
sþ. 39. Tillaga til þingsályktunar [39. mál]
um nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að marka nýja og þróttmikla byggðastefnu og
hefja nú þegar aðgerðir til að snúa sem fyrst við fólksflótta utan af landi til höfuðborgar-
svæðisins og tryggja íbúum landsbyggðarinnar eðlilega hlutdeild í þeim arði sem þeir leggja
til þjóðarbúsins.

Í þessu skyni verði m.a. komið á meiri valddreifingu en nú er með því að flytja heim í
héruð verkefni og ákvarðanir til lýðræðislega kjörinna stjórna og til sveitarfélaga um leið og
þeim verði tryggðir nýir og sjálfstæðir tekjustofnar. Jafnframt verði greitt fyrir sameiningu
sveitarfélaga í stærri og öflugri einingar en nú er. Með opinberum fjárveitingum og
stjórnvaldsaðgerðum verði þannig hlúð að byggðarlögum um land allt og stuðlað að
hagkvæmri nýtingu auðlinda til lands og sjávar.

Bent er m.a. á eftirfarandi þætti í byggðastefnu til að árangur náist sem fyrst:
Að koma rekstrarstöðu frumvinnslugreina, sjávarútvegs og landbúnaðar, í það horf að

þessir atvinnuvegir hafi forsendur til endurnýjunar og þróunar.
Að tryggja landsbyggðinni vaxandi hlut í þjónustugreinum og nýsköpun í atvinnulífi.
Að auka ráðgjöf í atvinnulífi og um stofnun nýrra fyrirtækja og framleiðsluþátta úti um

land.
Að færa hluta af stjórnsýslu- og þjónustuþáttum ríkisins með skipulegum hætti út í

landshlutana.
Að velja stofnunum á vegum ríkisins stað á landsbyggðinni í auknum mæli.
Að draga úr mismun á gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu, m.a. orku og fjarskipti.
Að flytja stóran hluta af verkefnum Byggðastofnunar til sérstakra þróunarstofa og

þróunarsjóða landshlutanna er fái fjármagn frá ríki, sveitarfélögum og fyrirtækjum.
Ríkisstjórnin gefi Alþingi hið fyrsta skýrslu um stöðu byggðamála og leggi fyrir þingið

tillögur um nýja byggðastefnu og valddreifingu er taki mið af þessari þingsályktun.

Greinargerð.
Með þingsályktunartillögu þessari um nýja byggðastefnu og valddreifingu er gert ráð

fyrir róttækri breytingu í byggðamálum með það að markmiði að efnaleg staða landsbyggð-
arinnar styrkist sem fyrst og sjálfræði einstakra landshluta og sveitarfélaga í eigin málum
vaxi til muna frá því sem nú er.

Tillagan gerir ráð fyrir að þessum markmiðum verði m.a. náð með eftirtöldum hætti:
1. Rekstrarstaða frumvinnslugreina, sjávarútvegs og landbúnaðar, verði strax leiðrétt og

milliliðir og þeir sem sitja í yfirbyggingunni í þjóðfélaginu komist ekki upp með að
blóðmjólka þær lengur.

2. Hlutur landsbyggðarinnar í þjónustustarfsemi verði markvisst aukinn, m.a. með
tilfærslu opinberra þjónustuþátta og viðskiptastarfsemi út í landshlutana.

3. Nýsköpun í atvinnumálum verði að verulegu leyti miðuð við eflingu atvinnulífs út um
land, reist á góðu skipulagi, virkri ráðgjafarþjónustu og frumkvæði heimamanna.
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4. Aðstaða heimila og atvinnustarfsemi á landsbyggðinni verði bætt með því að draga úr
mismun á gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu, svo sem orku og fjarskipti.

5. Komið verði á héraðsstjórnum er kjörnar verði með lýðræðislegum hætti í hlutfallskosn-
ingum innan viðkomandi þjónustusvæða eða kjördæma.

6. Héraðsstjórnir fái tekjustofna til að ráðstafa í verkefni í ýmsum málaflokkum á
viðkomandi svæði. Slíkir tekjustofnar taki m.a. mið af framleiðslustarfsemi á svæðinu
og athugað verði að veita til héraða í samræmi við íbúafjölda ákveðnum hundraðshluta
af söluskatti eða öðrum tekjustofnum sem ríkið hefur notað.

7. Ýtt verði undir stækkun sveitarfélaga með samruna þannig að lífvænlegar einingar
myndist í atvinnumálum, félagsmálum og daglegri þjónustu.

8. Sveitarfélögin fái aukið sjálfræði í tekjuöflun, svo og nýja tekjustofna samhliða nýjum
verkefnum frá ríkinu.

9. Sjálfsstjórn fámennra byggða varðandi sérmálefni haldist að miklu leyti þótt sveitarfé-
lögin stækki. Í því skyni verði kosin hreppsráð í stað hreppsnefnda er fari með
heimamálefni í samvinnu við sveitarstjórn.

10. Verkefni Byggðastofnunar verði flutt út í landshlutana þar sem myndaðir verði
þróunarsjóðir og komið á fót þróunarstofum er vinni að hagræn um málum og
áætlanagerð á vegum héraðsstjórna.
Hér verður á eftir lýst ríkjandi ástandi og helstu ástæðum fyrir því byggðahruni sem nú

blasir við að öllu óbreyttu. Síðan er gerð nánari grein fyrir þeim aðgerðum í byggðamálum
og valddreifingu sem tillagan gerir ráð fyrir.

1. YFIRLIT UM RÍKJANDI ÁSTAND

Á undanförnum árum hefur hallað mjög undan fæti í byggðamálum hérlendis. Eftir
tímabundð jafnvægi í fólksflutningum milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins á
síðasta áratug hefur orðið mikil breyting til hins verra vegna fólksflótta af landsbyggðinni og
keyrt hefur um þverbak í tíð núverandi ríkisstjórnar. Þannig reyndist brottflutningur fólks af
landsbyggðinni umfram aðflutta nema 1113 manns á árinu 1984 og 1025 manns 1985. Eru
þetta óhagstæðustu niðurstöður frá því að skráning á slíkum flutningum hófst árið 1961 og í
fyrsta sinn frá því 1945-46 að íbúum fækkar beinlínis á landsbyggðinni. Flest bendir til að
þetta sé upphafið að kollsteypu í þróun búsetu í landinu nema strax verði spyrnt á móti með
gjörbreyttri stjórnarstefnu og samþætt um aðgerðum til að treysta búsetu um land allt.

Óeðlileg byggðaröskun er eitt stærsta þjóðfélagsvandamál hérlendis og það er
sameiginlegur hagur landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis að ná tökum á því áður en það
verður um seinan. Á höfuðborgarsvæðinu fylgja margháttuð vandamál hinu öra aðstreymi
fólks þangað, bæði frá atvinnulegu og félagslegu sjónarmiði. Líkur eru á að verulegur og
vaxandi hluti fjölgunar íbúa á höfuðborgarsvæðinu leiði til brottflutnings fólks úr landi. Fyrir
landsbyggðina er hér um að ræða undirstöðuna undir tilveru rétti hennar því að víða blasir nú
við byggðahrun ef fram heldur sem horfir og er það engan veginn einskorðað við útkjálka
eða svonefnd jaðarsvæði.

Í töflu I hér á eftir er brugðið upp tölum sem sýna árlega nettótilfærslu fólks milli
landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis á árunum 1971-85.

Á línuritinu hér fyrir aftan er dregin upp mynd af fólksflutningum innanlands á árunum
1961-85 til og frá landsbyggðinni (mynd 3). Þar kemur m.a. fram mikill munur á
brottflutningi fólks frá landsbyggðinni og flutningi fólks út á land á árunum 1961-1970 en á
þessum áratug .viðreisnarstjómar" Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks missti landsbyggðin yfir
7000 manns suður, eða 9% íbúafjöldans eins og hann var árið 1960. Á árunum 1970--71 eykst
búsetutilfærsla hér innanlands mjög skyndilega, í fyrstu neikvæð fyrir landsbyggðina en á
árunum 1975-78 var komið á jafnvægi þar sem aðflutningur og brottflutningur héldust nær
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Mynd 1.

Nettóflutningar frá landsbyggðinni til Suðvesturlands.
(Hlutfall af íbúafjölda landsbyggðarinnar.)
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Tafla 1.

Fólksflutningar innanlands 1971-85

Ár Landsbyggðin Suðurnes Höfuðborgarsvæðið
% af íbúafjölda % af íbúafjölda % af íbúafjölda

1971 -1.0% 0.7% 0.7%
1972 -0.7% 0.9% 0.4%
1973 -0.1% 0.7% 0.0%
1974 -0.4% 1.6% 0.2%
1975 0.0% 0.2% 0.0%
1976 0.0% 0.8% -0.1%
1977 0.0% 2.0% -0.2%
1978 0.1% 0.8% -0.1%
1979 0.0% 0.0% 0.0%
1980 -0.1 % 0.7% 0.0%
1981 -0.7% 0.4% 0.5%
1982 -0.8% -0.3% 0.6%
1983 -1.0% 0.6% 0.7%
1984 -1.1 % -0.3% 0.9%
1985 -1.0% -0.4% 0.8%
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alveg í hendur. Ekki er vafi á að hér skipti sú uppbygging atvinnu, sem grunnur var lagður að
af vinstri stjórninni 1971-74, mestu máli ásamt útfærslu landhelginnar. Á sama tíma var
Byggðasjóður efldur og miklu fjármagni varið í uppbyggingu opinberrar þjónustu á sviði
skólamála og heilsugæslu. Frá árinu 1980 að telja hefur á ný dregið sundur með þessum
svæðum landsbyggðinni í óhag þannig að nú blasir við byggðahrun á mörgum stöðum.

Búseta og atvinnuþróun.
Hin neikvæða búsetuþróun síðustu ára hefur orðið á sama tíma og mjög hefur verið

þrengt að frumvinnslugreinum, sjávarútvegi og landbúnaði, sem eru undirstaðan í atvinnulífi
víðast hvar á landsbyggðinni. Jafnframt hefur dregið þar úr hlutdeild þjónustugreina í
atvinnusköpun miðað við landið í heild en hún vaxið að sama skapi á höfuðborgarsvæðinu,
sbr. töflu II og mynd 2.

Tafla II.

Hlutdeild landsbyggðarinnar í nýjum störfum.

Atvinnuvegir 1964-70 1971-74 1975-79 1980-84

Landbúnaður .................. 87% -89% -93% -101%
Útvegsgreinar ................. 136% 131% 81% 89%
Iðngreinar .................... 32% 49% 56% 42%
Þjónustugreinar ................ 19% 25% 36% 18%

Alls án landbúnaðar 31% 36% 49% 32%

Alls með landbúnaði 28%

Í landbúnaði fækkaði störfum á þessu tímabili (1964-84) um 3086. Það eru hins vegar
aðrar greinar og þá einkum þjónustugreinar sem skipta sköpum þegar um vöxt þéttbýlis er
að ræða sem er ráðandi í þróun byggðar á þessum áratugum.

Stórfelld eignatilfærsla frá frumvinnslugreinum.
Það er ekki aðeins að höfuðborgarsvæðið hirði lungann úr nýjum störfum í þjónustu-

greinum og í síauknum mæli hin síðustu ár heldur hefur á sama tíma verið þrengt að
frumvinnslugreinunum, landbúnaði og sjávarútvegi, með stjórnvaldsaðgerðum. Miðað við
þær rekstraraðstæður sem þeim hafa verið búnar, einkum í tíð núverandi ríkisstjórnar, er
ekki ofmælt að þessum burðarásum í atvinnulífi landsbyggðarinnar sé að blæða út í
fjárhagslegu tilliti.

Þannig liggur það fyrir að á árunum 1983 og 1984 versnaði eiginfjárstaða sjávarútvegs-
ins, þ.e. útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækja, sem svarar til 6000 milljóna króna reiknað á
föstu verðlagi. Skuldir þessara fyrirtækja voru í árslok 1984 orðnar yfir 2/3 af eignunum og
eigið fé sem hlutfall af eignum komið niður í þriðjung. Hjá útgerðarfyrirtækjum er þetta
hlutfall enn verra eða 0/5 skuldir á móti V5 í eigin fé en í árslok 1980 stóð þetta hlutfall jafnt
50:50.

Þessar tölur eru byggðar á gögnum frá Seðlabanka Íslands. Það var Kjartan Ólafsson,
varaþingmaður Alþýðubandalagsins, sem dró þær fram í dagsljósið í grein í blaðinu
Vestfirðingi 4. mars 1985.

Þessi gífurlega eignatilfærsla frá helsta undirstöðuatvinnuvegi landsmanna til þjónustu-
greina og viðskiptalífs er um leið að langmestu leyti eignatilfærsla frá landsbyggðinni til
höfuðborgarsvæðisins. Hún verður ekki nema að óverulegu leyti skýrð með breyttum ytri

Alþt. 1986.A. (109. löggjafarþing). 37
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Mynd 2.

Byggðastofnun
1986

Hlutdeild landsbyggðarinnar (án Suðurnesja) ínýjum störfum
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Mynd 3.

Byggðastofnun
1986 Fólksflutningar innanlands 1961 til 1985
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aðstæðum og er því fyrst og fremst til komin vegna pólitískra aðgerða ráðandi afla í
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki sem farið hafa með stjórn landsins nú á fjórða ár.

Hliðstæð þróun hefur átt sér stað í landbúnaði þó að sams konar gögn í tölum hafi enn
ekki verið dregin fram í dagsljósið því til staðfestingar.

Ekkert vegur þyngra í byggðamálum en þessi fjármagnstilflutningur vegna stjórnar-
stefnu síðustu ára og það er langt frá því að afleiðingar hans séu enn komnar í ljós nema að
litlu leyti. Honum fylgja ekki aðeins þrengingar og samdráttur í viðkomandi greinum heldur
kreppuboðar á öllum sviðum á landsbyggðinni: Tekjur viðkomandi sveitarfélaga dragast
stórlega saman, íbúðaverð snarlækkar og atvinna minnkar og um leið tekjur til viðbótar við
almenna kjaraskerðingu.
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Samdráttur í opinberum framkvæmdum.
Annar þáttur sem harðar bitnar á landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu er hinn mikli

samdráttur að undanförnu í framlögum ríkisins til opinberra framkvæmda skv. fjárlögum,
sbr. fylgiskjal 3. Þótt fjárlög hafi hækkað ár frá ári í tíð núverandi ríkisstjórnar og skuldir
ríkissjóðs vaxið hröðum skefum hefur framkvæmdafé rýrnað stórlega. Sá mikli samdráttur
birtist í lækkuðum fjárveitingum, m.a. til skólabygginga, heilbrigðismála og hafnargerðar. Í
samgönguþáttum, sem fyrst og fremst snerta landsbyggðina, er sömu sögu að segja. Framlög
til vegamála á árinu 1986 eru 710 milljón krónum lægri en vera ætti skv. stefnumörkun
Alþingis, sem samþykkt var árið 1982, eru nú aðeins 1,64% í stað 2,47% af þjóðartekjum
skv. fjárlögum fyrir árið 1986.

Til framkvæmda á flugvöllum vegna innanlandsflugs er í ár aðeins veitt 61 milljón króna
en á sama tíma eru teknar 300 milljónir króna að láni erlendis til flugstöðvarbyggingar á
Keflavíkurflugvelli.

Fátt skiptir landsbyggðina meira máli en bættar samgöngur til að tengja saman
byggðirnar og á það jafnt við um uppbyggingu atvinnulífs og félagsleg samskipti. því er
stefnan í fjárveitingum til þessara mála afar afdrifarík og talar sínu máli um hug stjórnvalda
til byggðaþróunar hverju sinni.

Rýrnun Byggðasjóðs.
Hér hefur verið vakin athygli á hinni almennu stefnu stjórnvalda í atvinnumálum og

minnkandi framlögum til opinberra framkvæmda sem mestu skiptir um byggðaþróun hverju
sinni. Fyrir liggur að aldrei hefur þessum málum verið verr komið frá því á sjöunda
áratugnum en í tíð núverandi ríkisstjórnar. En hvernig skyldi þá vera háttað afkomu
Byggðasjóðs og öðrum sértækum ráðstöfunum til stuðnings landsbyggðinni? Það verður
best sýnt á meðfylgjandi súluriti þar sem fram kemur heildarráðstöfunarfé Byggðasjóðs á
föstu verðlagi á tímabilinu 1972-85. (Sjá súlurit hér á eftir.)

Þar kemur fram sílækkandi framlag úr ríkissjóði til Byggðasjóðs á undanförnum árum
og að mikið vantar á það í ár að heildarráðstöfunarfé sjóðsins nái þeirri viðmiðun að vera
eigi lægra en 2% af útgjöldum fjárlaga hvað þá að ríkisframlag nái því marki eins og
upphaflega var gert ráð fyrir. Staða Byggðasjóðs (nú Byggðastofnunar) hefur aldrei verið
eins bág og á síðustu árum. Á árinu 1985 var eigið fé Byggðasjóðs neikvætt í fyrsta sinn og
mikið vantaði á að náð væri 2%-markinu þótt allt tiltækt fjármagn sé meðtalið.

2. AÐGERÐIR TIL ÚRBÓTA
Leiðrétting á rekstrarstöðu frumvinnslugreina.

Skjótvirkasta aðgerðin til að breyta aðstæðum til bóta á landsbyggðinni er að leiðrétta
nú þegar rekstrargrundvöll í sjávarútvegi og landbúnaði þannig að vel rekin fyrirtæki í
frumvinnslugreinum og fiskvinnslu skili hagnaði og geti staðið undir lífvænlegum launum og
keppt um gott vinnuafl við aðrar greinar.

Meðal aðgerða, sem grípa þarf til í þessu skyni, eru tafarlaus lækkun vaxta hjá
grunnatvinnugreinunum samhliða lengingu lána, lækkun á orkukostnaði, farmgjöldum og
endurskoðun á milliliðakostnaði vegna aðfanga, sölu og dreifingar afurða.

Jafnhliða slíkum ráðstöfunum þarf að hvetja til og taka ákvarðanir um ýmsar
grunnbreytingar á rekstrarfyrirkomulagi og stjórnun í frumvinnslugreinunum. Þar er m.a.
um að ræða breytta framleiðslustjórnun í landbúnaði með það að markmiði að jafna aðstöðu
meðal bænda og fella framleiðslu að landgæðum og markaðsaðstæðum á ákveðnu tímabili. Í
sjávarútvegi þarf að þróa kostnaðarminni veiðiaðferðir sem jafnframt skila betra hráefni til
vinnslu og nýta hráefni sem sumpart er nú hent eða er vannýtt. Endurskoða þarf tilhögun
fiskveiðistjórnunar í ljósi fenginnar reynslu, m.a. varðandi gæðakröfur og atvinnuöryggi í
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Mynd 4.

BYGGÐASJÓÐUR MARS 1985

RíKISFRAMlÖG, "EIGIÐ FE" OG lÁNTÖKUR BYGGÐASJÓÐS
Á VERÐLAGI 1984 M.V. BYGGINGARVíSITÖlU

100

C::J Lántökur, serstök verkefni

C::J Lántökur, almenn starfsemi

!::::::::::::::;I Eigið fé. innb ..afb. og vextir ~ útb., afb., vextir og kostn.

EJJ Rikisframlag

•••• Eigio fe neikvætt um 14.3 m. kr

- 2 ~ó af gjaldahlið fjárlaga
m. kr.4

700

600

500

400

300

200

o
ár 1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

(áætt.)

7



Mynd 5.
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byggðarlögunum. Í fiskvinnslu þarf sérstaklega að kanna þá þróun sem nú er hafin með
útgerð frystitogara og áhrif hennar á vinnslu í landinu og á nýtingu frystihúsa.

Nýsköpun atvinnulífs á landsbyggðinni.
Um leið og tryggja verður viðunandi rekstrarstöðu sjávarútvegs og landbúnaðar þarf að

leggja ríka áherslu á nýsköpun atvinnulífs í sveitum og þéttbýli um land allt. Mikið veltur á
að nýta vel takmarkað fjármagn í þessu skyni og gera sér fyrirfram sem ljósastar
rekstrarforsendur nýrra framleiðsluþátta og atvinnugreina. Auknu fjármagni verður að
verja í rannsóknir, ráðgjöf, vöruþróun og markaðsstarfsemi. Vegna aðstæðna skiptir
samstarf og samhæfing á sem flestum sviðum enn meira máli fyrir nýsköpun atvinnulífs á
landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu, m.a. vegna flutningskostnaðar og fleiri íþyngjandi
þátta.

Endurbætur og gott skipulag samgöngumála er eitt af undirstöðuatriðum til að skapa
forsendur fyrir atvinnuþróun út um land. Sama máli gegnir um orkuverð og orkuafhendingu
sem verður að vera á hliðstæðum kjörum og á höfuðborgarsvæðinu ef búa á nýrri
atvinnustarfsemi svipuð og samkeppnishæf rekstrarskilyrði og á landsbyggðinni.

Ýta þarf undir frumkvæði heimamanna sem víðast með ráðgjöf og aðstoð við að koma á
fót nýrri atvinnustarfsemi. Í þeim efnum voru mikilvæg skref stigin á árunum 1979-83, m.a.
með löggjöf um iðnráðgjafa og smáfyrirtækjaverkefni undir kjörorðinu: "Taktu þér tak."

Það skiptir á sama hátt höfuðmáli fyrir landsbyggðina að í tíð fyrri ríkisstjórna var unnið
að hrin gtengin gu raforkukerfisins, sama raforkuverð var lögboðið í heildsölu til aUra
landshluta og ákvörðun tekin um virkjanir á Norður- og Austurlandi. Jafnframt var við það
miðað að innlend fyrirtæki, sem hagnýta innlenda orku og hráefni, skuli rísa úti í
landshlutunum en ekki einvörðungu á Faxaflóasvæðinu.

Núverandi ríkisstjórn hefur reynt að víkja frá þessari stefnu og tekið á ný upp þjónkun
við erlend auðfélög sem engu vilja til kosta að stuðla að byggðaþróun hérlendis en hugsa
einvörðungu um að ná hámarksgróða út úr viðskiptum við Íslendinga.

8



Landsbyggðin sæki á í þjónustustarfsemi.
Vöxtur margháttaðrar þjónustustarfsemi hefur sett svip sinn á atvinnuþróun hérlendis

síðustu áratugi eins og í löndum á svipuðu hagþróunarstigi. Undir heitinu þjónustustarfsemi
rúmast fjölmargar atvinnugreinar sem eiga það helst sammerkt að vera ekki bein
vöruframleiðsla. Hér falla undir verslun og viðskipti, flutningastarfsemi, opinber stjórnsýsla
og mennta- og heilbrigðiskerfi svo að nokkuð sé nefnt.

Menn getur greint á um gildi einstakra þátta í þjónustustarfsemi og um æskilegan vöxt
þeirra, m.a. í verslun og bankastarfsemi. Flestir gera ráð fyrir fjölgun starfa í þjónustu en
samdrætti eða óbreyttum mannafla í frumvinnslugreinum og iðnaði. Þessu veldur aukin
framleiðni, m.a. vegna vélvæðingar og sjálfvirkni.

Á mynd 4 sést vel atvinnuþróunin eftir ársverkum fyrir landið í heild í helstu
atvinnugreinum á 5 ára fresti 1963-83.

Í meðfylgjandi töflu III er að finna yfirlit frá Byggðastofnun um fjölgun ársverka á öllu
landinu á árunum 1964-84 sundurliðað í einstök tímabil.

Tafla III.

Meðalfjölgun ársverka á ári í landinu öllu.

1964-70 1971-74 1975-79 1980-84

Landbúnaður .......................... 74 -108 -469 -165
Fiskveiðar og fiskiðnaður ................ 93 97 439 367
Annar iðnaður og veitur .........•........ 331 420 528 325
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð .... 220 592 -154 261
Þjónustugreinar ........................ 1223 1934 1289 2038

Samtals 1941 2935 1632 2826

Þjónustugreinar sem hlutfall af heild ... , .. 63% 66% 79% 72%

Samkvæmt upplýsingum Byggðastofnunar var atvinnusköpun alls tímabilsins 1964-84
46517 störf sem var 2,7% fjölgun starfa að meðaltali á ári. Lítill hluti þessarar aukningar
varð í þeim atvinnugreinum, sem mest tengjast landsbyggðinni, landbúnaði, fiskveiðum og
fiskvinnslu. Í landbúnaði fækkaði störfum um 3086, fjölgaði í fiskveiðum um 1112 og í
fiskvinnslu um 3954. Fjölgun starfa í þessum greinum samanlagt var 1980 eða 4,3% af
heildarfjölgun starfa. Stærsti hluti aukningarinnar var í þjónustugreinum. Þar bættust við
31 828 ný störf eða rúmlega 68% heildaraukningarinnar.

í töflu II hér á undan kom fram að hlutur þjónustugreina á landsbyggðinni fór
minnkandi á árunum 198G-84 en vaxandi á höfuðborgarsvæðinu. Nánari athugun varðandi
árabilið 1976--82sést í töflu IV skv. gögnum Framkvæmdastofnunar.

Tafla IV.

Fjölgun ársverka 1976-1982.

Aðalþéttbýli
höfuðborgar-

svæðisins

Aðrir hlutar
Suðvestur-

lands
Lands-
byggðin ísland

Grunngreinar .
Þjónustugreinar .
Margföldun

+817
+7563

7563 :817
= 9,26

+795
+1720

1720 :795
= 2,16

+1736
+2097

2097 :1 736
= 1,21

+3348
+11 380

II 380 :3348
= 3,40
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Hér kemur það fram að á móti hverju einu starfi í framleiðslugreinum (grunngreinum)
koma rúmlega níu störf í þjónustustörfum á höfuðborgarsvæðinu en einungis rúmlega eitt úti
á landi.

Það er við þessari þróun sem sérstaklega verður að sporna vilji menn í raun stöðva
fólksstrauminn frá landsbyggðinni. Það verður ekki gert með því einu að rétta við
rekstrarstöðu frumvinnslugreinanna, að auki verður landsbyggðin að taka til sín langtum
meiri hlut í þjónustustörfum. Þar reynir á að ríkisvald og sveitarfélög veiti skynsamlega
forustu um breytingar á stjórnsýslu og marki nýja farvegi fyrir það fjármagn sem að miklu
leyti verður til í undirstöðugreinum á landsbyggðinni.

Einn þáttur, sem miklu skiptir, er innflutningsverslunin sem landshlutarnir þyrftu að
taka í eigin hendur að verulegu leyti, svo og aðflutning á vörum, m.a. með beinum siglingum
frá útlöndum.

Byggðastofnun dregur upp eftirfarandi mynd af skiptingu fólksfjölda og aldursskiptingu
milli höfuðborgarsvæðisins annars vegar og landsbyggðarinnar hins vegar miðað við árslok
1985:

Höfuðborgarsvæðið
Aðrir landshlutar
Ísland

131 763
109405
241 168

54,6%
45,4%

100,0%

Eftirfarandi tafla gefur einfalda mynd af aldursskiptingu svæðanna:

Aldursskipting um áramótin 1985/1986.

Undir 20 ára .
2()-"'{)9 ára .
70 ára og eldri .

Höfuðborgar-
svæðið
33%
60%

7%

Aðrir
landshlutar

37%
56%

7%

ísland
35%
58%
7%

Um þetta sagði í drögum að ársskýrslu byggðadeildar Framkvæmdastofnunar 1985:
"Hlutfallslega fleira ungt fólk býr utan höfuðborgarsvæðisins, sjötugir og eldri eru í

sama hlutfalli. Vegna þessarar aldursskiptingar kemur hlutfallslega fleira fólk inn á
vinnumarkaðinn úti á landi, þ.e. sé ekki reiknað með flutningum. Framreikningur á
atvinnumannafla gefur eftirtaldar niðurstöður:

Fjöldi nýliða á vinnumarkaði 1985-94
miðað við óbreytt landsmeðaltal atvinnuþátttöku.

Meðalfjölgun
Fjöldi nýliða á ári

Höfuðborgarsvæðið .
Aðrir landshlutar .
~a~ .

7315
9370

16685

1,0%
I,TYo
1,4%

Vegna mismunar á aldursskiptingu eru nýliðar meira en tveimur þúsundum fleiri utan
höfuðborgarsvæðisins en innan. Markmið byggðaþróunaraðgerða er m.a. að skapa atvinnu
nærri heimahögum fyrir eins mikinn hluta þessa fólks og unnt er. Reynslan hefur sýnt að
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'þegar þetta er mögulegt hefur fólk valið nálæga þéttbýlisstaði til búsetu. Hér er gengið út frá
því að það sé ósk mikils hluta þessa unga fólks að eiga kost á framtíðarvinnu innan síns
héraðs eða landshluta."

Þessar tölur tala skýru máli um það stóra verkefni sem við blasir á vettvangi
byggðamála.

Samdrátturinn í húsbyggingum.
Ef litið er á 8 ára tímabil á árinu 1978-85 kemur skýrt í ljós að koll steypa hefur orðið í

íbúðabyggingum eftir landsvæðum. Nokkur samdráttur hefur orðið í íbúðabyggingum á
landinu sem heild á þessu tímabili, mestur milli áranna 1984-85. Samdrátturinn bitnar hins
vegar nær einvörðungu á landsbyggðinni, þar sem hlutfall íbúða sem byrjað hefur verið á
árlega hefur lækkað um fullan helming. Á síðasta ári var fjöldi íbúða sem byrjað var á úti á
landi nær fjórfalt minni en á árinu 1978, samtals 188 íbúðir í stað 1065. Við þetta bætist
gífurlegt verðfall á húseignum í mörgum byggðarlögum.

Til að bæta stöðu landsbyggðarinnar í húsnæðismálum verður annað að koma til en
mælikvarði markaðarins. Flutningsmenn þessarar tillögu telja húsnæðissamvinnufélög og
búseturétt vænlegasta formið, þó einkaeign á húsnæði fái að dafna við hlið þeirra.

Í töflu V er að finna tölulegt yfirlit um fjölda nýrra íbúða sem samanlagt var byrjað á
þessi ár, annars vegar í Reykjavík og Reykjaneskjördæmi og hins vegar samanlagt í öðrum
landshlutum.

Tafla V.

Fjöldi íbúða sem byrjað var á tímabilið 1978--85.

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Landsbyggð, fjöldi .................. 1065 952 810 638 550 416 387 288
Landsbyggð, hlutfall ................ 46,8% 49,2% 46,1% 38,7% 30,1% 25,6% 22,3% 23,0%
Reykjavík/Reykjanes, fjöldi .......... 1209 981 946 1010 1278 1215 1348 969
Reykjavík/Reykjanes, hlutfall ........ 53,2% 50,8% 53,9% 61,3% 69,9% 74,4% 77,7% 77,0%

Landið allt: 2274 1933 1756 1648 1828 1631 1735 1257

Ný tök á stjórnsýslu.
Þeir þættir eru margir þar sem opinberir aðilar geta haft áhrif á byggðaþróun ef fylgt er

skilmerkilegri stefnu, ekki aðeins í atvinnuþróun heldur einnig á sviði stjórnsýslu.
Þar er hægt að breyta til með róttækum hætti og hafa með því veruleg áhrif á

byggðaþróunina. Verður hér bent á nokkur atriði sem til álita koma:
1. Nýjum ríkisstofnunum og stjórnsýsluþáttum ríkisins verði í vaxandi mæli komið á fót

utan höfuðborgarsvæðisins og ekki bætt við mannafla á Reykjavíkursvæðinu á vegum
ríkisins eða ríkisstofnana nema í litlum mæli. Ákvörðun um slíka stefnu verði tekin í
fyrstu til 10 ára og endurskoðuð að fenginni 5 ára reynslu.

2. Starfsemi stjórnarráðs og ríkisstofnana verði endurskoðuð á vegum Alþingis með það
að markmiði að flytja á næstu 5 árum marga stjórnsýslu- og þjónustuþætti, sem ríkið nú
hefur með höndum að hluta til, út í byggðarlögin (útibú), þar sem þeim verði komið
fyrir á vegum ríkisins eða héraðsstjórna í samstarfi við sveitarfélög í landshlutunum.

Meðal málaflokka, sem athuga ætti í þessu sambandi, eru eftirtaldir: húsnæðismál,
almannatryggingar, skipulagsmál, byggðamál, menntamál, málefni safna, heilbrigðis-
eftirlit og rafmagnseftirlit.

3. Ýmis verkefni, sem ríkið nú hefur með höndum eða að hluta til, verði alfarið færð til
sveitarfélaga í tengslum við markvissa stækkun þeirra. Endurskoðun á tekjuskiptingu
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milli ríkis og sveitarfélaga haldist í hendur við slíka uppstokkun ríkiskerfisins.
Við gerð áætlunar um tilfærslu opinberrar þjónustu og ríkisstofnana verði m.a. höfð

hliðsjón af áliti stofnananefndar sem skilaði af sér til stjórnvalda á árinu 1975.
Ekki er vafi á að við tilfærslu á verkefnum og mannafla skv. lið 1-3 hér að ofan mundi

hafa veruleg áhrif, bæði beint með fjölgun starfa svo og til að efla sjálfstraust og atgervi
innan héraða og viðkomandi byggðarlaga.

Nýtt stjórnsýslustig.
Tillagan gerir ráð fyrir að komið verði á héraðsstjórnum sem kosið verði til beint með

lýðræðislegum hætti samhliða sveitarstjórnarkosningum. Fái héruðin sjálfsstjórn og umsýslu
í ýmsum málaflokkum sem nú eru í höndum rfkis eða ríkis og sveitarfélaga.

Héraðsstjórnirnar fái ákvörðunarvald í málum sem varða viðkomandi svæði, þar á
meðal skiptingu fjármagns sem Alþingi veitir til tiltekinna málaflokka, t.d. fræðslumála,
samgöngumála og heilbrigðismála.

Þá fari héruðin með ráðgefandi vald í málum sem sameiginleg eru með ríki og
sveitarfélögum á viðkomandi svæði. Á vettvangi héraðsstjórna yrði einnig um að ræða
margs konar samráð í málum sem varða sveitarfélög einvörðungu.

Álitamál er hversu vítt héruðin eiga að spanna landfræðilega. Kemur þar einkum til
greina að miða þau við skiptingu landsins í þjónustusvæði sem samkvæmt hugmyndum
byggðadeildar Framkvæmdastofnunar gætu orðið rúmlega tuttugu talsins eða að miða við
núverandi kjördæmaskiptingu, þ.e. utan Suðvesturlands (Reykjanes- og Reykjavíkurkjör-
dæmi). Hvor kosturinn, sem valinn væri, er að mati flutningsmanna þessarar tillögu líklegur
til að auka sjálfstæði landsbyggðarinnar og ýta undir samruna sveitarfélaga þegar til lengri
tíma er litið.

Við meðferð frumvarps til nýrra sveitarstjórnarlaga á Alþingi 1985-86 flutti 1. flm.
þessarar þingsályktunartillögu breytingartillögur um hérað sem nýtt stjórnsýslustig. Er
viðkomandi þingskjal birt sem fylgiskjal 2 hér á eftir.

Tekjuöflun héraða og sveitarfélaga.
Hverju héraði verði ætlaðir tekjustofnar til að standa undir þeim verkefnum er verða á

valdi héraðsstjórna, svo og sameiginlegum verkefnum skv. ákvörðun sveitarfélaga á
viðkomandi svæði.

Tekjur, sem héraðsstjórnir fengju til ráðstöfunar, gætu komið m.a. frá eftirtöldum
aðilum:
1. frá ríki skv. ákvörðun Alþingis, m.a. með hliðsjón af framleiðslustarfsemi á viðkomandi

svæði miðað við verðmætasköpun næsta árs á undan;
2. frá ríkissjóði sem ákveðið hlutfall af heildartekjum ríkissjóðs af söluskatti og þá í

samræmi við íbúatölu á svæðinu;
3. frá sveitarfélagi skv. samkomulagi um sameiginleg verkefni á svæðinu;
4. frá aðilum sem hafa stóran hluta tekna sinna af viðskiptum við landsbyggðina en greiða

nú aðstöðugjald til þess staðar, þar sem þeir hafa heimili og varnarþing (tryggingafélög,
skipafélög, innflutningsfyrirtæki, bankar o.s.frv.).
Gert er ráð fyrir að sveitarfélög afli tekna með útsvari en með rýmri heimildum

varðandi álagningarhlutfall. Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga koma því aðeins til álita
að nýtt hafi verið tiltekið lágmarkshlutfall við álagningu útsvars. Taka þarf tillit til aðstæðna
sveitarfélaga til tekjuöflunar, m.a. að sjávarpláss þurfa að jafnaði að leggja í mun meiri
tilkostnað til að afla tekna en staðir sem byggja fyrst og fremst á iðnaði og þjónustu.
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Þróunarsjóðir og þróunarstofur landshluta.
Í tengslum við héraðsstjórnir innan hvers landshluta (kjördæmis) verði komið á fót

þróunarsjóðum er taki við meginverkefnum Byggðastofnunar og fái fjármagn frá ríki,
sveitarfélögum og stórfyrirtækjum sem að meiri hluta eru í eigu ríkisins og staðsett eru í
viðkomandi landshluta (orkuver, orkufrek iðnfyrirtæki). Byggðastofnun ætti að verða
þjónustu- og stuðnings aðili við þróunarstofur og þróunarsjóði landshlutanna. - Héraðs-
stjórnir í hverjum landshluta (kjördæmi) ættu sameiginlega að starfrækja þróunarstofur sem
ætlað sé það hlutverk að safna upplýsingum og gera tillögur um hagþróun og sameiginleg
langtímaverkefni í viðkomandi landshluta.

Héraðsstjórnirnar tækju þá ákvörðun um verkefnaval þróunarstofa og settu reglur um
úthlutun fjármagns úr þróunarsjóði landshlutans til nýsköpunar í atvinnulífi og brýnna
sameiginlegra viðfangsefna, þar á meðal fjárveitingar til viðbótar öðrum framlögum skv.
fjárhagsáætlun fyrir einstök svæði eða skv. fjárlögum Alþingis. Gera verður ráð fyrir að
héraðsstjórnir komi saman nokkrum sinnum á ári og starfræki skrifstofu, sem m.a. hafi
umsjón með fjárreiðum og eftirlit með störfum þróunarstofu og þróunarsjóðs.

Stækkun sveitarfélaga - þjónustusvæði.
Að mati flutningsmanna er eðlilegt að stefnt sé að auknu samstarfi og sameiningu

sveitarfélaga frá því sem nú er þannig að þau nái því sem víðast að mynda lífvænlegar heildir
sem rækt geti lágmarksþjónustu við íbúana og skyldur sem sveitarfélögunum eru lagðar á
herðar af löggjafanum.

Slíkt samstarf og samruni sveitarfélaga hlýtur ekki síst að fara eftir landfræðilegum
aðstæðum og samgöngum þannig að úr verði starfhæf þjónustusvæði í atvinnulegu og
félagslegu tilliti.

Við sameiningu fámennra sveitarfélaga innbyrðis eða við fjölmennari sveitarfélög er
eðlilegt að gera áfram ráð fyrir sjálfsstjórn hreppanna íþeim málum er snerta fyrst og fremst
íbúa innan þeirra, svo sem barnafræðslu (skólasel), fjallskil og félagsheimili. Þannig verði
kosin sérstök hreppsráð í dreifbýli í stað hreppsnefnda samhliða sveitarstjórnarkosningum
og fari þau með sérstök málefni er varða íbúa hreppsins skv. framansögðu í samráði við
sveitarstjórn svæðisins.

Með þessari sveigjanlegu skipan á í senn að vera unnt að greiða fyrir sameiningu
sveitarfélaga og viðhalda með eðlilegum hætti þeirri valddreifingu sem nú er innan fámennra
sveitarfélaga.

Eðlilegt er að ríki og héraðsstjórnin hvetji til sameiningar sveitarfélaga með félags-
legum og fjármálalegum ráðstöfunum án þess að til valdboðs þurfi að koma. Þýðingarmikið
atriði í þeirri nýskipan byggðamála, sem tillaga þessi gerir ráð fyrir, er að greiða fyrir
sameiningu sveitarfélaga þannig að ákveðin lágmarksstærð náist innan landfræðilega
skynsamlegra marka.

Byggðanefnd þingflokkanna.
Vorið 1984 skipaði Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra svonefnda byggðanefnd

þingflokkanna undir forustu Lárusar Jónssonar, bankastjóra Útvegsbankans, og eiga
fulltrúar tilnefndir af þingflokkunum sæti í henni.

Byggðanefnd þingflokkanna.
Nefnd þessi sendi erindi til þingflokka 27. febrúar 1985 (fylgiskjal 4), þar sem beint var

til þeirra spurningum, m.a. um það hvað stjórnsýslustig í landinu eigi að vera mörg. Eftir
umræðu í þingflokki Alþýðubandalagsins lá það fyrir, að meiri hluti var fylgjandi
hugmyndinni um þriðja stjórnsýslustigið. Sama viðhorf kom fram í svari þingflokks
Alþýðuflokksins og Kvennalistans. Hins vegar vísaði þingflokkur Framsóknarflokksins til
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þess í bréfi 27. febrúar 1986 "að flestir þingmenn Framsóknarflokksins styðja frumvarp til
laga um sveitarstjórnarmál, þar sem gert er ráð fyrir mjög takmörkuðu þriðja stjórnsýslu-
stigi ... ". Í svari þingflokks sjálfstæðismanna þann 2. júní 1986 segir m.a.: "Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur hafnað hugmyndum um þriðja stjórnsýslustigið og telur að tvö stjórnsýslustig
nægi."

Af þessum viðbrögðum er ljóst að í þingliði núverandi stjórnarflokka er lítill sem enginn
stuðningur við nýtt stjórnsýslustig, héruð eða fylki, en hins vegar nýtur hugmyndin um það
stuðnings meiri hluta hjá þingflokkum stjórnarandstöðunnar.

Álit Byggðanefndar þingflokkanna.
Í júlí 1986 sendi Byggðanefnd þingflokkanna frá sér álit í formi skýrslu undir heitinu

"Þróun byggðar, atvinnulífs og stjórnkerfis" . Eru meginniðurstöður nefndarinnar birtar sem
fylgiskjal 5 með þessari þingsályktunartillögu.

Um leið og það er álit nefndarinnar að styrkja beri sveitarstjórnarstigið er það
niðurstaða hennar orðrétt, "að verulegum árangri í valddreifingu og virkara lýðræði verði
ekki náð með slíkum ráðstöfunum einum saman. Til þess að auka svo nokkru nemi "völd og
áhrif landsmanna allra óháð búsetu þeirra" þurfi að koma til þriðja stjórnsýslustigið, sem
taki við umtalsverðum verkefnum og tekjum fyrst og fremst frá ríkinu.

Þrátt fyrir mismunandi skoðanir á ýmsum atriðum varðandi útfærslu og umfang
hugsanlegs þriðja stjórnstigs eru nefndarmenn sammála um, að umdæmi þess eigi að vera
stór, t.d. núverandi kjördæmi. Nefndin telur að beinar kosningar eigi að vera til þessa
stjórnstigs, t.d. í tengslum við sveitarstjórnarkosningar. Á þann hátt einan verður pólitískur
styrkur sem næst í hlutfalli við fylgi kjósenda í hverju heimastjórnarumdæmi hverju sinni."

Það liggur því fyrir að helstu áherslurnar í þingsályktunartillögu þeirri sem hér er flutt í
þriðja sinn á Alþingi falla saman við niðurstöður Byggðanefndar þingflokkanna sem er að
finna í áliti nefndarinnar frá í júlí 1986.

Umsagnir.
Tillaga þessi var fyrst lögð fram seint á 107. löggjafarþingi og endurflutt í byrjun þings

haustið 1985. Var henni þá vísað til félagsmálanefndar sameinaðs þings sem leitaði
umsagnar hjá mörgum aðilum. Þeir sem gáfu umsögn um tillöguna tóku flestir jákvætt undir
efni hennar og mæltu með að hún yrði samþykkt. Þeir sem mæltu með samþykkt tillögunnar
voru stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, formaður dreifbýlisnefndar Sambands ísl.
sveitarfélaga, stjórnir samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, á Vestfjörðum, Austur-
landi og Suðurlandi. Stjórn Fjórðungssambands Norðlendinga taldi tillöguna athyglisverða
og rétt að hún fengi þinglega meðferð. Gaf stjórnin ábendingar um nokkrar breytingar.
Starfsmenn Byggðastofnunar gáfu ítarlega umsögn en sáu "ekki ástæðu til að mæla með
samþykkt þessarar þingsályktunartillögu nú".

Umsagnir sem bárust til félagsmálanefndar á síðasta þingi eru allar birtar sem fylgiskjal
1 með tillögunni.

Þrátt fyrir jákvæðar umsagnir afgreiddi félagsmálanefnd ekki tillöguna aftur til
þingsins. Tillagan er nú endurflutt með lítils háttar breytingum, en ýmsar nýjar upplýsingar
koma fram í greinargerð.
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Fylgiskjöl:

1. Umsagnir um þingsályktunartillögu um nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og
sveitarstjórna á 108. löggjafarþingi 1985-86.

2. Breytingartillögur við" frumvarp til sveitarstjórnarlaga í mars 1986 frá Hjörleifi
Guttormssyni.

3. Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Hjörleifs Guttormssonar um framlög ríkissjóðs til
opinberra framkvæmda 1982-85.

4. Byggðanefnd þingflokkanna - erindi til formanna þingflokka frá 27. febrúar 1985.
5. Niðurstöður Byggðanefndar þingflokkanna í skýrslu í júlí 1986: Þróun byggðar,

atvinnulífs og stjórnkerfis.
6. Fólksflutningar innanlands 1971-85. Byggðastofnun, október 1986.
7. Ársverk og meðallaun eftir kyni, svo og atvinnuþátttaka á árinu 1984. Byggðastofnun,

febrúar 1986.
8. Byggðasjóður: Skipting samþykktra lána og styrkja árið 1985. Byggðastofnun, 1985.
9. Afstaða ríkisstjórnar Geirs Hallgrímssonar til nefndarálits um flutning ríkisstofnana,

apríl 1978.
10. Helstu niðurstöður úr skýrslu samninganefndar um verkaskiptingu ríkis og sveitarfé-

laga, ágúst 1983.
11. Lög um Byggðastofnun, nr. 64/1985.

Fylgiskjal I.

UMSAGNIR
um till. til þál. um nýja byggðastefnu og valddreifingu

til héraða og sveitarfélaga.
(108. löggjafarþing 1985-86, 3. mál.)

I

Samband íslenskra sveitarfélaga.

Reykjavík, 27. desember 1985.
Á stjórnarfundi Sambands ísl. sveitarfélaga 13. þ ..m. var lagt fram bréf félagsmála-

nefndar sameinaðs Alþingis dags. 22. f.m. þar sem leitað er umsagnar um till. til þál. um
nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga, 3. mál.

Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga samþykkti að mæla með samþykkt tillögunnar.
Þetta tilkynnist háttv. þingnefnd hér með.

Virðingarfyllst,
Magnús E. Guðjónsson,

framkvæmdastjóri.
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II

Dreifbýlisnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Með bréfi dagsettu 22. nóv. s.l. óskar félagsmálanefnd sameinaðs Alþingis eftir umsögn
dreifbýlisnefndar Sambands ísl. sveitarfélaga um tillögu til þingsályktunar um nýja
byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga.

Ekki hefur verið fært að boða dreifbýlisnefndina saman á þessum tíma og er því
meðfylgjandi aðeins skoðanir undirritaðs og ber að skoðast sem slíkar, en þó byggðar á
störfum að sveitastjórnarmálum og umfjöllun sveitastjórnarmanna um þetta mál.

Undirritaður er sammála því meginmarkmiði að mörkuð verði þróttmikil byggðastefna í
landinu og að mikilvægt sé í því sambandi að færa meiri ábyrgð heim í héruð eða landshluta.

Þá held ég að margt af því er fram kemur í tillögunni falli að skoðunum dreifbýlisbúa og
gæti orðið styrkur fyrir þjóðarheildina jafnframt því að styrkja hin einstöku byggðarlög.

Eitt mikilvægt atriði í þessu sambandi er að verkaskipting ríkis og sveitarfélaga verði
markvissari og við alla tilfærslu verkefna verði þess gætt að aðstaða þjóðfélagsþegnanna
verði sem jöfnust.

Virðingarfyllst.
Fremstagili, 10. jan. 1986.

Valgarður Hilmarsson.

III

Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi.

Borgarnesi, 15. 4. 1986.
Á stjórnarfundi, sem haldinn var í gær, var eftirfarandi bókað:
"Lagt var fram bréf félagsmálanefndar sameinaðs Alþingis þar sem óskað er eftir

umsögn um tillögu til þingsályktunar um nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og
sveitarfélaga, 3. mál.

Samþykkt var að mæla með samþykkt tillögunnar. Stjórnin tekur undir þær ábendingar
sem þar koma fram um þá þætti í byggðastefnu sem sérstaklega þarf að vinna að.

íbúaþróun síðustu ára veldur stjórn samtakanna miklum áhyggjum og við teljum því
nauðsynlegt að stjórnvöld marki nú þróttmikla byggðastefnu í samvinnu við fulltrúa
landsbyggðar. Mikilvægt atriði í nýrri byggðastefnu verði aukin dreifing valds og opinberrar
þjónustu."

Þetta tilkynnist yður hér með.

Virðingarfyllst,
Guðjón Ingvi Stefánsson.
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IV
Fjórðungssamband Vestfirðinga.

Ísafirði, 8. apríl 1986.
Hér með er send umsögn stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga um þetta mál sem

óskað var eftir í bréfi nefndarinnar, dagsettu 22. nóvember sj.

Umsögn:
Það er meginstefna Fjórðungssambands Vestfirðinga að æskilegt og eðlilegt sé að efla

sveitarfélögin sem stjórnsýslueiningar með frjálsri sameiningu þeirra, eftir því sem
landfræðilegar og félagslegar aðstæður leyfa. Lagst er gegn lögþvingaðri sameiningu.

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur rétt, með tilliti til þess að unnt sé að flytja aukið
vald og verkefni frá ríkisvaldinu nær hinum almenna kjósanda, að fyrir hendi sé stjórnstig
milli ríkisins og sveitarfélaganna sem taki við verkefnum sem einstök sveitarfélög eru ekki
fær um að annast. Stjórnstig þetta eigi að vera með líkum hætti og núverandi landshluta-
samtök, kosningarréttur og kjörgengi til ársfunda og í stjórn sé hjá kjörnum sveitarstjórnar-
mönnum og varamönnum þeirra svo og kjörnum bæjar- og sveitarstjórum. Kveðið sé á um
slík stjórnstig í sveitarstjórnarlögum. Fullnægjandi tekjustofnar fylgi verkefnum.

Þetta millistjórnstig hafi m.a. á hendi að móta með stjórnvöldum byggðastefnu í
umdæminu og annast um framkvæmd hennar.

Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar Fjórðungssambands Vestfjarða

Iðhann T. Bjarnason.

V

Fjórðungssamband Norðlendinga.

Akureyri, 19. desember 1985.
Með tilvísun til bréfs yðar 22. nóvember S.l. þar sem nefndin óskar umsagnar

Fjórðungssambands Norðlendinga um tillögu til þingsályktunar á þingskjali 3 um nýja
byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga hefur fjórðungsstjórn á fundi
sínum 13. desember þ.m. samþykkt að láta í té eftirfarandi umsögn:

.Fjórðungsstjöm telur tillögu til þingsályktunar á þinskjali 3 vera athygli verða og telur
rétt að tillagan fái þinglega meðferð á Alþingi.

Í því sambandi telur fjórðungsstjórn rétt að gera við tillöguna nokkrar athugasemdir til
að gera tillöguna gleggri og um leið skilmerkilegri.

Fyrirsögnin orðist svo: Um valddreifingu og byggðastefnu.
Við 2. málslið er gerð sú athugasemd að í stað orðanna "að flytja heim í hérað" komi:

að flytja til landsbyggðarinnar. Jafnframt falli niður setningin sem hefst á orðunum
"Jafnframt verði greitt fyrir sameiningu sveitarfélaga" o.s.frv. Þessi ákvæði eru óþörf í þessu
tilviki.

Síðasta setning 3. málsliðar orðist svo: að flytja verkefni Byggðasjóðs og Byggðastofn-
unar tillandshlutasamtaka sveitarfélaganna sem fái fjármagn frá ríkinu". Nægar eru
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fjárhagsskuldbindingar sveitarfélaganna vegna byggðaverkefna þótt þeim sé ekki skylt að
fjármagna Byggðasjóð.

Niðurlag tillögunnar orðist svo: Ríkisstjórn leggi fyrir Alþingi haustið 1986 tillögur um
valddreifingu og byggðastefnu.

Fjórðungsstjórn tekur ekki afstöðu til forsendna í greinargerð eða til annarra
efnisatriða, enda skyldi umsögnin aðeins fjalla um efni tillögunnar sjálfrar."

Þess er vænst að umsögn þessi komi að notum.

Fh. Fjórðungssamb. Norðlendinga
Áskell Einarsson.

VI
Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi.

Höfn, 17. mars 1986.
Á fundi stjórnar Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, sem haldinn var á

Egilsstöðum 12. mars s.l., var tekið fyrir erindi frá félagsmálanefnd sameinaðs Alþingis
vegna þingsályktunartillögu um nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfé-
laga, 3. mál.

Eftirfarandi bókun gerð:
"Í umræðum kom fram jákvæð afstaða stjórnar til tillögu þessarar í öllum meginat-

riðum. ÞÓ guldu stjórnarmenn nokkurn varhug við 5. lið greinargerðarinnar með tillögunni
varðandi þriðja stjórnsýslustigið.

Stjórnin lýsti sig samþykka tillögunni."

Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar S.S.A.

Sigurður Hjaltason.

VII
Selfossi 18. desember 1985.

Á fundi stjórnar SASS 13. des. var þessi tillaga til þingsályktunar rædd og eftirfarandi
bókað:

"Stjórn SASS tekur heilshugar undir tillöguna."

Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar SASS,
Hjörtur Þórarinsson,
framkvæmdastjóri.
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VIII

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

6. jan. 1986.
Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur rætt tillögu til þingsályktunar

um nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga.
Stjórn SSH telur ekki rétt að taka afstöðu til annarra atriða en þess að slík byggðastefna

og valddreifing verði til að efla lýðræði og lýðræðisleg vinnubrögð í landinu enn frekar.
Þetta tilkynnist yður hér með.

Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar SSH,

Gestur Olafsson, framkvstj .

IX

Samtök um jafnrétti milli landshluta.

Akureyri, 16. des. 1985.

Stjórn Samtaka um jafnrétti milli landshluta hefur tekið fyrir tillögu til þingslályktunar
um nýja byggðastefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga.

Niðurstaða stjórnar er þessi: Í umræðum Samtakafólks hefur miðstýring byggðastefnu
sem lausn á stjórnunarvanda landsins oft borið á góma. Sakir misvondrar reynslu af
byggðastefnum hingað til hafa lyktir þó ávallt verið þær að þeim sé ekki að treysta vegna
mismunandi stefnu og síbreytilegra áherslna stjórnvalda. Ekki þarf að líta langt um öxl til að
finna rök fyrir þessari skoðun.

Miðstýring fjármála og tilheyrandi hringrás fjárins hafa einnig valdið firringu og
tortryggni milli landshluta ásamt takmörkuðum skilningi margra á því hverjar uppsprettum-
ar eru.

Þess vegna telur stjórn samtakanna nauðsynlegt að framkvæma róttækan uppskurð á
innviðum stjórnarfarsins og gera breytingar sem tryggja efnahagslegt sjálfsforræði og
sjálfsögð réttindi allra landshluta og leggja kjölinn að heilbrigðu efnahagskerfi til hagsbóta
fyrir alla landsmenn. Þetta krefst að sjálfsögðu verulegra breytinga á stjórnarskrá
lýðveldisins.

Vísað er til draga að stjórnarskrá sem nefnd á vegum samtakanna hefur gert og vinnur
nú að endurbótum á.

Fyrir hönd stjórnar Samtaka um jafnrétti milli landshluta,

Virðingarfyllst,
Magnús Kristinsson,

starfsmaður SJL.
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x

Byggðastofnun.

Reykjavík, 16. apríl 1986.
Byggðastofnun hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um nýja byggða-

stefnu og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga. Fagna ber þeim áhuga á byggðamálum
sem kemur fram hjá flytjendum þessarar tillögu. Byggðastofnun telur að nauðsynlegt sé að
endurskoða byggðastefnu í ljósi nýrra staðreynda og að byggðaþróun síðustu ára og horfur
næstu ára gefi tilefni til aukins átaks í byggðaþróunarstarfsemi. Mikilvægur þáttur í slíku
átaki verður að finna hagkvæmar leiðir til að dreifa opinberri þjónustu og stjórnsýslu um
landið.

Byggðastofnun er sammála höfuðefnisatriðum tillögunnar þótt gerðar séu athuga-
semdir við ýmis smærri atriði. Hins vegar telur stofnunin að það hafi m.a. verið tilgangur
með setningu laga um Byggðastofnun, sem er fyrsta þróunar- og stjórnsýslustofnun íslenska
ríkisins sem hafa skal byggðaþróun sem sitt eina verkefni, að koma á fót stofnun sem fær
væri um að undirbúa nýja stefnumótun á sviði byggðamála og einnig að framfylgja henni
fyrir hönd ríkisins með skipulegum hætti.

Þá vinnur nú sérstök nefnd þingflokkanna, með aðstoð Byggðastofnunar, að álitsgerð
um eflingu byggðaþróunarstarfs og þá m.a. hvernig efla megi stjórnkerfi landsbyggðarinnar
til að takast á við vandamál byggðaþróunar. Álit þessarar nefndar verður lagt fyrir alla
þingflokkana og mun verða nýr umræðugrundvöllur fyrir þessi mál.

Með hliðsjón af framansögðu, og með vísun til meðfylgjandi greinargerðar, sér
Byggðastofnun ekki ástæðu að mæla með samþykkt þessarar þingsályktunartillögu nú.

Virðingarfyllst,
Guðmundur Malmquist,

Bjarni Einarsson.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um nýja byggðastefnu
og valddreifingu til héraða og sveitarfélaga.

Greinargerð.
Byggðastofnun hefur fjallað um efni ofangreindrar tillögu og gerir hér á eftir grein fyrir

viðhorfum sínum til hennar. Eðli málsins samkvæmt hefur umsögn stofnunarinnar ekki verið
borin undir stjórn stofnunarinnar. Afstaða stofnunarinnar til tillögunnar byggist m.a. á
þeirri skoðun að setning laga um Byggðastofnun hafi verið aðgerð til að efla byggðaþróunar-
starf og til að auðvelda raunhæfa stefnumótun á þessu sviði. Stofnunin, sem nú er hálfs árs
gömul, vinnur að mótun þeirrar byggðastefnu sem hæfir aðstæðum nútímans og fyrirsjáari-
legrar framtíðar, annars vegar á eigin vegum og hins vegar í samstarfi við byggðanefnd
þingflokkanna. Þess vegna m.a. er varla tímabært að Alþingi álykti um þessi mál einmitt
núna. Auk þess gerir Byggðastofnun athugasemdir við ýmis atriði tillögunnar eins og fram
kemur hér á eftir.

Þingsályktunartillögunni fylgja upplýsingar um þróun byggðar í landinu. Fram kemur
að þróun byggðar breytti mjög um stefnu um síðustu áratugamót og hafa flutningar fólks frá
landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins farið vaxandi síðan, ár frá ári. Sterkar líkur eru
leiddar fyrir framhaldi sams konar byggðaröskunar verði hagþróun svipuð og undangengin
ár og ef meginhluti nýrra þjónustustarfa verður áfram til á höfuðborgarsvæðinu.

Alþt. 1986. A. (109. löggjafarþing). 38
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Á þessum upplýsingum er sá hluti ályktunartillögunnar m.a. byggður, að marka þurfi
nýja og þróttmikla byggðastefnu og hefja þegar aðgerðir til mótvægis við yfirstandandi
byggðaröskun. En auk þess er í tillögunni að finna hugmyndir um aðgerðir á ýmsum sviðum
til þess ætlaðar að ná þessu markmiði.

Meiri hluti ungs fólks í landinu á heima utan höfuðborgarsvæðisins. Velji mikill hluti
þessa hóps sér bústað á höfuðborgarsvæðinu mun það leiða til samdráttar víða á
landsbyggðinni. Slíkt ástand veldur aukinni framkvæmdaþörf á höfuðborgarsvæðinu en
vannýtingu fjármuna þar sem fækkunin verður. Mestur hluti þeirra náttúruauðlinda, sem
við munum byggja hagvöxt okkar á á komandi árum, er á landsbyggðinni. Þessi og fleiri rök
má færa fyrir því að mikil röskun byggðar í þá veru sem verið hefur undanfarin ár sé
þjóðfélaginu mjög óhagkvæm og að gera þurfi það sem unnt er til að beina þróuninni inn á
hagkvæmari brautir. Ólíklegt er þó að byggðaþróun næsta áratugar leiði til óbreytts
mynsturs byggðar í landinu, enda er það ekki sérstakt markmið. Forsenda byggðastefnu er
að hún samræmist þeirri almennu efnahagsstefnu og uppbyggingarstefnu, sem ríkjandi er í
þjóðfélaginu. Þann fyrirvara verður þó að gera að byggðastefna verður að vera langtíma-
stefna.

Þær atvinnugreinar, sem vænta má að geti orðið undirstöður hagvaxtar til viðbótar
fiskveiðum og fiskiðnaði, hljóta sumar að byggjast fyrst og fremst upp á landsbyggðinni.
Loðdýrarækt, fiskirækt og ferðamannaþjónusta eru þannig greinar. Aðstæður í landshlutum
eru á margan hátt ólíkar. Byggðastefna hlýtur að taka verulegt tillit til sérkosta þeirra hvers
um sig.

f þingsályktunartillögunni kemur fram sú skoðun að meginmarkmið þeirrar byggða-
stefnu, sem marka eigi, skuli vera "að snúa sem fyrst við fólksflótta utan af landi til
höfuðborgarsvæðisins og tryggja íbúum landsbyggðarinnar eðlilega hlutdeild í þeim arði sem
þeir leggja til þjóðarbúsins". Hvorugt þessara markmiða er orðað þannig að ótvírætt sé hvað
við er átt. Skilja mætti orðalag fyrra markmiðsins þannig að fleiri skuli flytja frá
höfuðborgarsvæðinu en til þess. Miðað við þá atvinnuþróun sem væntanlega verður á næstu
árum er slíkt markmið ekki raunhæft.

Skilyrði jafnvægis í fólksflutningum er að a.m.k. helmingur hagvaxtarins verði utan
höfuðborgarsvæðisins, ekki einungis þannig, að störfin í framleiðslugreinunum verði til þar
heldur einnig verulegur hluti þjónustustarfanna sem þeim fylgja. Hvort þetta er hægt skal
ósagt látið. Raunar er spurning hvort markmiðum skynsamlegrar byggðastefnu sé ekki
fullnægt ef framfarir verða álíka örar um landið mestallt, þannig að aðstæður fólks verði
álíka og tekjumöguleikar nokkuð jafnir. Mjög líklegt er að áframhald verði á nettóflutningi
fólks af landsbyggðinni til höfuðborgarinnar ekki síst af því að þjónustugreinar verða
aðalvaxtargreinar framtíðarinnar. Þær eru og verða sterkastar á höfuðborgarsvæðinu.

Hins vegar er hætta á að ef ekki er rekin öflug byggðastefna verði alls engar framfarir
víða um. land og að landsbyggðin öll dragist aftur úr í lífskjörum og hagvexti. Það mótvægi
sem fyrst og fremst þarf að koma til er atvinnuþróunarstarf tengt verulegu fjármagni.

f þingskjalinu eru nefndar ákveðnar aðgerðir til þess ætlaðar að ná þeim markmiðum
sem sett eru um betra byggðajafnvægi. Sumar þessarar aðgerða eru nefndar í texta
tillögunnar, aðrar í sérstakri upptalningu. f þessari umsögn hafa aðgerðirnar verið flokkaðar
saman til hagræðis. Rétt er enn að minna á að á vegum þingflokkanna starfar nefnd að
undirbúningi tillagna um byggðamál bæði að því er varðar aðgerðir hins opinbera og
breytingar á stjórnkerfi. Þessi nefnd hefur notið aðstoðar sérfræðinga Byggðastofnunar. Um
nánari umfjöllun þeirra aðgerða sem hér eru nefndar vísast til þeirrar nefndar og
væntanlegr skýrslu hennar.
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1. Atvinnumál.
Ljóst er af fenginni reynslu að ef þróun byggðar á að vera í jafnvægi verður að fara fram

alhliða atvinnuþróun á landsbyggðinni. Á "byggðajafnvægisárunum", 1975-79, var hlut-
deild landsbyggðarinnar í nýjum störfum 49%. Langmestur hluti nýrra starfa í útvegs- og
fiskvinnslugreinum varð til á landsbyggðinni, eða 81 %. En auk þess urðu 56% nýrra starfa í
iðnaðar- og byggingariðnaðargreinum til þar og 36% starfa í þjónustugreinum. Fra 1980
hefur hlutdeild landsbyggðarinnar í nýjum störfum farið lækkandi. Árið 1984 var hlutdeild
landsbyggðar í nýjum störfum fallin niður í 22% og í þjónustustörfum einnig niður í sama
hlutfall. Á tímabilinu 1975 til 1979 var 79% nýrra starfa í landinu öllu í þjónustugreinum, en
það hlutfall var komið í 94% árið 1984.

Allar almennar aðgerðir til að bæta stöðu sjávarútvegs og landbúnaðar munu að
sjálfsögðu verða til þess að bæta stöðu landsbyggðarinnar vegna hins þunga vægis þessarar
greina þar. Hvort hún haldi hlut sínum í framleiðslugreinunum af almennum aðgerðum
einum saman er þó vafasamt. Hins vegar er ljóst að mun erfiðara verður undir fæti að halda
jafnvægi að því er þjónustustörfin varðar.

2. Þróunarstarf.
i tillögunni eru taldar upp allmargar aðgerðir til eflingar atvinnulífs á landsbyggðinni.

Allar eru þessar hugmyndir góðra gjalda verðar. Þær hafa flestar eða allar verið í umræðu og
sumum þeirra hefur verið beitt þótt í takmörkuðum mæli hafi verið. Þessar aðgerðir geta
fallið undir samheitið þróunarstarf. Hér er fyrst og fremst um að ræða skipuleg vinnubrögð
sem byggjast mjög á því að opinberar stofnanir, hagsmunasamtök, aðilar í héraði,
sveitastjórnir og löggjafarvaldið taki höndum saman um eflingu atvinnulífs. Ná verður
yfirsýn yfir vandamál og möguleika atvinnugreina sem landsvæða á sem stystum tíma. Til
þess að það geti gerst verður að vera til vel skipulagt upplýsingakerfi og virk tengsl
stjórnkerfis og landsbyggðar. Gamla hugmyndin um gerð umfangsmikilla áætlana i
tiltölulega einangraðri stofnun, sem síðan notar eigið fjármagn til að framkvæma þær, á ekki
lengur við.

Byggðastofnun er að reyna að tileinka sér fyrrnefndu vinnubrögðin. Reynslan á hins
vegar eftir að skera úr um hversu góðum tökum stofnunin getur náð á þessum málum. Þessa
starfsemi verður að byggja upp þannig að hún verði virk, ráði við vandamálin en verði ekki
of dýr. Stefnt er að skipulegri þróunarstarfsemi í öllum landshlutum að frumkvæði
heimaaðila og með aðstoð lítillar stofnunar á vegum ríkisins.

3. Efling heimaaðila.
i þingsályktunartillögunni eru nefndar aðgerðir til að efla stofnanir landsbyggðarinnar.

Annars vegar er lagt til að komið verði á valddreifingu með því að flytja heim í héruð
verkefni til lýðræðislega kjörinna stjórna og að greitt verði fyrir sameiningu sveitarfélaga í
stærri og öflugri einingar en nú er. Hins vegar er lagt til að hluti af stjórnsýslu- og
þjónustuþátturn ríkisins verði með skipulegum hætti færðir út í landshlutana og að
stofnunum á vegum ríkisins verði í auknum mæli valinn staður á landsbyggðinni. Loks er svo
lagt til að verkefni Byggðasjóðs (nú Byggðastofnunar) verði flutt til sérstakra þróunarsjóða
á landsbyggðinni sem fái fjármagn frá ríki, sveitarfélögum og fyrirtækjum.

Byggðaþróunarstarfið getur ekki farið fram eingöngu innan ríkiskerfisins eins og nefnt
var hér að framan. Leita verður hagkvæmra leiða til að skipuleggja þróunarstarf í öllum
landshlutum. Æskilegt er að það geti verið að sem mestu leyti í höndum heimamanna sjálfra
og sem mest að frumkvæði þeirra. Aðild ríkisstofnunar að stað- og svæðabundnu
þróunarstarfi verður þó ávallt nauðsynleg því hagkvæmara er að ríkisstofnun afli ýmiss
konar þekkingar og miðli henni en að heimaaðilar geri það hver fyrir sig.
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Tvímælalaust er nauðsynlegt að skipuleggja stjórnkerfi landsins þannig að það ráði við
þau verkefni sem fylgja nútímaþjóðfélagi og nútímaþróun. Öllum sem að hafa komið má þó
vera ljóst hversu erfitt er að hrinda í framkvæmd hugmyndum um breytingar á því.

Lengi hefur verið til umræðu nýtt stig stjórnsýslu á milli ríkis og sveitarfélaga sem tekið
geti við ýmsum verkefnum af ríkinu og þannig stuðlað að valddreifingu. Einnig mundi slíkt
millistig væntanlega taka að sér einhver verkefni af smæstu sveitarfélögunum.

í þingsályktunartillögunni er minnst á að stofnunum ríkisins verði í vaxandi mæli valinn
staður úti á landi og þar verði byggðar upp stjórnsýslumiðstöðvar ríkisins. Þetta eru ekki
nýjar hugmyndir. Á árinu 1975 skilaði sérstök nefnd, sem skipuð hafði verið til að fjalla um
flutning ríkisstofnana út á land, áliti. Nefndin setti fram tillögur um heildarflutning
ákveðinna stofnana og um hagkvæma aðferð, kerfi stjórnsýslumiðstöðva , til að dreifa
þjónustu og stjórnsýslu ríkisins um landið. Þessar tillögur fengu litla umfjöllun á sínum tíma
og hjá mörgum urðu viðbrögð við þeim neikvæð. því kann að hafa valdið að nefndin hafi
gengið of langt í tillögugerð um heildarflutning stofnana, jafnvel stofnana sem höfðu
talsverð miðstjórnartengsl. Einnig var þá komið fram að reynsla annarra þjóða af
heildarflutningi stofnana var misjöfn og víða slæm. Ástæða þess var sú að í reynd er stofnun
fyrst og fremst starfsfólk hennar, þekking þess, kunnátta og reynsla. Þegar meginhluti
starfsfólks fylgdi ekki "stofnun" sinni til nýs staðar var í raun og veru verið að leggja hana
niður og byggja upp frá grunni að nýju. Þetta olli miklum erfiðleikum hjá viðskiptaaðilum
stofnana og kostnaði hjá ríkinu. Öðru máli getur gegnt um nýjar stofnanir og nýjar
stjórnsýslumiðstöðvar sem hvort eð er eru að mestu leyti byggðar upp frá grunni. Flutningur
eldri stofnana er mjög vandasamt mál sem kanna verður mjög vandlega. í hvert skipti.

Varðandi tillögur um skiptingu á byggðaþróunarfé milli þróunarsjóða landsbyggðarinn-
ar telur Byggðastofnun æskilegt að slíkir sjóðir verði efldir og vill fyrir sitt leyti stuðla að því.
Engu að síður er hverri ríkisstjórn nauðsynlegt að hafa uppi byggðastefnu og geta stuðlað að
framkvæmd hennar með ráðstöfun fjármagns.
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Fylgiskjal II.

BREYTINGARTILLÖGUR HJÖRLEIFS GUTTORMSSONAR
VIÐ FRV. TIL SVEITARSTJÓRNARLAGA

1. Við 6. gr. í stað 5. mgr. komi tvær nýjar mgr. er orðist svo:
Sett skal á fót nýtt stjórnsýslustig, héruð, milli ríkis og sveitarfélaga til að treysta

byggð í landinu, koma á virku lýðræði og dreifa valdi frá ríki til landshluta.
Verkefni, sem sýslunefndum hafa verið falin með lögum, skulu falla til héraða

nema sveitarfélög komi sér saman um annað.
2. Við IX. kafla (97.-105. gr.). Kaflinn orðist svo:

IX. KAFLI
Um héruð.

97. gr.
Landinu skal skipt í héruð svo sem hér segir:

1. Suðurnes.
Nær yfir Gullbringusýslu, Grindavíkur-, Keflavíkur- og Njarðvíkurkaupstað.

2. Kjalarnes.
Nær yfir Kjósarsýslu, Reykjavík, Hafnarfjarðar-, Seltjarnarnes-, Kópavogs- og
Garðakaupstað.

3. Vesturland.
Nær yfir Vesturlandskjördæmi.

4. Vestfirðir.
Nær yfir Vestfjarðakjördæmi.

5. Norðurland vestra.
Nær yfir Norðurlandskjördæmi vestra.

6. Norðurland eystra.
Nær yfir Norðurlandskjördæmi eystra.

7. Austurland.
Nær yfir Austurlandskjördæmi.

8. Suðurland.
Nær yfir Suðurlandskjördæmi.

98. gr.
Héruð taka við svæðisbundnum verkefnum frá ríkinu eftir því sem fjármagn og

tekjustofnar leyfa og Alþingi og viðkomandi héraðsþing samþykkja. Einnig geta
sveitarfélög innan héraða falið þeim stjórn eða umsjá sameiginlegra mála að fengnu
samþykki héraðsþinga. .

Færa skal frá ríki til héraða hið fyrsta m.a. eftirtalda málaflokka að því er varðar
svæðisbundin verkefni:

húsnæðismál,
almannatryggingar,
skipulagsmál,
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byggðamál,
menntamál,
þjóðminjavernd,
heilbrigðismál,
vegamál,
orkumál,
opinbert eftirlit (með rafmagni, heilbrigði, öryggi og annarri hliðstæðri starfsemi),
ráðgjöf í atvinnumálum.
Samhliða slíkri tilfærslu verkefna frá ríkinu til héraða skal dregið úr umsvifum

stjórnarráðsins og ríkisstofnana á höfuðborgarsvæðinu.

99. gr.
Tekjustofnar héraða skulu vera:

a. Framlög frá ríki samkvæmt fjárlögum, skipt svæðisbundið á málaflokka sem héruð
yfirtaka frá ríkinu.

b. Hluti af heildartekjum ríkissjóðs af söluskatti skv. ákvörðun Alþingis, skipt á héruð
í samræmi við íbúatölu.

e. Aðstöðugjald frá fyrirtækjum og stofnunum sem eru að fullu eða að hluta til í eigu
ríkisins, svo og frá aðilum sem fá stóran hluta tekna sinna af viðskiptum víða um
land (tryggingafélög, skipafélög. innflutningsfyrirtæki. bankar og hliðstæð fyrir-
tæki). Hlutfallsleg álagning slíks gjalds og skipting þess á héruð skal ákveðin í
sérlögum.

d. Frá sveitarfélögum skv. samkomulagi um sameiginleg verkefni er héruð taka að sér
að sinna.

100. gr.
Héraðsþing fara með málefni héraða. þar á meðal skiptingu fjármagns til

framkvæmda og rekstrar í málaflokkum sem héruð taka að sér, sbr. 98. gr.
Til héraðsþinga skal kosið í almennum hlutfallskosningum fjórða hvert ár, um leið

og kosið er til sveitarstjórna, skv. nánari reglum í kosningalögum.
Fjöldi fulltrúa á þingi hvers héraðs skal vera fimmföld tala alþingismanna sem

kjörnir eru í viðkomandi kjördæmi þar sem saman fara mörk héraðs og kjördæmis. Í
Suðurnesja-héraði skal kjósa 30 fulltrúa á héraðsþing og í Kjalarnes-héraði 60 fulltrúa.

Kjósa skal jafnmarga varamenn á héraðsþing af hverjum lista og aðalmenn eru.
Alþingismenn viðkomandi kjördæma eiga rétt til setu á héraðsþingi með málfrelsi

og tillögurétti, svo og varamenn þeirra.
Einnig eiga rétt til setu á héraðsþingi með málfrelsi og tillögurétti fulltrúar frá

sveitarstjórnum í héraðinu, einn frá hverjum lista sem fengið hefur kjörinn fulltrúa í
sveitarstjórn, svo og sveitarstjórar. Sveitarstjórn, sem kosin hefur verið óhlutbundinni
kosningu, hefur á sama hátt heimild til að senda einn fulltrúa á héraðsþing.

Kostnað af setu alþingismanna á héraðsþingum greiðir Alþingi samkvæmt nánari
reglum. Kostnað af þátttöku fulltrúa sveitarstjórna á héraðsþingum greiða viðkomandi
sveitarfélög.

101. gr.
Héraðsþing skulu koma saman eigi sjaldnar en tvisvar a an, í janúar- og

septembermánuði, og er hinn síðari fundur aðalfundur. Í janúar skal skipt fjármagni til
einstakra verkefna, m.a. á grundvelli fjárlagaafgreiðslu.

Héraðsþing kýs árlega héraðsstjórn með hlutfallskosningu og skulu stjórnarmenn
eigi vera færri en sjö.
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Héraðsstjórn fer með málefni héraðsins milli héraðsþinga og í umboði þeirra. Hún
ræður framkvæmdastjóra fyrir héraðið, undirbýr mál fyrir héraðsþing ~g hefur umsjón
með viðfangsefnum í samvinnu við hlutaðeigandi.

102. gr.
Um réttindi og skyldur héraðsþingmanna gilda ákvæði IV. kafla laga þessara eftir

því sem við á.
Héraðsþing skal setja sér samþykkt um fundarsköp, stjórn og starfshætti er senda

skal félagsmálaráðuneytinu til staðfestingar.
Á fyrsta fundi eftir kosningu héraðsþings skal kjörinn þingforseti og varaþing-

forseti.
Aldursforseti héraðsþings kveður það saman til fyrsta fundar og stjórnar kjöri

þingforseta.

103. gr.
Kostnaður af störfum héraðsþings greiðist af tekjustofnum héraðsins, þar á meðal

þóknun til héraðsþingmanna.
Reikningsár héraðsþings er almanaksárið.
Héraðsþing kýs tvo endurskoðendur reikninga sinna og tvo til vara.
Aðalfundur héraðsþings úrskurðar um ársreikninga næstliðins árs og skulu þeir

sendir ráðuneyti eftir staðfestingu þeirra.

104. gr.
Héraðsþing skal í janúarmánuði ár hvert afgreiða fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og

senda hana ráðuneyti og fjárveitinganefnd Alþingis. Fjárhagsáætlunin skal einnig send
öllum sveitarstjórnum í héraðinu til kynningar.

Ekkert gjald má greiða úr héraðssjóði nema heimild sé fyrir því í fjárhagsáætlun,
ákvæði um það í lögum eða fyrir liggi samkomulag ef sveitarstjórnir eiga í hlut.

105. gr.
Héruð taka við eignum og skuldum sýslufélaga í héraðinu við gildistöku laga

þessara nema sveitarfélög, sem aðild áttu að sýslufélagi, óski að yfirtaka þær.

3. Við bætist ákvæði til bráðabirgða. svohljóðandi:
Vegna ákvæða laga þessara um héruð sem þriðja stjórnsýslustig skal strax sett á fót

nefnd á vegum félagsmálaráðuneytis með aðild eins fulltrúa frá hverjum þingflokki og
fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Nefnd þessi skal gera nánari tillögur um
tekjustofna héraða, sbr. 99. gr., og um tilfærslu verkefna frá ríki til héraða, sbr. 98. gr.
Nefndin skal einnig fjalla um önnur álitaefni vegna tilkomu héraða sem nýs stjórnsýslu-
stigs og skila tillögum sínum fyrir 1. október 1986.

4. Fyrirsögn frv. verði: Frv. til I. um sveitarstjórnir og héruð.
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Fylgiskjal III.

SVAR FJÁRMÁLARÁÐHERRA VIÐ FYRIRSPURN HJÖRLEIFS GUTTORMSSONAR
UM FRAMLÖG RÍKISSJÓÐS TIL OPINBERRA FRAMKVÆMDA 1982-1986

Framlög ríkissjóðs til opinberra framkvæmda nema alls eftirtöldum fjárhæðum (í þús.
kr.):

Verðlag
Verðlag miðað við Vísitala
hvers árs fjárlög 198ó (19Xó= 1(0)

--_._-
Reiknmgur I'It;: 1 156 17: 4 03Hó97 157
Reikningur I'IK, 21133 50' 5 ~()5 89.• 210
Reikningur 19X-1 ::> 249 671 3783701> 147
Reikningur 1'185 2 32] 1S~ 2973864 115
Fjárlög 19K6 ......... 2 578 485 2 .'i78485 100

Framlög til einstakra líða á verðlagi hvers árs (í þús. kr.):

Reikningur Reikningur Reikningur Reikningur Fjárlög
19HZ 1983 19H4 1985 1986

---
L Mennta- og fjölbrautaskólar 35367 61 122 72 033 56300 57400
2. Héraðsskólar . 6655 R 527 7 R51 14500 11000
3. Byggingar grunnskóla 62602 13208S 123343 175068 120345
4. Dagvistarheimili 14100 26994 31640 34901 40 (XlO
5. Bygging íþróttamannvirkja 956<) 15395 20500 31360 31650
6. Bygging sjúkrahúsa og læknisbústaða 115 557 IR5308 176561 254739 2406\0
7. Hafnarmannvirki og lendingarbætur 77 795 137558 161716 123048 118322
8. Framkvæmdir á f1ugvöllum 29525 73943 63737 64 000 61000

Framlög til einstakra liða á verðlagi (járlaga 1986 nema eftirfarandi fjárhæðum (í þús. kr.):

Reikningur Reikningur Reikningur Reikningur Fjárlög
1982 1983 1984 1985 1986

L Mennta- og fjölbrautaskólar ........... 123543 125467 121 152 72 127 54700
2. Héraðsskólar ............. ..... ,., .. o. 23247 17054 13 205 18560 11 000
3. Bygging grunnskóla . . ........... 218679 271 142 207450 224085 120345
4. Dagvistarheimili ...... . , .......... 49254 55412 53215 44673 40000
5. Bygging íþr6ttamannvirkja .... 33.426 31 602 34479 40140 31650
6. Bygging sjúkrahúsa ............... 403659 380389 296957 326063 240 610
7. Hafnarmannvirki og lendingarbætur 271 761 282370 271989 157500 118322
8. Framkvæmdir á flugvöllum .......... - . 103 136 151 786 107 199 81919 61000

I) Þar eð ríkisreikningur liggur ekki fyrir er reikningstala fundinn þannig að aukafjárveitingum er bætt við
fjárlagatölu 1985.
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Fylgiskjal IV.

Byggðanefnd þingflokkanna.
Erindi til formanna þingflokkanna.

Reykjavík, 27. febrúar 1985.

Byggðanefnd þingflokkanna var skipuð í kjölfar afgreiðslu Alþingis á frumvarpi um
breytingar á stjórnarskránni (105. löggjafarþing, 206. mál). Markmið nefndarinnar er að
fylgja eftir samkomulagi formanna þeirra stjórnmálaflokka sem þá áttu fulltrúa á Alþingi og
sem birt var í greinargerð með frumvarpinu. Þar segir:

"Þingflokkar ... sem að frumvarpi þessu standa, hafa ... orðið ásáttir um eftirfarandi: ...
2. Að beita sér fyrir aukinni valddreifingu og virkara lýðræði samhliða afgreiðslu

nýrrar stjórnarskrár. Meðal annars fái sveitarfélög meira sjálfsforræði og þannig
verði völd og áhrif landsmanna allra í eigin málum aukið, óháð búsetu þeirra.
Jafnframt munu þingflokkarnir beita sér fyrir sérstökum aðgerðum til þess að jafna
félagslega og efnalega aðstöðu manna þar sem mismununar vegna búsetu gætir
helst."

Í nefndina voru skipaðir eftirtaldir:
Lárus Jónsson, formaður,
Eiður Guðnason,
Helgi Seljan,
Kristín Halldórsdóttir,
Ólafur Þ. Þórðarson og
Stefán Benediktsson.
Nefndin hefur notið aðstoðar starfsmanna byggðadeildar Framkvæmdastofnunar,

þeirra Bjarna Einarssonar og Sigurðar Guðmundssonar.
Alls hefur nefndin haldið 12 fundi. Hún hefur meðal annars átt viðræður við fulltrúa

landshlutasamtaka sveitarfélaga um verkefni sitt. Þá fékk nefndin Björn Friðfinnsson á sinn
fund til að kynna frumvarpsdrög svonefndrar endurskoðunarnefndar um sveitarstjórnarlög-
gjöfina.

Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt sé að fá á þessu stigi málsins
viðbrögð þingflokkanna við ákveðnum meginatriðum er varða hugsanlegar breytingar á
stjórnskipun í landinu til þess að nálgast markmiðin um "aukna valddreifingu og virkara
lýðræði". Nefndin vill því beina eftirtöldum spurningum til þingflokks yðar:
1. Hvað eiga stjórnsýslustig í landinu að vera mörg?
2. Við hvað eiga stærðarmörk neðsu (minnstu) stjórnsýslueiningarinnar að miðast?
3. Hvernig á að tryggja virkara lýðræði og aukna valddreifingu með skipulagi, verkefnum

og kosningareglum fyrir miðstig stjórnsýslunnar?
4. Hvernig á að skipta tekjustofnum og fjárhagslegri ábyrgð milli sveitarstjórna, héraðs-

stjórnar og ríkis?
Byggðanefnd þingflokkanna gengur út frá þeirri meginforsendu að til þess að ná fram

markmiðinu um "virkara lýðræði og aukna valddreifingu" sé nauðsynlegt að setja á stofn
stjórnsýslustig milli ríkis og sveitarfélaga. Nefndin hefur ekki fjallað ítarlega um svæðaskipt-
ingu eða fjölda svæða í hinu nýja stjórnsýslustigi og þaðan af síður hvað það ætti að nefnast.

Nefndarmenn eru sammála um að minnstu sveitarfélögin valdi alls ekki þeim
verkefnum sem sveitarfélögum er skylt að annast samkvæmt lögum. Ekki hefur farið fram
úttekt á því hversu stórt lágmarkssveitarfélag þyrfti að vera að mannfjölda eða efnahagsum-
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svifum. Nefndin hefur látið gera grófan útreikning á því hversu mikil umsvif þurfa að vera í
sveitarfélagi til þess að þar sé hægt að ráða sveitarstjóra í fullt starf. Er þá gengið út frá því
að heildarkostnaður vegna yfirstjórnar sé ekki meiri en tíundi hluti útgjalda sveitarfélagsins,
en það er ríflegt meðaltal minni þéttbýlissveitarfélaga. Sé miðað við þessi mörk þarf
sveitarfélag að hafa 400--500 íbúa að lágmarki, nokkuð mismunandi eftir eðli og umfangi
efnahagsstarfseminnar á staðnum. Að sjálfsögðu eru þessi mörk ekki afgerandi; þannig
getur verið hægt að hafa sveitarstjóra í hlutastarfi, jafnvel sem sveitastjóra í fleiri en einu
sveitarfélagi, deila kostnaði með annarri starfsemi eða eyða hærri hluta tekna til þessa
verkefnis.

Nefndinni er ljóst að sameining sveitarfélaga er mjög misjafnlega til þess fallin að bæta
úr þeim vandræðum sem skapast hafa vegna fólksfæðarinnar. Þannig eru nokkur lítil
sveitarfélög í námunda við önnur stór og geta sameinast þeim. Annars staðar eru mannfá
sveitarfélög í tiltölulega þéttbýlum sveitum með allgóðar samgöngur. Þessi sveitarfélög geta
sameinast án þess að samgönguerfiðleikar hamli eðlilegum tengslum enda milli í sveitarfé-
laginu. En sums staðar er svo að finna fámenn sveitarfélög, jafnvel hlið við hlið, þar sem
samgöngur eru erfiðar og vegalengdir miklar. Á þessum svæðum getur sameining í engu bætt
aðstöðu.

Nefndin vill benda á að þau samstarfsverkefni sem sveitarfélögin hafa tekið upp hafa
mörg hver gefið góða raun. Fram hjá því verður þó ekki horft að slík samvinna hefur oftast
verið í því formi að einn fulltrúi hverrar sveitarstjórnar ræður mestu um stefnuna í þessum
málaflokkum.

Nefndarmenn eru sammála um að nauðsynlegt sé að hafa beinar hlutfallskosningar til
héraðsstjórna. Hins vegar koma upp álitamál varðandi stærð héraðanna og kjörgengi til
héraðsþinga.

Nefndarmenn eru sammála um að í upphafi skuli héraðsstjórnum falin fá og skýrt
afmörkuð verkefni og tekjustofnar í samræmi við það. Verkefnin verða þó að sjálfsögðu að
skoðast í samhengi við stærð héraðanna; eftir því sem héruðin eru stærri þeim mun fleiri
verkefni geta þau tekið að sér. Þannig liggur það í hlutarins eðli að héraðsstjórnir munu taka
að sér þau verkefni sem sveitarfélögin hafa leyst sameiginlega til þessa. Þá sjá menn fyrir sér
að eftir því sem millistiginu vex fiskur um hrygg muni það geta tekið að sér fleiri verkefni.

Það er ósk byggðanefndar þingflokkanna að þessi atriði verði nú tekin til umræðu í
þingflokki yðar og mörkuð skýr stefna sem geti verið nefndinni vegarnesti til þess að halda
starfi sínu áfram.

Virðingarfyllst,
Lárus Jónsson, formaður.
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Fylgiskjal V.

Úr skýrslu byggðanefndar þingflokkanna í júlí 1986:
,'þróun byggðar, atvinnulífs og stjórnkerfis" .

Kafli 3: Breytingar á stjórnkerfinu: Valddreifing og virkara lýðræði.
3.10. Nauðsyn breytinga: Almennar niðurstöður.

Í kaflanum hér á undan var fyrst og fremst ætlunin að leita svars við því hvort núverandi
stjórnkerfi ríkis og sveitarfélaga væri fallið til þess að ná markmiðum um valddreifingu,
virkara lýðræði og aukin "völd og áhrif landsmanna allra í eigin málum óháð búse~uþ~irra."
Staðreyndir, sem hér hafa verið tíundaðar leiða svarið skýrt í ljós. Ef þau m~kmIð eIg~ að
nást, sem nefnd eru í samkomulagi því sem nefndinni er falið að vinna eftir er breytinga
þörf.

Sérstaka áherslu verður að leggja á, að veruleg breyting er óhjákvæmileg, ef
vinna á að aukinni valddreifingu og virkara lýðræði með umtalsverðri
tilfærslu verkefna og fjármálaábyrgðar frá ríki til heimastjórnvalds þannig
að landsmenn geti í auknum mæli ráðið eigin málum eins og fyrir er lagt.

Þetta er sameiginleg niðurstaða nefndarinnar. Á hinn bóginn greinir einstaka nefndarmenn á
um hvernig breyta eigi stjórnkerfi ríkis og sveitarfélaga í ein~tökum. atriðum ti~ þess a~
tilætluð áhrif náist. Nefndin hefur í þessum málaflokki kornist að eftirfarandi
meginniðurstöðum:

Aðalvandinn við að ná þeim markmiðum, sem nefndinni er uppálagt að stefna að
með tillögum sínum, felst í því að fámennari sveitarfélögin, sem sífellt eru að
veikjast, valda ekki þeim verkefnum sem þeim eru ætluð að lögum. Þau ráða því
ekki við aukin verkefni, nema til komi auknar tekjur frá samfélaginu öllu, stækkun
sveitarfélaga eða aukin samvinna þeirra í einhverri mynd.

Alkunna er, að umræða um sameiningu sveitarfélaga hefur staðið í áratugi.
Arangur af viðleitni í þá átt með frjálsum samningum er sáralítill. Enginn vafi er á,
að með sameiningu og stækkun sveitarfélaga væri hægt að sinna betur þeim
verkefnum, sem sveitarfélögum eru falin. A hinn bóginn verður að benda á að
sameining tveggja eða fleiri fámennra sveitarfélaga í stIjálbýli leysir ekki vandann.
Búast má við áframhaldandi hlutfallslegri eða beinni fækkun íbúa þema samkvæmt
fenginni reynslu þrátt fyrir sameininguna.

Óhætt er að fullyrða, að mikil breyting þarf að verða á pólitískri afstöðu til
sameiningar sveitarfélaga til þess að hægt sé að færa veruleg verkefni og völd frá
ríkinu til sveitarfélaganna, ef sú breyting ein yrði gerð á stjórnkerfinu.

Samvinna sveitarfélaga, einkum í strjálbýli, um úrlausn einstakra verkefna, t.d. á
sviði skóla- og heilbrigðismála hefur aukist mjög síðustu ár. Vafalaust má ná enn
meiri árangri í samvinnu sveitarfélaga, - frjálsri eða lögboðinni-, og auðvelda
þannig sveitarfélögum að takast á við aukin verkefni. Fyrst og fremst mætti ef til
vill fækka þeim verkefnum, sem ríki og sveitarfélög hafa nú sameiginlega ~ sinni
könnu með því að sveitafélögin taki þau að sér í lögformlegri samvinnu. A hinn
bóginn verður ekki séð, að markmiðinu um aukna valddreifingu og virkara
lýðræði verði náð þannig að umtalsverð breyting verði á frá því sem nú er með
slíkri samvinnu og þeirri sameiningu sveitarfélaga, sem líkleg er næstu árin, ef
tekið er mið af reynslunni að undanförnu.
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Nefndin telur að styrkja beri sveitarstjórnarstigið. Til þess eigi að stefna að
sameiningu sveitarfélaga eftir því sem við verður komið, aukinni samvinnu þeirra
og stofnun raunverulegs jöfnunarsjóðs, sem greiði ákveðin lögboðin útgjöld
fámennustu sveitarfélaganna. Þá beri að auka sjálfforræði sveitarfélaganna með
tilfærslu verkefna og tekjustofna frá ríkinu að svo miklu leyti sem þau verða sem
stjórnunareiningar talin fær um að taka að sér aukin verkefni. Mikilvægt er, að
áður eða jafnhliða, verði fámennustu sveitarfélögin efld með framangreindum hætti
eða þeim veittur fjárhagslegur stuðningur, eins og fyrr segir.

Á hinn bóginn er það niðurstaða nefndarinnar, að verulegum árangri í
valddreifingu og virkara lýðræði verði ekki náð með slíkum ráðstöfunum einum
saman. Til þess að auka svo nokkru nemi "völd og áhrif landsmanna
allra óháð búsetu þeirra" þurfi að koma til þriðja stjórnsýslustigið,
sem taki við umtalsverðum verkefnum og tekjum fyrst og fremst frá
ríkinu.

Þrátt fyrir mismunandi skoðanir á ýmsum atriðum varðandi útfærslu og umfang
hugsanlegs þriðja stjórnstigs eru nefndarmenn sammála um, að umdæmi þess eigi
að vera stór, t.d. núverandi kjördæmi. Nefndin telur að beinar kosningar eigi að
verða til þessa stjórnstigs, t.d. í tengslum við sveitarstjórnarkosningar. A þann
hátt einan verður pólitískur styrkur sem næst í hlutfalli við fylgi kjósenda í hverju
heimastjórnarumdæmi hverju sinni.

Katli 6: Nýjar áherslur í byggðaaðgerðum.
6.14. Niðurstöður.

Flest bendir til þess að þróun byggðar í landinu muni framvegis markast í ríkara mæli en
verið hefur af almennri stefnu íefnahagsmálum. Þar kemur einkum til, að sjávarútvegurinn
verður vafalaust um áratugi sá atvinnuvegur, sem mestu máli skiptir íútflutningi og þar með
tekjuöflun til þess að standan straum af öflun margvíslegra gæða, sem þjóðfélagið þarfnast
en ekki er hagkvæmt að framleiða í landinu. Sjávarútvegurinn verður því auðvitað áfram
grundvallaratvinnuvegur flestra þéttbýlisstaða á landsbyggðinni. Viðgangur hans almennt og
viðleitni stjórnvalda til að nýta takmarkaða fiskistofna mun því hafa, úrslitaáhrif á þróun
þessara byggðarlaga og þar með byggðaþróun í grundvallaratriðum. I þessu sambandi má
minna á áhrif stefnunnar í gengismálum.

Fyrirsjáanlegt er, að í landbúnaði verður óhjákvæmilega svipuð framvinda og verið hefur,
einkum ef hafðar eru í huga aðgerðir stjórnvalda til áhrifa á framleiðsluna. Byggðaþróun í
sveitum landsins hlýtur að markast verulega af því.
Mikla áherslu verður á hinn bóginn að leggja á, að þeir staðir og byggðarlög, sem hafa
skilyrði til aukinnar úrvinnslu- og þjónustustarfsemi eru vaxtarstaðir. Ástæðan er einfaldlega
sú, að þessar atvinnugreinar munu áfram verða í vexti svo sem reynslan sýnir bæði hér á
landi og í nágrannalöndunum. Félagsleg þjónusta er auk þess mest í þessum byggðarlögum
og þau skilyrði ráða búsetu fólks í æ ríkara mæli.

Að þessu athuguðu vill byggðanefnd þingflokka leggja áherslu á eftirfarandi me~inatriði til
áhrifa á byggðaþróun. Þessi almennu áhersluatriði eru ekki síst sett fram vegna hættu á
áframhaldandi fólksflutningum til suðvesturlands í kjölfar þeirra þáttaskila, sem verið hafa
síðustu árin í þróun byggðarinnar:

1. Ákvarðanir stjórnvalda, sem hafa áhrif á afkomu sjávarútvegsins, hafa jafnframt
grundvallarþýðingu fyrir val manna á búsetu. Þetta þurfa stjórnvöld að hafa ríkt í
huga á næstu árum.
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2. Þar sem um 90 % nýrra starfa verða til í þjónustugreinum hlýtur staðsetning
þjónustunnar að hafa mikil áhrif á þróun byggðar.

3. Staðarval stórfyrirtækja, sem stjórnvöld geta í flestum tilvikum ráðið, hefur
mikilvæg áhrif á byggðaþróun. Slík fyrirtæki hafa bein og ekki Síður óbein áhrif
á hversu mörg ný störf verða til í viðkomandi byggðarlagi.

4. Byggðaáætlanir eru mikilvægt úrræði til þess að stjórnvöld í höfuðborginni og
héraði geri sér skipulega grein fyrir hvar skórinn kreppir á ákveðnum
landsvæðum og til hvaða aðgerða þurfi að grípa til þess að stuðla að eðlilegri
byggðaþróun. Nefndin leggur til, að byggðaáætlunarstarf verði eflt í tengslum
við Byggðastofnun en undir stjórn heimastjórna í landsfjórðungunum. Þessar
byggðaáætlanir þurfa auk atvinnumála að geta náð til opinberra framkvæmda.
Ryðja þarf úr vegi hindrunum þess, að unnt sé að gera tillögur um
ríkisframkvæmdir í slíkum áætlunum.

5. Þróunarstarf hefur miðað að því að örva framtak heima fyrir til atvinnustarfsemi.
Þetta starf hefur gefið góða raun og leggur nefndin til að þessi starfsemi verði
efld og að hún verði á vegum heimastjórna í héraði í samvinnu við
Byggðastofnun.

6. Skattaaðgerðir hafa ekki verið reyndar hér á landi til áhrifa á byggðaþróun.
Sveitarfélögin sjálf hafa þó sum hver ekki lagt aðstöðugjöld á sjávarútveg og
landbúnað svo sem heimildir standa til Nefndin telur eðlilegt að sérstaklega verði
athugað hvort jafna megi framfærslukostnað með skattaaðgerðum og hvetja til
staðarvals atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. Þá ber sérstaklega að athuga
skattlagningu á flutningskostnaði.

7. Flutningastyrkir tíðkast mikið erlendis til áhrifa á byggðaþróun. Hér á landi er oft
á tíðum styrktur flutningur til Reykjavíkursvæðisins, t.d. á landbúnaðarvörum,
ennfremur er jafnt verð á olíuvörum um allt land og svo er um fleiri
vörutegundir. Augljóst er, að styrkjakerfi sem tryggði öllum framleiðendum jafnt
verð á öllu landinu ýtti undir framleiðslu á höfuðborgarsvæðinu og minnkaði
möguleika á að byggja upp milliríkjaverslun úti á landi. Slíkt er því tvíeggjað
fyrir landsbyggðina. Hinsvegar er það öllum í hag að flutningakerfi landsins
verði eins hagkvæmt og kostur er og að hlutföll flutningskostnaðar í land-, sjó-
og loftflutningum endurspegli raunverulegan rekstrar- og þjóðfélagsle~an
kostnað. Mikilsvert er að mótuð verði stefna íuppbyggingu flutningakerfisins.
sem miði að lækkandi flutningskostnaði og hagkvæmustu verkaskiptingu
samgöngutækjanna.

8. Flutningur ríkisstofnana hefur verið á dagskrá sem aðgerð til áhrifa á
byggðaþróun. I ljós hefur komið, að margvíslegir annmarkar eru á slíkum
flutningi. Vöxtur þjónustugreina - ekki síst opinberrar þjónustu, ~em
fyrirsjáanlegur er hlýtur að hvetja til meiri dreifmgar slíkrar þjónustu um landið.

9. Ljóst er, að ríkisvaldið þarf að geta veitt aðilum á landsbyggðinni faglega og
fjárhagslega aðstoð. Byggðastofnun hafa verið falin þessi verkefni og tel~r
nefndin nauðsynlegt að hún hafi verulegt fjármagn til ráðstöfunar. Nefndin
leggur áherslu á samstarf Byggðastofnunar við lánastofnanir, þróunarfélög og
heimaaðila á landsbyggðinni. Slík samvinna er forsenda árangurs 1

byggðamálum.
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Fylgiskjal VI.

Byggðastofnun
Þróunarsvið

Höfuðborgarsvæði

INNANLANDS FLUTNINGAR 1971-85

AR TIL FRA MISM. % AF IBUAFJ.

1971 4833 4082 751 0.7%

1972 5071 4620 451 0.4%
1973 4531 4557 -26 0.0%
1974 5704 5488 216 0.2%
1975 5449 5478 -29 0.0%

1976 5339 5412 -73 -0.1%

1977 5814 6026 -212 -0.2%
1978 5502 5665 -163 -0.1%

1979 5288 5268 20 0.0%

1980 5542 5514 28 0.0%
1981 5947 5386 561 0.5%

1982 5876 5111 765 0.6%

1983 6094 5253 841 0.7%

1984 6483 5355 1128 0.9%

1985 6296 5266 1030 0.8%

ALLS 83769 78481 5288 4.4%

Sveitarfélaganúmer 0-1604,2603-2604.

8/10 1986
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Byggðastofnun
Þróunarsvið

Landsbyggð

INNANLANDSFLUTNINGAR 1971-85

AR TIL FRA MISM. % AF IBUAFJ.

1971 3334 4165 -831 -1.0%

1972 3547 4120 -573 -0.7%

1973 4216 4270 -54 -0.1%

1974 4374 4766 -392 -0.4%
1975 4197 4208 -11 0.0%
1976 4298 4294 4 0.0%
1977 4457 4501 -44 0.0%

1978 4193 4112 81 0.1%

1979 4266 4290 -24 0.0%
1980 4371 4498 -127 -0.1%

1981 4327 4948 -621 -0.7%
1982 4392 5114 -722 -0.8%

1983 4039 4988 -949 -1.0%

1984 4308 5373 -1065 -1.1%

1985 4192 5156 -964 -1.0%

ALLS 62511 68803 -6292 -6.9%

Sveitarfélaganúrner 3000-8718.

8/10 1986
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Byggðastofnun
Þróunarsvið

Suðurnes

INNANLANDS FLUTNINGAR 1971-85

AR TIL FRA MISM. % AF IBUAFJ.

1971 605 530 75 0.7%

1972 583 483 100 0.9%

1973 603 521 82 0.7%

1974 915 722 193 1.6%

1975 706 681 25 0.2%

1976 722 629 93 0.8%

1977 950 700 250 2.0%

1978 827 726 101 0.8%
1979 813 810 3 0.0%
1980 781 683 98 0.7%
1981 868 820 48 0.4%

1982 827 873 -46 -0.3%

1983 973 888 85 0.6%

1984 911 959 -48 -0.3%

1985 773 834 -61 -0.4%

ALLS 11857 10859 998 7.8%

Sveitarfélaganúmer 2200-2506.

8/10 1986
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Byggðastofnun
Þróunarsvið

Landsbyggð og Suðurnes

INNANLANDS FLUTNINGAR 1971-85

AR TIL FRA MISM. % AF IBUAFJ.
1971 3939 4695 -756 -0.8%
1972 4130 4603 -473 -0.5%

1973 4819 4791 28 0.0%
1974 5289 5488 -199 -0.2%
1975 4903 4889 14 0.0%
197,6 5020 4923 97 0.1%
1977 5407 5201 206 0.2%
1978 5020 4838 182 0.2%
1979 5079 5100 -21 0.0%
1980 5152 5181 -29 0.0%
1981 5195 57.68 -573 -0.5%
1982 5219 5987 -768 -0.7%
1983 5012 5876 -864 -0.8%

1984 5219 6332 -1113 -1.0%

1985 4965 5990 -1025 -0.9%

ALLS 74368 79662 -5294 -5.1%

Sveitarfélaganúmer 2200-2506,3000-8718.

Alþt. 1986. A. (109. löggjafarþing).

8/10 1986
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Fylgiskjal VII.

ÁRS~RK OG HEÐALLAUN EFTIR KYNI 1984

NÚMER NAFN KARLAR KONUR KARLAR+KONUR+ÓFL.
ATVGR. ATVINNUGR1!!INAR ÁRSVERK M.LAUN ÁRSVERK M.LAUN ÁRSVERK M.LAUN

II LANDBÚNAÐUR 5002 200 3380 115 8128 189
13 F!SKVEIÐAR 4829 611 228 299 5069 654
30 FISKVINNSLA 5311 358 4631 266 10016 315
31 MATVÆLAIÐNAÐUR 2144 351 1691 234 3848 303
32 VEFJARIÐNAÐUR 918 349 1698 225 2620 269
33 TRJÁVÖRUIÐNAÐUR 1317 333 140 221 1458 323
34 PAPPíRSIÐNAÐUR 1238 411 136 216 1979 361
35 EFNAIÐNAÐUR 76,8 316 245 245 1015 347
36 STEINEFNAIÐNAÐUR 159 391' 122 266 882 374
37 ÁL OG JÁRNBLENDI 766 521 85 351 852 504
38 MÁLH- OG SKIPASMíÐI 3046 381 282 239 3334 368
39 1MIS IÐNAÐUR 359 428 78 225 438 392
40 VElTUR 993 481 234 271 12~8 442
50 BYGGINGAR SEM ATV.REK. 1871 381 615 243 8505 371
51 BYGGINGAR í EIGIN ÞÁGU 273 301 10 199 284 303
52 OPINBERAR FRAMKVÆMDIR 1709 348 272 196 1982 327
61 HEILDVERSLUN 4092 395 1807 269 5907 356
62 SMÁSöLUVERSLUN 2822 358 4918 239 7757 282
63 VEITINGAR OG HóTEL 795 343 1519 252 H81 283
71 FLUTNINGAR 5148 377 1021 289 6178 362
72 PÓSTUR OG SíMI 643 381 922 281 1565 322
81 PENINGASTOFNANIR 1084 466 2106 283 3190 345
82 TRYGGINGAR 405 468 414 277 820 371
83 ÞJÓNUSTA VIÐ ATV.REK. 2306 458 1156 269 3467 395
91 OPINBER STJÓRNS1SLA 4362 433 2251 269 6618 378
92 GÖTU- OG SORPHREINSUN 61 327 9 218 70 314
93 OPINBER ÞJÓNUSTA 5804 414 12385 261 18212 313
94 MENNINGARSTARFSEMI 922 352 762 261 1698 313
95 PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA 2711 334 1030 195 3746 296
96 VARNARLIÐIÐ 730 535 310 317 1100 462

AIV;mmlYE!:ilB
LANDBÚNAÐUR 5002 200 3380 115 8128 189
FISKVEIÐAR 4829 671 228 299 5069 654
FISKVINNSLA 5311 358 4637 266 10016 315
IÐNAÐUR 11316 383 5084 241 16424 339
VElTUR 993 481 234 271 1228 442
BYGGINGAR 9854 373 897 228 10771 361
VERSLUN 1709 376 8304 248 16045 309
SAMGÖNGUR 5791 377 1949 285 7743 354
BANKAR OG FL. 3794 462 3617 218 1478 371
ÞJÓNUSTA 14591 407 16807 264 31444 330

AIVIHmlYE!:ilBAL~ !l~l~l J~!l ~~l~!! jI~J llH~7 JJ2
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HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

ÁRSVERK OG MEÐALLAUN EFTIR KYNI 1984

NÚMER NAFN KARLAR KONUR KARLAR+ KONUR+ÓFL.
ATVGR. ATVINNUGREINAR ÁRSVERK M. LAUN ÁRSVERK M.LAUN ÁRSVERK M.LAUN

._--
II LANDBúNAÐUR 262 225 120 192 386 214
13 FISKVEIÐAR 980 702 36 372 1018 690
30 FISKVINNSLA 900 360 697 262 1598 317
J1 MATVÆLAIÐNAÐUR 998 367 914 232 1917 302
32 VEFJARIÐNAÐUR 394 356 864 230 1261 269
33 'I'RJÁVÖRUIÐNAÐUR 671 318 74 228 745 309
34 PAPPÍRS IÐNAÐUR 1081 419 658 281 1743 367
35 EFNAIÐNAÐUR 564 386 196 248 761 351
36 STEINEFNAIÐNADUR 359 407 77 272 437 383
37 ÁL OG JÁRNBLENDI 605 527 58 358 664 512
38 ~LM- OG SKIPAfMÍÐI 1636 379 171 243 1811 366
39 YMIS IÐNAÐUR 304 434 72 224 377 394
40 VElTUR 532 464 137 286 670 427
50 BYGGINGAR SEM ATV.REK. 4228 385 315 240 4555 375
51 BYGGINGAR Í EIGIN ÞÁGU 136 321 6 197 142 315
52 OPINBERAR FRAMKVÆMDIR 660 366 112 191 772 341
61 HEILDVERSLUN 3519 402 1585 273 5110 362
62 SMÁSöLUVERSLUN 1460 369 2590 248 4063 292
63 VEITINGAR OG HÓTEL 566 347 980 244 1552 282
71 FLUTNINGAR 3483 398 795 303 4279 381
72 PÓSTUR OG SÍMI 372 386 521 287 894 329
81 PENINGASTOFNANIR 805 468 1471 290 2276 353
82 TRYGGINGAR 322 465 342 277 664 368
83 ÞJóNUSTA VIÐ ATV.REK. 2003 462 967 274 2974 401
91 OPINBER STJÓRNS1SLA 2832 441 1584 284 4419 385
92 GÖTU- OG SORPHREINSUN 6 598 8 512
93 OPINBER ÞJóNUSTA 3794 433 8224 270 12036 321
94 MENNINGARSTARFSEMI 696 369 574 270 1281 323
95 PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA 1681 343 703 197 2388 300
96 VARNARLIÐIÐ 235 704 26 473 261 681

ATVINNUVEGIR
LANDBÚNAÐUR 262 225 120 192 386 214
FISKVEIÐAR 980 702 36 372 1018 690
FISKVINNSLA 900 360 697 262 1598 317
IÐNAÐUR 6613 394 3084 247 9715 347
VElTUR 532 464 137 286 670 427
BYGGINGAR 5023 381 433 226 5469 369
VERSLUN 5545 388 5155 255 10725 324
SAMGÖNGUR 3855 397 1316 297 5173 372
BANKAR OG FL. 3131 464 2780 283 5914 379
ÞJóNUSTA 9244 421 11114 268 20392 337

ATVINNUVEGIR ALLS 360!B Hól 2~!P~ 222 UQ§:l 3:22
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LANDSBYGGÐIN UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

ÁRSVERK OG MEÐALLAUN EFTIR KYNI 1984

NúMER NAFN KARLAR KONUR KARLAR+KONUR+ÓFL.
ATVGR. ATVINNUGREINAR ÁRSVERK M. LAUN ÁRSVERK M.LAUN ÁRSVERK M. LAUN

II LANDBÚNAÐUR 4740 198 3260 174 8342 188
13 FISKVEIÐAR 3848 663 192 285 4051 645
30 FISKVINNSLA 4411 357 3939 267 8418 314
31 MATVÆLAIÐNAÐUR 1146 348 783 237 1931 393
32 VEFJARIÐNAÐUR 524 343 834 221 1369 268
33 TRJÁVÖRUIÐNAÐUR 646 349 66 226 7iJ 337
34 PAPPtRSIÐNAÐUR 157 358 78 235 236 317
35 EFNAIÐNAÐUR 204 348 49 233 253 338
36 STEINEFNAIÐNAÐUR 400 377 46 256 445 365
37 ÁL OG JÁRNBLENDI 161 502 27 337 188 478
38 MÁLM- OG SKIPASMíÐI 1409 383 III 232 1523 372
39 'lMIS IÐNAÐUR 55 392 6 248 61 379
40 VElTUR 461 501 97 265 558 460
50 BYGGINGAR SEM ATV.REK. 3644 376 299 246 3950 366
51 BYGGINGAR t EIGIN ÞÁGU 137 293 4 202 142 290
52 OPINBERAR FRAMKVÆMDIR 1050 337 161 199 1211 319
61 HEILDVERSLUN 573 349 222 242 797 319
62 SMÁSÖLUVERSLUN 1363 345 2327 229 3694 272
63 VEITINGAR OG HóTEL 228 334' 599 266 829 284
71 FLUTNINGAR 1665 331 232 239 1899 320
72 PÓSTUR OG StMI 271 373 401 272 672 313
81 PENINGASTOFNANIR 279 461 636 266 914 325
82 TRYGGINGAR 82 480 72 275 155 384
83 ÞJÓNUSTA VIÐ ATV.REK. 303 434 189 242 494 359
91 OPINBER STJÓRNS'lSLA 1530 419 667 234 2199 363
92 GÖTU- OG SORPHREINSUN 55 296 7 221 62 288
93 OPINBER ÞJÓNUSTA 2010 378 4161 259 6177 298
94 MENNINGARSTARFSEMI 227 300 189 258 417 281
95 PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA 1030 319 326 192 1358 288
96 VARNARLIÐIÐ 496 455 343 306 839 394

ðrlINNUVE!:iIB
LANDBÚNAÐUR 4740 198 3260 174 8342 188

.FISKVEIÐAR 3848 663 192 285 4051 645
FISKVINNSLA 4411 357 3939 267 8418 314
IÐNAÐUR 4703 367 2000 231 6709 327
VElTUR 461 501 97 265 558 460
BYGGINGAR 4831 365 464 230 5302 353
VERSLUN 2165 345 3149 237 5320 281
SAMGöNGUR 1936 337 633 260 2570 318
BANKAR OG FL. 664 451 897 262 1563 342
ÞJÓNUSTA 5348 382 5693 255 11052 316

ðrll HNUVE!:iIB AL~ JHQ!l HII ~QJ!H ~iQ ::!J!l!!!lJ~2
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Fylgiskjal IX.

Afstaða ríkisstjórnar Geirs Halígrunssonar til nefndarálits um
flutning ríkisstofnana

(Apríl 1978.)
25. apríl 1972 skipaði forsætisráðuneytið nefnd "til að kanna staðarval ríkisstofnana og

athuga hverjar breytingar koma helst til greina í því efni". Ráðuneytinu barst álit
nefndarinnar 29. nóvember 1975. Þann 9. desember 1975 ritaði ráðuneytið nefndinni bréf
þar sem segir að fallist sé á það sjónarmið sem fram komi í bréfi nefndarinnar frá 19. maí
1975 "að tillögur nefndarinnar verði til almennrar og opinberrar umfjöllunar í a. m. k.

nokkra mánuði eða missiri áður en stjórnvöld taka afstöðu til einstakra tillagna". Í
samræmi við þetta muni ráðuneytið hafa forgöngu um að áliti nefndarinnar verði dreift til
þingmanna, landshlutasamtaka, fjölmiðla, viðeigandi stofnana og fleiri. Þegar þessir aðilar
hafi mótað afstöðu sína til málsins og víðtækar opinberar umræður farið fram um tillögur
nefndarinnar hafi mótast forsenda fyrir því að stjórnvöld taki ákvarðanir sínar.

Þann 7. maí 1976 var málið til umræðu á Alþingi vegna fyrirspurna frá Sigurlaugu
Bjarnadóttur alþingismanni. f svari sínu sagði forsætisráðherra m. a.:

"Ríkisstjórnin hefur ekki enn talið tímabært að taka afstöðu til hugmynda um flutning
ríkisstofnana út á landsbyggðina og af hálfu ríkisvaldsins er ekki hafinn undirbúningur að
slíkum flutningi. Ákvarðana í þessu efni er ekki að vænta fyrr en þeir mörgu aðilar, sem
fengið hafa nefndarálitið um flutning ríkisstofnana til skoðunar, hafa sett fram sjónarmið sín
að þessu leyti."

Þann 16. september 1976 sendi ráðuneytið svohljóðandi bréf til fjölmargra aðila (sbr.
meðfylgjandi yfirlit):

"Í desember s. I. sendi forsætisráðuneytið yður nefndarálit um flutning ríkisstofnana.
Ekki hefur enn verið tekin afstaða til þeirra hugmynda sem fram koma í álitinu af hálfu

stjórnvalda. Með þessu bréfi er þess farið á leit við yður að þér greinið forsætisráðuneytinu
frá skoðunum þeim sem þér kunnið að hafa á nefndarálitinu - sérstaklega hvað yður
varðar.

Svars við þessu bréfi er óskað fyrir lok október n. k."
Með bréfi 26. nóvember 1976var Ítrekað við þá aðila sem ekki höfðu svarað bréfinu frá

16. september að þeir létu ráðuneytinu í té álit sitt. Á meðfylgjandi yfirliti kemur fram
hverjar endanlegar heimtur urðu.

Enn kom málið til umræðu á Alþingi 1. mars 1977vegna fyrirspurnar frá Helga F. Seljan
alþingismanni og í svari sínu sagði forsætisráðherra m. a.:

"Telja verður eðlilegt að lögð sé vinna í það, þegar forsætisráðuneytinu hafa borist svör
frá öllum þeim aðilum sem það ritaði, að vinna úr þessum svörum og e.t.v. leggja á það
fjárhagslegan mælikvarða hvað framkvæmd á hugmyndum stofnananefndar kynni að kosta.
Slíkt starf má vinna án þess að svonefnt flutningsráð sé sett á stofn. Þá er ekki úr vegi að
hugað sé að endurútgáfu álits stofnananefndar með athugasemdum og umsögn viðkomandi
stofnana eins og þær nú liggja fyrir.

Ég tel skynsamlegt að frekar sé unnið að útfærslu á hugmyndum nefndarinnar á vegum
forsætisráðuneytisins áður en lengra er haldið."

Með bréfi 21. október 1977 til alþingismanna Ellerts B. Schrams og Ingvars Gíslasonar
fór forsætisráðuneytið þess á leit að þeir létu ríkisstjórninni í té álit á tillögum stofnananefnd-
ar með hliðsjón af umsögnum um þær og umræðum á Alþingi.

Álit alþingismanna barst ráðuneytinu í febrúar 1976 og þar koma fram eftirfarandi
tillögur um meðferð á áliti stofnananefndar og tillögum hennar:
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,,1. Ekki skuli ráðist í heildarflutning neinnar stofnunar án undangenginnar ítarlegrar
endurskoðunar og fulls samráðs við stjórnir og forstjóra viðkomandi stofnunar.

2. Flutningsráð ríkisstofnana verði ekki sett á fót að svo stöddu.
3. Ráðherrar feli þeim ríkisstofnunum, sem undir þá heyra, að gera áætlun um

uppbyggingu útibúa og/eða deilda og þær áætlanir verði síðan samræmdar og
framkvæmdar í samráði við byggðadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins og fjárveitinga-
nefnd Alþingis, eftir því sem aðstæður leyfa.

4. Álit stofnananefndar verði lagt fyrir Alþingi til kynningar og umræðu þannig að
skoðanir og viðhorf alþingismanna til málsins í heild komi fram."
Að fenginni þessari umsögn og eftir ítarlega athugun málsins í forsætisráðuneytinu var

málið borið undir ríkisstjórnina og tekið til afgreiðslu í henni og afgreitt með eftirfarandi
samþykkt:

"Að fengnum umsögnum einstakra stofnana um álit stofnananefndar og eftir að hafa
kynnt sér umsögn þingmannanna Ellerts B. Schrams og Ingvars Gíslasonar hefur ríkisstjórn-
in fallist á meginatriði umsagnarinnar.

Ríkisstjórnin telur eðlilegt að áður en tekin sé ákvörðun um flutning ríkisstofnana úr
höfuðborginni skuli liggja fyrir afstaða viðkomandi ráðuneytis, stjórnar stofnunar, forstöðu-
manns og starfsfólks til flutningsins og samþykki fjárveitinganefndar Alþingis. Leita skal
umsagnar byggðadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins um flutning ríkisstofnunar og
kannar hún viðhorf sveitarfélaga".
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Fylgiskjal X. Reykjavík 19. ágúst 1983.

Félagsmálaráðherra Alexander Stefánsson
Arnarhváli
101 Reykjavík.

Varðar: Starfslok samninganefndar um verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga.

Félagsmálaráðherra, í ríkisstjórn Gunnars Thoroddsens, Svavar
Gestsson, skipaði 9. júlí 1982 eftirtalda menn til að vinna að
fyrirhuguðum samningum um verkaskiptingu milli ríkis og sveitar-
félaga:
af hálfu ríkisstjórnarinnar

Gunnar Rafn Sigurbjörnsson, fulltrúa
Jón Orm Halldórsson, aðstoðarmann forsætisráðherra
Jón Sveinsson, lögmann

og af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga
Jón G. Tómasson, formann Sarrbandsins
Loqa Kristjánsson, bæjarstjóra
Ölvi Karlsson, oddvita
Sigurgeir Sig'.lrðssvu, bæj;;.rstjóra, sem varamann.

Formaður var skipaður Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur
með samþykki beggja aðila. ~itari og starfsmaður nefndarinnar var
ráðinn á fyrsta fundi he~nar 23. júlí 1982, Hallgrímur Guðmundsson
félagsfræðingur.

Jón G. Tómasson óskaði lausnar frá störfum í nefndinni 10.
sept. 1982 og var Sigurgeir Sigurðsson þá skipaður aðalmaður en
hann hafði setið ne f nde r f und.i.og tekið þátt í öðrum störfum hennar
fram ti 1 þessa tíma.

1 skipunarbréfi segir að nefndin skuli ljÚka störfum svo fljótt
að unnt verði að taka tillit til niðurstöðu hennar við afgreiðslu
fjárlaga 1983. Af á st.æcurr, , sem að nokkru er frá greint í hjálagðri
skýrSlu um störf nefndarinnar, var starfstími hennar framlen-;:rdurtil

15.03.1983.

r'·::-frlujII hélt h bókaða f undi , en störf hennar voru að mestu unnin
af einstökum ne frid a rmör.r.um utan f un d a ,

Nefndin hafði aöe i r.s lekið urr.fj c Ll un nokk ur ra málaflokka, þegar
s t j ó rnarsk i p t í fóru f ran, i. ITliiíI '.J2J og eftir var að ganga frá skýrslu
WT. þá ma l a f Lok k a , s e m t,_-}::-,ir höf,~u ve r í c til meðferðar, en mikið af
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gögnum og upplýsingum hafði verið safnað og úr þeim unnið að mestu.

1 samráði við yður, hr. félagsmálaráðherra, var að ráði að
formaður nefndarinnar og ritari gengju frá skýrSlu um störf hennar,
eins og þau stóðu við stjórnarskiptin og var það i samræmi við
bókun i fundargerð þann 14. mars 1983.

Sú skýrsla, SKÝRSLA SAMNINGANEFNDAR UM VERKASKIPTINGU RíKIS OG

SVEITARFÉLAGA, dagsett i ágúst 1983, fylgir bréfi þessu.

1 skýrslunni er gerð grein fyrir störfum nefndarinnar og þeim
niðurstöðum sem samkomulag hafði náðst um.

Reynt er að meta með hliðsjón af útgjöldum fyrri ára, hver
kostnaðarskipting yrði milli ríkis og sveitarfélaga, ef tillögur
nefndarinnar kæmu til framkvæmda, en ekki tekið tillit til hugsan-
legra áhrifa af breyttri stjórnun viðkomandi málaflokks.

En aðalrök bak tillagna nefndarinnar eru, að fjárhagsleg ábyrgð
og stjórnun fari saman, og að án þess að þeirri grundvallarforsendu
se fullnægt, verði allar breytingar tilgangslitlar.

1 skýrslunni er ekki tekið á þvi hvernig staðið skuli að þv:í.að
koma í framkvæmd því, sem mælt er mec'>en bent á hvaða lög eru i gildi
um hina ýmsu málaflokka sem breyta þarf, eigi að fylgja tillögunum
eftir.

Nefndin kom saman til fundar þann 19. ágúst 1983, þar sem
skýrsla nefndarinnar var á dagskrá. Samstaða var um helstu niður-
stöður nefndarinnar, sem birtar eru í kafla 2.0.

Virðingarfyllst

#!# ' ~. ~. '5f" ~""'7
~Skúli Ingibe; r;,"::tn.

I

Acc..r,/ ~fjY7é<~-H tC!-<--f..-

Logi Kristjánsson.
/-.:

I I

JÓi) Ormur Halldórsson. Sigurgeir Sigurðsscn .

Ölvir Karlsson.
.r ,,1

Jón Sveinsson.
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1.0. Skipunarbréf - verkefnið

Sumarið 1982 gerði ríkisstjórnin svofellda samþykkt:

"Frá og með næstu áramótum yfirtaki sveitarfélögin verk-
efni af ríkinu eftir sérstökum samningi, sem unnið skal að
á vegum ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitar-
félaga.

í því skyni verði einhverjir tekjustofnar sem ríkið hefur
nú látnir renna til sveitarfélaganna þannig að þau fái við-
bótartekjur til að standa undir nýjum verkefnum, eftir því
sem um semst. Jafnframt verði svigrúm sveitarfélaganna og
fyrirtækja þeirra til tekjuöflunar aukið frá því sem verið
hefur.

Til að vinna að samningum um þes s í, efni verði skipuð sérstök
samninganefnd sem í eigi sæti þrír menn tilnefndir af Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga, þrír menn frá ríkisstjórninni
og formaður tilnefndur með samkomulagi ríkisstjórnarinnar
og Sambands íslenskra svei tarfélaga. Nefndin skal hafa lokið

störfum svo snerrunaað unnt verði að taka tillit til niður-
stöðu hennar við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1983.

Auk þess sem að framan greinir, skal nefndin kanna með hvaða
hætti er unnt að tryggja sveitarfélögum í þéttbýli bp.tri
möguleika til þess að leggja varanlegt slitlag á götur, t.d.
með því að myndaður verði sérstakur framkvæmdasjóður í þessu
skyni. Skal tekið tillit til þessa við uppgjör á verkefnum
ríkis og sveitarfélaga."

A grundvelli þessarar samþykktar skipaði þáverandi félagsmálaráð-
herra, Svavar Gestsson, nefnd þann 9. júlí 1982 til að vinna að
fyrirhuguðum samningum.

1 J~fndina voru skipaðir af hálfu ríkisstjórnarinnar Gunnar Rafn
Sigurbjörnsson, fulltrúi í félagsmálaráðuneyti, Jón Ormur Halldórs-
son, aðstoðarmaður forsætisráðherra og Jón Sveinsson, lögmaður.
Af hálfu Sambands íslenskra sve í.ter f e Laqa voru tilnefndi r Jón G.

Tómasson, formaður Sambandsins, Logi Kristjánsson, bæjarstjóri og
Ölvir Karlsson, oddviti Asahrepps. Varamaður þeirra var tilnefndur
Sigurgeir Sigurðsson. b~jarstjóri.

Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur, var skipaður formaður
nefndarinnar með samþykki beggja aðila.
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Með bréfi dagsettu 10. september 1982 óskaði Jón G. Tómasson
eftir að verða leystur frá störfum í nefndinni. þar sem hann
hafði látið af formennsku í stjórn Sambands íslenskra sveitar-
félaga. Sambandið skipaði í hans stað Sigurgeir Sigurðsson.
bæjarstjóra. til að eiga sæti í nefndinni.

Þar sem nefndin hafði enn ekki lokið störfum í ársbyrjun 1983
óskaði félagsmálaráðherra með bréfi dagsettu 7. 'febrúar 1983.
eftir því að nefndin héldi áfram störfum og skilaði áfanga-
skÝrslu fyrir 15. mars 1983.

Ennfremur óskaði félagsmálaráðherra þe ss s, "að nefndin fjallaði
almennt um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og önnur sam-
skipti þessara aðila og stofnana þeirra með það fyrir augum að
þau verði gerð greiðari og einfaldari og skila tillögum þar að
lútanc'
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2.0. Helstu niðurstötur samninganefndarinnar.

Gatnagerð í þéttbýlissveitarfélögum.

Nefndin leggur til, að á næstu fjórum til sex árum verði stefnt
að því, að 85-95% af heildarlengd gatnakerfis í þéttbýlissveitar-
félögum verði lagt bundnu slitlagi og næsta nágrenni við opinberar
byggingar svo sem skóla, kirkjur og félagsheimili. Þessu marki má
ná verði umræddum sveitarfélögum gert kleift að leggja bundið slit-
lag á 10 til 15 km til viðbótar á ári frá því sem nú er. Kostnaður
vegna 10 km viðbótar á ári er um 36,6 milljónir króna miðað við
verðlag í ágúst 1982 eða um 21 milljón miðað við verðlag í árs-
byrjun 1981

Heilbrigðisþjónusta.

Nefndin leggur til, að heilbrigðisþjónustan verði að öllu leyti í
umsjá ríkisins og aðild sveitarfélaga að byggingu og rekstri
sjÚkrastofnana og heilsugæslustöðva verði afnumin. í kjölfar
þessara breytinga verði allar sjúkrastofnanir flármagnaðar með
fjárveitingum af fjárlögum í stað daggjalda og sjúkrasamlög lögð
niður. Breytingar þessar hafa í för með sér verulega aukningu
útgjalda fyrir ríkissjóð. Aætlað er að heildarrekstrarútgjöld
svei tarfélaganna til heilbrigðismála hafi verið um 140 milljónir
króna árið 1981, sem hefðu þá komið í hlut ríkisins, ef breyt-
ingarnar hefðu varið komnar á, auk 15-20 milljóna króna, sem eru
áætluð útgjöld sveitarfélaganna til stofnkostnaðar og búnaðar
sjÚkrastofnana og heilsugæslustöðva svo og viðhalds.

Dagvistarstofnanir fyrir börn.

Nefndin leggur til, að sveitarfélögin taki að sér byggingar og
rekstur dagvistarhein;ila fyrir börn og taki að öllu leyti við
skuldbindingum ríkissjóðs gagnvart Alþýðusambandi íslands, sem
gerðar voru við lausn kjarasamninga í október 1980. Arleg meðal-
útgjöld sveitarfélaganna næstu 7 ár yrðu um 24,5 milljónir króna
vegna umsamdra framkvæmda og er þá miðað við verðlag ársins 1981.

Félagsheimili.

Neflldin leggur til, að bygging og rekstur félagsheimila verði
eingöngu verkefni sveitarfélaga og samtaka innan þeirra. Tekju-
stofn Félagsheimilasjóðs, skemmtanaskatturinn, verði þá annaðhvort
lagður niður eða honum verði varið til annarra verkefna ríkisins.
Fra~lög FélagsheimilasjÓðs til einstaklinga og samtaka innan þeirra
voru um 3 milljónir króna árið 1981.
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ÆSkulýðs og íþróttamál.

Nefndin leggur til að æskulýðsmál, íþróttamál, svo og bygging
og rekstur íþróttamannvirkja verði nær eingöngu verkefni sveitar-
félaga. Fjárveiting Alþingis til æskulýðsmála árið 1981 var um
1.2 milljónir króna, til íþróttamála um 2.7 milljónir króna og
til íþtóttasjóðs 7.5 milljónir króna.

Skólakostnaður.

Nefndin samþykkti að leggja til við menntamálaráðherra að knýja á
um afgreiðslu á frumvarpi til laga um skólakostnað, en það þýðir
samkvæmt meðfylgjandi reksturskostnaðar athugun að kostnaðarauki
ríkisins verður á verðlagi ársins '81 um 13 milljónir króna.

Gjaldskrár.

Nefndin leggur til éð sveitarfélög ákveði sjálf gjaldskrár fyrir
þjónustu sína, svo sem rafmagn og hita og að söluskatti af snjó-
mokstri verði annað hvort aflétt eða hann endurgreiddur sveita-
félögt~. Þá var útsvarsálagning sveitarfélaga rædd og fram komu
hugmyndir, um að hún yrði gefin frjáls, en slík tillaga var ekki
fullgerð þegar stjórnarskipti urðu.

Tillögur nefndarinnar fela í sér allmikla aukningu útgjalda fyrir
ríkissjóð, eins og fram kemur í eftirfarandi yfirliti.

Fjármagnstilfærslur vegna breytingatillagna nefndarinnar.
Ótgjaldaaukning rikissjóðs Ótgjaldaaukning sveitarfélaga

þús. kr. þÚs. kr.Hejlbrigðismál
v/sjúkrastofnana
v/heilsugæslu
v/stofnkostn. og

viðhalds

Dagvistarhei.mili
99.022
42.300

fyrir börn
Félagsheimi ii

lþróttasjóður
fmis íþróttamál
Æskulýðsmál
Gatnagerð þéttbýlis-
sveitarfélaga 10 km (IS km)

24.500
2.961
7.S00
2.61:10
I. 178

20.000
161.3n

Skólamál
v/frumvarps til laga
um skólakostnað

21.000
S9.B1913.000

174.n2

Fjárhagsstaða sveitarf plaga er víða mjög slæm og ber brýna nauðsyn
til að auka tekjustofna þeirra eða létta af þeim verkefnum, eins
og t.d. hlutdeild þeirra í heilbrigðisþjónustu, enda bendir margt
til þess, að samaðild ríkis og sveitarfélaga á þessu sviði sé að
mörqu leyti óhagkvæm. Með þessari ti1færs lu yrði verulegri byrði
létt af sveitarfélögum og það myndi skapa þeim aukið svigrúm til

(3I.S00)

(70.119)
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f rarnkva. ;:á öðrum sviðum, eins og t.d. :í.gatnagerð.
Eins og fram kemur :í.framangreindu yfirliti er gert ráð fyrir að
tillögur nefndarinnar hefðu haft :í.för með sér rúmlega 100 milljón
króna útgjaldaaukningu fyrir ríkissjóð árið 1981, ef tillögurnar
hefðu þá verið komnar til framkvæmda. Þó má ætla að mismunurinn
verði nokkru minni, þegar til lengdar lætur, því að þær breytingar
sem nefndin leggur til að gerðar verði á skipan heilbrigðismála
ætti að skapa ríkissjóði tækifæri til að tryggja betri nýtingu
fjármuna í heilbrigðiskerfinu.
A hinn bóginn má gera ráð fyrir að útgjÖld sveitarfélaganna til
félagsheimila, æskulýðs- og íþróttamála aukist meira en reiknað
er með í framangreindu yfirliti, þar sem fjárveitingar á fjárlögum
hafa hvergi náð að standa undir mótframlögum ríkisins, á undanförnum
árum, sem heimiluð eru í lögum.
Æskilegt væri þó að sveitarfélögin tækju á sínar herðar fleiri verk-
efni en nefndin leggur til. Nefndinni vannst hins vegar ekki tími
til að leggja fram tillögur þar að lútandi.
Svo langt sem skýrsla þeSSi nær eru nefndarmenn henni sammála og
staðfesta það með undirskrift sinni. Nefndin vill þó vekja athygli
á þeirri forsendu, sem liggur þar að baki. 1 starfi sínu gekk
nefndin út frá ríkjandi skiptingu landsins í sveitarfélög og leit
svo á, að það væri utan hennar verksviðs að fjalla um þetta grund-
vallaratriði.
Nefndarmenn voru hins vegar sammála um, að skipting landsins í svo
mörg og svo fámenn sveitarfélög kæmi beinlínis í veg fyrir yfirlýst
markmið með starfi nefndarinnar þ.e. flutning verkefna frá riki til
sveitarfélaga. Þv:í.lítur nefndin svo á, að tillögur hennar séu ekki
annað en l:í.tilláfangi :í.mikilvægu máli, en að raunverulegur árangur
náist ekki án þess að fyrst verði gerðar breytingar, sem geri sveit-
arfélögum landsins kleift að fást við fleiri og stærri verkefni.
Nefndin vill sérstaklega vekja athygli á þessu þar sem um er að ræða
þá forsendu sem liggur að baki samþykki nefndarmanna við meðfylgjandi
tillögum og eins fyrir frekara starfi að þessum málum.

Virðingarfyllst

, \
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Fylgiskjal XI.

LÖG
um Byggðastofnun.

I. KAFLI
Hlutverk og skipulag.

1. gr.
Byggðastofnun er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins og heyrir undir forsætisráð-

herra.

2. gr.
Hlutverk Byggðastofnunar er að stuðla að þjóðfélagslega hagkvæmri þróun byggðar í

landinu.

3. gr.
Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu. Stofnunin getur gert eða látið gera

áætlanir um þróun byggða og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í
byggðum landsins.

Í samræmi við hlutverk stofnunarinnar veitir hún lán eða annan fjárhagslegan stuðning í
því skyni meðal annars að bæta aðstöðu til búsetu í einstökum byggðarlögum og koma í veg
fyrir að óæskileg byggðaröskun eigi sér stað eða lífvænlegar byggðir fari í eyði.

4. gr.
Stjórn Byggðastofnunar skal skipuð 7 mönnum, kosnum hlutfallskosningu í sameinuðu

Alþingi að afstöðnum almennum þingkosningum. Kosnir skulu jafnmargir varamenn.
Forsætisráðherra skipar formann og varaformann úr hópi hinna þingkjörnu stjórnarmanna.
Formaður stjórnarinnar boðar hana til funda. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða.
Forsætisráðherra ákveður þóknun stjórnarinnar.

5. gr.
Verkefni stjórnar Byggðastofnunar eru meðal annars þessi:

1. Að ráða forstjóra.
2. Að ákveða starfsskipulag stofnunarinnar að því leyti sem það hefur ekki verið gert í

reglugerð.
3. Að ákveða starfsáætlun fyrir stofnunina til eins árs í senn, þar á meðal hverjar

byggðaáætlanir skuli gerðar á vegum hennar. Starfsáætlun skal endurskoða á árinu eftir
því sem þurfa þykir.

4. Að ákveða rekstraráætlun fyrir stofnunina til eins árs í senn.
5. Að fjalla um allar byggðaáætlanir sem gerðar eru á vegum stofnunarinnar eða lagðar

eru fyrir stjórnina til samþykktar, sbr. 9. gr. laga þessara.
6. Að fjalla um skýrslur stofnunarinnar um starfsemi hennar.
7. Að taka ákvarðanir um lántöku, sbr. 16. gr. laga þessara.
8. Að setja reglur um lánakjör stofnunarinnar.
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9. Að taka ákvarðanir um veitingu lána og ábyrgða, svo og óafturkræf framlög samkvæmt
lögum þessum.

6. gr.
Stjórn Byggðastofnunar ræður forstjóra til að annast daglega stjórn stofnunarinnar.

Ráðning forstjóra miðast við 6 mánaða gagnkvæman uppsagnarfrest.

7. gr.
Verkefni forstjóra Byggðastofnunar eru meðal annars þessi:

1. Að stjórna daglegum rekstri stofnunarinnar.
2. Að gera tillögur til stjórnar um starfsskipulag stofnunarinnar.
3. Að gera tillögur til stjórnar um áætlanagerð á vegum stofnunarinnar.
4. Að gera tillögur um afgreiðslu á byggðaáætlunum sem lagðar eru fyrir stjórn

stofnunarinnar, sbr. 9. gr. laga þessara.
5. Að gera tillögur um árlega heildarútlánaáætlun, svo og tillögur um veitingu einstakra

lána, ábyrgða og óafturkræfra framlaga stofnunarinnar.
6. Að ráða stofnuninni starfsfólk innan ramma fjárhagsáætlunar. Stjórn stofnunarinnar

skal staðfesta ráðningu helstu starfsmanna samkvæmt nánari ákvörðun stjórnarinnar.

II. KAFLI
Starfsemi.

8. gr.
Byggðastofnun fylgist með byggðaþróun og fjallar um áhrif opinberra aðgerða á hana.

Getur hún gert tillögur til úrbóta ef þörf þykir.
Stofnunin skal afla upplýsinga, er hún þarf á að halda vegna starfsemi sinnar, í samráði

við Hagstofu Íslands, Þjóðhagsstofnun, Seðlabanka Íslands og aðra aðila sem hliðstæðum
upplýsingum safna.

9. gr.
Stjórn Byggðastofnunar fjallar um byggðaáætlanir sem unnar hafa verið á vegum

stofnunarinnar. Stjórnin getur jafnframt fjallað um byggðaáætlanir sem aðrir aðilar, svo sem
sveitarstjórnir eða landshlutasamtök, hafa gert og lagt fyrir hana til samþykktar. Heimilt er
stjórninni að ákveða að stofnunin skuli taka þátt í kostnaði við slíka áætlanagerð.

Byggðaáætlanir, sem stjórnin hefur samþykkt, skulu sendar forsætisráðherra og gerir
hann ríkisstjórn og Alþingi grein fyrir þeim.

Byggðastofnun fylgist með framkvæmd þeirra byggðaáætlana sem samþykktar hafa
verið af stjórn stofnunarinnar. Áætlanir til lengri tíma en eins árs, sem gerðar hafa verið á
vegum stofnunarinnar, skal endurskoða eftir því sem tilefni gefast.

10. gr.
Byggðastofnun veitir lán eða ábyrgðir í samræmi við hlutverk sitt, sbr. 2. gr. laga

þessara. Veiting lána, ábyrgða og óafturkræfra framlaga skal byggjast á umsóknum, nema
verið sé að afstýra neyðarástandi í atvinnu- og byggðamálum.

Stjórn Byggðastofnunar ákveður lánakjör stofnunarinnar. Skal í því efni bæði höfð
hliðsjón af fjárhagsstöðu stofnunarinnar á hverjum tíma og tilganginum með lánveitingum
hennar.
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11. gr.
Byggðastofnun getur, í samræmi við hlutverk sitt, stuðlað að stofnun nýrra fyrirtækja

samkvæmt ákvörðun stjórnar stofnunarinnar.

12. gr.
Með tilliti til hlutverks Byggðastofnunar, sbr. 2. gr. þessara laga, er stjórn stofnunar-

innar heimilt að ákveða að stofnunin taki þátt í fjárfestingar- eða þróunarfélögum. Þá skal
stofnunin hafa samstarf við fjárfestingarsjóði og lánastofnanir, eftir því sem við á, um
fyrirgreiðslu til verkefna sem samrýmast hlutverki hennar.

III. KAFLI
Önnur ákvæði.

13. gr.
Forsætisráðherra skal gefa Alþingi árlega skýrslu um starfsemi stofnunarinnar.
Ársreikningum skal fylgja skrá yfir lánveitingar og óafturkræf framlög Byggðastofn-

unar.
14. gr.

Byggðastofnun tekur við öllum eignum Byggðasjóðs samkvæmt lögum nr. 97/1976, svo
og skuldbindingum sjóðsins, við gildistöku laga þessara.

15. gr.
Tekjur Byggðastofnunar eru:

1. Eignir Byggðasjóðs samkvæmt lögum nr. 97/1976.
2. Framlag úr ríkissjóði eins og ákveðið er í fjárlögum hverju sinni.
3. Fjármagnstekjur.

16. gr.
Byggðastofnun er heimilt innan ramma lánsfjárlaga að taka lán til starfsemi sinnar

innanlands eða erlendis, annaðhvort í eigin nafni eða fyrir milligöngu annarra aðila, þannig
að ráðstöfunarfé stofnunarinnar verði a. m. k. 0,5 af hundraði þjóðarframleiðslu.

17. gr.
Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti ber uppboðshaldara að geta

þess í uppboðsgerðinni að eignin sé veðsett Byggðastofnun og skal stofnuninni gert viðvart
svo tímanlega að hún geti látið fulltrúa sinn vera við uppboðið.

18. gr.
Handbært fé Byggðastofnunar skal geyma á reikningum í bönkum eða sparisjóðum

samkvæmt ákvörðun stjórnar Byggðastofnunar.

19. gr.
Byggðastofnun er undanþegin öllum opinberum gjöldum og sköttum til ríkissjóðs eða

sveitarsjóða eða annarra stofnana.

20. gr.
Stjórnarmenn og allir starfsmenn Byggðastofnunar eru bundnir þagnarskyldu um atriði

sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum
yfirboðara eða eðli málsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.
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21. gr.
Sameinað Alþingi kýs tvo endurskoðendur til að endurskoða reikninga Byggðastofn-

unar.
22. gr.

Nánari ákvæði um skipulag Byggðastofnunar og framkvæmd laga þessara má setja með
reglugerð.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1985.
Með lögum þessum eru felldir úr gildi III. og VI. kafli laga nr. 97/1976, um

Framkvæmdastofnun ríkisins, og önnur ákvæði þeirra laga sem varða byggðadeild Fram-
kvæmdastofnunar og Byggðasjóð og verkefni Framkvæmdastofnunar á sviði byggðamála.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. skal stjórn stofnunarinnar kosin í fyrsta sinn með hlutfallskosn-

ingu í sameinuðu Alþingi eftir samþykkt þessara laga.
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