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Í 14. grein laga um opinber fjármál nr. 123/2015 er eftirfarandi ákvæði: 
„Innan fjögurra vikna frá framlagningu frumvarps til fjárlaga skal 
Byggðastofnun gefa fjárlaganefnd Alþingis umsögn um áhrif frumvarpsins 
á byggðaþróun í landinu." Nánari skýringar er að finna í áliti meirihluta 
fjárlaganefndar en þar segir: „I þessu felst m.a. að í umsögn 
Byggðastofnunar skuli fjallað um hvernig stefna hvers ráðherra skv. 20. 
gr. frumvarpsins, fyrir þau málaefnasvið og málaflokka sem hann ber 
ábyrgð á, samræmist byggðaáætlun og sóknaráætlunum landshluta sem 
fram koma í þingsályktunartillögu um stefnumótandi byggðaáætlun."

Byggðamál spanna afar vítt svið. Þau hafa verið skilgreind á þann veg að 
þau séu öll viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni 
landshluta, s.s. búsetu, atvinnu og nýsköpun. Þau snúa að eflingu 
samfélaga, félagsauðs, atvinnulífs, menntunar, menningar, 
velferðarmála, samgangna og fjarskipta. Samkvæmt þessari skilgreiningu 
eru byggðamál viðfangsefni allra ráðuneyta með einhverjum hætti.

Byggðastofnun gefur nú umsögn til fjárlaganefndar í þriðja sinn 
samkvæmt lagaákvæðinu ef meðtalin er umsögn um frumvarp sem lagt 
var fram í september af þáverandi fjármálaráðherra en ekki afgreitt. Að 
mati Byggðastofnunar felur lagaákvæðið í sér merkilega nýbreytni sem 
ætti í fyllingu tímans að vera til þess fallin að varpa ljósi á áhrif fjárlaga á 
þau málefnasvið sem tengjast byggðaþróun. Hér er á ferðinni nýtt 
verkfæri á sviði byggðamála sem mun efalaust þróast eftir því sem árin 
líða. Vinnulagið mun því þróast og breytast, en til að það komi að sem 
bestum notum er að mati Byggðastofnunar nauðsynlegt að stofnunin 
komi mun fyrr að vinnuferli fjárlagafrumvarps ár hvert.

Mat stofnunarinnar tekur mið af frumvarpi til fjárlaga 2018 eins og það 
var lagt fyrir á Alþingi 15. desember 2017. Í umsögn Byggðastofnunar eru 
skoðaðir þeir útgjaldaliðir frumvarpsins sem hafa mest bein eða óbein
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áhrif á byggðaþróun. Lauslega er leitast við að leggja mat á 
tekjuöflunarhlið frumvarpsins en umfjöllun um svæðisbundin áhrif 
takmarkast þó mjög af því að ekki er að finna svæðisbundnar greiningar í 
frumvarpinu. Þó er ljóst að skattheimta hefur mismunandi áhrif á 
einstakar atvinnugreinar og þar með einstök byggðarlög og byggðaþróun 
í heild.

Byggðastofnun sendi fjármála- og efnahagsráðuneytinu bréf 12. 
september 2017 og óskaði eftir frekari svæðagreiningu ríkisútgjalda en 
fram komu í því frumvarpi sem þá lá fyrir. Byggðastofnun barst svar 
skömmu eftir að hún sendi mat á því frumvarpi. Í bréfi ráðuneytisins kom 
fram að ekki liggi fyrir frekari svæðagreining upplýsinga en eru í 
frumvarpinu en að ráðuneytið sé tilbúið að funda með stofnuninni um 
það með hvaða hætti sé hægt að styðja Byggðastofnun við að leysa þetta 
verkefni með gögnum sem tiltæk eru.

Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018, sem hér er til umfjöllunar, er lagt fram 
mun síðar á árinu en venja er. Reiknað hefur verið með að það verði 
afgreitt fyrir áramót og því ljóst að tími til að leggja mat á það er enn 
skemmri en var á síðasta ári eða einungis nokkrir dagar. Því hefur verið 
farin sú leið að skoða útgjöld nokkurra málefnasviða frumvarps til fjárlaga 
2018 sem tengjast byggðaþróun og styðjast við Fjármálaáætlun 2018- 
2022.

Gildandi byggðaáætlun lýkur um áramót 2017/2018. Unnið er að gerð 
nýrrar byggðaáætlunar fyrir árin 2018-2024 samkvæmt lögum um 
byggðaáætlun og sóknaráætlanir nr. 69/2015. Vinnu við nýja 
byggðaáætlun er ekki lokið og því ekki hægt að taka mið af þeim áherslum 
sem verða í henni auk þess sem fjárlagavinna hefur heldur ekki getað 
tekið mið af byggðaáætlun sem er í vinnslu. Í umsögninni er gerð grein 
fyrir stöðu byggðaáætlunar og sóknaráætlana landshluta en það eru þær 
áætlanir stjórnvalda sem ætlað er að hafa áhrif á byggðaþróun með 
beinum hætti.

Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018
Frumvarpið er byggt á lögum um opinber fjármál nr. 125/2015 og er 
grundvallað á fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022 sem samþykkt var á 
Alþingi síðastliðið vor.

Tekjur ríkissjóðs eru áætlaðar samtals 840,4 milljarðar króna. Stærstu liðir 
eru virðisaukaskattur (29%), tekjuskattur einstaklinga (26%), 
tryggingagjöld (11%) og skattar á fyrirtæki (11%). Samtals nema þessir
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skattar 77% af heild og eru lagðir á óháð búsetu. Þó má segja að 
virðisaukaskattur á vörur leggist þyngra á íbúa landsbyggðarinnar þar sem 
hann er lagður á vöruverð með flutningskostnaði og á árinu 2018 verður 
tekið upp kolefnisgjald sem væntanlega kemur einnig fram í auknum 
flutningskostnaði. Aðrir skattar sem að einhverju leyti leggjast þyngra á 
íbúa landsbyggðarinnar eru einkum veiðigjöld (1%) eða um 10 milljarðar 
króna, sem leggjast á fyrirtæki í sjávarútvegi sem að langstærstum hluta 
eru á landsbyggðinni.

Ein meginbreyting með nýjum lögum er að fjárheimildir eru greindar eftir 
málefnasviðum og málaflokkum en ekki stofnunum og verkefnum eins og 
áður var. Í fjármálaáætlun koma m.a. fram annars vegar stefna og 
markmið og hins vegar áherslur og aðgerðir á hverju málefnasviði og 
málaflokki. Þar er einnig tilgreint hvaða ráðuneyti er ábyrgt fyrir hverju 
málefnasviði og málaflokki og fylgir frumvarp til fjárlaga 2018 þessu 
vinnulagi.

Hér verður fyrst og fremst skoðað hvort markmið eða aðgerðir 
málefnasviða eru tilgreind með beinum áherslum á landsbyggðirnar. 
Þetta er gert til að leitast við að afmarka verkefnið við þau málefnasvið 
sem talin eru skipta mestu fyrir byggðaþróun. Málefnasvið sem tekin voru 
til skoðunar eru eftirfarandi en númer vísa til fjárlagafrumvarpsins:

8. málefnasvið: Sveitarfélög og byggðamál

Málaflokkurinn byggðamál skiptist í fjögur verkefni; Byggðastofnun, 
Jöfnunarsjóð flutningskostnaðar, Flutningssjóð olíuvara og byggðaáætlun 
ásamt sóknaráætlunum landshluta. Tilgreind markmið eru að jafna 
aðgang að þjónustu, atvinnutækifærum og lífskjörum um land allt og að 
styðja svæði með langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft 
atvinnulíf. Tíu aðgerðir eru settar fram í fjárlagafrumvarpinu. Aðgerðirnar 
eru: 1) stuðningur vegna ljósleiðaravæðingar, orkuskipta og annarrar 
innviðauppbyggingar á svæðum sem standa höllum fæti, 2) samstarf við 
sveitarfélög um kortlagningu aðgengis að opinberri þjónustu og við 
skilgreiningu á rétti landsmanna til opinberrar þjónustu, 3) stuðningur við 
sóknaráætlanir landshluta, 4) stuðningur vegna fjarheilbrigðisþjónustu, 
5) stuðningur og þróun verkefnisins „Brothættar byggðir", 6) stuðningur 
við verkefni sem hafa að markmiði að fjölga störfum í landbúnaði, 
sjávarútvegi og ferðaþjónustu og treysta búsetu, 7) útfærsla á jöfnun 
flutningskostnaðar vegna verslunar í dreifbýli, 8) starfshópur um að nýta 
námslánakerfið og önnur kerfi til að efla búsetu í landsbyggðum, 9) vinna
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við íbúaspálíkan og 10) uppbygging gagnagrunns með byggðatengdum 
upplýsingum.

11. málefnasvið: Samgöngu- og fjarskiptamál

Undir málaflokkinn samgöngur fellur öll uppbygging samgönguinnviða, 
framkvæmdir, viðhald og þjónusta við vegi, ríkishluta hafna og sjóvarna, 
flugvellir, almenningssamgöngur og umferðin sjálf á landi, í lofti og á sjó.

Markmið í vegasamgöngum eru skilgreind í Samgönguáætlun en þau eru 
að tryggja öruggar, greiðar, hagkvæmar og umhverfislega sjálfbærar 
samgöngur. Fimmta markmiðið er að samgöngur stuðli að jákvæðri 
byggðaþróun. Aðgerðir sem tengjast því markmiði eru: 1) ný 
Vestmannaeyjaferja tekin í notkun, 2) endurbætur á Landeyjahöfn, 3) 
framkvæmdir við Dýrafjarðargöng, 4) aukinn stuðningur við endurnýjun 
hafna og 5) aukin áhersla á viðhald innanlandsflugvalla.

Markmið í fjarskiptum eru skilgreind í Fjarskiptaáætlun og eru m.a. að 
tryggja hagkvæm örugg og áreiðanleg fjarskipti og að vinna að hagkvæmri 
uppbyggingu fastlínukerfa á svæðum sem búa við markaðsbrest á 
landsvísu og útbreiðslu háhraðafarnets. Markmið póstþjónustu er að 
tryggja hagkvæma og áreiðanlega póstþjónustu um land allt með því að 
tryggja notendum aðgang að alþjónustu. Meðal markmiða í 
Fjarskiptaáætlun 2011-2022 og aðgerða sem tilgreindar eru í 
fjárlagafrumvarpinu er að einkaréttur á póstþjónustu verði afnuminn og 
er það í samræmi við skuldbindingar samkvæmt EES samningnum. 
Byggðastofnun þykir rétt að benda á mikilvægi þess að við framkvæmd 
þessara áforma verði þess gætt að þjónusta í strjálbýli verði tryggð. Meðal 
aðgerða er einnig Ísland ljóstengt -  landsátak í uppbyggingu 
fjarskiptainnviða utan markaðssvæða sem er að hluta fjármagnað af 
byggðaáætlun. Þá styrkir ríkið ljósleiðaravæðingu sveitarfélaga með 
fjárveitingum Fjarskiptasjóðs.

12. málefnasvið: Landbúnaðarmál

Breytingar á búvörulögum og búvörusamningar hafa að markmiði að 
tryggja stöðu íslensks landbúnaðar með betri markaðsstöðu sem skili 
bændum betri afkomu og neytendum lægra verði. Ein af aðgerðum 
fjárlaga er endurskoðun búvörusamninga en starfshópur mun ljúka 
störfum fyrir árslok 2018. Byggðastofnun þykir rétt að benda á það að 
óbreyttu stefnir í verulega byggðaröskun vegna verðlækkunar og 
markaðserfiðleika við sölu sauðfjárafurða. Stofnunin leggur því áherslu á 
að gætt verði að byggðasjónarmiðum ef sauðfé verður fækkað.
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13. málefnasvið: Sjávarútvegur og fiskeldi

Tilgreind markmið í sjávarútvegi eru aukin samkeppnishæfni 
sjávarútvegs, sjálfbær nýting fiskistofna og að stuðla að kolefnisjöfnun í 
greininni. Þá er einnig tilgreint að þjóðinni verði tryggður réttlátur hluti af 
arðsemi í sjávarútvegi og að veiðigjöld taki mið af afkomu í greininni. 
Meðal aðgerða sem varða fiskeldi er uppbygging stjórnsýslu vegna 
stóraukinna umsvifa í greininni.

14. málefnasvið: Ferðaþjónusta

Markmiðið er aukin samkeppnishæfni ferðaþjónustu á grunni 
efnahagslegs, umhverfislegs og samfélagslegs jafnvægis og að greinin sé 
öflug atvinnugrein sem skili þjóðarbúinu verulegum gjaldeyristekjum og 
auki hagsæld og lífsgæði á Íslandi. Meðal aðgerða má nefna endurskoðun 
á skipan ferðamála til að auka skilvirkni og yfirsýn stjórnsýslu greinarinnar 
og samhæfingu aðgerða, mótun langtímastefnu um þróun sjálfbærrar 
ferðaþjónustu og gerð aðgerðaráætlunar um samhæfingu öryggismála, 
löggæslu, heilsugæslu og samgangna m.t.t. ferðaþjónustu. Þá verða 
rannsóknir á áhrifum ferðaþjónustu efldar.

15. málefnasvið: Orku- og eldsneytismál

Markmið málefnasviðsins eru að tryggja jafnvægi framboðs og 
eftirspurnar á orkumarkaði, að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa, að 
jafna orkukostnað, að tryggja afhendingaröryggi raforku um allt land. 
Meðal aðgerða er að tryggja orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku, nýta 
og greina tækifæri til að draga úr raforkunotkun kyntra hitaveitna, kanna 
möguleika smávirkjana og vinna að endurbótum á svæðum sem búa við 
skert raforkuöryggi.

17. málefnasvið: Umhverfismál

Málefnasviðið varðar ýmsa starfsemi á landsbyggðinni, svo sem 
náttúruvernd, skógrækt, landgræðslu og starfsemi þjóðgarða. Markmiðið 
eru að tryggja náttúrulega sjálfbærni náttúruverndarsvæða meðal annars 
með uppbyggingu innviða til að mæta ágangi ferðafólks og að meta 
sjálfbærni nýtingar gróður- og jarðvegsauðlinda og að fyrir liggi 
upplýsingar um losun og bindingu kolefnis í jarðvegi og gróðri á hverjum 
tíma. Þá eru einnig sett markmið varðandi vöktun náttúru, náttúruvá og 
meðhöndlun úrgangs. Aðgerðir er varða náttúruvá eru gerð 
ofanflóðagarða og vöktunarkerfi vegna náttúruvár.
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18. málefnasvið: Menning og listir

Meginmarkmið málefnasviðsins eru að auðvelda öllum landsmönnum að 
njóta menningar og lista, jafna og bæta aðstöðu til menningar- og 
listastarfsemi í landinu, stuðla að verndun menningar- og náttúruminja og 
menningararfleifðar þjóðarinnar fyrir komandi kynslóðir og tryggja 
jafnvægi verndunar og aðgengis fyrir almenning að menningararfinum.

20. málefnasvið: Framhaldsskólastig

Eitt markmið málefnasviðsins er að nemendur í öllum landshlutum hafi 
aðgengi að bók- og starfsnámi sem uppfylli kröfur næsta skólastigs 
og/eða atvinnulífs og að nemendum bjóðist markvisst starfsnám. 
Námsstyrkir eru veittir til jöfnunar á fjárhagslegum aðstöðumun 
nemenda í framhaldsskólum svo og vegna skólaaksturs.

21. málefnasvið: Háskólar

Meðal markmiða á þessu málefnasviði er að efla tengsl þekkingarsetra á 
landsbyggðinni við háskóla, rannsóknastofnanir, samfélag og staðbundið 
atvinnulíf. Í málaflokknum um stuðning við námsmenn segir að stefnt sé 
að því að skoða kosti við að nýta námslánakerfið til að efla búsetu í 
dreifbýli.

23. málefnasvið: Sjúkrahúsaþjónusta

Málefnasviðið skiptist í sérhæfða sjúkrahúsþjónustu sem veitt er á 
Landsspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri, almenna sjúkrahúsþjónustu 
sem veitt er á heilbrigðisstofnunum í heilbrigðisumdæmum, á Landspítala 
og á Sjúkrahúsinu á Akureyri og erlenda sjúkrahúsþjónustu. Meðal 
aðgerða undir málaflokknum um almenna sjúkrahúsþjónustu er að meta 
þörf fyrir sérfræðiþjónustu á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni.

Ástæða er til að benda á að endurskipulagning á opinberri þjónustu hefur 
í mörgum tilvikum falist í að leggja niður eða draga úr þjónustu á minni 
stöðum en efla þess í stað þjónustu í stærstu kjörnum. Þetta leiðir til þess 
að aðgengi að þjónustu verður torveldara og dýrara fyrir hluta 
þjónustuþega og rýrir þar með búsetugæði og á þetta t.d. við um 
fæðingaþjónustu.

Framlög til sjúkrahúsþjónustu hafa verið aukin verulega milli ára og fer 
stærstur hluti þeirra til sjúkrastofnana á höfuðborgarsvæðinu.
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24. málefnasvið: Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa

Markmiðið er að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Undir 
heilsugæslu falla almennar lækningar, hjúkrun, þar með talin 
heimahjúkrun, heilsuvernd og forvarnir, bráða- og slysamóttaka, 
sjúkraflutningar og önnur heilbrigðisþjónusta. Sérstakt markmið sem sett 
er í málaflokknum er bætt aðgengi sjúklinga að fjölbreyttri 
geðheilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu. Meðal aðgerða er að 
fjölga sálfræðingum, geðheilsuteymum og meðferðarúrræðum sem 
standi til boða í öllum heilbrigðisumdæmum. Einnig verður heimahjúkrun 
efld um allt land. Þá er einnig markmið að jafna aðgengi landsmanna að 
sérfræðiþjónustu og vinna að innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu. Í 
samræmi við breytingar á heilbrigðisþjónustu í dreifbýli og sameiningu 
stofnana hefur fyrirkomulag sjúkraflutninga verið í endurskoðun. 
Markmiðið er að sjúklingar hafi greiðan aðgang að sjúkraflutningum 
óháða búsetu. Áhyggjuefni er að á sama tíma berast fregnir af því að verið 
sé að leggja slíka þjónustu niður á fámennum stöðum.

25. málefnasvið: Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta

Meginmarkmið málaflokksins er að þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunar-, 
dvalar- og dagdvalarrýmum sé mætt innan þeirra viðmiða sem sett hafa 
verið. Meðal aðgerða sem eru tilgreindar eru stefnumótun um hjúkrunar- 
dvalar- og dagdvalarrými og að hefja innleiðingu hennar samkvæmt 
heildstæðri stefnu í heilbrigðisþjónustu og að fjölga hjúkrunar- og 
dagdvalarrýmum í samræmi við fyrirliggjandi áætlun.

26. málefnasvið: Lyf og lækningavörur

Annað af markmiðum málaflokksins er að tryggja almenningi betri aðgang 
að nauðsynlegum lyfjum. Meðal aðgerða er að tryggja aðgengi að lyfjum 
jafnt á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu.

27. málefnasvið: Örorka og málefni fatlaðs fólks

Meðal aðgerða er að svokölluð notendaráð fyrir fatlaða starfi á öllum 
þjónustusvæðum og að sett verði landshlutateymi svo hægt verði að 
þjónusta fötluð börn í nærumhverfi þeirra.

31. málefnasvið : Húsnæðisstuðningur

Meðal markmiða er að landsmenn eigi þess kost að eignast eigið húsnæði 
og hafi val um búsetuform. Meðal aðgerða er að tryggja fjármögnun á 
byggingu 600 nýjum almennum íbúðum með stofnframlögum og að 
samræma húsnæðisáætlanir sveitarfélaga.
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Uppbygging byggðaáætlunar og sóknaráætlana
Gildistíma byggðaáætlunar fyrir árin 2014-2017 lýkur um áramót 
2017/2018. Byggðastofnun skilaði drögum að byggðaáætlun fyrir árin 
2017-2023 til ráðherra byggðamála 9. janúar 2017. Drögin voru ekki alveg 
fullunnin þá og eftir var að funda með nokkrum ráðuneytum um aðgerðir 
á þeirra málefnasviðum og kostnaðarmeta aðgerðatillögur. Stefnt er að 
því að leggja fram á vorþingi þingsályktunartillögu um nýja byggðaáætlun 
fyrir árin 2018-2024, með skilgreindum markmiðum og aðgerðum til að 
ná þeim. Byggðaáætlun mun gilda til sjö ára í stað fjögurra í samræmi við 
lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Fjárveiting til málaflokks 
byggðamála var aukin 2017 um tæplega 25% og þeir fjármunir settir í 
eflingu byggðamála og sóknaráætlanir landshluta. Vinnan við nýja áætlun 
hefur falið í sér mun víðtækara samráð en áður hefur verið og fundað 
hefur verið með alþingismönnum, samráðsvettvöngum allra 
landshlutasamtaka sveitarfélaga, öllum ráðuneytum auk ákveðinna 
stofnana.

Sóknaráætlanir voru festar í sessi og tengdar við byggðaáætlun með 
lögum nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Sama ár voru 
gerðir sóknaráætlanasamningar til fimm ára við landshlutasamtök 
sveitarfélaga.

Sóknaráætlanir landshluta eru þróunaráætlanir 8 landshlutasamtaka 
sveitarfélaga sem fela í sér stöðumat, framtíðarsýn, markmið og aðgerðir 
til að ná markmiðum. Forgangsröðun verkefna hvers landshluta byggir á 
sóknaráætlun hans og fjármunum sem varið er til verkefna á sviði 
atvinnu-, byggða- og menningarmála er ráðstafað af landshluta- 
samtökunum samkvæmt reglum sem samþykktar hafa verið af stýrihópi 
Stjórnarráðsins. Sóknaráætlunum er ætlað að stuðla að jákvæðri 
samfélagsþróun, treysta stoðir menningar og auka samkeppnishæfni 
hvers landshluta sem og landsins alls. Markmiðið er einnig að einfalda 
samskipti ríkis og sveitarfélaga og tryggja gagnsæi við úthlutun og 
umsýslu opinberra fjármuna. Sóknaráætlanir landshluta skulu taka mið af 
áherslum gildandi byggðaáætlunar hverju sinni.

Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2018 er áætlað að fjármunir til 
byggðaáætlunar verði 482 m.kr. sem er lækkun frá fyrra ári um 100 m.kr. 
Framlag til sóknaráætlana landshluta hækkar hins vegar um sömu 
upphæð. Þetta stafar af því að vaxtarsamningar sem áður voru 
fjármagnaðir af byggðaáætlun hafa verið færðir undir sóknaráætlanir 
landshluta.
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Niðurstöður og lokaorð
Með frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2018 er lagt til að ráðstafað verði 818 
milljörðum króna til 34 málefnasviða og 101 málaflokks í ríkisrekstri. 
Fjárlög fela í sér ráðstöfun á um þriðjungi af vergri landsframleiðslu og því 
augljóst að áhrif fjárlaga á byggðaþróun eru mikil.

Einstök málefnasvið eða málaflokkar hafa mismikil áhrif á byggðaþróun. 
Málaflokkurinn byggðamál ráðstafar ríflega 1.900 m.kr. til verkefna á 
þessu sviði. Þar undir falla byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta, 
starfsemi Byggðastofnunar og atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni, 
Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara og jöfnun flutningskostnaðar.

Eins og vikið hefur verið að hér að framan hafa mörg önnur málefnasvið 
opinberra fjármála bein og óbein áhrif á byggðaþróun. Meðfylgjandi tafla 
sýnir sundurliðun fjárveitinga til nokkurra ríkisaðila og verkefna í A-hluta 
fjárlaga sem veruleg áhrif hafa á byggðaþróun. Hér er í fyrsta lagi sýnt 
hver niðurstaða varð samkvæmt ríkisreikningi fyrir árið 2016. Í öðru lagi 
er fjárveiting samkvæmt fjárlögum 2017 og í þriðja lagi ætluð fjárveiting 
samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2018 frá 15. desember 2017. 
Upphæðir eru í milljónum króna.

Reikningur Fjárlög Frumvarp
2016 2017 2018

Byggðamál
Byggðaáætlun 587,7 578,6 482,3
Sóknaráætlanir landshluta 489,3 402,5 502,5
Byggðastofnun 164,1 166,1 171,4
Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 191,2 198,5 204,8
Flutningssjóður olíuvara 361,8 380,0 380,0
Jöfnun flutningskostnaðar 145,8 175,0 175,0

Samgöngur og fjarskipti
Framkvæmdir á vegakerfinu 15.941,9 17.694,0 19.082,5
Þjónusta Vegagerðar 4.689,1 4.620,3 4.844,1
Styrkir til almenningssamgangna 2.961,4 2.925,6 3.189,3

þ.a. styrkir til almenningssamgangna á 
höfuðborgarsvæðinu 
þ.a. styrkir til ferja og sérleyfishafa 
þ.a. styrkir til innanlandsflugs 

Framkvæmdir við vita og hafnir

988.5 
1.676,3

296.6 
1.026,8 869,3 789,3
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Hafnabótasjóður 579,9 412,4 923,4
Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta 1.915,8 1.715,8 2.089,8
Fjarskiptasjóður 1.058,0 515,3 505,0

Ferðamál
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 734,1 576,0 764,4

Landbúnaður
Samningur um starfsskilyrði í 
nautgripaframleiðslu 6.656,1 6.615,8 6.658,8
Samningur um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar 4.932,8 4.982,4 5.074,7
Samningur um starfsskilyrði 
framleiðenda garðyrkjuafurða 626,9 556,9 568,0
Samningur um verkefni samkvæmt 
búnaðarlögum 549,2 1.618,2 1.652,1

Orkumál
Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis 1.959,0 1.900,7 2.268,2
Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku 947,8 990,0 952,0

Menntun
Jöfnun á námskostnaði 531,3 603,4 604,3

Með fjárlögum er ráðstafað fjármunum til ýmis konar grunnþjónustu svo 
sem heilbrigðisþjónustu og mennta- og menningarmála og hefur margt af 
þessu áhrif á byggðaþróun.

Hagræðing í opinberri þjónustu á undanförnum árum hefur leitt til þess 
að íbúar á landsbyggðinni þurfa í auknum mæli að sækja þjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu. Þessu fylgir umtalsverður kostnaður t.d. vegna 
heilbrigðisþjónustu.

Eftirsóknarvert er að í frumvarpi til fjárlaga verði birt yfirlit yfir 
landfræðilega dreifingu tekna og útgjalda ríkisins. Einnig væri æskilegt að 
sýnd væri landfræðileg dreifing starfa á vegum ríkisins, opinberra 
hlutafélaga í eigu ríkisins og starfa í stofnunum sem hafa stóran hluta 
tekna sinna af fjárlögum. Byggðastofnun hefur raunar tekið saman slík 
yfirlit fyrir árin 2013, 2014 og 2015 og unnið er að yfirliti fyrir árið 2016.

Mat Byggðastofnunar er að á nokkrum málefnasviðum frumvarps til 
fjárlaga fyrir árið 2018 séu auknar áherslur á byggðatengd verkefni frá því
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sem er í fjárlögum fyrir árið 2017. Frumvarpið mun ef að líkum lætur taka 
breytingum í meðferð Alþingis og miðað við umræðu má ætla að hlutur 
landsbyggðar verði þar að einhverju leyti aukinn. Svigrúm til breytinga 
takmarkast þó af gildandi fjármálaáætlun en ljóst er að á ýmsum sviðum 
þyrfti mun viðameiri aðgerðir ef fjárlögum er ætlað að hafa afgerandi 
áhrif á byggðaþróun í landinu.

Byggðastofnun vill að lokum ítreka það sem áður er fram komið að það er 
að mati stofnunarinnar nauðsynlegt að hún komi mun fyrr að vinnuferli 
fjárlagafrumvarps ár hvert til að markmiðin með umsögn stofnunarinnar 
eins og þeim er lýst í lögskýringargögnum með 14. gr. laga um opinber 
fjármál náist.

V irð ingarfyllst

Guðmundur Guðmundsson 
Sérfræðingur á þróunarsviði 
Byggðastofnunar.
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