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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."

Í frumvarpi til fjárlaga er ekki birt yfirlit yfir landfræðilega dreifingu tekna 
og útgjalda ríkisins. Ekki er heldur sýnd landfræðileg dreifing starfa á 
vegum ríkisins, opinberra hlutafélaga í eigu ríkisins og starfa í stofnunum 
sem hafa stóran hluta tekna sinna af fjárlögum. Þetta mótar mjög umsögn 
Byggðastofnunar um frumvarpið og veldur því að erfitt er að ná þeim 
markmiðum sem að er stefnt með 14. gr. laga um opinber fjármál.

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. 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
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nauðsynlegt að stofnunin komi mun fyrr að vinnuferli fjárlagafrumvarps 
ár hvert.

Byggðastofnun hefur átt samráð við efnahags- og fjármálaráðuneytið um 
hvernig hægt sé að standa að gerð umsagnar um áhrif frumvarps til 
fjárlaga á byggðaþróun. Þá leitaði stofnunin til stýrihóps Stjórnarráðsins 
og óskaði eftir mati einstakra ráðuneyta á áhrifum aðgerða á 
byggðaþróun. Í nokkrum tilvikum hafa ábendingar ráðuneyta verið felldar 
inn í umsögnina eftir því sem tilefni hefur verið til og ef þau fela í sér 
viðbót við það sem hægt er að sjá í fjárlagafrumvarpinu.

Samkvæmt 9 gr. laga um opinber fjármál 123/2015 skal ráðherra eigi 
sjaldnar en á þriggja ára fresti leggja fyrir Alþingi skýrslu þar sem þar sem 
fram kemur mat á líklegri þróun samfélags-, atvinnu-, umhverfis- og 
byggðaþátta og lýðfræðilegra breytna til næstu áratuga og áhrifum þeirra 
á afkomu, fjárhagsstöðu og skuldbindingar opinberra aðila. Slík skýrsla 
hefur ekki verið lögð fram en ætla má að hún myndi fela í sér mat á 
skilvirkni þeirra ákvæða sem gilda um núverandi aðkomu 
Byggðastofnunar á fjárlagagerð. Byggðastofnun þykir af fenginni reynslu 
líklegt að ef slíkt mat á að skila tilætluðum árangri þyrfti stofnunin að 
koma að ferlinu þar sem markmið einstakra málefnasviða eru sett, þ.e. 
við gerð fjármálaáætlunar. Þar væri hægt að koma að athugasemdum við 
einstök málefnasvið ef stofnunin teldi að ekki væri gætt nægjanlega að 
byggðasjónarmiðum við setningu markmiða málefnasviða og málaflokka 
eða við skilgreiningu aðgerða á grundvelli þeirra. Byggðastofnun er í raun 
einungis ætlað að leggja mat á fjárlagafrumvarpið sem slíkt en það felur 
ekki í sér sundurliðanir sem þó koma að hluta fram í fylgiriti sem ekki er 
hluti af frumvarpinu og sem þingið getur ekki breytt. Þar væri með 
samanburði á einstökum fjárveitingum hægt að sjá hvernig einstakir 
ráðherrar hyggjast verja þeim fjármunum sem þeir fá til ráðstöfunar ef 
frumvarpið er samþykkt. Fylgiritið er svo endurskoðað þegar fjárlög hafa 
verið samþykkt í samræmi við breytingar sem þingið gerir.

Niðurstaða þessa er að gagnlegra væri að Byggðastofnun fengi 
fjármálaáætlunina til skoðunar og gæti þá gert athugasemdir við skort á 
byggðamarkmiðum fyrir einstök málefnasvið eftir því sem við á. Það hefði 
þá vonandi í för með sér að í næstu útgáfu myndu ráðuneytin gera 
ítarlegar grein fyrir áætluðum byggðaáhrifum á einstökum 
málefnasviðum og þar með gerlegt með samræmdum hætti að leggja mat 
á áhrif aðgerða á byggðaþróun.
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Mat stofnunarinnar tekur mið af frumvarpi til fjárlaga 2019 eins og það 
var lagt fyrir á Alþingi 11. september 2018. Í umsögn Byggðastofnunar eru 
skoðaðir þeir útgjaldaliðir frumvarpsins sem telja má að hafi mest bein 
eða óbein 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.

Í útgjaldahluta fjárlagafrumvarpsins er heldur ekki að finna neinar 
upplýsingar sem sýna skiptingu útgjalda eftir landshlutum. Það takmarkar 
eins og áður segir mjög með hvaða hætti Byggðastofnun er fært að sinna 
því lögbundna hlutverki sem stofnuninni er ætlað, þ.e. að gefa 
fjárlaganefnd Alþingis umsögn um áhrif frumvarpsins á byggðaþróun í 
landinu.

Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024 var samþykkt á Alþingi 
11. júní 2018. Áætlunin var unnin samkvæmt lögum um byggðaáætlun og 
sóknaráætlanir nr. 69/2015, en þeim lögum hefur síðan verið breytt með 
lögum nr. 53/2018. Í umsögninni er gerð grein fyrir helstu áherslum 
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 2019
Frumvarpið er byggt á lögum um opinber fjármál nr. 125/2015 og er 
grundvallað á fjármálaáætlun fyrir árin 2019-2023 sem samþykkt var á 
Alþingi síðastliðið vor.

Tekjur ríkissjóðs eru áætlaðar samtals 891,7 milljarðar króna. Stærstu liðir 
eru virðisaukaskattur (29%), tekjuskattur einstaklinga (26%), 
tryggingagjöld (11%) og skattar á fyrirtæki (11%). Samtals nema þessir 
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 var tekið 
upp kolefnisgjald sem hækkaði væntanlega flutningskostnað. Aðrir 
skattar sem að einhverju leyti leggjast þyngra á íbúa landsbyggðarinnar 
eru einkum veiðigjöld (1%) sem voru um 10 milljarðar króna á árinu 2018, 
sem leggjast á fyrirtæki í sjávarútvegi sem að langstærstum hluta eru á 
landsbyggðinni. Áætlað er að veiðigjöld á árinu 2019 verði nokkru lægri 
vegna lakari afkomu fyrirtækja í sjávarútvegi.
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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 2019 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:

2. málefnasvið: Dómstólar

Í svari dómsmálaráðuneytis til Byggðastofnunar kemur fram að markmið 
málefnasviðsins sé m.a. að tryggja greiðan aðgang að dómstólum á 
landinu öllu og að staðsetning dómstóla sé talin hafa jákvæð áhrif á 
byggðaþróun.

8. málefnasvið: Sveitarfélög og byggðamál

Málaflokkurinn byggðamál skiptist í fjögur verkefni; Byggðastofnun, 
Jöfnunarsjóð flutningskostnaðar, Flutningssjóð olíuvara og byggðaáætlun 
ásamt sóknaráætlunum landshluta. Ein stofnun tilheyrir málaflokknum 
sem er Byggðastofnun en hún hefur það hlutverk að vinna að eflingu 
byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni. Í byggðaáætlun 2018-2024 
koma fram markmið, mælikvarðar og verkefni tengd byggðamálum. Um 
sóknaráætlanir landshluta gilda lög nr. 69/2015 og eru í gildi átta 
samningar milli ríkisins og landshlutasamtaka sveitarfélaga.

Tilgreind markmið eru að jafna aðgang að þjónustu, atvinnutækifærum 
og lífskjörum um land allt, stuðla að sjálfbærri þróun og að styðja svæði 
með langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf. Sjö 
aðgerðir eru settar fram í fjárlagafrumvarpinu. Aðgerðirnar eru: 1) 
stuðningur vegna ljósleiðaravæðingar fyrir að öll lögheimili og fyrirtæki 
með heilsársbúsetu eða starfsemi í dreifbýli, 2) stuðningur við verslun á 
skilgreindum strjálbýlum svæðum, 3) að koma opinberum gögnum á 
stafrænt form og fjölga atvinnutækifæru í landsbyggðunum, 4) 
stuðningur við sértæk verkefni sóknaráætlana og færa heimamönnum 
þannig aukna ábyrgð á ráðstöfun opinberra fjármuna og tengja 
sóknaráætlanirnar betur við byggðaáætlun, 5) mörkun 
höfuðborgarstefnu sem skilgreini hlutverk og skyldur Reykjavíkur sem
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höfuðborg landsins, 6) stuðningur við alþjóðleg verkefni svo sem ESPON, 
NPA og NORA og 7) stuðningur við rannsóknir á sviði byggðamála.

9. málefnasvið: Almanna- og réttaröryggi

Undir þetta málefnasvið falla nokkrir málaflokkar sem hafa áhrif á 
búsetuskilyrði í landinu og verða nokkrir þeirra tilgreindir hér.

Málaflokknum löggæsla er m.a. ætlað að tryggja besta mögulega 
þjónustustig. Meðal aðgerða er að efla landamæraeftirlit m.a. með 
tveimur stöðugildum á Akureyri. Önnur aðgerð er efling löggæslu til að 
mæta auknu álagi vegna aukins fjölda ferðamanna og er lagt til 
tímabundið að auka fjárheimild málaflokksins til að mæta þessu. Í svari 
dómsmálaráðuneytisins til Byggðastofnunar kemur fram að 
meginmarkmið með fækkun og stækkun lögregluumdæmanna var að 
tryggja að ekki yrði vegið að grunnþjónustu lögreglunnar.

Málaflokkurinn landhelgi hefur m.a. að markmiði að tryggja 
almannaöryggi í samræmi við öryggis- og þjónustustig. Gert er ráð fyrir 
fjármunum til kaupa á þremur nýjum þyrlum og verður framlag til 
Landhelgisgæslunnar aukið um 1.900 m.kr. vegna þessa á árinu 2019. Þá 
á einnig að fjölga þyrluáhöfnum úr fimm í sex og framlag aukið um 138 
m.kr. vegna þessa. Ætla verður að þetta bæti töluvert öryggi þeirra sem 
búa ekki í næsta nágrenni við öflugustu sjúkrahúsin.

Málaflokkurinn ákæruvald og réttarvarsla hefur meðal markmiða að skýra 
mörk þjóðlendna og eignarlanda á landinu öllu og skal þeirri vinnu lokið 
eigi síðar en árið 2024. Aðgerð sem fylgir er að styrkja starfsemi 
óbyggðanefndar til að flýta verkinu en ekki er tilgreind í frumvarpinu 
ákveðin fjárveiting vegna þess. Í svari dómsmálaráðuneytisins kemur 
fram að ákærustörfum lögreglustjóra á landsbyggðinni er ætlað að tryggja 
greitt aðgengi almennings að ákæruvaldi. Þá kemur einnig fram að 
staðsetning fangelsa á landsbyggðinni er ætlað að stuðla að farsælli 
aðlögun dómþola. Einnig kemur fram að innheimtumiðstöð er starfrækt 
á Norðurlandi vestra og heldur hún utan um ýmsa innheimtu opinberra 
gjalda.

10. málefnasvið Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla 
dómsmálaráðuneytis

Í svari dómsmálaráðuneytisins til Byggðastofnunar kemur fram að meðal 
markmiða málaflokksins sýslumenn er að auka skilvirka málsmeðferð. 
Með breytingu sem varð með lögum nr. 50/2014 var stefnt að því að 
tryggja að borgarar geti leitað til fleiri en einnar skrifstofu innan hvers 
sýslumannsembættis. Mat ráðuneytisins er að landfræðilega dreifð
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staðsetning sýsluskrifstofa hafi haft jákvæð áhrif á byggðaþróun og bjóði 
sérmenntuðum einstaklingum upp á atvinnu á landsbyggðinni og bæti 
opinbera þjónustu við íbúa í nærsamfélaginu.

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) innleiðing á 
heildarstefnu í almenningssamgöngum, 2) framkvæmdir við 
Dýrafjarðargöng, 3) uppsetning dýpkunarbúnaðar í Landeyjarhöfn, 4) 
uppbygging Dettifossvegar, 5) nýr aðflugsbúnaður á Akureyrarflugvelli, 6) 
áhersla á uppbyggingu hjólastíga, 7) aukin áhersla á viðhald vega og 8) 
aukin áhersla á viðhald innanlandsflugvalla. Þá má nefna að 
fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir að framlag verði aukið um 500 m.kr. til 
að auka þjónustu á vegum að vetrarlagi og á helstu ferðamannaleiðum. 
Frumvarpið gerir ráð fyrir að framlag til almenningssamgangna hækki um 
150 m.kr. og hækkun á framlagi til framkvæmda og viðhalds á vegum 
hækkar um tæplega 3.783 m.kr. Til dýpkunarbúnaðar í Landeyjarhöfn 
verður varið 730 m.kr. og hækkun til flugvalla er 336,1 m.kr.

Markmið í fjarskiptum eru skilgreind í Fjarskiptaáætlun og eru m.a. að 
tryggja nánast öllum heimilum og fyrirtækjum nettengingu fyrir árið 2020 
og að bæta aðgengi að háhraðafarnetum og einnig að afnema einkarétt á 
alþjónustu á póstmarkaði fyrir ársbyrjun 2020. Átaksverkefnið Ísland 
ljóstengt er eitt af markmiðum fjarskiptaáætlunar en því er ætlað að 
tryggja uppbyggingu fjarskiptainnviða í dreifbýli. Eins og að framan greinir 
er eitt af markmiðum í Fjarskiptaáætlun 2011-2022 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.
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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 sem unnið er að. 
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. Byggðastofnun þykir 
einnig rétt að benda á verulegan vanda í loðdýrarækt, en ekki er gert ráð 
fyrir fjármunum vegna þess vanda í frumvarpi til fjárlaga 2019.

13. málefnasvið: Sjávarútvegur og fiskeldi

Tilgreind markmið í sjávarútvegi og fiskeldi eru aukin verðmætasköpun, 
samkeppnishæfni og góð umgengni í sjávarútvegi og fiskeldi. Meðal 
aðgerða sem varða fiskeldi er uppbygging stjórnsýslu vegna stóraukinna 
umsvifa í greininni.

14. málefnasvið: Ferðaþjónusta

Markmiðin eru efnahagsleg, samkeppnisleg og umhverfislega sjálfbær 
ferðaþjónusta. 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 eru uppi áform um að 
styðja við uppbyggingu áfangastaða á landsbyggðinni og við 
markaðsskrifstofur landshlutanna. Í svari atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins til Byggðastofnunar kemur fram að fjölmörg 
verkefni sem unnið er að innan málefnasviðsins tengist byggðaþróun og 
þar tilgreind m.a. starfsemi Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, vinna 
við áfangastaðaáætlanir á starfssvæðum markaðsstofa landshlutanna og 
áhersla stjórnvalda á að styðja við beint flug til Akureyrar og Egilsstaða.

15. málefnasvið: Orku- og eldsneytismál

Markmið málefnasviðsins eru að tryggja jafnvægi framboðs og 
eftirspurnar á orkumarkaði, að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa, að 
jafna orkukostnað og að tryggja afhendingaröryggi raforku um allt land. 
Meðal aðgerða er að tryggja orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku, vinna 
að uppbyggingu varmadælna og að greina möguleika á smávirkjunum og 
vinna að endurbótum á svæðum sem búa við skert raforkuöryggi og í svari
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atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins til Byggðastofnunar er einnig 
tilgreint að hraða þrífösun rafmagns.

17. málefnasvið: Umhverfismál

Málefnasviðið varðar ýmsa starfsemi á landsbyggðinni, svo sem 
náttúruvernd, skógrækt, landgræðslu og starfsemi þjóðgarða. Markmiðið 
eru að tryggja sjálfbærni náttúruverndarsvæða meðal annars með 
viðeigandi innviðum og landvörslu til að stýra ágangi ferðafólks og að 
vinna að heildstæðu vöktunarkerfi gróður og jarðveg og bindingu 
kolefnis. Þá eru einnig sett markmið varðandi áhrif loftslagsbreytinga, 
vöktun náttúru, náttúruvá og meðhöndlun úrgangs. Aðgerðir er varða 
náttúruvá eru m.a. að gert verði vöktunarkerfi vegna náttúruvár. Þá er 
gert ráð fyrir að hefja framkvæmdir við ofanflóðavarnir í Vesturbyggð og 
Fjarðabyggð. Í svari umhverfis- og auðlindaráðuneytisins til 
Byggðastofnunar kemur fram til viðbótar því sem að framan greinir að 
stefnt er að aukinni skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis sem 
mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Þá kemur einnig fram í svari 
ráðuneytisins að fjárlagafrumvarpið geri ráð fyrir að unnið verði að 
stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands og að unnið verði að friðlýsingum 
í samræmi við ályktanir Alþingis. Einnig kemur fram að Skipulagssjóður 
verði styrktur til að efla sjóðinn til að endurgreiða hluta kostnaðar 
sveitarfélaga vegna skipulagsgerðar.

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. 
Meðal aðgerða er að stuðla að auknu samstarfi safna, Mennta- og 
menningarmálamálaráðuneytið segir í svari sínu til Byggðastofnunar að 
hafinn sé undirbúningur að byggingu menningarhúsa á Fljótsdalshéraði 
og í Skagafirði. Þá er einnig bent á undir málaflokknum íþróttir og 
æskulýðsmál að meginmarkmið sé að stuðla að því að allir landsmenn eigi 
þess kost að iðka íþróttir við sem hagstæðust skilyrði.

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.
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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. Framlag til þekkingarsetra á landsbyggðinni verður hækkað um 
50 m.kr. samkvæmt frumvarpinu og í svari mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins til Byggðastofnunar kemur fram að gert ráð 
fyrir að hefja meistaranám í sjávarbyggðafræði við Háskólasetur 
Vestfjarða.

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 og 
skilgreina verklag um samstarf heilbrigðisstofnana.

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. Þó má 
nefna að allnokkrir liðir sem tengjast heilbrigðisstofnunum á 
landsbyggðinni hækka en á móti kemur að aðrir lækka á móti og því 
nokkuð erfitt að gera sér grein fyrir heildarmyndinni.

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
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geðheilbrigðisþjónustu og að jafna aðgang sjúklinga um allt land að 
þjónustu sérfræðilækna og er ein af aðgerðum að þessi þjónusta verði 
endurskipulögð. Meðal aðgerða er að fjölga sálfræðingum, 
geðheilsuteymum í samræmi við aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum 
og skipulögð heilsuvernd aldraðra í öllum heilbrigðisumdæmum. Einnig 
verður heimahjúkrun efld um allt land. Þá er einnig markmið að jafna 
aðgengi landsmanna að sérfræðiþjónustu og skilgreina umgjörð 
fjarlæknisþjónustu. 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 óháð 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 og að biðtími eftir hjúkrunarrýmum verði undir 90 dögum. Meðal 
aðgerða sem eru tilgreindar eru stefnumótun um hjúkrunar- dvalar- og 
dagdvalarrými og að hefja innleiðingu hennar samkvæmt heildstæðri 
stefnu í heilbrigðisþjónustu og að byggja eða bæta 790 hjúkrunar- og 
dagdvalarrými á landsvísu.

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. Tilgreint er að sérstök 
áhersla verði á staði þar sem þjónusta er takmörkuð.

27. málefnasvið: Örorka og málefni fatlaðs fólks

Í svari velferðarráðuneytis til Byggðastofnunar kemur fram að innan þessa 
málefnasviðs eru meðal annars málefni fatlaðs fólks. Eitt af markmiðum 
málefnasviðsins er að bæta gæði í þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur 
þeirra. Eitt af verkefnunum er að skilgreind verði landshlutateymi með 
aðkomu sérfræðinga allra þjónustustiga sem veiti börnum og fjölskyldum 
þjónustu í heimabyggð til að auka þekkingu, efla og samþætta þjónustu 
við börn í heimabyggð. Stefnt er að því að verkefnið festi sig í sessi og 
starfsemi landshlutateyma verði viðvarandi. Þá er stefnt að því að 
notendaráð fatlaðs fólks starfi á öllum félagsþjónustusvæðum til að auka 
áhrif fatlaðs fólks á þjónustu og hagsmunamál sín í hverju sveitarfélagi.

10



% T

29 Fjölskyldumál
Í svari velferðarráðuneytis til Byggðastofnunar kemur fram að stefna 
stjórnvalda er að viðhalda reglubundinni móttöku kvótaflóttafólks og að 
fleira flóttafólki verði boðið að setjast að hér á landi. Árið 2017 fengu 135 
einstaklingar vernd á Íslandi hjá Útlendingastofnun. Þá eru hvorki taldir 
með einstaklingar sem fá alþjóðlega vernd á grundvelli 
fjölskyldusameiningar, en þeim leyfum hefur fjölgað mikið undanfarin ár, 
né einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd hjá Kærunefnd 
útlendingamála. Meðal aðgerða í framkvæmdaáætlun eru aðgerðir um 
samræmt móttökukerfi fyrir flóttafólk, óháð því hvernig það kemur til 
landsins og að móttaka flóttafólks og innflytjenda verði samræmd. Ljóst 
er að þessi fjölgun íbúa hér á landi hefur áhrif á byggðaþróun í landinu. 
Stefnt er að því að árið 2023 verði öll sveitarfélög með fleiri en eitt þúsund 
íbúa með móttökuáætlun, en nú eru þau aðeins fjögur.

30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Meginmarkmið málefnasviðsins er að sem flestir geti verið virkir 
þátttakendur á vinnumarkaði án tillits til aldurs, búsetu, fötlunar eða 
skertrar starfsgetu til að sjá sér og sínum farborða.

31. málefnasvið : Húsnæðisstuðningur

Meðal markmiða er að landsmenn eigi þess kost að eignast eigið húsnæði 
og hafi val um búsetuform. Meðal aðgerða eru stofnstyrkir til allt að 2.100 
nýrra almennra íbúða á landsvísu. Einnig má geta þess að hjá 
Íbúðalánasjóði er að hefjast tilraunaverkefni sem er ætlað að örva óvirka 
íbúða- og leigumarkaði og er horft til þess að verkefnið verði í 2-4 
sveitarfélögum til að fanga mismunandi áskoranir á ólíkum landsvæðum.

Uppbygging byggðaáætlunar og sóknaráætlana
Þingsályktunartillaga um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018- 
2024 var samþykkt á Alþingi 11. júní 2018 með skilgreindum markmiðum 
og aðgerðum til að ná þeim. Byggðaáætlun gildir til sjö ára í stað fjögurra 
í samræmi við lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Meginmarkmið 
áætlunarinnar eru að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu 
og stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt. Ný byggðaáætlun er 
mun markvissari með skilgreindum markmiðum, aðgerðum og áætluðum 
kostnaði við þær. Þetta ætti að auðvelda fjárlaganefnd að taka mið af 
byggðaáætlun í sinni vinnu. Þess má raunar einnig sjá merki að ýmsar 
aðgerðir byggðaáætlunar hafa verið samræmdar fjárlögum svo sem 
Ísland ljóstengt, stuðningur við verslun í strjálbýli, stuðningur við sértæk
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verkefni sóknaráætlana, mörkun höfuðborgarstefnu, stuðningur við 
alþjóðleg verkefni svo sem ESPON, NPA og NORA, stuðningur við 
rannsóknir á sviði byggðamála, gerð þjónustukorts, 
fjarheilbrigðisþjónusta, almenningssamgöngur um allt land, jöfnun 
orkukostnaðar, uppbygging smávirkjana, svæðisbundin flutningsjöfnun 
og aðgangur að geðheilbrigðisþjónustu og þjónustu sérfræðilækna. 
Önnur verkefni eru fjármögnuð af fjárlögum þó að þeirra sé ekki getið 
sérstaklega í frumvarpinu og má þar t.d. nefna verkefnið Brothættar 
byggðir.

Þá má einnig geta þess að í byggðaáætlun segir að við framkvæmd laga 
um opinber fjármál þurfi að fjalla um byggðasjónarmið við mótun 
fjármálaáætlunar og fjárlaga hvers árs. Rétt er að árétta að núgildandi 
lagaákvæði gera ekki ráð fyrir að Byggðastofnun komi að gerð 
fjármálaáætlunar heldur einvörðungu að stofnunin meti framlagt 
frumvarp til fjárlaga. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2019 er áætlað að 
fjármunir til byggðaáætlunar verði 563,1 m.kr. sem er hækkun frá fyrra 
ári um 80,8 m.kr.

Alþingi samþykkti svo með lögum nr. 53/2018 að stefnumarkandi 
byggðaáætlun skuli vera til 15 ára og að hún verði endurskoðuð á þriggja 
ára fresti. Jafnframt verður mörkuð aðgerðaáætlun til næstu fimm ára.

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 2019 er áætlað að fjármunir til sóknaráætlana verði 502,5 m.kr.
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Niðurstöður og lokaorð
Með frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2019 er lagt til að ráðstafað verði 803 
milljörðum króna til 34 málefnasviða og ríflega 100 málaflokka 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 2.000 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 2017. Í öðru lagi 
er fjárveiting samkvæmt fjárlögum 2018 og í þriðja lagi ætluð fjárveiting 
samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2019. Upphæðir eru í milljónum 
króna.

Reikningur Fjárlög Frumvarp
2017 2018 2019

Byggðamál
Byggðaáætlun 633,2 482,3 563,1
Sóknaráætlanir landshluta 627,5 502,5 502,5
Byggðastofnun 152,3 171,4 177,5
Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 217,3 204,8 212,2
Flutningssjóður olíuvara 383,9 380,0 380,0
Jöfnun flutningskostnaðar 139,1 175,0 175,0

Samgöngur og fjarskipti
Framkvæmdir á vegakerfinu 18.368,4 19.762,5 23.545,4
Þjónusta Vegagerðar 5.184,4 4.844,1 5.552,2
Styrkir til almenningssamgangna 3.297,2 3.264,3 3.425,6
Framkvæmdir við vita og hafnir 1.079,2 789,3 780,2
Hafnabótasjóður 510,4 923,4 915,5
Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta 1.805,8 2.090,1 2.426,2
Fjarskiptasjóður 428,3 505,0 495,0
Jöfnunarsjóður alþjónustu 64,8 45,7 47,5
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Ferðamál
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 643,5 764,4 595,4

Landbúnaður
Samningur um starfsskilyrði í 
nautgripaframleiðslu 6.615,8 6.658,8 6.870,9
Samningur um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar 4.982,4 5.074,7 5.216,8
Samningur um starfsskilyrði 
framleiðenda garðyrkjuafurða 585,0 568,0 585,2
Samningur um verkefni samkvæmt 
búnaðarlögum 1.634,6 1.652,1 1.683,9

Orkumál
Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis 1.974,6 2.268,2 2.340,3
Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku 901,3 952,0 983,3

Menntun
Jöfnun á námskostnaði 522,7 598,0 617,1

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, 2015, 2016 og unnið er að yfirliti fyrir árið 
2017.

Mat Byggðastofnunar er að á nokkrum málefnasviðum frumvarps til 
fjárlaga fyrir árið 2019 séu auknar áherslur á byggðatengd verkefni frá því 
sem er í fjárlögum fyrir árið 2018. Frumvarpið mun ef að líkum lætur taka 
breytingum í meðferð Alþingis og miðað við umræðu má ætla að hlutur
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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.

Fyrir hönd Byggðastofnunar,

Aðalsteinn Þorsteinsson 
Forstjóri Byggðastofnunar
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