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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 fjórða sinn 
samkvæmt lagaákvæðinu. Að mati Byggðastofnunar fól 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 verkfæri á sviði byggðamála sem mun efalaust þróast
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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.

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 svo og til stjórnar Byggðastofnunar.

Samkvæmt 9 gr. laga um opinber fjármál 123/2015 skal ráðherra eigi 
sjaldnar en á þriggja ára fresti leggja fyrir Alþingi skýrslu 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. Með lögum 
um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019 (138/2018) 
var bætt við lög um opinber fjármál ákvæði til bráðabirgða þar sem 
frestur ráðherra til að leggja fram skýrsluna er framlengdur til ársloka 
2019. Skýrslan 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 2020 eins og það 
var lagt fyrir á Alþingi 10. september 2019. 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.

Að mati Byggðastofnunar er ástæða til að benda á og fagna því 
sérstaklega að framlög til byggðaáætlunar og sóknaráætlana landshluta 
hafa verið aukin umtalsvert á undanförnum árum sem er jákvæð þróun 
og hefur og mun hafa áhrif á ýmsum sviðum.

Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020
Frumvarpið er byggt á lögum um opinber fjármál nr. 125/2015 og er 
grundvallað á fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024 sem samþykkt var á 
Alþingi síðastliðið vor.

Tekjur ríkissjóðs eru áætlaðar samtals 919,5 milljarðar króna. Samkvæmt 
því sem kemur fram í útgjöldum málefnasviða ríkisrekstrar mætti álykta 
að halli væri á rekstri ríkissjóðs, þ.e. útgjöld samkvæmt málefnasviðum 
eru 1.005 milljarðar króna. Svo er ekki og mismunur liggur í því að í 
ríkisrekstri eru liðir sem eru gjaldfærðir og eru stærstir 
lífeyrisskulbindingar, innbyrðis viðskipti ríkisaðila og afskriftir skattkrafna.
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Stærstu tekjuliðir eru virðisaukaskattur (32%), tekjuskattur einstaklinga 
(25%), tryggingagjöld (13%) og tekjuskattur lögaðila (9%). Samtals nema 
þessir skattar 79% 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 að 
auki tekið upp kolefnisgjald sem hækkaði væntanlega flutningskostnað. 
Aðrir skattar sem að einhverju leyti leggjast þyngra á íbúa 
landsbyggðarinnar eru einkum veiðigjöld (0,8%) sem voru um 7 milljarðar 
króna á árinu 2019, sem leggjast á fyrirtæki í sjávarútvegi og eru þau að 
langstærstum hluta á landsbyggðinni. Áætlað er að veiðigjöld á árinu 
2020 verði svipuð og á síðasta ári.

Samkvæmt lögum um opinber fjármál eru fjárheimildir greindar eftir 
málefnasviðum og málaflokkum en ekki stofnunum og verkefnum. 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 2020 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

Málefnasviðið skiptist í tvo málaflokka, þ.e. framlög til sveitarfélaga og 
byggðamál.

Markmið málaflokksins framlög til sveitarfélaga eru að byggja upp trausta 
innviði, að efla sveitarfélögin og tryggja verðmætasköpun og framsækna 
þjónustu. Helstu áherslur og verkefni í málaflokknum framlög til 
sveitarfélaga á árinu 2020 verða að auka stuðning vegna sameiningar 
sveitarfélaga, að skýra hlutverk og stöðu landshlutasamtaka sveitarfélaga 
og að efla stafræna stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur lagt fram á Alþingi tillögu til 
þingsályktunar um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir 
árin 2019-2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2023. Í tillögunni eru 
sett fram markmið um sameiningar sveitarfélaga og að lágmarksíbúafjöldi 
sveitarfélags verði 250 árið 2022 og 1.000 árið 2026. Þetta er talið
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nauðsynlegt til að tryggja sjálfbærni sveitarfélaga og gera þeim kleift að 
sinna lögbundnum verkefnum. Einnig má ætla að stækkunin sé 
nauðsynleg ef fela á sveitarfélögum verkefni sem ríkisvaldið annast nú. 
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir stuðningi Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga við sameiningar sveitarfélaga og að reglum sjóðsins verði 
breytt þannig að hann geti sinnt þessu verkefni. Mikilvægt er að 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga fái fjármagn frá ríkissjóði vegna sameininga 
svo ekki þurfi að skerða hefðbundin framlög sjóðsins til sveitarfélaga. Ef 
ekki kemur til sérstaks fjárstuðnings ríkissjóðs má ætla að sveitarfélög 
sem uppfylla stærðarmörk nú þegar og ekki munu sameinast öðrum verði 
fyrir skerðingu á framlögum vegna fjárstuðnings við þau sveitarfélög sem 
munu sameinast.

Undir málaflokkinn heyra tvö viðföng sem eru Jöfnunarsjóður 
sveitarfélaga og skipulagsmál sveitarfélaga. Jöfnunarsjóðurinn hefur 
víðtæk hlutverk en meginverkefnið er að greiða framlög til sveitarfélaga 
til að jafna tekjur þeirra og útgjaldaþörf. Skipulagssjóði er m.a. ætlað að 
standa straum af kostnaði við gerð aðal- og svæðisskipulagsáætlana.

Meginmarkmið málaflokksins byggðamál eru lögbundin og eru að jafna 
aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri 
þróun byggðar um allt land. Mikil áhersla er lögð á samþættingu við aðra 
málaflokka og að við stefnumörkun og áætlanagerð verði áhrif á þróun 
einstakra byggða skoðuð og metin.

Helstu áherslur málaflokksins eru að veita styrki til sveitarfélaga vegna 
átaksins Ísland ljóstengt, vinna að skilgreiningu á því hvaða störf 
ráðuneyta og stofnana verði unnin áháð staðsetningu og að styðja við 
áætlanir heilbrigðisráðuneytis um innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu.

Verkefni málaflokksins á árinu 2020 endurspegla áherslur og verða að 
halda áfram að veita byggðastyrki vegna ljósleiðaratenginga til að öll 
lögheimili og fyrirtæki með heilsársbúsetu eða starfsemi í dreifbýli eigi 
kost á ljósleiðaratengingu.

Þá eru tilgreind verkefni um þverfagleg landshlutateymi til að efla 
þjónustu á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála og við uppbyggingu 
fjarvinnslustöðva til að koma opinberum gögnum á stafrænt form og 
fjölga atvinnutækifærum í landsbyggðunum. Áfram verður unnið að 
verkefninu Brothættar byggðir til að sporna gegn fólksfækkun í
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fámennum byggðarlögum sem eiga undir högg að sækja.og við sértæk 
verkefni á starfssvæðum sóknaráætlana landshluta.

Með innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu verði leitast við að jafna aðgengi 
almennings að almennri og sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, svo sem að 
læknum, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sálfræðingum og 
talmeinafræðingum. Jafnframt verði rafræn miðlun heilbrigðisþjónustu 
nýtt til að auka aðgengi að sérfræðiþekkingu og þar með gagnkvæmri 
faglegri ráðgjöf, samráði og samstarfi og með þeim hætti verði 
teymisvinna auðvelduð innan heilbrigðisþjónustunnar. Áætlað er að verja 
140 m.kr. úr byggðaáætlun til þessa verkefnis. Heilbrigðisráðuneytið fer 
með ábyrgð á framkvæmd þessa verkefnis og ráðstafar þeim fjármunum 
í samráði við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og er gert ráð fyrir 
því að þeim verði fyrst og fremst varið til kaupa á tækjakosti á 
landsbyggðinni, a.m.k. í upphafi.

Þá er gert ráð fyrir áframhaldi á þátttöku í alþjóðaverkefnum svo sem 
ESPON, NPA og NORA.

Málaflokkurinn byggðamál skiptist í fjögur verkefni, byggðaáætlun, 
sóknaráætlanir landshluta, Jöfnunarsjóð flutningskostnaðar og 
Flutningssjóð olíuvara.

Ein stofnun tilheyrir málaflokknum sem er Byggðastofnun en hún hefur 
það hlutverk að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni. 
Byggðaáætlun lýsir stefnu ríkisins í byggðamálum hverju sinni og 
samhæfingu við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera. Í 
byggðaáætlun 2018-2024 koma fram markmið, mælikvarðar og verkefni 
tengd byggðamálum. Markmiðin eru lögbundin en þau eru að jafna 
aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri 
þróun byggða um land allt.

Haustið 2019 fór fram vinna við breytingu á lögum um svæðisbundna 
flutningsjöfnun. Ákveðið var að útvíkka styrkina í samræmi við tillögur í 
greinargerð ársins 2017. Lagabreytingin gekk í gegn um áramótin 
2018/2019 og var breytingin tvíþætt:

1. Lágmarksvegalengd var skilgreind 150 km en var áður 245 km.

2. Grænmetisbændum sem fullvinna vöru sína í söluhæfar umbúðir 
var bætt inn, en framleiðslan verður að falla undir flokk 01.1 og 
01.2 í A-bálki íslensku atvinnugreinaflokkunarinnar ÍSAT2008.
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Einnig var sett inn grein um að öll fjárhæð sem sett er í verkefnið á 
fjárlögum verður nýtt í það, þ.e. kostnaður Byggðastofnunar og útgreiðsla 
styrkja. Samkvæmt fjárlögum ársins 2019 voru 170 m.kr. settar í þetta 
verkefni. Þar sem samþykktar umsóknir voru hærri en fjárlög ársins, að 
frádregnum kostnaði Byggðastofnunar, voru styrkgreiðslur lækkaðar 
hlutfallslega í samræmi við það, með vísan til 4. mgr. 6. gr. laga nr. 
160/2011. Því voru styrkir til útgreiðslu 166,9 m.kr. eða 77,80% af þeirri 
fjárhæð sem var metin styrkhæf.

Byggðastofnun þykir rétt að benda á að jafnframt því að útvíkka 
flutningsjöfnunina var framlag til flutningsjöfnunar á fjárlögum 2019 
lækkað úr 175 milljónum í 170 milljónir. Það ásamt útvíkkun verkefnisins 
leiddi til þess að styrkþegar fengu aðeins 77,8% af þeirri upphæð sem sem 
lögin gera ráð fyrir eins og fram kom hér að framan. Í frumvarpi til fjárlaga 
2020 er gert ráð fyrir 166,6 milljónum króna sem mun leiða til enn frekari 
skerðingar á flutningsjöfnuninni.

Um sóknaráætlanir landshluta gilda lög nr. 69/2015 og eru í gildi átta 
samningar milli ríkisins og landshlutasamtaka sveitarfélaga. Í þeim er sett 
er sett fram stöðumat viðkomandi landshluta, framtíðarsýn, markmið, 
mælikvarðar og aðgerðir. Sóknaráætlanir landshluta eru stefnumótandi 
áætlanir á starfssvæðum landshlutasamtaka sveitarfélaga. Í þeim er sett 
fram stöðumat viðkomandi landshluta, framtíðarsýn, markmið og 
aðgerðir til að ná markmiðum. Stjórnvöld gera samninga við öll 
landshlutasamtök sveitarfélaga og verða þeir endurnýjaðir árið 2020 en 
núgildandi samningar eru til ársloka 2019.

Mikil samhæfing hefur átt sér stað í áætlunum sem unnið er að innan 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þ.e. byggða-, samgöngu-, 
fjarskipta- og sveitarstjórnaáætlana og raunar einnig við aðra 
áætlanagerð, svo sem landsskipulagsstefnu og kerfisáætlun um 
uppbyggingu raforkudreifikerfis landsins. Þessi samhæfing hefur að mati 
stofnunarinnar leitt til markvissari vinnu við mótun byggðaaðgerða.

9. málefnasvið: Almanna- og réttaröryggi

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

Málefnasviðið almanna- og réttaröryggi skiptist í fimm málaflokka sem 
hafa mismikil bein áhrif á byggðaþróun. Meginmarkmið er að byggja upp 
öfluga löggæslu bæði á sjó og landi. Málaflokknum löggæsla er m.a. ætlað
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að tryggja besta mögulega þjónustustig. Ein aðgerð er fjárheimild til að 
efla löggæslu til að mæta auknu álagi verði gerð varanleg.

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 200 m.kr. en 1.900 m.kr. framlag var 
samþykkt í fjárlögum ársins 2019. Framlagið verður því alls 2.100 m.kr. 
Ætla verður að þegar nýjar þyrlur verða komnar í notkun bæti það 
töluvert öryggi þeirra sem búa ekki eða eru ekki staddir í næsta nágrenni 
við öflugustu sjúkrahúsin.

Ákærustörfum lögreglustjóra á landsbyggðinni er ætlað að tryggja greitt 
aðgengi almennings að ákæruvaldi og staðsetning fangelsa á 
landsbyggðinni að stuðla að farsælli aðlögun dómþola.

11. málefnasvið: Samgöngu- og fjarskiptamál

Málefnasviðið skiptist í þrjá málaflokka, þ.e. 1) samgöngur, 2) fjarskipti, 
netöryggi og póstmál og 3) stjórnsýslu samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytis. Meginmarkmið er að innviðir og þjónusta mæti 
þörfum almennings og atvinnulífs og að stuðla að sjálfbærri þróun 
byggðar um allt land. Markmið í málaflokknum samgöngur eru átak í 
vegamálum með uppbyggingu og viðhaldi vega, að jafna aðgengi íbúa 
landsbyggðarinnar að þjónustu með kostnaðarþátttöku í flugfargjöldum 
og að byggja áfram upp almenningssamgöngur um allt land. Framlag til 
samgönguframkvæmda var aukið töluvert í fjármálaáætlun 2019-2023 
eða um 16,5 milljarða króna og gert er ráð fyrir að auka það um 4 milljarða 
króna til viðbótar í nýrri fjármálaáætlun. Framkvæmdir í samgöngumálum 
eru skilgreindar í samgönguáætlun og er gert ráð fyrir að skipting fjár sem 
verður til ráðstöfunar verði sett fram í nýrri samgönguáætlun fyrir árin 
2020-2034 og í aðgerðaáætlun fyrir árin 2020-2024. Markmið gildandi 
samgönguáætlunar eru að tryggja öruggar, greiðar, hagkvæmar og 
umhverfislega sjálfbærar samgöngur. Fimmta markmiðið er að 
samgöngur stuðli að jákvæðri byggðaþróun. Helstu verkefni gildandi 
aðgerðaáætlunar fyrir árin 2019-2023 eru m.a.: 1) uppbygging 
meginstofnæða til og frá höfuðborgarsvæðinu, 2) lok framkvæmda við 
Dýrafjarðargöng, uppbygging Dettifossvegar og að hefja framkvæmdir við 
Vestfjarðaveg um Gufudalssveit, 3) kostnaðarþátttaka ríkisins í 
innanlandsfargjöldum í flugi fyrir íbúa landsbyggðarinnar, 4) viðræður um 
nýtt rekstrarfyrirkomulag Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvalla, 
5) aukin áhersla á viðhald og þjónustu vega, 6) fækkun einbreiðra brúa og 
að stytta vegkafla í byggð sem hafa enn óbundið slitlag, 7) undirbúningur
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Borgarlínu og uppbygging stofnstíga fyrir gangandi og hjólandi 
vegfarendur í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 
8) aukin áhersla á viðhald innanlandsflugvalla, 9) innleiðing heildarstefnu 
í almenningssamgöngum á landi, lofti og legi, 10) efling rafrænnar 
þjónustu, svo sem upplýsingakerfi um skip og 11) áframhaldandi átak í 
fræðslu sem beint verður til erlendra ökumanna og gegn notkun 
snjalltækja undir stýri.

Þá má nefna að fjárlagafrumvarpið gerir m.a. ráð fyrir að framlag verði 
aukið um ríflega 650 m.kr. til að auka þjónustu á vegum. Framlag til 
almenningssamgangna verður hækkað um rúmlega 53 m.kr. og hækkun 
á framlagi til framkvæmda og viðhalds á vegum hækkar um tæplega 3.890 
m.kr.

Markmið í fjarskiptum sem unnið er að eru skilgreind í Fjarskiptaáætlun 
fyrir árin 2019-2033 og eru m.a. að tryggja nánast öllum heimilum og 
fyrirtækjum nettengingu fyrir árslok 2021 og að bæta aðgengi að 
háhraðafarnetum og einnig að afnema einkarétt á alþjónustu á 
póstmarkaði fyrir ársbyrjun 2020. Átaksverkefnið Ísland Ijóstengt er eitt 
af markmiðum fjarskiptaáætlunar en því er ætlað að tryggja uppbyggingu 
fjarskiptainnviða í dreifbýli. Markmiðið er að 99,9% lögheimila og 
fyrirtækja eigi kost á 100 Mb/s þráðbundinni nettengingu í árslok 2020.

Ekki verður séð hvað tekur við þegar einkaréttur á alþjónustu á 
póstmarkaði verður afnuminn og er brýnt að fjármunir verði tryggðir til 
að halda uppi viðunandi póstþjónustu um allt land.

Byggðastofnun telur mikilvægt að við uppbyggingu innviða í fjarskiptum 
verði þess gætt að þjónusta í strjálbýli verði tryggð. Sveitarfélög hafa tekið 
þátt í uppbyggingunni og framlag af byggðaáætlun hefur auðveldað 
mörgum þeirra að taka þátt í verkefninu. Þá hefur Fjarskiptasjóður lagt 
fram fé til að mæta kostnaði við uppbyggingu á svæðum þar sem er 
markaðsbrestur á undanförnum árum.

12. málefnasvið: Landbúnaðarmál

Málefnasviðið skiptist í tvo málaflokka, stjórnun landbúnaðarmála og 
rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum. Meginmarkmið er 
samkeppnishæf rekstarskilyrði landbúnaðar í sátt við samfélag og 
umhverfi. Aðgerðaáætlun stjórnvalda miðar að því að efla 
matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu 
innlendrar matvælaframleiðslu. Gildandi búvörusamningar voru gerðir í 
ársbyrjun 2017 til 10 ára og jafnframt ákveðið að þeir skyldu 
endurskoðaðir á árinu 2019 og aftur árið 2023. Endurskoðun
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samninganna stendur nú yfir. Að mati Byggðastofnunar er mikilvægt að 
við þá endurskoðun verði leitast við að greiða fyrir viðskiptum með 
framleiðslurétt í mjólkurframleiðslu en lítið framboð hefur verið hindrun 
við endurnýjun fjósa og endurbætur á aðbúnaði dýra í samræmi við 
auknar kröfur. Endurskoðun garðyrkjusamnings er lokið. Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra óskaði eftir að endurskoðun sauðfjársamnings yrði 
flýtt og var skrifað undir samkomulag þess efnis í ársbyrjun 2019. Þar er 
tekið á þeim vanda sem sauðfjárbændur standa frammi fyrir og settar 
fram tillögur sem talið er að muni stuðla að meira jafnvægi milli framboðs 
og eftirspurnar á markaði með sauðfjárafurðir.

Byggðastofnun benti á í greinargerð sinni vegna frumvarps til fjárlaga 
ársins 2019 að ekki væri gert ráð fyrir fjármunum til að taka á vanda 
loðdýrabænda í því frumvarpi. Við endanlega afgreiðslu fjárlaga 2019 var 
reyndar bætt inn 30 m.kr. framlagi vegna þessa verkefnis en eftir stendur 
að atvinnugreinin stendur mjög tæpt og allnokkrir loðdýrabændur standa 
frammi fyrir því að hætta rekstri til viðbótar við þá sem þegar hafa hætt. 
Ekki er að sjá að ráðstafað sé fjármunum til þessa verkefnis í frumvarpi til 
fjárlaga fyrir árið 2020.

13. málefnasvið: Sjávarútvegur og fiskeldi

Tilgreind markmið í sjávarútvegi og fiskeldi er að afurðir séu í fremstu röð 
á alþjóðamörkuðum. Einnig að greinarnar byggi á sjálfbærri nýtingu 
auðlinda og bestu vísindalegri þekkingu og að stuðlað verði að 
hagkvæmum starfsskilyrðum. Þá er einnig tilgreint að hugað verði að 
byggðafestu og nýliðun við úthlutun aflaheimilda sem stjórnvöld hafa á 
sínu forræði og þeim ráðstafað með hagsmuni dreifðra sjávarbyggða í 
huga. Þróun innan þessara greina hefur að mörgu leyti verið landsbyggð 
hagstæð. Tæknibreytingar hafa leitt til þess að vaxandi hluti fiskvinnslu 
fer fram á landi en ekki úti á sjó eins og var að hluta áður. Rétt er þó að 
benda á að eignarhald á veiðiheimildum hefur þjappast hratt saman á 
síðari árum og veldur vanda í fiskvinnslu víða um land þar sem aðgengi að 
hráefni minnkar. Þá veldur aukinn útflutningur á ferskum fiski því að 
störfum í fiskvinnslu hefur fækkað og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. 
Fiskeldi er grein sem alfarið er að byggjast upp úti á landi og þróun í 
báðum greinum kallar á fjölgun sérhæfðra starfa úti á landi.

14. málefnasvið: Ferðaþjónusta

Markmiðin eru efnahagslega, samkeppnislega og umhverfislega sjálfbær 
ferðaþjónusta. Helstu áherslur eru langtímastefna í ferðaþjónustu, þróun 
og innleiðing jafnvægisáss ferðamála og skilgreining og uppbygging
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fyrirmyndaráfangastaða. Fyrri tvö atriðin eru nátengd og er hlutverk 
jafnvægisássins að meta álag ferðaþjónustu á innviði landsins og veita 
leiðsögn varðandi þolmörk og álagsstýringu. Með þriðju áherslunni er 
stefnt að því að skilgreina hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi á 
fyrirmyndaráfangastöðum. Meðal aðgerða má nefna ofangreinda 
skilgreiningu og uppbyggingu fyrirmyndaráfangastaða og innleiðingu 
jafnvægisáss ferðamála.

15. málefnasvið: Orku- og eldsneytismál

Markmið málefnasviðsins er aukin samkeppnishæfni orkumarkaðar á 
grunni efnahags- umhverfis- og samfélagslegs jafnvægis. Áhersla er á 
samspil byggða- og orkumála, þar á meðal að tryggja afhendingaröryggi 
og jafna orkukostnað. Stefnt er að jafnvægi framboðs og eftirspurnar á 
orkumarkaði, að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa, að jafna 
orkukostnað og að tryggja afhendingaröryggi raforku um allt land.

Helstu áherslur eru að vinna að orkuskiptum í samræmi við 
aðgerðaáætlun og stjórnarsáttmála, vinna að langtímaorkustefnu og efla 
flutnings- og dreifikerfi raforku með því að flýta áformum um þrífösun 
rafmagns í tengslum við byggðaáætlun.

17. málefnasvið: Umhverfismál

Málefnasviðið varðar ýmsa starfsemi á landsbyggðinni, svo sem 
náttúruvernd, skógrækt, landgræðslu og starfsemi þjóðgarða. Markmið 
eru að auka áherslu á rannsóknir, vöktun, friðlýsingar, setja 
sjálfbærniviðmið, byggja upp innviði og landvörslu og tryggja þannig 
verndun náttúruverndarsvæða og líffræðilega fjölbreytni og sjálfbæra 
nýtingu lands. Unnið verður með markvissum aðgerðum að því að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis þannig að 
Island verði kolefnishlutlaust árið 2040. Lögð verður áhersla á sjálfbæra 
nýtingu náttúruauðlinda, m.a. með eflingu hringrásarhagkerfis og dregið 
úr neyslu og endurnýting og endurvinnsla aukin til að lágmarka myndun 
úrgangs.

Framlög til loftslagsmála eru aukin um 440 m.kr. Um er að ræða framlög 
til bindingar kolefnis með skógrækt, landgræðslu og endurheimt 
votlendis, framlög til sértækra aðgerða til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda sem og framlög til vöktunar, eftirlits og 
rannsókna. Framlög til landvörslu eru aukin um 270 m.kr. Framlög vegna 
miðhálendisþjóðgarðs eru aukin um 50 m.kr. og framlög til eflingar 
hringrásarhagkerfisins og grænnar nýsköpunar eru aukin um 100 m.kr.
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Helstu verkefni eru m.a. að veittir verða styrkir til uppbyggingar innviða á 
ferðamannastöðum í samræmi við landsáætlun um innviði til verndar 
náttúru og menningarsögulegra minja. Aukið verður við landvörslu til að 
bæta þjónustu á náttúruverndarsvæðum með aukinni fræðslu og stýringu 
ferðamanna og að koma á reglubundnu mati á ástandi skilgreindra 
áfangastaða innan náttúruverndarsvæða. Þá má nefna að móta áætlun 
um rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga m.a. á grundvelli tillagna 
Veðurstofu Islands.

18. málefnasvið: Menning og listir

Meginmarkmið málefnasviðsins eru að auðvelda aðgengi að menningu og 
listum og að jafna og bæta aðstöðu til menningar- og listastarfsemi í 
landinu og að stuðla að verndun menningar- og náttúruminja og 
menningararfleifðar þjóðarinnar. Meðal verkefna er að stuðla að auknu 
samstarfi safna. Unnið er að undirbúningi að byggingu menningarhúsa á 
Fljótsdalshéraði og í Skagafirði.

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 óháð 
búsetu. Námsstyrkir eru veittir til jöfnunar á fjárhagslegum aðstöðumun 
nemenda í framhaldsskólum, m.a.þar sem búseta veldur þeim misþungri 
fjárhagsbyrði svo og vegna skólaaksturs.

21. málefnasvið: Háskólar

Málefnasviðið skiptist í tvo málaflokka, háskóla og rannsóknastarfsemi og 
stuðning við námsmenn. Meðal verkefna sem heyra undir fyrri 
málaflokkinn er að mörkuð verði stefna um starfsemi til að efla, samþætta 
og bæta starfsemi rannsókna-, fræða- og þekkingarsetra á 
landsbyggðinni, samanber tillögu A.3 um eflingu rannsókna og 
vísindastarfsemi í þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir 
árin 2018-2024.

Áform hafa verið uppi um að skoða kosti þess að nýta námslánakerfið til 
að efla búsetu í dreifbýli en ekki er að finna útfærslu á því í 
fjárlagafrumvarpinu. Ákvæði í þessa veru eru í frumvarpi sem stefnt er að 
því að leggja fyrir þing í nóvember um Stuðningssjóð íslenskra 
námsmanna en í drögum að því frumvarpi nær það einungis til byggða 
sem falla undir verkefni Byggðastofnunar um Brothættar byggðir. 
Byggðastofnun sendi inn umsögn um frumvarp til laga um Stuðningssjóð

12



% T

íslenskra námsmanna sem lagt hefur verið fram í samráðsgátt stjórnvalda 
og telur Byggðastofnun að ákvæði laganna sé of takmarkað ef einungis er 
miðað við Brothættar byggðir. Ibúar í brothættum byggðum eru afar fáir 
eða vel innan við tvö þúsund og ákvæðið myndi því væntanlega ekki ná til 
margra lántaka sjóðsins. Þá eru einnig þau vandkvæði að hver byggð getur 
einungis tekið þátt í verkefninu í fimm ár að hámarki og því síbreytilegt til 
hvaða byggða ákvæðið næði til. Byggðastofnun taldi í umsögn sinni að 
ívilnunin þyrfti að ná til meginhluta landsbyggðanna og vera til ákveðins 
tíma og er stofnunin tilbúin til að taka þátt í að skilgreina ívilnunarsvæðin.

23. málefnasvið: Sjúkrahúsaþjónusta

Málefnasviðið skiptist í sérhæfða sjúkrahúsþjónustu sem veitt er á 
Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri, almenna sjúkrahúsþjónustu 
sem veitt er á heilbrigðisstofnunum í heilbrigðisumdæmum og á 
Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri og erlenda sjúkrahúsþjónustu. 
Meginmarkmið málefnasviðsins er að á sjúkrahúsum og heilbrigðis- 
stofnunum landsins sé veitt örugg, aðgengileg og hagkvæm heilbrigðis- 
þjónusta. Samhliða öflugri uppbyggingu Landspítala er gert ráð fyrir að 
ráðast í framkvæmdir við sjúkrastofnanir á landsbyggðinni. Meðal 
verkefna á árinu 2020 er að nýta fjarheilbrigðistækni til að færa sérhæfða 
heilbrigðisþjónustu nær íbúum svæða þar sem hún er ekki í boði.

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 lands- 
byggðinni 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 
geðheilbrigðisþjónustu um land allt og að jafna aðgang sjúklinga um allt
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land að þjónustu sérfræðilækna og eitt af verkefnunum er að þessi 
þjónusta verði endurskipulögð. Meðal aðgerða er að mynda 
geðheilsuteymi í samræmi við aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum og 
önnur aðgerð er skipulögð heilsuvernd aldraðra í öllum 
heilbrigðisumdæmum. Einnig verður heimahjúkrun efld um allt land. Þá 
er einnig markmið að jafna aðgengi landsmanna að sérfræðiþjónustu og 
að skilgreina umgjörð fjarlæknisþjónustu. I samræmi við breytingar á 
heilbrigðisþjónustu í dreifbýli og sameiningu stofnana verður 
fyrirkomulag sjúkraflutninga endurskoðað. Mikil fjölgun ferðamanna 
hefur einnig veruleg áhrif á þetta fyrirkomulag. Markmiðið er að 
sjúklingar hafi greiðan aðgang að sjúkraflutningum óháð búsetu og liggur 
fyrir að víða þarf að endurnýja sjúkrabíla og tækjakost. Áhyggjuefni er að 
á sama tíma berast fregnir af því að verið sé að leggja slíka þjónustu niður 
á fámennum stöðum.

Sett markmið er að allir landsmenn skulu hafa aðgang að skilgreindri 
sérhæfðri þjónustu, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun óháð búsetu 
og efnahag. Þeir skulu hafa aðgang að starfsstöðvum þeirra sem veita 
sérhæfða þjónustu í heilbrigðisumdæmum eða með fjarheil- 
brigðisþjónustu.

25. málefnasvið: Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta

Málefnasviðið skiptist í tvo málaflokka, hjúkrunar- og dvalarrými og 
endurhæfingarþjónustu. Meginmarkmið málaflokksins hjúkrunar- og 
dvalarrými 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 
Stærsta verkefni málefnasviðsins er áætlun um verulega aukningu í 
byggingu hjúkrunarheimila með fjölgun nýrra hjúkrunarrýma og bættum 
aðbúnaði á um 790 rýmum, þar af eru um 550 ný hjúkrunarrými. Með 
tilkomu Þjóðarsjóðs bætast við hjúkrunarrými sem þegar eru á 
framkvæmdaáætlun og verða þau þá alls um 920 talsins og að tekið verði 
mið af reiknaðri þörf fyrir slík rými í hverju heilbrigðisumdæmi. I kjölfar 
uppbyggingar hjúkrunarrýma er gert ráð fyrir auknum fjárheimildum 
vegna reksturs þeirra.

26. málefnasvið: Lyf og lækningavörur

Annað af markmiðum málaefnasviðsins er að tryggja almenningi betri 
aðgang að nauðsynlegum lyfjum. Meðal aðgerða er að tryggja aðgengi 
allra landsmanna að nauðsynlegum lyfjum.
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27. málefnasvið: Örorka og málefni fatlaðs fólks

Innan þessa málefnasviðs eru meðal annars málefni fatlaðs fólks. Meðal 
helstu áherslna og verkefna er áætlun um að samþætta þjónustu við börn 
með röskun óháð búsetu. Einnig er sett fram tillaga um tilraunaverkefni 
um landshlutateymi til að auka þekkingu og 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.

29 Fjölskyldumál

Málefnasviðið skiptist í sjö málaflokka en af þeim er það helst málefni 
innflytjenda og flóttamanna sem hefur bein áhrif á byggðaþróun. Stefnt 
er að því að á árinu 2020 verði 20 sveitarfélög með yfir 1.000 íbúa komin 
með móttökuáætlun fyrir innflytjendur og flóttafólk en þau voru fjögur 
árið 2018. Árið 2023 verði svo öll sveitarfélög með fleiri en eitt þúsund 
íbúa með móttökuáætlun.

Gert er ráð fyrir að gerðir verði samningar við sveitarfélög vegna 
innflytjenda og flóttafólks og verður auglýst eftir sveitarfélögum til 
þátttöku á árinu 2020. Ætla má að fjölgun sveitarfélaga með 
móttökuáætlanir muni hafa áhrif á byggðaþróun í landinu þegar fram í 
sækir.

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

Framtíðarsýn málefnasviðsins er m.a. að landsmenn búi við öryggi í 
húsnæðismálum óháð efnahag og búsetu. Meðal helstu áherslna fyrir árið 
2020 eru að veita stofnframlög til byggingar eða kaupa 600 íbúða og 
aðgerðir til að bregðast við húsnæðisvanda á landsbyggðinni. Einnig má 
geta þess að hjá Ibúðalánasjóði er hafið tilraunaverkefni sem er ætlað að 
örva óvirka íbúða- og leigumarkaði og er unnið að verkefninu með sjö 
sveitarfélögum. Stofnað hefur verið sérstakt landsbyggðarleigufélag, 
Bríet, sem heldur utan um verkefnið.
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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 þágildandi 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 Ijóstengt, stuðningur við verslun í 
strjálbýli, stuðningur við sértæk 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.

Alþingi samþykkti 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.

Framkvæmd byggðaáætlunar fer vel af stað og eru flestar aðgerðir þegar 
komnar í gang. Fylgjast má með stöðu hverrar aðgerðar á vef samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytisins.

Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2020 er áætlað að fjármunir til 
byggðaáætlunar verði 643,1 m.kr. sem er hækkun frá fjárlögum 2019 um 
88,9 m.kr.
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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, en þeir koma til endurskoðunar um næstu áramót.

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.

Núgildandi sóknaráætlanir renna út um áramótin og eru allir landshlutar 
að vinna nýjar sóknaráætlanir (sumar komnar í samráðsgátt stjórnvalda). 
Nýir samningar og nýjar sóknaráætlanir taka síðan gildi um áramótin og 
munu gilda til fimm ára (2020-2024). Gerð hefur verið úttekt á 
sóknaráætlunum af ráðgjafarfyrirtækinu Evris ehf. Og er það mat 
ráðgjafarfyrirtækisins að verkefnið hafi almennt gengið vel.

Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2020 er áætlað að fjármunir til 
sóknaráætlana verði verði 492,4 m.kr. sem er lækkun frá fjárlögum 2019 
um 10,1 m.kr.

Niðurstöður og lokaorð
Með frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2020 er lagt til að ráðstafað verði um 
1.000 milljörðum króna til 35 málefnasviða og 102 málaflokka í 
ríkisrekstri. Fjárlög fela í sér ráðstöfun á um þriðjungi af vergri 
landsframleiðslu og því augljóst að áhrif fjárlaga á byggðaþróun og allt 
samfélagið eru mikil.

Einstök málefnasvið eða málaflokkar hafa mismikil áhrif á byggðaþróun. 
Málaflokknum byggðamál er ætlað að ráðstafa 2.080,6 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.
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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 2018. I öðru lagi 
er fjárveiting samkvæmt fjárlögum 2019 og í þriðja lagi ætluð fjárveiting 
samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2020 frá 10. september 2019. 
Upphæðir eru í milljónum króna.

Reikningur Fjárlög Frumvarp
2018 2019 2020

Byggðamál
Byggðaáætlun 502,7 554,2 643,1
Sóknaráætlanir landshluta 730,6 502,5 492,4
Byggðastofnun 171,4 206,3 176,0
Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 204,8 210,7 210,0
Flutningssjóður olíuvara 407,3 380,0 392,5
Jöfnun flutningskostnaðar 163,4 170,0 166,6

Samgöngur og fjarskipti
Framkvæmdir á vegakerfinu 20.459,8 23.145,4 27.035,1
Þjónusta Vegagerðar 6.063,6 5.206,2 5.864,4
Styrkir til almenningssamgangna 3.528,6 3.407,2 3.460,5
Framkvæmdir við vita og hafnir 855,6 760,8 871,2
Hafnabótasjóður 799,6 915,5 923,0
Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta 2.090,1 2.404,4 2.541,3
Fjarskiptasjóður 756,1 490,5 480,7
Jöfnunarsjóður alþjónustu 54,6 54,7 50,8

Ferðamál
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 658,8 524,4 513,5

Landbúnaður
Samningur um starfsskilyrði í
nautgripaframleiðslu 6.658,8 6.897,5 7.066,4
Samningur um starfsskilyrði
sauðfjárræktar 5.074,7 5.023,0 5.196,4
Samningur um starfsskilyrði
framleiðenda garðyrkjuafurða 536,6 587,4 602,9
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Samningur um verkefni samkvæmt 
búnaðarlögum 1.652,1 1.518,4 1.637,1

Orkumál
Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis 2.276,6 2.349,2 2.526,3
Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku 1.011,6 983,3 1.018,2

Menntun
Jöfnun á námskostnaði 502,4 539,5 556,8

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 til 
höfuðborgarsvæðisins. Þessu fylgir umtalsverður kostnaður, t.d. vegna 
heilbrigðisþjónustu.

Eftirsóknarvert er að í frumvarpi til fjárlaga verði birt yfirlit yfir land- 
fræðilega dreifingu tekna og útgjalda ríkisins. Einnig væri æskilegt að sjá 
landfræðilega dreifingu 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 
2013-2018. Það er hins vegar áhyggjuefni hve erfitt er að fá áreiðanlegar 
upplýsingar um staðsetningu ríkisstarfa.

Mat Byggðastofnunar er að á nokkrum málefnasviðum frumvarps til 
fjárlaga fyrir árið 2020 séu auknar áherslur á byggðatengd verkefni frá því 
sem er í fjárlögum fyrri ára. Frumvarpið mun ef að líkum lætur taka 
breytingum í meðferð Alþingis og miðað við umræðu má ætla að hlutur 
landsbyggðar verði þar aukinn að einhverju leyti.

Byggðastofnun telur hins vegar rétt að ítreka að framlög ríkisins sem varið 
er til byggðamála og sóknaráætlana hafa verið aukin verulega á 
undanförnum árum. Til verkefna á þessu sviði var ráðstafað 473 m.kr. árið 
2015, en umtalsverð aukning varð á árinu 2017 þegar 991 m.kr. var varið 
til þessara verkefna. Þessi upphæð hefur síðan hækkað ár frá ári og er 
gert ráð fyrir að samtals 1.135 m.kr. verði ráðstafað á árinu 2020. Þetta 
og ýmis stefnumörkun sem þessu fylgir, m.a. í byggðaáætlun sýnir 
ótvírætt að aðgerðir í byggðamálum hafa aukinn hljómgrunn í ríkisrekstri. 
Samþætting áætlana samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis hefur líka
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leitt til þess að aðgerðir í byggðamálum eru markvissari og með tengingu 
við aðra áætlanagerð.

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.

Virðingarfyllst

Aðalsteinn Þorsteinsson 
Forstjóri Byggðastofnunar
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