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Efni: Umsögn um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2023

Inngangur
Í lögum um opinber fjármál nr.123/2015 segir í 4. mgr. 14. gr. um aðkomu 

Byggðastofnunar að frumvarpi til fjárlaga: „Innan fjögurra vikna frá framlagningu 
frumvarpsins skal Byggðastcfnun gefa fjárlaganefnd Alþingis umsögn um áhrf 
frumvarpsins á byggðaþróun í landinu." Í áliti meirihluta fjárlaganefndar með 
frumvarpinu á sínum tíma sagði: „Íþessu felst m.a. að íumsögn Byggðastcfnunarskuli 
fjallað um hvernig stefna hvers ráðherra skv. 20. gr. frumvarpsins, fyrir þau 
málefnasvið cg málaflckka sem hann ber ábyrgð á, samræmist byggðaáætlun cg 
sóknaráætlunum landshluta sem fram kcma íþingsályktunartillögu um stefnumótandi 
byggðaáætlun."

Í þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036 sem 
samþykkt var á Alþingi þann 15. júní sl. segir í IV. kafla um samhæfingu við aðrar 
stefnur og áætlanir að: „við framkvæmd laga um cpinber fjármál verði fjallað 
sérstaklega um byggðasjónarmið í tengslum cg mótun framlagningu cg fjárlaga hvers 
árs."

Markmið stjórnvalda í byggðamálum samkvæmt lögum um byggðaáætlun og 
sóknaráætlanir eru að: a) Jafna aðgengi aðþjónustu b) Jafna tækfæri til atvinnu cg c) 
Stuðla aðsjálfbærriþróun byggða um land allt. Í gildandi byggðaáætlun fylgja þessum 
markmiðum áherslur og aðgerðir. Í þessari umfjöllun verður fjallað um með hvaða 
hætti áherslur gildandi byggðaáætlunar koma fram í markmiðssetningu einstakra 
málefnasviða í fjárlagafrumvarpinu og gildandi fjármálaáætlun sem frumvarpið byggir 
á.

Byggðamál eru breiður málaflokkur eða kannski miklu frekar viðhorf til allra 
málaflokka með mjög viðtæka skírskotun. Þau hafa m.a. verið skilgreind á þann veg að 
þau séu öll viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta svo 
sem búsetu, atvinnu og nýsköpun. Þau snúa meðal annars að eflingu samfélaga, 
félagsauðs, atvinnulífs, menntunar, velferðarmála, samgangna og fjarskipa.

www.byggdastofnun.is

mailto:postur@byggdastofnun.is
http://www.byggdastofnun.is


4%.

Samkvæmt þessari skilgreiningu eru byggðamál viðfangsefni allra ráðuneyta með 
einhverjum hætti sem endurspeglast í því að öll ráðuneyti stjórnarráðsins eru 
ábyrgðarráðuneyti a.m.k. einnar aðgerðar í byggðaáætlun.

Ítrekuð skal athugasemd, sem fram hefur komið í fyrri umsögnum um 
fjárlagafrumvörp, um að ekki er í frumvarpi þessu birt yfirlit yfir landfræðilega 
dreifingu tekna og útgjalda ríkisins. Ekki kemur heldur fram landfræðileg dreifing starfa 
á vegum ríkisins, opinberra hlutafélaga í eigu ríkisins eða starfa í stofnunum sem hafa 
stærstan hluta tekna sinna af fjárlögum. Þetta mótar vitanlega 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.

Markmið og áherslur byggðaáætlunar
Áherslur byggðaáætlunar 2022-2036 koma fram í III. kafla og tengjast 

áðurnefndum markmiðum samkvæmt lögum um byggðaáætlun og sóknaráætlanir en 
þau eru:

A) Jafna aðgengi að þjónustu
B) Jafna tækifæri til atvinnu og
C) Stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt.

Samtals er um 51 áherslu að ræða. Hér að neðan er hver og ein áhersla listuð 
upp og gerð grein fyrir í stuttu máli, hvernig þær áherslur eru ávarpaðar í frumvarpi til 
fjárlaga fyrir árið 2023 og í sumum tilfellum í fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027. Þá 
eru aðgerðir í gildandi byggðaáætlun tengdar við áherslur ef við á.

A. Jafna aðgengi að þjónustu.

- Opinber grunnþjónusta verði skilgreind í lögum sem og hvernig réttur íbúa 
landsins til hennar verði tryggður óháðbúsetu. - Fjármagnað af byggðaáætlun.
Aðgerð A.15 Opinber grunnþjónusta og jöfnun aðgengis og aðgerð A.16 
Kostnaðargreining vegna þjónustusóknar.

- Opinber stefnumörkun verði samhæfð eins og kostur er og áhrf hennar á 
búsetu í landinu metin. - Áherslan er almenns eðlis og hefur ekki með beinum 
hætti áhrif á fjárlög hvers árs. Undanfarin ár hefur Stýrihópur stjórnarráðsins 
um byggðamál verið að störfum en í honum sitja fulltrúar allra ráðuneyta og 
fulltrúi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Hlutverk hópsins er að efla 
samhæfingu innan stjórnarráðsins í málefnum sem snúa að byggðamálum auk 
þess sem hann á að tryggja virkt samráð við sveitarstjórnarstigið.
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- Stutt verði við nýsköpun og tækniþróun í félags- og heilbrigðisþjónustu um land 
allt. - Markmið 2 á málefnasviði 07.20, Nýsköpun, samkeppni og 
þekkingargreinar, er aukin hagnýting tæknilausna í þágu samfélagslegra 
áskorana. Þar undir er m.a. að finna tímabundið átak til innleiðingar 
nýsköpunar í heilbrigðistækni og þjónustu. Tilgreint er 60 milljón kr. 
fjárframlag. Markmið 2 á málefnasviði 23.2, Almenn sjúkrahúsþjónusta, er að 
efla sérhæfða ráðgjafaþjónustu til stuðnings við fagaðila sem sinna börnum og 
unglingum í heimabyggð. Þar undir er að setja á fót fjarheilbrigðisþjónustu sem 
veitir ráðgjöf og handleiðslu til heilbrigðisstofnana á landsvísu og tryggir 
aðgengi að sérhæfðri þjónustu þegar að við á. Áherslan er studd og að hluta til 
fjármögnuð í byggðaáætlun í aðgerðum A.4 Velferðarnet, A.5 
Fjarheilbrigðisþjónusta og A.11 Heildstæð skólaþjonusta.

- Öll lögheimili og vinnustaðir á landinu eigi kost á háhraðanettengingu með 
ljósleiðara eða annarrisambærilegri tækni. - Markmið 1 á málefnasviði 11.20, 
Fjarskipti, eru aðgengileg og greið fjarskipti. Þar er sérstaklega tilgreint mat á 
þörf fyrir uppbyggingu fjarskipainnviða utan markaðssvæða. Einnig fjármagnað 
í byggðaáætlun, aðgerð A.1, þar sem áhersla er á þá byggðakjarna sem hafa 
takmarkaðan aðgang að háhraðatengingum.

- Mótuð verði opinber viðmið um útbreiðslu og gæði farsíma- og farneta á 
vegakerfi landsins og viðeigandi úrbætur gerðar. - Markmið 2 á málefnasviði 
11.20, Fjarskipti, er að tryggja aðgengi að talsambandi og farneti á helstu 
stofnvegum og þjóðvegum.

- Orkukostnaður heimila verði jafnaður. - Markmið 3 á málaefnasviði 15.10, 
Stjórnun og þróun orkumála, er jöfnun orkukostnaðar á landsvísu þar sem eitt 
af þremur verkefnum er áframhaldandi jöfnun kostnaðar á dreifingu raforku á 
landsbyggðinni. Í frumvarpinu segir að framlög til jöfnunar kostnaðar við 
dreifingu á raforku á landsbyggðinni á árinu 2022 dugi til að jafna 70% af 
heildarþörfinni. Markmiðið er 85% jöfnun á árinu 2023. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun með aðgerð A.2 Jöfnun orkukostnaðar.

- Stuðlað verði að því að verslun á drefbýlum svæðum, fjarri stórum 
þjónustukjörnum, verði viðhaldið. - Markmið 1 á málefnasviði 08.20, 
Byggðamál, er að jafna aðgengi að þjónustu m.a. með því að rekstur 
dagvöruverslana í minni byggðarlögum verði styrktur til að viðhalda mikilvægri
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grunnþjónustu. Fjármagnað Í byggðaáætlun, aðgerð A.9, þar sem áhersla er á 
að komið sé til móts við vanda dreifbýlisverslana á fámennum markaðssvæðum 
sem búa við erfið rekstrarskilyrði.

- Almenningssamgöngur í lofti, láði og legi styrki tengingar innan vinnu- og 
þjónustusóknarsvæða og auki þannig aðgengi og jafnræði íbúa, m.a. innan 
landfræðilegra víðfeðmra sveitarfélaga en einnig með því að tengja fámennari 
byggðarlög stærri þjónustukjörnum. - Markmið 1 á málefnasviði 08.20, 
Byggðamál, er að jafna aðgengi að þjónustu m.a. með því að 
almenningssamgöngur á milli byggða verði efldar með styrkjum úr 
samkeppnispotti þar sem markmiðið er að styðja við þróun
almenningssamgangna út frá byggðarlegum sjónarmiðum. Fjármagnað af 
byggðaáætlun, aðgerð A.10, þar sem styðja á við áframhaldandi þróun 
almenningssamgangna milli byggða, m.a. til að tengja ýmsa sérakstursþjónustu 
við almenningssamgöngur.

- Með aukinni samhæfingu áætlana verði við forgangsröðun framkvæmda í 
samgönguáætlun og skilgreiningar á þjónustustigi horft sérstaklega til þess að 
efla atvinnu- og þjónustusóknarsvæði. - Markmið 5 á málefnasviði 11.10, 
Samgöngur, er jákvæð byggðaþróun sem felur í sér áframhald Loftbrúar, 
fjárfestinga á flugvöllum og átak í uppbyggingu tengivega en samtals er gert ráð 
fyrir ríflega 2 milljörðum kr. í þessa þrjá liði, þar af 1,5 milljörðum kr. í átak til 
uppbyggingar tengivega. Þá eru markmið 1 og 2 á sama málefnasviði greiðar 
samgöngur og öruggar samgöngur. Áherslan er studd í byggðaáætlun í 
aðgerðum A.16 Kostnaðargreining vegna þjónustusóknar og B.5 Greining 
atvinnusóknar.

- Aðgengi að innviðum fyrir vistvæn farartæki verði til staðar um allt land. - 
Markmið 2 á málefnasviði 15.10, Stjórnun og þróun orkumála, er aukið hlutfall 
endurnýjanlegra orkugjafa í orkubúskap landsins og að gera eigi greiningu á 
stöðu innviða fyrir orkuskipti og uppfæra orkuskiptaáætlun. Áherslan er studd 
í byggðaáætlun með aðgerð B.2 Orkuskipti og betri orkunýting.

- Tækfæri til að hagnýta upplýsingatækni og fjarskipti til náms, kennslu og 
eflingar heildstæðrar skólaþjónustu verði nýtt. - Markmið 3 á málefnasviði 
21.10, Háskólar og rannsóknarstarfsemi, er að auka áhrif og tengsl háskóla og 
rannsóknarstofnana í samfélaginu sem á m.a. að gera með fjölbreyttu námi um 
allt land, með áherslu á fjarnám og þekkingarsetur. Áherslan er studd í 
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byggðaáætlun Í aðgerðum A.11 Heildstæð skólaþjónusta, A.12 Jafnræði til 
náms og A.13 Starfsþróun starfsfólks leik- og grunnskóla.

- Innflytjendurfái aukin tækifæri til virkrar þátttöku ísamfélaginu og geti þannig 
nýtt hæfileika sína, þekkingu og reynslu, m.a. með auknu aðgengi að 
íslenskukennslu og samfélagsfræðslu. - Markmið 1 á málefnasviði 22.20, 
Framhaldsfræðsla o.fl., er að efla gæði og framboð íslenskukennslu fyrir 
fullorðna innflytjendur til að auðvelda þeim að taka virkan þátt í samfélaginu 
og fá hæfni sína metna. Endurskoða á umgjörð íslenskukennslu fyrir útlendinga 
m.t.t. gæða og árangurs. Markmið 2 á sama málefnasviði er að auka ánægju 
útlendinga með íslenskunámskeið. Það á að gera með könnun á viðhorfum 
innflytjenda til íslenskukennslu og þjónustu við þá. Þá er markmið 1 á 
málefnasviði 29.70, Málefni innflytjenda og flóttamanna, að jafna tækifæri 
innflytjenda og umsækjenda um alþjóðlega vernd til félagslegrar þátttöku og 
virkni í íslensku samfélagi og vinna gegn atvinnuleysi innflytjenda m.a. með því 
að móta langtímastefnu í málaflokknum, þróa vettvang til að miðla 
upplýsingum um rannsóknir o.þ.h. og með því að efla hvatningar og 
virkniúrræði til að sporna gegn atvinnuleysi innflytjenda. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun í aðgerð A.7 sem fjallar um nærþjónustu við innflytjendur og 
A.13 Starfsþróun starfsfólks leik- og grunnskóla sem felur m.a. í sér að starfsfólk 
leik- og grunnskóla sem ekki hefur íslensku að móðurmáli fái tækifæri til að efla 
íslenskukunnáttu sína svo að það nái færni B samkvæmt Evrópska 
tungumálarammanum.

- Íbúar landsins, ekki síst börn og ungmenni, hafi aðgang að menningu, listum, 
íþróttum og öðrum tómstundum óháð búsetu og efnahag. - Markmið 1 á 
málefnasviði 18.20, Menningarstofnanir, er að efla miðlun á menningu og 
listum með bættu aðgengi. Það á m.a. að gera með því að tryggja framboð 
listviðburða í grunnskólum og menningarhúsum um land allt. Markmið 1 á 
málefnasviði 18.40, Íþrótta- og æskulýðsmál, er að bæta umgjörð og auka gæði 
í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Þar undir er m.a. eftirfylgni með 
aðgerðaráætlun í tómstunda- og félagsstarfi barna og ungmenna, efla 
starfsemi samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og efla 
sjálfboðaliðastarf hjá íþrótta- og æskulýðsfélögum. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun í aðgerð B.9 um stefnumótun og hlutverk menningarstofnana 
og í aðgerð C.15 List fyrir alla.
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- Aðgengi að fjölbreyttu starfs-, iðn- og tækninámi verði bætt um land allt. - 
Markmið 1 Í fjárlagafrumvarpi á málefnasviði 20.10, Framhaldsskólar, er að 
hækka hlutfall nemenda sem ljúka starfs- og tækninámi og jafna kynjadreifingu. 
Einnig kemur fram að greina eigi þörf á húsnæði og aðstöðu fyrir iðn- og 
tæknimenntun á Íslandi með það að markmiði að efla námið. Áherslan er studd 
í byggðaáætlun með aðgerð A.12 Jafnræði til náms.

- Háskólar leggi áherslu á aukið framboð náms í fjar- og drefnámi og efli 
samstarf sín á milli, m.a. um sameiginleg námskeið, sameiginlegar prófgráður 
og svæðisbundnar lausnir. - Markmið 3 á málefnasviði 21.10, Háskólar og 
rannsóknarstofnanir, er að auka áhrif og tengsl háskóla og rannsóknarstofnana 
í samfélaginu. Þar er gert ráð fyrir að setja á laggirnar samstarfssjóð háskólanna 
en áhersla hans á m.a. að vera fjölbreytt nám um allt land, fjarnám og 
þekkingarsetur, sameiginleg innritunargátt og samstarfsvettvangur allra 
háskólanna.

- Öryggi og gæði neyðar- og öryggisþjónustu verði aukin. - Markmið 2 á 
málefnasviði 9.10, Löggæsla, er hæsta mögulega öryggisstig. Þar undir er m.a. 
samhæfingarmiðstöð viðbragðsaðila í öllum umdæmum og 
heildarendurskoðun almannavarnalaga. Markmið 1 á málefnasviði 24.40, 
Sjúkraflutningar, eru skjótari viðbrögð við bráðaútköllum í dreifbýli. Markmið 2 
á sama málefnasviði er betri faglegur stuðningur á vettvangi og Markmið 3 
aukin þjónusta á vettvangi sem m.a. felur í sér styrkingu vettvangsliða á 
landsvísu, sér í lagi í dreifðari og einangraðri byggðum. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun í aðgerð A.3. sem fjallar um bráðaviðbragð neyðarþjónustu.

- Tryggð verði örugg póst- og vörudrefing á þeim svæðum sem búa við 
markaðsbrest í þeirri þjónustu. - Ekki er um að ræða sjálfstætt markmið um 
örugga póstþjónustu í fjárlagafrumvarpinu en í helstu breytingum á 
fjárheimildum málaflokks 11.20, Fjarskipti, er tekið fram að fjármögnun 
útgjalda vegna alþjónustu í pósti 2023 sé tryggð en hún hafði áður verið 
tímabundin og að fjárveiting hafi verið aukin um 100 milljónir kr.

- Rannsóknarvirkni, vísindastarfsemi og nýsköpun á landsbyggðinni verði efld. - 
Markmið 3 á málefnasviði 7.20., Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar, er 
að ný störf skapist í þekkingargreinum og þar undir fellur m.a. efling 
nýsköpunar á landsbyggðinni - Lóa og starfrænar smiðjur. Áherslan er studd í
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byggðaáætlun Í aðgerð B.3. sem fjallar um eflingu nýsköpunar Í byggðum 
landsins og í aðgerð B.4. sem fjallar um stafrænt forskot.

B. Jafna tækifæri til atvinnu.

- Lögð verði áhersla á mikilvægi uppbyggingar innviða, bæði efnislegra og 
félagslegra, sem taki mið af ólíkri stöðu og þörfum mismunandi hópa 
samfélagsins á grundvelli hugmyndafræði altækrar hönnunar, loftslagsmála og 
sjáfbærrar þróunar. - Áherslan er almenns eðlis og hægt er að finna 
uppbyggingu innviða víða stað í frumvarpinu auk þess sem að hugmyndafræði 
altækrar hönnunar, loftslagsmála og sjálfbærrar þróunar er víða ávörpuð. 
Dæmi um það eru áherslur undir málefnasviði 5, skatta-, eigna- og 
fjármálaumsýsla. Undir markmiði 1 í málaflokki 05.40, Stjórnsýsla ríkisfjármála, 
sem er skýrari tengingar milli stefnu, fjármuna og árangurs, er m.a. að þróuð 
verði aðferð og leiðbeiningar sem miða að því að jafnréttismat fjárlagatillagna 
taki til fleiri breyta en kyns. Markmið 3 í málaflokki 5.20, Eignaumsýsla ríkisins 
er aukin sjálfbærni og hagkvæm nýting lands, náttúru og auðlinda í umráðum 
ríkisins. Það á að gera með mótun ramma um ráðstöfun og verðlagningu 
auðlinda í eigu ríkisins með tilliti til nýtingar orkuauðlinda með hagkvæmum 
og sjálfbærum hætti. Markmið 1 í málaflokki 5.10, Skattar og innheimta, er að 
skattkerfið styðji við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum og nýsköpun. Áherslan 
er studd í byggðaáætlun með aðgerðum B.1 Þrífösun og jarðstrengjavæðing og 
B.2 Orkuskipti og betri orkunýting.

- Tækfæri fjórðu iðnbyltingarinnar verði nýtt með sjáfbæra þróun að leiðarfósi.
- Áherslan er almenns eðlis og er hluti áherslu á nýsköpun sem víða kemur fyrir 
í frumvarpinu og er stutt með áherslum í gildandi byggðaáætlun m.a. í aðgerð 
B.4 Stafrænt forskot.

- Nýsköpunarhæfni samfélaga og áhersla á frumkvöðlastarfsemi og græn störf 
verði aukin um allt land með áherslu á að styrkja stoðkerfi og innviði 
nýsköpunar, stafræna þróun, þekkingaruppbyggingu og greiðara aðgengi að 
mörkuðum og ffármagni. - Áherslan er almenns eðlis og inniheldur áherslur og 
markmið margra málefnasviða og ráðuneyta. Áherslan er studd í byggðaáætlun 
í aðgerð B.3. sem fjallar um eflingu nýsköpunar í byggðum landsins og í aðgerð 
B.4. sem fjallar um stafrænt forskot.
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- Stuðlað verði að eflingu hringrásarhagkerfisins um land allt með áherslu á 
græna atvinnuuppbyggingu, staðbundna styrkleika, aukna fullvinnslu í héraði 
og bætta nýtingu auðlindastrauma, þ.m.t. orkunýtingu. - Markmið 3 á 
málefnasviði 8.20, Byggðamál, að stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land 
allt m.a. með að hringrásarhagkerfið verði eflt og sjálfbærni samfélaga aukin 
m.a. með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda við meðhöndlun og 
myndun úrgangs. Áherslan er studd í byggðaáætlun í aðgerð B.2 sem fjallar um 
orkuskipti og betri orkunýtingu, C.3 Grænt og snjallt Ísland, C.8 Sjálfbær 
samfélög - efling hringrásarhagkerfisins, C.12 Uppsetning og rekstur 
matvælakjarna og C.17 Grænir iðngarðar.

- Sköpuð verði fjölbreytt og verðmæt störf um land allt og stuðlað að sem 
jafnastri drefingu starfa. Til að styðja við byggðaþróun og búsetufrelsi verði 
störf hjá ríkinu ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. - 
Á málefnasviði 11.20, Fjarskipti og stafræn þróun, er markmið um aðgengileg 
og greið fjarskipti. Uppbygging ljósleiðarakerfis um landið m.a. rökstudd með 
því að fólk geti valið sér búsetu óháð störfum. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun í aðgerðum B.6 sem fjallar um staðarval ríkisstarfa, B.7
Óstaðbundin störf, A.1 Háhraðanettengingar og A.8 Stjórnsýslustöðvar ríkisins 
í héraði.

- Tryggðir verði fjármunir til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða um 
land allt þar sem jafnvægi ríki milli hagnýtingar, samfélagslegs ávinnings og 
verndun náttúru. - Á málefnasviði 14.10, Ferðaþjónusta, eru í fjármálaáætlun 
þrjú markmið sem snúa að aukinni verðmætasköpun, jákvæðri upplifun 
heimamanna og ferðamanna og umhverfislegri sjálfbærni. Þar kemur einnig 
fram að fjármunir í innviðauppbyggingu ferðamannastaða fari m.a. í gegnum 
Framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Þá er einnig markmið 1 á málefnasviði 
17.10, Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla, að bæta ástand áfangastaða 
innan náttúruverndarsvæða. Áherslan er studd í byggðaáætlun af aðgerð C.9 
Náttúrvernd til eflingar byggðaþróunar.

- Stutt verði við uppbyggingu fluggátta til landsins um Akureyrar- og 
Egilsstaðaflugvöll og þannig stuðlað aðjafnari drefingu ferðamanna um landið 
auk þess að mæta þörfum fyrir varaflugvelli í landinu. - Á málefnasviði 11.10, 
Samgöngur, er markmið um jákvæða byggðaþróun m.a. með fjárfestingu í 
flugvöllum, m.a. stækkun á flugstöð og flughlaði á Akureyri. Áherslan er studd 
í byggðaáætlun í aðgerð B.11 Fluggáttir.
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- Staðinn verði vörður um byggðatengdar aflaheimildir smærri sjávarbyggða. - 
Áherslan kemur ekki fyrir Í fjárlagafrumvarpi eða fjármálaáætlun þar sem ekki 
er um bein fjárútlát ríkissjóðs að ræða.

- Nýliðun og búháttarbreytingar í landbúnaði verði auðveldaðar og brugðist við 
kröfum um bættan aðbúnað bústofns með aðgengi að lánum á sem 
hagstæðustum kjörum. - Á málefnasviði 12.20, Rannsóknir, þróun og nýsköpun 
í landbúnaðarmálum, er markmið 3 að efla fæðuöryggi og standa vörð um 
heilbrigði plantna, velferð dýra og öryggi matvæla. Byggðastofnun veitir 
hagstæð lán vegna jarðakaupa og/eða kynslóðaskipta í landbúnaði.

- Til að ná fram markmiðum um kolefnishlutleysi Íslands verði unnið að verndun 
og bindingu kolefnis í jarðvegi með endurheimt vistkerfa, landgræðslu og 
skógrækt og unnið að því að stöðva losun gróðurhúsalofttegunda frá landi og 
endurheimt votlendis og sjálfbærri landnýtingu. - Á málefnasviði 17.10, 
Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla, er markmið 2 að auka árlegt umfang 
uppgræðslu og endurheimtar vistkerfa og nýskógræktar. Það markmið styður 
við markmið 1 á málefnasviði 17.50, Stjórnsýsla umhverfismála, sem er að 
draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við skuldbindingar 
Íslands í loftslagsmálum og markmið um kolefnishlutleysi Íslands. Áherslan er 
studd í byggðaáætlun af aðgerð B.2 Orkuskipti og betri orkunýting, aðgerð C.9 
Náttúrvernd til eflingar byggðaþróunar og aðgerð C.11 Bætt landnotkun 
sveitarfélaga.

- Áfram verði unnið að því að efla skapandi greinar sem vaxandi atvinnuveg og 
ríki og sveitatfélög skapi skilyrði til atvinnustarfsemi á sviði lista og menningar 
um land allt. - Á málefnasviði 18.30, Menningarsjóðir, er markmið 2 að skapa 
betri skilyrði fyrir fjölbreytni, nýsköpun, nýliðun og frumkvæði í listum og 
menningu. Áherslan er studd í byggðaáætlun af aðgerð B.9 Stefnumótun og 
hlutverk menningarstofnana og aðgerð B.10 Nýting menningarminja.

- Uppbygging þekkingarstarfsemi og annarrar þjónustu á sviði norðurslóðamála 
styðji við byggðaþróun og þátttöku Íslands íalþjóðastarfsemi. -Á málefnasviði 
04.10, Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála, er markmið 1 að standa 
vörð um grunngildi Íslands á vettvangi fjölþjóðlegrar samvinnu og það á m.a. 
að gera með aukinni þátttöku í svæðisbundnu samstarfi Norðurlanda og
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norðurslóðaríkja. Áherslan studd Í byggðaáætlun af aðgerð B.8 Miðstöð 
norðurslóðamála og einnig af aðgerð C.14 Virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.

- Í samstarfi stjórnvalda, stoðkerfis atvinnulfsins og landshlutasamtaka 
sveitarfélaga verði lokið greiningu á styrkleikum einstakra svæða með tilliti til 
atvinnuuppbyggingar og fjárfestingaráherslur skilgreindar og á þeim grunni 
hvatt til grænna fjárfestinga um land allt. - Á málefnasviði 17.50, Stjórnsýsla 
umhverfismála, er markmið 2 að efla viðnámsþrótt íslensks samfélags og lífríkis 
gagnvart loftslagsvá og það á að gera með því að vinna áætlun um aðlögun 
íslensks samfélags að loftslagsbreytingum. Áherslan er studd í byggðaáætlun af 
aðgerð C.3 Grænt og snjallt Ísland og C.17 Grænir iðngarðar.

- Afhendingaröryggi raforku verði aukið og stutt við orkuskipti á landsvísu. 
Áhersla verði lögð á verkefni sem stuðla að sem bestri raforkunýtingu með 
samhæfingu framleiðslu, flutnings og notkunar eftir því sem kostur er og falla 
að öðrum markmiðum og áætlunum, m.a. um sjáfbæra byggðaþróun, full 
orkuskipti og kolefnishlutleysi Íslands eigi síðar en árið 2040. - Á málefnasviði 
15.10, Stjórnun og þróun orkumála, er markmið 1 tryggt orkuöryggi fyrir alla 
landsmenn og markmið 2 aukið hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í 
orkubúskap landsins. Þar undir er m.a. aukinn stuðningur við orkuskipti og 
greining á stöðu innviða fyrir orkuskipti og uppfærð orkuskiptaáætlun. 
Áherslan er studd í byggðaáætlun í aðgerð B.1 Þrífösun og jarðstrengjavæðing 
og aðgerð B.2 Orkuskipti og betri nýting.

C. Stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt.

- Unnið verði með félagslegan fjölbreytileika og lýðfræðilega þætti á borð við 
kyn, aldur og uppruna og þau tækfæri nýtt sem felast í mannauðnum í hverju 
byggðarlagi. - Á málefnasviði 8.20, Byggðamál, er markmið 3 að stuðla að 
sjálfbærri þróun byggða um land allt. Það á m.a. að gera með stuðningi við 
verkefnið Brothættar byggðir. Áherslan er studd í byggðaáætlun af aðgerð C.1 
sértæk verkefni sóknaráætlunarsvæða, C.2 Brothættum byggðum og C.16 
jafnrétti í sveitarstjórnum.

- Sveitarfélög setji sér lcftslagsstefnu með skilgreindum markmiðum um 
samdrátt í losun og geri áætlanir til að tryggja að markmið náist með hliðsjón 
af markmiði um kolefnishlutleysi Íslands eigi síðar en árið 2040. - Um er að 
ræða almenna áherslu sem studd er í byggðaáætlun af aðgerð C.10 Áhrif
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loftslagsbreytinga og sveitarfélög og aðgerð C.11 Bætt landnotkun 
sveitarfélaga.

- Fyrirliggjandi þekking um áhrf loftslagsbreytinga, áhættumat og tengsl við 
hjfræðilega fjölbreytni skuli tekin til greina í stefnumótun, áætlanagerð og við 
ákvarðanir er varða þróun byggðar, landnotkun og skipulagsgerð, hvort sem er 
á landi, haf- eða strandsvæðum. - Á málefnasviði 17.2, Rannsóknir og vöktun 
á náttúru Íslands, er markmið 1 að efla vöktunarkerfi gegn náttúruvá og 
markmið 2 að efla rannsóknir á áhrifum loftlagsbreytinga. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun af aðgerð C.11 Bætt landnotkun sveitarfélaga.

- Tryggt verði skilvirkt laga- og reglugerðarumhverfi til að bregðast megi við 
harðnandi alþjóðlegri samkeppni um fólk og fyrirtæki. - Á málefnasviði 07.20, 
Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar er markmið 1 bætt 
samkeppnisstaða í alþjóðlegu samhengi og velsæld byggð á nýsköpun og 
hugviti.

- Greindir verða styrkleikar einstakra svæða og unnið með þá og gætt að samspili 
þéttbýlis og dreifbýlis í þeim tilgangi að byggja upp fjölbreytt sjálfbær 
byggðarlög. Í því felst m.a. að móta stefnu þar sem hlutverk Reykjavíkur og 
höfuðborgarsvæðisins verði skilgreint annars vegar og hlutverk 
Akureyrarsvæðisins í byggðaþróun í landinu hins vegar. - Áherslan er studd í 
byggðaáætlun af aðgerð C.4 Borgarstefna.

- Aðferðafræði sóknaráætlana landshluta og brothættra byggða verði efld og 
þróuð. - Áherslan er fjármögnuð af byggðaáætlun og studd með aðgerðum C.1 
Sértæk verkefni sóknaráætlunarsvæða og C.2 Brothættum byggðum

- Tryggt verði nægilegt framboð af fjölbreyttu íbúðarhúsnæði með fjölgun íbúða
á svæðum þar sem skortur á hentugu húsnæði hamlar eðlilegri framþróun og 
uppbyggingu byggðarlaga og atvinnulfs. - Á málefnasviði, 31.10, 
Húsnæðismál, er markmið 2 að tryggja að fyrir liggi góðar rauntímaupplýsingar 
um húsnæðismarkað, framboð íbúða og stöðu í skipulags- og byggingarmálum 
á öllu landinu. Það felur m.a. í sér að gera á íbúðaþarfagreiningu, þ.e. greina 
þörf á nýjum íbúðum til að mæta áætlaðri eftirspurn á grundvelli fólksfjölgunar, 
óuppfylltri íbúðaþörf og niðurstöðum húsnæðisáætlunar. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun af aðgerðum C.5 Húsnæðismál og C.6 Húsnæðisáætlanir 
sveitarfélaga.
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- Rekstrarskilyrði fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins verði bætt. - Á 
málefnasviði 19.10, Fjölmiðlar, er markmið 1 að bæta starfsumhverfi fjölmiðla 
m.a. með því að veita einkareknum fjölmiðlum styrki. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun af aðgerð C.7 Efling fjölmiðlunar í héraði.

- Rannsóknir á sviði byggðamála verði efldar og virk þátttaka í alþjóðlegu 
samstarfi á sviði byggðamála og rannsókna tryggð. - Áherslan er fjármögnuð 
af byggðaáætlun og studd með aðgerð C.13 Opinberar upplýsingar á sviði 
byggðamála og C.14 Virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.

- Skipan í opinberar stjórnir, ráð, nefndir og starfshópa endurspegli 
búsetudreifingu í landinu. - Áherslan er almenns eðlis og hefur ekki bein áhrif 
á fjárútlát ríkissjóðs.

- Í samstarfi ríkis og sveitarfélaga verði unnið að innleiðingu barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna, samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
og verkefnis Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um aldursvæn samfélög. - Á 
málefnasviði 29.40, Annar stuðningur við fjölskyldur og börn, er markmið 2 að 
stigskipt þjónusta fyrir börn og fjölskyldur verði endurskoðuð. Það á m.a. að 
gera með framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fram kemur í 
fjármálaáætlun að til standi að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks.

- Sveitarfélög hafi fjárhagslega og faglega getu til að standa til lengri tíma undir 
lögbundnum verkefnum, innviðauppbyggingu og öðrum brýnum 
viðfangsefnum nærsamfélagsins og aðfjármögnun þeirra stuðli að hagkvæmu 
skipulagi sveitarstjórnarstigsins og góðri nýtingu opinberra fjármuna. - Á 
málefnasviði 8.10, Framlög til sveitarfélaga, er markmið 1 að sveitarfélög á 
Íslandi verði öflug og sjálfbær vettvangur lýðræðislegrar starfsemi. Það á m.a. 
að gera með mótun viðmiða um sjálfbæra þróun sveitarfélaga á sviði fjármála, 
samfélags og umhverfis sem styðja við áætlanir í öllum málaflokkum (innviða-) 
ráðuneytisins.

- Stutt verði við klasasamstarf sem tæki í byggðaþróun en þar hefur hið opinbera 
því hlutverki að gegna að bregðast við markaðsbresti og styrkja innviði 
nýsköpunar um allt land. - Á málaefnasviði 07.20, Nýsköpun, samkeppni og 
þekkingargreinar, er markmið 3 að ný störf skapist í þekkingargreinum þar sem 
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m.a. er nefnd efling nýsköpunar Í landsbyggðunum og Nýsköpunargátt, 
upplýsingavefur um stuðningsumhverfi nýsköpunar. Áherslan er studd í 
byggðaáætlun með aðgerðunum B.3 Efling nýsköpunar í byggðum landsins, B.4 
Stafrænt forskot, C.3 Grænt og snjallt Ísland, C.12 Uppsetning og rekstur 
matvælakjarna og C.17 Grænir iðngarðar.

- Skoðaðir verði möguleikar á beitingu hagrænna hvata sem tækis í 
byggðaþróun, svo sem að nýta ívilnanaheimildir laga um Menntasjóð 
námsmanna til endurgreiðslu námslána vegna tiltekinna námsgreina og 
svæða. - Skoðunin er studd með aðgerð A.6 Aðgengi að sérfræðiþjónustu á 
heilbrigðissviði og aðgerð B.5 Greining atvinnusóknar. Hins vegar, til að nýta 
ívilnanaheimildir laga um Menntasjóð námsmanna, þarf að koma til sérstök 
fjárveiting.

- Ríki og sveitarfélög verði færari um að bregðast við áskorunum sem felast í 
mikillifólksfjölgun á einstökum svæðum. - Áherslan er almenns eðlis. Áherslan 
er studd í byggðaáætlun með aðgerðum C.13 Opinberar upplýsingar á sviði 
byggðamála og C.14 Virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.

- Stutt verði við hin ýmsu form samfélags- og nýsköpunarmiðstöðva í minni 
byggðakjörnum. - Áherslan er almenns eðlis og á víða snertifleti bæði í 
fjárlagafrumvarpinu og í gildandi byggðaáætlun m.a. í aðgerð C.1 Sértæk 
verkefni sóknaráætlana og C.2 Brothættar byggðir.

- Rannsóknir á hagrænum og samfélagslegum áhrfum menningar og lista verði 
efldar, ekki síst á landsbyggðinni. - Á málefnasviði 18.30, Menningarsjóðir, er 
markmið 2 að skapa betri skilyrði fyrir fjölbreytni, nýsköpun, nýliðun og 
frumkvæði í listum og menningu. Áherslan er studd í byggðaáætlun í aðgerð 
C.13 Opinberar upplýsingar á sviði byggðamála og aðgerð C.14 Virk þátttaka í 
alþjóðlegu samstarfi.

- Hlutverk íþróttahéraða verði skilgreind og þau efld, ekki hvað síst með hag 
barna og ungmenna að leiðanjósi. - Á málefnasviði 18.40, Íþrótta- og 
æskulýðsmál, er markmið 1 að bæta umgjörð og auka gæði í skipulögðu 
íþrótta- og æskulýðsstarfi. Það á að gera m.a. með eftirfylgni með 
aðgerðaráætlun í tómstunda- og félagsstarfi barna og ungmenna og með því 
að efla sjálfboðaliðastarf hjá íþrótta- og æskulýðsfélögum.
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- Stuðningur við landbúnað sem mikilvægan hluta af fæðuöryggi og grunnþátt í 
búsetumynstri verði efldur. - Á málefnasviði 12.10, Stjórnun landbúnaðarmála, 
er markmið 1 að skapa skilyrði til fjölbreyttari landbúnaðarframleiðslu með 
sjálfbæra landnýtingu og nýsköpun að leiðarljósi og markmið 3 að efla 
fæðuöryggi og standa vörð um heilbrigði plantna, velferð dýra og öryggi 
matvæla.

Framlög til byggðamála
Samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir að framlög til 

byggðamála nemi 1.905,5 milljónum kr. Það þýðir að framlög til byggðamála dragast 
saman um 8,3% frá fjárlögum yfirstandandi árs og um 12,2% frá ríkisreikningi ársins 
2021 á verðlagi hvers árs. Af lækkun fjárheimilda vegna sóknaráætlana eru 100 m.kr. 
vegna niðurfellingar á tímabundnu framlagi vegna neikvæðra áhrifa heimsfaraldurs á 
ferðaþjónustu og fækkun starfa. Miðað við 7,7% verðlagshækkun og að frádregnum 
áðurnefndum 100 milljónum kr. lækka nú framlög til um byggðamála um ríflega 220 
milljónir á milli ára að raunvirði. Þá er vert að nefna að fjárlagaliðurinn 
atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni hefur frá árinu 2008 lækkað um 50% að raunvirði.

Framlögin samkvæmt frumvarpinu skiptast þannig:

• Byggðaáætlun
• Byggðastofnun
• Jöfnun flutningskostnaðar
• Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni
• Sóknaráætlanir

874,8 m.kr. - lækkar um 47,8 m.kr.
210,7 m.kr. - lækkar um 2 m.kr.
166,6 m.kr. - óbreytt
204,4 m.kr. - lækkar um 1,9 m.kr.
449,0 m.kr. - lækkar um 120,4 m.kr.

Breytingar á gjaldtöku af ökutækjum
Í fjárlagafrumvarpinu er boðað að tekin verið skref í átt að nýju fyrirkomulagi 

gjaldtöku af ökutækjum og eldsneyti til að koma til móts við lækkun tekna vegna 
orkuskipta ökutækja. Þar segir m.a. „Unnið er að heildarendurskoðun gjaldtöku á 
sviðinu, en stefnt er að því að fyrirkomulagið miðist í auknum mæli við notkun og 
samræmist þörf á áframhaldandi útgjöldum við nýframkvæmdir, viðhald og rekstur 
vegakeifisins." Þá segir einnig að „Breytingum á bfreiðagjaldi, vörugjaldi og 
losunarmörkum á næsta ári er ætlað að marka fyrstu skrefin að nýju kerfi, færa 
tekjurnar nær fyrra jafnvægi og stuðla að því að fleiri bílaeigendur taki þátt í 
óhjákvæmilegum kostnaði við vegakeifið."

Mikilvægt er að halda áfram nýframkvæmdum á vegakerfinu og jafnframt að 
viðhaldi þess sé sinnt svo og ýmis konar þjónustu eins og vetrarþjónustu. Víða utan 
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stærstu þjónustukjarna þurfa íbúar að ferðast um lengri veg til að sækja atvinnu og 
ýmis konar þjónustu. Hafa þarf það í huga við endurskoðun gjaldtöku af ökutækjum að 
óvíða eru almenningssamgöngur á þessum svæðum með þeim hætti að hægt sé að 
nota þær til daglegra ferða og því þurfa íbúar að reiða sig á einkabílinn. Tryggja þarf 
jafnræði í gjaldtöku þannig að breytingin komi ekki harðar niður á dreifbýlum svæðum 
og að hækkanir verði hóflegar þannig að þær vinni ekki gegn áherslu byggðaáætlunar 
um eflingu atvinnu- og þjónustusóknarsvæða.

Samantekt og niðurstöður
Í lögum um opinber fjármál nr. 123/2015 segir í 4. mgr. 14. gr. um aðkomu 

Byggðastofnunar að frumvarpi til fjárlaga: „Innan fjögurra vikna frá framlagningu 
frumvarpsins skal Byggðastcfnun gefa fjárlaganefnd Alþingis umsögn um áhrf 
frumvarpsins á byggðaþróun í landinu."

Nálgun Byggðastofnunar á mati á fjárlagafrumvarpi er nú nokkuð breytt frá 
fyrri árum. Að þessu sinni voru teknar fyrir allar áherslur nýsamþykktrar stefnumótandi 
byggðaáætlunar fyrir árin 2022-2036 og þær bornar saman við markmið einstakra 
ráðuneyta á viðkomandi málefnasviðum. Í flestum tilfellum, þar sem það átti við, var 
að finna markmið sem féllu að áherslum byggðaáætlunar og í nokkrum tilfellum 
markmið í fleiri en einum málaflokki. Í einhverjum tilfellum voru markmiðin almenns 
eðlis og náðu yfir landið allt. Það skal tekið fram að ekki var greint hversu mikið 
fjármagn fylgdi hverju markmiði eða hvort fjármagn var aukið eða minnkað frá fyrri 
árum.

Mat Byggðastofnunar er að áherslur nýsamþykktrar stefnumótandi 
byggðaáætlunar fyrir árin 2022-2036 sé í flestum tilfellum, þar sem það á við, að finna 
í markmiðssetningu ráðuneyta í fjárlagafrumvarpi næsta árs eða eftir atvikum í 
fjármálaáætlun. Matið er með þeim fyrirvörum að ekki er í frumvarpi þessu birt yfirlit 
yfir landfræðilega dreifingu tekna og útgjalda ríkisins, né landfræðilega dreifingu starfa 
á vegum ríkisins og tengdra aðila og ítrekar stofnunin athugasemdir fyrri ára um 
vöntun á þeim upplýsingum.

Stofnunin bendir á að veruleg raunlækkun er á framlögum til byggðamála frá 
fjárlögum ársins 2022 eða sem nemur ríflega 220 m.kr. auk þess sem að framlög til 
atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni hafa lækkað sem nemur 50% að raunvirði frá árinu 
2008. Að lokum vill stofnunin beina því til stjórnvalda að við endurskoðun á gjaldtöku 
á ökutækjum verði horft til þess að hún vinni ekki gegn áherslu nýsamþykktrar 
byggðaáætlunar um eflingu atvinnu- og þjónustusvæða.

Virðingarfyllst

Arnar Már Elíasson 
forstjóri Byggðastofnunar

www.byggdastofnun.is

http://www.byggdastofnun.is

