
Þingsályktun
um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022–2036.

________

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að framkvæmd eftirfarandi stefnu í byggða-
málum til 15 ára og aðgerðaáætlun til fimm ára, sbr. lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir,
og að gert verði ráð fyrir framkvæmdinni við gerð fjárlaga hvers árs og í fimm ára fjármála-
áætlun.

Niðurbrot á ramma fjármálaáætlunar
2022–2026 2022 2023 2024 2025 2026 Samtals
Byggðamál samtals 2.078 1.969 1.895 1.879 1.863 9.683
Byggðaáætlun 923 923 857 849 840 4.392

Þar af aðgerðaáætlun 647 661 663 655 644 3.270
Sóknaráætlanir landshluta 569 465 460 456 451 2.401
Byggðastofnun 213 211 209 207 205 1.043
Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 206 204 202 201 200 1.015
Jöfnun flutningskostnaðar 167 167 167 167 167 833
Miðað við verðlag í fjárlögum fyrir árið 2022. Fjárhæðir í millj. kr.

I. FRAMTÍÐARSÝN OG MEGINMARKMIÐ
Ísland verði í fremstu röð með trausta og örugga innviði, öflug sveitarfélög, verðmæta-

sköpun og framsækna þjónustu. Tækni tengi byggðir landsins og Ísland við umheiminn í
jafnvægi við umhverfið.

Meginmarkmið eru tvenns konar:
a. Innviðir mæti þörfum samfélagsins.
b. Byggðir og sveitarfélög um land allt verði sjálfbær.

Í öllum landshlutum verði blómlegar byggðir og öflugir byggðakjarnar þar sem stuðlað
verði að bættum lífskjörum landsmanna og búsetufrelsi með sem jöfnustu aðgengi að grunn-
þjónustu, húsnæði og fjölbreyttum atvinnutækifærum. Grunnþjónusta verði veitt íbúum sem
mest í nærsamfélaginu. Á höfuðborgarsvæðinu verði miðstöð opinberrar stjórnsýslu og mið-
lægrar þjónustu sem allir landsmenn hafi gott aðgengi að.

Byggðamál verði samhæfð við aðra málaflokka eftir því sem við á. Í allri stefnumörkun
og áætlanagerð hins opinbera verði loftslagsmál og sjálfbær þróun höfð að leiðarljósi og áhrif
á þróun einstakra byggða og búsetu skoðuð og metin.
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II. LYKILVIÐFANGSEFNI
Til að takast á við þær áskoranir sem blasa við á sviði byggðaþróunar verði unnið að eftir-

farandi fimm lykilviðfangsefnum:
1. Lýðfræðilegri þróun og grunnþjónustu.
2. Fjölbreyttu atvinnulífi.
3. Innviðum.
4. Umhverfis- og loftslagsmálum.
5. Alþjóðlegri samkeppnisstöðu og sjálfbærni byggða.

Efling sveitarstjórnarstigsins og jafnréttissjónarmið verði tengd við úrlausn þessara áskor-
ana.

III. MARKMIÐ, ÁHERSLUR OG MÆLIKVARÐAR
Markmið stjórnvalda í byggðamálum samkvæmt lögum um byggðaáætlun og sóknaráætl-

anir eru að:
A. Jafna aðgengi að þjónustu.
B. Jafna tækifæri til atvinnu.
C. Stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt.

Sérstök áhersla verði lögð á svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og
einhæft atvinnulíf.

Við útfærslu á öllum markmiðum verði leitast við að beita aðferðafræði altækrar hönnunar
þar sem tekið er mið af ólíkri stöðu og þörfum allra íbúa landsins.

Eftirfarandi áherslur leiði til beinna og skilgreindra aðgerða eða til samhæfingar við að-
gerðir í öðrum opinberum áætlunum til að framangreindum markmiðum verði náð.

A. Jafna aðgengi að þjónustu.
a. Opinber grunnþjónusta verði skilgreind í lögum sem og hvernig réttur íbúa landsins til

hennar verði tryggður óháð búsetu.
b. Opinber stefnumörkun verði samhæfð eins og kostur er og áhrif hennar á þróun búsetu

í landinu metin.
c. Stutt verði við nýsköpun og tækniþróun í félags- og heilbrigðisþjónustu um land allt.
d. Öll lögheimili og vinnustaðir á landinu eigi kost á háhraðanettengingu með ljósleiðara

eða annarri sambærilegri tækni.
e. Mótuð verði opinber viðmið um útbreiðslu og gæði farsíma- og farneta á vegakerfi

landsins og viðeigandi úrbætur gerðar.
f. Orkukostnaður heimila verði jafnaður.
g. Stuðlað verði að því að verslun á dreifbýlum svæðum, fjarri stórum þjónustukjörnum,

verði viðhaldið.
h. Almenningssamgöngur í lofti, á láði og legi styrki tengingar innan vinnu- og þjónustu-

sóknarsvæða og auki þannig aðgengi og jafnræði íbúa, m.a. innan landfræðilega víð-
feðmra sveitarfélaga en einnig með því að tengja fámennari byggðarlög stærri þjónustu-
kjörnum.

i. Með aukinni samhæfingu áætlana verði við forgangsröðun framkvæmda í samgöngu-
áætlun og skilgreiningar á þjónustustigi horft sérstaklega til þess að efla atvinnu- og
þjónustusóknarsvæði.

j. Aðgengi að innviðum fyrir vistvæn farartæki verði til staðar um allt land.
k. Tækifæri til að hagnýta upplýsingatækni og fjarskipti til náms, kennslu og eflingar heild-

stæðrar skólaþjónustu verði nýtt.
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l. Innflytjendur fái aukin tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu og geti þannig nýtt
hæfileika sína, þekkingu og reynslu, m.a. með auknu aðgengi að íslenskukennslu og
samfélagsfræðslu.

m. Íbúar landsins, ekki síst börn og ungmenni, hafi aðgang að menningu, listum, íþróttum
og öðrum tómstundum óháð búsetu og efnahag.

n. Aðgengi að fjölbreyttu starfs-, iðn- og tækninámi verði bætt um land allt.
o. Háskólar leggi áherslu á aukið framboð náms í fjar- og dreifnámi og efli samstarf sín á

milli, m.a. um sameiginleg námskeið, sameiginlegar prófgráður og svæðisbundnar lausn-
ir.

p. Öryggi og gæði neyðar- og öryggisþjónustu verði aukin.
q. Tryggð verði örugg póst- og vörudreifing á þeim svæðum sem búa við markaðsbrest í

þeirri þjónustu.
r. Rannsóknavirkni, vísindastarfsemi og nýsköpun á landsbyggðinni verði efld.

Mælikvarðar sem stuðst verði við til að meta framgang markmiðs:
1. Mismunur á húshitunarkostnaði heimila.
2. Hlutfall þeirra sem búa í innan við 30 kílómetra fjarlægð frá heilsugæslustöð, leik-,

grunn- og framhaldsskóla og dagvöruverslun.
3. Hlutfallsleg skólasókn á framhalds- og háskólastigi, annars vegar í aldurshópnum 16–24

ára og hins vegar þeirra sem eru eldri en 24 ára.

B. Jafna tækifæri til atvinnu.
a. Lögð verði áhersla á mikilvægi áframhaldandi uppbyggingar innviða, bæði efnislegra

og félagslegra, sem taki mið af ólíkri stöðu og þörfum mismunandi hópa samfélagsins
á grundvelli hugmyndafræði altækrar hönnunar, loftslagsmála og sjálfbærrar þróunar.

b. Tækifæri fjórðu iðnbyltingarinnar verði nýtt með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
c. 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 fjármagni.

d. Stuðlað verði að eflingu hringrásarhagkerfisins um land allt með áherslu á græna at-
vinnuuppbyggingu, staðbundna styrkleika, aukna fullvinnslu í héraði og bætta nýtingu
auðlindastrauma, þ.m.t. orkunýtingu.

e. Sköpuð verði fjölbreytt og verðmæt störf um land allt og stuðlað að sem jafnastri dreif-
ingu starfa. Til að styðja við byggðaþróun og búsetufrelsi verði störf hjá ríkinu ekki
staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega.

f. Tryggðir verði fjármunir til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða um land allt þar
sem jafnvægi ríki á milli hagnýtingar, samfélagslegs ávinnings og verndunar náttúru.

g. Stutt verði við uppbyggingu fluggátta til landsins um Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöll
og þannig stuðlað að jafnari dreifingu ferðamanna um landið auk þess að mæta þörfum
fyrir varaflugvelli í landinu.

h. Staðinn verði vörður um byggðatengdar aflaheimildir smærri sjávarbyggða.
i. Nýliðun og búháttabreytingar í landbúnaði verði auðveldaðar og brugðist við kröfum um

bættan aðbúnað bústofns með aðgengi að lánum á sem hagstæðustum kjörum.
j. Til að ná fram markmiðum um kolefnishlutleysi Íslands verði unnið að verndun og bind-

ingu kolefnis í jarðvegi með endurheimt vistkerfa, landgræðslu og skógrækt og unnið
að því að stöðva losun gróðurhúsalofttegunda frá landi með endurheimt votlendis og
sjálfbærri landnýtingu.
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k. Áfram verði unnið að því að efla skapandi greinar sem vaxandi atvinnuveg og ríki og
sveitarfélög skapi skilyrði til atvinnustarfsemi á sviði lista og menningar um land allt.

l. Uppbygging þekkingarstarfsemi og annarrar þjónustu á sviði norðurslóðamála styðji við
byggðaþróun og þátttöku Íslands í alþjóðasamstarfi.

m. Í samstarfi stjórnvalda, stoðkerfis atvinnulífsins 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.

n. 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 sem falla að öðrum markmiðum og áætl-
unum, m.a. um sjálfbæra byggðaþróun, full orkuskipti og kolefnishlutleysi Íslands eigi
síðar en árið 2040.

Mælikvarðar sem stuðst verði við til að meta framgang markmiðs:
1. Atvinnuþátttaka og meðalatvinnutekjur.
2. Hlutfall ríkisstarfa af íbúafjölda/heildarfjölda stöðugilda.
3. Menntunarstig (25–64 ára).

C. Stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt.
a. Unnið verði með félagslegan fjölbreytileika og lýðfræðilega þætti á borð við kyn, aldur

og uppruna og þau tækifæri nýtt sem felast í mannauðnum í hverju byggðarlagi.
b. Sveitarfélög setji sér loftslagsstefnu með skilgreindum markmiðum um samdrátt í losun

og geri áætlanir til að tryggja að markmið náist með hliðsjón af markmiði um kolefnis-
hlutleysi Íslands eigi síðar en árið 2040.

c. Fyrirliggjandi þekking um áhrif loftslagsbreytinga, áhættumat og tengsl við líffræðilega
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 strandsvæð-
um.

d. Tryggt verði skilvirkt laga- og reglugerðaumhverfi til að bregðast megi við harðnandi
alþjóðlegri samkeppni um fólk og fyrirtæki.

e. Greindir verði 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 skil-
greint annars vegar og hlutverk Akureyrarsvæðisins í byggðaþróun í landinu hins vegar.

f. Aðferðafræði sóknaráætlana landshluta og brothættra byggða verði efld og þróuð.
g. Tryggt verði nægilegt framboð af fjölbreyttu íbúðarhúsnæði með fjölgun íbúða á svæð-

um þar sem skortur á hentugu húsnæði hamlar eðlilegri framþróun og uppbyggingu
byggðarlaga og atvinnulífs.

h. Rekstrarskilyrði fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins verði bætt.
i. Rannsóknir á sviði byggðamála verði efldar og virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á

sviði byggðamála og rannsókna tryggð.
j. Skipan í opinberar stjórnir, ráð, nefndir og starfshópa endurspegli búsetudreifingu í

landinu.
k. Í samstarfi ríkis og sveitarfélaga verði unnið að innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu

þjóðanna, samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og verkefnis Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar um aldursvæn samfélög.
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l. Sveitarfélög hafi fjárhagslega og faglega getu til að standa til lengri tíma undir lög-
bundnum verkefnum, innviðauppbyggingu og öðrum brýnum viðfangsefnum nærsam-
félagsins og að fjármögnun þeirra stuðli að hagkvæmu skipulagi sveitarstjórnarstigsins
og góðri nýtingu opinberra fjármuna.

m. Stutt verði við klasasamstarf sem tæki í byggðaþróun en þar hefur hið opinbera því hlut-
verki að gegna að bregðast við markaðsbresti og styrkja innviði nýsköpunar um allt land.

n. 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.

o. Ríki og sveitarfélög verði færari um að bregðast við áskorunum sem felast í mikilli
fólksfjölgun á einstökum svæðum.

p. Stutt verði við hin ýmsu form samfélags- og nýsköpunarmiðstöðva í minni byggðakjörn-
um.

q. Rannsóknir á hagrænum og samfélagslegum áhrifum menningar og lista verði efldar,
ekki hvað síst á landsbyggðinni.

r. Hlutverk íþróttahéraða verði skilgreind og þau efld, ekki hvað síst með hag barna og
ungmenna að leiðarljósi.

s. Stuðningur við landbúnað sem mikilvægan hluta af fæðuöryggi og grunnþátt í búsetu-
mynstri í landinu verði efldur.

Mælikvarðar sem stuðst verði við til að meta framgang markmiðs:
1. Framfærsluhlutfall.
2. Lýðfræðilegir veikleikar.
3. Loftslagsstefnur sveitarfélaga, sbr. mælikvarða í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum.

IV. SAMHÆFING VIÐ AÐRAR STEFNUR OG ÁÆTLANIR
Alþingi ályktar að náið samráð milli ráðuneyta, stofnana ríkisins, sveitarfélaga, atvinnu-

lífs, félagasamtaka og almennings sé mikilvægt við framkvæmd byggðastefnu. Með því móti
verði tryggð samhæfing við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera. Meðal þess sem
horft verði til í því sambandi er eftirfarandi:
a. Regluleg umræða fari fram á vettvangi ríkisstjórnarinnar um stöðu og framkvæmd

byggðaáætlunar og tækifæri til samhæfingar.
b. Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál verði efldur og virk þátttaka þvert á Stjórnar-

ráðið tryggð.
c. Tryggð verði fagleg aðkoma Byggðastofnunar að framkvæmd og eftirfylgni byggðaáætl-

unar og unnið mat á samfélagslegum áhrifum og þjóðhagslegri arðsemi áætlunarinnar.
d. Þjónustukort sýni aðgengi landsmanna að opinberri þjónustu og útbúið verði mælaborð

sem varpar ljósi á stöðu og framvindu byggðamála.
e. Samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga sé virkt.
f. Tryggð verði regluleg upplýsingagjöf til Alþingis.
g. Fram fari kerfisbundin miðlun upplýsinga, rannsóknir, fræðsla og alþjóðlegur saman-

burður.
Við framkvæmd laga um opinber fjármál verði fjallað sérstaklega um byggðasjónarmið

í tengslum við mótun og framlagningu fjármálaáætlunar og fjárlaga hvers árs.
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V. AÐGERÐAÁÆTLUN 2022–2026
Alþingi ályktar að unnið skuli í samræmi við eftirfarandi aðgerðaáætlun til að tryggja

framgang markmiða byggðaáætlunar.
Einstök ráðuneyti fjármagni aðgerðir eftir því sem við á. Fjárheimildir byggðaáætlunar

verði nýttar til fjármögnunar aðgerða, ýmist til samfjármögnunar með ábyrgðar- og fram-
kvæmdaraðilum eða að öllu leyti, eftir því sem fjárheimildir leyfa.

A. Jafna aðgengi að þjónustu.
A.1. Háhraðanettengingar.

– Markmið: Að öll lögheimili og vinnustaðir eigi kost á háhraðanettengingu um ljós-
leiðara.

– Stutt lýsing: Staða háhraðanettenginga á landsvísu verði greind og sú greining lögð til
grundvallar samkeppnishvetjandi aðgerðum og aðkomu opinberra aðila að verkefninu,
reynist þess þörf. Forgangsmál verði að koma um 50 minni byggðakjörnum sem hafa
takmarkað aðgengi að nútímaháhraðanettengingum í tengingu við ljósleiðara. Gripið
verði til annarra ásættanlegra lausna í þeim tilfellum þar sem ekki er talið ákjósanlegt
að tengja með ljósleiðara.

– Ábyrgðarráðuneyti: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Fjarskiptafyrirtæki og sveitarfélög.
– Dæmi um samstarfsaðila: Fjarskiptastofa, fjarskiptasjóður og innviðaráðuneyti.
– Tímabil: 2022–2025.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Fjarskiptaáætlun, nýsköpunarstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9, einkum undir-

markmið 9.1 og 9.4.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 172 millj. kr.

A.2. Jöfnun orkukostnaðar.
– Markmið: Að orkukostnaður í dreifbýli og þéttbýli verði jafnaður, bæði hvað varðar

dreifingu á raforku og húshitunarkostnað.
– Stutt lýsing: Þar sem dreifikostnaður raforku er meiri í dreifbýli en þéttbýli og kostnaður

við húshitun hærri á stöðum sem ekki búa við möguleika á hitaveitu með jarðvarma
verði gripið til jöfnunaraðgerða. Markmið um jöfnun orkukostnaðar á landsvísu sem er
einn þáttur í jöfnun búsetuskilyrða og atvinnutækifæra verði tryggð með jöfnunar-
framlagi og niðurgreiðslum úr ríkissjóði. Sérstaklega verði skoðaðar skilgreiningar
dreifiveitna í dreif- og þéttbýli og miðað þar við skilgreiningar í aðalskipulagi.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Orkustofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Byggðastofnun.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Orkustefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 7, einkum undir-

markmið 7.1.
– Tillaga að fjármögnun: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.

A.3. Bráðaviðbragð neyðarþjónustu.
– Markmið: Að neyðarþjónusta verði bætt og öryggi aukið um land allt.
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– Stutt lýsing: Aðgerðin verði tvíþætt. Annars vegar verði viðbragðstími neyðarþjónustu
greindur og staðan kortlögð til að unnt verði að stytta tímann og auka öryggi um land
allt. Mæling á viðbragðstíma lögreglu og annarra viðbragðsaðila verði samræmd, greint
hvort þjónustu- og öryggisstig sé sambærilegt um allt land og metið hvaða breytinga sé
þörf og hvernig bæta megi þjónustu og öryggi. Hins vegar verði nærsamfélagið virkjað
til að auka líkur á góðri útkomu í bráðaaðstæðum fyrir bráðaþjónustu og sjúkraflutninga.
Stutt verði við umgjörð um samræmda skipulagða þjónustu vettvangsliða um landið, svo
sem björgunarsveita, RKÍ og annarra í nærumhverfi, með því að námskeiðum fyrir vett-
vangsliða verði fjölgað.

– Ábyrgðarráðuneyti: Dómsmálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Ríkislögreglustjóri, heilbrigðisstofnanir og heilsugæslur.
– Dæmi um samstarfsaðila: Lögreglustjórar, sveitarfélög, slökkvilið, Rauði krossinn á Ís-

landi, björgunarsveitir, félagasamtök, Sjúkraflutningaskólinn og Neyðarlínan.
– Tímabil: 2022–2025.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Löggæsluáætlun, aðgerðaáætlun fyrir bráðaþjónustu

og sjúkraflutninga.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 1, 3, 11 og 16, eink-

um undirmarkmið 1.5, 3.6, 11.5, 11.a og 16.6.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 30 millj. kr.

A.4. Velferðarnet.
– Markmið: Að heildstæð þjónusta á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála verði styrkt

og aukin og ávinningur notenda af þjónustu ríkis og sveitarfélaga þannig aukinn.
– Stutt lýsing: Haldið verði áfram með þróun tilraunaverkefna í þverfaglegum landshluta-

teymum/velferðarnetum sem sinni samhæfingu, ráðgjöf, gæðamálum og fleiru á sviði
félags-, heilbrigðis- og menntamála í anda laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar
barna. Sett verði á laggirnar velferðarnet sem myndi heildstæða og samræmda þjónustu-
keðju sveitarfélaga og ríkis á umræddum sviðum. Byggð verði upp kunnátta til að veita
starfsfólki sveitarfélaga, notendum og foreldrum sérhæfða stað- og fjarbundna ráðgjöf
sem miði m.a. að því að beita fyrirbyggjandi stuðningi og ráðgjöf fyrr. Unnið verði að
verkefnum sem miði að því að styðja notendur og fjölskyldur þeirra í dreifðum byggðum
til sjálfshjálpar þar sem ekki er greiður aðgangur að sérfræðingum. Áhersla verði lögð
á þróun stafrænna lausna á sviði velferðartækni. Árangur aðgerðarinnar verði m.a.
mældur í fjölda velferðarstofa.

– Ábyrgðarráðuneyti: Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti í samstarfi við heilbrigðisráðu-
neyti og mennta- og barnamálaráðuneyti.

– Framkvæmdaraðili: Stofnanir ríkis og sveitarfélaga á sviði félags-, heilbrigðis- og
menntamála á viðkomandi svæði.

– Dæmi um samstarfsaðila: Ráðuneyti, landshlutasamtök sveitarfélaga, Samband íslenskra
sveitarfélaga, hagsmunasamtök fatlaðs fólks, almannaheillasamtök og fyrirtæki í staf-
rænni þróun tæknilausna á sviði velferðar- og menntamála.

– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menntastefna, heilbrigðisstefna, nýsköpunarstefna,

stefna í nýsköpun og tækni á sviði velferðarþjónustu, þingsályktun um barnvænt Ísland.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 1, 3, 4 og 16, einkum

undirmarkmið 1.3, 3.5, 3.8, 4.a og 16.1.
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– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 25 millj. kr.

A.5. Fjarheilbrigðisþjónusta.
– Markmið: Að aðgengi að heilbrigðisþjónustu verði aukið og bætt með nýsköpun og nýt-

ingu tækni og fjarskipta við framkvæmd þjónustu.
– Stutt lýsing: Með innleiðingu á fjarheilbrigðisþjónustu verði leitast við að jafna aðgengi

almennings að almennri og sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, svo sem læknum, hjúkrunar-
fræðingum, 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 teymis-
vinna innan heilbrigðisþjónustunnar auðvelduð. Árangur aðgerðarinnar verði m.a. mæld-
ur í fjölda þeirra sem nýta sér sérfræðiþjónustu í gegnum netið.

– Ábyrgðarráðuneyti: Heilbrigðisráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Embætti landlæknis og veitendur heilbrigðisþjónustu.
– Dæmi um samstarfsaðila: Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, heilbrigðisstofnanir,

heilsugæslustöðvar, sveitarfélög, aðrir veitendur heilbrigðisþjónustu og fyrirtæki í staf-
rænni þróun tæknilausna á sviði heilbrigðismála.

– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Heilbrigðisstefna, nýsköpunarstefna, fjarskipta-

stefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 3.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 100 millj. kr.

A.6. Aðgengi að sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði.
– Markmið: Að aðgangur að ýmiss konar sérfræðiþjónustu óháð búsetu verði jafnaður.
– Stutt lýsing: Skoðað verði hvort fjölga megi sérfræðingum á heilbrigðissviði á lands-

byggðinni með því að nýta ákvæði í lögum um Menntasjóð námsmanna þar sem kveðið
er á um sérstaka ívilnun vegna námsgreina sem og sérstaka ívilnun vegna námsgreina
á sérstökum svæðum. Lögð verði áhersla á mikilvægi þess að tryggja ýmiss konar sér-
fræðiþjónustu, til að mynda þjónustu geðhjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, talmeinafræð-
inga og sérfræðilækna, á landsbyggðinni.

– Ábyrgðarráðuneyti: Heilbrigðisráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, Samband ís-

lenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga og sveitarfélög.
– Tímabil: 2022–2023.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Heilbrigðisstefna og menntastefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 3.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 2 millj. kr.

A.7. Nærþjónusta við innflytjendur.
– Markmið: Að aðgengi innflytjenda að opinberri þjónustu um land allt verði bætt.
– Stutt lýsing: Mótaðir verði samræmdir verkferlar/móttökuáætlanir og fjölmenningar-

stefnur á vettvangi sveitarfélaga. Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaga verði aðgengi-
legar og hugað sérstaklega að nýjum innflytjendum. Kannaðar verði leiðir til að gera úr-
ræði og upplýsingar sýnilegar fyrir innflytjendur í atvinnuleit. Þróað verði rafrænt
fræðsluefni fyrir fagstéttir og boðið upp á stutt fræðsluerindi á vegum Fjölmenningar-
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seturs. Símenntunarstöðvar fái námsgögn til þess að halda ítarlegri námskeið fyrir starfs-
fólk. Árangur af aðgerðinni verði m.a. mældur í fjölda sveitarfélaga sem innleiða fjöl-
menningarstefnur og/eða móttökuáætlanir, fjölda sveitarfélaga sem þiggja boð um
fræðsluerindi og fjölda námskeiða sem haldin eru á vegum símenntunarstöðva.

– Ábyrgðarráðuneyti: Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Fjölmenningarsetur.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, mennta- og

barnamálaráðuneyti, Vinnumálastofnun, símenntunarstöðvar, Byggðastofnun, Samband
íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga og sveitarfélög.

– Tímabil: 2022–2024.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda (í

vinnslu, mars 2022), nýsköpunarstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 10, einkum undir-

markmið 10.2, 10.3, 10.4 og 10.7.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 12 millj. kr.

A.8. Stjórnsýslustöðvar ríkis í héraði.
– Markmið: Að opinber þjónusta í héraði verði efld, atvinnutækifærum fjölgað og ríkis-

rekstur bættur.
– Stutt lýsing: Starfsemi sýslumannsembætta um land allt og opinber þjónusta í héraði

verði efld með betri nýtingu innviða, þ.m.t. stafrænnar tækni, húsnæðis og mannauðs.
Árangur af aðgerðinni verði m.a. mældur í fjölda starfa á sýsluskrifstofum og fjölda
sérfræðinga þar.

– Ábyrgðarráðuneyti: Dómsmálaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Dómsmálaráðuneyti og sýslumannaráð.
– Dæmi um samstarfsaðila: Sýslumenn, Byggðastofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga,

sveitarfélögin, verkefnastofa um stafrænt Ísland, önnur ráðuneyti og undirstofnanir.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Sýslumenn – Framtíðarsýn; umbætur á þjónustu og

rekstri, skýrsla dómsmálaráðuneytisins (mars 2021).
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.a og 11.b.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 50 millj. kr.

A.9. Verslun í dreifbýli.
– Markmið: Að stutt verði við rekstur dagvöruverslunar í minni byggðarlögum til að við-

halda mikilvægri grunnþjónustu.
– Stutt lýsing: Komið verði til móts við vanda dreifbýlisverslana á fámennum markaðs-

svæðum, sem búa við háan flutningskostnað, óhagkvæm innkaup og erfið rekstrar-
skilyrði, með fjárhagsstuðningi sem m.a. taki mið af flutningsvegalengd og veltu. Einnig
verði boðið upp á fjárfestingarstuðning og metið hvernig best verði staðið að ráðgjöf.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 8, 9, 11 og 12,

einkum undirmarkmið 8.9, 9.1, 11.b, 12.3 og 12.b.
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– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 75 millj. kr.

A.10. Almenningssamgöngur milli byggða.
– Markmið: Að stutt verði við áframhaldandi þróun almenningssamgangna milli byggða,

m.a. til að tengja ýmsa sérakstursþjónustu við almenningssamgöngur.
– Stutt lýsing: Haldið verði áfram að greina kerfi almenningssamgangna og þróa nýjar

lausnir. Skoðað verði hvort þörf sé á að leggja til breytingar á gildandi laga- og reglu-
gerðaumhverfi til að almenningssamgöngur nýtist fólkinu í landinu sem best og þannig
staðinn vörður um hinar dreifðu byggðir þar sem alla jafna er erfiðast að reka reglu-
bundnar almenningssamgöngur. Til að tryggja og styrkja lágmarksþjónustu í dreifðustu
byggðunum verði hugmyndir um samflutning farms og farþega og deiliakstur sérstak-
lega skoðaðar.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Vegagerðin, landshlutasamtök sveitarfélaga, sveitarfélög, ráð-

gjafar, háskólar og fyrirtæki.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Samgönguáætlun, Ferðumst saman – heildarstefna

í almenningssamgöngum milli byggða.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9 og 11, einkum

undirmarkmið 9.1 og 11.2.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 65 millj. kr.

A.11. Heildstæð skólaþjónusta.
– Markmið: Að heildstæð skólaþjónusta á leik- og grunnskólastigi á landsbyggðinni verði

efld og þróuð og samhæfð félags- og heilbrigðisþjónustu.
– Stutt lýsing: Heildstæð skólaþjónusta, sem snýst um ráðgjöf, leiðbeiningar og stuðning

við starfsemi skóla og starfsfólk, styðji við skólaþróun og starfsþróun kennara, veiti
nemendum almennan og sértækan stuðning og foreldrum þeirra leiðbeiningar og ráðgjöf
eftir þörfum. Lágmarksviðmið um skólaþjónustu verði skilgreind og því fylgt eftir að
þjónustan sé veitt í samræmi við lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.
Heildræn nálgun verði tryggð með því að skóla-, heilbrigðis- og félagsþjónusta verði
fléttuð saman með markvissu samstarfi milli mismunandi kerfa og þjónustu og sem bestu
aðgengi að þjónustunni óháð landfræðilegri staðsetningu og stærð sveitarfélaga. Hagnýtt
verði tækifæri sem felast í auknu samstarfi sveitarfélaga, samnýtingu og samhæfingu
sérfræðiþekkingar, m.a. með hjálp stafrænna lausna. Sérstök áhersla verði lögð á að auka
stuðning við nemendur með annað tungumál en íslensku og uppbyggingu og þróun sam-
hæfðrar skólaþjónustu á þeim stöðum þar sem þörfin er brýnust.

– Ábyrgðarráðuneyti: Mennta- og barnamálaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Rekstraraðilar skóla, landshlutasamtök sveitarfélaga, Menntamála-

stofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga og Grunnur – félag fræðslustjóra og stjórnenda
skólaskrifstofa.

– Dæmi um samstarfsaðila: Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, há-
skóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, háskólar, Fjölmenningarsetur, skólastjórn-
endur og fyrirtæki í stafrænni þróun tæknilausna á sviði velferðar- og menntamála.

– Tímabil: 2022–2024.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menntastefna, þingsályktun um barnvænt Ísland.
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– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 4, einkum undir-
markmið 4.1, 4.2, 4.7 og 4.a.

– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 26 millj. kr.

A.12. Jafnræði til náms.
– Markmið: Að aðgengi verði aukið að kennurum með sérþekkingu í tilteknum fag-

greinum og á tilteknum námssviðum á grunn- og framhaldsskólastigi.
– Stutt lýsing: Nemendur hafi aðgengi að sérfræðiþekkingu kennara með sérhæfingu í til-

teknum faggreinum eða á tilteknum námssviðum, kennslu og kennsluráðgjöf, m.a. staf-
rænt, svo að jafnræði þeirra til náms óháð landfræðilegri staðsetningu verði tryggt eins
og kostur er. Mönnun í tilteknum faggreinum og á tilteknum námssviðum í grunn- og
framhaldsskólum verði kortlögð og þörf fyrir rafræna kennslu og kennsluráðgjöf metin.

– Ábyrgðarráðuneyti: Mennta- og barnamálaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Menntamálastofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga og Grunnur

– félag fræðslustjóra og stjórnenda skólaskrifstofa.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskólar, fagfélög skólastjórnenda og kennara og fyrirtæki

í stafrænni þróun tæknilausna á sviði velferðar- og menntamála.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menntastefna, þingsályktun um barnvænt Ísland.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 4, einkum undir-

markmið 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.7.
– Tillaga að fjármögnun: Mennta- og barnamálaráðuneyti.

A.13. Starfsþróun starfsfólks leik- og grunnskóla.
– Markmið: Að fagháskólanámi í leikskólafræðum verði komið á fót og það fest í sessi í

öllum landshlutum og íslenskukunnátta starfsfólks leikskóla sem ekki hefur íslensku að
móðurmáli verði efld.

– Stutt lýsing: Aðgerðin verði tvíþætt. Annars vegar að til að koma í veg fyrir kennara-
skort og auka nýliðun verði starfsfólki leikskóla sem ekki uppfyllir inntökuskilyrði til
háskólanáms boðið tækifæri til aðfaranáms að háskólanámi í leikskólafræðum sem
jafnframt teldist vera fyrstu skref í háskólanámi. Áhersla verði lögð á að sveitarfélögin
veiti sínu starfsfólki stuðning við upphaf námsins. Skoðað verði að koma á fót raun-
færnimati til að fá inngöngu í nám í leikskólafræði. Hins vegar verði stefnt að því 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 tungumálaramm-
anum. Námið verði sniðið að þörfum þess og hægt verði að stunda það jafnhliða starfi,
m.a. með fjarnámi og stafrænu námsefni. Árangur aðgerðarinnar verði m.a. mældur í
fjölda þeirra sem sækja námið.

– Ábyrgðarráðuneyti: Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti og háskóla-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðuneyti.

– Framkvæmdaraðili: Háskólar, sveitarfélög og fræðsluaðilar.
– Dæmi um samstarfsaðila: Mennta- og barnamálaráðuneyti, Samband íslenskra sveitar-

félaga, Kennarasamband Íslands, Fjölmenningarsetrið og stéttarfélög ófaglærðra starfs-
manna leik- og grunnskóla.

– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menntastefna, þingsályktun um að efla íslensku sem

opinbert mál, þingsályktun um barnvænt Ísland.
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– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 4.
– Tillaga að fjármögnun: Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti og háskóla-, iðnaðar- og ný-

sköpunarráðuneyti.

A.14. Ráðstöfun fjármuna til grunnskóla.
– Markmið: Að reglum um úthlutun og ráðstöfun fjármuna verði breytt þannig að horfið

verði frá viðbragðsmiðuðum stuðningi og þess í stað lögð áhersla á snemmtækan stuðn-
ing og forvarnir.

– Stutt lýsing: Unnið verði með niðurstöður tilraunaverkefnis mennta- og menningarmála-
ráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga og tólf sveitarfélaga sem fram fór 2019–
2020. Reglur sveitarfélaga um úthlutun og ráðstöfun fjármuna til kennslu og þjónustu
í grunnskólum verði endurskoðaðar og þær færðar að þeim viðmiðunum sem Evrópu-
miðstöð um nám án aðgreiningar hefur lagt til. Sveitarfélög sem tóku þátt í tilraunaverk-
efninu haldi áfram samstarfi og samstarfið nái jafnframt til sveitarfélaga um land allt.

– Ábyrgðarráðuneyti: Mennta- og barnamálaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Rekstraraðilar skóla og fræðslumála, Menntamálastofnun og Sam-

band íslenskra sveitarfélaga.
– Dæmi um samstarfsaðila: Kennarasamband Íslands, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og

Grunnur – félag fræðslustjóra og stjórnenda skólaskrifstofa.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menntastefna, þingsályktun um barnvænt Ísland.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 4.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 2 millj. kr.

A.15. Opinber grunnþjónusta og jöfnun aðgengis.
– Markmið: Að aðgengi og þjónustustig opinberrar grunnþjónustu verði jafnað með bætt-

um aðstæðum og tæknilausnum.
– Stutt lýsing: Skilgreint verði aðgengi að opinberri grunnþjónustu. Einnig verði skilgreint

lágmarksþjónustustig opinberrar grunnþjónustu fyrir dreifbýli þar sem of kostnaðarsamt
getur þótt að veita þjónustuna. Jafnframt verði lagðar fram tillögur um tæknilega fram-
kvæmd og jöfnun kostnaðar við að sækja einstaka þætti þjónustu á vegum ríkisins.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Ráðuneyti og stofnanir, Samband íslenskra sveitarfélaga,

landshlutasamtök sveitarfélaga og sveitarfélög.
– Tímabil: 2022–2023.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 1, 10 og 11, einkum

undirmarkmið 1.4, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 2 millj. kr.

A.16. Kostnaðargreining vegna þjónustusóknar.
– Markmið: Að heildarkostnaður vegna þjónustusóknar verði greindur.
– Stutt lýsing: Greindur verði heildarkostnaður við þjónustusókn, þ.m.t. ferða- og uppi-

haldskostnaður, vinnutap og annar samfélagslegur kostnaður sem til fellur, hjá mismun-
andi samfélagshópum við að sækja tiltekna opinbera þjónustu um lengri veg, svo sem
heilbrigðis-, mennta- og félagsþjónustu. Aðgerðir til jöfnunar aðgengis geti byggst á
samfélagslegum heildarkostnaði, óháð því hver ber hann.
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– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun og fleiri.
– Dæmi um samstarfsaðila: Ráðuneyti, stofnanir og háskólar.
– Tímabil: 2022–2023.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9 og 11, einkum

undirmarkmið 9.1, 11.2 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 5 millj. kr.

B. Jafna tækifæri til atvinnu.
B.1. Þrífösun og jarðstrengjavæðing.

– Markmið: Að afhendingaröryggi raforku verði aukið, aðgengi að áreiðanlegri orku á
landsvísu jafnað, búsetuskilyrði bætt og atvinnutækifæri efld.

– Stutt lýsing: Haldið verði áfram jarðstrengjavæðingu dreifikerfis raforku og samhliða
verði það þrífasa. Einnig verði unnið að einföldun regluverks varðandi framkvæmdir í
flutnings- og dreifikerfi raforku. Aðgerðin verði unnin í samræmi við fimm ára fjármála-
áætlun 2021–2025 þar sem gert er ráð fyrir 600 millj. kr. framlagi úr ríkissjóði í sérstakt
átak til að ljúka þrífösun og jarðstrengjavæðingu þjóðhagslega mikilvægs hluta dreifi-
kerfis raforku að mestu leyti fyrir árið 2025.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Rarik og Orkubú Vestfjarða.
– Dæmi um samstarfsaðila: Orkustofnun og landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Tímabil: 2022–2025.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Orkustefna, nýsköpunarstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 7 og 11, einkum

undirmarkmið 7.1 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 275 millj. kr.

B.2. Orkuskipti og betri orkunýting.
– Markmið: Að orkuöryggi á landsvísu verði aukið og stutt við orkuskipti í samræmi við

markmið Orkustefnu um að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2040.
– Stutt lýsing: Stutt verði við orkuskipti, svo sem rafhleðslustöðvar, jarðhitaleit, innlenda

eldsneytisframleiðslu, vetnisvæðingu, rafvæðingu hafna og uppbyggingu sjálfbærra smá-
virkjana, og styrkir veittir til aukinnar einangrunar húsa og uppsetningar varmadæla þar
sem þörf er á. Árangur af aðgerðinni verði m.a. mældur í fjölda nýorkuverkefna og raf-
væðingarverkefna í höfnum, fjölgun varmadæla og smávirkjana og heildarafli þeirra og
fjölda jarðhitaleitarverkefna og árangri af þeim.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Orkustofnun og Orkusjóður.
– Dæmi um samstarfsaðila: Landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Orkustefna, aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, ný-

sköpunarstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 7 og 13, einkum

undirmarkmið 7.1 og 13.2.
– Tillaga að fjármögnun: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
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B.3. Efling nýsköpunar í byggðum landsins.
– Markmið: Að komið verði á fót stafrænni nýsköpunargátt fyrir frumkvöðla og fræðslu-

og stuðningsaðila nýsköpunar um land allt.
– Stutt lýsing: Nýsköpunargáttin verði fyrsti snertiflötur frumkvöðla við stoðkerfi nýsköp-

unar og vettvangur fyrir miðlun á stoðefni og upplýsingum. Aðgerðin verði unnin í sam-
ræmi við 9. gr. laga um opinberan stuðning við nýsköpun, nr. 25/2021, þar sem kemur
fram að setja skuli á fót stafræna nýsköpunargátt fyrir upplýsingagjöf um stuðning við
nýsköpun. Tilgangur gáttarinnar verði að miðla á einum stað upplýsingum og stoðefni
frá ólíkum aðilum innan stoðkerfis nýsköpunar á Íslandi. Unnið verði að þarfagreiningu
út frá væntum notendum, svo sem frumkvöðlum, fræðsluaðilum og ráðgjöfum. Samráð
verði haft um efnistök, áherslur og framsetningu sem nýtast eiga aðilum á landinu öllu.
Niðurstöður þarfagreiningar og samráðs verði lagðar til grundvallar við framkvæmd.
Aðgerðin feli í sér hönnun, uppsetningu og rekstur vefsvæðis auk framleiðslu á stoðefni.

– Ábyrgðarráðuneyti: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti og landshlutasamtök

sveitarfélaga.
– Dæmi um samstarfsaðila: Innviðaráðuneyti, Byggðastofnun, Samtök iðnaðarins, háskól-

ar og aðrar þekkingarstofnanir.
– Tímabil: 2022–2024.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Nýsköpunarstefna, klasastefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 8, 9 og 11, einkum

undirmarkmið 8.3, 8.5, 8.9, 9.3, 9.5 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 15 millj. kr.

B.4. Stafrænt forskot.
– Markmið: Að fyrirtæki nýti stafræna tækni til vaxtar og viðnámsþróttar í ört breytilegu

viðskiptaumhverfi.
– Stutt lýsing: Fyrirtæki verði hvött til að hagnýta stafræna tækni til að auka samkeppnis-

hæfni og nýbreytni í rekstri. Jafnframt verði þau hvött til að nýta stafrænar lausnir til að
sækja fram á sviði nýsköpunar og vöruþróunar. Boðið verði upp á aðgang að fræðslu og
fyrirlestrum sérfræðinga um nýtingu stafrænnar tækni, svo sem sjálfvirknivæðingu,
bálkakeðjutækni, sýndarveruleika og gervigreind, við daglegan rekstur og nýsköpun.
Árangur af aðgerðinni verði m.a. mældur í fjölda fyrirtækja sem taka þátt.

– Ábyrgðarráðuneyti: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti og Samtök verslunar

og þjónustu.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskólinn á Bifröst, Samtök verslunar og þjónustu, lands-

hlutasamtök sveitarfélaga, áfangastaðastofur og símenntunarmiðstöðvar.
– Tímabil: 2022–2024.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Nýsköpunarstefna, klasastefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 8 og 9, einkum undir-

markmið 8.3, 9.4 og 9.5.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 12 millj. kr.

B.5. Greining atvinnusóknar.
– Markmið: Að ferðaleiðir verði greindar vegna atvinnusóknar, þ.e. ferða milli heimilis

og vinnustaðar.
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– Stutt lýsing: Skilgreint verði staðfang vinnustaðar og tíðni ferða milli heimilis og vinnu-
staðar þar sem slík greining er nauðsynleg forsenda þess að beita megi hagrænum hvöt-
um við þróun atvinnusóknarsvæða. Upplýsinga verði m.a. leitað um það hvernig slíkum
upplýsingum er safnað í Noregi.

– Ábyrgðarráðuneyti: Fjármála- og efnahagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Forsætisráðuneyti, innviðaráðuneyti, Skatturinn, Þjóðskrá Ís-

lands og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
– Tímabil: 2022–2023.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9 og 11, einkum

undirmarkmið 9.1, 11.2 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 2 millj. kr.

B.6. Staðarval ríkisstarfa.
– Markmið: Að dreifing starfa á vegum ríkisins verði jöfnuð og stuðlað að fjölbreyttu at-

vinnulífi sem víðast um landið.
– Stutt lýsing: Þegar ný starfsemi hefst eða breytingar verða á starfsmannahaldi á vegum

ríkisins verði metið með hlutlægum hætti hvort staðsetja megi störfin/starfsemina utan
höfuðborgarsvæðisins.

– Ábyrgðarráðuneyti: Forsætisráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Forsætisráðuneyti, önnur ráðuneyti og stofnanir þeirra.
– Dæmi um samstarfsaðila: Byggðastofnun.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Stefna í málefnum sveitarfélaga 2019–2033.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9 og 11, einkum

undirmarkmið 9.1, 9.4 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun: Forsætisráðuneyti.

B.7. Óstaðbundin störf.
– Markmið: Að búsetufrelsi verði eflt með fjölgun atvinnutækifæra og auknum fjölbreyti-

leika starfa á landsbyggðinni.
– Stutt lýsing: Störf hjá ríkinu verði ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sér-

staklega, þannig að búseta hafi ekki áhrif á ráðningar. Tekið verði saman yfirlit um
fjölda starfsstöðva/-rýma og fjölda ríkisstarfa sem eru óháð staðsetningu. Í kjölfarið
verði sett markmið um fjölgun vinnurýma og óstaðbundinna starfa með sem jafnastri
dreifingu um landið. Byggðir verði upp vinnustaðaklasar í samstarfi ríkis, sveitarfélaga
og annarra aðila eftir atvikum þannig að góð vinnuaðstaða verði í boði sem víðast um
landið. Skoðað verði hvort Byggðastofnun geti boðið lán með veði í slíkum klösum.
Settir verði upp samkeppnispottar til að styðja annars vegar við uppbyggingu vinnu-
staðaklasa og hins vegar við einskiptiskostnað vegna starfa sem staðsett verða í skil-
greindum vinnustaðaklösum eða annars staðar utan atvinnusóknar höfuðborgarsvæðis-
ins. Árangur aðgerðarinnar verði metinn út frá fjölda vinnurýma og dreifingu þeirra um
landið. Þá verði fylgst með nýtingu þeirra og fjölbreytni starfa.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti í samstarfi við forsætisráðuneyti og fjármála- og
efnahagsráðuneyti.

– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun í samstarfi við ráðuneyti og ríkisstofnanir á höfuð-
borgarsvæðinu.
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– Dæmi um samstarfsaðila: Sveitarfélög, samtök þeirra og fyrirtæki.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Stefna í málefnum sveitarfélaga 2019–2033.
– Tenging við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9 og 11, einkum

undirmarkmið 9.1, 9.4 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 298 millj. kr.

B.8. Miðstöð norðurslóðamála.
– Markmið: Að staða Akureyrar sem miðstöðvar norðurslóðamála á landsvísu verði styrkt

og samstarf þeirra fjölmörgu aðila sem hafa aðkomu að málaflokknum eflt.
– Stutt lýsing: Stutt verði við starfsemi Norðurslóðanetsins varðandi stafræna sókn, upp-

byggingu samstarfsnets og þátttöku í alþjóðlegum rannsóknarverkefnum.
– Ábyrgðarráðuneyti: Utanríkisráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Norðurslóðanetið.
– Dæmi um samstarfsaðila: Önnur ráðuneyti, landshlutasamtök sveitarfélaga og sveitar-

félög.
– Tímabil: 2022–2024.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Stefna Íslands í málefnum norðurslóða.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 9, 13 og 17, einkum

undirmarkmið 9.5, 13.2 og 17.16.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 9 millj. kr.

B.9. Stefnumótun og hlutverk menningarstofnana.
– Markmið: Að starfsemi menningarstofnana á landsbyggðinni verði efld.
– Stutt lýsing: Unnin verði stefnumótun og skilgreining á hlutverkum menningarmiðstöðva

og sambærilegra stofnana á landsvísu líkt og gert er í nágrannalöndunum. Landshluta-
samtökum sveitarfélaga verði falið að greina stöðu þeirra og leggja drög að stefnumörk-
un til framtíðar. Sérstaklega verði litið til samþættingar við sóknaráætlun viðkomandi
landshluta.

– Ábyrgðarráðuneyti: Menningar- og viðskiptaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Dæmi um samstarfsaðila: Menningarstofnanir og háskólar.
– Tímabil: 2022–2023.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menningarstefna, sóknaráætlanir landshluta.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.4.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 10 millj. kr.

B.10. Nýting menningarminja.
– Markmið: Að menningarminjar til stuðnings byggðaþróun verði nýttar, einkum á svæð-

um sem standa höllum fæti í byggðarlegu tilliti.
– Stutt lýsing: Leitast verði við að fá heildarsýn yfir minjaarfinn til að greina nýtingar-

möguleika og þau sóknartækifæri sem í honum felast. Menningarminjar (fornleifar,
mannvirki og hús) verði kortlagðar á tilteknum svæðum og þau gögn notuð sem forsenda
fyrir hönnun verkefna. Minjastofnun verði byggðarlögum til aðstoðar við leit að fjár-
magni fyrir þau verkefni sem sett verða í gang í kjölfarið, svo sem með því að benda á
viðeigandi sjóði, styðja umsóknir og veita faglega ráðgjöf.
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– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Minjastofnun Íslands.
– Dæmi um samstarfsaðila: Byggðastofnun, Þjóðminjasafn Íslands, landshlutasamtök

sveitarfélaga, sveitarfélög, áfangastaðastofur, ferðaþjónustuaðilar og háskólar.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menningarstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.4.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 12,5 millj. kr.

B.11. Fluggáttir.
– Markmið: Að ferðamenn dreifist jafnar um landið.
– Stutt lýsing: Flugþróunarsjóður styðji við uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands þannig

að koma megi á reglulegu millilandaflugi um alþjóðaflugvellina á Akureyri og Egils-
stöðum. Árangur verði mældur í fjölgun ferðamanna sem koma með flugi/fjölda lend-
inga.

– Ábyrgðarráðuneyti: Menningar- og viðskiptaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Flugþróunarsjóður.
– Dæmi um samstarfsaðila: Innviðaráðuneyti, Isavia, landshlutasamtök sveitarfélaga og

áfangastaðastofur.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu

til 2030 og Flugstefna Íslands.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 8, 9 og 11, einkum

undirmarkmið 8.2, 9.1, 9.4 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun: Menningar- og viðskiptaráðuneyti.

C. Stuðla að sjálfbærni byggða um land allt.
C.1. Sértæk verkefni sóknaráætlanasvæða.

– Markmið: Að heimafólki verði færð aukin ábyrgð á ráðstöfun fjármuna og sóknar-
áætlanir landshluta verði tengdar við byggðaáætlun.

– Stutt lýsing: Landshlutasamtök sveitarfélaga geti í samstarfi við haghafa í hverjum
landshluta sótt um framlög í samkeppnissjóð vegna verkefna sem nýtast einstökum
svæðum eða byggðarlögum innan landshlutans eða landshlutanum í heild. Verkefni sem
talin eru hafa varanleg áhrif, eru atvinnuskapandi og hvetja til nýsköpunar verði í for-
gangi. Sérstök áhersla verði lögð á svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnu-
leysi og einhæft atvinnulíf með gerð viðaukasamninga við sóknaráætlanir viðkomandi
landshluta um tiltekin verkefni eftir forgangsröðun heimafólks.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun og landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Dæmi um samstarfsaðila: Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál, ráðuneyti, Sam-

band íslenskra sveitarfélaga, sveitarfélög, háskólar, stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Sóknaráætlanir landshluta, stefnur/áætlanir ríkisins

sem hafa áhrif á byggðaþróun.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.a.
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– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 700 millj. kr.

C.2. Brothættar byggðir.
– Markmið: Að spornað verði við viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðarlögum.
– Stutt lýsing: Haldið verði áfram með verkefnið Brothættar byggðir þar sem leitað er

lausna á bráðum vanda á tilteknum svæðum vegna fólksfækkunar og erfiðleika í atvinnu-
lífi undangengin ár. Árangur af aðgerðinni verði m.a. mældur í íbúaþróun í þátttöku-
byggðarlögum.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Íbúar viðkomandi byggðarlaga, sveitarfélög, landshlutasamtök

sveitarfélaga, ráðuneyti og stofnanir.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 8, 9 og 11, einkum

undirmarkmið 8.3, 8.9, 9.4 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 600 millj. kr.

C.3. Grænt og snjallt Ísland.
– Markmið: Að nýttar verði snjallar og grænar lausnir til að efla atvinnulíf og samfélag.
– Stutt lýsing: Unnið verði í víðtæku samstarfi að framtíðarsýn fyrir Ísland sem einkennist

af sjálfbærni, jöfnum tækifærum og samstarfi um verkefni sem nýta snjallar og grænar
lausnir til að efla atvinnulíf og samfélag. Skilgreind verði lykilverkefni og grænar fjár-
festingar sem nauðsynlegt er að ráðast í til þess að markmiðið um Grænt og snjallt Ísland
(GOS) verði að veruleika. Í tengslum við GOS verði sett á fót samstarfsteymi sem m.a.
samhæfir sókn í fjármagn, þ.m.t. í ESB-sjóði.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga í samstarfi við teymi sem stofnað

verður.
– Dæmi um samstarfsaðila: Ráðuneyti, sveitarfélög, landshlutasamtök sveitarfélaga, Ís-

landsstofa, Byggðastofnun, Verkefnastofa um stafrænt Ísland og háskólar.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Aðgerðaáætlun um eflingu stafrænnar þjónustu,

framtíðarsýn Norrænu ráðherranefndarinnar, stefna í málefnum sveitarfélaga, orku-
stefna, nýsköpunarstefna og klasastefna.

– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 7, 9, 12 og 13,
einkum undirmarkmið 7.2, 7.3, 9.5, 12.2, 12.5, 12.8 og 13.2.

– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 5 millj. kr.

C.4. Borgarstefna.
– Markmið: Að stærstu þéttbýlissvæðin verði efld og samkeppnishæfni þeirra og hlutverk

í byggðaþróun landsins styrkt.
– Stutt lýsing: Með hliðsjón af vinnu starfshóps um mótun höfuðborgarstefnu og starfs-

hóps um svæðisbundið hlutverk Akureyrar verði mótaðar stefnur sem annars vegar skil-
greini hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborgar og stuðli að aukinni alþjóðlegri sam-
keppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og hins vegar hlutverk og uppbyggingu Akureyrar
sem svæðisborgar sem geti boðið upp á aukna fjölbreytni í þjónustu, menningu og at-
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vinnutækifærum. Í vinnunni verði viðmið OECD um mótun og inntak borgarstefnu lögð
til grundvallar eftir því sem við á.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Innviðaráðuneyti, Reykjavíkurborg, Samtök sveitarfélaga á höfuð-

borgarsvæðinu, Akureyrarbær og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi
eystra.

– Dæmi um samstarfsaðila: Ráðuneyti, Byggðastofnun, Skipulagsstofnun og ýmsir hag-
hafar.

– Tímabil: 2022–2023.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Landsskipulagsstefna, samgönguáætlun, svæðis-

skipulag og aðrar skipulagsáætlanir sveitarfélaga.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 4 millj. kr.

C.5. Húsnæðismál.
– Markmið: Að tryggt verði nægilegt framboð af fjölbreyttu íbúðarhúsnæði með fjölgun

íbúða á svæðum þar sem skortur á hentugu húsnæði hamlar eðlilegri framþróun og upp-
byggingu atvinnulífs.

– Stutt lýsing: Gripið verði til margvíslegra aðgerða til að bregðast við skorti á hentugu
íbúðarhúsnæði, hvort sem er til leigu eða kaupa, á svæðum utan höfuðborgarsvæðisins
þar sem bygging íbúða hefur verið í lágmarki eða sérstök vandkvæði eru á að fá fjár-
mögnun á almennum markaði. Slíkar aðgerðir geti til að mynda falist í viðbótarframlagi
til almennra íbúða (sérstakt byggðaframlag), lánveitingum til nýbygginga, samstarfi við
Leigufélagið Bríeti um framboð á leiguíbúðum og stuðningi Húsnæðis- og mannvirkja-
stofnunar á hönnunar- og undirbúningsstigi og verið liður í verkefninu Tryggð byggð.
Markaðsbrestur á mismunandi svæðum verði greindur, m.a. til að nýta megi sem best
húsnæðisstuðning, svo sem í formi viðbótarstofnframlaga. Árangur af aðgerðinni verði
m.a. mældur í fjölda íbúða sem byggðar verða á fyrrnefndum svæðum.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Leigufélagið Bríet, sveitarfélög, landshlutasamtök sveitar-

félaga og Byggðastofnun.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Húsnæðis- og skipulagsáætlanir sveitarfélaga,

landsskipulagsstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.1, 11.3 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 12,5 millj. kr.

C.6. Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga.
– Markmið: Að raunhæfar og markvissar húsnæðisáætlanir verði í gildi hjá öllum sveitar-

félögum á stafrænu formi og þær endurskoðaðar árlega.
– Stutt lýsing: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vinni að því að innleiða stafrænar hús-

næðisáætlanir með það að markmiði að auðvelda sveitarfélögum gerð þeirra og upp-
færslu og auka áreiðanleika þeirra upplýsinga sem þar koma fram. Sveitarfélög skili
áætlunum sínum í áætlanakerfi HMS. Stuðlað verði að því að sveitarfélög vinni saman
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að gerð húsnæðisáætlana, t.d. á vettvangi landshlutasamtaka. Framkvæmd verði sam-
eiginleg þarfagreining, m.a. í tengslum við landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag og þá
þætti í aðalskipulagi sem snúa að framboði og eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, einkum
til leigu. Í húsnæðisáætlunum komi fram hvernig íbúðaþörf mismunandi hópa verði
mætt, þ.m.t. að fötluðu fólki sem býr á stofnunum eða herbergjasambýlum verði boðnir
aðrir búsetukostir og staðan á því verkefni kortlögð og metin við árlega endurskoðun
húsnæðisáætlunar.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Samband íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitar-

félaga, sveitarfélög og Skipulagsstofnun.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Húsnæðis- og skipulagsáætlanir sveitarfélaga.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11, einkum undir-

markmið 11.1, 11.3 og 11.a.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 12,5 millj. kr.

C.7. Efling fjölmiðlunar í héraði.
– Markmið: Að öflugir fjölmiðlar um land allt verði stoð undir lýðræðislega umræðu og

fjölbreyttan fréttaflutning.
– Stutt lýsing: Veittir verði styrkir til einkarekinna staðbundinna fjölmiðla utan höfuð-

borgarsvæðisins enda gegni þeir mikilvægu hlutverki við að tryggja aðgengi almennings
að upplýsingum um menningar- og samfélagsmál. Efni þeirra sé fjölbreytt og ætlað al-
menningi á útbreiðslusvæði fjölmiðilsins og styðji þannig við lýðræðisþátttöku og menn-
ingarstarf.

– Ábyrgðarráðuneyti: Menningar- og viðskiptaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Menningar- og viðskiptaráðuneyti.
– Dæmi um samstarfsaðila: Fjölmiðlanefnd og Byggðastofnun.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 10, 11 og 16, einkum

undirmarkmið 10.2, 10.3, 11.3 og 16.10.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 12,5 millj. kr.

C.8. Sjálfbær samfélög – efling hringrásarhagkerfis.
– Markmið: Að dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda við meðhöndlun úrgangs,

unnið að kolefnishlutleysi Íslands og dregið úr myndun úrgangs. Enn fremur að endur-
vinnsla og önnur endurnýting verði aukin, dregið úr urðun og urðun lífbrjótanlegs úr-
gangs hætt.

– Stutt lýsing: Dregið verði úr myndun úrgangs, flokkun og endurvinnsla aukin og stuðlað
að meiri samræmingu á landsvísu. Horft verði til þess að sveitarfélög nýti svæðisáætlun
um meðhöndlun úrgangs sem stjórntæki og að þau samþætti viðeigandi stefnumörkun
og áætlanir til að efla hringrásarhagkerfið, bæti auðlindanýtingu og dragi úr losun
gróðurhúsalofttegunda. Veittir verði styrkir til sveitarfélaga til þess að styrkja úrgangs-
forvarnir og bæta meðhöndlun úrgangs í sveitarfélögum, einkum byggðarlögum sem búa
við veikan fjárhag, mjög dreifða byggð eða neikvæða byggðaþróun.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Sveitarfélög og landshlutasamtök sveitarfélaga.
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– Dæmi um samstarfsaðila: Umhverfisstofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök
iðnaðarins, Fenúr og fyrirtæki í úrgangsgeiranum.

– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, Orkustefna, klasa-

stefna, Saman gegn sóun – almenn stefna um úrgangsforvarnir 2016–2027, stefna um
meðhöndlun úrgangs 2021–2032, Matarauðlindin Ísland – matvælastefna Íslands til árs-
ins 2030.

– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 2, 9, 11, 12 og 13,
einkum undirmarkmið 2.4, 9.4, 11.6, 12.3, 12.4, 12.5, 12.8, 13.2 og 13.3.

– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 85 millj. kr.

C.9. Náttúruvernd til eflingar byggðaþróun.
– Markmið: Að þáttur náttúruverndar í byggðaþróun verði efldur.
– Stutt lýsing: Greint verði hvernig aukin náttúruvernd geti haft jákvæð áhrif á byggða-

þróun og hvaða tækifæri og ávinningur gæti falist í því innan eins eða fleiri sveitar-
félaga. Gerð verði grein fyrir hvernig náttúruverndaráform samræmist stefnu hlutaðeig-
andi sveitarfélags eða sveitarfélaga og hvernig megi best nýta þau tækifæri sem felast
í náttúruvernd, svo sem með uppbyggingu innviða og þjónustu.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Sveitarfélög, landshlutasamtök sveitarfélaga og Umhverfisstofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Markaðsstofur, Skipulagsstofnun, Byggðastofnun og háskólar.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Náttúruverndaráætlun og verndar- og orkunýtingar-

áætlun (rammaáætlun), landsskipulagsstefna, landsáætlun um uppbyggingu innviða,
landsáætlun í skógrækt 2021–2031 (í vinnslu, mars 2022) og landgræðsluáætlun 2021–
2031 (í vinnslu, mars 2022).

– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 6, 11, 13 og 15,
einkum undirmarkmið 6.3, 11.3, 11.4, 13.2, 15.1, 15.2, 15.3 og 15.9.

– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 30 millj. kr.

C.10. Áhrif loftslagsbreytinga og sveitarfélög.
– Markmið: Að heildræn nálgun á aðlögun sveitarfélaga að áhrifum loftslagsbreytinga

verði mótuð.
– Stutt lýsing: Stigin verði fyrstu skrefin í mótun heildrænnar nálgunar á aðlögun að áhrif-

um loftslagsbreytinga í byggðum landsins. Tilviksrannsóknir verði framkvæmdar í litl-
um hópi ólíkra sveitarfélaga, t.d. hvað varðar fjarlægð frá sjó, þéttbýli, landslag, gróður-
lendi og atvinnustarfsemi, með það að markmiði að þróa aðferðafræði sem nýtast muni
á seinni stigum sem leiðarvísir fyrir íslensk sveitarfélög til frekari greininga á áhættu,
tjónnæmi og aðlögunarþörf, sem og við uppsetningu aðlögunaráætlana. Horft verði til
sambærilegra áhættugreininga erlendis frá, sér í lagi þeirra sem sveitarfélög hérlendis
hafa tekið þátt í. Niðurstöðurnar verði einnig nýttar í norrænt samstarfsverkefni um
aðlögun smærri samfélaga á norðurslóðum.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Veðurstofa Íslands, Skipulagsstofnun og Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Samband íslenskra sveitarfélaga, sveitarfélög, landshluta-

samtök, ráðuneyti, stofnanir, háskólar og norræna ráðherranefndin.
– Tímabil: 2022–2024.
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– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Stefna um aðlögun að loftslagsbreytingum, lands-
skipulagsstefna, aðlögunaráætlun (í vinnslu, mars 2022).

– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 13.1–13.3.
– Tillaga að fjármögnun: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.

C.11. Bætt landnotkun sveitarfélaga.
– Markmið: Að binding kolefnis verði aukin og dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda frá

landi með breyttri landnotkun.
– Stutt lýsing: Greind verði tækifæri sem felast í breyttri landnotkun innan sveitarfélaga

í þágu loftslagsmála með aukinni kolefnisbindingu í skógrækt og endurheimt vistkerfa,
samdrætti í losun frá landi, svo sem þurrkuðu votlendi eða rofnu landi, eða breyttri land-
nýtingu. Unnin verði tækifærisgreining sem geti orðið grunnur stefnumörkunar í aðal-
skipulagi.

– Ábyrgðarráðuneyti: Matvælaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Sveitarfélög og landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Dæmi um samstarfsaðila: Skógræktin, Landgræðslan, Umhverfisstofnun, Skipulags-

stofnun, Landssamtök sauðfjárbænda og Bændasamtök Íslands.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, landsáætlun í

skógrækt 2021–2031 (í vinnslu, mars 2022) og landgræðsluáætlun 2021–2031 (í vinnslu,
mars 2022) og landsskipulagsstefna.

– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 6, 11, 13 og 15, eink-
um undirmarkmið 6.6, 11.3, 13.2, 15.1 og 15.2.

– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 25 millj. kr.

C.12. Uppsetning og rekstur matvælakjarna.
– Markmið: Að nýsköpun og vöruþróun heima í héraði verði styrkt og stutt við matar-

frumkvöðla með bættri og útbreiddari aðstöðu.
– Stutt lýsing: Komið verði á fót matvælakjörnum (matarsmiðjum/tilraunaeldhúsum) víðar

um landið en nú er. Matvælakjarni sé vottað vinnslurými þar sem frumkvöðlar og smá-
framleiðendur hafi aðgang að aðstöðu til að framleiða og þróa vörur. Samhliða verði
komið á fót stöðu matvælafulltrúa sem hafi það hlutverk að sjá um rekstur matvælakjarn-
ans og hafa yfirsýn yfir matvælaframleiðslu á viðkomandi svæði. Hann verði tengiliður
á milli frumframleiðenda, annarra matvælaframleiðenda, ferðaþjónustuaðila og veitinga-
manna á svæðinu. Með aðgerðinni verði neysla afurða úr nærsamfélaginu aukin, vöru-
þróun styrkt og matarfrumkvöðlum og smáframleiðendum verði auðveldað að þróa hug-
myndir sínar til nýsköpunar og nýtingar hráefnis úr héraði.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Landshlutasamtök sveitarfélaga.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, matvælaráðu-

neyti, Matís ohf., Samband íslenskra sveitarfélaga, sveitarfélög og matar- og vörusmiðj-
ur í landinu.

– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Matarauðlindin Ísland, matvælastefna Íslands til árs-

ins 2030, nýsköpunarstefna, klasastefna, tillögur starfshóps um aðgerðir gegn matarsóun.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 2, 8, 9 og 12, einkum

undirmarkmið 2.4, 8.2, 8.4, 8.9, 9.1, 9.3, 9.4, 12.2 og 12.3.
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– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 20 millj. kr.

C.13. Opinberar upplýsingar á sviði byggðamála.
– Markmið: Að þekkingargrunnur stefnumótunar og framkvæmdar á sviði byggðamála

verði styrktur.
– Stutt lýsing: Aflað verði nýrrar þekkingar á sviði byggðamála í samstarfi við opinberar

stofnanir, m.a. með rannsóknum og uppbyggingu tölfræðilegra gagnagrunna þar sem
upplýsingar um þætti á borð við íbúaþróun, kyn, atvinnuþátttöku, tekjur, menntun og af-
komu atvinnugreina verði aðgengilegar og samhæfðar alþjóðlegum gagnagrunnum. Töl-
fræðilegir mælikvarðar sem byggjast á upplýsingum um landfræðilega legu, lýðfræði-
lega þætti og efnahagslegar og félagslegar aðstæður verði notaðir til að leggja mat á
stöðu svæða. Þannig verði til nokkurs konar byggðavísitala sveitarfélaga sem gefin verði
út reglulega og geti nýst sem árangursmælikvarði og við mat á sértækum byggðaaðgerð-
um. Upplýsingar um byggðaþróun og þróun borgarsvæða verði aðgengilegar og saman-
burðarhæfar við upplýsingar annars staðar á Norðurlöndum.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskólar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Skipulagsstofn-

un, Hagstofan, Skatturinn, Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitar-
félaga.

– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11 og 17, einkum

undirmarkmið 11.a, 17.13 og 17.17.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 125 millj. kr.

C.14. Virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi.
– Markmið: Að þekkingargrundvöllur stefnumótunar og framkvæmdar á sviði byggðamála

verði styrktur með aðgengi að alþjóðlegum straumum og stefnum á því sviði.
– Stutt lýsing: Virk þátttaka verði í alþjóðlegu samstarfi, svo sem undir merkjum Nora,

Nordregio, Norðurslóðaáætlunar, ESPON og OECD, og þekkingar- og hugmyndafræði-
legur grundvöllur byggðaaðgerða þannig styrktur og efldur.

– Ábyrgðarráðuneyti: Innviðaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Innviðaráðuneyti og Byggðastofnun.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskólar, aðrar þekkingar- og rannsóknarstofnanir, lands-

hlutasamtök sveitarfélaga, sveitarfélög og atvinnulífið.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 11 og 17, einkum

undirmarkmið 11.a, 17.13, 17.14, 17.16 og 17.17.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 410 millj. kr.

C.15. List fyrir alla.
– Markmið: Að öllum árgöngum grunnskóla verði gert kleift að njóta listverkefna á vegum

Listar fyrir alla.
– Stutt lýsing: Listviðburðir verði valdir og þeim miðlað um land allt og þannig verði jafn-

aður aðgengismunur barna á grunnskólaaldri að fjölbreyttum og vönduðum listviðburð-
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um óháð búsetu og efnahag. Höfuðáhersla verði lögð á menningu fyrir börn og menn-
ingu með börnum. Árangur af aðgerðinni verði m.a. mældur með fjölda skóla sem taka
þátt í verkefninu og fjölda árganga skólabarna sem býðst þátttaka.

– Ábyrgðarráðuneyti: Menningar- og viðskiptaráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: List fyrir alla.
– Dæmi um samstarfsaðila: Sveitarfélög, menningarfulltrúar og grunnskólar.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Menningarstefna.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 4.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 25 millj. kr.

C.16. Jafnrétti í sveitarstjórnum.
– Markmið: Að sveitarstjórnir verði efldar og aukin vitund sköpuð um mikilvægi fjöl-

breyttra sjónarmiða innan þeirra.
– Stutt lýsing: Stuðlað verði að því að sveitarstjórnir endurspegli fjölbreytileika mannlífs-

ins til þess að ákvarðanataka í þágu þjónustu við íbúa sé sem best og í samræmi við áætl-
anir sveitarfélaga í jafnréttismálum. Unnið verði markvisst að því að viðhalda jöfnu
kynjahlutfalli í sveitarstjórnum og fólk með fjölbreyttan bakgrunn, t.d. af erlendum upp-
runa, verði hvatt til þátttöku í stjórnun nærsamfélagsins. Samhliða verði unnið að því að
laga starfsaðstæður í sveitarstjórnum að fjölbreyttum aðstæðum fólks og stutt við mögu-
leika á að samræma starfið fjölskyldu- og einkalífi.

– Ábyrgðarráðuneyti: Forsætisráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Jafnréttisstofa.
– Dæmi um samstarfsaðila: Sveitarfélög, Fjölmenningarsetur og Samband íslenskra

sveitarfélaga.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Stefna í málefnum sveitarfélaga 2019–2033.
– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður markmið 5, einkum undir-

markmið 5.5.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 3 millj. kr.

C.17. Grænir iðngarðar.
– Markmið: Að nýta betur tækifæri til uppbyggingar grænnar atvinnustarfsemi sem bygg-

ist á svæðisbundnum styrkleikum.
– Stutt lýsing: Greint verði hvernig hvetja megi til uppbyggingar grænna iðngarða sem

byggjast á hringrásarhugsun, annarrar grænnar atvinnustarfsemi og fjárfestingar í ný-
sköpun almennt. Greint verði hvaða lágmarksundirbúningsvinnu og innviðauppbyggingu
þurfi til svo að ferlið við uppbyggingu slíkrar grænnar atvinnustarfsemi verði sem skil-
virkast og hvatt verði til fjárfestingar. Jafnframt verði skoðað hvort skýra þurfi regluverk
eða eftir atvikum einfalda það.

– Ábyrgðarráðuneyti: Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.
– Framkvæmdaraðili: Landshlutasamtök sveitarfélaga og sveitarfélög.
– Dæmi um samstarfsaðila: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, Landsvirkjun,

Nýsköpunarsjóður, Samorka, orkufyrirtæki og háskólar.
– Tímabil: 2022–2026.
– Tenging við aðrar stefnur/áætlanir: Í átt að hringrásarhagkerfi, Orkustefna fyrir Ísland,

aðgerðaáætlun í loftslagsmálum.
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– Tenging við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Styður við markmið 13 og fleiri.
– Tillaga að fjármögnun af byggðaáætlun: 1 millj. kr.

_____________

Samþykkt á Alþingi 15. júní 2022.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


