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Útdráttur 
Byggðaþróunin á  Íslandi hefur verið í þá átt að fólk hefur verið að flytjast af 

landsbyggðinni á höfuðborgasvæðið. Í ritgerðinni er reynt að greina hvaða stefnur og 

straumar hafa verið við líði í byggðamálum Íslendinga á síðustu áratugum og hverju þær 

hafa skilað. Íslendingar hafa notast við mismunandi byggðastefnur í gegnum áratugina 

með misjöfnum árangri. Fjórar aðferðir hafa aðallega verið notaðar og þær sem ég greini 

eru hreinir almennir styrkir sem snúa að inngripum frá ríkinu í byggðamál með beinum 

og óbeinum styrkjum. Vaxtakjarnar er önnur aðferð en hún snýr að því að búa til 

byggðakjarna á landsbyggðinni sem mótvægi við höfuðborgasvæðið. Þriðja aðferðin snýr 

að því að virkja frumkvæði heimamanna með því að koma verkefnum í meira mæli af 

ríkinu heim í hérað. Fjórða aðferðin nefnist klasi en þar er hvatt til þess að fyrirtæki í 

tengdum greinum á sama svæði vinni að því saman að skapa auð fyrir sig og samfélagið. 

Niðurstöður ritgerðarinnar voru að finna og greina þær stefnur sem hafa verið notaðar í 

byggðamálum á Íslandi. Aðrar niðurstöður eru að þær aðgerðir og hugmyndir sem beitt 

hafa verið hafa ekki fengið að njóta sín án afskipta hagsmunapólitíkusa. Erfitt hefur 

reynst að velja og hafna og þess vegna hefur mikill fjöldi framkvæmda verið í takinu í 

einu sem erfitt hefur reynst að framkvæma. Ein niðurstaða tengd því eru vaxtasamningar 

sem eru orðnir að margra mati of margir til að geta orðið það mótvægi við 

höfuðborgasvæðið eins og upphaflega hafi staðið til.  
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Formáli  
 
Ástæður þess að ég valdi að skrifa um byggðaþróun á Íslandi er nokkrar. Þegar ég hóf 

skólagöngu mína í Háskóla Íslands þurfti ég að flytja búferlum eins og svo margir til 

höfuðborgarinnar. Ég hef búið nær allt mitt líf útá landsbyggðinni og eru rætur mínar þar. 

Á mínu heimili og bæjarfélagi er mikið rætt um hag og stöðu staðarins í stóru mynd 

Íslands. Mörgum finnst ,,litlu staðirnir” á landinu bera skertan hlut frá borði en aðrir segja 

þetta vera eðlilega þróun. Hvað svo sem því líður þá er alltaf þessi mannlegi þáttur sem 

kemur hvorki hagfræði, stjórnmálum eða öðru við en það er tengingin við fólkið í bænum, 

vinina, náttúruna og umhverfið sem þú hefur alist upp við sem hefur áhrif á þig og lætur 

þig tengjast ,,þínum” bæ strekum böndum. Sú mikla gagnrýni og uppskipting á þjóðinni í 

landsbyggð og höfuðborg sem hér hefur ríkt, fékk mig til að vilja skoða nánar hvernig 

hafi í rauninni verið staðið að byggðamálum á Íslandi í gegnum áratugina. Hvaða 

aðferðum hafi verið beytt til að reyna að stuðla að heilbrigðri byggð í landinu. 

Byggðastefnan hefur verið töluð niður, gjarnan sagt að ekkert hafi verið gert í 

byggðamálum og byggðastefnan sé ónýt. Ég ákvað því að velja mér byggðarmál til að 

skrifa um , því það stendur mér nærri og mér fannst áhugavert að skoða í sögulegu 

samhengi það sem gert hefur verið í byggðamálum íslendinga.  

 
Ó sveit minnar bernsku 

 sumarstöðvarnar grænu 
 sveit heimþrár og kvíða 

 
 nú ber mig aftur til þín 

 og þú býrð mér stað 
 skyldan nöfnum og heitum 

 sem hjarta mitt ann 
 og hljóðlátum niði kunnuglegra vatna. 

    Hannes PéturssonHannes PéturssonHannes PéturssonHannes Pétursson    
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1. Inngangur 
Ég hef ávallt haft áhuga á byggðamálum og byggðaumræðu og fundist hún oftar byggjast 

á tilfinningum en staðreyndum. Því lagðist ég í þá vinnu að finna út sögulega þróun 

byggðamála hér á landi, hvaða aðgerðum hafi verið beitt og hvert þær hafa leitt. Ekki 

væri verra ef þessi ritgerð gæti komið fleirum að gagni. 

“ Hefur byggðastefnan brugðizt ?” var spurt á ráðstefnu Byggðastofnunar árið 1987 eins 

og þangað til hafi aðeins verið ein byggðastefna ríkjandi. Nú 22 árum seinna er enn talað 

um byggðastefnuna í eintölu og beinist almenn gagnrýni að því hve ógagnsæ hún hafi 

verið. Byggðamál er eitthvað sem snertir alla Íslendinga sama hvort þeim líkar það betur 

eða verr. Byggðamál eru ekki eitthvert einkamál fólks sem býr útá landsbyggðinni. Það er 

okkur Íslendingum dýrmætt að hafa byggð í landinu og ekki til bóta að allt mannlíf 

flytjist á suð-vestur horn landsins. Með því yrði Ísland fátækara á allan hátt.  

Hinsvegar hefur ávallt verið umdeilt hvaða byggðaaðgerðir skuli notaðar til þess að ná 

fram markmiðum byggðastefnunnar hverju sinni. Ég ætla í þessari ritgerð að reyna að 

svara þeirri spurningu ,,hvað hefur einkennt byggðaaðgerðir og byggðastefnu á Íslandi 

síðustu áratugi ?“. Byggðaaðgerðir á Íslandi hafa verið með mismunandi sniði á hverjum 

tíma og skilað mis miklum árangri. Það sem mér þótti áhugaverðast var að skoða þessar 

leiðir sem hafa verið farnir, flokka þær og rýna í hverju þær hafi skilað. Þess vegna valdi 

ég rannsóknarspurninguna. 

Íslensk byggðastefna síðustu áratuga. 

Það sem kom mér á bragðið með þessa ritgerðaspurningu var meistararitgerð Páls 

Brynjarsson sem hann gerði við Háskólann í Volda í Noregi árið 2002 og bar yfirskriftina 

“Regionalpolitkk på Island”- hvernig byggðastefna nýtist best til að styrkja hinar dreifðu 

byggðir á Íslandi . Þar er farið yfir byggðasögu og byggðaþróun á Íslandi og greindar 

fjórar megin aðferðir sem einkennt hafa íslenskar byggðaaðgerðir. Á þessum grunni 

byggi ég mína ritgerð.  
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Einkenni byggðastefnu 

Byggðaáætlun er sett fram í formi þingsályktunar á Alþingi til fjögurra ára í senn, nú 

síðast fyrir árin 2006-2009 en einnig liggja fyrir drög að nýrri byggðaáætlun fyrir árin 

2010-2013 sem vitnað verður í .  

Núverandi byggðastefna á Íslandi er í mörgum veigamiklum atriðum afar ólík þeirri 

stefnu sem fylgt er í næstu nágrannalöndum okkar. Beinar fjárhagslegar aðgerðir gegna 

mun stærra hlutverki í byggðastefnu á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum þar sem meira  

er lagt upp úr  að efla samkeppnisstöðu atvinnugreina landanna á alþjóðlegum vettvangi, 

sérstaklega á sviði þróunar og tækni.1 Sú þróun hefur ýtt undir meiri fólksflutninga úr 

dreifbýli til stræstu borga en dæmi eru um sl.þrjátíu ár og hrundið af stað mikilli umræðu 

um byggðastefnu og byggðajafnvægi. Í öllum þessum löndum hafa heyrst raddir um að 

stjórnvöldum þar beri að grípa í taumana og jafna aðstöðumun á milli svæða. Innan 

Norðurlandanna hafa verið skilgreind átta svæði sem hafa náið samráð sín á milli um 

ýmis verkefni og aðgerðir. Ísland er aðili að  Norður-Atlantshafssvæðinu ásamt 

Færeyjum, Grænlandi og Norður-Noregi.2 

 

Ein helsta gagnrýni á byggðastefnu hér á landi hefur verið hve ógegnsæ hún er talin vera. 

Þræðir byggðastefnunnar liggja víða og því er erfitt að fá góða heildarsýn á útgjöld til 

byggðamála. Því er hætt við að opinber byggðstefna byggist á tilviljanakenndum 

inngripum meira en markvissri stefnu. Þetta býður heim hættunni á að fyrirtækjum sé 

mismunað og tryggir ekki heppilegustu nýtingu opinbers fjármagns.3 

Iðnaðarráðherra er ábyrgur fyrir byggðaáætluninni sem lögð er til hliðsjónar á fjögurra 

ára fresti, en það eru mörg ráðuneyti sem koma einnig að byggðamálum. Það hefur 

einmitt verið gagnrýnt að það sé ekki sama ráðuneytið sem fari með málefni 

sveitastjórnastigsins og byggðamála. Málaflokkarnir eru fjölmargir, vegagerð, 

heilbrigðismál, virkjanir, umhverfismat, menntamál,o.fl. og ráðuneytin jafn mörg. Þess 

vegna verður byggðastefna ekki eins markviss og ef byggðamálin gætu verið undir einu 

ráðuneyti og kerfið yrði þá ekki eins þungt í vöfum. 

                                                 
1 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 13 

2 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 203-204 

3 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 13 
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Þéttbýli er forsenda fyrir sérhæfingu og nýtingu ytri stærðarhagkvæmni fyrir atvinnulíf 

landsins. Sú spurning er meira knýjandi hvernig þéttbýlismunstrið á Íslandi muni verða til 

framtíðar og hvort landsmenn muni allir búa á höfuðborgarsvæðinu. Flestir 

þéttbýliskjarnar eiga í vök að verjast. Ef innviðir hagkerfisins, eins og samgöngur, 

fjarskipti eða stjórnkerfi, eru veikburða getur það talist hagkvæmt að þjappa fólki saman 

til að nýta nálægðina og spara þannig kostnað í samskipum fólks, hagrænum sem 

félagslegum. Á Íslandi er einpóla borgarþétting en það er þegar byggð í ákveðnu landi 

byggist nær eingöngu upp á einu svæði. Þetta er einsdæmi meðal vestrænna ríkja og 

minnir frekar á borgarmyndun í ríkjum þriðja heimsins. Tölfræðilegar rannsóknir sýna þó 

að slík einpóla borgarþétting er oft einhvers konar millibilsástand þar til viðkomandi ríki 

hefur náð ákveðnu þróunarstigi, innviðir hafa verið byggðir upp og lífskjör batnað. Þá 

mun búsetan færast til fleiri borga og borgarkerfið breytast og færast til þeirrar áttar sem 

þekkist á Vesturlöndum þar sem margir þéttbýlispólar eru fyrir hendi. 4 En líklegar 

ástæður fyrir þessari þróun á Íslandi er að landsmenn eru svo fáir og aðstæður voru hér 

þegar þéttbýlismyndun hófst mjög svipuð því sem var í þróunarlöndunum, Fólksfjölgun 

ör, framleiðni lítil og samgöngur frumstæðar.   

 

Þrátt fyrir mikinn byggðavanda á Íslandi verja Íslendingar hlutfallslega minna fé til 

byggðaþróunar en tíðkast annars staðar á Norðurlöndum.5 

 

Í drögum að nýrri byggðaáætlun 2010-2013 virðist  ætlunin að taka á þessum veikleika 

með því að samhæfa þróunar- og framkvæmdaáætlanir ráðuneyta undir forystu 

forsætisráðuneytisins og samræma áætlanir.  Ný ríkisstjórn virðist ekki ætla að sveigja af 

þeirri braut miðað við yfirlýsingar í samstarfssáttmálanum. Auk byggðaáætlunar tengjast 

samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun, náttúruverndaráætlun, rammaáætlun um  nýtingu 

vatnsafls og jarðvarma og fleiri áætlanir sem varða hagsmuni landsbyggðarinnar. 

Ráðuneyti og undirstofnanir þeirra geta á þennan hátt orðið virkari við mótun 

                                                 
4 Axel Hall ofl. (2004). Bls 190 
5 Ingi Rúnar Eðvarðsson (ritstjóri).  (1998). Bls 18 
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byggðaáætlunar og aukið líkur til þess að vinna við hana og við áætlanir ráðuneytanna 

sjálfra, verði samstilltari og árangursríkari.6  

Kostnaður vegna byggðamála á Íslandi kemur aðeins að litlu leyti fram í útgjöldum 

ríkisins. Stærsti hluti til byggðamála felst í þeirri jöfnun sem á sér stað milli sveitarfélaga 

í landinu með úthlutun úr Jöfnunarsjóði Sveitarfélaganna.7  

 

Byggðastefna er auðvitað ekki eitthvert sér íslenskt fyrirbæri því það er yfirlýst stefna 

Evrópusambandsins að vilja styrkja svæði sem standa verr að vígi en önnur. Á árunum 

2007 til 2013 rennur röskur þriðjungur fjárlaga Evrópusambandsins til byggðamála. Það 

eru 347 milljarðar evra - rúmir 63 þúsund milljarðar íslenskra króna. Fyrir þá fjárhæð 

væri hægt að reka íslenska ríkið í 124 ár. Þannig að um er að ræða mikla fjárhæðir sem 

ætti að skipta alla miklu máli. Þetta sýnir það að byggðamál skipta máli allsstaðar.8 

Rannsóknartími 

Gagnaöflun hófst í febrúar 2009. Safnaði ég að mér efni sem við kom byggðamálum. 

Hinsvegar átti sú hugmynd sem ég fór af stað með á þeim tíma ekki eftir að rata í 

ritgerðaskrif og breyttist nálgun mín aðeins á ritgerðinni með tímanum og mikil vinna 

komst ekki á blað en nýttist sem fræðigrunnur. Ástæðuna tel ég vera þá að ég lagði ekki 

strax frá upphafi upp með skýra stefnu og rannsóknarspurningu. Hinsvegar tók ritgerðin 

betri og skýrari stefnu í lok mars og fóru ritgerðarskrif þá á fullt skrið. 

Aðferðafræði og gagnaöflun 

Til að fá greiningu á rannsóknarefninu byrjaði ég leit mína á Landsbókasafninu og fann 

þar mikið magn bóka sem við komu byggðastefnum og byggðaáætlunum á Íslandi. 

Einnig voru ófáar skýrslur, blaðagreinar og netsíður notaðar til að víkka 

sjóndeildarhringinn. Ég dvaldi mikinn tíma af ritgerðasmíðinni í heimabæ mínum 

Sauðárkróki og kom það sér vel því Byggðastofnun er þar staðsett og gat ég því rætt við 

einstaklinga sem þar vinna og fengið þeirra sjónarmið. Þegar ég var búinn að ákveða 

                                                 
6 Byggðastofnun. (2009). Bls 5 

7 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 14 
8 http://www.ruv.is/esb/ 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/740&format=HTML&aged=0&languag
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rannsóknarspurninguna og nota til hliðsjónar mastersritgerð Páls fékk ég aðgang hjá 

Byggðastofnun að hans ritgerð. Ég átti einnig gott samtal við Guðmund Guðmundsson 

starfsmann Byggðastofnunar sem lét mig hafa óbirt handrit eftir Bjarna Einarsson 

fv.forstjóra og met ég það mikils, enda miklar og skemmtilegar upplýsingar sem ég nýtti 

mér þar við vinnslu ritgerðinar. Einnig fékk ég fund í Borgarnesi við Pál Brynjarson og 

ræddum við ritgerð hans og byggðarmál. Það hjálpaði mér mikið við að koma ritgerðinni 

af stað. Fékk ég einnig fund með Árna Ragnarsyni sérfræðingi á þróunarsviði 

Byggðastofnunar. Sá fundur var einnig mjög gagnlegur og hjálpaði mér við vinnslu 

ritgerðarinnar.  

Helstu gagnaveitur mínar voru í þessari ritgerð, Regionalpolitikk pa Island, Skýrslur frá 

Byggðastofnun, Byggðaáætlanir, Fólk og Fyrirtæki: Búseta og starfskilyrði á 

landsbyggðinni, Óbirt handrit eftir Bjarna Einarsson og erindi eftir Jónas H. Haralz um 

byggðaáætlnir.  

Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina á hvaða stoðum byggðastefna stjórnvalda og 

byggðaaðgerðir síðustu ára og áratuga á Íslandi hvíla.  Aðferðum félagsvísindanna, 

félagsfræði, stjórnmálafræði og hagfræði er beitt til að greina og skýra þá þróun og í 

greiningunni er gengið útfrá fræðaramma sem skiptir byggðaaðgerðum í fjóra flokka. Það 

er í fyrsta lagi, hreinir almennir styrkir til byggðamála, hlutverk 

vaxtakjarnakenningarinnar, í þriðja lagi frumkvæði heimamanna og að lokum smár 

atvinnurekstur og netstarfsemi eða það sem betur er þekkt  sem klasar. Þessi skilgreining 

er notuð í ritgerð Páls.  

 

Þá liggja tvær síðustu byggðaáætlanir og drög að byggðaáætluninni 2010-2013 til 

grundvallar sem vitnisburður um byggðaaðgerðir. Að auki fyrri byggðastefnur 

stjórnvalda, skrifaðar og framkvæmdar. Heimilda er víða leitað, m.a. í óbirtu handriti 

Bjarna Einarssonar fyrrverandi forstjóra Framkvæmdastofnunar ríkisins eins og áður er 

getið. 
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Í ritgerðinni er farið yfir  byggðasögu og byggðaþróun á Íslandi. Þá er gerð grein fyrir 

þeim fjórum flokkum eða tegundum byggðaaðgerða sem mynda fræðaramma 

ritgerðarinnar. Skoðað að hvaða leyti síðustu þrjár byggðaáætlanir falli að þessum 

ramma.Sumar aðgerðir úr byggðaáætlunum eru reyndar byggðar á hugmyndum úr 

mörgum áttum og eiga heima í fleiri en einni hugmyndafræði. Ég mun því fara þá leið að 

velja þeim þann stað þar sem það á best við í dag. 

Þéttbýlismyndun 

Ísland er eitt strjálbýlasta land Evrópu með aðeins þrjá íbúa á hvern ferkílómetra. Flestir 

Íslendingar búa hinsvegar á tiltölulega afmörkuðu svæði og fyrir vikið er hlutfall 

þéttbýlisbúa eitt hið hæsta í álfunni eða 91,5% þjóðarinnar. Hér eru aðeins 10 

þéttbýlisstaðir með fleiri en 2000 íbúa.9 

Um 65% landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og er það hærra hlutfall en á öðrum 

Norðurlöndum.10  Með innreið iðnbyltingarinnar áttu sér stað miklir fólksflutningar hvar 

sem var í heiminum og var Ísland ekkert frábrugðið í þeim efnum.11  

 

Fyrir 10 árum var vandinn í byggðamálum talinn vera mestur þar sem atvinnulíf 

einkenndist af háu hlutfalli frumvinnslugreina en fólki hafði fjölgað mest þar sem verslun 

og þjónusta voru í blóma. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru þeir sem flust hafa búferlum milli landshluta á 

liðnum árum að stórum hluta ungt fólk sem ýmist virðist vera að fara til frekara náms eða 

að stofna heimili. Búferlaflutningar innanlands eru því að stórum hluta liður í 

ákvörðunum sem tengjast námi, stofnun heimilis og atvinnuleit að námi loknu.12 

 

Umræðan um búsetuskilyrði og búsetuflutninga er umræðan um mannlega tilveru og þarf 

að skoðast í ljósi þess hvað einkennir mannlegt samfélag á hverjum tíma.13  

 

                                                 
9 Ingi Rúnar Eðvarðsson (ritstj.) (1998). Bls 17-18 

10 Hagstofa Íslands. (2009) 

11 Stefán Ólafsson. (2004). Bls 11 

12 Ingi Rúnar Eðvarðsson (ritstj.) (1998). Bls 18 

13 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 60 
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Því fer fjarri að endanlegt svar hafi fundist við þeirri spurningu hversvegna fólk flytur. 

Um 1950 voru kenningar um búferlaflutninga áberandi samhliða vexti greina á borð við 

félagfræði og sálfræði. Kenningin um tog- og ýtikrafta sem gerir ráð fyrir því að 

búferlaflutningar ráðist af þáttum sem annaðhvort toga í eða ýta frá. Einstaklingurinn 

meti umfang kosta, galla og hlutlausra þátta annars vegar á upprunastað sínum og hins 

vegar áfangastað.14  

 

Breski hagfræðingurinn Alfred Marshall (1920) benti fyrstur á kosti þéttbýlismyndunar 

fyrir atvinnulífið, að ýmis stærðarhagkvæmni valdi því að framleiðni fyrirtækja sé meiri, 

því fleiri sem þau eru saman. Bandaríski hagfræðingurinn Hotelling færði enn frekari rök 

fyrir því að fyrirtæki í sömu starfsgrein sæktu á svipaðar slóðir. Marshall benti á að 

sambýlið gæti orðið til þess að stjórnendur og starfsmenn læri hver af öðrum og þyrping 

sambærilegra fyrirtækja leiði til stofnunar annarra sem sjái þeim fyrir ýmiskonar aðstöðu 

og þjónustu. Kenning Marshall segir ekkert um hvaða þættir ákvarða hvar á landinu 

þéttbýlið verður, hér getur tilviljun ráðið. Duglegir athafnamenn fyrr á öldum hafa í 

mörgum tilvikum haft varanleg áhrif á byggðamynstur í landinu.15 

 

Kostnaður við flutningsþjónustu er oft mjög mikill og hún því staðsett nálægt mörkuðum. 

Þótt flutningskostnaður sé minni, t.d. við bankastarfsemi þá er ekki hagkvæmt að flytja 

einstakar rekstrareiningar útá land, því vinnuaflið kýs frekar að vera þar sem 

atvinnuöryggið er meira. Þetta þýðir að aukið vægi þjónustugeira og aukin framleiðni 

fjármagns í frumvinnslu hefur í för með sér að fyrirtæki flykkjast þangað sem þéttbýlið er 

mest, við það aukast atvinnutækifæri í mesta þéttbýlinu en fækkar í þorpum sem byggja á 

frumvinnslu.16 

 

 

                                                 
14 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 57 

15 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 38-40 

16 Skýrsla byggðanefndar þingflokkana. (1986). Bls 38-40 
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Opinber íhlutun 

Allt frá því að fólki fór að fækka í sveitum landsins hafa ráðamenn þjóðarinnar reynt að 

stemma stigu við búferlaflutningum. Á millistríðsárum var reynt að hefta flutning frá 

sveitum til bæja og eftir stríð var áherslan á að styrkja byggðarlög utan 

höfuðborgarsvæðisins. Afskipti hins opinbera af atvinnumálum eru ævagömul. Þau hafa 

verið í formi skattlagningar, lána og styrkja. Þörfin hefur verið mest á erfiðleika- og 

atvinnuleysistímum en afskipta hins opinbera er sjaldnast óskað í góðæri.17  

Árið 1905 var Fiskveiðasjóður Íslands stofnaður til eflingar sjávarútvegi. Iðnlánasjóður 

var stofnaður árið 1935 í kreppunni,til að styrkja innlendan iðnað. Húsnæðisstofnun 

ríkisins var komið á laggirnar árið 1957 til að styrkja landsmenn í eignakaupum. Árið 

1964 var Ferðamálasjóður stofnaður með lögum um skipulag ferðamála. 

Framleiðnisjóður landbúnaðarins var stofnaður 1966. Lánasjóður sveitarfélaga einnig 

sama ár og tók Atvinnujöfnunarsjóður við af Atvinnubótasjóði árið 1966 til að stuðla að 

jafnvægi í byggð landsins. Þetta árið var Verslunarlánasjóður einnig stofnaður. 

Framkvæmdasjóður Íslands tók við af Framkvæmdabanka Íslands árið 1967. 

Iðnþróunarsjóður var svo stofnaður árið 1970. 18  

Nýbyggingaráð sem sett var á laggirnar árið 1944 átti að leiðbeina og aðstoða við öflun 

atvinnutækja til byggðarlaga, sem sérstaka þörf höfðu fyrir þau.  Framkvæmdabanki 

Íslands sem var stofnsettur 1953 hafði það hlutverk hans að efla atvinnulíf og stuðla að 

arðvænlegum framkvæmdum.  

“Framkvæmdabankinn gerði mikið gagn meðan hann starfaði. Eigi að síður þótti ástæða 

til þess að stofna Atvinnubótasjóð 1962. Hlutverk hans var að veita lán og styrki til þess 

að auka framleiðslu á þeim stöðum í landinu þar sem þörfin var brýnust. Árið 1966 var 

Atvinnujöfnunarsjóður stofnaður og var Framkvæmdabankinn lagður niður um það 

leyti. Hlutverk Atvinnujöfnunarsjóðs var í meginatriðum það sama og markmið 

Atvinnubótasjóðs. Hluti af stofnfé hans var óafturkræft framlag Bandaríkjastjórnar frá 

                                                 
17 Bjarni Einarsson. (1978) 

18 Seðlabanki Íslands. (2009) 
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árinu 1960, 55 millj. kr. Einnig hafði Atvinnujöfnunarsjóður heimild til lántöku frá 

Framkvæmdasjóði ríkisins ef hann skorti fjármagn.  

Sjóðurinn átti þátt í því að bjarga mörgum byggðarlögum þegar verðfall 

útflutningsafurðanna skall yfir á árnunum 1967 og 1968. Þá lækkuðu útflutningstekjurnar 

á tveim árum um 50%. Árið 1970 hafði atvinnuleysi verið að mestu útrýmt. 

Atvinnuvegirnir höfðu rétt við og útflutningsverð afurðanna fór hækkandi.  

Eftir stjórnarskiptin 1971 voru sett lög um Framkvæmdastofnun ríkisins. 

Framkvæmdastofnun tók við hlutverki Efnahagsstofnunarinnar, sem hafði með höndum 

hagrannsóknir og áætlanagerðir fyrir ríkisstjórnina. Fljótlega var lögum um 

Framkvæmdastofnun ríkisins breytt með sérstökum lögum um Þjóðhagsstofnun Íslands. 

Með því var sá þáttur tekinn út úr Framkvæmdastofnuninni. Má segja að Þjóðhagsstofnun 

hafi unnið með líkum hætti og Efnahagsstofnunin gerði áður. 

 “Byggðasjóður tók við hlutverki Atvinnujöfnunarsjóðs og var efldur við 

stjórnarmyndum 1974. Hlutverk Byggðasjóðs var samkvæmt lögunum að stuðla að 

jafnvægi í byggð landsins með því að veita fjárhagslegan stuðning til framkvæmda og 

eflingar atvinnulífs með hliðsjón af landshlutaáætlunum. Eins og venjulega urðu deilur 

um það hvort fjármagnið væri rétt nýtt. En á milli áranna 1969-1975 fjölgaði í öllum 

kjördæmum nema Vestfjörðum. 19 

Árið 1976  var samþykkt frumvarp um breytingu á lögum um Framkvæmdastofnun 

ríkisins. Þá var komið á sérstakri byggðadeild í stjórnsýslukerfi ríkisins til þess að annast 

byggðamál.20  

Íhlutanir stjórnvalda hafa verið umdeildar í gegnum tíðina. Ingólfur Jónsson sem mikið 

kom að þessum málum á sínum tíma,  var viðskipta-og iðnaðarmálaráðherra 1953-56 og 

landbúnaðar-og samgöngumálaráðherra frá 1959-71, dregur saman í skýringu afskipti 

stjórnvalda af byggðamálum í ræðu árið 1976, en þá hafði einmitt komið fram hvöss 

gagnrýni frá þingmönnum Reykvíkinga, sérstaklega Albert Guðmundssyni sem þótti 

                                                 
19 Ingólfur Jónsson.(a). (1976). 

20 Bjarni Einarsson. (1978) 
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höfuðborgin  bera skarðan hlut frá borði í byggðastefnunni. “ Má segja að á undanförnum 

árum og áratugum hafi ríkisstjórn og Alþingi gert mikið með ýmsum ráðstöfunum til þess 

að byggja upp atvinnulífið víða um land. Fólksstraumurinn utan af landi á 

Reykjavíkursvæðið hefur valdið stjórnvöldum og öllum hugsandi mönnum áhyggjum. 

Ýmsir staðir víðs vegar um land hafa góð skilyrði til aukinnar framleiðslu og 

gjaldeyrisöflunar ef atvinnutæki og vinnuafl eru fyrir hendi. Sjálfstæði þjóðarinnar og 

velgengni eru undir því komin að möguleikarnir séu nýttir. Alþingi og ríkisstjórn gera sér 

að jafnaði grein fyrir þessum staðreyndum. Þess vegna eru ráðstafanir gerðar til þess að 

stuðla að atvinnuöryggi og öflun atvinnutækja þar sem þeirra er þörf.” Segir Ingólfur 

Jónsson í ræðu á Alþingi 23.nóv 1976.  

Árið 1985 var Byggðastofnun komið á fót sem sjálfstæðri ríkisstofnun er heyrði undir 

forsætisráðherra og tók yfir eignir og skuldbindingar Byggðasjóðs.  Var sú aðgerð hluti af 

víðtækri uppstokkun á sjóðakerfi ríkisins.  Líkt og var um Framkvæmdastofnun áður kaus 

sameinað Alþingi sjö manna stjórn Byggðastofnunar.  

Árið 1999 voru ýmsum þáttum breytt í starfsemi Byggðastofnunar.  Með þeim lögum var 

Byggðastofnun flutt undir valdsvið iðnaðarráðherra, og í stað þingkjörinnar stjórnar þá er 

hún nú skipuð af iðnaðarráðherra.21 

Byggðaáætlanir sem stjórntæki  

Jónas H. Haralz (f.1919)  hagfræðingur sem er þekktastur fyrir að vera aðalhönnuður 

efnahagsaðgerða Viðreisnarstjórnarinnar,  flutti erindi um  byggðaáætlanir á fundi 

fulltrúaráðs sambands íslenskra sveitarfélaga 10.mars 1966.  Þar sagði hann 

byggðaáætlanir geta orðið þýðingarmikil tæki til þess að ná fram efnahagslegum 

framförum samfara heilbrigðri þróun byggða og atvinnugreina. Lagði hann ríka áherslu á 

að marka þyrfti stefnu og halda fast við hana, velja framkvæmdir í samræmi við þá stefnu 

sem mótuð hefði verið, raða þeim í tímaröð og ákvarða hæfilega áfanga. Nauðsynlegt 

væri að opinberir aðilar veittu stuðning því framtaki sem til væri heima fyrir en ekki ætti 

að byggja verksmiðjur af hinu eða þessu tagi. Jónas gagnrýndi það stefnuleysi sem ríkt 

hefði hér á landi, því að menn hefðu reynt að forðast það í lengstu lög, að þurfa að velja 
                                                 
21 Um Byggðastofnun. (2009) 
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og hafna. Þess vegna væri mikill fjöldi framkvæmda í takinu í einu, eðlilegir áfangar 

gætu ekki náðst og það mikla fé, sem varið hefði til framkvæmda, bæri ekki tilætlaðan 

árangur.  

 

Jónas skilgreinir byggðaáætlun sem athugun á vandamálum byggðar, er leitist við að 

skilja í hverju vandi hennar sé fólginn, er marki almenna stefnu til að mæta vandanum og 

bendi á hagkvæmar leiðir til að ná settu marki. Áætlunin hafi tvo ólíka þætti, það sem 

snýr að opinbera þættinum, en þar miða byggðaáætlanir að því að marka stefnuna í hverri 

einstakri grein í samræmi við þá megin niðurstöðu um vandamál byggðarinnar, sem 

komist hafi verið að. Hinn þátturinn snúi að atvinnuvegunum sem byggi á framtaki 

einstaklinga. 

 

“Slík áætlun sýnir hvað eigi að gera, hvað mikið það kosti, hvað mikið eigi að gera á 

hverju ári og hvernig fjár sé til þess aflað. Það verður þó alltaf að hafa í huga, að áætlanir 

af þessu tagi eru starfstæki. Þeim verður að breyta eftir því, sem aðstæður breytast og 

þekking eykst. Það má aldrei líta á þær sem ófrávíkjanlegan leiðarvísi, sem ákveðinn hafi 

verið í eitt skipti fyrir öll.”22  

Einn þýðingarmesti ávinningur byggðaáætlana er að byggðarlögin sjálf geta farið að líta á 

sig sem eina heild, farið að sjá sína sameiginlegu hagsmuni og hætt að líta eingöngu á 

sinn fjörð og sitt þorp út af fyrir sig.  

 

“Byggðaáætlanir geta þannig orðið þýðingarmikið tæki til þess að ná því markmiði, sem 

við allir viljum stefna að, efnahagslegum framförum samfara heilbrigðri þróun byggða og 

atvinnugreina.”23 

Orð Jónasar um að aldrei megi líta á áætlanirnar sem ófrávíkjanlegan leiðarvísi er ein af 

þeim rökum af hverju byggðaáætlanir eru aðeins þingsályktanir. 

 
 
                                                 
22 Jónas H. Haralz. (1966). Bls 49 
23 Jónas H. Haralz. (1966). Bls 43-52 
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2. Fjórar tegundir byggðaaðgerða 

Byggðastefna Íslendinga á síðustu áratugum hefur verið umdeild, mismunandi leiðir hafa 

verið reyndar til þess að jafna byggð í landinu og koma til móts við þau þorp og 

þéttbýlisstaði á landinu sem eiga undir högg að sækja. Hægt er að skipta markvissri 

byggðastefnu á Íslandi niður í fjórar mismunandi aðgerðir sem unnið hefur verið eftir á 

hverjum tíma. Fyrsta markvissa aðferðin sem reynd var voru hreinir almennir styrkir en 

þar eru stjórnvöld aðalgerandinn með beinum afskiptum af markaðinum í formi styrkja. 

Önnur aðferð byggir á kenningunni um að efla og styrkja tiltekna kjarna í kjördæmunum 

sem myndi leiða af sér áframhaldandi efnahagslegan vöxt á ákveðnum stað og í næsta 

nágreni með margfeldisáhrifum. Þriðja aðferðin snýr að frumkvæði heimamanna og 

eflingu þess til að byggja upp sjálfbærni á ákveðnum svæðum. Svæðin áttu að geta staðið 

undir sér og verða óháð styrkjum frá ríkinu. En rannsóknir höfðu sýnt fram á að styrkir 

frá ríkinu höfðu veikt svæðin en ekki styrkt eins og upphaflega var lagt upp með. Fjórða 

aðferðin er byggð á kenningunni um klasa, að sameina hóp fyrirtækja, þjónustuaðila, 

stofnana og tengdra aðila á sama landsvæði, á ákveðnu sviði, sem keppa hvert við annað 

en hafa einnig með sér náið samstarf. Þannig bæti fyrirtækin samkeppnisstöðu sína og 

skapi auð. Lítil fyrirtæki á svæði á landsbyggðinni þurfi ekki að sameinast til að ná 

árangri, heldur geti þau unnið saman að því að styrkja sig og svæðið. Svona samstarf 

getur falist í lækkun á flutningskostnaði, sameiginlegu markaðsátaki, betri samningum 

við birgja og svo framvegis. Alþjóðavæðingin hefur breytt ákveðinni hugsun en ljóst er 

að landsvæði standa í samkeppni við önnur svæði, ekki bara í eigin landi heldur við svæði 

víðs vegar í heiminum. Þannig er kominn markaður fyrir samstarf að þessu leyti.  

En hér að neðan fer ég yfir þessa þætti ítarlega og byrja yfirferðina á hreinum almennum 

styrkjum.  
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3. Hreinir almennir styrkir 
Ríkið er aðalgerandinn í styrkjakerfinu, það ræðst inn á svið markaðslögmálsins með 

beinum styrkjum, meðal annars með því að breyta markaðsskilyrðum og 

samkeppnisstöðu annarra fyrirtækja sem eru byggð upp án styrkja. En stjórnvöld gera 

þetta samt í nafni byggðastefnu, sem ætlað er að jafna byggðaþróun.24 Á Íslandi var sú 

aðferð mest bundin Framkvæmdastofnun ríksins, forvera Byggðastofnunar. Hún veitti 

fyrirtækjum á landsbyggðinni hagstæð lán. 

 

Í meginatriðum má skipta ríkisafskiptum í tvennt; annars vegar beinan og óbeinan 

stuðning við heimilin og hins vegar stuðning við atvinnulífið á landsbyggðinni. Beinn 

stuðningur við heimilin felst meðal annars í niðurgreiðslu á orku til húshitunar og 

styrkjum til náms á framhaldsskólastigi. Óbeinn stuðningur felst til dæmis í 

landbúnaðarstefnunni, jöfnunarsjóðum hvers konar og stuðningi við atvinnuvegina. Hann 

kemur fram meðal annars í lánum Byggðastofnunar til rekstrar og uppbyggingar á 

landsbyggðinni, byggðatengdum fiskikvótum og flutningsjöfnunarsjóðum. Auk þess hafa 

innviðir þjóðfélagsins verið styrktir á ýmsan hátt með byggðasjónarmið í huga þar á 

meðal samgöngubætur sem miða að því að lækka flutningskostnað og stækka 

atvinnusvæði.25 Þá er hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, sem færir fjármuni frá 

fjölmennum sveitarfélögum til þeirra fámennari afar mikið og einnig að færa fjármuni frá 

ríkari sveitarfélögum til efnaminni. Sjóðurinn starfar á grundvelli laga um tekjustofna 

sveitarfélaga og var stofnaður árið 1937.26  

 

Hugmyndafræðin á bakvið hina svokölluðu hreinu almennu styrki er að laða að fjármagn 

og vinnustaði til svæðanna með því að gera skilyrðin hagstæð og ná að nútímavæða 

atvinnulífið. Til þess að aðferðin gangi upp þurfa viðkomandi sveitarfélög að vinna með 

og lækka til að mynda viss gjöld og gera umhverfið sem best til þess fallið að fyrirtækin 

komi með starfsemi sína á svæðið. 27  

                                                 
24 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 69 

25 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 28 

26 Samgönguráðuneytið. (2007). Bls 4 

27 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 68 
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Kenning 

Þegar ríkið kemur með jafn afgerandi hætti inn í ákvörðun um staðsetningu verksmiðja í 

ríkiseigu fylgir því gjarnan sú umræða að verið sé að bjarga viðkomandi svæði og um 

hagsmunapólitík að ræða. Hinsvegar er það svo að ákveðnar aðferðir eru notaðar við 

staðsetningu margra verksmiðja.  

Þýski hagfræðingurinn Alfred Weber, setti fram kenningu árið 1909 um staðsetningu 

iðnaðar sem snýr að því að rökstyðja beina styrki til að koma á fót fyrirtækjum á 

ákveðnum stöðum þannig að verksmiðjurnar séu staðsettar þar sem 

heildarframleiðslukostnaður er eins lítill og unnt er. Ræðir Weber annarsvegar um 

svokallað  ,,þyngdar- glötunar ferli” ( weight -loosing case) þar sem mestu skipta 

flutingskostnaður hráefna, orku og afurða.  

Á mynd 1 er lýst með þyngdar-glötunarferlinu því þegar hrávaran er þyngri en fullunna 

varan og hvernig hægt er að finna hagstæðasta framleiðsluferlið þar sem verksmiðjan er 

staðsett mitt á milli uppsprettu vörunnar og markaðarins.Verðið á vörunni hækkar eftir 

því sem verksmiðjan er lengra frá hráefninu. Ástæðan er sú að varan er þyngri óunnin og 

óhagstæðara að hafa verksmiðjuna langt frá, vegna þess að flutningskostnaður er meiri 

þegar varan er þyngri. Eitt dæmi um þetta  hér á landi er Steinullarverksmiðjan á 

Sauðárkróki sem sett var niður  árið 1985 með styrk frá ríkinu, við upptök hráefnisins, 

þar sem sandurinn sem steinullinn er unnin úr er þyngri en steinullin sjálf.  

 
Mynd 1. Þyngdarglötunarferli Webers28 

 

Á mynd 2 er um að ræða s.k. ,,þyngda- aukandi ferli” ( weight- gaining case ) en þá er 

framleidda varan þyngri en hrávaran. Þegar staðan er þannig þá er hrávaran létt og þegar 
                                                 
28 Alfred Weber´s Theory of Industrial Location. (2009).  



 20

prófað er samkvæmt töflu fjögur að setja vinnslustaðinn mitt á milli uppsprettunnar og 

markaðarins þá vex kostnaðurinn lítið þegar hrávaran er flutt á vinnslustað, en kostnaður 

vörunnar eykst mikið þegar varan er fullunnin og orðin þyngri er hrávaran. Í töflu sex  er 

vinnslustaðurinn settur sem næst markaðnum og þá næst fram mesta hagkvæmnin, því 

eins og í dæminu fyrir ofan þá er hagstæðara að flytja léttari vöru því flutningskostnaður 

er ódýrari þannig. Þegar hrávaran er léttari en afurðin er hagstæðast að hafa verksmiðjuna 

sem næst markaðinum.  Dæmi um þetta er Sementsverksmiðjan á Akranesi sem er 

staðsett nálægt helsta markaðssvæðinu.  

 

 

Mynd. 2. Þyngdaraukningaferli Webers29 

Áhrif beinna byggðastyrkja. 

Til að meta áhrif beinna byggðastyrkja er við hæfi að skoða samanburð úr bókinni Fólk 

og fyrirtæki þar sem tekið er dæmi af tveimur landshlutasvæðum; A sem er strjálbýlt 

svæði og B þar sem er þéttari byggð. Forsendurnar eru þær að fólk flytjist seint eða ekki á 

milli landshluta en fjármagn sé fullkomlega hreyfanlegt. Við ætlum að efla svæði A með 

því að leggja skatt á það fjármagn sem fyrir er á svæði B og styrkja rekstur fyrirtækja á 

svæði A. Fjármagnið flyst á svæði A og fyrirtæki eru lögð niður á svæði B en ný rísa á 

svæði A. Færri fyrirtæki verða eftir í þéttbýlinu og stærðarhagkvæmnin minni. Nú læra 

íbúar á svæði B minna hver af öðrum en stæðarhagkvæmnin eykst þó aðeins á svæði A.  

Nettó áhrifin eru þau að það dregur úr uppgötvunum og menntun í landinu og slíkt veldur 

minni hagvexti. Það er hagkvæmara að hafa stóra bæi því þá er lítill flutningskostnaður 

                                                 
29 Alfred Weber´s Theory of Industrial Location. (2009). 
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og fyrirtæki og fólk eiga auðveldara með að læra hvert af öðru því þau vinna miklu nánar 

saman.30   

Tækniframfarir auka afköstin og minnkar þörf á vinnuafli. Fólk getur þá einbeitt sér að 

því að vinna önnur störf eða fundið hagkvæmari leiðir til framleiðslu. Sama gildir um 

aukna  menntun, hún eykur afköstin og dregur úr leið úr þörfinni fyrir mannskap sem 

getur þá snúið sér að annarri framleiðslu . 

En aftur að dæminu, þá verður með inngripinu hinsvegar meiri  jöfnuður í lífskjörum á 

milli landshlutanna. Atvinnuástand hefur batnað á svæði A og tekjur þar með aukist. 

Verðlag lækkar á svæði A vegna meiri samkeppni og minni flutningskostnaðar sem stafar 

að því að vörur eru framleiddar þar. Verðlag hækkar aftur á móti á svæði B vegna aukins 

flutningskostnaðar og minni samkeppni á heimamarkaði. Hér nær byggðastefnan árangri 

ef markmið hennar er það eitt að jafna dreifingu byggðar í landinu en hún kemur niður á 

þjóðarframleiðslu og hagvexti; þjóðin er að meðaltali fátækari en áður.31 

 

Ef við skoðum þetta síðan í raunveruleikanum þá getum við litið til þess að miklar 

samgöngubætur hafa orðið á milli Egilsstaða og Akureyrar sem hefur verið mikil búbót 

fyrir verslunareigendur á Akureyri. En hinsvegar hefur þetta verið á kostnað gömlu 

verslunarstaðanna svo sem Blönduóss, Hofsóss, Húsavíkur og Egilsstaða. Kenningin 

segir að margvíslegt hagræði verði af samþjöppun verslunar og atvinnulífs á Akureyri.32 

Skuttogaravæðingin  

Annað dæmi um áhrif beinna afskipta ríkisins er skuttogaravæðingin. Á árunum 1971-

1979 voru keyptir 86 skuttogarar til landsins og þeim dreift með tilliti til 

byggðasjónarmiða. Ekki var allsstaðar hefð fyrir útgerð svona stórra skipa og því þurfti 

að bæta aðstöðu og þjónustu víða. Til þess að þessar miklu fjárfestingar hefðu tilætluð 

áhrif og drægju úr fólksflutningum til höfuðborgasvæðisins var einnig ráðist í mikla 

uppbyggingu á opinberri þjónustu og heilsugæsla og skólastarf eflt á landsbyggðinni.33 

                                                 
30 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 44 
31 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 44-45 
32 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 46 

33 Axel Hall ofl. (2002). Bls 132-133 
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Sveitarfélögin höfðu líka stóru hlutverki að gegna í uppbyggingu sjávarútvegs. Nokkur 

þeirra voru ýmist einu eigendur frystihúsanna eða aðalhluthafar.  

Algengast var þó að sveitarfélögin ættu þessi fyrirtæki ásamt einkaaðilum og 

Kaupfélögum. Sveitarfélögin lögðu af mörkum fjármagn eða baktryggingu á lánin til 

fyrirtækjanna og studdu þau þannig. 34 Sveitarfélögin ráku þannig ákveðna stefnu í því 

augnamiði að draga til sín fjármagn til að kaupa togara eða gera upp fiskvinnslufyrirtæki. 

Jafnvel þó þessi aðferðarfræði hafi verið byggð á þjóðarhag þá kom hún landsbyggðinni 

fyrst og fremst til góða. Togararnir tryggðu jafna atvinnu allt árið í sjávarútvegi. 

Bátaflotinn varð hinsvegar svo öflugur á þessum tíma og tæknin svo mikil að það urðu 

ofveiðar og við það stoppaði þessi gífurlega uppbygging uppúr 1980. Af því að hafið er 

takmörkuð auðlind þá varð þessi leið ríkisstyrkja á uppbyggingu einnar greinar 

atvinnulífsins til þess að ríkisstyrkir til greinarinnar sigldu í strand.35 

Flutningur opinberra stofnana út á land 

Laust eftir 1970 lagði nefnd sem kannaði möguleika þess að flytja opinberar stofnanir út 

á land til að 25 stofnanir með um 700 ársverk ættu að flytjast frá Reykjavík útá land. En 

eftir að Alþingi og ríkisstjórn hafði fjallað um tillögurnar var málið sett í þann farveg að 

opinberum stofnunum var gert að búa til útibú á landsbyggðinni og var það gert í 

mörgum tilvikum. Frá því að umræðan hófst uppúr 1970 og til ársins 1994 var bara ein 

opinber stofnun flutt frá Reykjavík til landsbyggðinnar og frá 1994 - 2002 voru þrjár 

stofnanir fluttar útá land í heilu lagi. Ein ástæða þessarar mótstöðu var hjá fólki sem vann 

hjá viðkomandi stofnununum. Þetta hefur leitt til þess að umræðan um að flytja opinberar 

stofnanir útá land er aðeins rædd í skötulíki í byggðaáætlunum. Þess í stað er talað um að 

skapa verkefni og auka fjölda atvinnuplássa á landsbyggðinni meðal annars að búa til 

nýjar stofnanir á landsbyggðinni. 

 

Í byggðaáætlun 2002-2005 átti að efla opinber verkefni og þjónustu á landsbyggðinni  

með því að flytja þangað verkefni og störf sem krefðust háskólamenntunar og einblínt að 

einum byggðakjarna í hverjum fjórðungi. Einnig átti að efla fiskeldi með útgjöldum frá 

                                                 
34 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 69-70 
35 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 69 
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ríkinu og með andvirði á sölu Steinullarverksmiðjunnar. Helmingur andvirðisins átti að 

renna til verkefna í fiskeldi og hinn helmingurinn í samgöngubætur á svæðum sem áttu 

hagsmuna að gæta vegna starfsemi verksmiðjunnar. Fleiri beinar aðgerðir ríkisins voru á 

áætlun,  t.d. jöfnun verðs á gagnaflutningi og að tryggja öllum viðskiptavinum á 

þéttbýlisstöðum sömu þjónustu og verð.  

Breyttar reglur á endurgreiðslu námslána var einnig á verkáætlun en vegna flókins 

eftirlits á því var málið sett í frekari athugun.  

 

Í byggðaáætluninni 2006-2009 var ekki mikil áhersla lögð á hreina almenna styrki í því 

formi sem áður þekktist heldur haldið áfram með hefðbundna styrki  í formi 

samgöngubóta og þróunar almenningssamgangna á landsbyggðinni samkvæmt 

samgönguáætlun.  

 

Í drögum að byggðaáætun 2010-2013 er lagt til eins og ávallt hefur verið gert í 

byggðaáætlunum, að fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni. 

Að efla framleiðslustarfsemi, atvinnulíf og fjölga atvinnutækifærum á landsbyggðinni. Þá 

er lagt til að tekin verði upp niðurgreiðsla á hluta flutningskostnaðar 

framleiðslufyrirtækja sem eru í meira en 150 km fjarlægð frá Reykjavík. 

Niðurgreiðsluprósentan hækki eftir því sem fjarlægðin er meiri.  

 

Þrátt fyrir að hreinir almennir styrkir hafi fengið minna vægi eftir 1980 eru enn ákveðnir 

þættir aðferðafræðinnar við lýði. Í dag er hún sérstaklega bundin við uppbyggingu á 

stóriðju og í upplýsingatækni. Uppbygging stóriðju á Íslandi var allt til síðustu aldamóta 

nær eingöngu á Stór- Reykjavíkur svæðinu. Í byggðaáætlun fyrir 1998-2001 var lögð 

áhersla á að uppbygging stóriðju færi fram á landsbyggðinni. Þar var farið fram á að 

stóriðnaður yrði nálægt stórri virkjun. Uppbygging álvers á Reyðarfirði og virkjunar voru 

einmitt í réttu samhengi við þau markmið.36 

 

Þróunin í upplýsingatækni hefur gert það að verkum að æ fleiri verkefni er hægt að vinna 

hvar sem er, jafnt á afskektum stöðum sem í miðborgum.  

                                                 
36 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 70 
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Í byggðaáætlunum frá 1998-2001 og 2002-2005 var lögð mikil áhersla á að 

upplýsingatæknin yrði notuð til að skapa ný atvinnutækifæri á landsbyggðinni. Bæði 

einkafyrirtæki og opinberar stofnanir voru hvött til að flytja hluta af starfsemi sinni til 

sveitarfélaga útá landi. Mörg sveitarfélög hafa lagt sitt af mörkum til að skapa tækifæri til 

að upplýsingatæknin verði notuð til ýmissa verkefna. Sveitarfélögin hafa þar með verið 

að leggja ákveðna styrki til að byggja upp atvinnu á sínum svæðum.37 

 

Í Byggðaáætlun 2006-2009 var áhersla lögð á að  vinna áfram að því að tryggja fjarskipti 

og bæta gagnaflutningsmöguleika á landsbyggðinni í samræmi við fjarskiptaáætlun og 

stuðla að því að jafnaður yrði mismunur á kostnaði við flutningana. 

Þá  var ætlunin að gera úttekt á stöðu landbúnaðar, sjávarútvegs og iðnaðar á 

landsbyggðinni og greina helstu sóknarfæri og nýsköpunarmöguleikar þessara 

hefðbundnu atvinnugreina. Hugað að því hvort efla mætti opinbera þjónustu við þessar 

atvinnugreinar á landsbyggðinni, t.d. með flutningi tiltekinna verkefna. 

Í nýgerðum sáttmála ríkisstjórnarflokkanna er ætlunin að efla sveitarfélög með flutningi 

verkefna frá ríkinu á sviði málefna fatlaðra, aldraðra og heilbrigðisþjónustu. 

Styrkir frá einkaaðilum– hlutverk lykilpersóna 

Hreinir almennir styrkir snúa mest að aðgerðum stjórnvalda en mikilvægi þess fyrir 

byggðalög að ná til sín ,,lykilpersónum”, kraftmiklu og vel menntuðu fólki, til þess að 

byggja upp samfélagið hefur hinsvegar aldrei verið dregið í efa.38 

 

Til að þróa samfélögin vilja sveitarfélögin skapa umhverfi þangað sem fólk vill flytjast. 

Umgjörð og umfjöllun um sveitarfélögin sé þannig að dragi til sín frumkvöðla og 

skapandi íbúa. Dæmi um þetta er t.d. Skagafjörður þar sem talsvert er lagt upp úr 

markaðssetningu á hestamennsku sem miklir fjármunir eru í kringum. Það var t.d.mikil 

lyftistöng fyrir Hofsós og nágrenni þegar hjónin Baltasar Kormákur og Lilja Pálmadóttir 

fluttu að Hofi og byggðu upp stóran hestabúgarð. Þau hafa skilað ýmsu til samfélagsins, 

                                                 
37 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 70 

38 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 70-71 
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meðal annars nýrri sundlaug á Hofsósi sem þau gáfu Sveitarfélaginu í félagi við 

Steinunni Jónsdóttur, athafnakonu sem flutti að Bæ á Höfðaströnd. 39 

 

Á árunum 1999-2000 vann Byggðastofnun í samvinnu við iðnþróunafélögin, verkefni 

sem átti að gera þéttbýlisstaðina á landsbyggðinni meira aðlagandi. 

Í Byggðaáætlun 2002-2005 var lagt til að námslán yrðu felld niður fyrir fólk sem myndi 

flytjast eða byggju á landsbyggðinni og ætluðu í skóla.40 Af þeim áformum varð 

hinsvegar ekki.  

 

Staða styrkja í dag 

ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, hefur tekið ákvörðun um nýtt byggðakort fyrir Ísland sem 

gildir til ársloka 2013.  Í þessari ákvörðun felst að íslenskum stjórnvöldum er heimilt að 

veita byggðastyrki á þeim svæðum sem falla undir byggðakortið.  Samkvæmt reglum 

Evrópusambandsins eru ríkisstyrkir til atvinnurekstrar óheimilir.  Þó er heimilt að 

uppfylltum tilteknum skilyrðum að veita byggðastyrki m.a. á svæðum þar sem fjöldi íbúa 

er minni en sem nemur 12,5 á hvern ferkílómetra. 

 

Á grundvelli þeirrar flokkunar mega íslensk stjórnvöld veita byggðastyrki í öllum þeim 

sveitarfélögum sem falla undir landsbyggðarkjördæmin þrjú þ.e. Norðvesturkjördæmi, 

Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi. 

 

Ákvörðun ESA felur í sér takmörkun á fjárhæð byggðastyrks.Styrkir til stórra fyrirtækja 

geta að hámarki numið 15% af fjárfestingarkostnaði, veitt er svigrúm til þess að 

hækkastyrk um 10% þegar um meðalstór fyrirtæki er að ræða og um 20% til lítilla 

fyrirtækja.   

 

 

                                                 
39 Samkomulag um sundlaug Lilju Pálma. (2008) 

40 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 71 
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Íslensk stjórnvöld þurfa að tilkynna um öll áform um byggðastyrki til ESA.41 Eins og 

meðfylgjandi kort sýnir, þá er aðeins gula svæðið sem ekki heyrir undir  byggðastyrki.     

 
Mynd. 3. Byggðastyrkir ESA.42 

 

Af þeim fjórum aðferðum sem beitt hefur verið eru hreinir styrkir umdeildasta 

aðferðarfræðin. Stjórnmálamenn hafa skipt sér af atvinnumálum í áratugi, sett lög um  

skattlagningar, opinber lán og styrki. Afskipti af markaðslögmálunum hefur valdið 

miklum deilum í gegnum árin og þá sérstaklega síðustu tvo áratugi þar sem frjálshyggjan 

hefur ráðið för að miklu leyti. Ýmsar útfærslur á styrkjakerfinu hafa verið reyndar. Með 

Skuttogaravæðingunni á áttunda áratugnum flutti fólk í meira mæli út á land. Sumt af 

þessu fólki kemst hvergi í dag, lítið er um atvinnu á mörgum stöðum sem byggðir voru 

upp, fólk byggði sér hús sem það getur ekki selt, börnin flutt suður og það þyrfti að byrja 

með tvær hendur tómar á fullorðins aldri flytti það á eftir börnunum. Meðalaldur þessara 

þorpa hækkar stöðugt. Oft hafa komið upp hugmyndir um að flytja stofnanir ríkisins útá 

land en þegar á hefur reynt hefur lítið gerst í þeim málum. Þróunin hefur verið frekar í þá 

átt að efla upplýsingatækni þannig að fólk geti unnið sín verkefni hvar sem er á landinu. 

Evrópusambandið  leggur nærri níu þúsund milljarða íslenskra króna á ári til byggðamála, 

stór hluti þeirra fer til beinna styrkja. Íslendingar taka upp mikið af löggjöf frá 

Evrópusambandinu og ein af þeim hefur áhrif á byggðastyrki, en öll fyrirtæki í 

landsbyggðakjördæmunum geta sótt um styrki sem nema ákveðnum prósentum af 

fjárfestingakostnaði, fer eftir stærð fyrirtækjanna.   

                                                 
41 Byggðakort fyrir Ísland árin 2007-2013.(2007). 

42 Byggðakort fyrir Ísland árin 2007-2013.(2007). 
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4. Vaxtakjarnar 
 

Þegar skuttogaravæðingin sigldi í strand og flutningur opinberra stofnana út á land virtist 

fullreyndur og ekki vannst eins mikill árangur og bjartsýnustu menn vildu var farið að líta 

til annarra aðferða og spurningar eins og þessi skutu upp kollinum. Hvernig má skapa 

þær samfélagsaðstæður að nútímafólk fái annan eða aðra valkosti en höfuðborgasvæðið 

þegar það telur sig þurfa að flytja búferlum innanlands ?  

Svo virðist af rannsóknum að dæma að staðurinn þurfi að vera þéttbýlisstaður eða í 

hæfilegri nálægð við einn slíkan. Hann þarf að geta boðið uppá fjölbreytt úrval verslunar, 

þjónustu, starfa og annars sem aðeins slíkir staðir geta haft í boði. Ef skoðuð er 

stærðardrefing sveitarfélaga hér á landi sjást yfirburði höfuðborgasvæðisins. Reykjavík er 

svokölluð ,,primate city” , þ.e. stærsta borg í tilteknu kerfi þéttbýlisstaðar sem er meira en 

tvöfalt stærri en næst stærsti þéttbýlisstaðurinn. Þegar höfuðborgasvæðið er tekið sem ein 

stafræn heild í efnahagslegu og félagslegu tilliti, verða yfirburðirnir enn meiri. Þá er verið 

að tala um meira en tífaldan mun. Akureyri hefur sérstöðu utan þessa svæðis með 

rúmlega 17.000 íbúa og í þeirri stöðu að vera stjórnsýslu-, verslunar- og þjónustumiðstöð 

fyrir norðan- og norðaustanvert landið. Ísafjörður og Egilsstaðir, sem bæði eru 

þéttbýliskjarnar í nýlega sameinuðu sveitarfélögum, eru einnig í því hlutverki að vera 

miðstöðvar fyrir sína landshluta en eru mun fámennari. Heildaríbúafjöldi sameinuðu 

sveitarfélaganna sem þessir kjarnar er í er um það bil 4.200 og 2.000 íbúar. 43  

Kenning 

Faðir vaxtakjarnakenningarinnar „Growth pole theory“ er franski hagfræðingurinn 

Francois Perroux. Hann benti á árið 1949 að með því að staðsetja efnahagsstarfsemi sem 

er í hröðum vexti á ákveðnum stað,bæ eða borg, muni sú starfsemi leiða af sér 

áframhaldandi efnahagslegan vöxt á þessum tiltekna stað og í næsta nágreni hans með 

margfeldisáhrifum. 

                                                 
43 Hjalti Jóhannesson. (2003). Bls 168-169 
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Forsendur fyrir árangri eru samgöngubætur á svæðinu. Auk þess að stækka bakland 

svæðisins og mynda seguláhrif þjónustukjarnans.44 

Markmið vaxtakjarnakenningarinnar 

Norski prófessorinn Roar Amdam telur að vaxtakjarnakenningin hafi þrjú megin 

markmið. Í fyrsta lagi að auka atvinnuþróun og fólksfjölgun á ákveðnum útvöldum 

stöðum, með því að fjárfestingum sé beint þangað.  

Í öðru lagi að auka efnahagsframfarir á viðkomandi svæðum og í þriðja lagi nái 

byggðakjarnarnir til sín fólki sem ætlaði annars að flytja í þéttbýlið þar sem mörg sömu 

gæði eru til staðar þar. 45 

 

Vaxtakjarnakenningin samþykkir hlutverk nýsköpunar í þróuninni en bætir við að 

nýsköpun byrji í stóru bæjunum.  Þar eru stærstu markaðirnir. Á sama tíma og stærð 

bæjanna skapa fleiri kosti þá eru þeir að vinna saman að því að styrkja hvern annan með 

samvinnu. Að styrkja stærsta byggðakjarnann er skilyrði fyrir því að hægt sé að byrja að 

styrkja vöxt nánasta umhverfisins.46 

  

Sænski hagfræðingurinn  og Nóbelverðlaunahafinn Gunnar Myrdal ( 1957) lýsti því sem 

hann kallaði „sjálfnærandi hringrás“ ( circular causation) hvernig þéttbýlismyndun veltur 

áfram eftir að hún er komin af stað. Því fleira fólk og fyrirtæki sem koma til bæjarins, 

þeim mun meir batnar afkoma þeirra sem fyrir eru og hagkvæmni eykst.  Þó eru takmörk 

fyrir því hvað þéttbýlismyndun getur haldið lengi áfram með slíkum hætti, því fyrr eða 

síðar fara ýmsir fráhrindikraftar að ýta ákveðnum iðngreinum og starfsstéttum frá. 

Samverkun ytri áhrifa, stærðarhagkvæmni og flutningskostnaður gerir það að verkum að 

fyrirtæki velja sér mismundandi stærðir af þéttbýlisstöðum sem starfsvettvang. Þessi 

sjálfnærandi hringrás getur líka lagt af stað í öfuga átt, til fólksfækkunar. Fækkun og 

minnkandi stærðarhagkvæmni leiðir þannig til kostnaðar og óhagkvæmni fyrir alla þá 

íbúa sem eftir dvelja.  

                                                 
44 Uppbygging byggðakjarna, Nýjir straumar í byggðaþróun. (2003) 

45 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 71-72 
46 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 72 
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Hér á landi eru kjarnarnir tveir, hvor andspænis öðrum. Annar í Reykjavík, hinn á 

Akureyri. Önnur svæði verða með hverfandi iðnaðarframleiðslu og standa því eftir sem 

jaðarsvæði sem byggja á staðbundinni framleiðslu. Ástæðuna fyrir þessu má rekja til 

flutningskostnaðar og stærðarhagkvæmni. Iðnaðarframleiðsla raðast saman í kjarna gegnt 

hvor öðrum. Niðurstaðan veltur á því hvernig upphaflega er gefið. Samt sem áður fylgir 

þessu mikil regla, jafnvel þótt svæðunum sé fjölgað enn frekar.47 

Aðdragandi vaxtakjarnakenningarinnar 

Mikill hagvöxtur var á Íslandi í kringum 1960 og örari en í flestum öðrum löndum. Þótt 

hagvöxtur sé efirsóknarverður þá skapar hann einnig sín sérstöku og alvarlegu vandamál. 

Hann felur það í sér að ein atvinnugrein vex meira en önnur og eitt byggðarlag þróast örar 

en annað. Fólk streymir frá þeim atvinnugreinum sem minna mega sín í samkeppninni og 

frá þeim byggðarlögum þar sem hefðbundnar atvinnugreinar, sem lítið breytast, eru 

ríkjandi. Sögulegt dæmi um þetta er þegar verð á skreið hækkaði gífurlega hér á landi 

skömmu eftir aldamótin 1400 og yfirgnæfði allt annað verðlag, sem þá þekktist. Þar sem 

allt var miðað við sjóinn og sjávaraflann þá lögðust jarðir í eyði, en sjávarþorp og 

verstöðvar efldust. 48 

Nærri 50 ár eru síðan ritað var um þessa kenningu hérlendis fyrst en það gerði  land- og 

hagfræðingurinn Valdimar Kristinsson árið 1963 í Fjármálatíðindum og 

kallaði ”Þróunarsvæði á Íslandi” en það er annað hugtak sem notað hefur verið um 

vaxtasvæði. Greinin fjallaði um hve mikilvægt það hafi verið fyrir Íslendinga að hafa 

komið sér upp jafn myndarlegri höfuðborg og Reykjavík. Greinarhöfundur lýsir kjarna í 

þróunarsvæði sem nái senn frá Borgarfirði í vestri að uppsveitum Árnessýslu í austri 

ásamt öllu Reykjanesi. Bendir hann á mikilvægi þess að byggja upp annað þróunarsvæði 

á landinu, þ.e. Akureyri sem kjarna þróunarsvæðis fyrir stærstan hluta Norður- og 

Austurlands. Valdimar telur að lítil þorp geti að takmörkuðu leyti staðið gegn þessari 

þróun til höfuðborgasvæðisins. Eina mótvægið sem gæti dugað væri önnur borg. 

                                                 
47 Axel Hall ofl. (2002). Bls 13-14 
48 Jónas H. Haralz. (1966). Bls 44 
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Óneitanlega yrði það til meiri hvatningar og öryggis og myndi gera þjóðlífið fjölbreyttara 

og skemmtilegra, ef önnur borg tæki að vaxa í landinu segir hann.49 

Dæmi -byggðaaðgerðir á Vestfjörðum 

Vaxtakjarnakenningin var allsráðandi á sjöunda áratugnum og í upphafi þess áttunda. 

Norskir sérfræðingar sem unnu upp tillögu um byggðavanda og byggðaaðgerðir á 

Vestfjörðum töldu að viðleitni til að viðhalda byggð með aðstoð við atvinnugreinar og 

atvinnuaðferðir hafi gengið sér til húðar: 

“Í staðinn vildu Norðmennirnir setja jákvæðara og ákveðnara markmið. Þeir vildu miða 

stefnuna í byggðamálum við að finna þá skipan byggðarinnar í dreifbýlinu, sem best geti 

keppt við þéttbýlissvæðin, og stuðla að því með margvíslegum aðgerðum að þessi skipan 

náist. Þetta telja þeir, að verði að eiga sér stað fyrst og fremst með myndun 

þéttbýliskjarna í byggðarlögunum, vaxtakjarna.”50  

 

Það sem kom Norðmönnunum mest á óvart og var nýstárlegt í þeirra augum var að 

atvinnuleysi á Vestfjörðum var að heita nær óþekkt og tekjur ekki lægri en annars staðar 

á landinu. En í öðrum löndum er eitt helsta einkenni byggðarlaga í erfiðleikum að þar er 

staðbundið og mikið atvinnuleysi. En niðurstaðan úr þessari rannsókn var sú að 

brottflutningur af svæðinu er fólginn í því að Vestfirðir geta ekki boðið upp á þá þjónustu 

og þau almennu þægindi sem þéttbýlið getur boðið upp á og að einhæfni atvinnulífsins 

gerir það að verkum að fólki finnist sig skorta atvinnuöryggi og nægilega fjölbreytta kosti 

í starfsvali. 51 

 

Sú ályktun sem dregin var af þessari rannsókn var að meginstefna í byggðamálum 

Vestfjarða hlyti að vera að efla þar byggðakjarna, sem gætu boðið upp á tiltölulega 

fjölbreytta þjónustu og myndað grundvöll að fjölbreyttara atvinnulífi. Bent var á Ísafjörð 

og Patreksfjörð sem vænlegustu staðina þegar velja skyldi byggðakjarna. 

                                                 
49 Hjalti Jóhannesson. (2003). Bls 170-171 

50 Jónas H. Haralz. (1966). Bls 46 

51 Jónas H. Haralz. (1966). Bls 48 
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Jafnhliða þessu yrði að skapa samgöngukerfi sem tengdi þessa byggðakjarna við allar 

byggðir landshlutans. Byggðakjarnarnir og samgöngumál er rauði þráðurinn í skýrslu 

norsku sérfræðinganna.52  

Hvað hefur áunnist  ? 

Frá 1960-1990 var umræðan um vaxtakjarna í byggðastefnunni allsráðandi en það var 

aldrei samkomulag um að móta nákvæma aðferðafræði. Þannig hefur hið opinbera sett 

niður þjónustustofnanir á fleiri stöðum innan sama vaxtakjarna og valið að skipta þeim á 

milli þéttbýlisstaðanna í staðinn fyrir að veðja á einn stað innan svæðisins.53 

 

Hugmyndir um vaxtakjarna eða vaxtasvæði koma upp sem áherslur á 10. áratugnum í 

þremur byggðaáætlunum. Reyndar eru ekki nefndir sérstakir staðir í byggðaáætlunum 

1994 og 1999. Í Byggðaáætlun 2002-2005 er lagt til “Að treysta búsetuskilyrði á 

landsbyggðinni með því að efla þau byggðarlög sem eru fjölmennust, hafa mest 

aðdráttaraflið fyrir fólk og bestu möguleika til uppbyggingar atvinnulífs, skóla, 

menningarlífs og opinberrar þjónustu.” 

Í greinargerð með tillögunni er lögð áhersla á Akureyri, Eyjafjarðarsvæðið,Ísafjörð og 

Mið-Austurland. 54 

Hvað hefur ekki gengið ? 

Því er haldið fram að umræðan um vaxtakjarna á Íslandi hafi runnið útí sandinn án þess 

að ná nokkrum árangri. Þetta kemur fram í ritgerð Páls Brynjarssonar sem segir ríkið 

aðalgerandann í vaxtakjarnaðferðinni sem þýði að ríkið hafi fulla stjórn á opinbera og 

einkaframtakinu þannig að ríkið geti stýrt þróuninni í gegnum meðvitaða staðsetningu 

opinberrar þjónustu. Einnig getur það haft áhrif á staðsetningu einkafyrirtækjanna.55 

Hlutverk sveitarfélaganna sé fyrst og fremst að vera þáttakandi og gera sitt til að hafa 

áhrif á þingmenn á bakvið tjöldin, vera í sérhagsmunagæslu. 

 

                                                 
52 Jónas H. Haralz. (1966). Bls 48 
53 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 72 

54 Uppbygging byggðakjarna, Nýjir straumar í byggðaþróun. (2003) 

55 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 72 
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Það er mat Páls að þó vaxtakjarnakenningin hafi skilað litlum árangri á sjöunda 

áratugnum sé langt í frá að við getum afskrifað hana. Vaxandi umræða um byggðaþróun í 

Evrópu sé á þann veg að þéttbýlasti staðurinn eigi að vera þróunamiðstöð fyrir svæðið. 

Þessi hugmyndafræði sem er í gangi nú í Evrópu er angi af gömlu 

vaxtakjarnarkenningunni.56 

 

Á sama hátt getur umræðan á Íslandi fært rök fyrir að hluti af vaxtakjarnaaðferðinni er 

enn til staðar í byggðastefnuumræðunni. Í staðinn fyrir byggðakjarna hefur umræðan frá 

1992-2002 verið að færast yfir í að skapa stærri svæði sem geta þróast yfir í mismunandi 

atvinnubúsetu og þjónustu svæði. Áður fyrr áttu allir kjarnarnir að vera eins en nú er 

meira litið á hvern kjarna fyrir sig og reynt að finna sérstöðu hvers og eins.57 

 

Þetta sjónarmið kemur fram í skýrslu Vegagerðarinnar frá 2007 þar sem reynt er að rýna í 

framtíðina segir „Gert er ráð fyrir auknum kröfum um hreyfanleika, en með hreyfanleika 

er átt við samanlagða farna vegalengd hvers einstaklings á dag. Einnig er gert ráð fyrir 

kröfum um þægilegri, öruggari og ódýrari samgöngur. Timinn  verður sífellt mikilvægari 

þáttur og fólk mun gera kröfur um að komast fljótar á milli staða. Það mun hafa þau áhrif 

að aukin áhersla verður lögð á styttingu leiða, meiri afköst samgöngumannvirkja og 

umferðarstjórnun.“  „Þá má gera ráð fyrir að sveigjanleiki varðandi vinnu fólks ( s.s. 

vinnutíma og staðsetningu) muni aukast og álag á vegi á höfuðborgarsvæðinu dreifast 

eitthvað meira yfir daginn en nú er  ( hugsanlega einnig vegna breyttrar gjaldtöku). Ekki 

er þó gert ráð fyrir byltingu í þeim efnum á næstu árum. Þónustu –og vaxtakjarnar á 

landsbyggðinni verða færri og öflugri. Höfuðborgarsvæðið mun enn um sinn vaxa 

hlutfallslega meira í samanburði við önnur svæði .“58   

 

 

                                                 
56 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 73 

57 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 73 

58 Rannsókna og þróunarstarf Vegagerðarinnar. (2007) 
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Hlutur vaxtakjarnakenninga í byggðaáætlunum 

Frá því að þingsályktun um stefnu í byggðamálum fyrir landið allt var samþykkt árið 

1994 hefur talsvert verið rætt um að byggja upp nokkur svæði á landinu sem vaxtakjarna 

og vaxtasvæði. Í umræðunni hefur það þó verið nokkuð óljóst hvað það sé sem geri svæði 

að vaxtasvæði. Sömuleiðis, og e.t.v. skiljanlega þegar m.a. er höfð í huga 

kjördæmaskipting landsins, hefur verið mikil feimni við að skilgreina hvaða svæði sé 

raunverulega átt við. Í áliti meirihluta iðnaðarnefndar Alþingis með þingsályktun um 

stefnu í byggðamálum 2002-2005 er fjallað lítillega um byggðakjarna og vaxtasvæði. Þar 

er nefnt að Akureyri, Ísafjörður og Egilsstaðir séu inn í myndinni sem þessir kjarnar og 

mótvægi við höfuðborgasvæðið. 59 

 

Amdam, Isaksen og Olsen segja að í raun hafi þessi aðferðafræði borið lítinn árangur og 

vísa til reynslu Norðmanna þar sem þeir telja að valdir byggðakjarnar hafi verið of litlir 

til að geta verið það mótvægi sem upp er lagt með vaxtakjarnakenninguna. En 

byggðakjarnar í Noregi voru allt frá 500 – 7000 íbúum og það var alltof fámennt til þess 

að byggðakjarnar gætu farið að virka sem skyldi. Þar að auki var pólitísk eftirfylgni ekki 

nægjanleg. Þessi reynsla Norðmanna kallar á svör við spurningunni um hvaða árangri 

hún hefði náð ef henni hefði verið framfylgt að fullu.60 

 

Kenningin um vaxtakjarna nær ekki fótfestu fyrr en í  byggðaáætlun fyrir árin 2002-2005 

þar sem er lögð viss áhersla á vaxtakjarnana. Mjög var hvatt til áherslu á vaxtakjarna í 

bókinni Fólk og fyrirtæki sem kom út árið 2003. Þannig að eftir 2002 og í 

byggðaáætluninni fær umræðan byr undir báða vængi og þá aðallega að efla Akureyri 

sem byggðakjarna fyrir Norður- og Austurland. Þar sem lögð verði áhersla á eflingu 

staðarins sem skólabæjar og menningarmiðstöðvar. Þetta ferli þróaðist síðan yfir í að 

gerður var vaxtarsamningur fyrir Eyjafjarðasvæðið árið 2004 en það var nýjung á þeim 

tíma. 

 

 

                                                 
59 Hjalti Jóhannesson. (2003). Bls 171-172 
60 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 72 
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Það sem var eitt af aðal markmiðum byggðaáætlunar 2006-2009 var styrking 

landshlutakjarnanna Akureyrar, Ísafjarðar og mið-Austurlands og annarra mikilvægra 

atvinnu- og þjónustumiðstöðva á landsbyggðinni. Þetta er þáttur í því að efla kjarna á 

svæðum á landinu.  

Í þessu fámenna landi er væntanlega nægjanlegt að byggja upp 3-4 byggðakjarna sem 

miðla áhrifum sínum til jaðarbyggðanna. Rennsli milli vaxtakjarna og jaðarbyggða þarf 

að vera gott, sem og milli vaxtakjarna og höfuðborgasvæðisins. Því lélegar samgöngur 

mynda ekki hvata né ástæður til að byggja upp atvinnulíf og búsetu á landsbyggðinni.61  

Iðnaðarráðuneytið hefur unnið að gerð þessara vaxtarsamninga á undanförnum 

árum.  Byggðastofnun hefur komið að þeirri vinnu í nánu samráði við heimamenn á 

hverju svæði og með núgildandi byggðaáætlun hefur Byggðastofnun verið falin umsjón 

með framkvæmd vaxtarsamninga. Þeir eru í raun framkvæmdaáætlanir (tíma-, vinnu- og 

kostnaðaráætlanir) um nýsköpun á tilgreindum sviðum atvinnumála fyrir ákveðið svæði. 

Samningarnir byggja á samkomulagi opinberra aðila og einkaaðila um leiðir til að ná 

settum markmiðum og eru aðferð til þess að leiða saman opinbera aðila, mennta- og 

rannsóknastofnanir og fyrirtæki á þeim sviðum sem samningarnir ná til.62  Helsta 

gagnrýnin á þessa vaxtarsamninga er sú að þeir séu orðnir of margir. En þeir eru orðnir 

fleiri í dag og að margra mati ekki að virka sem skyldi fyrir vikið. Nóg er fyrir okkur að 

líta til Noregs til að læra af reynslunni, því þar voru byggðakjarnar byggðir upp í kringum 

500 – 7000 manna samfélög og þau voru af reynslu Norðmanna alltof lítil til að geta 

virkað. Á Íslandi eru svæði með þennan fjölda takmörkuð og eru komnir fleiri 

vaxtarsamningar fram en hagstætt getur talist fyrir landsbyggðina.   

Vaxtakjarnarkenningin hefur verið haldið nokkuð á lofti á síðustu áratugum frá því hún 

kom fyrst fram á sjöunda áratugnum. Margir hafa verið áhugasamir um hugmyndina en 

aldrei náðist samkomulag um mótun á nákvæmri aðferðafræði. Hugmyndafræðin náði 

ekki að mótast almennilega fyrr en í byggðaáætlun fyrir árin 2002-2005 en þá átti að 

byggja Akureyri upp sem byggðakjarna fyrir Norður- og Austurland. Búinn var til 

                                                 
61 Edda Gunnarsdóttir (2005) 
62 Vaxtasamningar (2009) 
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vaxtarsamningur fyrir svæðið árið 2004 og átti að efla Akureyri sem skólabæ og 

menningamiðstöð. Þetta var eitt skref í þá átt að búa til mótvægi við Reykjavík eins og 

hugmyndir Valdimars Kristinssonar gengu út á upp úr 1960. Hinsvegar voru fleiri staðir 

sem vildu fá að gerast kjarnar fyrir sitt svæði og úr varð að fimm aðrir samningar voru 

gerðir. Þetta hefur verið mjög umdeilt og þá sérstaklega fyrir þær sakir að með því að 

leggja ekki áherslu á einn kjarna sem mótvægi við Reykjavík er þróunin í þá átt að fá fólk 

til að flytja útá land hægara en ella væri, þar sem kjarnarnir útá landi eru að keppa hver 

við annan en ekki við Reykjavík.  

 

5. Staðbundin nýting tækifæra – frumkvæði 

heimamanna 
 

Hlutverk iðnaðar fékk stöðugt  meira vægi á áttunda áratugnum og umræðan á Alþingi á 

þeim tíma snérist um hvernig hægt væri að efla iðnað í landinu.  

Frumvarp til laga var lagt fram árið 1976 um Iðnþróunarstofnun á Austurlandi sem átti að 

vinna að eflingu iðnaðar á svæðinu. Stofnunin átti að hafa forgöngu um að koma á fót 

nýjum iðnfyrirtækjum á Austurlandi og efla þau sem fyrir væru. Þetta átti hún að gera 

með fyrirgreiðslu og fjárhagslegum stuðningi.63  

 

Á níunda áratugnum verða skil á milli beinna styrkja og frumkvæðis heimamanna og í 

skýrslu frá Byggðanefnd þingflokkanna sem sett var fram árið 1986 var því haldið fram 

að byggðastefnan á Íslandi stæði frammi fyrir ákveðnum vatnaskilum.  

Í upphafi níunda áratugarins fer fólk að streyma til Reykjavíkursvæðisins. Það var komið 

á kvótakerfi til að takmarka veiðarnar og tæknin til að þróa togaraflotann og frystihúsin 

átti ekki upp á pallborðið lengur. Niðurstaða þessarar nefndar var sú að byggðastefnan 

þyrfti í miklu meira mæli að byggjast á frumkvæði heimamanna.64 

                                                 
63 Ræða á Alþingi.(b). (1976). 

64 Skýrsla Byggðanefndar þingflokka. (1986).Bls 45-56 
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Kenning 

Aðferðafræðin til að efla staðbundna nýtingu tækifæranna og efla frumkvæði 

heimamanna er að hluta til komin frá “miðju-jaðarmódelinu” (sentrum periferi) og á að 

útskýra ranga skiptingu milli ríkra og fátækra landa á árunum 1960-1970.65 Ef við setjum 

þetta módel inní byggðahugsun þá er hægt að segja að Ísland sé á jaðarsvæði í Evrópu og 

Reykjavík þar með jaðar.  En Reykjavík er samt miðpunktur í þessu örsamfélagi sem 

Ísland er. Miðað við Reykjavík er Akureyri jaðar en miðað við Dalvík er Akureyri miðja. 

 

Aðferðarfræðin var sett fram með hugtakinu sjálfstraust og sjálfsþróun sem aftur byggir á 

hugtakinu sjálfbærni, sem síðan er beint að baráttu þriðja heimsins um fjárhagslegt 

sjálfstæði frá iðnríkjunum. Norski félagsfræðingurinn Johan Galtung sem hefur verið 

einn af fremstu rannsakendum á þessu sviði lítur á sjálfshjálp sem aðferð til að byggja 

upp og skapa skilyrði fyrir þróun á eigin forsendum.66 

 

Walter Stør hefur skoðað yfir 50 ferilrannsóknir (case studies) frá ólíkum löndum í 

Evrópu og segir að reynslan sýni að svæðisþróun sem er byggð á sterkum ríkisafskiptum 

hafi veikt svæðin og litlu samfélögin og möguleika þeirra til að mæta þessum tækifærum.  

Ef ríkishöndin er mjög sterk þá dregur það úr sveigjanleika og frumkvæði heimamanna. 

Þetta kallar hann ,,eyðni” smásamfélagsins og veikir sjálfshjálp þess. Varnarkerfið verður 

veikara gegn alþjóðlegum efnahagslegum endurskipulagningum.  

Ef ríkið hefur lamað frumkvæði heimamanna þá nást ekki alþjóðalegar efnahagsumbætur 

til litlu samfélaganna sem þær myndu annars geta gert. 67 

Iðnþróunarfélög 

Í framhaldi að þessum niðurstöðum koma iðnþróunarfélögin til sögunnar og í mörgum 

sveitarfélögum voru sett í gang ýmis verkefni til að virkja frumkvæði heimamanna. 

Hlutverk Iðnþróunarfélaga var að stuðla að eflingu atvinnulífs á svæðunum með 

ráðgjafar- og upplýsingaþjónustu við fyrirtæki auk frumkvæðis að nýjungum í atvinnulífi 

og samvinnu um stór fyrirtæki í iðnaðinum. Þróunin varð síðan sú að í stað eins manns 

                                                 
65 Páll Snævar Brynjarsson. (2002)  Bls 74 

66 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 74 
67 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 74 
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iðnþróunarfélaga komu upp öflug 3-5 manna atvinnuþróunarfélög sem sinntu öllum 

atvinnugreinum á ákveðnum svæðum eða heilu kjördæmi. 

 

Rannsóknir frá Noregi og Svíþjóð um atvinnuþróunarverkefni sýna að það er hægt að 

skipta þeim í þrjá hópa.  

Í fyrsta lagi að vinna að því að nýta til fulls þá hrávöru sem fellur til á hverjum stað. 

Dæmi um þetta er Steinullarverksmiðjan á Sauðárkróki en þar er hráefnið sem til er á 

svæðinu nýtt í vinnslu. Þetta fellur undir kenningu Alfred Webers um að því nær sem 

vinnslan og uppspretta hráefnisins er, því hagkvæmara er að hefja þar vinnslu. 

Nauðsynlegt er einnig að bæta skilyrði fyrir iðnað í heimabyggð og þróa og nýta þau 

tækifæri sem eru fyrir hendi í byggðinni. 

Í öðru lagi geta verkefnin snúið að því að styrkja formlega og óformlega samvinnu 

þáttakendanna í samfélaginu og einnig að koma á fót hugmyndabönkum og 

möguleikamiðstöðvum til að fólk með samskonar hugmyndir geti tengst.  

Í þriðja lagi geta  verkefnin verið að fjölga stofnun fyrirtækja með því að leggja áherslu á 

einkaframtakið með breyttri hugsjón, semsagt þeirri að það sé jákvætt að skapa ný 

fyrirtæki.68 

 

Þróunarfélög voru víða sett á laggirnar á landsbyggðinni. Mjög mismunandi var með 

hvaða hætti staðið var að stofnun slíkra félaga. Oft með þátttöku Kaupfélaganna og  

almennra fyrirtækja. Þau voru ýmist rekin með hlutafélagaformi eða sem byggðasamlög 

og þá ýmist í eigu sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga eða, eins og 

Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands, sem er alfarið í eigu sveitarfélaga á viðkomandi svæði. 

Þetta hafði í för með sér að það var hægt í meira mæli að dreifa valdinu og þar með 

ábyrgðinni á fleiri hendur  en einnig að þróa ráðgjafaþjónustu fyrir atvinnulífið á 

landsbyggðinni.69 

 

Í byggðaáætlun frá 1998-2001 var mikil áhersla lögð á að efla þekkingu, menningu og 

menntun á landsbyggðnni meðal annars með því að nýta tæknina til fjarkennslu.  

                                                 
68 Páll Snævar Brynjarsson.(2002). Bls 76 

69 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 76 
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Þetta varð meðal annars til þess að Byggðastofnun réði menningafulltrúa á 

landsbyggðinni, sem áttu að búa til tengslanet um menningu á landsbyggðinni ásamt því 

að setja í gang menningarverkefni ýmiskonar.  

 

Hugmyndin um staðbundna nýtingu tækifæranna hefur verið mikið notuð síðan um 1980 

en með vaxandi hnattvæðinu eftir 1990 bundust fyrirtækin í auknum mæli hnattrænt þar 

sem fjölþjóðafyrirtæki urðu ráðandi á markaðnum. Svæðin drógust inn í alþjóðlegt 

atvinnuumhverfi þar sem smásamfélagshugsjónin takmarkast, það var ekki hægt að hugsa 

í svona litlum einingum lengur. 70 

Samstarf Byggðastofnunar og Atvinnuþróunarfélaga 

Í lögum um Byggðastofnun er kveðið á um að stofnunin skipuleggi og vinni að ráðgjöf 

við atvinnuvegi á landsbyggðinni í samstarfi við atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og 

aðra. Alþingi ákveður á fjárlögum ákveðið fjármagn til styrktar rekstri 

atvinnuþróunarfélaga auk þess bætir Byggðastofnun þar við nokkru fjármagni. 

Byggðastofnun skiptir fjármagninu milli félaganna og greiðir það samkvæmt samningi 

við hvert þeirra, þar sem tilgreind eru þau verkefni, sem félagið tekur að sér.71 

 

Í dag er hægt að finna leið sem stjórnvöld hafa ákveðið að fara til þess að auka á 

sjálfshjálp einsog Johan Galtung talaði fyrir. Þar sem reyna á að skapa skilyrði fyrir 

þróun á eigin forsendum. Einnig það sem Walter Stör sýndi fram á í sínum rannsóknum 

að svæðisþróun sem byggð er á sterkum ríkisafskiptum veikir svæðin frekar en hitt.72 

Norðurslóðaáætlunin 

Norðurslóðaáætlunin er verkefni á vegum Evrópusambandsins sem Íslandi var boðið að 

taka þátt í árið 2002. Önnur aðildaríki eru norðurhéruð Finnlands, Noregs, Skotlands og 

Svíþjóðar, ásamt Færeyjum og Grænlandi. Einnig geta aðilar frá norðvesturhluta 

Rússlands tekið þátt.  

 

                                                 
70 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 77 
71 Samstarf við Atvinnuþróunarfélög. (2007) 

72 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 76 



 39

Norðurslóðaáætluninni er ætlað að styðja samstarfsverkefni sem miðar að því að finna 

lausnir og stunda rannsóknir á hinum margvíslegu sameignilegu viðfangsefnum 

norðurhéraða. Áherslur verkefna geta verið af þrennum toga. 

Í fyrsta lagi verkefni tengd samgöngu- og fjarskiptamálum, í öðru lagi verkefni tengd 

atvinnuþróun og vistvænni nýtingu náttúruauðlinda og í þriðja lagi verkefni tengd eflingu 

samfélaga á norðurslóðum. Þessi norðlægu svæði eiga margt sameiginlegt.Íbúar þessara 

svæða eru vel menntað og hæft vinnuafl sem býr dreift og atvinna þess er oft háð 

náttúruauðlindum svæðisins. Öll þessi svæði hafa tekist á við svipaða byggðaþróun og 

við þekkjum á Íslandi.73 

 

Þetta verkerfni rann sitt skeið árið 2006, en Íslendingar ákváðu að halda þessu samstarfi 

áfram.  Íslendingar eru nú þátttakendur í tveimur nýjum Norðurslóðaverkefnum. 

Verkefnin heita ,,Retail in Rural Regions” þar sem Rannsóknarsetur verslunarinnar á 

Bifröst er þátttakandi. Gert er ráð fyrir aðkomu fjölmargra að verkefninu bæði verslana, 

Samtaka verslunar og þjónustu, sveitarfélaga, atvinnuþróunarfélaga og vaxtarsamninga. 

Hitt verkefnið nefnist ,,The Sea as Our Neighbour” Sustainable Adaption to Climate 

Change in Coastal Communities and Habitats on Europe‘s Northern Periphery – Coast 

Adapt þar sem Háskóli Íslands, Sveitarfélagið Árborg og Mýrdalshreppur eru 

þátttakendur en meðal tengdra aðila eru Siglingastofnun, Veðurstofa Íslands, Samtök 

sveitarfélaga, Skipulagsstofnun og fleiri.74  

 

Á sex ára tímabili, frá árinu 2000 til 2006, veitti Evrópusambandið 213 milljörðum evra 

til málefna sem tengjast byggðastefnu, en meginmarkmið byggðastefnu ESB er að stuðla 

að efnahagslegum og félagslegum jöfnuði milli allra svæða sambandsins. Um er að ræða 

þriðjung útgjalda sambandsins, en byggða- og landbúnaðarstefna þess mynda bróðurpart 

útgjalda þess. Þetta kom fram í erindi Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra.75 

Norðurslóðaáætlunin er dæmi um stórt fjölþjóðlegt verkefni sem snýst um að efla 

frumkvæði heimamanna. 
                                                 
73 Iðnaðarráðuneytið. (2003). Bls 220-221 

74 Norðurslóðaáætlun. (2008). 
75 Morgunblaðið.30.Mars (2003). Eigum ekki að vera eftirbátar annarra 
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Hlutverk staðbundinna nýtinga tækifæra í byggðaáætlunum 

Ríkisstjórnin ákvað árið 2003 að setja 700 milljóna króna framlag til þess annars vegar að 

leggja fram hlutafé í sprotafyrirtæki og fyrirtæki í skýrum vexti og hins að styðja rekstur 

vel mótaðra stuðningsverkefna til að styðja grunngerð nýsköpunar og atvinnuþróunar.76 

 

Í byggðaáætlun 2002-2005 er lögð áhersla á að auka verulega alþjóðlegt samstarf í 

byggðamálum. Í því sambandi er lagt til að stuðlað verði að þátttöku sveitarfélaga, 

atvinnuþróunarfélaga og fyrirtækja í alþjóðlegum verkefnum og að Ísland taki þátt í 

Norðurslóðaáætlun ESB. Þetta gerir þær kröfur til Íslendinga  að fylgjast vel með stefnu 

annarra þjóða í byggða- og atvinnumálum og nýta sér þær hugmyndir sem líklegar eru til 

að geta gagnast hér á landi. Haldið var áfram með samstarf í Norðurslóðaáætlun í 

byggðaáætun 2006-2009 og stuðlað átti að gagnvirku flæði upplýsinga og þekkingar auk 

þess að styðja fjölþjóðleg þekkingarnet á sviði byggðamála. 

 

Einnig átti að endurskipuleggja atvinnuþróun á landsbyggðinni með tilkomu Impru, 

nýsköpunarmiðstöðvar á Akureyri, en henni var ætlað að efla nýsköpun í atvinnulífi á 

landsbyggðinni, hafa frumkvæði að þróun viðskiptahugmynda og auka þannig fjölbreytni 

í atvinnulífi og atvinnutækifæri á landsbyggðinni.77  

 

Meðal verkefna er að setja upp verkáætlun um þróun netsamstarfsverkefna/klasa, 

stuðningsverkefni fyrir frumkvöðla með frumkvöðlaskóla á Akureyri. Þá er hlutverk 

Impru að halda námskeið til að hvetja konur til atvinnusköpunar og efla þjónustu við 

atvinnuþróunarfélögin.  

 

Að lokum má nefna að lagt er til í núgildandi áætlun að unnið verði markvisst að 

gagnkvæmri samfélagsaðlögun innflytjenda. Kannað verði frumkvæði heimamanna í 

hverjum landshluta og hvort kostur sé að stofna þjónustumiðstöðvar fyrir innflytjendur. 

                                                 
76 Iðnaðarráðherra.(2004). Bls 3 

77 Iðnaðarráðherra.(2004) .Bls 3 
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Einkavæðing opinberra verkefna 

Markvisst hefur verið unnið að því á Íslandi að draga úr ríkisafskiptum með 

einkavæðingu ríkisfyrirtækja og útboðum. Rökin fyrir þessu eru þau að það sé ekki 

hlutverk ríkisins að vera þátttakandi í atvinnurekstri sem einkaaðilar geti starfrækt betur. 

 

Einkaframkvæmd opinberra verkefna felur það í sér að ríkið gerir samning við einkaaðila 

um að veita tiltekna þjónustu. Venjulega er um að ræða verkefni sem krefst umtalsverðrar 

fjárfestingar og er samningstíminn langur, jafnan 20-30 ár. Með einkaframkvæmd verður 

ríkið kaupandi þjónustunnar frá einkaaðilum en ekki eigandi.  

Til að nefna dæmi um einkaframkvæmd í vegamálum þá byggir ríkið ekki lengur vegina 

heldur kaupir það aðgang að þeim. Ríkið byggir ekki og rekur fangelsi heldur kaupir það 

fangagæslu. Það kaupir ekki lengur tölvur og hugbúnað heldur upplýsingaþjónustu. 

 

Umræðan í kringum aldamótin var á þá leið að menn voru sannfærðir um að 

einkaframkvæmd myndi hasla sér völl hérlendis og myndi hraða uppbyggingu 

mannvirkja, örva hagvöxt og bæta lífskjör. Þessi umræða hófst í kringum 1990 hvort 

ríkið ætti að reka almenna atvinnustarfsemi. En um aldamótin komum við að nýjum 

þáttaskilum í einkavæðingarumræðunni: Einkaaðilar gátu alfarið átt og rekið mannvirki 

og starfrækt þjónustu sem áður þótti eðlilegt að eingöngu ríkið hefði með höndum.78 

 

Margir gagnrýndu þessa tegund byggðastefnu og töldu að frumkvæðið hefði ekki verið 

sett nægilega í hendur heimamanna á landsbyggðinni. Að byggðarstefnan hérlendis 

undanfarna áratugi hefði ekki skilað þeim árangri sem til var ætlast. Hún hefði að miklu 

leyti byggst á pólitískum viðbrögðum við efnahagslegum vandamálum og 

samfélagsþróun þar sem handaflsaðgerðir stjórnvalda hefðu ráðið ferðinni. Gagnrýnin 

gekk út á að flutningur ríkisstofnanna útá land væri ekki langtímalausn fyrir 

landsbyggðina, mikilvægt væri að fyrirtæki sem kæmust á legg úti á landi gætu keppt á 

jafnréttisgrundvelli við fyrirtæki í Reykjavík. Þyrftu t.d. ekki að borga hærri gjöld því þau 

væru lengra í burtu,  t.d. flutningsgjald.  

 
                                                 
78 Fjármálaráðuneytið. (1998) 
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Atvinnuþróunarfélögin vildu að fjárfestar íhuguðu kosti hvers byggðalags út frá sérstöðu 

þess t.d. stöðugu vinnuafli, hentugu athafnarsvæði, að boðleiðir væru stuttar í 

samfélaginu og aðgangur að stjórnendum þess greiður. Gjaldaumhverf væri hugsanlega 

lægra o.s.frv.  

Frá atvinnuþróunarfélagi í Skagafirði kom einmitt þessi ábending um að þetta væru hlutir 

sem nauðsynlegt væri að virkja og efla þannig frumkvæði heimamanna. ”Hugmyndir hafa 

verið uppi um að bjóða fjárhagsaðstoð til sprota og tæknifyrirtækja á landsbyggðinni sem 

gerði þeim kleift að styrkja einstaklinga beinlínis til náms, ala þá þannig upp sem 

starfskrafta innan sinna vébanda. Slíkt eykur margfalt líkurnar á að viðkomandi snúi heim 

að afloknu námi og kemur til móts við atgervisskortinn margumrædda. 

Þekkingarsamfélagið er e.t.v. ekki alveg jafn skammt undan og í höfuðborginni en með 

auknu vægi menntunar og kröftugu samspili stjórnvalda og atvinnulífs ætti 

landsbyggðinni að takast að skapa sér þann sess sem hún á skilið á nýrri öld.”79 

Frumkvæði heimamanna er hugmynd sem kom upp þegar markaðslögmálið var að taka 

öll völd. Árið 1986 kom fram skýrsla sem sýndi fram á að byggðastefna stæði á 

tímamótum þar sem komið hafði verið á kvótakerfi til að takmarka veiðar. Niðurstaða 

þessarar skýrslu var að byggðastefnan þyrfti í miklu meira mæli að byggja á frumkvæði 

heimamanna. Í kjölfarið voru stofnuð iðnþróunarfélög og síðan atvinnuþróunarfélög til 

þess að efla frumkvæði heimamanna. Þróunarfélögin voru ýmist rekin með 

hlutafélagsformi eða sem byggðasamlög og þá í eigu sveitarfélaga, fyrirtækja og 

einstaklinga og hafði þetta í för með sér að valdið varð dreifðara og ábyrgðin á fleiri 

höndum. 

 

 

                                                 
79 Orri Hlöðversson.(1998) 
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6. Klasar,  smærri atvinnurekstur og 

netstarfsemi.  
Efnahagskreppan í kringum 1970 lék margar stórar verksmiðjur grátt. Þar sem 

verksmiðjurnar voru stundum undirstaða heilu þorpanna og bæjanna þá urðu þessi svæði 

fyrir gríðarlegu tjóni þegar kreppti að hjá fyrirtækjunum.  

Það sýndi sig aftur á móti að þau svæði sem byggðu upp á litlum og meðal stórum 

fyrirtækjum áttu auðveldara með að koma sér í gegnum kreppuna því þau höfðu meiri 

aðlögunarhæfni. Á sama tíma voru markaðir fyrir fjöldaframleiddar vörur í mikilli vörn 

en vörur sem voru sérhannaðar fengu byr undir báða vængi.80 

Kenning 

Klasahugtakið, í alþjóðlegri umræðu, er tengt samkeppnishæfni, atvinnuþróun og 

nýsköpun. Vaxtarsamningarnir eiga að byggja upp klasa í viðkomandi landshluta og er 

hugmyndin fengin frá Michael E. Porter sem talinn er einn fremsti fræðimaður á sviði 

klasa.  Klasa skilgreinir hann sem hóp fyrirtækja, þjónustuaðila, stofnana og tengdra aðila 

á sama landsvæði, á ákveðnu sviði, sem keppa hver við annan, en hafa einnig með sér 

náið samstarf.81 Porter segir að nýsköpunargeta fyrirtækja og samfélagsins verði að vera 

til staðar. Þannig bæti fyrirtækin samkeppnisstöðu sína og skapi auð. Samstarf fyrirtækja 

sé einn af grunnþáttum þess að ná árangri en þetta samstarf geti leitt til 

samkeppnisyfirburða.  

 

Kenning Porters um samkeppnishæfni byggir á svonefndri „Demantskenningu“ hans. 

Samkvæmt henni eru það einkum fjögur atriði sem skipta mestu máli varðandi 

samkeppnishæfni fyrirtækja. Þar eru framleiðsluskilyrðin fyrst nefnd. 

Hverjar eru náttúruauðlindir, hvert er framboð og menntunarstig vinnuafls, fjármagn, 

rannsóknir, innri uppbygging samgangnakerfisins og opinberrar þjónustu? 

Í öðru lagi eftirspurnarskilyrði. Hvert er eðli heimamarkaðar fyrir viðkomandi starfsgrein, 

stærð hennar og vöxt ?.  Í þriðja lagi er litið til  tengdra greina og stuðningsgreina 
                                                 
80 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 77 

81 Sveinn Aðalsteinsson. (2008). bls 1 
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Eru þær til staðar og ef svo er, hversu samkeppnishæfar eru þær á alþjóðlegum 

vettvangi ?. Að lokum er spurt um gerð fyrirtækjanna, stefnu og samkeppni. 

Hvernig er uppbygging og skipulag fyrirtækja í atvinnugreininni, stefna þeirra og innlend 

samkeppni? 

Í fáum orðum fjallar „Demantskenningin“ um hvernig þessi atriði tengjast og hjálpast að 

við að mynda sveigjanlegt og samkeppnishæft viðskiptaumhverfi.82  

 

 
Mynd.5. Demantskenning Michael Porter83 

Fyrirtæki á nýrri öld 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa stöðugt að afla nýrrar þekkingar og hæfni til að viðhalda 

samkeppnisstöðu og tryggja vöxt og framgang fyrirtækja sinna. Um það verður ekki deilt. 

Á síðustu árum hafa menn í auknum mæli horft á samkeppni í víðari skilningi en áður og 

skoða ekki bara stöðu einstakra fyrirtækja heldur einnig samkeppnishæfni einstakra 

svæða eða landshluta. Víða um heim hefur myndast svæðisbundið samstarf fyrirtækja, 

klasar, sem gefur fyrirtækjum aukinn slagkraft í samkeppni og opnar þeim ný tækifæri til 

útrásar.84 

 

Í þekkingar- og sköpunarsamfélagi nútímans felst auður fyrirtækja í hugviti, skipulagi og 

samstarfi þeirra sín á milli. Klasafyrirkomulag gefur fyrirtækjum og öðrum aðilum, líkum 

sem ólíkum og af mismunandi stærðum, kost á að vinna saman að útrás án þess að til 

                                                 
82 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004).Bls 9 

83 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 9 

84 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 4 
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þurfi að koma samruni, yfirtaka eða aukinn fjárhagslegur styrkur. Ein af auðlindum hvers 

svæðis er geta þeirra sem þar búa til að vinna saman. Þetta hefur oft verið nefnt 

félagslegur auður. Ef þessi auðlind er nýtt, gerir hún svæðum kleift að byggja upp 

slagkraft þar sem margir smáir aðilar geta unnið saman sem sterk heild.85 

 

Í kjölfar alþjóðavæðingar er ljóst að landsvæði standa í samkeppni við önnur svæði, ekki 

bara í eigin landi heldur við svæði víðs vegar í  heiminum. Samkeppnin gengur út á að 

skapa aðstöðu til viðskipta sem byggir á vinnuafli, tækni og þekkingu og ekki síst að 

skapa umhverfi til nýsköpunar. Einstök svæði þurfa því að skilja og skilgreina sérstöðu 

sína, vera tilbúin og hafa þor til að taka af skarið og skapa slíkt umhverfi. Þar sem slík 

vinna hefur verið unnin hefur skapast tengslanet og samstarf fyrirtækja og stofnana sem 

nefnt hefur verið klasar (e.clusters).86 Klasar ganga ekki alltaf sem skyldi og þeir þættir 

sem helst orsaka árangursleysi í samstarfi fyrirtækja eru léleg samskipti milli fyrirtækja, 

þegar ílla er gengið frá lagalegum og fjárhagslegum atriðum og léleg stefnumótun og 

viðskiptaáætlun. 

 
Mynd 6. Helstu orsakir í árangursleysi í samstarfi fyrirtækja87 

 

 

                                                 
85 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 5 

86 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 6 

87 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 15 
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Að skapa klasa 

Amdam segir að framþróun á klasasvæðum deilist upp í þrennt. Fyrst er til að taka að 

svæðin verða að hafa félagsmenningarlegt samband. Þróað undirverktakakerfi sem gefur 

möguleika á sérhæfingu á ólíkum hlutum framleiðslunnar er næst til að nefna .En í þriðja 

lagi að það sé til staðar fólk sem hefur hagfræði -og tæknisérþekkingu til þess að 

menntunarstigið haldist hátt á svæðinu.88 

 

Til að skapa slík smáklasasvæði er nauðsynlegt að auka samvinnu og koma á  sambandi 

milli heimafyrirtækjanna og stuðla þar með að félagsmenningarlegum samböndum. 

Litlu fyrirtækin vantar oft fagþekkingu og því er mikilvægt að yfirvöld hjálpi til að auka 

samkeppnishæfni þeirra með því að setja inn miklu meiri þekkingu á svæðið eða auka 

aðgang að þessari þekkingu.  

 

Til þess að þetta virki verður að liggja fyrir stuðningsyfirlýsing um fjármagn og að 

lagaramminn sé þessu hagstæður. Markmiðið með þessari aðferðafræði er að fá einstök 

fyrirtæki, mismunandi atvinnugreinar og sveitarfélög til að uppfylla fyrirframákveðin 

markmið ríkisins um að auka tækni, hagkvæmni, þekkingarstigið o.f.l. en samvinna er 

forsenda til að klasakjarnar gangi upp.  

 

Þessi hugmyndafræði hefur augljós vandamál í för með sér vegna þess hvernig 

atvinnulífið á landsbyggðinni hefur byggst upp. Fámennið gerir það að verkum að 

sveigjanleg sérhæfing finnst varla innan vinnumarkaðssvæðanna á landsbyggðinni.89  

 

Hægt er að mynda klasa á ýmsum sviðum en við notkun hugtaksins í byggðamálum er 

horft á sérstöðu og styrkleika hvers svæðis fyrir sig og reynt að efla möguleika á 

samkeppnisforskoti með klasamyndun. Klasamyndun er því lykilorðið í gerð 

vaxtarsamninga á landsbyggðinni. Mönnum eru ljós þau jákvæðu áhrif sem þeir geta haft 

á efnahagsþróun og nýsköpun. 90 

                                                 
88 Amdam, Isakson og Olsen. (1995). Bls 61 

89 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 79 

90 Sveinn Aðalsteinsson.(2008).Bls 3 
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Klasar geta annaðhvort verið laustengdir eða með sjálfstæða stjórnun og eiga að hafa 

jákvæð áhrif á þróun og samkeppnishæfni, mótun þekkingar og nýtingu upplýsinga, vöxt 

og langtíma drifkraft viðskiptalífsins.91 Sem og að freista þess að leita að leyndri 

þekkingu og tengslum og nýta þau til framdráttar í starfi alls klasans.92  Í stærri bæjum 

eru möguleikar á að þróa samvinnu á milli sambærilegra atvinnugreina.  

Í byggðaáætlun 1994-1997 voru smáfyrirtæki hvött til að sækja sér þekkingu, auka 

frumkvæði, gera átak í markaðsmálum og stuðla að meiri samvinnu fyrirtækja á sama 

svæði.  Í byggðaáætluninni 1998-2001 eru smáfyrirtækin ekkert sérstaklega sett í 

forgrunn en allt sem snýr að þróun fyrirtækja sett á oddinn í þeim tilgangi að binda saman 

rannsóknarstofnanir og Háskóla.  

 

Byggðastofnun hefur lagt fram styrki til að auka tækni í fjarkennslu og fjármagn til 

farskólanna.  Við getum þess vegna dregið þá ályktun að það sem gert var til að byggja 

upp klasasvæði hafi verið hluti af formlegri byggðastefnu á Íslandi þó að markmið um 

uppbyggingu smáfyrirtækja hafi ekki verið nefnt.93 

 

Klasakenningar hafa verið í umræðunni allt frá árinu 1992 og liggur styrkur þessar 

aðferðafræði í því hún dregur fram það sem var að gerast í samfélagsþróuninni bæði í 

alþjóðlegu samhengi og á svæðinu, því hún leggur áherslu á að byggja upp góð skilyrði 

fyrir atvinnulífið. 94 Dæmi um þetta er skinnaiðnaður á Íslandi. Þar sem hann byggist upp 

skapar hann atvinnu og tekjur hjá viðkomandi sveitarfélagi og er einnig með tengingu við 

alþjóðlega kerfið. Dæmi um þetta er frá Skagafirði en þaðan er mikið selt af skinnum til 

ítalskra skósmiða.  Þar sem þróun klasamyndunar hefur gengið hvað best hefur starfið 

byggst upp í samvinnu atvinnulífs, stjórnvalda og háskóla. Í Svíþjóð og Finnlandi koma 

sveitarfélög víðast með beinum hætti að stofnun og frumuppbyggingu klasanna, til dæmis 

                                                 
91 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 6 

92 Sveinn Aðalsteinsson.(2008) Bls 12 
93 Páll Snævar Brynjarsson. (2002) Bls 79 

94 Páll Snævar Brynjarsson. (2002). Bls 80 
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með rekstri frumkvöðlasetra sem er mikilvægur þáttur í uppbyggingu 

nýsköpunarumhverfis á svæðinu.95  

Stýrð eða sjálfsprottin klasamyndun  

Klasamyndun er annað en klasi. Klasar geta orðið til án afskipta yfirvalda sem sést á 

dæmum eins og Hollywood á sviði kvikmynda nú eða garðyrkja á Suðurlandi. Munurinn 

á klasa og klasamyndun er sá að klasamyndun er skýr og meðvituð áætlun, gerð um 

uppbyggingu klasa með þátttöku bæði opinberra aðila, atvinnulífs og rannsóknarstofnana. 

Klasi er svo afurð klasamyndunar.96  

Samkvæmt nýlegri rannsókn urðu 32% klasa til fyrir tilstilli stjórnvalda, 27% að 

tilstuðlan atvinnugreina og í samvinnu beggja mynduðust klasarnir í 35% tilfella. 

Fjármagn kom frá stjórnvöldum í 54% tilfella, frá atvinnugreinum í 18% og frá hvorum 

tveggja í 25% tilfella.97 

 

Til þess að vel takist til og klasar nái árangri verða nokkrir þættir að vera fyrir hendi. 

Stefna klasans verður að vera skýr, hvaða árangri er stefnt að og hverjir eru hagsmunir 

þátttakenda. Þessi markmið verða að vera skýr og mælanleg. Þeir aðilar sem mynda 

klasann verða að hafa sambærileg markmið og auka við hæfni og getu hvers annars. 

Klasasamstarfið gefur tækifæri til sérhæfingar þar sem sérhæfingin getur nýst öllum í 

klasanum. Hlutverk hvers og eins innan klasans verður að vera ljóst til að koma í veg 

fyrir árekstra. Einnig þarf upplýsingastreymi að vera gott milli þátttakenda til að ná 

árangri og ekki síður til að byggja upp traust.  

Þátttökufyrirtæki þurfa að vera tilbúin að láta starfsmenn sína taka þátt í því samstarfi 

sem stofnað er til innan klasans. Hafa þarf í huga að klasasamstarf er langtímaverkefni 

sem þarf að fá að þróast og þroskast. Klasinn þarf að geta komið af stað sameiginlegum 

verkefnum og hafa til að bera sveigjanleika vegna hugsanlegra ólíkrar 

fyrirtækjamenningar þeirra sem standa að klasanum. Tvær stærstu orsakir fyrir 

                                                 
95 Stefán Ólafsson. (2004). Bls 248-249 

96 Sveinn Aðalsteinsson.(2008). Bls 2-4) 

97 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 17 
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árangursleysi klasa eru léleg samskipti fyrirtækja og svo léleg stefnumótun og 

viðskiptaáætlun.98 

 

Klasar erlendis 

Margar þjóðir styðja sérstaklega samstarf um nýsköpun innan klasa til eflingar 

landssvæðum í svæða-, byggða-, nýsköpunar- og atvinnustefnu. Klasahugtakið hefur  

verið ofarlega í alþjóðlegri umræðu um samkeppnishæfni, atvinnuþróun og nýsköpun. 

Silicon Valley í Kaliforníu, Medicon Valley í Suður-Svíþjóð og Kaupmannahöfn,  

iðnsvæðin á Norður-Ítalíu eru dæmi þar sem öflugir klasar hafa vakið athygli sem  

mikilvæg uppspretta nýsköpunar.99 

 

Meðal þeirra svæða sem uxu mikið voru iðnaðarsvæði á Ítalíu sem samanstóðu af 

mörgum smáum fyrirtækjum. Castel Goffrede er lítið svæði á Ítalíu með um 7.000 íbúa. 

Þar eru um 200 fyrirtæki sem tengjast sokkaframleiðslu. Má þar nefna garnframleiðendur, 

vélaframleiðendur, munsturhönnuði og tísku- og markaðsráðgjafa auk annarra 

þjónustuaðila. Þessi sérþekking hefur gert svæðið að miðstöð sokkaframleiðslu með um 

60% markaðshlutdeild í Evrópu.  

 

Mörg dæmi eru um að fyrirtæki í harðri samkeppni stofni til samstarfs á tilteknum 

sviðum til að njóta hagkvæmni stærðarinnar. Í þessu sambandi má nefna fyrirtæki eins og 

Gasfélagið sem er samstarfsfélag gasseljenda. Það var stofnað í þeim tilgangi að gera 

gasátöppun, birgðahald og dreifingu hagkvæma.100 

 

Samstarfið getur falist í lækkun á flutningskostnaði, sameiginlegu markaðsátaki, betri 

samningum við birgja og svo framvegis. Í skýrslu frá samkeppnisráði Bandaríkjanna um 

þróun svæðisbundinna þekkingarþyrpinga kemur fram að þyrpingar (klasar) efli 

samkeppnishæfni sína einkum á þrjá vegu. Í fyrsta lagi aukin framleiðni með greiðari 

aðgangi fyrirtækja að sérhæfðum birgjum, upplýsingum, þjálfun og sérhæfni. Þetta gerir 

                                                 
98 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 14-15 

99 Klasar (2006) 

100 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson. (2004). Bls 13 
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fyrirtækjum auðveldara fyrir við að sækja sér það sem vantar til þeirra bestu á sviðinu 

með samstarfi í stað þess að þróa allt sjálfir innanhúss. Í öðru lagi eru klasar hagstæðir til 

að örva nýsköpun vegna þess þróttar sem þeir hleypa í sérhvert umhverfi. Í þriðja lagi 

auðvelda klasar fyrir markaðssetningu nýrra hugmynda með því að mynda hagstætt 

umhverfi fyrir ný fyrirtæki, með spunaáhrifum frá háskólum og fyrirtækjum og með 

eflingu nýsköpunar og framtakshugarfars á svæðinu. Í kringum slíka klasa eru gjarnan 

rekin frumkvöðlasetur sem eiga að fóstra ný fyrirtæki í fyrstu skrefunum á 

nýsköpunarferlinu.101 

  

Kísildalur, hátæknisvæðið við San Francisco-flóa í Kaliforníu, er ein öflugasta og 

þekktasta þekkingarþyrping heimsins. Þaðan breiddist upplýsingatæknin út um heim með 

nýungum sem eru ennþá að skapa nýtt umhverfi fyrir þjóðfélög og efnahagslíf veraldar. 

Tilkoma hnattvæðingar og þekkingarhagkerfis nútímans er nær óhugsandi ef ekki hefði 

komið til bylting upplýsingatækninnar. Þar sem Kísildalur er órjúfanlega tengdur þessari 

tæknibyltingu og vegna þess að gríðarlegur árangur náðist í nýsköpun og hagþróun í 

dalnum er litið til hans sem fyrirmyndar í eflingu þekkingarhagkerfisins um allan heim. 

Sagt er að flest borgaryfirvöld í heiminum dreymi um að klóna Kísildal í sinni 

heimabyggð. 

Þetta kemur fram í því að um allan heim hafa sprottið upp þekkingarþyrpingar, 

þ.e. svæðisleg samþjöppun fyrirtækja, háskóla og stofnana, þar sem samlegðaráhrif eru 

nýtt til að skapa sérstakan þrótt og nýsköpunarstyrk fyrir þekkingarbúskap hvers konar.   

Vel á fimmta hundrað þekkingarþyrpingar eru taldar vera í heiminum og hafa þær vaxið 

ört á síðustu tuttugu árum. Utan Evrópu eru slíkar þyrpingar einnig mjög öflugar í þróaðri 

hlutum Asíu (Japan, Taiwan, Suður Kóreu, og Indlandi). Þar koma stjórnvöld gjarnan í 

miklum mæli að uppbyggingu þyrpinganna, og er það í anda hefðbundins hlutverks 

stjórnvalda þar í uppbyggingu atvinnulífs og nýsköpun. Á Norðurlöndum, utan Íslands, 

eru þekkingarþyrpingar mjög þýðingarmiklar í framþróun þekkingarhagkerfisins. Í 

Finnlandi og Svíþjóð, þar sem þessi þróun hefur gengið hvað lengst, eru á þriðja tug 

slíkra þyrpinga á mótium 50 í Bretlandi. Það bendir til að hlutfallslega séu mun fleiri 

                                                 
101 Stefán Ólafsson. (2004). Bls 244 
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þekkingarþyrpingar í norrænu löndunum, miðað við fólksfjölda, enda eru 

skandinavískuþjóðirnar mjög framarlega í þróun þekkingarhagkerfisins.102 

Klasasamstarf í íslenskum veruleika  

Eitt þekktasta samstarfsform fyrirtækja hér á landi er samvinnuformið sem ruddi sér braut 

hérlendis á síðari hluta 19. aldar. Með því var nýttur slagkraftur margra lítilla aðila við að 

koma upp verslun, framleiðslu og þjónustu, sérstaklega í sveitum landsins. 

 

Að undanförnu höfum við síðan kynnst samstarfsvettvangi sem sérhæfir sig á tilteknum 

sviðum, svo sem samstarfsvettvangi sjávarútvegs og iðnaðar og samstarfsvettvangi á 

heilbrigðissviði. Samvinna aðila á slíkum vettvangi beinist oftar en ekki að því að skapa 

betri grunn framþróunar og útrásar fyrirtækja og stofnana. 

Samstarf opinberra aðila og einkaaðila er ekki nýtt fyrirbæri í atvinnulífi á Íslandi og eru 

til allmörg dæmi um klasa eða öflug samstarfsnet fyrirtækja. Nefna mætti djúpboranir á 

háhitasvæðum sem er samstarf orkufyrirtækja og rannsóknaaðila þar sem Hitaveita 

Suðurnesja, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og Orkustofnun vinna að rannsóknum 

á orkunýtingu. Eins má nefna samstarf jarðvinnuverktaka á Austurlandi undir merkjum 

Héraðsverks sem var myndað af 20 fyrirtækjum til að bjóða í stærri verk en hvert og eitt 

fyrirtæki átti kost á. Samstarf og samstarfsvettvangur á sviði sjávarútvegs hefur skilað 

verulegum árangri. Einnig má nefna heilbrigðistækni, líftækni, matvælaframleiðslu og  

ferðaþjónustu, auk vaxtarsamninga víða um land sem hafa það meginmarkmið að byggja 

upp og efla klasa á kjarnasviðum viðkomandi svæða.  

Í nágrannalöndunum, og víða annars staðar, hefur verið stuðst við klasasamstarf sem eina 

af fleiri leiðum til að koma opinberri stefnu á sviði vísinda, nýsköpunar og atvinnu- og 

tækniþróunar í framkvæmd. Spurningin er ef til vill ekki hvort aðferðafræðin sé 

viðeigandi, heldur hvernig megi nýta hana íslensku atvinnulífi, opinberum stofnunum og 

mennta- og rannsóknaaðilum til framdráttar.103  

                                                 
102 Stefán Ólafsson. (2004). Bls 243-246 
103 Klasar (2006) 
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Hlutverk klasa í byggðaáætlunum 

Í drögum að nýrri byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013 fá vaxtakjarnar og klasar  mikið 

vægi og tengjast fyrstu ellefu tillögurnar í áætluninni þeim á beinan hátt. Þannig má segja 

að klasahugmyndin sé komin til að vera í byggðaaðgerðum Íslendinga, allavega næstu 

fjögur árin. 

 

Í byggðaáætlun 2002-2005 var unnið að því að efla klasa og sett fram tillaga um að 

stækka og efla sveitarfélög , reyna að sameina þau, því þá væru meiri líkur á samstarfi 

þeirra á milli. Samvinna opinberra sjóða s.s. Ferðamálasjóðs, Orkusjóðs, 

Nýsköpunarsjóðs og Byggðastofnunar var efld til eflingar atvinnulífinu. 

 

Árið 2006 var gerð áætlun um víðtæka eflingu rannsókna, tækniþróunar og nýsköpunar á 

landsbyggðinni, m.a. á sviði orkumála, sjávarútvegs, ferðaþjónustu og landbúnaðar. Í 

áætluninni voru skilgreind áherslusvið og fyrirkomulag samstarfs mótað. Samstarfið var 

rekið sem þróunarverkefni út gildistíma byggðaáætlunarinnar. 

 

Í byggðaáætlun 2006-2009 var einnig lögð áhersla á þýðingu verkefnaflutnings frá ríki til 

sveitarfélaga. Jafnframt unnið að sameiningu eða samvinnu sveitarfélaga á heildstæðum 

atvinnu- og þjónustusvæðum sem tækju við slíkri starfsemi. Unnið að bættri 

heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, m.a. með flutningi verkefna á sviði heilbrigðismála 

frá ríki til sveitarfélaga. Heilbrigðisnet, sem m.a. tengir saman heilbrigðisstofnanir og 

gerir fjarlækningar mögulegar. En eins og svo oft þá hefur það áhrif á framvindu 

byggðaáætlana að þær eru þingsályktunartillögur en ekki lög. Það gerir það að verkum að 

þingmönnum er ekki skylt að fara eftir þeim, þær eru aðeins tillögur.  

 

Gera átti opinberum starfsmönnum kleift að vinna störf sín að hluta eða öllu leyti í 

fjarvinnslu og efla þannig fjarvinnslu hjá hinu opinbera. Einnig átti að reyna að auka það 

að ríkið keypti í auknum mæli fjarvinnsluverkefni í verktöku af fyrirtækjum og sjálfstætt 

starfandi verktökum. Þetta átti að skapa tækifæri fyrir fólk til að búa fjarri vinnustað 

ríkisstofnana og eiga þannig kost á störfum við hæfi óháð búsetu.  
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Uppbygging þekkingarsetra/ háskólasetra á landsbyggðinni fékk umfjöllun í 

byggðaáætlun 2002-2005 og sú hugmyndafræði fékk áfram hljómgrunn við gerð næstu 

áætlunar og einnig í drögum að áætluninni 2010-2013. Efla á þekkingarsetur með því að 

auka rannsóknir, þróun, og nýsköpun í þágu efnahagslegra og félagslegra framfara og 

treysta þann árangur sem náðst hefur víða um land með myndun og starfi svæðisbundinna 

þekkingarsetra. Þekkingarsetur vísar til samstarfs fyrirtækja, háskóla, rannsóknarstofnana 

og stuðningskerfisins um rannsóknir, þróun og nýsköpun í þágu félagslegra- og 

efnahagslegra framfara. Tilgangur samstarfsins er m.a. að örva nýsköpun í fyrirtækjum 

og efla samkeppnishæfni svæða og er því lögð áhersla á hagnýtar rannsóknir þar sem 

tekið er mið af svæðisbundnum þörfum atvinnulífs, styrkleikum og tækifærum. 

 

Efling náms með fjarskipta- og upplýsingatækni þar sem lögð var áhersla á að starfsemi 

símenntunarstöðva væri efld og starfsnám gert aðgengilegt með fjarnámi. Aðaláherslan 

var lögð á framhaldsskóla til að byrja með en í byggðaáætluninni frá 2006-2009 var 

áherslan á að aðferðum fjarkennslu og staðbundinnar kennslu væri beitt saman og yrði 

nýtt til að veita fjölbreytt námsframboð á öllum skólastigum með samstarfi skóla, m.a. 

stuðlað að samstarfi háskóla um fjarkennslu. 

 

Í drögum að nýrri byggðaáætlun á að bæta aðgengi að menntun á framhalds- og 

háskólastigi. Þar er talað um að boðið verði upp á fjarnám í sem flestum greinum sem 

kenndar eru á framhalds- og háskólastigi. Til að þetta geti gengið eftir þarf að búa betur 

að símenntunarmiðstöðvum svo þær geti boðið fjarnemum upp á sem bestar aðstæður.  

 

Verkefnið „rafrænt samfélag“ var sett á í byggðaáætlun 2002-2005 til að tengja byggðir 

betur saman. Sveitarfélögum var ætlað að vinna að samstarfsverkefni. Ríkissjóður átti að 

leggja  til sem næmi samtals 120 millj. kr. og dreifðist á þrjú ár. Hinsvegar átti  framlag 

byggðarlaganna að vera nokkuð hærra. Unnið var áfram að þessu í næstu byggðaáætlun. 

Tvö þessara verkefna voru ,,Virkjum alla“ í Þingeyjarsýslum og ,,Sunnan 3” á 

Árborgarsvæðinu.  
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Menning skiptir miklu máli fyrir sjálfsmynd byggðasamfélaga og hefur áhrif á búsetu. 

Sérstaða svæða er gjarnan skilgreind í tengslum við menningartengda ferðaþjónustu og 

það hefur jákvæð áhrif á viðkomandi samfélög. Unnið hefur verið að því að auka aðgengi 

almennings að menningarefni sem tengist tilteknum landsvæðum.  

Í því samhengi eru verkefni á landsbyggðinni styrkt sem felst í því að safna saman 

upplýsingum, heimildum, fróðleik og myndefni sem er að finna í menningarstofnunum 

um land allt og búa efnið til birtingar á netinu. Þessu verkefni var framfylgt í næstu 

áætlun þar sem m.a. var lögð áhersla á samstarf safna á landsbyggðinni og að nýta nýja 

tækni, m.a. stafrænt sjónvarp, við gerð og miðlun menningar- og sjónvarpsefnis af 

landsbyggðinni. Einnig átti að efla íþrótta- og æskulýðsstarfs á landsbyggðinni. Í 

drögunum 2010-2013 er lögð áhersla á að endurnýja menningarsamninga með því að 

styðja nýsköpun og þróun skapandi greina. Lagt verði í uppbyggingu ferðaþjónustu í 

dreifbýli þar sem lögð verði áhersla á rannsókna- og þróunarstarf. Það verði tryggð 

markviss uppbygging og sjálfbærni í þróun greinarinnar.  

 

Áfram var unnið að öflugri uppbyggingu ferðaþjónustu á landsbyggðinni í áætluninni 

2006-2009 og áhersla var lögð á sérkenni hvers landshluta og skipulagningu vaxtasvæða. 

Í nýjustu drögum að byggðaáætlun er enn minnt á að mikilvægi sérstöðu ferðaþjónustu á 

landsbyggðinni felist í staðbundnum gæðum, svo sem náttúru og menningarminjum. Í sérstöðunni 

felist tækifæri ferðaþjónustunnar og gæði hennar aukist með fjölbreyttari þjónustu, upplifun og 

fræðslu á svæðinu. Miklir möguleikar eru taldir í nýsköpun og vöruþróun sem byggist á þessari 

sérstöðu, náttúrufari, menningu, hefðum og sögu samfélaga og svæða. 

 

Í byggðaáætlun 2006-2009 var unnið að gerð og framkvæmd svæðisbundinna 

vaxtarsamninga þar sem opinberir aðilar og einkaaðilar áttu að sameinast um aðgerðir til 

að efla samkeppnishæfni svæða og auka hagvöxt. 

Í drögum 2010-2013 er lögð áhersla á að þróa og styrkja vaxtarsamninga með því að efla 

nýsköpun og atvinnuþróun á landsvísu. Meginhugmynd er að Vaxtarsamningar verði ein 

helsta burðarstoð byggðaáætlunar. Verkefni á sviði nýsköpunar og þróunar sem 

skilgreind eru í byggðaáætluninni verði samræmd og tengd saman á landsvísu í gegnum 

vaxtarsamninga. Tilgangur þess er að efla staðbundna klasa með þátttöku þeirra í stærri 
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heild sem getur náð meiri árangri í samstarfi, t.d. alþjóðlegu samstarfi, en einir sér. Þetta 

eykur einnig áhrif heimamanna á stefnumótun og framkvæmd aðgerða 

byggðaáætlunarinnar. 

 

Í byggðaáætlun 2006-2009 kom fram vilji til að styðja við atvinnurekstur kvenna með 

ráðgjöf og námskeiðum. Í drögum að nýjustu áætluninni er áfram stutt við framtak 

kvenna til nýsköpunar í atvinnulífinu með því að koma á fót ábyrgðalánasjóði kvenna. 

Með sjóðnum verða konum tryggð lán í stað hefðbundinna veða í fasteignum. Konur eiga 

og reka um fjórðung íslenskra fyrirtækja sem er mun lægra hlutfall en í þeim löndum sem 

við berum okkur gjarnan saman við.  

 

Í drögum að byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013 er lögð áhersla á að byggðarlögum og 

fyrirtækjum á landsbyggðinni verði sköpuð aðstaða til að nýta öll tiltæk ráð til þróunar 

atvinnulífs og bættrar búsetu. Öflugt samþætt stuðningskerfi er taka mið af 

svæðisbundnum styrkleikum og sérkennum ásamt aukinni þekkingu og hæfni íbúa á 

ýmsum sviðum eru meðal forsendna jákvæðrar þróunar byggðar og atvinnulífs. 

Þetta form hefur möguleika á að henta landsbyggðinni vel, þar sem ekki þarf að koma til 

sameiningar fyrirtækja til að þau stækki, heldur er gert ráð fyrir að lítil og meðalstór 

fyrirtæki vinni saman að því að koma sér á framfæri. Það er mikilvægt í klasasamstarfi í 

byggðamálum að fólk horfi á sérstöðu og styrkleika hvers svæðis og nýti þá. Í 

vaxtarsamningum í dag eru klasar lykilorðið. Það verður að ná að virkja fólk á staðnum 

til að vinna saman að heill svæðisins.  
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7. Niðurstöður 
Landið er víðfeðmt en þjóðin fámenn, sumir byggðakjarnar eru í sókn en aðrir í vörn. 

Landsbyggðin er ekki ein samstæð heild. Atvinnustefnan hefur haft á sér sterkan 

byggðablæ en stundum rekið sig á horn byggðasjónarmiða. Að byggja upp vaxtakjarna 

eða vaxtasvæði utan höfuðborgarsvæðisins hefur verið mjög í umræðunni á undanförnum 

árum. Íslendingum hefur í raun gengið vel að byggja upp vaxtakjarna. Gallinn er bara sá 

að vaxtakjarninn hefur bara verið einn, Höfuðborgasvæðið. 104  

Ríkið hefur komið með einum eða öðrum hætti að flestum þeim aðgerðum sem orðið hafa 

á Íslandi. Ýmsir sjóðir og stofnanir hafa verið settar á laggirnar og þó að ríkið hafi verið 

aðalgerandinn í byggðamálum í gegnum tíðina þá er ekki hægt að segja að það hafi 

komið formlega inn í byggðamál fyrr en byggðaþróunin, flutningur fólks til suðvestur 

hornsins,  er fyrst skilgreindur sem vandamál í kringum 1960. Hagvöxturinn hafði það í 

för með sér að ein atvinnugrein óx meira en önnur og eitt byggðarlag þróaðist örar en 

annað. Árið 1966 kemur Atvinnubótasjóður fram til að stuðla að jafnvægi í byggð 

landsins. Ríkið hefur síðan þá á einn eða annan hátt verið stór hluti af þeirri byggðastefnu 

sem unnið er eftir. Afskipti og inngrip ríkisins í þróun byggðamála eru alltaf umdeild, 

enda hápólitísk. Sumir vilja hafa þau sem minnst og aðrir telja þau allt of lítil. Síðustu tvo 

áratugi hefur dregið mjög úr beinum afskiptum ríkisins í formi hreinna styrkja. Það sem 

hefur falist í styrkjum frá ríkinu eru frekar óbeinir styrkir sem felast m.a.í niðurgreiðslu á 

orku til húshitunar, styrkjum til náms á framhaldsskólastigi og niðurgreiðslu í landbúnaði. 

Aðrir styrkir að þessu leiti hafa aðallega verið bundnir við stóriðju eða jöfnun á 

upplýsingatækni og styrkir til að halda úti flugsamgöngum. Þá ber einnig að nefna 

tilraunir til og í nokkrum tilfellum flutningur stofnana frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að 

styrkirnir eru í raun margir, bæði óbeinir og beinir.  

                                                 
104 Hjalti Jóhannesson (2003). Bls 170 
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Ísland hefur þróast  þannig  að það hefur hinn umdeilda stimpil að vera svokallað 

,,primate city” land, þar sem stærsti bærinn er meira en tvöfallt stærri en nærst stærsti 

bærinn. Vaxtakjarnakenningin kom fram á alþjóðavísu árið 1949 þegar Francois Perroux 

talar um mikilvægi þess að staðsetja efnahagsstarfsemi sem væri í hröðum vexti  á 

ákveðnum stað, bæ eða borg og líkum leitt að því að það myndi síðan leiða af sér 

áframhaldandi vöxt á þessu tiltekna stað og í næsta nágreni. Forsendur fyrir því að þetta 

gæti gengið upp eru samgöngubætur, en oft getur reynst erfitt að komast milli staða á 

Íslandi vegna veðurs og þess að vegir eru á mjög snjóþungum stöðum.   

Kenningin kemur fyrst fram hér á Íslandi í gegnum Valdimar Kristinsson árið 1963 en þá 

hafði verið mikill hagvöxtur á landinu og fólk að flytja  umvörpum til 

höfuðborgasvæðisins. Hann nefnir þá í fyrsta sinn þá tillögu að gera Akureyri að kjarna 

fyrir nærliggjandi svæði og gera svæðið þannig að mótafli gegn Reykjavík. Hann sagði 

að eina leiðin til þess að allir flyttu ekki til Reykjavíkur væri að gera aðra borg. 

Hugmyndin hefur verið á lofti hér á Íslandi lengi en hugsanleg ástæða þess að 

vaxtakjarnakenningin og þeir vaxtarsamningar sem hér hafa verið gerðir ganga ekki 

fullkomlega upp er tengd fámenni og fjölda kjarna. Miðað við stærð Íslands eru ekki 

forsendur fyrir fleiri en tveimur til þremur kjörnum. Þetta ferli með vaxtarsamninga hófst 

þó ekki fyrr en árið 2004 þegar Akureyri er skilgreind sem kjarni og reynt að búa til 

mótvægi með því við Reykjavík. Það sem síðan hefur gerst er að fleiri og fleiri staðir hafa 

farið fram á við stjórnvöld að fá einnig slíka vaxtarsamninga. Ástæðan liggur líka að 

hluta til í stjórnmálunum þar sem stjórnmálamenn landsbyggðarinnar hugsa mikið um 

hag sinnar byggðar sem enginn vill verða uppvís að því að vernda ekki. Þetta hefur síðan 

gert það að verkum að þessir vaxtakjarnar eru farnir að keppa hver við annan og hægt er 

að segja að landsbyggðin komi þannig í veg fyrir að þetta gangi eftir.  

Þriðja aðferðarfræðin er síðan tengd frumkvæði heimamanna. Það einkennir hana og 

henni er ætlað að sýna að ef ríkishöndin er mjög sterk þá dragi það úr sveigjanleika og 

frumkvæði heimamanna. Árið 1986 kom fram skýrsla frá byggðanefnd þingflokkanna 

með kröfu um að meiri áhersla yrði lögð á að efla frumkvæði heimamanna. Komið hafði 

verið á kvótakerfi í sjávarútvegi svo að tæknin til að þróa togaraflotann og frystihúsin áttu 

ekki lengur upp á pallborðið. Niðurstaðan varð síðan sú að byggjastefna þyrfti í auknu 
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mæli að byggjast á vilja og krafti heimamanna. Í kjölfarið voru sett á laggirnar 

iðnþróunarfélög og síðar atvinnuþróunarfélög til að tryggja að skapa mætti fleiri störf í 

héraði með beinni aðkomu heimamanna. Á erlendum vettvangi eru Íslendingar aðilar að 

Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins sem ætlað er ætlað að virkja frumkvæði 

heimamanna með samstarfi við önnur norðlæg svæði í Evrópu. Deilt er um hvort ríkið 

hafi stígið skref í átt að eflingu frumkvæðis heimamanna með því að einkavæða opinber 

verkefni og leyfa þeim að stjórna, því einnig eru uppi óánægjuraddir sem telja stefnuna 

ekki vera að skila árangri og ekki sé nægum verkefnum komið til heimaaðila. Önnur 

gagnrýni á þetta hefur verið á þann veg að þær stofnanir sem síðan eru settar útá land geti 

ekki keppt á jafnréttisgrundvelli við fyrirtæki í Reykjavík, þar sem þau þurfa að greiða 

hærri gjöld vegna fjarlægðar frá stærsta markaðnum. Margt hefur verið reynt í þessum 

efnum en mörgum finnst samt mikilvægast að heimamenn hafi stjórn á sinni atvinnu og 

fyrirtækin þurfi ekki ríkisstyrki.  

Fjórða og síðasta aðferðarfræðin kallast Klasar sem hefur verið í umræðunni síðan árið 

1992 en í henni er verið að hvetja til samstarfs fyrirtæja á svipuðum slóðum til þess að 

styrkja bæði fyrirtækin og samfélagið. Smáfyrirtæki hér á landi voru hvött til að sækja sér 

þekkingu, auka frumkvæði, gera átak í markaðsmálum og stuðla að samvinnu fyrirtækja á 

sama svæði í byggðaáætluninni 1994. Svæðisbundið samstarf opnar nýja möguleika þar 

sem fyrirtækjum er gefinn kostur á að vinna saman að útrás en ekki að það þurfi að koma 

til sameining. Svo virðist sem kenna megi samskiptaleysi um þegar klasar ganga ekki 

upp. Það sem getur háð okkur hér á Íslandi er mikill fjöldi af mjög litlum fyrirtækjum 

sem skortir oft fagþekkingu, þá er nauðsynlegt fyrir yfirvöld að setja inn meiri þekkingu á 

svæðið. Þar sem klasasamstarfið hefur gengið hve best er í Svíþjóð og Finnlandi en þar 

hefur samvinna atvinnulífs, stjórnvalda og háskóla verið til staðar. Sveitarfélög koma 

með beinum hætti að frumuppbyggingu klasana. Til að vel takist til verða markmið að 

vera á hreinu og upplýsingastreymi gott.  

Klasar fá mikið vægi í byggðaáætluninni 2010 – 2013 en hún er bara til fjögurra ára og 

þá spyrja menn sig hvernig verður hugsunin eftir þann tíma ? Verða komnar aðrar 

hugmyndir og klasahugmyndinni þá hent útaf borðinu. Stuttur gildistími 

byggðaáætlananna er  einmitt eitt sem hefur verið gagnrýnt, aðeins fjögur ár, jafn langt og 
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kjörtímabil. Það getur verið erfitt að koma málum í gegn á fjórum árum og þróa þær 

hugmyndir sem liggja fyrir í þeim. Þegar sífellt er verið að breyta áherslum í 

byggðaáætlunum getur reynst erfitt að ná þeim markmiðum sem sett eru fram í 

byggðamálum. Þess vegna er oft spurt hvort framfarir geti orðið meiri ef byggðaáætlanir 

giltu til lengri tíma og þá með því hvort það náist markvissari árangur ? 

Byggðastefna Íslendinga hefur farið í gegnum mikla þróun. Þróunin hefur verið í þessa 

átt sem ég nefni hér að ofan og hefur hún reynst misgóð fyrir svæðin á landinu á hverjum 

tíma fyrir sig en þó yfir heildina virðist byggðastefnan hafa skilað höfuðborgasvæðinu 

mestum hag. Þvert gegn þeirri ætlan sem lagt var af stað með í upphafi.  Þróunin er þó í 

þá átt að farið er að líta til sérkenna hvers svæðis og uppbyggingar samfélagsins í 

kringum þau. Ekki er um að ræða beinar aðgerðir ríkisins heldur verið að reyna að styrkja 

það sem fyrir er.105  

Hægt er að sjá ákveðið munstur í byggðastefnu síðustu áratuga. Allar þessar fjórar 

aðferðir hafa verið notaðar í einhverjum mæli. Hverju þær hafa breytt miðað við ef ekkert 

hefði verið gert er erfitt að meta,en ef útgangspunktur byggðastefnu er að reyna að jafna 

byggð á Íslandi þá er nóg að líta á mannfjöldatölur til að sjá að höfuðborgasvæðið hefur 

gífurlega yfirburði yfir landsbyggðina og þróunin hefur ekki verið henni hagstæð í 

gegnum árin.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Agneta Karlsson ofl.(2009). Bls 59 
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Lokaorð 

Byggðastefna er og verður mikið deilumál í þjóðfélaginu. Margt hefur verið reynt í 

gegnum árin. Sumt tekist en annað ekki. Í gegnum þessa sögulegu yfirferð mína og þær 

aðgerðir sem reyndar hafa verið í gegnum áratugina til að koma til móts við Íslendinga 

um það að búa á þeim stöðum sem þeir kjósa. Ef byggðaárangur er mældur í 

mannfjöldatölum er ljóst að byggðastefna hefur brugðist. Því Ísland hefur það sem er 

kallað ,,primate city” þar sem stærsti bærinn er meira en tvöfallt stærri en sá næststærsti. 

Árangur byggðaaðgerða getur líka litið að því hvort um sé að ræða hagvöxt á svæðinu. 

Hinsvegar er það sem skiptir mestu máli þegar öllu er á botninn hvolft sú 

grundvallarspurning  hvort einstaklingurinn sé ánægður í því sveitarfélagi sem hann býr í. 

Er þar góð þjónusta við barnafólk, nægjanlegt verslanaúrval, ásættanleg útsvarprósenta, 

aðstaða til menningar, tómstunda- og íþróttaiðkunar, góðir skóla, það sem skiptir máli 

fyrir fólk, Þannig koma fjölmargir þættir að. Það sem einn telur gott og nægjanlegt finnst 

öðrum óásættanlegt. 

Byggðastefnur hafa verið margar og reyni ég að fara yfir þær hér að framan eftir bestu 

getu. Ég vel að trúa að flestir hafi verið að reyna á hverjum tíma  að vinna að bættum 

skilyrðum til byggðamála og það versta væri að aðhafast ekkert. 

Þekkingarskortur, of lítil eftirfylgni, of stuttar byggðaáætlanir er að mínu viti hluti 

vandans og spurning hvort byggðaáætlanir ættu að vera íburðameiri, fylgja ákveðinni 

áætlun og vara lengur en fjögur ár. Vandamálið er að hluta það líka að byggðaáætlanir 

hafa bara verið þingsályktanir og því ekki á neinn hátt bindandi. Það gerir framkvæmdina 

oft svo erfiða, sérstaklega gagnvart aðgerðum sem snerta önnur ráðuneyti en ráðuneyti 

byggðamála.  

Ég tel að það hefði orðið allt annar bragur á byggðamálum ef farið hefði verið eftir 

ráðleggingum Valdimars Kristinssonar á sínum tíma og allt kapp lagt á að búa til aðra 

borg sem mótvægi við Reykjavík. Byggðaröskunin hefði orðið allt önnur og ekki eins 

sársaukafull. Má segja að landsbyggðin  hafi að mörgu leyti unnið gegn þessum 

markmiðum og með því skaðað sjálfa sig allra mest. Allt of margir lögðu allt undir með 
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því að reyna að halda lífinu í mjög litlum þorpum í stað þess að flytja að næsta stóra 

kjarna með þjónustu sem dugði.  

Einn þýðingarmesti ávinningur byggðaáætlana að mínu mati er að byggðarlögin sjálf geta 

farið að líta á sig sem eina heild, séð sína sameiginlegu hagsmuni og hætt að líta 

eingöngu á sinn fjörð og sitt þorp út af fyrir sig. Því með því erum við að skemma fyrir 

okkur sjálfum. Kröfur nútímans eru orðnar meiri og erfitt fyrir lítil þorp að sinna þeim. 

Samvinna og öflugt samstarf er eina leiðin til að sporna gegn þróuninni að allir flytji 

suður.  

Margir hafa verið sáttir en aðrir ósáttir við byggðastefnu stjórnvalda síðustu áratugi. 

Óánægjan snýst um að ekki hafi fylgt nægt fjármagn til að hægt væri að framfylgja þeim 

áætlunum sem lagðar hafa verið fram. Ein ástæðu þess að  ekki hafi nægt fjármagn fylgt 

með er sú að eftir 1990 hafa ríkt hægri straumar í stjórnmálum á Íslandi og í hinum 

vestræna heimi. Slík viðhorf unnu án efa gegn hugmyndinni um aukna miðstýringu. En 

þar sem hægri stjórnir hafa verið við völd hefur markaðslögmálið fengið að ráða för að 

miklu leyti þar sem þeirri stefnu hugnast ekki of sterk afskipti stjórnvalda af markaðnum.  

Það er í raun afar fróðlegt að skoða þá stöðu sem íslensk byggðastefna er í í dag út frá 

varnaðarorðum Jónasar Haralz fyrir 43 árum þegar hann sem fagmaður lýsti því hve 

byggðaáætlanir gætu orðið þýðingarmikil tæki til þess að ná fram efnahagslegum 

framförum samfara heilbrigðri þróun byggða og atvinnugreina. Hann undirstrikaði 

mikilvægi þess að marka þyrfti stefnu og halda fast við hana, velja framkvæmdir í 

samræmi við þá stefnu sem mótuð hefði verið, raða þeim í tímaröð og ákvarða hæfilega 

áfanga. Þá minnti hann á hve nauðsynlegt væri að opinberir aðilar veittu stuðning því 

framtaki sem til væri heima fyrir en ekki ætti að byggja verksmiðjur af hinu eða þessu 

tagi. Jónas gagnrýndi það sem hann taldi stefnuleysi sem ríkt hefði hér á landi fram til 

ársins 1966 og því að menn hefðu reynt að forðast það í lengstu lög, að þurfa að velja og 

hafna. Þess vegna væri mikill fjöldi framkvæmda í takinu í einu, eðlilegir áfangar gætu 

ekki náðst og það mikla fé, sem varið hefði til framkvæmda, bæri ekki tilætlaðan árangur.  

Nú öllum þessum áratugum seinna er freistandi að taka undir þessi orð Jónasar sem eiga 

ekki síður við í dag en þá. 
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