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Forsendur fjárhagsáætlana 
sveitarfélaga: Óvissa

Lykilatriði:
- Fjári erfitt að gera áætlanir í fjólubláa punktinum út 

frá fyrri reynslu í rauða punktinum
- Það verða gerð mistök – annars lærum við ekkert
- Til að takast á við stöðuna þarf að horfast í augu við 

staðreyndir og ræða lausnir sem virka til framtíðar



Var óvissan kannski þarna löngu fyrir Covid?

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change



Hvernig hefur búseta á Íslandi þróast?

https://ssh.is/images/stories/S%C3%B3knar%C3%A1%C3%A6tlun/Lokaskyrslur/Vaxtarsamningur/mannfjoldi_lokaskyrsla_NET.pdf

www.hagstofan.is



Er samþjöppun fólks á höfuðborgarsvæðinu of 
áhættusöm fyrir íslenskt samfélag?
• Eldvirkni
• Farsóttir
• Framleiðsla
• Nýting auðlinda 

vs innflutningur
• Nýsköpun sem 

byggir á eigin 
auðlindum

ár Innflutningur (fob / mi ISK)
2010 440.821                                  
2011 522.985                                  
2012 555.695                                  
2013 570.488                                  
2014 586.252                                  
2015 656.662                                  
2016 645.612                                  
2017 696.073                                  
2018 779.616                                  
2019 755.656                                  

www.hagstofan.is, úrvinnsla höfundar

http://www.hagstofan.is/


Er nýsköpun á Íslandi byggð á okkar auðlindum?

• Sjávarútvegur: Margt gott verið gert
• Tækniþróun tengd sjávarútvegi víða um land. Bætt gæði. Aukin verðmæti

• Þjónusta, hugbúnaðarþróun: Margt gott, en bundið við 
höfuðborgarsvæðið að miklu leyti

• Önnur framleiðsla: Takmarkað
• Stóriðja: afar takmarkað
• Ferðaþjónusta: eitthvað, en samt..
• Orkugeirinn: í áttina sl. 10 ár
• Landbúnaður: erlend tækniyfirfærsla

www.matis.is





Er kominn tími á umbyltandi nýsköpun í 
samhengi sveitarfélaga?



Samvinna og fjárfesting er lykill að árangri



Samkeppnisumhverfið okkar er heimurinn



Áskorunin: Dreifa áhættu og byggja strategískt upp

• Fjárfesting ríkis, sveitarfélaga, lífeyrissjóða og annarra fjárfesta í innviðum sem 
auka viðnámsþrótt samfélagsins í heild og tryggja sjálfbæran vöxt um allt land

• Samhengi nýtingar auðlinda, uppbyggingar mannauðs, staðbundinnar 
verðmætasköpunar, umhverfisverndar og loftslagsmála

• Byggja upp staðbundna þekkingar- og nýsköpunarklasa. Nýta mannauð sem hefur 
byggst upp í ferðaþjónustu til uppbyggingar í öðrum greinum atvinnulífsins

• Strategískar fjárfestingar í innviðum, þ.m.t. húsnæði
• Störf án staðsetningar fái raunverulega merkingu: A.m.k. 25% starfa árið 2021 hjá 

ríkinu sé án staðsetningar. Nýta skattkerfið til að auka dreifingu verðmæta
• Eftirlit, t.d. með matvælaframleiðslu og úrgangsmálum, byggi á raunverulegri 

áhættu og taki mið af uppbyggingu hringrásarhagkerfis
• Muna: Dreifing verðmætasköpunar um landið nýtir fjárfestingar í innviðum og 

minnkar fjárþörf sem tengist samþjöppun á SV-horninu
• Horfa á stóru myndina – Ekki höfðatölu



Stefna til 
framtíðar

Menning
Hvað drífur 

okkur 
áfram?

Afkoma
Hvað tryggir 
ásættanlega 
fjárhagslega 

afkomu?

Forskot í 
samkeppni

Í hverju erum 
við best?

Hver eru innihaldsefni 
árangursríkrar stefnumótunar?
1. Gott fólk
2. Góðar upplýsingar
3. Góð umræða
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