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Den 148. Lovgivende forsamling 2017–2018. Nr. 24/148. 

 

Parlamentarisk document nummer 1242—Sag nr. 480. 

 

Altingets resolution 
 

om strategisk regionplan for Island 2018–2024. 
 

Med henvisning til lov nr 69/2015 om strategisk regionplan for hele landet og 
regionale udviklingsplaner, vedtager Altinget at pålægge regeringen at udføre 
følgende plan for strategi og handling for regional udvdikling og at der tages 
hensyn til planens implementering i forberedelser for finansloven hvert år.  

 
I. FREMTIDSVISION OG OPGAVER 

Island skal være i forreste række når det gælder nutidig infrastruktur, progressiv 
service, værdiproduktion, lige livskvalitet og kraftige kommuner som kan tage sig 
af lokale opgaver og ydelse af økonomisk og god service for beboerne med henblik 
på målsætningerne for bæredygtig udvikling. Island og dets regioner skal være 
knyttet til omverdenen med den nyeste teknologi i miljømæssig balance. 

I landets samtlige regioner skal der være frodige bygder og dynamiske centre 
der bidrager til befolkningens forhøjede levestandard med lige adgang til 
elmentære serviceydelser og arbejdsmuligheder uafhængigt af økonomisk status 
og bopæls placering. Elementær service vil blive ydet mest muligt i nærsamfundet. 
Hovedstadsområdet bliver centrum for offenlig administration og central service 
som alle landets indbyggere har god adgang til.  

Regionale udviklingsspørgsmål skal være integreret i andre relevante sektorer. 
I hele statens arbejde med målsætninger og planlægning skal man vurdere mulige 
konsekvenser for udvikling og bosætning i de enkelte områder. 

Strategisk plan for hver af regionerne skal især beskæftige sig med tilbagegang 
i befolkningstallet i de enkelte regioner, ensartet erhvervsliv, teknologiske 
ændringer og udvikling og tilpasning af enkelte erhvervsgrene, at definere 
nødvendige tiltag til modvirkning og tilpasning til klimaændringer, at sikre hurtige 
traffikforbindelser og tilgang til service samt reaktion mod hårdere global 
konkurrence om folk og virksomheder. Særlig vægt bliver lagt på regioner som i 
denne henseende er dårligt stillede. 
 
II. MÅLSÆTNINGER, VIGTIGE INDSATSOMRÅDER OG INDIKATORER 

Statens mål er at: 
a. ligestille adgang til service  
b. ligestille muligheder til arbejde 
c. stimulere bæredygtig udvikling af lokalsamfund i hele landet 

Følgende vigtige indsatsområder skal føre til direkte opgaver eller til 
koordinering med andre aktiviteter i det offentliges planlægning for at opnå de 
ovenfor nævnte mål. 
 
A. Adgang til service. 
a. Alle hjem og arbejdspladser skal have mulighed for tilslutning til lysleder eller 

bredbånd i år 2020. 
b. Fortsat drift af handelsbutikker i spredt bebyggede områder beliggende fjernt 

fra store servicecentre, bliver støttet. Videre bliver det undersøgt hvordan 
netservice kan bruges som handelsmåde. 

c. Lige adgang til elmentære serviceydelser for alle landets indbyggere bliver 
bestræbet og deres rejseomkostninger af at søge rekreation til hovedstaden 
bliver reduceret.  

d. Det kollektive trafiknet vil blive defineret i hele landet samt subsidieordning for 
bilettpriser. 

e. Brug af forskellige bæredygtige transportmuligheder vil blive tilskyndet, f. eks. 
at gå og cykle. 
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f. Lige energipriser for hjem vil blive bestræbet på, arbejdet med varmepumper 
bliver støttet og anvendelse af biologisk affald til produktion af energi bliver 
undersøgt. 

g. Fortsat arbejde med udvikling af fjernundervisning indenfor 
videreuddannelsen. 

h. Voksenundervisningens samt de forskellige uddannelsesnetværks infrastruktur 
bliver styrket med det formål at udvikle institutionernes tekniske udstyr, 
fasciliteter til fjernundervisning og tilgang til studievejledning samt at forøge 
institutionernes kapacitet til at imødekomme elevernes behov for service.  

i. Hensyn bliver taget til forskellige forhold for de enkelte instanser indenfor 
voksenundervisningen i decentrale områder, bl. a. deres struktur og 
nødvendigheden af spredning af deres service. 

j. Børn og unge skal have tilgang til kultur uanset deres bopæls placering og 
økonomiske stilling, f. eks. med forøget tilbud på veludførte og varierede 
kunstbegivenheder. 

k. Kommuner og deres regionale organisationer bliver stimuleret til at se på 
muligheder for at støtte drift af museer, kulturinstanser og udstillinger med 
sammenlægninger eller fælles driftordninger. 

l. Statens sundheds- og velfærdsprogrammer skal have parlamentarisk behandling 
som offenlige strategier. Elementær sundheds- og velfærdsservice bliver 
defineret samt hvordan indbyggernes ret til denne service bliver forsikret 
uanset bopæls placering. Statens sundhedsprogrammer skal klart beskrive de 
forskellige sundhedsinstitutioners virksomhed og deres samarbejde. 

m. Strategi for den offentlige service vil blive formuleret med det formål at landets 
indbyggere får lige tilgang til elementær service uanset bopæls placering. 

n. Sikker sygetransport i hele landet bliver forsikret. 
Indikatorer for vurdering af målrettet udvikling: 

i. Proportion af hjem/virksomheder med mulig tilslutning til glasfiberkabel.  
ii. Proportion af indbyggere indenfor 30 kilometers afstand fra sundhedsklinik, 

folkeskole og dagligvarehandel.  
 
B. Mulighed for jobs. 
o. Ressourcer vil blive sikret til udførelse af forslag i statens transportplan, især 

angående lokale veje, broer med to kørebaner og sikker transport på grundlag 
af områder for daglig pendling til arbejde og service og disse områders mulige 
forstørrelse. 

p. Transport- og forsyningsnet for elektricitet skal svare erhvervslivets og 
indbyggernes behov i hele landet både transportkapacitet og 
afleveringssikkerhed samtidig med undersøgelse af små vandkraftværkers 
fordele.  

q. Brug af miljøvenlig energi bliver stimuleret i stedet for brug af fossil energi. 
r. Ressourcer til opbygning og vedligeholdelse af turiststeder vil blive sikret med 

gebyrer og ændret fordeling af skatindtægter således at kommunernes andel 
bliver forstørret. 

s. Det forsikres at uddeling af distriktskvota indenfor fiskeriet giver gunstigt 
resultat i distrikerne. 

t. Med gunstige låneordninger vil landmænd få nemmere forhold for 
generationsovergang i landbruget og for at svare krav om forbedrede forhold 
for besætningen. 

u. Adgang til ressourcer til innovation bliver forbedret. 
v. Internationale lufthavnes forskel i fasciliteter bliver udlignet.  
w. Offenlige instanser får til opgave at definere og annoncere jobs uden 

lokalisering. 
x. Fordele ved at lokalisere ny statslig virksomhed udenfor hovedstadsområdet 

skal vurderes. 
y. Forøget forædling af produkter i distrikterne bliver stimuleret. 
z. Fortsat bliver arbejdet med at styrke kreative grene som ekspanderende erhverv.
æ. Staten og kommunerne arbejder for forbedrede muligheder for kunstnere at bo 
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i hele landet og udvikle forhold i hele landet til erhvervsmæssige aktiviteter 
på kunstneriske vilkår. 

ø. Strategier bliver formet for kulturcentres virksomhed og lignende instanser der 
arbejder for hele landet og deres opgaver defineres som det er blevet gjort i 
Islands nabolande. 

å. Der tages hensyn til uoverensstemmelse mellem erhverslivets behov og udbud 
af universitetsuddannede - færdighedskløften. 

aa. Skovdyrknning bliver styrket som erhverv med vægt på regionale 
skovdyrkningsplaner og udvikling af udnyttelse af skovprodukter.  

Indikatorer for vurdering af målrettet udvikling: 
i. Erhvervsaktive og gennemsnitsindtægt i de specielle erhvervstatistiske 

områder.  
ii. Antal jobs definerede ”uden lokalisering” i ministerier og institutioner.  
 
C. Bæredygtig udvikling af bebyggede områder i hele landet. 
a. Strategi for hovedstadens udvikling bliver formuleret hvor Reykjaviks rolle i 

hele landets regionale udvikling bliver beskrevet samt hovedstadens stilling i 
Island og overfor byer i udlandet. 

b. Projektet ”Skrøbelige områder” fortsætter i særlig udsatte områder. 
c. Forslag bliver fremlagt til ændring af lov om almennyttige lejligheder som gør 

det muligt for stat og kommuner at give etableringsstøtte til enkeltpersoner til 
opførelse af lejligheder i områder hvor lejligheders bygningspris er langt 
højere end salgsprisen.  

d. Det bliver undersøgt om det er fordelagtigt at anvende studielåneordningen og 
andre ordninger til at opfordre folk til at vælge decentral bosætning. 

e. Service til immigranter bliver forbedret samt deres muligheder til integration på 
grund af forudseelig stigning i deres antal i de næste år. 

f. Innovation og teknisk udvikling indenfor velfærdstjenesten bliver støttet i hele 
landet. 

g. Mediernes virksomhed udenfor hovedstadsområdet bliver styrket. 
h. Universiteterne opfordres til at lægge vægt på tilbud af varierede studieretninger 

til fjernstudier. Universiteterne skal forstærke deres samarbejde med fælles 
eksamensgrader således at de studerende får flere muligheder for at 
sammensætte sine studier på grundlag af eget valg. 

i. Der skal arbejdes nærmere med sammenlignelig forskning af børns og unges 
omstændigheder, befindende og forhold i alle distrikter. 

j. Det forsikres at de idrætsklubber der skal rejse de længste afstande bliver 
prioriteret når der uddeles rejsestipendier til idræt. 

k. Idrætsudøvelse skal styrkes således at alle har lige muligheder til deltagelse i 
anerkendte idrætsstævner. 

l. De regionele udviklingsplaners metodik skal fortsat udvikles og bygge på 
kommunernes aktive samråd og samarbejde samt deres og statens samarbejde 
igennem ministeriernes styringsgruppe for regional udvikling samt 
kommunernes landsforening. 

m. Kommuner i hver af de regionale udviklingsplaners region skyndes til at 
samarbejde med regionplanlægning på grundlag af planloven for at forme 
fælles strategier for vigtige sagsområder for fælles interesser i regionen. 
Videre skyndes kommunerne til at definere et hovedcenter i hver region og 
disse centres arbejds- og serviceområder. I strategier for eller indenfor 
regionen skal klimaændringer omhandles, deres mulige konsekvenser, 
adaptering og modvirkende aktioner, f. eks. i regionplanlægningen, hvor der 
fokuseres bl. andet på at reducere udslip af drivhusgasser i forbindelse med 
regionale erhverv og ændret arealanvendelse som f. eks. genvinding af våde 
områder eller andre økosystemer og binding i jordbunden eller plantevækst 
eller med tiltag for at udvide indbyggeres og de besøgendes bevidsthed. 

n. Der udarbejdes information angående byregioners udvikling i Island der kan 
sammenlignes med information om byregioner i udlandet, til basis for 
strategier for hovedstadsområdets og andre regioners udvikling. 
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o. Akademisk forskning i regional udvikling som grundlag for al planlægning 
bliver styrket. 

p. Deltagelse i internationalt samarbejde indenfor regional udvikling skal være 
aktiv på fora som NORA, Nordregio, EU´s Northern Periphery and Arctic 
Programme og ESPON. 

q. Fødevareproduktion bliver vedligeholdt de flest mulige steder i Island. 
Indikatorer for vurdering af målrettet udvikling: 

i. Forsørgelsesandel (Dependency ratio). 
ii. Demografiske svagheder. 
 

III. SAMORDING MED ANDRE STATENS STRATEGIER OG PLANER 
Altinget vedtager at nært samarbejde mellem ministerier, statsinstitutioner, 

kommuner, erhvervsliv og hovedstadssamfundet er vigtigt til realiseringen af 
regionalpolitikken. På den måde forsikres koordinering med anden offentlig 
planlægning. Blandt de aktiviteter man vil se på i den forbindelse er: 
a. Regelmæssig diskusion på regeringsniveau om regionplanens status og 

implementering og muligheder for koordinering. 
b. Ministeriernes styringsgruppe for regionaludviklingen bliver forstærket. 
c. Statens egnsudviklingsinstituts (Byggðastofnun) faglige bistand i realiseringen 

og tilsynet med regionplanen bliver forsikret. 
d. Et interaktivt servicekort skal vise befolkningens adgang til offentlig service og 

der udvikles et instrumentbræt der belyser regionernes status og udvikling. 
e. Virksomt samråd med Kommunernes landsforening og de regionale 

kommuneforeninger. 
f. Regelmæssig afrapportering til Altinget sikres. 
g. Systematisk formidling af information, forskning, læring og international 

sammenligning.  
I realiseringen af lov om offentlige finanser skal regionale aspekter omhandles 

specielt i forbindelse med udformning og fremstilling af statens økonomiske plan 
og årlig finanslov. 
 

IV. HANDLINGSPLAN 
Altinget vedtager at for at sikre fremgang af regionplanens mål skal arbejdet 

udføres i henhold til følgende handlingsplan: 
 
A. Adgang til service. 
A.1. Island forbundet med lysleder. 

Opgavemål: At alle folkeregistrerede hjem og virksomheder med addresse eller 
aktivitet hele året i provinsen skal have mulighed for lyslederforbindelse.  

Angivne kommuner skal modtage økonomisk støtte så de lettere får lagt 
lysledernet. Områder med svag økonomi, meget spredt bebyggelse, fald i 
indbyggertal og en lille andel i bredbåndforbindelser skal prioriteres. Ved 
opgavens afslutning i år 2020 skal 99,9% af registrerede hjem/virksomheder med 
bopæl hele året i provinsen have mulighed for 100Mb/sek kabelforbindelse. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Kommunerne. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Statens fond for telekommunikation. 
Udførelsesperiode: 2018–2020. 
Forslag til finansiering: 300 millioner. kr. fra regionplanen. 

A.2. Servicekort. 
Opgavemål: At etablere en solid oversigt over indbyggernes adgang til service. 
Der udvikles et interaktivt servicekort af Island der illustrativt viser 

indbyggernes adgang til offentlig og privat service. Ved opgavens afslutning vil 
der foreligge en database og illustrativ fremstilling som kan gavne det fortsatte 
arbejde med strategier og handlingsplaner for den regionale udvikling. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender.  
Udførende instans: Byggðastofnun (Egnsudviklingsinstituttet). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Ministerier, Kommunernes landsforening, de 
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regionale kommuneforeninger og kommunerne. 
Udførelsesperiode: 2018–2019. 
Forslag til finansiering: 20 millioner. kr. fra regionplanen. 

 
A.3. Forstærkning af forskning og videnskabelig virksomhed. 

Opgavemål: At forøge forskingsaktivitet samt videnskabelig og innovativ 
virksomhed i provinsen. 

Forstærke skal infrastruktur og kraft i kendskabs- og videnskabelige centre der 
bygger på områdernes særstillinger, samfunds-, erhvervs- og/eller naturmæssige. 
Der bidrages til disse centres interne faglige forbindelse og deres forbindelse med 
universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Med yderligere 
samarbejde bliver menneskelige ressourcer og faciliteter bedre udnyttet og de 
studerendes og forskeres adgang til kultur- og naturressourcer forbedret. Opgavens 
resultater skal måles i antal samarbejdskontrakter, antal studenter i masters- og 
doktorsuddannelse som benytter sig af centrens faciliteter og miljø samt deltagelse 
i forskningsopgaver. 

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet.  
Udførende instans: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Universiteter, forskningsinstitutioner, 

kundskabs- og forskningscentre, Nationalmuseet og biblioteker. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Uddannelses- og kulturministeriet. 

 
A.4. Tværfaglige regionale grupper. 

Opgavemål: At styrke og forøge den samlede sociale, sundheds- og 
uddannelsemæssige service. 

Der startes et forsøgsprojekt med det formål at etablere tværfaglige regionale 
grupper som tager sig af koordinering, rådgivning, kvalitet samt andre 
sagsområder indenfor den sociale, sundheds- og uddannelsemæssige service. Der 
kunne være tale om centre som en part af en samlet kæde for statens og 
kommunernes service på disse felter. Her kunne f. eks. udvikles viden til at give 
kommunalt ansatte og forældre speciel lokal- og fjernbetjent rådgivning med det 
formål at man tidligere end før kan benytte sig af tidlige og forebyggende indgreb. 
Videre vil der være mulighed for opgaver med det formål at støtte forbrugere i 
andre lokalsamfund til selvhjælp hvor der ikke er nem adgang til specialister. Dette 
vil blive gjort med udvikling af ny teknologi som giver specialisterne lejlighed til 
at kommunikere med socialarbejdere som arbejder for børneomsorg, 
handicappede og indvandrere. Der satses på mindst to regionale grupper i Island 
på disse vilkår. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender, 
Velfærdsministeriet, Uddannelses- og kulturministeriet. 

Udførende instans: Nogen forskellige. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Institutioner indenfor social, sundheds- og 

uddannelsemæssig service, kommuner, regionale kommuneforeninger, 
Kommunernes landsforening. 

Udførelsesperiode: 2019–2024. 
Forslag til finansiering: 60 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.5. Fjernbetjent sundhedsservice. 

Opgavemål: At forbedre sundhedsservicen med benyttelse af den nyeste 
teknologi og telekommunikation til serviceydelser. 

Med implementering af fjernbetjent sundhedsservice bestræbes befolkningens 
lige adgang til generel og speciel sundhedsservice som læger, sygeplejersker, 
jordemødre, psykologer og talepædagoger. Desuden vil elektronisk formidling af 
sundhedsservice anvendt til at forbedre adgang til ekspertviden og der med 
gensidig, faglig rådgivning, samråd og samarbejde og på den måde gøre 
gruppearbejde nemmere indenfor sundhedsvæsenet. 

Opgavens resultater skal f. eks. måles i antal brugere af ekspertviden i 
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sundhedsvæsenet over internettet. 
Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Sundhedsplejens udviklingscenter (Þróunarmiðstöð 

heilsugæslunnar). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Sundhedsinstitutioner i hele landet, 

kommunernes regionale foreninger samt kommunerne. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 140 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.6. Distriktslæger. 

Opgavemål: At forøge antal praktiserende læger i provinsens lægecentre med 
etablering af to årige studier der forbereder praktiserende læger for at arbejde 
decentralt.  

Der skal arbejdes yderligere med kortlægning, analysering og udvikling af 
studier der forbereder praktiserende læger for arbejde i provinsen. Der ansættes en 
undervisningleder og et undervisningsudvalg. Det påsigtes at studierne tilbydes 
senest i 2020. 

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Sundhedsplejens udviklingscenter (Þróunarmiðstöð 

heilsugæslunnar). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Uddannelses- og kulturministeriet, 

sundhedsinstitutioner i provinsen, Foreningen af praktiserende lægers 
arbejdsgruppe (vinnuhópur Félags íslenskra heimilislækna). 

Udførelsesperiode: 2019–2020. 
Forslag til finansiering: 2,5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.7. Service til barslende samt mødreomsorg. 

Opgavemål: At sikre adgang til sevice på grund af graviditet og barsel. 
Adgang til generel sundhedsservice på grund af graviditet og barsel skal 

defineres for hver region og sikkerhedsservice skal sikres. Der indføres regler for 
subsidiering af forældres rejseomkostninger som skal afvente fødsel fjernt fra 
deres bopæl. 

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Landshospitalet i Reykjavik.  
Eksempelvis samarbejdspartner: Hospitalet i Akureyri og andre 

sundhedsinstitutioner i provinsen. 
Udførelsesperiode: 2018–2019. 
Forslag til finansiering: Velfærdsministeriet. 

 
A.8. Udligning af detailhandelsens transportomkostninger.  

Opgavemål: At støtte detailhandel i landbrugsområder og små byer.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at forme forslag til subsidiering 

af detailhandelens omkostninger ved transport af anskaffede varer. Forslagene skal 
tilsigte at butikker i mindst 150 km køreafstand fra hovedstadsområdet, 75 km 
køreafstand fra Akureyri og 40 km køreafstand fra egnscentre med flere end 1.000 
indbyggere samt Grimsey og Hrisey får mulighed for refundering af en andel af 
transportomkostninger af varer til videresalg. Arbejdsgruppen skal fremsætte 
forslag senest den 1. december 2018. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunerne samt de regionale 

kommuneforeningers kontorer for erhvervsrådgivning. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 

 
A.9. Detailhandel i tyndt befolkede områder. 

Opgavemål: At støtte detailhandel i tyndt befolkede områder. 
Købmænd på angivne steder i tyndt befolkede områder får tilbudt speciel 
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rådgivning for at forbedre forretningens drift og få flere grundpiller til 
understøtning, bl.a. med samspil med anden service, ændret opsætning i 
forretningen og forbedret adgang. Der kan søges forbillede i de såkaldte Merkur 
projekter i Norge hvor der mange steder er tilbudt anden service som postkontor, 
cafehjørne, salg af lottobilletter, turistservice, informationscenter o.s.v. Desuden 
kan man støtte sig til forbillede i driften af Blåbanken (Blábankinn) i Þingeyri. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunerne samt de regionale 

kommuneforeningers kontorer for erhvervsrådgivning. 
Udførelsesperiode: 2019–2021. 
Forslag til finansiering: 55 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.10. Kollektiv trafik i hele landet. 

Opgavemål: At søtte fortsat udvikling af den kollektive trafik i hele landet. 
Vigtige ruter for den regionale udvikling skal understøttes. Man vil se til brug 

af miljøvenlige energikilder. Opgavens resultat skal måles i antal passagerer i den 
kollektive trafik.  

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: De regionale kommuneforeninger og Vejvæsenet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunerne og turistindutriens 

virksomheder.  
Udførelsesperiode: 2019–2022. 
Forslag til finansiering: 107,5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.11. Rutefly som kollektiv trafik. 

Opgavemål: At indenrigsflyvning bliver realistisk rejseforbindelse for 
provinsens befolkning. 

Indenrigsflyvningen skal defineres som en del af landets kollektive trafiknet. 
En arbejdsgruppe skal udarbejde regler som stiller indenrigsflyvningen realistisk 
mulighed for folk med registreret bopæl i angivne områder. Økonomisk støtte ydes 
til enkeltpersoner men ikke til virkomheder eller institutioner, bl.a. kunne man 
skele til „den skotske vej”. Det tilsigtes at gruppens arbejde afsluttes før udgangen 
af 2018 og udbetaling af tilskud påbegyndes i 2019. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Eksempelvis samarbejdspartner: De regionale kommuneforeninger, 

Vejvæsenet, fagforeninger og flyselskaber. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 

 
A.12. Kørselservice i tyndt befolkede områder. 

Opgavemål: At forbedre adgang til organiseret kørselservice i tyndt befolkede 
områder. 

Der udarbejdes forslag til støtteordning for organiseret kørselservice i tyndt 
befolkede områder som især svarer handicappedes behov samt de andre som er 
dårligt stillede med hensyn til kollektiv trafik. Der tages hensyn til den gældende 
centrale støtteording for skolekørsel i tyndt befolkede områder 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Det cenrale fond for udjævning af forskel mellem 

kommuner (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Velfærdsministeriet, De handicappedes 

organisation (Öryrkjabandalag Íslands) og kommunerne. 
Udførelsesperiode: 2019–2021. 
Forslag til finansiering: Kommunernes udligningsfond (Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga). 
 
A.13. Service i nærområdet for indvandrere. 
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Opgavemål: At forbedre indvandreres adgang til offentlig service. 
Der forberedes program for oplæring og træning som forøger de statsligt og 

kommunalt ansattes færdigheder for at yde ekspertbistand og støtte vedrørende 
indvandrersager. Speciel hensyn skal give til nye indvandrere for information om 
lokal service og islandskuddannelse. Med økonomisk bistand får Centret for 
flerkulturelle anliggender den rolle at yde ekspertbistand og støtte til kommunerne. 
Der sættes op et forsøg med kendskabsbogføring i kommuner med flere end 1.000 
indbyggere hvor den enkeltes færdigheder bliver kortlagt og analyseret med 
henblik på fremtidig ansættelse i kommunen. Der begyndes med forsøgsprojekter 
i fem kommuner. 

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Center for flerkulturelle anliggender (Fjölmenningarsetrið) 

og Regionale centre for efteruddannelse (símenntunarstöðvar). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunernes landsforening, kommunerne 

og Arbejdstilsynet (Vinnumálastofnun). 
Udførelsesperiode: 2018–2021. 
Forslag til finansiering: 20 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.14. Udligning af elpriser. 

Opgavemål: At bidrage til ligelige energipriser i tyndt befolkede områder og 
byer, både hvad angår elforsyning og opvarming af huse.  

Der bliver lagt arbejde i at jævne forskel på energipriser, f.eks. på omkostninger 
til opvarming af huse der er langt højere hvor forsyning af geotermisk fjernvarme 
ikke er mulig. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Energiinstitutionen (Orkustofnun). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Byggðastofnun. 
Udførelsesperiode: Vedvarande. 
Forslag til finansiering: Erhvervs- og innovationsministeriet. 

 
A.15. Infrastruktur for vedvarande energi på land og i havne. 

Opgavemål: At reducere udslip af drivhusgasser og forøge miljøvenlige 
energikilders andel. 

Styrkelse af infrastruktur for miljøvenlige biler skal fortsætte, f.eks. stationer 
for elopladning for biler og styrkelse af infrastruktur for elektricifering af havne, 
der med adgang til stikkontakter for el i landets havne. Opgavens resultat skal 
måles i antal elopladningssteder og forøget brug af miljøvenlige energikilder. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Energifondet (Orkusjóður). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Energiinstitutionen (Orkustofnun), 

Energicentret (Orkusetur), Islandsk nyenergi (Íslensk nýorka), Den grønne energi 
(Græna orkan), Havneforeningen (Hafnasamband Íslands), Foreningen af 
virksomheder i energiforsyning og enrgiudvinding (Samorka), Samarbejdsforum 
for virksomheder der vil udvikle og udnytte grøn teknologi for havets bevaring 
(Hafið) og Islands elnet (Landsnet). 

Udførelsesperiode: 2019–2021 (forrige udførelsesperiode var 2016–2018). 
Forslag til finansiering: Erhvervs- og innovationsministeriet. 

 
A.16. Udnyttelse af informationsteknologi til universitetsstudier. 

Opgavemål: At forbedre adgang til studier på universitetsniveau. 
Forøget vægt bliver lagt på at universiteterne tilbyder varierede fjernstudier, bl. 

andet ved udvidet samarbejde mellem universiteter om sammenhørende 
universitetsgrader. Uddannelsesinstitutionernes infrastruktur skal forstærkes med 
det formål at forbedre deres tekniske faciliteter, studieforhold, studievejledning og 
mere. Opgavens resultater skal måles i universiteternes antal af studerende i nær- 
og fjernstudier og højere uddannelesniveau. 

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Udførende instans: Universiteter og uddannelsesinstitutioner. 
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Eksempelvis samarbejdspartner: Kundskabscentre, universitetsforeninger, 
kundskabsnet, institutioner for voksenundervisning, gymnasier og kommunernes 
regionale foreninger. 

Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Uddannelses- og kulturministeriet. 

 
A.17. Regional udligning af transportomkosninger. 

Opgavemål: At revidere lov nr. 160/2011 om regional udligning af 
transportomkostninger. 

Muligheder vil blive undersøgt for ændringer på støtteordinger for 
vareproducenter, som f. eks. mulig forhøjelse af støtteandel på grund af vejforhold, 
forkortning af minimumsafstand samt mulig udvidelse af erhvervsgrene egnede til 
understøttelse. Lovændringen tilsigtes vedtaget af Altinget før udgangen af 2028. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Byggðastofnun. 
Udførelsesperiode: 2018. 
Forslag til finansiering: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 

 
A.18. Definition af offentlig service og lige adgang til den. 

Opgavemål: At Islands befolkning, uanset bopæls placering, får lige adgang til 
elementær offentlig service med forbedrede forhold og teknologiske løsninger.  

Folks ret til elemænter offentlig service skal defineres, f.eks. til 
sundhedsservice, politi, uddannelse, transport og telekommunikation. På grundlag 
af konklusionerne skal der udarbejdes forslag til teknisk udførelse og udligning af 
omkostninger af søgning af enkelte offentlige servicesektorer samt forslag til 
strategi senest 2021. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Ministerier, Kommunernes landsforening, 

kommunernes regionale foreninger og kommunerne. 
Udførelsesperiode: 2019–2021. 
Forslag til finansiering: 3 millj. kr. fra regionplanen. 

 
A.19. Adgang til psykiatrisk service. 

Opgavemål: At støtte Velfærdsministeriets strategi og handlingsplan for mental 
sundhed. 

Der etableres arbejdsgrupper for mental sundhed i de regioneer hvor den slags 
grupper ikke er til stede med vægt på psykiatrisk service for børn og unge. Især 
skal opmærksomheden rettes mod gymnasieelevers adgang til hensigtsmæssig 
psykiatrisk service. Henblikket skal også rettes mod ældre folks mentale helbred 
og velbefindende bl.a. med hensyn til tegn på voksende isolation og ensomhed i 
den aldersgruppe. Derudover skal mental sundhedsservice styrkes overfor andre 
grupper f.eks. fanger, handicappede og folk med alkohol- og narkotikaproblemer. 
Tilsigtet start på gruppernes arbejde med mental sundhed i alle regioner er ved 
slutningen af 2019. 

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Hovedstadens sundhedsservice og sundhedsvæsenets 

institutioner i provinsen. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Sundhedsinstitutioner, Kommunernes 

landsforening, kommunerne, De handicappedes organisation og brugerforeninger. 
Udførelsesperiode: 2018–2020. 

Forslag til finansiering: 5 millj. kr. fra regionplanen. 
 
A.20. Adgang til speciallæger. 

Opgavemål: At ligestille folks adgangs til sundhedsservice uanset bopæls 
placering. 

Det tilsigtes at en større del af speciallægers service på sundhedsinstitutioner i 
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provinsen bliver udført af speciallæger der er ansatte på institutionerne med 
kontrakter med de specialiserede hospitaler (i Reykjavik og Akureyri). 

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Sundhedsinstitutioner sammen med de specialiserede 

hospitaler. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Statens sygeforsikring (Sjúkratryggingar 

Íslands), speciallægernes organisation. 
Udførelsesperiode: 2018–2020. 
Forslag til finansiering: 5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
B. Mulighed for jobs. 
B.1. Forsyning af trefaset elektricitet. 

Opgavemål: At forsyningsnettet for elektricitet vil svare hjemmenes og 
virksomhedernes behov med særlig vægt på elforsyning og forsyningssikkerhed i 
landbrugsområder.  

Muligheder skal undersøges for økonomisk støtte fra Energifondet 
(Orkusjóður) til betaling af skyndelsesgebyr til Rarik for at fremskynde et projekt. 
Desuden skal man se på direkte økonomisk støtte til kommuner samt økonomiske 
fordele ved fælles etablering af lysnetsystemer.  

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Energifondet (Orkusjóður). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Energiinstitutionen (Orkustofnun), Rarik (Det 

statsejede elforsyningsfirma), Orkubú Vestfjarða (Det statsejede firma for 
elproduktion og elforsyning i Vestfjordene) og kommunernes regionale 
organisationer. 

Udførelsesperiode: 2019–2024. 
Forslag til finansiering: 400 millj. kr. fra regionplanen. 
 

B.2. Eltransport og større energisikkerhed. 
Opgavemål: Større energisikkerhed og styrket net for eltransport. 
Der arbejdes fortsat med at tillempe forholdene for opbygning og 

vedligeholdesle af transport- og forsyningsnettet for elektricitet, bedre forbindelse 
imellem nøgleområder og at forsikre forsyningssikkerheden i alle landets regioner 
for at svare folks og virksomheders behov. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Energiinstitutionen (Orkustofnun), Landsnet 

(det statsejede firma for eltransport og styring på elsystemer), og kommunernes 
regionale organisationer. 

Udførelsesperiode: 2019–2024. 
Forslag til finansiering: 60 millj. kr. fra regionplanen. 

 
B.3. Støtte til opførelse af små kraftværk. 

Opgavemål: At undersøge og støtte muligheder for forøget elproduktion i 
provinsen med små kraftværk og derved større energisikkerhed i hele landet. 

Energiinstitutionen og kommunerne skal undersøge muligheder for lokale 
løsninger på energiproblemer ved at kortlægge mulige små kraftværker i provinsen 
(op til 10 MW). Der opstartes opdatering af Energiinstituttets database for små 
vandkraftværker og samarbejde med Meterologisk institut om en model for 
vandstrømning. Projektet skal også inkludere udkast til konstruktion af 
kraftværksmuligheder samt en undervisningskampagne. Projektet skal ikke være 
begrænset til vandkraftværker. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Energiinstitutionen (Orkustofnun). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunernes regionale organisationer. 
Udførelsesperiode: 2018–2022. 
Forslag til finansiering: Erhvervs- og innovationsministeriet. 

 



 

11 
 

B.4. Gunstige lånebetingelser til landbruget. 
Opgavemål: At stimulere rekruttering, innovation og nyinvestering i landbruget 

i hele landet.  
Adgang skal sikres til fordelagtige langtidslån som skal føre til nyrekruttering 

og nye investeringer i landbruget. Opgavens resultater skal måles i antal lån og 
långivningernes beløb. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Landmændenes landsorganisation 

(Bændasamtök Íslands). 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Byggðastofnun. 

 
B.5. Innovation indenfor fødevareindustrien. 

Opgavemål: At støtte innovation og udviklingsmuligheder i fødevareindustrien.  
Forsknings- og udviklingsfondes arbejde forbundet med fødevareindustrien 

skal revideres og mulighederne for deres fusion undersøges. Der etableres et 
fødevarefond i 2019 som skal støtte innovation og udvikling i produktionen af 
fødevarer.  

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Landbrugets produktivitetsfond 

(Framleiðnisjóður landbúnaðarins), AVS-forskningsfondet, Landmændenes 
landsorganisation (Bændasamtök Íslands) og Fiskerivirksomhedernes 
organisation (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi). 

Udførelsesperiode: 2018–2020. 
Forslag til finansiering: Erhvervs- og innovationsministeriet. 

 
B.6. Fradrag for kørsel imellem hjem og arbejdsplads. 

Opgavemål: At gøre det nemmere for folk udenfor hovedstadsregionen at søge 
arbejde væk fra hjemmet.  

Indbyggere på det område hvor staten ifølge ESA-regler er tilladt at give 
økonomisk støtte og rejser lang vej til arbejde får en del af rejseomkostningerne 
refunderet igennem skattesystemet i henhold til regler der foreslås af en 
arbejdsgruppe som bliver oprettet til den opgave. Opgavens resultater skal måles 
i antal personer der modtager refundering efter områder. 

Ansvar: Finans- og økonomiministeriet. 
Udførende instans: Statsskattedirektøren. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Byggðastofnun. 
Udførelsesperiode: 2019–2024. 
Forslag til finansiering: Finans- og økonomiministeriet. 

 
B.7. Jobs uden lokalisering. 

Opgavemål: At 10% af alle annoncerede jobs i ministerier og tilhørende 
institutioner skal være uden bestemt lokalisering i 2024 således at bopæls 
lokalisering ikke influerer på valg af ansatte i ministerierne. 

Ministerier og institutioner skal definere jobs som kan udføres ubetinget 
placering således at bosætning ikke påvirker valg af ansatte. Når et sådant job 
annonceres skal der trækkes opmærksomhed til at jobbet ikke er forbundet med et 
specielt sted. Hvis man ansætter en person der bor udenfor ministeriets eller 
institutionens daglige pendlingsafstand skal arbejsgiveren søge et tilfredsstillende 
arbejdslokale i nærheden af den ansattes hjem. Før slutningen af 2019 skal alle 
ministerier have defineret hvilke jobs kan udføres udenfor ministerierne. Før 
slutningen 2021 skal 5% af de annoncerede ledige jobs være uden bestemt 
placering og inden udgangen af 2024 skal 10% af de annoncerede ledige jobs være 
uden bestemt placering. Opgavens resultater skal måles i antal jobs i de enkelte 
ministerier og institutioner der udføres udenfor husets vægge sammenlignet med 
1. januar 2018.  
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Ansvar: Finans- og økonomiministeriet. 
Udførende instans: Ministerier og institutioner. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Byggðastofnun, kommunerne og institutioner 

i provinsen. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Finans- og økonomiministeriet. 

 
B.8. Fjerndatabehandling. 

Opgavemål: At overføre offentlige data til digital form og forøge muligheder 
for jobs i provinsen. 

Der etableres arbejdssteder i områder der skal anføres nærmere og får den 
opgave at overføre administrationens offenlige data til digitalt form. Staten skal 
støtte de institutioner der bliver tildelt den slags indsatsopgaver, f. eks. ved 
rufundering af op til 80% af omkostningerne af hver fuldtidsstilling. Blandt de 
institutioner der kan benytte sig af denne foranstaltning bliver Rigsarkivet 
(Þjóðskjalasafn Íslands), Rigsbiblioteket (Landsbókasafn Íslands-
Háskólabókasafn), sysselmænd (sýslumenn), Udenrigsministeriet og 
Nationalmuseet (Þjóðminjasafn Íslands). Opgavens resultater skal måles i antal 
instanser for fjerndatabehandling, antal instutioner der gør brug af deres service 
og antal stillinger. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Undervisnings- og kulturministeriet. 

Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, andre ministerier, statsinstitutioner og 
kommunerne. 

Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 300 millj. kr. fra regionplanen. 

 
B.9. Varierede arbejdsmuligheder over hele landet. 

Opgavemål: At stimulere varierede arbejdsmuligheder og erhvervsliv flest 
mulige steder. 

Når der startes ny statslig virksomhed skal det undersøges om den kan placeres 
uden for hovedstadsområdet. Opgavens resultater skal måles i antal jobs og 
arbejdspladser der igangsættes uden for hovedstadsområdet. 

Ansvar: Statsministeriet. 
Udførende instans: Statsministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Byggðastofnun. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Statsministeriet. 

 
B.10. Udligning på udenrigslufthavnes fasciliteter.  

Opgavemål: At udligne forskel til service i landets udenrigslufthavne.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe for at foreslå udligning af priser på 

flybrændstof i landets udenrigslufthavne. Tilsigtet fremsættelse af 
arbejdsgruppens forslag er inden udgangen af 2018. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Olieselskaberne, Institutionen for flyvning og 

flyvepladser (Isavia) og Udviklingsfondet for udenrigsflyvning 
(Flugþróunarsjóður Íslands). 

Udførelsesperiode: 2018. 
Forslag til finansiering: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 

 
B.11. Åbning i landet for udenrigsflyvning. 

Opgavemål: Bedre geografisk distribution af turister. 
Udviklingsfondet for udenrigsflyvning skal støtte udvikling af nye flyruter til 

Island således at regelmæssig ruteflyvning mellem udlandet og lufthavnene i 
Akureyri og Egilsstadir kan etableres. Opgavens resultater skal måles i antal 
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turister der ankommer per avion/antal flyankomster.  
Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Udviklingsfondet for udenrigsflyvning 

(Flugþróunarsjóður). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Ministeriet for transport og kommunale 

anliggender, Isavia, kommunernes regionale organisationer og de regionale 
markedsføringskontorer. 

Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Udviklingsfondet for udenrigsflyvning 

(Flugþróunarsjóður). 
 
B.12. Radaren. 

Opgavemål: At støtte turistvirksomheder i provinsen. 
Radaren skal benyttes til at forøge kundskaber og færdigheder blandt 

turistvirksomhedernes styrende personale via træning og undervisning som 
bidrager til sund drift, bedre økonomi med forbedret teknologi samt større evne til 
benyttelse af digitale medier. Opgavens resultater skal måles i antal virksomheder 
der deltager, antal workshops og antal analyser af virksomheders evner til 
innovation. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Den islandske turismeklynge (Íslenski ferðaklasinn) og 

Islands innovationscenter (Nýsköpunarmiðstöð Íslands). 
Eksempelvis samarbejdspartner: De regionale markedsføringskontorer. 
Udførelsesperiode: 2019–2022. 
Forslag til finansiering: 30 millj. kr. fra regionplanen. 

 
B.13. Digitalt forspring i provinsen. 

Opgavemål: At forøge provinsielle virksomheders evner til at benytte sig af 
digital teknologi til vækst. 

Pensum for udnyttelse af digital teknologi som allerede er blevet udviklet, skal 
bruges for en speciel kampagne blandt provinsens virksomheder for forøge deres 
evner til internettets forretningsmæssige udnyttelse. Der afholdes workshops med 
opfølgende vejledning. Arbejdet grundlægges på små virksomheders behov for 
styrket markedsføring og forretningsforbindelser. Der samarbejdes med de 
regionale markedsføringskontorer, udviklingscentre og centre for 
voksenundervisning over hele landet for at maksimere spredningen. Opgavens 
resultater skal måles i antal virksomheder der deltager, antal workshops og antal 
analyser af virksomheders evner til innovation. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Islands innovationscenter (Nýsköpunarmiðstöð Íslands), 
Eksempelvis samarbejdspartner: Den islandske turismeklynge (Íslenski 

ferðaklasinn), de regionale udviklingscentre, markedsføringskontorer og centre 
for voksenundervisning.  

Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 35 millj. kr. fra regionplanen. 

 
B.14. Økonomiske ressourcer til innovation. 

Opgavemål: At forøge erhvervslivets innovation på landet med økonomiske 
ressourcer igennem en særlig lånekategori hos Byggðastofnun som stimulerer til 
erhvervlivets innovation og gør det lettere for igangsættere at realisere deres ideer 
og projekter. 

Virksomheder skal kunne hente assistance og analyser til Islands 
innovationscenter hvor der bliver bl.a. set på indikatorer for innovation, at en 
samlet finansiering af projektet er sikret fra det spæde udviklingsniveau til 
indkomster og om projektet er realistisk. Opgavens resultater skal måles i årligt 
antal innovative projekter. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun og Islands innovationscenter 
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(Nýsköpunarmiðstöð Íslands). 
Eksempelvis samarbejdspartner: De regionale udviklingscentre. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: Byggðastofnun. 

 
B.15. Uddeling af områdekvota. 

Opgavemål: At vurdere resultat af uddeling af områdekvota på fisk. 
Byggðastofnun bliver pålagt at vurdere områdemæssigt resultat af uddeling af 

områdekvota på fisk og om den gældende ordning skal ændres for at opnå de mål 
der blev sat for områdekvotaen. Vurderingen skal foreligge inden udgangen af 
2019.  

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Fiskeristyrelsen (Fiskistofa), kommunerne og 

de regionale udviklingscentre. 
Udførelsesperiode: 2018–2019. 
Forslag til finansiering: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
 

B.16. Udnyttelse af kulturminder. 
Opgavemål: At udnytte kulturminder til at bidrage samfundsudvikling i udsatte 

områder. 
Der arbejdes på et helhedssyn over kulturarven for at analysere de muligheder 

for udnyttelse og udvikling den indebærer. Kulturminder (fortidsminder, 
bygningsværk og huse) bliver kortlagt på anførte steder og disse dokumenter brugt 
som forudsætninger for projektformuleringer. Kulturmindestyrelsen vil hjælpe 
områderne ved at søge økonomisk bistand til de projekter der efterfølgende 
igangsættes, f. eks. ved at påpege relevante fonds, støtte ansøgninger og give faglig 
bistand. Opgavens resultater skal måles i antal kortlagte områder og projekter.  

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Udførende instans: Kulturmindestyrelsen (Minjastofnun Íslands). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Byggðastofnun, kommunerne, de regionale 

markedsføringskontorer, turistvirksomheder og Nationalmuseet (Þjóðminjasafn 
Íslands). 

Udførelsesperiode: 2019–2024. 
Forslag til finansiering: 16,5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
B.17. Statens jordbesiddelse. 

Opgavemål: At formulere en strategi for statens landejendomme. 
Der foretages en opgørelse på benyttelse af statens landejendomme. Derefter 

skal der formuleres en ejerstrategi med de formål at gøre det nemmere for folk at 
starte landbrug og styrke infrastruktur og bosætning på landet. Det tilsigtes at 
forslag til Altingets resolution for statens ejerstrategi bliver fremlagt i sidte fald 
den 1. november 2018. 

Ansvar: Finans- og økonomiministeriet. 
Udførende instans: Finans- og økonomiministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Erhvervs- og innovationsministeriet, 

Landmændenes organisation (Bændasamtök Íslands), Sammenslutningen af unge 
landmænd (Samtök ungra bænda), Kommunermes landsforening (Samband 
íslenskra sveitarfélaga), Statens skovstyrelse (Skógræktin), Styrelsen for 
jordbundskonservering (Landgræðslan) og Miljøstyrelsen (Umhverfisstofnun). 

Udførelsesperiode: 2018. 
Forslag til finansiering: Finans- og økonomiministeriet. 

 
B.18. Arbejdsaktive og indtægtsforskel efter bopæls placering. 

Opgavemål: At forøge kvinders muligheder for arbejdsaktivitet i provinsen. 
Der foretages en opgørelse på kvinders og mænds status og muligheder på 

provinsens arbejdsmarked. I opgørelsen skal der redegøres for hvordan kvinders 
muligheder for arbejde i overensstemmelse med deres høje uddannelse kan 
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forøges. Der skal også redegøres for hvordan kvinders og mænds lønforskelle i 
provinsen kan reduceres og kønnnernes bosætningsmønster derved stabiliseres. 
Opgørelesns resultat tilsigtes inden årets 2020 afslutning. 

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Statens institut for ligestilling (Jafnréttisstofa). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Statens og arbejdsmarkedets parters 

arbejdsgruppe for lige løn (Aðgerðahópur stjórnvalda og samtaka aðila 
vinnumarkaðarins um launajafnrétti), Islands Universitet (Háskóli Íslands) og 
Islands statistik (Hagstofa Íslands). 

Udførelsesperiode: 2019–2020. 
Forslag til finansiering: 5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C. Bæredygtig lokalsamfundsudvikling i hele landet. 
C.1. Specifikke opgaver i regioner med regionale udviklingsplaner. 

Opgavemål: At give lokalbefolkningen et større ansvar for uddeling af 
økonomiske ressourcer og forbinde de regionale udviklingsplaner med den 
strategiske regionplan for hele landet.  

Speciel vægt bliver lagt på områder som er plaget af langvarigt fald i 
indbyggertallet, arbejdsløshed og monotont erhvervsliv med tillægskontrakter til 
de relevante regionale udviklingsplaner om anførte projekter i henhold til lokal 
prioritering.  

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun og kommunernes regionale organisationer. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Ministeriernes styringsgruppe for regioanl 

udvikling (Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál), ministerier, Kommunernes 
landsforening, kommunerne og statsinstitutioner. 

Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 870 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.2. Skrøbelige lokalsamfund. 

Opgavemål: At modstå langvarigt fald i indbyggertallet i små byer. 
Projektet „Skrøbelige lokalsamfund” skal fortsætte hvor man søger efter 

løsninger på akutte problemer i anførte områder p.gr.a. fald i indbyggertallet og 
problemer i det lokale erhvervsliv de forudgående år. Opgavens resultater skal 
måles i indbyggertallets udvikling og andre af Byggðastofnun definerede 
indikatorer.  

Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Lokalbefolkningen, kommunerne, 

kommunernes regionale organisationer, ministerier og statsinstitutioner. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 700 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.3. Støtte til enkeltpersoner - studielån. 

Opgavemål: At benytte studielånesystemet som motivering for at vælge en 
decentral bosætning. 

Projektledelsen for revidering af lov om De studerendes lånefond (Lánasjóður 
íslenskra námsmanna) skal se på mulighederne for at fremsætte specielle 
motiveringer for folk indenfor studielånesystemet, for at bosætte sig decentralt. 
Herved bidrages til forøget ekspertise vidt omkring i landet, til stigende antal 
videreuddannede i decentrale områder samt forøget mangfoldighed. 

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Udførende instans: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: De studerendes lånefond (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna), Byggðastofnun og Kommunernes landsforening. 
Udførelsesperiode: 2018–2019. 
Forslag til finansiering: Uddannelses- og kulturministeriet. 

 
C.4. Hovedstadsstrategi. 
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Opgavemål: At der udformes en hovedstadsstrategi hvor Reykjaviksbys stilling 
defineres som hele den islandske befolknings hovedstad, dens rettigheder og 
forpligtigelser som Islands hovedstad og bidrage til hovedstadsområdets og hele 
landets forøgede konkurranceevner. 

Der nedsættes et udvalg som bliver pålagt at udarbejde et udkast til 
hovedstadsstrategi. Forslag til Altingets resolution om hovedstadsstrategi skal 
sendes til høring før udgangen af 2018 og en færdig formulering fremlægges i 
Altinget i foråret 2019. Derefter skal en kontrakt underskrives imellem staten og 
Reykjavik kommune.  

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Ministeriet for transport og kommunale anliggender og 

Reykjavik kommune. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Hovedstadsområdets kommunale 

organisation (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu), Byggðastofnun og 
forskellige interessenter. 

Udførelsesperiode: 2018–2019. 
Forslag til finansiering: 7,3 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.5. Indførelse af varmepumper i „kolde områder”. 

Opgavemål: At reducere elforbrug i „kolde områder” (uden geotermisk varme) 
og forøge sikkerhed i energiforsyningen. 

Opvarmede fjernvarmeværkers elforbrug bliver reduceret og sikkerheden i 
energiforsyningen forøget med indførelse af varmepumper i „kolde områder” ved 
støtte til installering af varmepumper. Opgavens resultater skal måles i lavere 
energiomkostninger på landsbasis og forøget energisikkerhed. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: Energifondet (Orkusjóður). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunerne. 
Udførelsesperiode: 2019–2023. 
Forslag til finansiering: Erhvervs- og innovationsministeriet. 

 
C.6. Boligspørgsmål. 

Opgavemål: At forøge antal boliger i områder hvor der findes muligheder for 
nye fremstød for at stoppe erhvervslivets stagnation. Mangel på passende boliger 
vanskeliggør opbygningen.  

I områder hvor bygning af en ny bolig koster mere end den kan sælges for skal 
indbyggerne få mulighed for at reagere mod boligmangel med nybyggeri, 
renovering eller ændret anvendelse af eksisterende lokaler. Boligfondets specielle 
provinsprojekter skal benyttes i samarbejde med enkelte kommuner hvor der 
kommer i betragtning at støtte eller tilbagebetale renter til opførsel af boliger i 
udsatte områder. Markedssvigt skal analyseres i de forskellige områder, bl.a. for 
at man kan bedst muligt udnytte boligstøtte i form af tillæg til etableringsstøtte.  

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Boligfondet (Íbúðalánasjóður). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunernes landsforening, kommunerne 

og Byggðastofnun. 
Udførelsesperiode: 2018–2022. 
Forslag til finansiering: Boligfondet (Íbúðalánasjóður). 

 
C.7. Kommunale boligstrategier. 

Opgavemål: At realistiske og målrettede boligstrategier bliver godkendt i alle 
landets kommuner. 

Der etableres et formelt samarbejdsforum for kommunerne for udarbejdelse af 
boligstrategier, f. eks. på de regionale kommuneorganisationers arbejdsgrundlag, 
hvor en fælles behovsanalyse bliver gennemført, bl.a. i forbindelse med 
landsplanstrategien, fysisk regionplanlægning samt de dele af kommuners 
generalplan der omhandler udbud og efterspørgsel af gunstige boliger, især 
udlejningslejligheder. 
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Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Boligfondet (Íbúðalánasjóður). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunernes landsforening, de regionale 

kommuneorganisationer og kommuenerne. 
Udførelsesperiode: 2019–2021. 
Forslag til finansiering: 20 millj. kr. fra regionplanen. 
 

C.8. Styrkelse af lokale medier i provinsen. 
Opgavemål: At styrke lokale medier. 
I arbejdet med undersøgelse af muligheder for at styrke massemedierne skal 

staten specielt undersøge de lokale mediers stilling udenfor hovedstadsområdet 
eftersom deres vigtige opgave er at sikre almenheden adgang til information om 
kulturelle og sociale anliggender og at de på den måde bidrager til demokratisk 
deltagelse og kulturelle aktiviteter. 

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Udførende instans: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Udvalget for massemedier (Fjölmiðlanefnd) 

og Byggðastofnun. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 25 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.9. Naturbeskyttelse og styrkesle af lokalsamfund. 

Opgavemål: At naturbeskyttelse bidrager til styrkelse af lokalsamfund. 
Muligheder og udbytte der bygger på udnyttelse af naturbeskyttelse i områderne 

skal analyseres, f. eks. naturrelateret turisme. Det tages i betragting at beskyttelse 
af landarealer og deres drift kan indebære store gevinster f. eks. med etablering af 
nationalparker og geoparker. Opgavens resultater skal måles regionalt i antal 
virksomheder indenfor naturrelateret turisme. 

Ansvar: Ministeriet for miljø og naturresourcer (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti). 

Udførende instans: De regionale kommuneeorganisationer. 
Eksempelvis samarbejdspartner: De regionale markedsføringskontorer 

(markaðsstofur), universiteter, de regionale udviklingscentre, Miljøinstituttet 
(Umhverfisstofnun), Skovstyrelsen (Skógræktin) og Statens institut for 
opdyrkning af land (Landgræðslan). 

Udførelsesperiode: 2018–2022. 
Forslag til finansiering: 57 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.10. Faglighed i arbejdet med beskyttede naturområders infrastruktur. 

Opgavemål: At forøge faglig viden blandt dem som arbejder med opbygning af 
infrastruktur i naturområder. 

Kvaliteten af infrastrukturs opbygning skal forøges, faren for unødig 
forstyrrelse af naturen skal reduceres og anvendelse af økonomiske resourcer 
forbedres ved forøgede faglige kundskaber indenfor design af infrastruktur i 
naturområder således at infrastrukturen passer bedst muligt til landskabet og 
bidrager til gæsters positive oplevelse. Der skal ydes støtte til projekter der 
harmonerer med nationalplan for opbygning af infrastruktur i naturområder for at 
beskytte naturelle og kulturelle minder 2018-2029. 

Ansvar: Ministeriet for miljø og naturresourcer (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti). 

Udførende instans: Kommunernes regionale organisationer. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Miljøinstituttet (Umhverfisstofnun), 

Skovstyrelsen (Skógræktin) og Statens institut for opdyrkning af land 
(Landgræðslan), Nationalmuseet, nationalparker og universiteter. 

Udførelsesperiode: 2018–2020. 
Forslag til finansiering: 15 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.11. Flere kvinder i kommunalbestyrelser. 
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Opgavemål: At forøge antal kvindelige repræsentanter i 
kommunalbestyrelserne. 

Kvinder bliver opfordret til at deltage i samfundets styrende organer. Der skal 
arbejdes målbevidst på at forbedre kønsfordeling i kommunalbestyrelserne. Der 
igangsættes en uddannelses- og annonceringskampagne i god varsel før 
kommunalvalget i 2022. Opgavens resultater skal måles regionalt i antal 
kvindelige repræsentanter i kommunalbestyrelserne.  

Ansvar: Velfærdsministeriet. 
Udførende instans: Statens institut for kønnenes ligestilling (Jafnréttisstofa). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Ministeriet for transport og kommunale 

anliggender, de kommunale ligestillingsudvalg, Foreningen til kvindernes ligeret 
(Kvenréttindafélag Íslands), Kommunernes landsforening og kommunerne. 

Udførelsesperiode: 2018–2022. 
Forslag til finansiering: 11 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.12. Præsentation og implementering af destinationsplanlægning. 

Opgavemål: At holde styr på opbygning og udvikling af turistområder. 
Der igangsættes en kampagne for præsentation og implementering af 

destinationsplanlægning (Destination Management Plans) som skal være et samlet 
forløb for betragtning af planlægning og koordinering i udvikling og styring af alle 
de elementer som kan påvirke turisters oplevelse af det pågældende område, der 
iblandt turisternes, lokalbefolkningens, virksomhedernes og miljøets behov. 
Regionerne skal udarbejde en fælles strategi med det mål at styre opbygningen af 
et område i bestemt tidsforløb, definere interessenters roller, angive direkte tiltag 
og hvem der har ansvaret og hvilke ressourcer tanken er at anvende til arbejdet. 
Planerne skal færdiggøres i foråret 2018 og præsenteres godt i regionerne og gjort 
tilgængelige for interessenter. Videre skal der samarbejdes med kommunerne om 
at destinationsplanerne bliver i overensstemmelse med kommunernes 
generalplaner og nationale planer for opbygning af infrastrukturer. 

Ansvar: Erhvervs- og innovationsministeriet. 
Udførende instans: De regionale markedsføringskontorer. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Statens institut for turisme (Ferðamálastofa), 

kommunerne, regionale interessenter, Statens institut for planlægning 
(Skipulagsstofnun) og Miljøinstituttet (Umhverfisstofnun). 

Udførelsesperiode: 2018. 
Forslag til finansiering: 30 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.13. Offenlig information om regional udvikling.  

Opgavemål: At målbevidst planlægning af Islands regionale udvikling 
grundlægges på pålidelige kilder.  

Der etableres samarbejde mellem statsinstitutioner, især Islands statistik 
(Hagstofa Íslands) og universiteter, om opbygning af en statistisk database for 
regionale anliggender hvor information bliver tilgængelig og samordnet med 
internationale databaser for samfundselementer som befolkningsudvikling, 
erhvervsdeltagelse, indtægter, uddannelse og erhvervenes økonomi. Data for 
decentrale områders og byregioners udvikling skal være egnede til sammenligning 
med tilsvarende data fra andre lande i Norden. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Byggðastofnun. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Universiteter, statsinstitutioner, og 

Kommunernes landsforening. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 140 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.14. Samarbejde mellem museer – ansvarsmuseer. 

Opgavemål: At styrke museernes aktiviteter i landets regioner. 
Kommunernes regionale organisationer får til opgave at gennemføre en 

feasibilityundersøgelse af intensiveret samarbejde eller sammenlægning af museer 
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i organisationernes regioner i samarbejde med hovedmuseer og et anerkendt 
museum i henhold til loven om museer (13. gr. safnalaga, nr. 141/2011), samt 
Statens museumsudvalg. Opgavens resultater skal måles i antal museer der starter 
samarbejde eller lægges sammen. 

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Udførende instans: Landshlutasamtök sveitarfélaga. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Statens museumsudvalg (Safnaráð), 

Nationalmuseet (Þjóðminjasafn Íslands), Islands kunstmuseum (Listasafn Íslands) 
og Islands Naturmuseum (Náttúruminjasafn Íslands). 

Udførelsesperiode: 2018–2022. 
Forslag til finansiering: 22,5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.15. Kunst for alle. 

Opgavemål: At alle folkeskolens årgange får mulighed til at nyde kunstopgaver 
„Kunst for alle”. 

„Kunst for alle” har til opgave at vælge og formidle kunstneriske aktiviteter 
over hele landet og udligne på den måde folkeskolebørns adgang til varierede og 
veludførte kunstbegivenheder uanset bopæls placering og økonomi. Hovedvægten 
bliver lagt på kultur for børn og kultur sammen med børn. Opgavens resultater 
skal måles i antal deltagende skoler og antal skolebørns årgange der får mulighed 
for deltagelse. 

Ansvar: Uddannelses- og kulturministeriet. 
Udførende instans: „Kunst for alle” (projekt for børnekultur på vegne af 

Uddannelses- og kulturministeriet). 
Eksempelvis samarbejdspartner: Kommunerne, kommunernes 

kulturfuldmægtige og folkeskoler. 
Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finansiering: 32,5 millj. kr. fra regionplanen. 

 
C.16. Vækstområder. 

Opgavemål: At staten og kommunerne bliver bedre udrusted til at reagere mod 
ekspansion i vækstområder. 

Der etableres grupper for samarbejde mellem ministerier, berørte kommuner, 
Byggðastofnun og andre mulige instanser for de områder udenfor 
hovedstadsområdet der defineres som vækstområde, f. eks. Sydnæssene 
(Suðurnes), Vestfjordenes sydlige fjorde (suðurfirðir Vestfjarða) og Syd-Island 
(Árnessýsla). Gruppernes arbejde består i at trække frem de problemer områderne 
må bekæmpe og samle nøgleinstanser for langsigtet og kortsigtet målbevidst 
planlægning og tiltag for området. 

Ansvar: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Udførende instans: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 
Eksempelvis samarbejdspartner: Statsministeriet, Finans- og 

økonomiministeriet, Velfærdsministeriet, Undervisnings- og kulturministeriet, 
kommunerne og Byggðastofnun. 

Udførelsesperiode: 2018–2024. 
Forslag til finiansiering: Ministeriet for transport og kommunale anliggender. 

 
 Vedtaget i Altinget den 11. juni 2018. 
 


