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Fundargerð 82. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál 
Fundur haldinn í innviðaráðuneytinu, 22. ágúst 2022, kl. 13:00 

 
Dagskrá: 

1. Sóknaráætlanir landshluta. Markmið, árangur og ábyrgð.  
2. Umræður um sóknaráætlanir landshluta. 
3. Næstu fundir. 

 
 

Mættir: Hólmfríður Sveinsdóttir formaður (IRN), Anna Katrín Einarsdóttir (HVIN), Arnar Þór Sveinsson 
(HRN, varamaður Bryndísar Þorvaldsdóttur), Baldur Þ. Guðmundsson (MVF), Bryndís Eiríksdóttir (MAR), 
Elísabet Linda Þórðardóttir (DMR), Hafþór Einarsson (MRN, mætti 13:12), Valgerður Rún (Sambandinu), 
Berglind Kristinsdóttir (landshlutasamtökunum) og Sigríður K. Þorgrímsdóttir (Byggðastofnun), sem ritaði 
fundargerðina.  Aðalsteinn Þorsteinsson skrifstofustjóri (IRN, fór kl. 14:10) sat einnig fundinn. 
Í fjarfundi: Þórarinn Sólmundarson (HVIN), Anna Borgþórsdóttir Olsen (FJR), Reinhard Reynisson 
(Byggðastofnun). 
Fjarverandi: Andri Júlíusson (UTN), Bryndís Þorvaldsdóttir (HRN), Eva Margrét Kristinsdóttir (FRN), Magnús 
Örn Agnesar Sigurðsson (URN) og Pétur Berg Matthíasson (FOR). 
 
Formaður setti fund og bauð nýjan fulltrúa landshlutasamtakanna, Berglindi Kristinsdóttur 
framkvæmdastjóra Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum velkomna í hópinn, en hún kemur í stað Eyþórs 
Björnssonar. Síðan kynnti hún Unni Valborgu Hilmarsdóttur framkvæmdastjóra SSNV og bauð henni orðið. 
 
Umfjöllun og afgreiðsla:  

1. Sóknaráætlanir landshluta. Markmið, árangur og ábyrgð.  
Unnur Valborg Hilmarsdóttir framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra kom á fundinn 
og kynnti meistaraprófsritgerðina sína í opinberri stjórnsýslu.  
 

2. Umræður um sóknaráætlanir landshluta.  
Í kjölfar kynningar Unnar urðu góðar umræður um sóknaráætlanir landshluta. Unni voru færðar 
hamingjuóskir og þakkir fyrir að leggja í þessa vinnu, en sóknaráætlanir hafa lítið sem ekkert verið 
rannsakaðar hingað til. Meðal annars var rætt hvernig efla mætti þekkingu og skilning á sóknaráætlunum 
og hvernig þær gætu betur gagnast bæði ríki og sveitarfélögum. Þá var einnig rætt hvernig hægt væri að 
gera árangur sóknaráætlana sýnilegri og hvernig stýrihópurinn gæti sem best stuðlað að jákvæðri 
byggðaþróun um allt land.  
 

3. Næstu fundir.  
Ákveðið var að halda sama fundartíma og verið hefur þannig að fastir fundir stýrihópsins verða fyrsta 
mánudag í hverjum mánuði kl. 13.00-14.30. September fundurinn verður mögulega færður aftur um eina 
viku. Formaður sendir út fundarboð. 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:15 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16 
 


