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 Skýrslan „Samantekt varðandi starfsemi SSV“  

 Skipan vinnuhópsins – framkvæmdastjórar og 
oddvitar 

 Þrjú megin verkefni 
◦ Að fara yfir framkomnar tillögur um breytingar á 

skipulagi SSV 

◦ Að ræða við fulltrúa sameiningarfélaga og 
hlutafélaga sem SSV á aðild að 

◦ Að leggja fram tillögu um stjórnskipulag SSV 

 



 Lagt er til að stjórn SSV taki yfir eftirtalin 
verkefni. 
◦ Menningarráð verði lagt niður 

◦ Stjórn Vaxtarsamnings 

◦ Hlutafélag um Markaðsstofu verði lagt niður 

◦ Samgöngunefnd SSV 

 Óbreytt fyrirkomulag verði á aðild SSV að 
Heilbrigðiseftirlit, Símenntunarmiðstöð og 
Sorpurðun Vesturlands. 



 Í stjórn SSV sitji 10 fulltrúar, hvert 
sveitarfélaga eigi einn fulltrúa. 

 Stofnað verði sérstakt framkvæmdaráð sem í 
verði 3 fulltrúar 
◦ Einn fulltrúi frá Akranesi 

◦ Einn fulltrúi frá Borgarbyggð 

◦ Einn fulltrúi frá öðrum sveitarfélögum 

 Sjórn fundi 5 sinnum á ári og 
framkvæmdaráðið jafn oft 



 Ráðinn verði framkvæmdastjóri fyrir SSV sem 
er yfirmaður allra verkefna á skrifstofu. 

 Á skrifstofu verði 9.5 stöðugildi 

 Stoðsvið (fjármál, bókhald, laun, 
upplýsingamiðlun, skjalavarsla) 2 stöðugildi 

 Atvinnuráðgjöf 3.5 stöðugildi 

 Markaðs- og menningarmál 3 stöðugildi 

 Þjónusturáð um málefni fatlaðra  



 Af hverju fagráð ? 

 Fagráðið skipi 25 aðilar sem komi víða af 
Vesturlandi og úr atvinnulífi, ferðaþjónustu, 
menningarmálum, skólum osfrv. 

 Fagráðið fundi einu sinni til tvisvar á ári 

 Innan fagráðs verði skipaðir vinnuhópar 

 Stjórn tilnefnir/kallar eftir tilnefningum í 
fagráð og auglýsir líka eftir fulltrúum. 



 Þessar tillögur hafa að markmiði að 
◦ Að auka samvinnu og samráð um ýmis verkefni sem 

unnin eru á Vesturlandi og SSV er aðili að 

◦ Að gefa öllum sveitarfélögunum tækifæri til að sitja 
við stjórnarborðið 

◦ Að auka skilvirkni í starfsemi SSV 

◦ Að auka hagræði í rekstri og efla stjórnsýslu SSV 

◦ Að koma á föstu tengslum og auka samstarf við 
aðila á Vesturlandi utan sveitarstjórnargeirans 

 

 

 


