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SSV í 45 ár 
 Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi voru stofnuð árið 1969 

 Upphaflega voru aðildarsveitarfélögin 39, í dag eru sveitarfélögin 10 

 Hlutverk í upphafi; 
◦ Samráðsvettvangur 

◦ Framkvæmdaaðili ákveðinna verkefna 

 Atvinnuráðgjöf Vesturlands tók til starfa 1981 

 Sorpurðun Vesturlands hóf störf 1999, rekur urðunarstaðinn í Fíflholtum.  Sérstök stjórn, en SSV 
hefur haldið utanum um reksturinn. 

 Símenntunarmiðstöð Vesturlands 1999 
◦ Sérstök stjórn þar sem SSV á einn fulltrúa. 

  



Ný verkefni 2005 - 2010 
 Menningarsamningur 2006 
◦ Menningarráð stýrði verkefninu 

◦ Menningarfulltrúi ráðinn til starfa 

◦ Aðsetur á skrifstofu SSV 

 Vaxtasamningur 2006 
◦ Sérstök stjórn stýrði verkefninu 

◦ Framkvæmdastjóri ráðinn til starfa, var jafnframt atvinnuráðgjafi 

◦ Aðsetur á skrifstofu SSV 

 Markaðsstofa Vesturlands 2007  
◦ Hlutafélag, SSV hluthafi, upplýsingamiðstöðin rann inn í markaðstofuna 

◦ Framkvæmdastjóri ráðinn til starfa 

◦ Aðsetur á upplýsingamiðstöðinni 

 

 

 



Ný verkefni eftir 2010 
 Sóknaráætlun landshluta 2010 
◦ Aukin vinna hjá starfsfólki SSV 

◦ Jöfnunarsjóður tekur þátt í vinnukostnaði 

 Málefni fatlaðra 2011 
◦ Byggðasamlag undir SSV 

◦ Þjónusturáð sem skipað er félagsmálastjórum á Vesturlandi 

◦ Starfsfólk SSV 

 Almenningssamgöngur 2012 
◦ Landshlutasamtökin halda utan um verkefnið að hluta og Strætó bs. að hluta 

◦ SSV sinnir þessu verkefni fyrir landshlutasamtökin í Norðvesturkjördæmi 

 



SSV á tímamótum 2013 
 Verkefnum hafði fjölgað verulega 

 Stjórnvöld leggja aukna áherslu á landshlutasamtök sem samstarfsvettvang 

 Krafa um aukna hagræðingu og erfið fjárhagsstaða á ákveðnum samstarfsverkefnum. 

 Stjórn sammála um að fara í endurskoðun á starfsseminni 
◦ Vinnuhópur settur á stofn sem skilaði tillögum að breytingum á starfseminni 

◦ Í kjölfarið skipaður hópur til að skila tillögu að nýju stjórnskipulagi 

◦ Lagabreytingar samþykktar síðla árs 2013 og 2014 

  



Hvaða breytingar hefur verið ráðist í árið 
2014? 

 Menningarráð  
◦ Menningarráð lagt niður, verkefni þess færð undir stjórn SSV 

◦ Fagnefnd sett á laggirnar sem er ráðgefandi fyrir stjórn og starfsmann 

◦ Menningarfulltrúi starfsmaður SSV 

 Markaðsstofa 
◦ SSV eignaðist allt hlutafé í Markaðsstofu og stýri rekstri hennar 

◦ Fagnefnd sett á laggirnar sem er ráðgjafandi (Ferðamálasamtök Vesturlands) 

◦ Starfsfólk heyrir undir SSV 

 Skrifstofa SSV 
◦ Einn framkvæmdastjóri stýrir starfseminni 

 Tillaga að breytingu á stjórn 
◦ Fulltrúum í stjórn fjölgað og öll sveitarfélögin eiga fulltrúa. 

  



Framtíðin 
 Kannanir sýna að það er sátt um SSV sem samstarfsvettvang 

 Sveitarstjórnarfólk alla jafna jákvætt gangvart samstarfi 

 Margt bendir til þess að stjórnvöld færi fleiri verkefni til landshlutasamtaka. 

 Landshlutasamtökin verða í ríkari mæli fulltrúi landshlutans í samstarfi við stjórnvöld, sbr. 
sóknaráætlun 


