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Aðalfundur og 
Haustþing 
Aðalfundur SSV 2017 fór 
fram í Borgarnesi 29 
mars.

Haustþing SSV fór fram á 
Akranesi 11 október.  
Ríflega 50 manns tóku 
þátt í þinginu

Þema Haustþingsins voru 
húsnæðismál



Stjórn SSV

• Stjórn var kosin á aðalfundi 2016 til 
tveggja ára og mun því sitja fram að 
haustþingi 2018.  Þrjár breytingar 
urðu á stjórn á árinu, en þau Björn 
Hilmarsson, Geirlaug Jóhannsdóttir og 
Stefán Ármannsson komu inn í stjórn

• Rakel Óskarsdóttir tók við formennsku 
í byrjun árs 2017 og Hafdís 
Bjarnadóttir tók við 
varaformennskunni.

• Stjórn hélt sjö fundi á árinu 2017.  Auk 
þess var fundað með þingmönnum 
kjördæmisins og forstöðumönnum 
HVE. 



Skrifstofa SSV

• Í árslok 2017 voru fastráðnir 
starfsmenn átta talsins í 6,1 
stöðugildum.

• Anna Steinsen skrifstofustjóri lét 
af störfum í september eftir 10 
ára starf og eru henni þökkuð 
góð störf.



Samstarf og hagsmunagæsla

• Ýmsar leiðir til að gæta 
hagsmuna Vesturlands

• Sameiginlegir fundir með öðrum 
landshlutasamtökum og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga

• Umsagnir um lagfrumvörp og 
fundir með þingnefndum

• Fundir með þingmönnum og 
ráðherrum



Fræðsla og upplýsingamiðlun

• Ný heimsíða tekin í notkun í 
upphafi árs.
• Upplýsingaveita um starfsemi SSV

• Þar má finna ýmsar skýrslur og 
hagvísa

• Áhugaverð tölfræði

Frumkvöðladagur á Bifröst í 
nóvember þar sem flutt voru 
áhugaverð erindi um nýsköpun og 
frumkvöðla



Sóknaráætlun Vesturlands
Áhersluverkefni
• Samráðsvettvangur um Sóknaráætlun 

Vesturlands fundaði einu sinni á árinu.
• 30 fulltrúar
• Tóku þátt í umræðu um áhersluverkefni 

2018 

• Viðaukasamningur vegna 
Vínlandsseturs.

• Áhersluverkefni, alls 5
• Nýsköpun, frumkvöðlar og tæknimenntun
• Matarauður Vesturlands
• Efling ferðaþjónustu
• Samstarf safna á Vesturlandi og 

markaðssetning
• Ungmennaþing, verður haldið haustið 

2018



Sóknaráætlun Vesturlands
Uppbyggingarsjóður
• Sjóðurinn úthlutaði styrkjum til 111 

verkefna árið 2017

• Alls úthlutaði sjóðurinn 54,6 m.kr.

• Til viðbótar veitti sjóðurinn veitti 
tvo öndvegisstyrki samtals að 
upphæð 15,5 m.kr.

• Sjóðurinn veitir styrki til
• Menningarverkefna
• Stofn og rekstrarstyrki 

menningarmála
• Styrki til nýsköpunar og 

atvinnuþróunar



Atvinnuráðgjöf

• Fjórir atvinnuráðgjafar starfandi í dag.

• Samningur við Byggðastofnun um atvinnuráðgjöf, hann var 
endurnýjaður nú í byrjun árs.

• Byggðastofnun greiðir u.þ.b helming af kostnaði við rekstur hennar.

• Mjög fjölþætt verkefni, ráðgjöf við ferðaþjónustu ört vaxandi

• Sveitarfélögin á Vesturlandi leggja áherslu á að atvinnuráðgjöfin sé
• Sveigjanleg og geti brugðist hratt við

• Meira sýnileg en hún er í dag



Almenningssamgöngur

• Fluttum reksturinn yfir í NVB ehf. sem við eigum með Vestfirðingum 
og Norðurlandi vestra

• Reksturinn var erfiður og við töpuðum um 7,5 m.kr.

• Nýtt frumvarp um farþegaflutninga á landi sem samþykkt var 2017 á 
að tryggja landshlutasamtökunum einkarétt á ákveðnum leiðum

• Fækkun farþega mikið áhyggjuefni
• Farþegum fækkaði um 6 þúsund á milli áranna 2016 og 2017
• Fækkunin er hlutfallslega mest á leið 57

• Stjórn hefur ákveðið að segja upp samningnum við Vegagerðina, en er 
tilbúin í viðræður ef forsendur og fjárveitingar verða endurskoðaðar.



Við þökkum samstarfið á árinu


