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Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Vesturland nær yfir svæðið frá botni 

Gilsfjarðar í norðri og að botni Hvalfjarðar 

í suðri. Frá Snæfellsnesi í vestri og upp á 

Langjökul í austri. Á svæðinu búa 17.010 

manns (1. janúar 2022) sem skiptast niður 

á 10 sveitarfélög.  Öll sveitarfélögin 10 

eru aðilar að Samtökum sveitarfélaga á 

Vesturlandi.  Samtökin voru stofnuð árið 

1969.

17.010 íbúar

10 sveitarfélög



Lög og markmið 
SSV

• Í sveitarstjórnarlögum er fjallað um landshlutasamtök sveitarfélaga.  
Í 97 gr. segir að sveitarfélögunum sé heimilt að hafa með sér 
landshlutasamtök sem vinni að sameiginlegum hagsmunamálum 
fyrir sveitarfélögin.  Jafnframt er kveðið á um í lagagreininni að 
ráðuneyti og aðrar opinberar stofnanir skulu leita umsagnar hjá 
landshlutasamtökunum við ákvarðanir eða stefnumótun sem varði 
landshlutann sérstaklega.  Loks er kveðið á um að landshlutasamtök 
geti með samningum eða samkvæmt ákvæðum í sérlögum tekið að 
sér verkefni  eða aðra starfsemi sem tengist hlutverki þeirra.  

• Þá er landshlutasamtaka sveitarfélaga getið í lögum um 
byggðaáætlun nr.69/2015, en í 4.gr. kveðið á um hlutverk 
landshlutasamtaka varðandi vinnu og framkvæmd sóknaráætlunar. 

• Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) starfa því annars vegar með 
hliðsjón af áðurnefndum lagaákvæðum og hins vegar í samræmi við 
sérlög samtakanna eins og þau voru samþykkt á aðalfundi 2014 og 
með breytingum á Haustþingi 2017 og aðalfundi 2020.

• Í lögum SSV kemur fram að 
markmið samtakanna eru: 

• Að vinna að hagsmunum 
sveitarfélaganna á Vesturlandi. 

• Að efla samstarf sveitarfélaganna 
og stuðla að víðtækri þekkingu 
sveitarstjórnarmanna á 
verkefnum sveitarstjórna og vinna 
að því að gera verkefni 
sveitarstjórna eftirsóknar- og 
áhugaverð. 

• Kynna kosti Vesturlands, efla 
samkennd íbúa og styrkja 
þjóðfélagslega aðstöðu 
landshlutans



Aðalfundur SSV 2020• Aðalfundur SSV var haldinn á Hótel Hamri í 
Borgarnesi 24 mars 2021. Verkefni aðalfundar 
er fyrst og fremst að gera upp undangengið 
ár. Á sama degi og aðalfundur SSV fór fram 
héldu aðrir samstarfsaðilar sem að öllu leyti 
eða hluta til eru í eigu sveitarfélaga sína 
aðalfundi. Reynsla síðustu ára sýnir að 
markmiðið með þessum breytingum um að 
tryggja betra upplýsingaflæði og betri 
mætingu á aðalfundi tengdra aðila er að 
ganga eftir.

• Á aðalfund SSV mættu 40 fulltrúar og 
gestir. Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri 
flutti ársskýrslu og kynnti ársreikning 
samtakanna. Eftir fyrirspurnir og umræðu 
samþykkti fundurinn ársskýrslu og 
ársreikning.



Haustþing SSV í Dalabyggð
• Haustþing SSV 2021 fór fram í Árbliki í Dalabyggð 

þann 29 september.   Alls sátu þingið 50  fulltrúar 
og gestir.  

• Á fundinum voru lagðar fram tillögur að fjárhags-
og starfsáætlunum fyrir árið 2022 og voru báðar 
tillögurnar samþykktar samhljóða.  Fundarmenn 
störfuðu í fjórum nefndum á Teams í aðdraganda 
þingsins: fjárhagsnefnd, samgöngunefnd, 
atvinnumála-og umhverfisnefnd og nefnd um 
opinbera þjónustu, auk þess sem að nefndirnar 
störfuðu á þinginu.  Í lok fundar lögðu nefndirnar 
fram sínar ályktanir sem hlutu samþykki fundarins.  
Ávörp gesta fluttu Hólmfríður Sveinsdóttir 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og 
Guðjón Bragson Sambands íslenskra sveitarfélaga.  
Einnig flutti ávarp Sævar Freyr Þráinsson 
bæjarstjóri á Akranesi, en hann er formaður 
vinnuhóps um stafræna umbreytingu sveitarfélaga.

• Sérstakt þema fundarins voru raforkumál.  Um 
þemað voru pallborðsumræður sem Hlédís 
Sveinsdóttir stýrði.  Í pallborði sátu: Þórdís Kolbrún 
Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra, Bjarni Júlíusson ráðgjafi, Einar 
Mathiesen Landsvirkjun og Gnýr Guðmundsson 
Landsneti.



Stjórn SSV
Stjórn SSV var kosin til tveggja ára á aðalfundi 2020. Í stjórn eru:

• Lilja B. Ágústsdóttir formaður, Borgarbyggð

• Eyjólfur I. Bjarnason varaformaður, Dalabyggð

• Bára Daðadóttir, Akranesi

• Einar Brandsson, Akranesi

• Brynja Þorbjörnsdóttir, Hvalfjarðarsveit

• Ástríður Guðmundsdóttir, Skorradalshreppi

• Davíð Sigurðsson, Borgarbyggð

• Atli Svansson, Eyja- og Miklaholtshreppi

• Sif Matthíasdóttir, Helgafellssveit

• Jakob B. Jakobsson, Stykkishólmi

• Jósef Kjartansson, Grundarfirði

• Björn Hilmarsson, Snæfellsbæ

Stjórn SSV hélt alls 8 fundi á árinu og fóru fundirnir flestir fram á Teams. 

Auk hefðbundinna stjórnarfunda fundaði stjórn með samráðsvettvangi 

Sóknaráætlunar Vesturlands og Ungmennaráði.





Starfsfólk SSV
• Hlutverk skrifstofu SSV er að halda utan um þau verkefni sem SSV eru falin 

með lögum, samningum sem SSV hefur við Byggðastofnun um atvinnuráðgjöf, við atvinnu-
og nýsköpunarráðuneytið og mennta-menningarmálaráðuneytið um Sóknaráætlun Vesturlands 
og Ferðamálastofu. Skrifstofa SSV hefur allt frá stofnun Sorpurðunnar Vesturlands árið 1999 
haldið utan um rekstur félagsins. Í gildi er samningur um að SSV sinni þessu verkefni, auk þess 
hefur SSV samninga við Símenntunarmiðstöð Vesturlands og Starfsendurhæfingu Vesturlands 
um launaumsýslu.

• Í upphafi árs færðust starfsmenn Markaðsstofu Vesturlands yfir til SSV þegar sameining þessara 
aðila tók formlega gildi. Þeir voru þrír talsins, en auk þeirra voru tveir starfsmenn 
verkefnaráðnir við ferðaþjónustuverkefni hluta árs, þau Hafþór Ingi Gunnarsson og Birna 
Konráðsdóttir. Í árslok 2021 voru 12 starfsmenn hjá SSV í samtals9,8 stöðugildum.

• Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri

• Hrefna B. Jónsdóttir framkvæmdastjóri Sorpurðunnar Vesturlands

• Svala Svavarsdóttir verkefnastjóri

• Sigursteinn Sigurðsson fagstjóri menningar og velferðarmála

• Ólafur Sveinsson fagstjóri atvinnuráðgjafar 

• Vífill Karlsson atvinnuráðgjafi

• Helga Guðjónsdóttir atvinnuráðgjafi

• Ólöf Guðmundsdóttir atvinnuráðgjafi

• Sædís Þórðardóttir skrifstofumaður

• Margrét Björk Björnsdóttir fagstjóri áfangastaða- og markaðssviðs

• Björk Jóelsdóttir verkefnastjóri

• Thelma Harðardóttir verkefnastjóri



Samstarf og hagsmunagæsla

• Í lögum SSV kemur fram að eitt af markmiðum samtakanna er að gæta hagsmuna 
sveitarfélaga á Vesturlandi. Þetta er gert með ýmsum hætti, en helstu fundir voru:

• Formaður og framkvæmdastjóri SSV áttu fundi með fulltrúum annarra 
landshlutasamtaka, sátu fund landshlutsamtaka með stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og tóku þátt í landsþingi sveitarfélaga sem og fjármálaráðsstefnu 
sveitarfélaga. Þarna voru ýmis málefni til umræðu.

• Stjórn SSV fær til umsagnar ýmis lagafrumvörp og sendi frá sér umsagnir um nokkur mál.  
Þá var fundað með nefndum alþingis, ráðuneytum og ríkisstofnunum vegna ýmissa mála.  
Þá skipulagði SSV fundi fyrir sveitarstjórnarfólk á Vesturlandi með ráðherrum og 
þingmönnum um ákveðin málefni 



Fræðsla og kynning

• Annað af markmiðum SSV er að stuðla að víðtækri þekkingu sveitarstjórnarmanna á Vesturlandi á 
málefnum sveitarfélaga. Áhersla hefur verið lögð á að efla heimasíðu SSV og metnaður hefur 
verið lagður í að vera með ýmiskonar tölfræði um Vesturland á síðunni, auk þessa að hafa 
aðgengilegar skýrslur og annað útgefið efni um landshlutann. Vífill Karlsson hagfræðingur á veg 
og vanda að þessum upplýsingum. Þá heldur SSV úti facebooksíðu og vefsjá um Vesturland. Á 
árinu 2021 var farið í þá nýjung að starfsfólk SSV var með hlaðvarpsþættir um verkefni sem 
samtökin voru að vinna að eða áhugaverð verkefni sem aðilar á Vesturlandi voru að vinna. Alls 
voru framleiddir 9 hlaðvarpsþættir sem eru aðgengilegir á heimasíðu SSV.

• SSV átti aðila í vinnuhópi sem hefur verið að vinna að uppsetningu og velja efni inn á nýtt 
gagnatorg hjá Byggðastofnun. Þá gerði SSV samning við sjónvarpsstöðina N4 um birtingu efnis í 
þáttunum “Að vestan”.

• Áfangastaða og markaðssvið SSV heldur utan um ýmsa miðla sem nýtast ferðamönnum á 
Vesturlandi og má þar nefna; vefsíðuna west.is, upplifdu.is



Sóknaráætlun Vesturlands

• Nýr samningur um Sóknaráætlun Vesturlands var gerður á árinu 2019 sem gildir 
fyrir árin 2020 til 2024. Samningurinn felur fyrst og fremst þrennt í sér: mörkun 
stefnu og framtíðarsýnar fyrir Vesturland, útfærslu og vinnu að sérstökum 
áhersluverkefnum fyrir landshlutann og rekstur á Uppbyggingarsjóði Vesturlands.

• Stjórn SSV (12 fulltrúar) skipaði samráðsvettvang Vesturlands ásamt 18 
einstaklingum sem komu frá atvinnulífi, fræðasamfélagi, menningarlífi og öðrum 
haghöfum. Samráðsvettvangurinn fundaði í einu sinni á árinu þar sem rætt var 
um áhersluverkefni sóknaráætlunar og farið yfir framgang hennar.

• Fjárveitingar til Sóknaráætlunar Vesturlands komu frá stjórnvöldum og 
sveitarfélögum á Vesturlandi.  Alls hafði sóknaráætlun til umráða ríflega 110 m.kr.  
á árinu 2021. 



SAMGÖNGUR

ATVINNA OG 

NÝSKÖPUN

MENNINGVELFERÐ

UMHVERFI

SÓKNARÁÆTLUN

VESTURLANDS
2020-2024

Stuðla að vexti atvinnulífs, 

auka nýsköpun, hækka 
menntunarstig og fjölga 
störfum án staðsetningar.

Auka hlutdeild skapandi

greina í atvinnulífinu, efla 
menningarstarfsemi og 

gera áþreifanlega í   

verðmætasköpun
landshlutans.

Auka hamingju, félagslega 

virkni og vellíðan íbúa
með fjölbreyttu framboði 
heilsueflandi afþreyingar.

Auka umhverfisvitund

íbúa, stuðla að kolefnisspor 
dragist saman og neikvæð 
áhrif íbúanna á umhverfið 

verði sem minnst.

Auka umferðaröryggimeð auknu hlutfalli vega með 

bundnu slitlagi, fjölga hleðslustöðvum og auka 
hlutdeild almenningssamgangna.
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Áhersluverkefni
• Nýsköpun og frumkvöðlar

• Stuðningur við Fab-Lab smiðju og nýsköpunarsetur
• Verkefni með Áttum ehf. um gerð viðskiptaáætlana 

um nýsköpun í fyrirtækjum
• Stuðningur við stofnun NýVest
• Tæknimessu var frestað vegna Covid 19 fram á vor 

2022

• Efling ferðaþjónustu
• Upplifðu.is 
• Ferðapakkar á Vesturlandi
• Skráning gönguleiða
• Ratsjáin, fræðsluverkefni fyrir starfsfólk og eigendur 

ferðaþjónustu fyrirtækja

• Matarauður Vesturlands
• Stuðningur við matarsmiðju Vesturlands
• Veisla á Vesturlandi

• Blómstrandi menning 
• Barnamenningarhátíð á Akranesi
• Vinna við gerð menningarstefnu Vesturlands



Áhersluverkefni
• Innflytjendur og vinnumarkaður 2021 og 2022

• Í umsjá Símenntunarmiðstöð Vesturlands

• Námskeið og íslenskukennsla

• Móttökuáætlanir

• Velferð barna og ungmenna
• PMTO námskeið fyrir starfsfólk í félagsþjónustu

• Stuðningur við innleiðingu á farsælarlögum

• Ungmennaþing - lokið
• Fór fram 11 og 12 mars s.l.

• Efling öldrunarþjónustu
• Námskeið fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu

• Skýrsla unnin af KPMG um rekstur hjúkrunar- og 
öldrunarheimila á Vesturlandi

• Tillögur um eflingu öldrunarþjónustu og heilsueflingu 
eldri borgara.



Uppbyggingarsjóður

• Úthlutunarnefnd tekur ákvörðun um 
úthlutanir sjóðsins.

• Í nefndin sitja fimm fulltrúar  
Formaður er Helena Guttormsdóttir

• Fagráð veitir úthlutunarnefnd umsagnir um 
styrkumsóknir. 

• Í fagráði eru sex fulltrúar 
Formaður er Elva Magnúsdóttir

• Styrkveitingar alls kr. 60.300.000

• Menningarstyrkir kr. 26.000.000

• Stofn- og rekstrarstyrkir kr. 5.300.000

• Atvinna og nýsköpun kr. 29.000.000



Byggðaáætlun

• Í byggðaáætlun er 54 skilgreindar aðgerðir og eru landshlutasamtökin 
með framkvæmd á 20 verkefnum og samstarfsaðili í ýmsum öðrum.

• SSV vann á árinu 2021 að þremur verkefnum sem voru styrkt úr 
byggðaáætlun.
• Verkefnið um stofnun Nýsköpunarnets Vesturlands (NýVest) fékk styrk að 

upphæð 19 m.kr. fyrir árin 2021 og 2022.
• Verkefnið um úttekt á samstarfi safna á Vesturlandi fékk 3 m.kr. sem er lokið.
• Verkefnið um samþættingu almenningssamgangna í Borgarfirði og á 

Snæfellsnesi fékk 2 m.kr. til að búa til leiðarkerfi
• Í árslok 2021 kom síðan viðbótarstyrkur að upphæð 2 m.kr. til að halda áfram 

vinnu á Snæfellsnesi og síðan 12 m.kr. í tilraunaverkefni í Borgarfirði sem hófst 
í október s.l.



Atvinnuráðgjöf
• Atvinnuráðgjöfin starfar í samræmi við samning Byggðastofnunar

við landshlutasamtök um atvinnuráðgjöf í landshlutunum. Í 
gegnum samninginn kom tæplega 24 m.kr. fjárstuðningur til
reksturs atvinnuráðgjafar, en í samningnum eru ákveðin verkefni
skilgreind. Þau eru eftirtalin:

• Atvinnu– og byggðaþróun: Í samræmi við stefnu ríkisins í 
byggðamálum og áherslur Sóknaráætlunar Vesturlands.

• Atvinnuráðgjöf: veitir aðstoð við stofnun og rekstur fyrirtækja á 
starfssvæðinu, svo sem markaðssókn, vöruþróun, fjármögnun, 
kynningu, endurskipulagningu, erlend samskipti o.fl. Veitir
upplýsingar um mögulega fyrirgreiðslu og aðstoð annarra aðila.

• Nýsköpun: vinnur verkefni á sviði nýsköpunar með einstaklingum
og fyrirtækjum.

• Búsetuþættir: vinnur í samstarfi við sveitarfélög, aðra opinbera
aðila og félagasamtök að greiningu og eflingu búsetuþátta.

• Upplýsingaöflun: hafa góða heildarsýn yfir starfssvæði sitt og
veita Byggðastofnun eins og kostur er upplýsingar um ástand
atvinnulífs og búsetuþátta.

• Fræðslumál: námskeið og fræðsla fyrir atvinnráðgjafa



Verkefni atvinnuráðgjafar eru fjölbreytt
• Föst viðvera á flestum þéttbýlisstöðum á Vesturlandi

• Einu sinni í viku á Akranesi

• Einu sinni í mánuði á öðrum stöðum.

• Þátttaka og verkstjórn á sameiginlegum verkefnum 
landshlutasamtaka sveitarfélaga

• Fyrirtækjakönnun

• Íbúakönnun landshluta

• Þátttaka í vinnuhópum og verkefnum, innlendum sem 
erlendum.

• Verkefnið Nýsköpunarnet Vesturlands fékk góðan 
stuðning úr byggðaáætlun og atvinnuráðgjöfin hefur 
haldið utan um undirbúningsvinnu í samráði við starfshóp

• Vinna að verkefnum í sóknaráætlun og aðstoð við 
umsækjendur í uppbyggingarsjóð

• Aðstoð við einstaklinga, fyrirtæki og sveitarfélög á sviði 
atvinnumála, gerð rekstraráætlana, greininga og 
lánaumsókna, sem og leiðbeiningar við ýmiskonar 
verkefni og umsóknir í sjóði.



Menning og velferð
helstu verkefni

• Vinna með vinnuhópi um öldrunarþjónustu, 
vinnuhópi um innflytjendur og Ungmennaráði
Vesturlands.

• Vinna að endurskoðun menningarstefnu Vesturlands

• Ýmis menningarverkefni í gangi

• Verkefni um samstarf safna, stuðningur úr
byggðaáætlun.

• Uppbyggingarsjóður

• Ráðgjöf við umsækjendur í uppbyggingarsjóð

• Eftirfylgni með styrkveitingum og mat á 
framgangi verkefna



Áfangastaða-
og markaðsvið

• Helstu áherslur:

• Áfangastaðaverkefni – stefnumótun, úttektir og ráðgjöf varðandi
uppbyggingu innviða á áningarstöðum og útivistarleiðum á Vesturlandi. 
Aðallega unnið með sveitarfélögum og landeigendum.

• Þróunarverkefi – þróun gæða, vöru og þjónustu á Vesturlandi. Unnið með
hagaðilum og stoðþjónustu ferðamála .

• Markaðsverkefni– markaðssetning og kynning á sérstöðu, seglum og
þjónustu á Vesturlandi. Unnið með hagaðilum ferðamála á Vesturlandi sem
gert hafa samstarfssamning við Markaðsstofu Vesturlands og öðrum
stofnunum í stoðþjónustu ferða- og markaðsmála á Íslandi.



Áhersluverkefni – Áfangastaðaáætlun 

• Vesturland til að dvelja og njóta - Vinna vegna skilgreiningar og þróunar á ferðaleiðum á öllum svæðum á 
Vesturlandi, þátttaka í Vestfjarðarleiðinn í gegn um Dalina í samstarfi við Vestfjarðarstofu

• Útivistarparadísin Vesturland - Úttektir, greining og skráning á áningarstöðum og útivistatleiðum á Vesturlandi 

• UPPLIFÐU Vesturland – markaðsverkfæri til að skipuleggja ferðalagið – þróun á vefviðmóti og gerð markaðsefnis í 
samstarfi við MAS og Íslandsstofu – www.upplifðu.is

• Vesturland.is; Endurbætur á kynningarsíðu fyrir Vesturland  www.vesturland.is / www.west.is í samstarfi við MAS

• Viðburðir á Vesturlandi – átaksverkefni um menningardagskrá til að efla ferðaþjónustu og skapandi greinar á 
erfiðum tímum  

• Veisla á Vesturlandi og Matarhátíð - samstarf um viðburði, markaðs- og kynningarátak á vestlenskum matvælum

• Áfangastaðaáætlun Vesturlands 2021-2023 - vinna við uppfærslu

• Námskeið og gæðastarf - Ratsjáin ofl. námskeið fyrir samstarfsaðila í samstarfi við aðra stoðþjónustu 

• Markaðssetning og kynning - Vestnorden ferðasýning, blaðamannaferðir og þátttaka í markaðsvinnu Íslandsstofu

• Auk þess voru ýmis verkefni sem tengdust viðbrögðum vegna Covid 19,  stefnumótun og samstarf við ýmsa aðila s.s. 
Ferðamálastofu, Íslandsstofu og aðrar áfangastaða og markaðsstofur.  




