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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 9 sveitarfélög.  Öll sveitarfélögin 9 eru 
aðilar að Samtökum sveitarfélaga á 
Vesturlandi.  Samtökin voru stofnuð árið 
1969.

17.010 íbúar

9 sveitarfélög



Lög og 
markmið

• 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 6. gr. á Haustþingi 2017 og breytingum á 7 gr. á 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



Samningar um verkefni sem SSV vinnur að
• Með samningi við Byggðastofnun hefur SSV tekið að sér 

atvinnuráðgjöf og ýmis byggðaþróunar verkefni á Vesturlandi.  Nýr 
samningur var undirritaður í upphafi árs 2018 og gildir hann til ársloka 
2022

• Með þjónustusamningi við stjórn Sorpurðunar Vesturlands sér SSV 
um rekstur urðunarstaðarins í Fíflholtum

• Áfangastaðastofa og áfangastaðaáætlun Vesturlands og verkefni henni 
tengdri.  Samningur við Ferðamálastofu

• Samningur um framkvæmd Sóknaráætlunar Vesturlands sem SSV er 
lögum samkvæmt falið að vinna að





Stjórn og starfsfólk
• Í stjórn SSV eru 11 fulltrúar

• Öll sveitarfélögin 9 eiga fulltrúa í stjórn, en tvö 
fjölmennustu sveitarfélögin Akraneskaupstaður 
og Borgarbyggð eiga tvo fulltrúa

• Stjórn er kosin til tveggja ára og verður næst 
kosið á aðalfundi 2024

• Formaður stjórnar var Lilja B. Ágústsdóttir

• Í dag eru 13 starfsmenn hjá SSV í tæplega 11 stöðugildum.  
Í kjölfar þess að Byggðastofnun samþykkti að taka 
Dalabyggð inn í verkefnið Brothættar byggðir, þá réði SSV 
verkefnisstjóra til að sinna verkefninu.  Starfið er 
fjármagnað af Byggðastofnun.  Sumarstarfsmaður í 
ferðamálum

• Framkvæmdastjóri SSV
• Verkefnisstjóri fjármála, uppbyggingarsjóðs og upplýsingamála
• Verkefnisstjóri menningar- og velferðarmála
• Skrifstofumaður
• Fjórir atvinnuráðgjafar
• Þrír starfsmenn sem vinna að markaðsmálum og 

áfangastaðaverkefnum ferðaþjónustu
• Framkvæmdastjóri Sorpurðunar Vesturlands.



Samstarf og hagsmunagæsla – áherslur 2022

• Eitt af meginverkefnum SSV er hagsmunagæsla og þátttaka í ýmiskonar samstarfi. Þetta verkefni hefur 
mótast töluvert á undanförnum árum og verða sömu áherslur að hluta árið 2021.  Fundað verður með:

• Þingmönnum Norðvestur-kjördæmis
• Samráðsfundir með öðrum landshlutasamtökum
• Fundir með stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
• Fundir með þingnefndum
• Fundir með sveitarstjórnarfólki og ýmsum haghöfum

• Umsagnir um frumvörp og áætlanir

• Áherslur 2022
• Fundir með forstöðumönnum opinberra stofnanna á Vesturlandi
• Fundir með bæjar- og sveitarstjórum sem og yfirmönnum málaflokka hjá sveitarfélögum. 
• Ráðstefna um sameiningar sveitarfélaga
• Átak í fræðslumálum fyrir kjörna fulltrúa á Vesturlandi 



Þróunarstarf, 
rannsóknir 
og þjónusta

Sóknaráætlun

Menningar- og velferðarmál

Atvinnuráðgjöf

Áfangastaðurinn Vesturland



Sóknaráætlun

• Stefnumótun lokið
• Uppbyggingarsjóður
• Áhersluverkefni
• Fáum 110 m.kr. til ráðstöfunar árið 2022

Ný sóknaráætlun tók gildi árið 2020 

• Uppbyggingarsjóður 60 m.kr. til úthlutunar.
• Áhersluverkefni 40 m.kr.  Erum með 11 verkefni í gangi.  
• Efla kynningu á Sóknaráætlun

Áherslur árið 2022



Sóknaráætlun - áhersluverkefni
• Nýsköpun og frumkvöðlar
• Matarauður Vesturlands
• Efling ferðaþjónustu
• Nýbúar á Vesturlandi
• Velferð barna
• Blómstrandi menning
• Öldrunarþjónusta
• Vesturland er valkostur
• Aðlaðandi Vesturland
• Út að hjóla
• Lágmörkun úrgangs



Atvinnu- og byggðaþróunarsvið



Starfsmenn

• Ólafur Sveinsson
• Vífill Karlsson
• Ólöf Guðmundsdóttir
• Helga Guðjónsdóttir
• Linda Guðmundsdóttir

• Verkefnastjóri brothættra
byggða í Dalabyggð

• Stöðugildin eru 4



Hlutverk Atvinnuráðgjafar

• Skilgreind í samningi SSV við
Byggðastofnun

• Stuðla að jákvæðri atvinnu-
og byggðaþróun í samræmi 
við stefnu ríkisins.

• Ráðgjöf við fyrirtæki, 
einstaklinga og sveitarfélög.

• Stuðla að nýsköpun í 
atvinnulífi.

• Vinna að greiningu og eflingu 
búsetukosta í sveitarfélögum.

• Upplýsingaöflun og -miðlun



Áherslur Atvinnuráðgjafar 2022

• Ýta úr vör starfsemi Nýsköpunarnets 
Vesturlands

• Vinna að gerð sviðsmyndagreiningar um 
verndun Breiðafjarðar með 
umhverfisráðuneyti, Breiðafjarðarnefnd 
og fleiri haghöfum, styrkur úr 
byggðaáætlun

• Úrvinnsla og kynning á niðurstöðu 
fyrirtækjakönnunar á Vesturlandi.

• Móta samstarf við Háskólann á Bifröst um 
rannsóknir í byggða- og 
sveitarstjórnarmálum í samræmi við 
nýjan samning.

• Vinna að nýjum áhersluverkefnum 
Sóknaráætlunar Vesturlands



Helstu verkefni

• Vinna við úrvinnslu umsókna í atvinnu- og uppbyggingasjóð
Vesturlands

• Eftirfylgni með verkefnum sem fengið hafa styrk
• Viðveruþjónusta á öllum þéttbýlisstöðum starfssvæðisins
• Gerð íbúakannana (gerðar hafa verið 6 kannanir)
• Fyrirtækjakannanir
• Upplýsingabanki byggðaþróunar á Vesturlandi
• Þjónusta við einstaklinga, fyrirtæki og sveitarfélög á sviði atvinnu- og 

nýsköpunarmála



Nokkur dæmi um verkefni sem unnin eru fyrir
einstaklinga og fyrirtæki
• Aðstoð við lána- og styrkumsóknir
• Mat á hugmyndum
• Aðstoð og ráðgjöf við kaup eða sölu á fyrirtækjum eða starfsemi
• Greining á vandamálum og leiðsögn við að leita lausna á þeim
• Aðstoð við gerð viðskiptaáætlana
• Aðstoð við fjárhagslega endurskipulagningu
• Standa fyrir upplýsinga- og fræðslufundum um margvísleg mál á 

svæðinu. 



Aðferðafræði

• Við höfum heimild til að vinna
án gjaldtöku 2 daga

• Leggjum mikla áherslu á að
hjálpa aðilum til sjálfshjálpar, 
þ.e. að leiðbeina þeim, en gera
ekki hlutina fyrir þá



Menningar- og velferðarsvið



Árið 2019 samþykktu sveitarfélögin á 
Vesturlandi sameiginlega velferðarstefnu 
fyrir landshlutann sem kom svo formlega út 
snemma árs 2020. 
Markmið stefnunnar taka á:

• Foreldrafræðslu í síbreytilegu þjóðfélagi

• Þátttöku ungmenna í lýðræðislegu starfi

• Tómstundarstarfi barna og ungmenna
• Heilsu og vellíðan íbúa í ákvarðannatöku yfirvalda

• Öldrunarmálum

• Starfsendurhæfingu

• Heiltækri forystu í málefni barna og fjölskyldna
• Innflytjendamálum

• Málefnum fatlaðra

VELFERÐARSVIÐ



Áhersluverkefni Sóknaráætlunnar Vesturlands

Verkefnið byggir á heiltækri forystu í 
málefnum barna og fjölskyldna. Heiltæk 
forysta byggir á samábyrgð og samvinnu 
allra aðila samfélagsins með heildarsýn og 
velferð barna og fjölskyldna að leiðarljósi

• Starfsfólk sveitarfélaganna styrkt til að sækja sér
menntun og þjálfun í PMTO

• Boðið verði uppá fyrirlestra og námskeið fyrir
foreldra

FORELDRAFRÆÐSLA



Ungmennaráð Vesturlands (UV) tók til starfa í 
byrjun árs  2020

UV starfar til eins árs í senn og skipað er í ráðið 
á haustfundum

UNGMENNARÁÐ VESTURLANDS

Í ár riðlaðist starfið, þannig nýtt UV tók til 
starfa í apríl sl.  



Samráðshópur um öldrunarmál á Vesturland 
(SÖV) kynnti lokaskýrslu nú á vordögum

Markmið hópsins að efla öldrunarþjónustu 
með auknara samráði þeirra sem sinna 
málaflokknum og stuðla að innleiðingu nýrrar 
tækni og nýsköpunar innan hans 

ÖLDRUNARMÁL

Verkefni sem SÖV lagði til voru:



Samráðshópur um öldrunarmál á Vesturland 
(SÖV) kynnti lokaskýrslu nú á vordögum

Markmið hópsins að efla öldrunarþjónustu 
með auknara samráði þeirra sem sinna 
málaflokknum og stuðla að innleiðingu nýrrar 
tækni og nýsköpunar innan hans 

ÖLDRUNARMÁL

Verkefni sem SÖV lagði til voru:

• Námskeið fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu í 
samstarfi við Símenntunarmiðstöð Vesturlands

• Úttekt á starfssemi dvalar- og hjúkrunarheimila á 
Vesturlandi, í samstarfi við KPMG

• Framhaldsverkefni: Stofnaður verði
samráðsvettvangur öldrunarmála á Vesturlandi



Áhersluverkefni 
Sóknaráætlunnar Vesturlands 2022

Símenntunarmiðstöð Vesturlands falið að 
annast verkefnið og starfshópur stofnaður 
skipaður aðilum frá Símenntun, RKÍ, 
sveitarfélögunum og fulltrúum innflytjenda 

MÁLEFNI INNFLYTJENDA

Helstu þættir verkefnisins:

• Bjóða námskeið og menntun fyrir innflytjendur
• Veita atvinnurekendum námskeið og fræðslu
• Bjóða innflytjendum í raunfærnimat 
• Vinna að móttökuáætlun fyrir sveitarfélög 

• Efla samfélög í móttöku innflytjenda

Augljós samlegðaráhrif við menningarsvið! 



Menningarráðgjöf

Fyrir einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og 
sveitarfélög

Regluleg viðvera í helstu þéttbýliskjörnum á 
Vesturlandi

Viðvera er oft í formi heimsókna

MENNINGARMÁL
ALMENNT



Samstarf menningarfulltrúa landshlutanna

Reglulegir fundir þar sem rætt er m.a. um 
áherlsur í byggðaþróun og menningarstarfi á 
landsbyggðinni

MENNINGARMÁL
SAMSTARF

Árlegur vorfundur þar sem landshlutarnir 
eru sóttir heim
Einnig reglulegt samstarf/samtal við 
Menningarmálaráðuneyti, Listahátíð í Reykjavík, 
List fyrir alla, höfuðsöfnin o.s.frv.
Eyrarrósin - Vesturland er fulltrúi landshlutanna



Umsjón með menningarstyrkjum úr 
Uppbyggingarsjóði vesturlands

Ráðgjöf og aðstoð til umsækjenda

• Menningarstyrkir
• Stofn- og rekstrarstyrkir til menningarmála

MENNINGARMÁL
UPPBYGGINGARSJÓÐUR VESTURLANDS

aðstoð fyrir fagráð og úthlutunarnefnd

Lokaskýrslur og uppgjör menningarstyrkja



Barnamenningarhátíð 2022 

Árleg menningarhátíð sem færist á milli 
þriggja staða á Vesturlandi

MENNINGARMÁL
ÁHERSLUVERKEFNI SÓKNARÁÆTLUNNAR

Átti að fara fram á Akranesi 2020 en frestaðist 
vegna Covid19

Samstarfssamningur undirritaður við 
Snæfellsbæ um Barnamenningarhátíð 2022



Samstarf safna á Vesturlandi

Ráðgjafafyrirtækið Creatrix var fengið til að 
vinna úttekt á söfnunum og möguleikum á 
auknara samstarfi þeirra í landshlutanum

MENNINGARMÁL
ÁHERSLUVERKEFNI SÓKNARÁÆTLUNNAR

Niðurstaðan er skýrsla sem kom út 2021, en þar er 
m.a. lagt til að stofnaður verði Safnaklasi 
Vesturlands

Önnur verkefni, eins og námskeið fyrir safnafólk, 
safnapassi og fleira á döfinni



Menningarstefna Vesturlands kom formlega 
út í byrjun árs

Stefnan var áherlsuverkefni, og er endurskoðuð 
útgáfa af fyrri menningarstefnu

MENNINGARMÁL
MENNINGARSTEFNA VESTURLANDS

Nýtist í ákvarðannatöku og stefnumótun - en hún 
er beint afsprengi af Sóknaráætlun Vesturlands

Aðgengileg á ssv.is og youtuberás samtakanna





Áfangastaða- & Markaðssvið



Áfangastaða- & 
markaðssvið SSV 
(Á&M)

• Áfangastaða- & markaðssvið SSV 
(Á&M) er starfssvið sem vinnur 
að framþróun ferðamála auk 
markaðs- og kynningarmálum 
fyrir áfangastaðinn Vesturland

Áfangastaðastofa Vesturlands
&

Markaðsstofa Vesturlands  



Sambærileg starfsemi er rekin í öllum landshlutum 



Samstarf í þróun og 
markaðsmálum á landsvísu



Samstarfsaðilar á 
Vesturlandi 
• Hag- og þjónustuaðilar í 

ferðaþjónustu sem starfa á 
Vesturlandi

• Sveitarfélögin á Vesturlandi 
• Stoðþjónusta ferðamála á 

Vesturlandi 
• Mennta- og menningarstofnanir á 

Vesturlandi
• Ýmis félög og samstarfshópar 



Starfsfólk Á&M 
Margrét Björk 
*fagstjóri áfangastaða- og markaðssviðs

Björk Júlíana
*verkefnastjóri; vefmiðlar, samskipti ofl.

Thelma Dögg
*verkefnastjóri; þróunarverkefni, samfélagsmiðlar ofl.

Hafþór Ingi 
*áhersluverkefni: Útivistarparadísin Vesturland ofl.

HaffiMaggý

Björk

Thelma



Mikilvægir 
stoðaðilar Á&M

• Ferðamálaráð 
Vesturlands

• Áfangastaðafulltrúar 
sveitarfélaganna



Á&M -
hlutverk: 

Efla og kynna
“Áfangastaðinn Vesturland”

vinna að framþróun, eflingu og auknum gæðum
bæði innviða og þjónustu ferðamála á Vesturlandi

kynna og markaðssetja aðgengilega áningastaði, 
upplifun og þjónustu á Vesturlandi

stuðla að því að fólk staldri lengur við á 
Vesturlandi

“dvelja & njóta”



• Á&M vinnur að 
áhersluverkefnum sem 
eru skilgreind í 
Áfangastaðaáætlun 
Vesturlands(ÁSÁ.Vest.) 
og varða framþróun 
ferðamála og umbætur á 
áningastöðum og 
útivistaleiðum á 
Vesturlandi



Áfangastaðaáætlun Vesturlands 



Auðlindin Vesturland - leiðarljós í allri vinnu





Áhersluverkefni í áfangastaðavinnu
ÁFANGASTAÐAÁÆTLUN VESTURLANDS; Velkomin á Vesturland - til að dvelja og njóta með sjálfbærni að 
leiðarljósi

GÆÐI FERÐAMÁLA - námskeið og þjálfun; upplýsingagjöf, gestamóttaka, upplifun, veitinga-og gistiþjónusta

ÚTIVISTARPARADÍSIN VESTURLAND; útivistarleiðir og áningarstaðir til að dvelja og njóta - ABCD greining og 
heildaryfirlit (innviðir og upplifun)

FERÐALEIÐIR / FERÐAPAKKAR: VESTURLAND TIL AÐ DVELJA OG NJÓTA; sprettverkefni - VARANLEG VÖRUÞRÓUN 
með samstarfsaðilum (sett á vefinn til frambúðar)

MATUR/MENNING -VIÐBURÐIR: VEISLA OG VIÐBURÐIR Á VESTURLANDI til að dvelja og njóta; vöruþróun, 
viðburðahald  (matur & menning)

SAGA/SÖFN/SETUR - VIÐBURÐIR: SAGNASEIÐUR OG SÖGULANDIÐ VESTURLAND til að dvelja og njóta; vöruþróun, 
viðburðahald  (sagna- og menningararfur)

UPPLIFUN/DÆGRADVÖL - VIÐBURÐIR: ÆVINTÝRI OG UPPLIFUN Á VESTURLANDI til að dvelja og njóta; vöruþróun, 
viðburðahald (upplifun, lúxus, dekur, ofl.)



Áhersluverkefni í markaðsvinnu
WEST.IS OFL.: UPPLIFÐU VESTURLAND til að dvelja og njóta; myndabanki, markaðsefni og kynning;  
www.vesturland.is/www.west.is/www.upplifðu.is 

SAMFÉLAGSMIÐLAR: VESTURLAND Á VERALDARVEFNUM til að dvelja og njóta; - markaðssetning og kynning á 
samfélagsmiðlum MSV

PRENTEFNI: VESTURLAND Í HENDI til að dvelja og njóta;  markaðs- og kynningarefni til afhendingar eða uppstyllingar
(markaðsefni í föstu formi)

MARKAÐSVINNA: STEFNUMÓTUN OG GREININGARVINNA MARKAÐSMÁLA á Vesturlandi; ímyndarkönnun, 
markhópagreining og markaðsáætlun MSV ofl.

BLAÐAMANNAFERÐIR OFL.: SAMSTARF UM MARKAÐSSETNINGU og kynningu - MAS, FMS, ÍSLST og samstarfsaðilar 
MSV(samningar og samstarf) 

FERÐASÝNINGAR: VESTURLAND Á FERÐASÝNINGUM á Íslandi; MANNAMÓT, Mid-Atlantic og VestNorden ofl.

FERÐAVINNUSTOFUR ERLENDIS: VESTURLAND Á FERÐALAGI á sýningar erlendis; samstarf v. Íslandsstofu og MAS



Allt okkar starf byggir á 
samstarfi…
…saman erum við öflugri og getum
gert meira…



Útgefið efni má nálgast á www.ssv.is


