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Vor fyrir vestan

Framtíðarsýn Vestfjarðarstofu

Vestfjarðastofa samþættir krafta
landshlutans, fylgir eftir hagsmunum
umhverfisins, samfélagsins og
efnahaglífs byggðanna og stuðlar
þannig að öflugum og sjálfbærum
Vestfjörðum.

Hlutverk Vestfjarðarstofu

Vestfjarðastofa styður einstaklinga,
fyrirtæki, félagasamtök og sveitarfélög á
Vestfjörðum við að ná árangri á sviði
nýsköpunar og atvinnuþróunar.
Vestfjarðastofa er í forsvari gagnvart
stjórnvöldum, sinnir markaðssetningu og
svæðasamstarfi á Vestfjörðum.

Þekking

Við öflum og miðlum þekkingu á
Vestfjörðum sem búsetukosti og
atvinnusvæði og leiðum saman
hagsmunaaðila við að umbreyta
þekkingunni í jákvæða þróun fyrir svæðið
allt.

-

Fagmennska
Forsvar
Jákvæðni

Umhverfi

Við vinnum að verkefnum sem verja
umhverfi Vestfjarða og þróum
svæðisskipulag sem styður við sjálfbæra
nýtingu auðlinda með röklegri
verkaskiptingu milli svæða á Vestfjörðum

-

Skipulag
Samgöngur
Vottun

Ráðgjöf

Við veitum ráðgjöf og stuðning við
þróun framsækinna hugmynda og
styðjum aðgerðir sem eru til þess fallnar
að efla byggð og atvinnu á Vestfjörðum.
Langtímasjónarmið ráða ríkjum og
árangur er metinn með reglubundum
hætti.

-

Markaður
Við segjum sögur af árangri og því sem
skiptir máli við að byggja upp, þróa og
viðhalda jákvæðri ímynd Vestfjarða. Allt
tölfræðilegt efni er aðgengilegt og nýtt
til að sýna mynd af stöðunni á hverjum
tíma.

-

Menning: Við byggjum á vestfirskri menningu.
undirstaða allra okkar verka.

- Saga

Þróun
Stuðningur
Árangur

Áhersluflokkar

Vestfjarðastofa
hefur skilgreint
fimm áhersluflokka
til ársins 2027 og
undir hverri þeirra
eru þrjár áherslur.

Vörumerkið
Tengsl
Miðlun

Við hvetjum til og nýtum skapandi hugsun, hugmyndir og mannlíf eru

- Samfélag

- Sköpun

Fagmennska

Þekking

Við öflum og miðlum þekkingu
á Vestfjörðum sem búsetukosti
og atvinnusvæði. Á vettvangi
okkar koma hagsmunaaðilar að
því að umbreyta þekkingu í
jákvæða þróun fyrir svæðið allt.

Þjónusta Vestfjarðastofu er sérhæfð og
byggir á þekkingu á svæðinu og þörfum þess.
Stefnumörkun Vestfjarðastofa er okkar
leiðarljós. Þekking starfsmanna flæðir þvert á
starfsemina. Samstarf við háskóla er þétt

Forsvar
Vestfjarðastofa er í forsvari fyrir svæðið í
samskiptum við atvinnulíf og stjórnvöld.
Hagsmunum og sjónarmiðum Vestfjarða er
komið á framfæri og fylgt eftir af festu og
einurð.

Jákvæðni
Vestfjarðastofa er jákvæð og uppbyggileg um
leið og hún er staðföst þegar kemur að
hagsmunum Vestfjarða. Laðað er til samstarfs
og áskoranir leystar í samvinnu innan
stofunnar og í samvinnu við hagsmunaaðila.

Þróun

Við þróum framsæknar hugmyndir á
grunni þekkingar okkar og reynslu af því
umhverfi sem er til staðar á Vestfjörðum.
Sköpum umhverfi sem nýtir sérstöðu
Vestfjarða

Ráðgjöf

Við veitum ráðgjöf og stuðning við
þróun framsækinna hugmynda og
styðjum aðgerðir sem eru til þess fallnar
að efla byggð og atvinnu á vestfjörðum.
Langtímasjónarmið ráða ríkjum og
árangur er metin með reglubundum
hætti

Stuðningur
Þekking og festa í samskiptum við stjórnvöld
Vestfjarðastofa styður við uppbyggingu
byggðar og atvinnulífs með því að afla og
miðla gögnum um innviði og vinna
haggreiningar sem styðja við forsvar
gagnvart atvinnulífi og stjórnvöldum

Árangur
Öll ráðgjöf og vinna á vegum Vestfjarðastofu
byggir á góðum greiningum, samtali við
viðskiptavini og getu til þess að koma til
móts við þarfir á hverjum tíma. Árangur er
metin og nýjar áherslur mótaðar á grunni
reynslunnar.

Skipulag
Svæðisskipulag er grundvöllur sáttar í
verkaskiptingu svæða og stuðlar að sjálfbærri
auðlindanýtingu. Vestfirðir eru leiðandi í
skipulagi haf- og strandsvæða og lýðfræðileg
þróun á Vestfjörðum er jákvæð.

Umhverfi

Við vinnum að verkefnum sem verja
umhverfi, samfélag og efnahag
Vestfjarða og þróum svæðisskipulag sem
styður við sjálfbæra nýtingu auðlinda
með röklegri verkaskiptingu milli svæða
á Vestfjörðum

Samgöngur
Samgöngur og fjarskipti innan svæðis og utan
eru grundvöllur vaxtar í höfuðatvinnugreinunum. Samgöngustefna
Vestfjarða er grundvöllur sóknar í
samgöngumálum og sáttar um forgangsröðun
verkefna.

Vottun
Umhverfis- og auðlindastefna eru mikilvægur
grunnur að þróun ferðaþjónustu á
Vestfjörðum. Umhverfisvottun styður við
markmið á sviði umhverfismála og
verkaskiptingu milli svæða.

Vörumerkið
Markaðssetning Vestfjarða er samræmd undir
einu vörumerki. Vörumerkið Vestfirðir er
þekkt fyrir náttúrufegurð, gestrisni og
jákvæðni. Það eru bara einir Vestfirðir í
heiminum og við nýtum það.

Markaður
Við segjum sögur af árangri og því sem
skiptir máli við að byggja upp, þróa og
viðhalda jákvæðri ímynd Vestfjarða. Allt
tölfræðilegt efni er aðgengilegt og nýtt til að
sýna mynd af stöðunni á hverjum tíma.

Menning
Sérstaða Vestfjarða er í forgrunni í öllu
markaðsstarfi á vegum Vestfjarðastofu og er
hluti af þeirri sögu sem öllum er sögð.
Áfangastaðurinn Vestfirðir hefur verið
hannaður og byggir á styrkleikum og
innviðum svæðisins og samstöðu um áherslur
á sviði ferðaþjónustu.

Miðlun
Vestfjarðastofa segir sögur af Vestfirðingum
og Vestfjörðum. Hagtölum og öðrum
staðreyndum um Vestfirði er haldið hátt á
lofti og þannig unnið að því að skapa rétta
mynd af mannlífi og stöðu Vestfjarða á
forsendum Vestfirðinga.

