
 
 
Tillögur Fjórðungssambands Vestfirðinga að áhersluverkefnum 2016 – 2018 
 

Verkefni 1 
 

Heiti verkefnisins 
 Visit Westfjords  

Markmið (1-2 
setningar) 

Efling markaðssetningar gagnvart erlendum ferðamönnum.  
Vestfirðir auki hlutdeild í vaxandi hópi erlendra ferðamanna. 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Sett verða upp áhersluverkefni í markaðssetningu ferðaþjónustu til 
þriggja ára. Þangað verði framlög  sem sveitarfélögin á Vestfjörðum 
leggja til Markaðsstofu Vestfjarða (MV) beint, og það notað sem 
mótframlag úr Sóknaráætlun  Vestfjarða. Þannig í stað þess að setja upp 
sérstakt verkefni í kringum sóknaráætlun heldur verkefni sem tryggir 
rekstur MV, og ekki einungis til að halda áfram því lágmarksstarfi sem er í 
gangi heldur til að efla hana. Áfram verði lögð áhersla á móttöku 
blaðamanna, uppbyggingu heimasíðunnar, samfélagmiðla og þátttöku á 
sýningum. En jafnframt verði með auknu fjármagni hægt að setja upp 
kynningaferðir fyrir ferðaskrifstofur en töluverð eftirspurn hefur verið 
eftir slíkum ferðum en ekki hefur verið hægt að sinna þeim vegna 
takmarkaðs fjármagns.  
 

Framkvæmdaaðili  Markaðsstofa Vestfjarða 

Samstarfsaðilar Ferðaþjónustuaðilar á  Vestfjörðum, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 
Nýsköpunarmiðstöð og Ferðamálasamtök Vestfjarða 

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Í Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019 var lögð áhersla á að mæta helstu 
vandamálum sem einkenna byggðaþróun og atvinnulíf í fjórðungnum, en 
einnig var hugað sérstaklega að þeim geirum atvinnulífs sem í senn svara 
þessum vanda og gefa tækifæri til vaxtar og sóknar líkt og ferðaþjónusta 
gerir. 
 
Ferðaþjónusta er vaxandi grein á Vestfjörðum, en langflest 
ferðaþjónustufyrirtæki eru smá og hafa takmarkað geta sinnt 
markaðssetningu. Því er nauðsynlegt að stoðkerfið styðji við þetta 
verkefni. 
 
Verkefnið „Bein markaðssetning“ er skipt niður í fjóra verkþætti. 
 

1. Sýningar/vinnustofur. Þátttaka í tveimur sýningum/vinnustofum, 
annars vegar VestNorden í Færeyjum og hinsvegar á vinnustofu í 
Bandaríkjunum og Kanada í samfloti með Íslandsstofu.  
Á þessum sýningum er lögð áhersla á að kynna vestfirska 
ferðaþjónustu fyrir söluaðilum, með sérstaka áherslu á þá 
markaði sem henta ferðaþjónustunni á svæðinu best. 

2. Móttaka blaðamanna. Markaðsstofa Vestfjarða mun taka á móti 
a.m.k. tveimur blaðamannhópum. Blaðamannaferðir eru unnar í 
samstarfi við Íslandsstofu og PR fyrirtæki Íslandsstofu.  

3. Auglýsingar á neti/samfélagsmiðlum. Haft hefur verið samband 
við auglýsingastofu/ráðgjafafyrirtæki sem mun vinna með 
Markaðsstofu Vestfjarða við uppsetningu á birtingaráætlun. 
Jafnframt mun ráðgjafafyrirtækið aðstoða við gerð 



 
netauglýsinga. Kostnaður þessa verkþáttar skiptist í birtingar og 
ráðgjöf.  

Kynningar. Unnið verður að því að koma jákvæðum umfjöllunum um 
Vestfirði á framfæri í innlendum 

Árangursmælikvarðar  Sýningar, blaðamannamóttaka, auglýsingar. Mæling á fjölda ferðamanna 
frá skilgreindum markaðssvæðum 

Lokafurð  

Tímarammi  2016-2018 

Heildarkostnaður 40.800.000,- 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

6.800.000,- 

Tilllaga 2016, 
endurskoðuð 2017 

5.800.000,- 

 

  



 
 

Verkefni 2 
 

Heiti verkefnisins. InWest framhald 

Markmið (1-2 
setningar) 

1. Auknar fjárfestingar á Vestfjörðum í gegnum Hvetjanda eða nýjan 
fjárfestingasjóð eða önnur ný fjárfestingaúrræði. 

       2.  Áframhaldandi vinna með fjárfestingarkostum sem hafa verið i 
vinnslu vegna Inwest 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Framhald á verkefni sem sóknaráætlun hefur stutt við 

 

Í kjölfar fyrra verkefnis  (Inwest) er  kominn áhugi fyrir eftirfarandi 

verkefnum. og þar með talin þau áherslu verkefni sem hægt er að vinna á 

næstu 2-3 árum 

 

1. Innlendir og erlendu fagfjárfestar hafa áhuga á að því að koma inn í 

fjárfestingasjóð með skilyrði með jafnháu mótframlagi.  Mögulegt 

er að þetta yrði nýr  sjóður undir fjármálastofnun og yrði þá í 

eignastýringu innan þeirrar stofnunar. 

2. Í skoðun er að efla Hvetjanda með 100-150 milljón króna 

hlutafjáraukningu sem færi til þess að fjárfesta í hliðargreinum við 

laxeldi og öðrum tengdum iðnaði.  Þessi aukning yrði skilyrt í 

ákveðin verkefni sem búið er að skilgreina.. 

3. Áframhaldandi skoðun á uppbyggingu seiðaeldis á Vestfjörðum 

með það að markmiðið að tryggja fjárfestingasamninga við 

stjórnvöld fyrir slíkt verkefni.  Þetta verkefni er drifið á fram af 

erlendum og innlendum fjárfestum 

4. Áframhaldandi skoðun á uppbyggingu afurðavinnslu fyrir 

laxaafurðir á Vestfjörðum.  Þetta verkefni er á þessu stigi drifið 

áfram af innlendum fjárfestum með möguleika á fjármögnun frá 

Hvetjanda.  

5. Áframhaldandi skoðun á uppbyggingu á vinnslu á fiskiúrgangi (lax 

og hvítfiski) auk fiskroðs. Þetta verkefni er drifið áfram af 

innlendum fjárfestum og verið að undirbúa samstarf við erlenda 

fjárfesta um málið. 

6. Hönnun og fjárfestakynning nýs afþreyingarfyrirtækis fyrir 

ferðamenn á Vestfjörðum.  Verkefni sem verði að þeirri 

stærðargráðu að það verði sú afþreying  sem meginþorri 

ferðamanna fara á og virki sem „segull“. 

 

 

Framkvæmdaaðili  Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 

Samstarfsaðilar Erlendir og innlendir samstarfsaðilar eftir áherslusviðum í 
fjárfestingaverkefnum.   

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

 

Til að bregðast við fábreytni í atvinnulífi og takmörkuðum atvinnumarkaði 

þá þarf að fjárfesta í nýjum verkefnum sem munu fjölga atvinnutækifærum 

og þar með styrkja heildaratvinnumarkað svæðisins.  Til þess að þetta geti 



 
gerst þarf að finna leiðir til að auka aðgengi að þolinmóðu fjármagni til 

nýrra verkefna.   

 

Í gegnum Vaxtarsamning Vestfjarða  og Sóknaráætlun Vestfjarða hefur 

verið stutt við kynningu fjárfestingakosta á Vestfjörðum og hefur sú vinna 

leitt til þess að undirbúningi eru fjárfestingaverkefni sem hafa alla burði til 

þess að komast til framkvæmda til lengri tíma litið.   Það er búið  að vinna 

nauðsynlega grunnvinnu ásamt því að afla þekkingu og tengiliða til þess að 

vinna áfram með fjárfestingaverkefnin.  Tengiliðir þeir sem unnið er með 

eru bæði fagfjárfestar, fjármögnunarfyrirtæki og ráðgjafar sem hafa það að 

atvinnu að byggja upp þróunarverkefni víðs vegar um heiminn og á Íslandi. 

Byggt á þeim upplýsingum og tengiliðum sem verkefnið býr nú þegar yfir er 

hægt að fara í aðgerðir sem er lýst í þessari verkefnaáherslu 

 

Árangursmælikvarða
r  

Langtímaárangursmælikvarðar eru eftirfarandi: 
 

1. Heildarfjármagn fjárfestinga sem verkefnið nær utan um  
2. Fjöldi fyrirtækja sem sett verða á laggirnar og afleidd atvinnuáhrif. 

Lokafurð 1. Ný fjárfestingaúrræði verði til staðar og fjárfestingarsjóðurinn 
Hvetjandi eflist.  
2. Starfsemi nýrra lögaðila á Vestfjörðum 

Tímarammi  September 2016 - desember 2018, en er hluti af langtímaverkefni sem 
áætlað er að halda áfram til lengri tíma til 2019. 
 

Heildarkostnaður 15.000.000 kr. , 5 milljónir króna á ári í 3 ár. 
 

  2016 2017 2018 

Vinna í verkefnum   4.000.000 4.000.000 4.000.000 
Vinna vegna Hvetjanda og 
fjárfestingaúrræða 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Aðkeypt þjónusta, ferða- og 
fundakostnaður 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Samtals 10.000.000 
10.000.00

0 
10.000.00

0 

 

Hafa ber í huga að ofangreind vinna er nú þegar unnin af Atvest fyrir 

Hvetjanda og að einhverju leyti í gegnum önnur verkefnin á vegum 

Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Hvetjandi greiðir mótframlagið í gegnum 

framlög sín til Atvest.  Gert er ráð fyrir að ofangreind samsvari um 50-60 af 

einu stöðugildi sem dreifist af 2 starfsmenn.   Þessi verkefni eru í anda 

þjónustusamnings FV og Atvest og á þeim grunni er þetta mótframlag í 

vinnu veitt frá Atvest í verkefnið.  Fjármunir úr Sóknaráætlun fjármagna 

aðkeypta þjónustu, ferða og fundakostnað og að litlu leyti vinnu Atvest 

sem eins og áður sagði er fjármagnað af þjónustusamningi. 

 

 



 
Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

5.000.000,-. 

Tillaga 2016, 
endurskoðuð fyrir 
2017  

3.800.000,- 

 

  



 
 

 
Verkefni 3 
 

Umhverfisvottaðir Vestfirðir 

Markmið (1-2 
setningar) 

Að starfsemi sveitarfélagana á Vestfjörðum verði umhverfisvottuð innan 
tveggja ára.  

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Sveitarfélögin á Vestjörðum hafa verið í umsóknarferli hjá 
umhverfisvottunarsamtökunum EarthCheck síðan 2012. Starfsemi 
sveitarfélagana hafa fengið Brons Benchmarking fyrir starfsemi sína árin 
2013 og 2014 og er búist við að hún fáist einnig fyrir starfsemina 2015. 
Nú má fullyrða að innleiðing verkefnisins sé það langt kominn að skrefið 
verði nú stigið til fulls og sótt verði um fullgilda vottun.  Til þess að það 
geti gerst þarf að setja tímabundið meira fjármagn í verkefnið. Þau  skref 
sem þarf að taka, svo að full vottun fáist, er innleiðing græns bókhalds 
hjá sveitarfélögum. Þar verði hægt að fylgjast náið með innkaupum á 
þeim vörum sem EarthCheck setur kröfu um að fylgst sé með ásamt því 
að fylgjast með helstu umhverfisþáttum í sveitarfélaginu eins og orku- og 
vatnsnýtingu, og leitast við að tryggja að þróunin verði jákvæð fyrir 
umhverfið.  
 
Sveitarfélögin á Vestfjörðum samþykktu inn í framkvæmdaráætlun 
Umhverfisvottaðra Vestfjarða hliðarverkefni sem þarf að klára á 
tilsettum tíma ef vottun á að fást. Er það verkefnið „Plastpokalausir 
Vestfirðir. Felur það í sér að Vestfirðir verði að mestu plastpokalausir árið 
2017. Fjármagn hefur verið tryggt fyrir þetta hliðarverkefni.  
 
Sveitarfélögin þurfa einnig að vinna  í samræmi við viðmið sem sett eru 
af EarthCheck og þurfa að bæta sig ár frá ári t.d með því að minnka sorp 
og efla flokkun, minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda o.s.fr. 
 
Þau verkefni sem þarf að ráðast í á næstu þremur árum eru: 

 Aðkeypt ráðgjafaþjónusta við að koma upp grænu bókhaldi hjá 

sveitarfélögum.   kr. 2.300.000 – 

 Fundarferðir Verkefnastjóra og ráðgjafa um sveitarfélögin níu til 

að kynna verkefnið fyrir íbúum. Fundir haldnir varðandi 

mikilvægi flokkunar og hvernig megi minnka notkun á 

orkulindum. 1.500.000- 

 Vinna ráðgjafa og verkefnastjóra við að finna lausnir til að breyta 

og bæta þeim umhverfisviðmiðum sem eru í verkefninu –. Ca kr. 

2.700.000-  

 Uppfærsla heimasíðu varðandi umhverfisvottaðir Vestfirðir þar 

sem upplýsingar um verkefnið yrði sett fram á skiljanlegan og  

augljósan hátt. Vinna verkefnisstjóra og uppfærslur á heimasíðu   

ca. kr. 1.000.000-   

 

Framkvæmdaaðili  Fjórðungssamband Vestfirðinga  

Samstarfsaðilar Sveitarfélögin á Vestfjörðum og ráðgjafar sem fengnir eru til starfa 



 
Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Efling og aukin fjölbreytni atvinnulífs. Fyrirtæki sem eru í matvælaiðnaði 
og ferðaþjónustu, leggja í auknu mæli áherslu á umhverfisvottun sinnar 
starfsemi.  Þau kalla eftir stefnu samfélaganna í þeim sömu efnum og 
umhverfisvottun sveitarfélaga er ákveðið svar við því.  

Árangursmælikvarðar  Verkþáttum lokið  

Lokafurð Umhverfisvottuð starfsemi sveitarfélaga á Vestfjörðum og Vestfirðir að 
mestu plastpokalausir árið 2017 

Tímarammi  2016-2018 

Heildarkostnaður 13.500.000- kr. 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

2.500.000 

Tillaga 2016, 
endurskoðuð fyrir 
2017  

2.200.000,- 

 

  



 
 

 

Verkefni 4 
 

Heiti verkefnisins 
Gegnumsláttur 2019 

Markmið (1-2 
setningar) 

Lok og skipulag á framhald verkefnis Stefnumörkun sveitarfélaga á 
Vestfjörðum.  „Gegnumsláttur 2019“ 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Í maí 2016 verður lokið við greinargerð um svæðisáætlun eða þemaval 
fyrir svæðisskipulag sveitarfélaga á Vestfjörðum. Kynna þarf niðurstöður 
og fá fram afstöðu sveitarfélaga um næstu skref. Auk þess reyndist 
upphaflegt verkefni dýrara í framkvæmd s.s. fundir vegna hópavinnu og 
vegna verkefnahóps og þarf að mæta þeim kostnaði.  

Framkvæmdaaðili  Fjórðungssamband Vestfirðinga 

Samstarfsaðilar Teiknistofan Eik, Efla verkfræðistofa, sveitarfélög á Vestfjörðum 

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Samþætting sóknaráætlunar við stefnumörkun sveitarfélaga í atvinnu- 
og samfélagsmálum frá og með árinu 2016. 

Árangursmælikvarðar  Aðgerðaáætlun hvernig nýta eigi tækifæri sem myndast við úrbætur í 
samgöngumálum. 

Lokafurð Skýrsla um gerð svæðisskipulags eða svæðisáætlunar sveitarfélaga á 
Vestfjörðum 

Tímarammi  2016 

Heildarkostnaður 2.000.000,- 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

1.000.000,- 

Tillaga 2016,  800.000,- 

 

  



 
 

Verkefni 5 
 

Heiti verkefnisins  
Vestfirðir altengdir 2018 

Markmið (1-2 
setningar) 

Vestfirðir verði fyrsti landshlutinn utan höfuðborgarsvæðis með 
ljósleiðaratengingar í dreifbýli sem þéttbýli. 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Hringtenging stofnleiða ljósleiðara á Vestfjörðum og tenging Drangsness 
sem síðasta þéttbýlisstaðar á Vestfjörðum, sem ekki er tengdur 
ljósleiðara, líkur á árinu 2016. Verkefnið er stutt í heild með verkefni 
stjórnvalda „Ísland ljóstengt“, stefnt er  að  því að verkefnið haldi áfram á 
næstu þrem árum með tengingu alls dreifbýlis á Íslandi. Vestfirsk 
sveitarfélög hafa haft sem ærið verkefni að fá stofntengingar inn í 
landshlutann og hafa því lítt geta hugað að tengingu dreifibýlis. Önnur 
sveitarfélög eru kominn mun lengra með skipulag  í þessum efnum og 
hætta er á að verkefni á Vestfjörðum færist aftar í framkvæmdaröð.   Því 
er talið mikilvægt að geta hraða þeim málum á Vestfjörðum og fenginn 
verði ráðgjafi sem aðstoði sveitarfélögin í skiplagi og hafi tæknilega 
þekkingu.  Tæknideildir sveitarfélaga leggi fram aðra vinnu við verkefnið. 

Framkvæmdaaðili  Fjórðungssamband, samráðsvettvangur sveitarfélaga eða eitt 
sveitarfélaga sem leiði verkefnið með starfsmanni. 

Samstarfsaðilar Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð, Reykhólahreppur, 
Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, 
Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur. 

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Auðveldar aðgengi íbúa að þjónustu, menntun og sköpun nýrra 
atvinnutækifæra.  

Árangursmælikvarðar  Fjöldi tenginga 

Lokafurð Allt dreifbýli á Vestfjörðum tengt ljósleiðara 

Tímarammi  2016-2018 

Heildarkostnaður 4.500.000,- (ráðgjafi eingöngu) 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

1.500.000,- 

Tillaga 2016, 
endurskoðuð fyrir 
2017  

1.350.000,- 

 

  



 
 

Verkefni 6 
 

Heiti verkefnisins. 
Þróunarsetur á Vestfjörðum 

Markmið (1-2 
setningar) 

Efling þróunarsetra á Hólmavík, Ísafirði og Patreksfirði og samstarf þeirra 
á milli.  

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Það eru starfandi 3 þróunarsetur á Vestfjörðum.  Þessi þróunarsetur er 
hægt að efla með markaðssetningu og samræmingu á milli setra.  Liðka 
þarf fyrir því að frumkvöðlar, sprotafyrirtæki, rannsóknarnemar, 
stofnanir geti nýtt sér setrin til þess að koma verkefnum af stað sem geta 
haft langvarandi áhrif fyrir svæðis.  Jafnframt þarf að markaðssetja setrin 
gagnvart stofnunum sem gætu verið með starfsstöðvar sínar án tillits til 
staðsetningar 
 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða heldur utan um húsnæðisrekstur á 
Patreksfirði og Ísafirði. 
 

Framkvæmdaaðili  Atvest 

Samstarfsaðilar Sveitarfélögin, stofnanir ríkisins og einkaaðilar 

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Efling setra með fjölda leigutaka og nýrra verkefna sem koma inn í setið. 

Árangursmælikvarðar  Fjölgun verkefna 

Lokafurð Öflugri og fjölmennari þróunarsetur 

Tímarammi  2016-2018 

Heildarkostnaður 12.000.000 m.kr.  (4 milljónir á ári 2016,2017,2018) 
 
Skipting: Ísafjörður -  2 milljónir á ári, Patreksfjörður 1 milljón á ári og 
Hólmavík 1 milljón á ári.   
 
Fjármagn mun nýtast í að aðstöðusköpun og markaðssetningu fyrir 
þróunarsetrin. 
 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

4.000.000,- 

Tillaga 2016, 
endurskoðuð fyrir 
2017  

3.550.000,- 

 

  



 
Verkefni 7 
 

Heiti verkefnisins 
Jarðvarmi á Vestfjörðum 

Markmið (1-2 
setningar) 

 Kanna fýsileika á hitaveitu á Vestfjörðum þar sem jarðvarmi 
hefur ekki verið áður nýttur. 

 Kortleggja eignarhald og nýtingarrétt á jarðvarma þar sem hann 
hefur fundist 

 Auka nýtingu á jarðavarma á Vestfjörðum. 
 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Unnið verður að fýsileikarannsóknum og kortlagningu á eignarhaldi, 
nýtingarrétt og tækifærum sem tengjast nýtingu jarðvarma og hitaveitu. 
 
Staða verkefnisins: 
Stofnaður hefur verið jarðvarmaklasi á Reykhólum til að vinna að bættri 
nýtingu jarðhita og þróun nýrra atvinnutækifæra. Þar eru til skoðunar 
nýstárleg böð. Einnig aukin úrvinnsla þangs og þara með breyttri 
orkunýtingu.   Þessa vinnu þarf að efla og halda áfram með.   
 
Jarðhiti er einnig við Steingrímsfjörð og hafa íbúar og sveitarstjórn hug á 
að kaupa að forhönnun á hitaveitu á Hólmavík með tengingu býla í huga 
og lagningu hitaveitu 2017-2018.  
 
Í Tálknafirði er áhugi á að nota heitt vatn til þess að koma upp hitaveitu. 
 
Á grunni ofangreindra verkefna verður farið dýpra í verkefnin ásamt því 
að kortleggja aðra staði og mögulega nýtingu jarðvarma innan annarra 
sveitarfélaga á Vestfjörðum s.s. til hitaveitu og atvinnurekstrar. 
 

Framkvæmdaaðili  Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða  

Samstarfsaðilar Sveitarfélög, orkufyrirtæki og fyrirtæki í jarðavarmaklasa. 

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-19 

Bætt búsetuskilyrði fyrir íbúa 
Bætt skilyrði fyrir fyrirtæki með aðgengi að heitu vatni  
Fjölbreyttari uppbygging sprota og nýjum verkefnum ýtt af stað byggt á 
jarðvarma. 

Árangursmælikvarðar  Fleiri sveitarfélög nýti jarðvarma 
Fleiri atvinnufyrirtæki og verkefni er byggja á nýtingu jarðvarma 
 

Lokafurð Fýsileikakannanir á Hólmavík og forhönnun útboðs 
Viðskiptagreining á Reykhólum 
Viðskiptagreining á Tálknafirði 
Könnun á grunnþáttum í öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum.  

Tímarammi  Árið 2016-2017 
 

Heildarkostnaður 5 milljónir á ári fyrir 2016 og fyrir 2017, samtals 10 milljónir. Sótt verður 
um 5 milljónir króna til samstarfsaðila. 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

2,5 milljónir 
 

Tillaga 2016, 
endurskoðuð fyrir 
2017 

2.200.000 

 



 
 

Verkefni 8 
 

Heiti verkefnisins 
Rannsóknaklasi á Vestfjörðum 

Markmið (1-2 
setningar) 

að virkja rannsóknarumhverfi á Vestfjörðum 
að bæta sjálfsmynd og samstarfsvilja rannsóknaumhverfis 
að kynna rannsóknarumhverfið innan Vestfjarða og utan 
að bæta ímynd Vestfjarða með fjölbreyttu atvinnulífi 
að kynnast betur rannsóknarmöguleikum og þörfum atvinnulífs á 
sunnanverðum Vestfjörðum og á Ströndum/Hólmavík, en til þess eiga 
rannsóknarþingin tvö að vera utan norðanverðra Vestfjarða 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

1. Rannsóknarþing Vestfjarða gefi öllum rannsóknarstofnunum og stökum 
rannsóknarmönnum tækifæri til að bera saman bækur sínar og vinna 
markvisst að því að þróa samstarfsverkefni. Þátttakan á að ná út fyrir 
stofnanir. Það er mikilvægt að kynna hver fyrir öðrum  rannsóknarhug-
myndir sem eru enn á hugmyndarstigi svo aðrir geti tengst þeim á frumstigi, 
enda annars oft of seint.  
2. Rannsóknarþingið kynni á sama tíma verkefni sem unnið er að á opnu 
markaðstorgi (t.d. veggspjaldasýningu, örfyrirlestrar) fyrir almenningi og 
bjóði almenningi og atvinnulífi að koma með hugmyndir um verkefni.  
3. Rannsóknarþingið móti framtíðaráætlun um rannsóknarstarf og 
rannsóknarsamstarf á Vestfjörðum til næstu fimm ára 

Framkvæmdaaðili  Háskólasetur Vestfjarða 

Samstarfsaðilar Allar rannsóknarstofnanir á Vestfjörðum, fyrirtæki sem sinna rannsóknum í 
víðari merkingu, einstaklingar sem vinna að rannsóknum eða hafa hug á að 
gera það. Þátttakan á að vera sem opnust. Viðkomandi sveitarfélög og 
atvinnulífið á staðnum.  

Tengsl við sóknar-
áætlun 2015-2019 

Nýsköpun og atvinnuþróun, bætt ímynd Vestfjarða, uppbygging mannauðs í 
menntamálum og nýting/virkjun hugsanlegra samlegðaráhrifa 

Árangursmælikvarðar  Fjöldi þátttakenda og fjöldi gesta 
Fjöldi samstarfsverkefna 
Gerð áætlunar um áherslur og samstarfsmöguleika rannsóknarumhverfis á 
Vestfjörðum 

Lokafurð Framtíðaráætlun um rannsóknarstarf 
Bætt samstarf, samstarfsverkefni, sýnileiki 

Tímarammi  Rannsóknarþing 2016 á sunnanverðum Vestfjörðum 
Rannsóknarþing 2017 á Ströndum/Reykhólum 

Heildarkostnaður Rannsóknarþing 2016 
ferðastyrkur (=bensínstyrkur) til 30 þátttakenda, 8 bíla: 8x10.000 = 80.000  
Gistingarstyrkur á staðnum í eina nótt: 30 manns x 5.000 kr.  = 150.000 
1 x kvöldmatur 30 m x 2.500 kr.  = 75.000 
 
2 x hádegisverður (þátttakendur) 30 x 1.500 kr. = 90.000 
2 x kaffi og með því  (UW)  30 x 1000 kr. = 60.000 
Salarleiga (viðkomandi sveitarfélag)  100.000 
Prentun veggspjalda (viðkomandi fræðimenn/stofnanir) 10 x 2.500 = 25.000 
Undirbúningur, skipulagning, utanumhald, gögn (Háskólasetur)  170.000 
Fundarstjórn/stefnumótun (NMÍ eða AtVest eða UW)  250.000 
Samtals 1.000.000 
 
samtals m.v. tvö rannsóknarþing ('16 og +17): 1.420.000 x 2 = 2.000.000 kr. 



 
Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

305.000 x 2 = 610.000    (30%) 

Tillaga 2016, 
endurskoðuð fyrir 
2017  

300.000 

 

  



 
 
 

Verkefni 9 
 

Heiti verkefnisins 
Straumar!  

Markmið (1-2 
setningar) 

Efla tengsl við unga listmenntaða Vestfirðinga búsetta utan Vestfjarða 
með það fyrir augum að efla tengslanet með gagnvirkum hætti og færa 
þekkingu þeirra, reynslu og framkvæmdagleði inn á svæðið.  

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Unga fólkið menntar sig í gjarnan í burtu frá dreifðum byggðum þar sem  
oft á tíðum er einhæft atvinnulíf sem ekki krefst mikillar sérmenntunar. 
Þetta á t.d. við um listamenn. Fyrir Vestfirði er því mikilvægt að skapa 
ungu menntuðu listafólki tækifæri til að taka þátt í menningar- og listalífi 
svæðisins þar sem það á rætur. Þannig getur það eflt tengslanet sitt í 
heimbyggð og jafnframt fæst sérþekking inn á svæðið með verkefnum 
þeirra og hugmyndum. Ungt fólk í námi eða menntað í menningu og 
listum fær tækifæri í verkefninu Straumar! til að koma í heimabyggð og 
vinna þar að metnaðarfullum menningarverkefnum á eigin forsendum.  
Í upphafi er auglýst eftir þátttakendum í verkefnið, ungum listamönnum 
eða listnemum með rætur á Vestfjörðum, á aldrinum 20-35 ára. Skrá 
þátttakendur sig í hópinn Straumar! Haldinn er tengslanetsfundur með 
skráðum þátttakendum, verkefnið kynnt og þátttakendur segja frá sér, 
menntun sinni og hugmyndum að verkefnum. Fundurinn er mikilvægur í 
tengslamyndun innan hópsins og getur skilað samvinnu innan hans. Í 
framhaldinu eru auglýstir sérstaklega ferða- og verkefnastyrkir (tvisvar á 
ári) og geta skráðir þátttakendur í Straumar! sótt um. Verkefnisstjórn sér 
um úthlutun og tengir þátttakendur við sveitarfélög og 
menningarstofnanir í héraði sem eru hvött til þátttöku m.a. með því að 
greiða leið þátttakenda, t.d. með framlagi í formi aðstöðu. Þriðji 
þátturinn snýr að söfnun og miðlun upplýsinga um verkefnið og 
þátttakendur.  Sett verður  upp heimasíða þar sem upplýsingum um 
þátttakendur, einstök verkefni og framgang þeirra verður safnað og 
komið á framfæri. Þannig verður til gagnabanki til framtíðar, fyrir 
sveitarfélög og aðra aðila sem geta nýtt sér þekkingu og hæfni 
þátttakenda. 

Framkvæmdaaðili  FV, menningardeild. 

Samstarfsaðilar Eyþing – Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir menningarfulltrúi. Verkefnið 
verður speglað frá Þingeyjarsýslum þar sem slíkt verkefni hefur verið í 
gangi síðastliðin þrjú ár undir heitinu Aftur heim! Það er svo aftur byggt á 
sambærilegu verkefni Tilbakestrøm í Vesterålen í Noregi sem þar hefur 
verið starfrækt í áratug. Sú reynsla og yfirfærsla á þekkingu sem 
verkefnið gefur kost á er sérdeilis mikilvægt til að sem bestur árangur 
náist.   

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Hugmynd að verkefninu er beinlínis lögð fram á grundvelli þeirrar stefnu 
í menningarmálum sem birtist í Sóknaráætlun Vestfjarða (bls. 16): „Lögð 
skal áhersla á að skapa listnemum og ungu listafólki aðstöðu og 
möguleika á að starfa í heimabyggð á námstíma og eftir nám“ og 
ennfremur: „Áhersla skal lögð á að … efla tengsl við ungt fólk af svæðinu 
sem menntar sig í menningu og listum og að það sé hvatt til að taka þátt í 
verkefnum og uppbyggingu á Vestfjörðum.“   
Gera má ráð fyrir að jákvæð áhrif af verkefninu verði meðal annars aukið 
framboð af fjölbreyttum menningarverkefnum og  að ungt brottflutt 



 
listafólk myndi sterkari tengsl við sína heimabyggð. Framboð á 
menningarviðburðum og afþreyingu hafa áhrif þegar búseta er ákvörðuð. 
Þetta þarf að hafa í huga þegar reynt er að sporna við fólksfækkun og 
hlutfallslegri fækkun ungs fólk á ákveðnum svæðum.   

Árangursmælikvarðar  # Vettvangi í kringum verkefnið komið á laggirnar og það kynnt.  
# Ferða- og verkefnastyrkjum úthlutað til 5-8 ungra listamanna með 
rætur á Vestfjörðum árin 2015 og 2016.  
# Verkefni sem fá stuðning frá Straumar! komi til framkvæmda.  
# Vefsíða með upplýsingum um þátttakendur og verkefni þeirra. 

Lokafurð Samantekt með úttekt og uppgjöri þróunarverkefnisins fyrir árslok 2017. 

Tímarammi  Verkefnið kæmi til framkvæmda á árunum 2016-2017.  

Heildarkostnaður 2.500.000.- á ári í tvö ár, samtals 5.000.000.- 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

Fjármagn til að framkvæma verkefnið verði tekin af því fjármagni sem 
eftir stóð vegna vaxtatekna og styrkvilyrða til verkefna sem síðan komu 
ekki til framkvæmda og útborgunar þegar Menningarráð Vestfjarða var 
lagt niður í árslok 2014.  

Tillaga 2016,  2.500.000.- 
Samþykkt á grundvelli umsóknar 

  



 
 

Verkefni 10 
 

Heiti verkefnisins 
Kortlagning menningar og skapandi greina  

Markmið (1-2 
setningar) 

Greining og kortlagning á stöðu og umfangi menningarstarfs og skapandi 
greina á Vestfjörðum. 

Stutt verkefnalýsing 
(útdráttur úr 
verkefnalýsingu) 

Verkefnið verður framkvæmt undir stjórn menningarfulltrúa Vestfjarða, 
með hliðsjón af annarri sambærilegri kortlagningu menningarstarfs í 
öðrum landshlutum, m.a. á Suðurlandi og Norðurlandi eystra. Að lokinni 
undirbúningsvinnu er ætlunin að ráða háskólanema í sumarstarf 2016 við 
upplýsingaöflun og gagnasöfnun til að geta lagt mat á samfélagslegt og 
efnahagslegt vægi menningarlífsins. Í framhaldinu verða síðan haldnir 
hugarflugsfundir á 3 stöðum á Vestfjörðum – Ísafirði, Hólmavík og 
Patreksfirði – til að kortleggja frekari möguleika og tækifæri til eflingar og 
atvinnusköpunar á sviði skapandi greina, auk skoðunar á tækifærum 
innan menntakerfis að auka hvatningu á því sviði. Skýrslugerð er svo á 
dagskránni í árslok og jafnhliða tillögugerð um nýtingu gagnagrunnsins 
og kortlagningarinnar.  

Framkvæmdaaðili  FV, menningardeild. 

Samstarfsaðilar Samstarf verður haft við Félag vestfirskra listamanna og fagfélög 
listafólks á landsvísu.  

Tengsl við 
sóknaráætlun 2015-
2019 

Fjallað er um þörfina á kortlagningu skapandi greina og hugmyndavinnu 
þar um á bls. 4 í Sóknaráætlun Vestfjarða, m.a. í samhengi við hugmyndir 
um að mæta óhagstæðri mannfjöldaþróun, skekktu kynjahlutfalli og 
aldurspíramída. Einnig of lágu menntunarstigi, skorti á háskólamenntuðu 
fólki, fábreytni í atvinnulífi, skorti á hálaunastörfum og að 
þjónustuframboði sé áfátt. Einnig samræmist það stefnu í 
menningarmálum bls. 15-16 vel og má heita nauðsynleg grunnvinna og 
hjálpartæki við fjölgun tækifæra á sviði skapandi greina og til að tryggja 
að menningarstarf hafi sem mest jákvæð áhrif á ímynd svæðisins og 
sjálfsmynd íbúanna. Að sama skapi fellur það vel að stefnumiðinu um að 
áhersla skuli lögð á „að efla rannsóknir á menningu og listum í 
fjórðungnum“. 

Árangursmælikvarðar  1) Að gagnagrunnur sé tilbúinn og aðgengilegt hjálpartæki 
starfsmanna í stoðkerfi atvinnulífs og byggðar á Vestfjörðum í 
árslok 2016. 

2) Að haldnir hafi verið hugmyndafundir á þremur atvinnu- og 
þjónustusvæða Vestfjarða haustið 2016.   

3) Að tilbúin sé lokaskýrsla með hugmyndum um möguleika og 
tækifæri í árslok 2016. 

Lokafurð Gagnagrunnur yfir menningarstarf og mannauð í skapandi greinum á 
Vestfjörðum, ásamt lokaskýrslu með úrvinnslu og hugmyndavinnu um 
möguleika og tækifæri til að byggja á þeim grunni.  

Tímarammi  Vor 2016 – Undirbúningur söfnunar, skilgreiningavinna og afmörkun. 
Sumar 2016 – Gagnasöfnun.  
Haust 2016 – Fundahöld með hugmyndavinnu. 
Fyrir árslok 2016 – Skýrslugerð á grunni hugmyndavinnu. 

Heildarkostnaður 2.500.000.- 

Framlag úr 
sóknaráætlun 2016 

Fjármagn til að framkvæma verkefnið verði tekin af því fjármagni sem 
eftir stóð vegna vaxtatekna og styrkvilyrða til verkefna sem síðan komu 



 
ekki til framkvæmda og útborgunar þegar Menningarráð Vestfjarða var 
lagt niður í árslok 2014. 

Tillaga 2016,  2.500.000.- 
Samþykkt á grundvelli umsóknar 

 

 


