Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Vestfjarða 2018
Verklag við val á áhersluverkefnum:
Á snertifundi samráðsvettvangs um Sóknaráætlun Vestfjarða þann 7. nóv 2017 var ákveðið að
ákvörðun áhersluverkefna ársins 2018 yrði unnin með rafrænu samráði. Sett var upp svæði á
www.betraisland.is þar sem fulltrúum samráðsvettvangs gafst kostur á að setja inn hugmyndir að
verkefnum og rökræða kosti þeirra og galla.
Allir fulltrúar samráðsvettvangs fengu boð í lok janúar um að skrá sig inn á Betra Ísland og
leiðbeiningar um markmið og tilgang.
Tæpur helmingur 45 fulltrúa samráðsvettvangsins höfðu skráð sig inn í byrjun mars. Starfsfólk
Vestfjarðastofu hringdi í þá sem ekki höfðu skráð sig inn og nýtt boð var sent til allra. Í kjölfarið höfðu
42 af 45 fulltrúum skráð sig inn á vettvanginn.
Í símtölum við fulltrúa í samráðsvettvangi kom fram að nokkuð vantaði á að fullur skilningur væri á
hlutverki fulltrúa og ferli við ákvarðanatöku.
Á fundi formanns samráðsvettvangsins og starfsmanna Vestfjarðastofu föstudaginn 23. mars var rætt
um að skýra betur hlutverk samráðsvettvangs og framkvæmdaráðs og lagt var til eftirfarandi verklag
við ákvarðanir um áhersluverkefni:
1. Samráðsvettvangur er virkjaður á Betra Ísland. Setja inn hugmyndir að verkefnum, rökræða
kosti þeirra og galla, með og á móti. (3 apríl lokadagsetning)
2. Vestfjarðastofa tekur verkefnin og gerir nk. fýsileikagreiningu og stillir upp tillögu að
áhersluverkefnum m.v. fjármagn ofl. (9. apríl lokadagssetning)
3. Framkvæmdaráð samráðsvettvangs fundar og fjallar um tillöguna, samþykkir, breytir eða
hafnar. Þeirra tillaga fer til stjórnar Vestfjarðastofu. (11. apríl)
4. Stjórn Vestfjarðastofu fjallar um tillögu, samþykkir eða breytir. (13. apríl)
5. Tillagan send til Stýrihóps Stjórnarráðsins um Byggðamál (16. apríl)
Bréf um þetta verklag var sent í tölvupósti af formanni framkvæmdaráðs samráðsvettvangs um
Sóknaráætlun 28. mars.
Þrettán hugmyndir komu inn á samráðsvettvanginn til úrvinnslu hjá Vestfjarðastofu. Hringt var í þá
sem sett höfðu inn hugmyndir til að fá betri mynd á tilgang, markmið og umfang og í kjölfarið settar
fram tillögur um áhersluverkefni ársins 2018.
Tillögurnar voru lagðar fyrir framkvæmdaráð samráðsvettvangs á fundi 12. apríl 2018 og þær ræddar
og niðurstöðu náð.
Að lokum voru tillögur samráðsvettvangs kynntar, ræddar og samþykktar á stjórnarfundi
Vestfjarðastofu þann 13. apríl 2018 og stjórnarfundi Fjórðungssambands Vestfirðinga .

Verkefni 1
Markmið (1-2
setningar)
Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 20152019

Árangursmælikvarðar
Lokafurð
Tímarammi
Heildarkostnaður
Tilllaga 2018

Heiti verkefnisins
Visit Westfjords
Efling markaðssetningar gagnvart erlendum ferðamönnum.
Vestfirðir auki hlutdeild í vaxandi hópi erlendra ferðamanna.
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.
Markaðsstofa Vestfjarða
Ferðaþjónustuaðilar á Vestfjörðum, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða,
Nýsköpunarmiðstöð og Ferðamálasamtök Vestfjarða
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. Miðað er við auglýsingar á
eigin samfélagsmiðlum en sleppt að sinni sértækum auglýsingum
Kynningar. Unnið verður að því að koma jákvæðum umfjöllunum um
Vestfirði á framfæri í innlendum
Sýningar, blaðamannamóttaka, auglýsingar. Mæling á fjölda ferðamanna
frá skilgreindum markaðssvæðum
2016-2018
37.800.000,5.800.000,-

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
Framhald á verkefni sem sóknaráætlun hefur stutt við

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

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 afurðavinnslu fyrir
laxaafurðir á Vestfjörðum. Þetta verkefni er á þessu stigi drifið
áfram af innlendum fjárfestum með möguleika á fjármögnun frá
Hvetjanda.
4. 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.
5. 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
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 20152019

Vestfjarðastofa
Erlendir og innlendir samstarfsaðilar eftir áherslusviðum í
fjárfestingaverkefnum.
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

Lokafurð

Tímarammi

Heildarkostnaður

Langtímaárangursmælikvarðar eru eftirfarandi:
1. Heildarfjármagn fjárfestinga sem verkefnið nær utan um
2. Fjöldi fyrirtækja sem sett verða á laggirnar og afleidd atvinnuáhrif.
1.
Ný fjárfestingaúrræði verði til staðar og fjárfestingarsjóðurinn
Hvetjandi eflist.
2.
Starfsemi nýrra lögaðila á Vestfjörðum
September 2016 - desember 2018, en er hluti af langtímaverkefni sem
áætlað er að halda áfram til lengri tíma til 2019.
11.400.000kr. , 3,8 milljónir króna á ári í 3 ár.
2016
Vinna í verkefnum
Vinna vegna Hvetjanda og
fjárfestingaúrræða
Aðkeypt þjónusta, ferða- og
fundakostnaður
Samtals

2017

2018

3.000.000 3.000.000 3.000.000
1.500.000 1.000.000 1.000.000
3.100.000 3.100.000 3.100.000
7.600.000 7.100.000 7.100.000

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 40 – 50
% 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.

Tillaga 2018

3.800.000,-

Verkefni 3

Umhverfisvottaðir Vestfirðir

Markmið (1-2
setningar)
Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Að festa verkferla í sessi hjá sveitarfélögunum til að tryggja að
umhverfisvottunin verði hluti af daglegri starfsemi.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 20152019

Vestfjarðastofa
Sveitarfélögin á Vestfjörðum og ráðgjafar sem fengnir eru til starfa
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.
Verkþáttum lokið
Umhverfisvottuð starfsemi sveitarfélaga á Vestfjörðum fest í sessi og
Vestfirðir verði að mestu plastpokalausir árið 2017
2016-2018
12.600.000- kr.
2.200.000,-

Árangursmælikvarðar
Lokafurð
Tímarammi
Heildarkostnaður
Tillaga 2018

Sveitarfélögin á Vestjörðum voru frá árinu 2012 í umsóknarferli hjá
umhverfisvottunarsamtökunum EarthCheck. Starfsemi sveitarfélagana fengu
Brons Benchmarking fyrir starfsemi sína árin 2013 og 2014. Við úttekt á stöðu
verkefnisins á árinu 2015 og verkferlum verkefnisins fyrir árið 2016 var samþykkt
að svæðið fengi fullgilda vottun (silfur), þ.e. fari úr flokki svæða sem eru
samþykktir umsóknaraðilar í að vera vottað svæði. Verkefnið náði því fyrr þeim
áfanga sem ætlað var en þá er um leið grundvallaratriði að setja tímabundið
meira fjármagn í verkefnið til að tryggja innleiðingu verkferla s.s. 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 hliðarverkefnið „Plastpokalausir Vestfirðir“. Felur
það í sér að Vestfirðir verði að mestu plastpokalausir árið 2017. Fjármagn var
tryggt og meta má að tilurð þess hafi verið liður í að vottun var samþykkt.
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. 2.200.000 –
✓ 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. 1.400.000✓ Vinna ráðgjafa og verkefnastjóra við að finna lausnir til að breyta og
bæta þeim umhverfisviðmiðum sem eru í verkefninu –. Ca kr.
2.600.000✓ 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-

Verkefni 4
Markmið (1-2
setningar)
Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Heiti verkefnisins.
Þróunarsetur á Vestfjörðum
Efling þróunarsetra á Hólmavík, Ísafirði og Patreksfirði og samstarf þeirra
á milli.
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 en Strandabyggð fyrir Hólmavík.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 20152019
Árangursmælikvarðar
Lokafurð
Tímarammi
Heildarkostnaður

Vestfjarðastofa
Sveitarfélögin, stofnanir ríkisins og einkaaðilar
Efling setra með fjölda leigutaka og nýrra verkefna sem koma inn í setið.

Fjölgun verkefna
Fjölgun notenda í þróunarsetrum
Öflugri og fjölmennari þróunarsetur
2016-2018
10.650.000 m.kr. (3,5 milljónir á ári 2016,2017,2018)
Skipting: Ísafjörður - kr 1.800.000,-, Patreksfjörður kr 1.250.000,- og
Hólmavík kr 500.000,Fjármagn mun nýtast í að aðstöðusköpun og markaðssetningu fyrir
þróunarsetrin.

Tillaga 2018

3.550.000,-

Verkefni 5

Heiti verkefnisins: Nýtt meistaranám í Sjávarbyggðafræðum

Markmið (1-2 setningar) Efling framhaldsnáms á háskólastigi á Vestfjörðum. Nýtt meistaranám í
Sjávarbyggðafræðum.
Stutt verkefnalýsing
Verkefnið er að stofna nýja námsleið á meistarastigi hjá Háskólasetri Vestfjarða,
(útdráttur úr
heiti/viðfangsefni: Sjávarbyggðafræði. Námsleiðin er að öllu leyti hugsuð
verkefnalýsingu)
hliðstæð við núverandi námsleið í Strandsvæðastjórnun, til að nýta samlegð.
Verkefnið er því að endurtaka fyrri árangur og styrkja það sem fyrir er.
Reynslan af námsleið á meistarastigi hjá Háskólasetri Vestfjarða er góð; allar
akademískar lykiltölur eins og útskriftarhlutfall, virknihlutfall, menntunarstig
kennara o.fl. eru með besta móti. Þetta er nám sem Vestfirðingar geta verið
stoltir af. Samstarf við Háskólann á Akureyri er traust. Námsleiðin hefur
aðdráttarafl út fyrir fjórðunginn, sem telst jákvætt í akademísku samhengi.
Nemendurnir eru á því aldursbili sem mest vantar. Reynslan sýnir að 5%
aðkomunemenda verða eftir á Vestfjörðum að námi loknu.
Úttekt Atvest sýnir að fyrir hverja krónu sem ríkið setur í Háskólasetrið, renna
tvær til baka í vestfirskt atvinnulíf og næst þetta háa hlutfall í gegnum
framfærslu nemenda.
Von er á að nýja námið laði að aðeins fleiri íslenska nemendur en núverandi
nám og að það verði jafn eðlilegt að stunda nám á Ísafirði og á Akureyri.
Auka fagstjóri er viðbót við rannsóknarumhverfi Vestfjarða.
Framkvæmdaaðili
Háskólasetur Vestfjarða 610705 0220
Samstarfsaðilar
Háskólinn á Akureyri (fullgilding), rannsóknarstofnanir á Vestfjörðum, 12,5%
kennara í núverandi námsleið eru búsettir á Vestfjörðum, margir tengjast
rannsóknarumhverfinu; fyrirtæki og stofnanir sem hafa hag af
rannsóknarritgerðum nemenda. Stofnanir innanlands og erlendis sem sinna
byggðarannsóknum, t.d. Byggðastofnun.
Tengsl við sóknaráætlun Menntamál, nýsköpun og atvinnuþróun, bætt ímynd Vestfjarða, uppbygging
2015-2019
mannauðs í menntamálum og nýting/virkjun samlegðaráhrifa.
Árangursmælikvarðar
Fjöldi nemenda á öðru og þriðja ári verkefnisins er áætluður 20 nýnemar á ári.
Fjöldi ritgerða um vestfirsk efni.
Áhrif á umræðu um byggðamál á Íslandi.
Lokafurð
Ný námsleið, aukinn sýnileiki.
Tímarammi
03/18: Auglýsing eftir fagstjóra.
Vorið 2018: skipun meistaranámsnefndar, lokafrágangur kennsluáætlunar,
vor/sumar 2018: ráðning stundakennara.
08/18: Kennslubyrjun.
06/20: Útskrift fyrsta árgangs.
Heildarkostnaður
Núverandi námsleið í strandsvæðastjórnun kostar rúmlega 34 m.kr. Þá er tekið
tillit til kostnaðarliða sem tilheyra námsleiðinni beint sem og laun fagstjóra. Ekki
er tekið tillit til launa annarra starfsmanna hlutfallslega né til húsnæðis o.fl.
Heildarkostnaður: 34.000.000
Áætlaðar tekjur vegna skráningargjalda á ári: 8.000.000
Áætluð kostnaðarlækkun vegna samlegðaráhrifa: 6.000.000
Fjárþörf á ári: 20.000.000
Áætlaðir aðrir styrkir eða fjárlög á ári: 15.000000
Framlag úr sóknaráætlun 5.000.000 (15% af 34 m.kr.) í þrjú ár = 15.000.000 samtals
2018

Viðbótarverkefni 2018
Verkefni 6
Markmið (1-2
setningar)

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Heiti verkefnisins
Svæðisskipulag á Vestfjörðum
• Hefja vinnu við svæðisskipulag á Vestfjörðum
• Fjármagna að fullu svæðisskipulag
• Unnið verði að samræmingu svæðisskipulaga á Vestfjörðum
Umbylting er að verða í samgöngu, fjarskipta og væntanlega í
flutningsmálum raforku á Vestfjörðum. Nýjar atvinnugreinar, fiskeldi,
ferðaþjónusta vaxa nú hratt auk væntanlegrar uppbyggingar
vatnsorkuvera. Umhverfisvottun hefur einnig verið staðfest fyrir svæðið.
Á þessum forsendum má spá um fjölgun íbúa a.m.k. 2500 manns fram til
ársins 2030. Til að tryggja þessa þróun í sessi er mikilvægt að vestfirsk
sveitarfélög nýti þessa einstöku stöðu til að samræma skipulag
landnotkunar og stefnu í atvinnu og samfélagsmálum. Með þetta að
leiðarljósi hefur tillaga á grundvelli greinargerðar FV (mars 2017), um að
unnið verði að gerð svæðisskipulags fyrir Vestfirði, verið samþykkt í fimm
sveitarstjórnum á Vestfjörðum.
Yfirskrift tillögunnar er Svæðisskipulag fyrir Vestfirði 2019-2031.
Atvinnumál vaxtargreina með áherslu á sjálfbærni og náttúruvernd.
Leggja þarf tillöguna að nýju eftir sveitarstjórnarkosningar til að fá
endurnýjaða heimild nýrra sveitarstjórna fyrir verkefninu. Flest
sveitarfélög á Vestfjörðum eru einnig að vinna að endurnýjun
aðalskipulags, á næstu tveim til fjórum árum.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar

Vestfjarðastofa í samstarfi við ráðgjafa
Sveitarfélög á Vestfjörðum.
Skref í að samþætta stefnumörkun sveitarfélaga á svæðinu við
Sóknaráætlun
Haldnir verði fundir með nýjum sveitarstjórnum á Vestfjörðum til
kynningar á tillögunni og þeim málaflokkum sem henni eru tengd.
(Verkefnið tengist öðrum verkefnum Vestfjarðastofu s.s. Vestfirðir 2035,
Inwest, vatnsorkumál, Visit Westfjords o.fl.)

Lokafurð

Endurnýjaðar heimildir um gerð svæðisskipulags frá nýjum
sveitarstjórnum.
Fjármögnuð áætlun um gerð svæðisskipulags
Árin 2018-2020

Tímarammi
Heildarkostnaður
Tillaga 2018

Heildarkostnaður er metin 30-40 milljónir fyrir árin 2018, 2019 og 2020.
Sótt verður um fjármagn frá sveitarfélögum og framlag úr Skipulagssjóði.
Kr 2.500.000,-

Verkefni 7
Markmið (1-2
setningar)

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við sóknaráætlun 2015-2019
Árangursmælikvarðar
Lokafurð
Tímarammi
Heildarkostnaður
Framlag úr
sóknaráætlun 2018

Heiti verkefnisins
Rannsóknarumhverfi Vestfjarða – uppbygging aðstöðu
- Að greina þörf fyrir aðstöðu til rannsókna í náttúruvísindum á
Vestfjörðum öllum
- Að byggja upp aðstöðu til rannsókna á sviði náttúruvísinda,
sérstaklega rannsóknaraðstöðu og búnað
Ávinningur Vestfjarða af sterku rannsóknaumhverfi er margvíslegur en
mikilvægir hagsmunir eru ennþá vannýttir. Náttúrulegt- og samfélagslegt
umhverfi Vestfjarða laðar að vísindamenn og rannsóknanemendur utan
svæðis en aðstaða til að taka á móti svona hópum er ekki nægjanleg. Fyrir
verkefni á sviði náttúruvísinda sérstaklega er sérhæfð rannsóknaðstaða og
búnaður ekki er til staðar sem þegar hindrar uppbyggingu á þessu sviði. Það
þarf að greina núverandi veikleika og framtíðarmöguleika. Verkefnið er
afurð rannsóknarklasa Vestfjarða sem styrktur var árið 2017.
Rannsóknarklasi Vestfjarða / Rannsóknarsetur HÍ
Allar rannsóknarstofnanir á Vestfjörðum, fyrirtæki sem sinna rannsóknum í
víðari merkingu.
Nýsköpun og atvinnuþróun, bætt ímynd Vestfjarða, uppbygging mannauðs í
menntamálum og nýting/virkjun hugsanlegra samlegðaráhrifa
Fundir rannsóknarumhverfis og fyrirtækja
Skipun verkefnisstjórnar
Áætlun um uppbyggingu rannsóknaraðstöðu liggur fyrir í lok árs 2018
Vor, sumar og haust 2018
Kr. 2.000.000
Kr. 1.000.000,-

Verkefni 8
Markmið (1-2
setningar)
Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Heiti verkefnisins
Þróun Vestfjarða til ársins 2035 - Sviðsmyndir
Láta vinna sviðsmyndagreiningu þar sem dregnir eru fram drifkraftar
breytinga í umhverfinu og sviðsmyndum stillt upp
Sviðsmyndavinna verði unnin með fyrirtækjum og sveitarfélögum.
Fyrirsjáanlegar eru breytingar á samgöngum, tækni, fjarskiptum og
atvinnulífi sem hafa munu mikil áhrif á þróun byggðar á Vestfjörðum.
Sviðsmyndagreining skoðar hvaða drifkraftar í umhverfinu skipta mestu
máli, hverjir eru háðir mestri óvissu og hvað gæti hugsanlega gerst ef
þessir kraftar þróuðust í mismunandi áttir.
Verkefnið krefst samráðs sem nýtist einnig í vinnu við svæðisáætlun og
við vörumerkið Westfjords sem vinna þarf á næstu árum. Sviðsmyndir
verða grunnur að frekari vinnu til framtíðar.
Sviðsmyndir nýtast til að búa svæðið undir framtíðina, hjálpa við mótun
stefnu, skipulags og við markaðssetningu svæðisins, hvort sem er til
búsetu eða ferðalaga.
Þátttaka stærri fyrirtækja og sveitarfélaga verði tryggð áður en farið er af
stað í sviðsmyndavinnu. Leitast verði við að laða sem flesta að vinnu við
verkefnið.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar
Lokafurð
Tímarammi
Heildarkostnaður

Tillaga 2018

Vestfjarðastofa /Fjórðungssamband Vestfirðinga
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Sveitarfélög og fyrirtæki á svæðinu, KPMG.
Nýsköpun og atvinnuþróun – tengist grunngerð, samkeppnisskilyrðum
og atvinnustefnum.
Fundir vegna sviðsmyndavinnu
Fjöldi virkra þátttakenda í sviðsmyndavinnu
Skýrsla – Þróun Vestfjarða til 2035 - sviðsmyndir
Árið 2018-2019
6.000.000. Heildarkostnaður við verkefnið, stærstur hluti þess er vinna
sem keypt er af KPMG en nýtist einnig við sem þáttur í önnur verkefni
s.s. svæðisskipulag.
3.500.000

Verkefni 9
Markmið (1-2
setningar)

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar

Lokafurð
Tímarammi
Heildarkostnaður

Tillaga 2018

Heiti verkefnisins
Vestfirsku þorpin – íbúabyggð og áfangastaðir
Að yfirsýn náist yfir verkefni undanfarinna ára sem miða að eflingu þorpa
/byggðakjarna á Vestfjörðum (Vestfiðringur ofl )
Að móta aðferðafræði til að draga saman upplýsingar og gögn til að þróa
almannrými og gera úrbætur á bæjarbrag byggðakjarna
Að nýta verkefni sem er í vinnslu á Hólmavík sem grunn en bæta við fleiri
verkefnum sem unnin hafa verið t.d. á Þingeyri auk gagna úr verkefninu
Vestfiðringi.
Mikil þörf er á hugmyndavinnu fyrir smærri þorpin á Vestfjörðum,
hvernig megi styrkja stöðu þeirra. Ein leiðin er að vinna hugmynda- og
þróunarvinnu um almannarými í þorpunum, hvernig megi gera úrbætur
utanhúss sem hafa jákvæð áhrif á bæjarbrag og heimafólk og ferðamenn
geta nýtt og notið við daglega iðju, tómstundir og útivist. Slík vinna er nú
í gangi á Hólmavík og væri áhugavert að skoða fleiri þorp.
Gera þarf skrifborðsrannsókn þar sem dregnar væru saman niðurstöður
verkefna sem unnin hafa verið í tengslum við bæjarbrag, eflingu byggðar
ofl. á Vestfjörðum síðustu ár.
Tengja þarf þau gögn og upplýsingar saman og draga fram heildarmynd
með aðstoð fagmanna t.d. arkitekta og hönnuða.
Rannsóknarsetur HÍ á Hólmavík / Vestfjarðastofa
Íbúar og fyrirtæki á svæðinu.
Grunngerð og samkeppnisskilyrði, menning, bætt búsetuskilyrði
Yfirlit yfir verkefni í vinnslu varðandi þróunarstarf í öðrum þorpum
Fundir með íbúum
Mótuð aðferðafræði sem nýtist öðrum byggðakjörnum
Dæmi, niðurstöður og framkvæmdaáætlun fyrir Hólmavík sem sýnidæmi
sem hægt er að yfirfæra á önnur þorp / bæi.
2018
6.000.000 - Unnið er að grunnþáttum verkefnis á Hólmavík sem væri
byggt ofan á með þessu verkefni með aðkeyptri ráðgjöf arkitekta og
hönnuða sem vinna með þjóðfræðingum og verkefnisstjóra.
2.500.000

Verkefni 10
Markmið (1-2
setningar)

Heiti verkefnisins
Lýðháskóli á Flateyri
- Að styðja við þróun Lýðháskóla á Flateyri
- Að auka fjölbreytni menntunarmöguleika á Vestfjörðum

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Stofnun lýðháskóla á Flateyri er í undirbúningsfasa og hefur þróunar- og
grunnvinna þegar farið fram með skilgreiningu á námsframboði, innihaldi
námsleiða, greiningu á þörfum á innviðum og lýsingu á markmiðum og
starfsaðferðum skólans.
Lýðháskóli svarar ríkri kröfu um aukna valkosti í menntun. Byggt verður á
hugmyndafræði lýðháskóla með áherslu á mannrækt, listsköpun,
sjálfbærni, þjálfun og persónuleg gildi menntunar sem slíkrar, án prófa
eða eininga. Gert er ráð fyrir virku félags- og fræðslustarfi utan
námsskrár skólans. Í samspili náms og starfsþjálfunar fá nemendur fá
tækifæri til að skilgreina sín persónulegu markmið, prófa sig í
mismunandi fagþekkingu og styrkja félags -og samskiptafærni sína.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar

Lýðháskólinn á Flateyri
Ísafjarðarbær
Mannauður og menntun, hærra menntunarstig

Lokafurð
Tímarammi

Fjöldi nemenda
Fjölgun ungs fólks á Flateyri
Lýðháskóli taki til starfa á Flateyri haustið 2018
2018

Heildarkostnaður
Tillaga 2018

32.000.000
3.000.000

Verkefni 11
Markmið (1-2
setningar)

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar

Lokaafurð

Heiti verkefnisins
Almannatengsl fyrir Vestfirði
- Auka slagkraft og samhæfa aðgerðir til kynningar á Vestfjörðum
- Stilla saman strengi sveitarfélaga og fyrirtækja í þeim stóru
verkefnum sem unnið er að, samgöngum, orku og
atvinnumálum.
- Aðstoða fyrirtæki og sveitarfélög við gerð stefnu og
aðgerðaáætlunar í kynningarmálum
Verkefnið er að hluta til framhald af verkefni frá árinu 2017 „Kynning
búsetukosta og atvinnulífs á Vestfjörðum“ og miðar að því að að auka
slagkraft og samhæfa aðgerðir til kynningar á Vestfjörðum innanlands –
einkum varðandi búsetu, atvinnumöguleika og fjárfestingakosti.
Ráðgjöf miðar að því að aðstoða sveitarfélög og fyrirtæki til dæmis við að
móta “sögurnar”, gerð efnis fyrir vef og samfélagsmiðla.
Ráðgjafi aðstoðar sveitarfélög og fyrirtæki við gerð stefnu í
kynningarmálum, mótar með sömu aðilum viðbragðsáætlanir og
aðgerðir.
Vestfjarðastofa í samstarfi við PR fyrirtæki
Sveitarfélög & fyrirtæki á Vestfjörðum
Nýsköpun, atvinnuþróun, bætt búsetuskilyrði, samhugur
Námskeið fyrir sveitarstjóra og stjórnendur fyrirtækja
Fjöldi þátttakenda
Fjöldi blaðagreina
Viðtöl og umfjöllun um stór málefni Vestfjarða

Tímarammi

Aðgerðaáætlun í kynningarmálum fyrir öll sveitarfélög
Skýr verkaskipting um meginmál
Samhljómur í umræðu og kynningarstarfi
2018 (mögulegt framhald 2019)

Heildarkostnaður
Tillaga 2018

10.000.000
3.500.000

Verkefni 12
Markmið (1-2
setningar)

Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar

Heiti verkefnisins
Westfjords Food
- Þróa sameiginlegt merki matvælaframleiðenda á Vestfjörðum
- Sameiginlegt kynningarátak framleiðenda
- Auka vitund Vestfirðinga um mikilvægi matvælaframleiðslu á
svæðinu
- Auka vitund um allt land um Vestfirskar afurðir
Mótað verði sameiginlegt verkefni matvælaframleiðenda á Vestfjörðum
að fyrirmynd Rörosmat (www.rorosmat.no) þar sem skapaður er
vettvangur fyrir framleiðendur matvæla að kynna sig og um leið kynna
einkenni Vestfjarða og framleiðsluvörur. Horft væri til vinnu við Visit
Westfjords við greiningarvinnu og þróun verkefnisins.
Vestfjarðastofa
Matvælaframleiðendur á Vestfjörðum
Nýsköpun, atvinnuþróun

Lokafurð
Tímarammi

Fjöldi samstarfsfyrirtækja sem skuldbinda sig til þátttöku
Fjöldi funda
Mat á áhuga á verkefninu af hálfu matvælaframleiðenda
2018 (mögulegt framhald 2019)

Heildarkostnaður
Tillaga 2018

6.000.000
1.000.000

Verkefni 13
Markmið (1-2
setningar)
Stutt verkefnalýsing
(útdráttur úr
verkefnalýsingu)
Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun 2015-19
Árangursmælikvarðar

Heiti verkefnisins
Glöggt er gestsaugað
- Aðstoða sveitarfélög við að nýta „Betra Ísland“ til að skapa
vettvang þar sem hægt er að koma hugmyndum og ábendingum
á framfæri
Vettvangurinn „Betra Ísland“ er gott tæki fyrir sveitarfélög til að efla
tengsl við íbúa og gesti og til að safna á einn stað hugmyndum varðandi
tiltekin mál sem unnið er að.
Vestfjarðastofa
Sveitarfélög á Vestfjörðum
Bætt búsetuþróun, aukin ánægja íbúa

Lokafurð
Tímarammi

Fjöldi sveitarfélaga sem taka þátt
Fjöldi verkefna sem sett eru af stað af vestfirskum sveitarfélögum
Notkun sveitarfélaga á stafrænum samstarfsvettvangi.
2018

Heildarkostnaður
Tillaga 2018

1.000.000
500.000

