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Aðdragandi
• Áhugi á samvinnu sveitarfélaga
• Stefnumörkun í atvinnumálum
• Skipulagsvinna
• Markmiðssetning gagnvart stjórnvöldum
• Samstarf með atvinnulífi
• Samstarf sveitarfélaga

• Langþráðar breytingar verða á tímabili Sóknaráætlunar Vestfjarða 2015-2019
• Samgöngur + veitur
• Forsendur munu því breytast
• Töluverðar breytingar hafa orðið í atvinnumálum frá því að
aðalskipulagsáætlanir voru samþykktar (2005-2010).
• Landskipulagstefna 2015-2026
• Áhersla sveitarfélaga á að kynna Vestfirði til búsetu og fjárfestinga

Tillaga um stefnumörkun
61. Fjórðungsþing Vestfirðinga, samþykkir að drög að
greinargerð „Stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum –
Fyrstu skref“ verði send sveitarfélögum á Vestfjörðum til
umsagnar.
Greinargerð. Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur staðið
fyrir greiningu á því hvort grundvöllur sé fyrir sameiginlegri
stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum. Ekki síst í ljósi
væntanlegra mikilla framfara í samgöngu og fjarskiptamálum
fram til ársins 2020. Verkefnanefnd sem skipuð er fulltrúum
frá öllum Vestfjörðum, samþykkti á fundi sínum þann 28. apríl
s.l.
„Í ljósi fyrirliggjandi gagna og greiningarvinnu, er [talið] að
ákjósanlegt sé fyrir sveitarfélög á Vestfjörðum að fara í
stefnumótunarvinnu með gerð svæðisáætlunar“ .

Markmið verkefnis
Setja fram stefnu fyrir Vestfirði í heild og áætlun um
framkvæmd hennar.
Hafa hugfast.
• Stefna er hugmyndafræðilegt skjal sem birtir
framtíðarsýn, áherslur og markmið þar sem leiðir
að markmiðum eru skilgreindar.
• Hægt er að segja að stefna án áætlunar sé óskalisti
ef ekki fylgir áætlun og áætlun án stefnu sé fremur
haldlítil.

Svæðisskipulag eða svæðisáætlun
Svæðisskipulag.
• Lögformleg leið.
• 50 % fjármagn úr
Skipulagssjóði
• Þrengri nálgun
• Formfesta í vinnu og
eftirfylgni
Kostnaðarmat 30 mkr
Stofnuð er skipulagsnefnd
með tveim fulltrúum úr
hverju sveitarfélagi. Nefndin
ræður sér starfsmann.

Svæðisáætlun
• Ekki lögformlegt
• Fjármögnun án stuðnings
Skipulagssjóðs
• Ekki formföst eftirfylgni
• Víðari nálgun
• Léttara vinnulag
Kostnaðarmat 25 til 30 mkr
Stofnuð verði ígildi
skipulagsnefndar með tveim
fulltrúum úr hverju
sveitarfélagi. Nefndin ræður
sér starfsmann.

Markmið verkefnisins
• Hver er stefna ríkisins og sveitarfélaga á Vestfjörðum
samkvæmt gildandi áætlunum?
• Hvert er leiðarljós sveitarfélaganna?
• Hvar er samhljómur og hvar greinir á?

• Hvað eru sameiginlegir málaflokkar?
• Hver verða helstu viðfangsefnin í stefnumörkuninni?
• Hvaða leið er farsælast að fara við stefnumörkun
sveitarfélaga á Vestfjörðum?
• Svæðisskipulag?
• Svæðisáætlun?

• Hvernig gerum við stefnu sem skilar árangri?

Niðurstöður
Samtal við atvinnulífið og íbúa
• Rekstrarumhverfi – búsetuskilyrði
• Ekki samkeppnishæft
• Samgöngur – fjarskipti – nýbyggingar

• Ýmis tækifæri eru til staðar og geta
frekari færi opnast með uppbyggingu
• Nánd við fólk - náttúruauðlindir

• Ýmis mál verða enn óleyst og nýjar
áskoranir verða til
• Flug – vetrarþjónusta– viðhorf – álag vegna
fjölgunar ferðamanna

• Mikilvægar áherslur
•
•
•
•

Ímynd svæðisins
Innviðir þurfa að ná alla leið til notenda
Sjálfbærni
Ferðaþjónusta allt árið

Niðurstöður. Greining – staða Vestfjarða
• Ógnanir - veikleikar
• Fólksfækkun – lítil menntun – fábreytni í
atvinnulífi – þjónustuframboði áfátt –
húsnæðismál

• Styrkleikar – tækifæri
• Nýting sjávarauðlindar – kalkþörungar –
ferðaþjónusta – fiskeldi – verslun og
þjónusta – opinber starfsemi – menning
- nýsköpun

Niðurstöður. Meginmarkmið
sveitarfélaga í dag.
• Að á Vestfjörðum sé fjölskylduvænt samfélag.
• Að á Vestfjörðum sé umhverfisvænt og sjálfbært samfélag.
• Að á Vestfjörðum verði uppbygging öflugra innviða sem standast samanburð við önnur svæði.
• Að Vestfirðir séu samkeppnishæfir við önnur svæði á landinu.
• Að á Vestfjörðum sé fjölbreytt og öflugt atvinnulíf þar sem auðlindir sjávar eru hornsteinninn.
• Að Vestfirðir haldi áfram að skipuleggja strandsvæði.
• Að á Vestfjörðum sé góð aðstaða fyrir rekstur sem tengist nýtingu sjávar og sjávarauðlinda.

• Að bæta ímynd Vestfjarða og þannig stuðla að fólksfjölgun og frekari atvinnutækifærum.
• Að aðgengi að náttúrunni sé gott fyrir íbúa og gesti.
• Að gætt verði að varðveislu sérkenna svæðisins, svo sem sögu, menningarminja og landslagi.
• Að uppbygging á Vestfjörðum skerði ekki sérkenni þess eða hafi neikvæð áhrif á ásýnd þess. Fara
skal varlega í stærri framkvæmdir og huga að áhrifum þeirra á náttúru og samfélag.
• Að Vestfirðir tryggi nægt framboð af lóðum, fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði.

Tillaga um málaflokka í
stefnumörkun
Teknir verði fyrir eftirfarandi málaflokkar
• Innviðir.
• Atvinnumál
• Orkumál
• Strandsvæði
• Sjálfbærni
• Náttúruvernd
• Samfélagið

Áhersla og aðferðarfræði
Markmiðssetning byggir á
• Fyrirliggjandi gögnum
• Greiningu hagsmunaaðila
• Framtíðarsýn og gildi
• Sviðsmyndir

• PESTEL og SVÓT greining

Framfylgd stefnu og árangursmat.
• Skilgreina mælikvarða á árangur tiltekinna markmiða
• Regluleg endurskoðun á stefnu með tilliti til
árangursmats

Rannsóknarspurning
Hvernig er verður best
staðið að því að snúa við
neikvæðri
mannfjöldaþróun?
Hvernig á að byggja upp
traust og fjölbreytt
atvinnulíf í sátt við
náttúru og annað
umhverfi ?
Hver eru þau gildi sem
við setjum fram fyrir
svæðið?

Málaflokkar
• Innviðir.
• Atvinnumál
• Orkumál
• Strandsvæði
• Sjálfbærni
• Náttúruvernd
• Samfélagið

Rannsóknarspurning
• Hvaða málaflokka er
mikilvægast að taka til
umfjöllunar.
• Hvaða málaflokka er
líklegast að sameinast
um.
• Hvaða málaflokka má
leysa á öðrum
vettvangi.
• Forgangsraðið.

Málaflokkar
• Innviðir.
• Atvinnumál
• Orkumál
• Strandsvæði
• Sjálfbærni
• Náttúruvernd
• Samfélagið

Takk fyrir

