
 
3. HAUSTÞING FJÓRÐUNGSSAMBANDS VESTFIRÐINGA             Þingskjal nr.  x 

Haldið 5. og 6. október 2018 í Edinborgarhúsinu Ísafirði              

Starfsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2019. 

Tillaga stjórnar FV að starfsáætlun FV fyrir árið 2019, er sú hin sama og 

framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu, kynnir fyrir þinginu samhliða kynningu á 

fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. Starfsáætlunin byggir á þeim verkefnum sem 

hafa verið í vinnslu auk nýrra verkefna. Við val á verkefnum hefur verið lögð 

til grundvallar að hluta  markmið Sóknaráætlunar Vestfjarða 2015-20191 og að 

hluta á markmiðum úr Stefnumótun FV 2016-20182.  

 

Nýjar sveitarstjórnir sem nú eru að koma til starfa að afloknum kosningum 

eiga fyrir höndum mótun / endurskoðun þessara áætlana, en slíkt þarf að 

gerast í réttri röð.  

 

Endurskoðun Sóknaráætlun Vestfjarða fyrir næsta tímabil þ.e. árin 2020-2024,  

mun fara fram frá vori til haust á árinu 2019 á vettvangi samráðsvettvangs 

áætlunarinnar. Þar hafa sveitarfélögin sína fulltrúa og koma þannig að þeirri 

vinnu.   

 

Telja verður mikilvægt að nýjar sveitarstjórnir hafi náð að móta sín sjónarmið 

til að hafa áhrif á endurskoðun sóknaráætlunar, þ.e. vali á málaflokkum og 

áherslum innan þeirra. Eðlilegt er því að nýjar sveitarstjórnir hafi lokið við að 

endurskoða stefnu í sameiginlegum málum, áður en kemur að endurskoðun 

sóknaráætlunar.  

 

Á þessu 3. haustþingi er verið að taka fyrstu skref í þessum endurskoðunarferli 

með sviðsmyndaverkstæði. Á sviðsmyndaverkstæði er kallað eftir 

sjónamiðum er varða framtíð samfélaga á Vestfjörðum og viðbrögðum við 

hugsanlegum breytingum í umhverfi þeirra.  

 

Í framhaldinu og gert að tillögu hér til 3. haustþings um eftirfarandi 

verkáætlun við endurskoðun stefnumótunar FV. Í fyrsta áfanga verði 

niðurstöður sviðsmyndaverkstæðis og gildandi stefnumörkun FV, lögð til 

grundvallar endurskoðunar á markmiðum og verkefnum þeim tengdum í nýrri 

Stefnumörkun FV 2019-2022.  Í öðrum áfanga verði haldnir sameiginlegir 

fundir með sveitarstjórnum innan hinna þriggja samgöngu og þjónustusvæða á 

Vestfjörðum. Þar verði drög að nýrri stefnumörkun FV lögð fyrir til umræðu. Í 

þriðja áfanga verði unnin ný stefnumótun FV 2019-2022 og send 

sveitarfélögum sem tilaga til umræðu og afgreiðslu á 64. Fjórðungsþingi 

Vestfirðinga sem haldi verði í maí 2019.   

                                                           
1 http://www.vestfirdir.is/starfsemin/ymsar_skyrslur/skra/791/ 
2 http://www.vestfirdir.is/starfsemin/ymsar_skyrslur/flokkur/164/ 
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Skattamál 4.1.1    

FV skal vinna að því að þjónusta á vegum ríkisins sé tryggð innan allra 

atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum og gætt sé að jafnræði íbúa um 

aðgengi að þjónustu. Eins skal tryggja fjármagn og vinnu á vegum ríkisins við 

að auka fjölbreytni starfa og menntunar.   

Unnið að á öllu tímabilinu. Vinnuframlag framkvæmdastjóra,  

 

Skattamál 4.1.2   

FV skal í samvinnu við önnur landshlutasamtök sveitarfélaga beita sér fyrir 

eflingu sóknaráætlana landahlutanna, m.a. með auknum fjárveitingum frá 

ríkinu, aukinni samþættingu opinberra áætlana og meira forræði heimamanna 

á uppbyggingu á sínum svæðum. 

Unnið að á öllu tímabilinu. Vinnuframlag framkvæmdastjóra,  

   

Menning 4.5.2.  

FV skal vinna að gæðaþróun og uppbyggingu í menningarstarfsemi í 

fjórðungnum, með ráðgjöf, stefnumótunarvinnu og sérstökum samstarfs- og 

þróunarverkefnum. Gæðaþróun og samvinna eru lykilhugtök við vinnu að 

málaflokknum og þróunarverkefni og úthlutunar styrkja taki mið af því. 

Unnið jan – sept. Mótun menningarstefnu. Stefnumótunarfundir og 

skýrsla til sveitarfélaga og til stjórnar FV.  Áherslur til 

úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs. 

Þróunarverkefnið Straumar.  

 

Menning 4.5.3. FV skal beita sér fyrir auknum stuðningi við miðlun 

menningararfleiðar með tengingu við eflingu ferðaþjónustu og eflingu 

samfélagsvitundar.  

Áherslur til úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs.  

 

Skipulagsmál 4.6.1. FV skal styðja við eflingu sveitarfélaga með auknu 

samstarfi þeirra, m.a. með svæðisskipulagi eða svæðisáætlun og eflingu 

íbúalýðræðis.  

Svæðisskipulagsgerð  

Áhersluverkefni innan sóknaráætlunar um eflingu íbúalýðræðis 

 



Skipulagsmál 4.6.2. FV skal hvetja sveitarfélög til þess að vinna saman 

að gerð svæðisskipulags eða svæðisáætlun þar sem við á. Sérstök áhersla verði 

lögð á að horfa til uppbyggingar og staðsetningar innviða, þarfa 

atvinnuveganna og áherslna í sóknaráætlunum fyrir viðkomandi landshluta. 

Samráð milli sveitarfélaga og stofnana ríkisins og fyrirtækja sem hafa það 

hlutverk að byggja upp grunnkerfi, s.s. samgöngur, fjarskipti og flutningskerfi 

raforku, verði aukið. 

Gerð svæðisskipulags.  

Eftirfylgni sam 

Vestfjarðarstofa, atvinnuþróun eftirfylgni kerfisáætlunar fyrir 

flutningskerfi raforku.  

Vestfjarðastofa. Áhersluverkefni Vestfirðir altengdir. 

 

Skipulagsmál 4.6.3. FV gæti hagsmuna sveitarfélaga við mótun 

lagafrumvarps um skipulag haf- og strandsvæða. Í þeirri vinnu verði lögð 

áhersla á að skipulag strandsvæða, allt að einni sjómílu út frá grunnlínu 

landhelginnar, verði á forræði sveitarfélaga. Einnig verði lögð áhersla á að 

fram fari nauðsynlegar grunnrannsóknir á strandsvæðum þar sem álag vegna 

nýtingar er mikið, til að auðvelda gerð skipulags- og nýtingaráætlana  

Eftirfylgni við ráðuneyti og Alþingi fjármögnun.  

 

Skipulagsmál 4.6.8. FV skal taka virkan þátt í mótun heildstæðrar stefnu 

um fiskeldismál og nýtingu strandsvæða. Áhersla verði lögð á að nýta þau 

tækifæri til atvinnusköpunar sem felast í auknu fiskeldi, í sátt við umhverfið. 

Auknar verði rannsóknir á áhrifum fiskeldisstarfsemi á lífríki og slíkar 

rannsóknir verði grunnur að gerð svæðisbundinna áætlana um vernd og 

nýtingu strandsvæða sem taki einnig mið af hagsmunum íbúa og atvinnulífs á 

viðkomandi svæðum.  

 

 

Umhverfismál 4.6.16. FV skal hafa forystu um að sveitarfélög á svæðinu 

vinni að stöðugum úrbótum á eigin frammistöðu í umhverfislegu, 

efnahagslegu og félagslegu tilliti, með hliðsjón af viðmiðunarskýrslum 

EarthCheck fyrir svæðið. FV skal vinna að því að sjálfbær þróun verði 

leiðarljós sveitarfélaga í umhverfismálum.  

Umhverfisvottun sveitarfélaga.  

Vinna verkefnastjóra 

Samráðsvettvangur og græna teymið. 

 

Umhverfismál 4.6.20. FV beiti sér fyrir því, í gegnum Markaðsstofu 

Vestfjarða, að ríki, sveitarfélög, landeigendur og ferðaþjónustan vinni saman 

að því að draga úr neikvæðum áhrifum af aukinni umferð ferðamanna um 

viðkvæma staði í íslenskri náttúru. Áhersla verði lögð á nauðsynlega 



uppbyggingu á ferðamannastöðum og að umferð ferðamanna verði beint á 

landsvæði sem þola aukna umferð. Jafnframt verði lögð áhersla á að vegum og 

öðrum innviðum verði viðhaldið til að þeir þoli þá auknu umferð sem leiðir af 

fjölgun ferðamanna.  

Vinna í DMP verkefni.  

Fjármögnun.  

 

Byggðamál 4.8.1. Hringtengingu ljósleiðara á Vestfjörðum lauk í nóvember 

2016 og stjórnvöld gáfu einnig fyrirheit um að síðustu þéttbýlisstaðirnir verði 

tengdir ljósleiðarakerfinu. FV skal fylgja eftir að þeir áfangar náist og verði án 

tafa fylgt eftir með tengingum heimila og fyrirtækja í dreifbýli. FV skal stuðla 

að samstarfi sveitarfélaga um lagningu ljósleiðara og kanna grundvöll um 

samráðshópa um staðsetningu ljósleiðara. 

Áhersluverkefni. Vestfirðir altengdir.  

 

 

Byggðamál 4.8.2. Fjórðungssamband Vestfirðinga skal fylgja eftir þeirri 

kröfu við stjórnvöld að staðið verði við fyrirheit þeirra um að samgöngubætur 

á Vestfjörðum verði í forgangi í samgönguáætlun til skemmri og lengri tíma 

litið.  

Fundir samgöngunefndar. Vinna Vestfjarðastofu Byggðaþróun. Gerð 

korts.  

 

Byggðamál 4.8.3. FV skal leggja sitt af mörkum til að knýja á um markvissa 

uppbyggingu hágæða fjarskiptakerfis fyrir alla landsmenn, enda er hátt 

þjónustustig fjarskipta ein grunnforsenda þess að viðunandi búsetuskilyrði séu 

til staðar um allt land.  

Áhersluverkefnið Vestfirðir altengdir. 

 

Atvinnumál 4.8.11. FV beita sér fyrir því að unnin verði kerfisáætlun fyrir 

raforku- og gagnaflutninga á Vestfjörðum. Meginmarkmiðið er að tengja 

virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, Austurgilsvirkjun og aðra hugsanlega 

virkjunarkosti í Ísafjarðardjúpi, við öll byggðarlög á Vestfjörðum. Virkjun 

Hvalár verður þannig forsenda nýrrar atvinnuuppbyggingar á svæðinu um leið 

og afhendingaröryggi raforku er tryggt  

Vestfjarðastofa. Eftirfylgni vinnu atvinnuþróunarsviðs. 

 

Atvinnumál 4.8.12. FV skal vinna að því að löggjöf um fjármögnun 

uppbyggingar á ferðamannastöðum verði endurskoðuð til að fullnægja 

fyrirsjáanlegri og brýnni uppbyggingarþörf sem tekur mið af áherslum 

stjórnvalda um betri dreifingu ferðafólks um landið allt árið. Lögð verði 

áhersla á að verklag við styrkveitingar taki mið af því að fjármögnun stærri 



uppbyggingarverkefna þarf að byggja á áætlun sem tekur til nokkurra ára í 

senn. 

Vestfjarðastofa. Markaðsstofa 

 

Stoðkerfi Atvinnuþróun 4.8.16. Sveitarfélög á Vestfjörðum fara með 

samning við Byggðastofnun um atvinnu og byggðaþróun á Vestfjörðum. 

Með þjónustusamningi og eignaraðild að Atvinnuþróunarfélagi 

Vestfjarða stuðla sveitarfélögin að því að einstaklingum og fyrirtækjum á 

Vestfjörðum sé veitt ráðgjöf á sviði nýsköpunar og atvinnuþróunar auk 

þjónustu við sveitarfélögin er varðar byggðaþróun. Sveitarfélög á 

Vestfjörðum leggja áherslu á gott samstarf við atvinnulífið í gegnum 

Atvest.  

Samningur færist til Vestfjarðastofu  

 

Stoðkerfi Markaðsstofa 4.8.17. Markaðsstofa Vestfjarða starfar sem hluti af 

Fjórðungssambandi Vestfirðinga. 

Vestfjarðastofa, starf Markaðsstofu innviklað í starf Vestfjarðastofu. 

Fjárhagsáætlun  

  

Stoðkerfi atvinnulífs Forgangsmál verði að stofnun Vestfjarðastofu. 

Eftirfylgni með starfsemi Vestfjarðastofu. 


