


Sóknaráætlun 2020-2024

Sóknaráætlun unnin á árinu 2019 með aðkomu yfir 200 manns frá 
sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum og einstaklingar

Sett í Samráðsgátt, lögð fyrir sveitarstjórnir til samþykktar
Grundvallarskjal fyrir starfsemi Vestfjarðastofu 
Samningar undirritaðir í nóvember 2019 
Endurskoðun á árinu 2022
Fjármagn skiptist í þrennt: Um 100 milljónir á ári
• Uppbyggingarsjóður – árleg úthlutun (ca 55-60%)
• Áhersluverkefni (nýtist helst öllu svæðinu) (ca 25-30%)
• Rekstur (10-12%)

• Aukafjárveiting 2020 – 25,2 m. 
• Aukafjárveiting 2021 – 12,5 m. 

















Hverju hafa áhersluverkefni Sóknaráætlunar skilað? 

• Ný námsbraut Háskólaseturs – Sjávarbyggðafræði 
• Samfella í markaðsmálum Vestfjarða 

• Mótttaka blaðamanna og ferðaheildsala
• Þátttaka í ferðakaupstefnum
• Stafræn kynning – samfélagsmiðlar og vefsíður

• Umhverfisvottaðir Vestfirðir – undirbúningur og viðbótarverkefni
• Hringtenging ljósleiðara á Vestfjörðum
• KPMG skýrsla 2017 & Borgarafundur vegna raforkumála, samgöngumála, fiskeldis ofl. 
• Reglulegar íbúakannanir
• Þróunarsetur á Vestfjörðum – undanfari verkefnis um Nýsköpunar- og 

samfélagsmiðstöðvar
• Á krossgötum - Þróun atvinnulífs og mannlífs á Vestfjörðum til ársins 2035 – sviðsmyndir
• Lýðskóli á Flateyri
• Almannatengsl – staðreyndaskjöl um fiskeldi og raforkumál og verkefnið Vestfirðingar
• Westfjords Food – verkefni með matvælaframleiðendum
• Smávirkjanir á Vestfjörðum
• Framtíðarsýn í fiskeldi á Vestfjörðum



Áhersluverkefni 2020 - 2022

• Vestfjarðaleiðin
• Sýnilegri Vestfirðir (Samstarf með N4)

• Nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar (auglýstir styrkir)

• Samgöngu- og jarðgangnaáætlun Vestfjarða
• Visit Westfjords 
• Blámi (hófst með aukafjárveitingu 2020 v/2021 – áhersluverkefni 2022 & 2023)

• Samfélagssáttmáli í fiskeldi (aðeins 2021) 



Áherslur og markmið 2021

Þekking Ráðgjöf Umhverfi Markaður Menning

Miðla og túlka niðurstöður
íbúakannana, stöðugreininga og 
mælanlegum gögnum um stöðu

samfélaga og atvinnulífs.

Að verkefni frá Vestfjörðum fái að
minnsta kosti 200 milljónir króna

úr sjóðum utan svæðis
Samgönguáætlun Vestfjarða kynnt

og birt

Að halda þrjár til fjórar vinnustofur
til aðstoða fyrirtæki við að hagnýta

vörumerkið Vestfjarðaleiðin

Að stuðla að fjölbreyttri miðlun 
Vestfirskrar menningar á 

bæjarhátíðum á Vestfjörðum

Vestfjarðastofa taki þátt í að minnsta
kosti fjórum samstarfsverkefnum við

fyrirtæki og stofnanir

Að fyrirtæki á Vestfjörðum nýti 
stuðning til nýsköpunar svo sem 

skattafrádrátt vegna nýsköpunar í 
auknum mæli

Að koma á eða taka þátt í að
minnsta kosti einu stóru

samstarfsverkefni á sviði umhverfis
eða loftslagsmála

Að tengja saman 
smáframleiðendur og veitingastaði

á Vestfjörðum með markvissum
hætti.

Að stuðla að auknum sýnileika 
Vestfirskrar menningar á 

landsvísu (líka tala um þessa 
brottfluttu)

Mannauðsstefna Vestfjarðastofu verði
unnin og samþykkt af stjórn fyrir mitt 

ár 2021

Að efla og auka virkni samtaka
atvinnurekenda á öllum svæðum
og halda sameiginlegan "ársfund"

Að taka þátt í og stuðla að minnsta
kosti tveimur verkefnum sem ýta

undir orkuskipti
Að undirbúa og efla fyrirtæki á 

Vestfjörðum til viðspyrnu

Að ýta undir og 
aðstoða vestfirskar 

barnamenningarhátíðir

Að taka þátt í að minnsta kosti einu
fjölþjóðlegu samstarfsverkefni sem

felur í sér yfirfærslu á þekkingu

Að fylgjast með og miðla
upplýsingum um aðstoð til

fyrirtækja til viðspyrnu og vaxtar

Að Vestfjarðastofa standi að 
minnsta kosti þremur til fimm 

verkefnum sem ýta undir aukna 
umhverfisvitund fyrirtækja og eða 

íbúa

Að móta starfsemi
Áfangastaðastofu í samstarfi við

fyrirtæki og sveitarfélög
Auka samtal við vestfirsk 

sveitarfélög um menningarmál

Að komið verði á að minnsta kosti
tveimur samstarfsverkefnum við

sveitarfélög á svæðinu
Að kortleggja, miðla og upplýsa um 

sérþekkingu starfsmanna
Að umhverfisvottun Vestfjarða 

verði viðhaldið

Að auka umfjöllum um Vestfirði, 
vestfirskar afurðir og verkefni
Vestfjarðastofu í fjölmiðlum á 

landsvísu


