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Inngangur 

Starfsáætlun SSNV atvinnuþróunar fyrir árið 2010 byggir á þeim þáttum sem settir eru fram í 

samningi SSNV atvinnuþróunar og Byggðastofnunar um atvinnu og byggðaþróun á Norðurlandi vestra 

frá 28.12.2007. Markmið samningsins er: 

 

Að skapa grundvöll um samstarf við byggðaþróun í samræmi við stefnu Alþingis í 

byggðamálum. Með áherslu á búsetuskilyrði og samkeppnishæfni, nýsköpunar og 

atvinnuþróunarstaf. 

 

Að samþætta áherslur ríkisins og sameignlegar áherslur á starfssvæði SSNV 

 

Uppbygging og gangkvæm miðlun þekkingar, reynslu og hæfni á sviði atvinnu- og 

byggðaþróunar milli samningsaðila. 

Þá byggðir starfsáætlunin á niðurstöðum málstofu um atvinnu og byggðaþróun á Norðurlandi vestra 

sem haldin var á ársþingi SSNV í ágústmánuði 2009. Uppbygging og efling atvinnulífs hefur um 

langt skeið verið mikilvægur þáttur í starfi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og samtaka 

þeirra. Atvinnumál eru samofin byggðamálum að því leiti að beint samhengi er milli 

atvinnustigs og atvinnutækifæra og íbúaþróunar. Breytingar á atvinnuháttum undanfarinna 

ára hefur m.a leitt til neikvæðrar íbúaþróunar á Norðurlandi vestra þrátt fyrir að 

vísbendingar séu um að sú þróun sé að breytast. Ástæðuna má mögulega rekja til nýrra 

fjölbreyttari atvinnutækifæra sem í auknum mæli krefjast sérfræðiþekkingar.  

Stoðkerfi atvinnulífsins hefur einnig verið til umræðu en það hefur á allra síðustu árum tekið 

miklum stakkaskiptum m.a með gerð Vaxtar og menningarsamninga. 

Lykilspurningar voru; 

 

Á hvaða sviðum á Norðurland vestra að sækja fram á sviði atvinnumála?  

 

Hvernig vilja menn sjá Vaxtarsamning þróast m.t.t endurskoðunarvinnu árið 2010?  

 

Telja menn starfsemi SSNV atvinnuþróunar á réttri leið og hvernig vilja menn sjá hana 

þróast á næstu árum? 

Niðurstöður málstofunnar voru eftirfarandi. 
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Á hvaða sviðum á Norðurland vestra að sækja fram á sviði atvinnumála? 

 
Ferðaþjónusta 

 
Heilsutengd ferðaþjónusta 

 
Hestamennska 

 

Sjávarútvegur og fiskveiðar 

 

Háskólastarf, rannsóknir og vísindi tengt atvinnulífinu 

 

Byggja nýbreytni á vísindastarfinu 

 

Landbúnaður og úrvinnsla landbúnaðarafurða 

 

Bæta hag afurðastöðvanna með aðstoð Byggðastofnunar 

 

Efla menntakerfið 

 

Ferðaþjónustutengd framleiðsla 

 

Netsala í ferðaþjónustu 

 

Vistvæn orka, framleiðsla og starfshættir 

 

Nýta landrýmið sem auðlind 

 

Bættar samgöngur eru forsenda sóknar í atvinnumálum 

Hvernig vilja menn sjá Vaxtarsamning þróast m.t.t. endurskoðunarvinnu 

árið 2010? 

 

Endurnýjun samnings 

 

Aukið fjármagn til lengri tíma 

 

Skoða víkkun á klasasamstarfi, fjölga áherslusviðum 

 

Endurskoða stjórnsýslu vaxtarsamnings, menningarsamnings og 

atvinnuþróunar með aukið samstarf í huga 

 

Auka kynningu samningsins til atvinnulífs og almennings 

Telja menn starfsemi SSNV atvinnuþróunar á rétti leið og hvernig vilja 

menn sjá hana þróast á næstu árum? 

 

Dreifð staðsetning þykir hafa tekist vel 

 

Auka samstarf við vaxtarsamning 

 

Dreifing atvinnuráðgjafa er jákvæð en náin samvinna nauðsynleg 
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Ágætur árangur af starfsemi SSNV atvinnuþróunar að undanförnu 

 
Starfsemin á réttri leið  

Í framhaldinu eru sett fram stefnumið SSNV atvinnuþróunar fyrir árið 2010 sem byggja á 

áðurgreindum niðurstöðum. 

Áætlunin er unnin af framkvæmdastjóra og starfólki og samþykkt af stjórn SSNV atvinnuþróunar á 

fundi þann 18 janúar 2010.  

Í stjórn SSNV atvinnuþróunar eru Elín R. Líndal  formaður, Þórdís Friðbjörnsdóttir, Páll Dagbjartsson, 

Björn Magnússon og Ágúst Þór Bragason. Áheyrnarfulltrúi Byggðastofnunnar er Guðmundur 

Guðmundsson. Framkvæmdastjóri SSNV atvinnuþróunar  er Jón Óskar Pétursson. 

Starfsmenn SSNV atvinnuþróunar eru; 

Katrín María Andrésdóttir 

Stefán Haraldsson 

Gudrun Kloes 

Baldur Valgeirsson 

Samstarfsaðilar SSNV atvinnuþróunar eru m.a Vaxtarsamningur Norðurlands vestra, Menningarráð 

Norðurlands vestra, Byggðastofnun, Nýsköpunarmiðstöð, Vinnumálastofnun, Háskólinn á Hólum og 

önnur atvinnuþróunarfélög.        
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Atvinnu og byggðaþróun 
Markmið 

 
Að taka þátt í opinberri stefnumótun er varðar allar opinberar áætlanir 

 

Að auka samstarf SSNV atvinnuþróunar við mennta- og rannsóknarstofnanir 

 

Að auka samstarf hagsmunaaðila og styrkja sameiginlegan vettvang og tengsl 

 

Að bjóða hagnýta fræðslu til fyrirtækja og einstaklinga í atvinnulífi á Norðurlandi vestra 

Leiðir 

 

Gerð sóknaráætlunar fyrir Norðurland vestra í samstarfi við hagsmunaaðila 

 

Að gera og fylgja eftir verkefnasamningum við mennta- og rannsóknarstofnanir 

 

Að halda ,,Dag atvinnulífsins" á Norðurlandi vestra og veita hvatningarverðlaun SSNV 

atvinnuþróunar 

 

Að halda námskeið og fræðslufundi 

Atvinnuráðgjöf 
Markmið 

 

Að styðja við rekstur, þróun og fjármögnun í atvinnulífi á Norðurlandi vestra.  

 

Að kynna þjónustu SSNV atvinnuráðgjafar fyrir íbúum á Norðurlandi vestra. 

 

Að efla tengsl við eigendur 

 

sveitarfélögin. 

 

Að safna og birta upplýsingar um starfsemi SSNV atvinnuþróunar. 

 

Að kynna þjónustu SSNV atvinnuþróunar og auka og samræma starf í stoðkerfi atvinnulífsins. 

 

Að auka samstarf og samtakamátt í atvinnulífinu á svæðinu.  

Leiðir 

 

Að veita einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum handleiðslu og ráðgjöf um verkefni og 

stoðkerfi atvinnulífs með viðtölum og fyrirtækjaheimsóknum. 

 

Að útbúa fréttir á vefsíðu og í staðbundna fjölmiðla. 

 

Fundir með sveitarfélögum /atvinnumálanefndum. 

 

Gerð ársskýrslu. 

 

Þátttaka í verkefnum og fundum á vettvangi stoðkerfis atvinnulífsins. 

 

Að leiða saman hagsmunaaðila sem átt geta samstarf um verkefni og stuðla þannig að 

samstarfi þeirra. 
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Nýsköpun 
Markmið 

 
Að kynna lausnir sem leitt geta til aukinnar og hagkvæma nýtingu upplýsingatækni 

 

Að stuðla að auknum viðskiptum og samstarfi fyrirtækja og stofnana út fyrir svæðið 

 

Að auka þjónustu við ferðafólk á svæðinu í september og október með aukna kynningu og 

betri afkomu ferðaþjónustufyrirtækja að leiðarljósi 

 

Að auka samstarf og samræmingu varðandi framtíðarþjónustu, verndun og fyrirkomulag á 

Hveravöllum 

 

Að bjóða frumkvöðlum einstaklingsmiðaða fræðslu eftir óskum þeirra 

 

Könnun hagkvæmni innrennslislyfjaframleiðslu m.t.t staðsetningar á Norðurlandi vestra 

Leiðir 

 

Kynningarfundir varðandi ,,ókeypis lausnir"  í upplýsingatækni 

 

Þátttaka í erlendu samstarfsverkefni (1-2 verkefni í gangi árlega) 

 

Huggulegt haust á Norðurlandi vestra - átaksverkefni í ferðaþjónustu í september og október. 

Sótt um verkefnastyrk 

 

Hálendið heillar. Málþing og aðgerðaáætlun um málefni Hveravalla í samstarfi við fjölmarga 

hagsmunaaðila. Sótt um verkefnastyrk. 

 

Gerð viðskiptaáætlunar um Innrennslislyfjaframleiðslu. Sótt um verkefnastyrk. 

Búsetuþættir 
Markmið 

 

Greining á  svæðum daglegra vinnusókna þéttbýlisstaðanna utan höfuðborgarsvæðisins  

 

Að vinna með verslunareigendum í dreifðum byggðum að nýjum lausnum í rekstri sem leitt 

geta til aukins vöruframboðs og lægra vöruverðs. 

Leiðir 

 

Áframhaldandi vinna við greiningu vinnusóknarsvæða í samstarfi við Byggðastofnun 

 

Áframhaldandi vinna við greiningu á rekstarumhverfi verslunar í dreifbýli í samstarfi við 

rannsóknarsetur verslunarinnar á Bifröst.   
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Upplýsingaöflun 
Markmið 

 
Að fyrir liggi með aðgengilegum hætti upplýsingar um stöðu mála í landshlutanum 

 

Að tryggja fullnægjandi aðgengi að upplýsingum er varða starfsemina 

Leiðir 

 

Að safna, uppfæra og birta upplýsingar um þróun starfa, fólksfjölda, fasteignaverð og aðra 

lykilþætti í búsetu og atvinnulífi á Norðurlandi vestra 

 

Að yfirfara og skipuleggja aðgang að gagnagrunnum og upplýsingakerfum 

Verkefnasamningar 
Markmið 

 

Að fjármagna starfsemi SSNV atvinnuráðgjafar að hluta með verkefnastyrkjum og 

þjónustusamningum 

Leiðir 

 

Að sækja um verkefnastyrki og gera þjónustusamninga  

Árangursmat 

 

Mælikvarðar 

SSNV skal í starfsáætlun setja fram almenn árangursmarkmið sem t.d. geta varðað 

 

Stofnun nýrrar starfsemi með aðkomu SSNV atvinnuþróunar 

 

Bætta innviði sem árangur af starfi SSNV atvinnuþróunar 

 

Aðild að samningum og samstarfsverkefnum með 

o einkaaðilum 

o opinberum aðilum 

 

Færslur, fréttir og heimsóknir á heimasíðu.  

Markmið og mælikvarðar starfsáætlunarinnar SSNV atvinnuþróunar 2010 má sjá í fylgiskjali 1.      



Fylgiskjal 1 Atvinnu og byggðaþróun

Markmið Leiðir Mælikvarðar Viðmið
Staða 
2009

Áætlun 
2010

Að taka þátt í opinberri stefnumótun er varðar 
allar opinberar áætlanir

Gerð sóknaráætlunar fyrir Norðurland vestra í 
samstarfi við hagsmunaaðila

Að fyrir liggi sóknaráætlun fyrir Norðurland vestra Já 0 Já

Að auka samstarf SSNV atvinnuþróunar við 
mennta- og rannsóknarstofnanir

Að gera og fylgja eftir verkefnasamningum við 
mennta- og rannsóknarstofnanir

Fjöldi verkefnasamninga 1 1 2

Að auka samstarf hagsmunaaðila og styrkja 
sameinlegan vettvang og tengsl Að halda ,,Dag atvinnulífsins" á Norðurlandi vestra og 

veita hvatningarverðlaun SSNV atvinnuþróunar

Dagur atvinnulífsins haldinn 1 1 1

Að bjóða hagnýta fræðslu til fyrirtækja og 
einstaklinga í atvinnulífi á Norðurlandi vestra

Að halda námskeið og fræðslufundi Fjöldi fræðslu og kynningarfunda 3 3 3

Atvinnuráðgjöf

Markmið Leiðir Mælikvarðar Viðmið
Staða 
2009

Áætlun 
2010

Fjöldi heimsókna á skrifstofur atvinnuráðgjafa 150 120 150

Fjöldi fyrirtækjaheimsókna 60 45 60

Fjöldi vinnustanda við handleiðslu 3000 2800 3000

Að útbúa fréttir á vefsíðu og í staðbundna fjölmiðla
Fjöldi frétta  á heimasíðu Óvíst 0 0

Fundir með  sveitarstjórnum/atvinnumálanefndum.
Fjöldi funda 7 0 7

Að safna og birta upplýsingar um starfsemi SSNV 
atvinnuþróunar Gerð ársskýrslu Útgáfa ársskýrslu 1 1 1

Að kynna þjónustu SSNV atvinnuþróunar og auka 
og samræma starf í stoðkerfi atvinnulífsins

Þátttaka í verkefnum og fundum á vettvangi 
stoðkerfis atvinnulífsins

Fjöldi samstarfsverkefna við aðra aðila í 
stoðkerfinu

3 Óvíst 3

Fjöldi kynningarfunda 12 10 12

Fjöldi nýrra samstafsverkefna/klasa 4 Óvíst 4
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Að kynna þjónustu SSNV atvinnuráðgjafar fyrir 
íbúum á Norðurlandi vestra

Að auka samstarf og samtakamátt í atvinnulífinu 
á svæðinu

Að syðja við rekstur, þróun og fjármögnun 
fyrirtækja á Norðurlandi vestra. 

Að veita einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum 
handleiðslu og ráðgjöf um verkefni og stoðkerfi 

atvinnulífs með viðtölum og fyrirtækjaheimsóknum

Að leiða saman hagsmunaðaila sem átt geta samstarf 
um verkefni og stuðla þannig að samstarfi þeirra



Nýsköpun

Markmið Leiðir Mælikvarðar Viðmið
Staða 
2009

Áætlun 
2010

Kynningarfundir um lausnir sem leitt geta til 
aukinnar og hagkvæmnar nýtingu 
upplýsingatækni

Kynningarfundir varðandi ,,ókeypis lausnir" í 
upplýsingatækni

Fjöldi kynningarfuda 3 0 3

Að suðla að auknum viðskiptum og samstarfi 
fyrirtækja og stofnana út fyrir svæðið

Þátttaka í erlendu samstarfsverkefni (1-2 verkefni í 
gangi árlega)

Fjöldi samstarfsverkefna 1 1 1

Að auka þjónustu við ferðafólk á svæðinu í 
september og október með aukna kynningu og 
betri afkomu ferðaþjónustufyrirtækja að 
leiðarljósi

Huggulegt haust á Norðurlandi vestra - átaksverkefni 
í ferðaþjónustu í september og október. Sótt um 

verkefnastyrk
Sótt um verkefnastyrk til Byggðastofnunnar já já já

Að auka samstarf og samræmingu varðandi 
framtíðarþjónustu, verndun og fyrirkomulag á 
Hveravöllum

Hálendið heillar. Málþing og aðgerðaáætlun um 
málefni Hveravalla í samstarfi við fjölmarga 
hagsmunaaðila. Sótt um verkefnastyrk

Sótt um verkefnastyrk til Byggðastofnunar Já Já já

Könnun hagkvæmni innrennslislyfjaframleiðslu 
m.t.t staðsetningar á Norðurlandi vestra

Gerð viðskiptaáætlanar um 
innrennslislyfjaframleiðslu

Sótt um verkefnastyrk til Byggðastofnunar Já Já já

Búsetuættir

Markmið Leiðir Mælikvarðar Viðmið
Staða 
2009

Áætlun 
2010

Greining á  svæðum daglegra vinnusókna 
þéttbýlisstaðanna utan höfuðborgarsvæðisins 

Áframhaldandi vinna við greiningu 
vinnusóknarsvæða í samstarfi við Byggðastofnun

Að gerður verði samstarfssamningur við 
Byggðastofnun um þátttöku SSNV atvinnuþróunar 

í verkefninu
Já ekki hafið Já

Að vinna með verslunareigendum í dreyfðum 
byggðum að nýjum lausnum í rekstri sem leitt 
geta til aukis vöruframboðs og lægra vöruverðs.

Áframhaldandi vinna við greiningu á rekstarumhverfi 
verslunar í dreyfbýli í samstarfi við rannsóknarsetur 

verslunarinnar á Bifröst.
Fjöldi vinnustunda við verkefnið 40 20 40

Stefnukort SSNV atvinnuþróunar 2010 - Mælikvarðar

Stefnukort SSNV atvinnuþróunar 2010 Mælikvarðar



Upplýsingaöflun

Markmið Leiðir Mælikvarðar Viðmið
Staða 
2009

Áætlun 
2010

Að fyrir liggi með aðgengilegum hætti 
upplýsingar um stöðu mála í landshlutanum

Að safna, uppfæra og birta upplýsingar um þróun 
starfa, fólksfjölda, fasteignaverð og aðra lykilþætti í 
búsetu og atvinnulífi á Norðurlandi vestra

Uppfærsla hagtalna skv. Haglýsingu framkvæmd Já hafið Já

Að tryggja fullnægjandi aðgengi að upplýsingum 
er varða starfemina

Að yfirfara og skipuleggja aðgang að gagnagrunnum 
og upplýsingakerfum

Fundir m. starfsmönnum 2 2 2

Verkefnasamningar

Markmið Leiðir Mælikvarðar Viðmið
Staða 
2009

Áætlun 
2010

Að sækja um verkefnastyrki og gera 
þjónustusamninga

Í upphafi árs liggi fyrir a.m.k 4 umsóknir um 
verkefastyrki

4 hafið 3

Að  stunda markvissa leit að verkefnum sem teljast 
styrkhæf.

Að  fjöldi funda með hagsmunaaðilum s.s 
sveitarstjórnarmönnum og aðilum í atvinnulífinu

4 ekki hafið 4

Að  stunduð  sé markviss hugmyndavinna meðal 
starfsmanna vegna verkefnastyrkja

Að rætt sé um verkefnastyrki á 
starfsmannafundum á a.m.k  tvisvar á ári

Já ekki hafið já

Að fjármagna starfsemi SSNV atvinnuráðgjafar 
að hluta með verkefnastyrkjum og 

þjónustusamningum




