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Ljósm.: Róbert Daníel Jónsson 

Skýrsla stjórnar fyrir árið 2015 

Árið 2015 var að mörgu leyti viðburðarríkt í starfi SSNV. Atvinnumál og byggðaþróun voru ofarlega á baugi, 

samningur var gerður við ríkisvaldið um Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019, framkvæmdastjórar komu og 

fóru, almenningssamgöngur voru til umræðu, auk ýmissa annarra málaflokka og viðfangsefna.  

Í þessum fjölbreyttu viðfangsefnum er hlutverk samtakanna ávallt það sama, að gæta hagsmuna svæðisins alls 

og auka samstarf innan þess. 

Þann 10. febrúar 2015 var skrifað undir samning um Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 milli SSNV og 

ríkisins en um áramótin 2014-2015 lauk menningar- og vaxtarsamningum og fyrri sóknaráætlunarsamningi. Þá var 

Menningarráð Norðurlands vestra lagt niður frá og með áramótum 2015/2016. Nánar er fjallað um þennan þátt 

síðar í ársskýrslunni.  

Atvinnumál voru sem fyrr veigamikill þáttur í starfi samtakanna og bar þar e.t.v. hæst umræða um iðnaðar-

uppbyggingu á Hafursstöðum í Skagabyggð. 

Þann 1. janúar 2015 tók Bergur Elías Ágústsson við starfi framkvæmdastjóra SSNV. Hann hætti störfum að eigin ósk 

þann 1. september. Stjórn SSNV réð þá Sólveigu Olgu Sigurðardóttur og Ingiberg Guðmundsson, starfsmenn SSNV, 

til að sinna daglegri stjórnun samtakanna tímabundið og gegndu þau störfum þar til nýr framkvæmdastjóri, Björn 

Líndal Traustason, tók til starfa í byrjun desember. 

Stjórn SSNV hélt alls 11 fundi á árinu 2015. Fundargerðir stjórnarinnar er að finna á heimasíðu SSNV. 
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Ljósm.:  Róbert Daníel Jónsson 

Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 

Seinni hluta árs 2014 var ljóst að ríkisvaldið vildi leggja niður menningar- og vaxtarsamninga við landshlutana og 

gera einn samning við hvern landshluta – Sóknaráætlun landshlutans – þar sem þessir tveir samningar, ásamt fleiri 

þáttum, voru felldir inn í sóknaráætlunina. 

Af hálfu ríkisins var sama ár settur á fót svokallaður „Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál“ sem í voru fulltrúar 

allra ráðuneyta. Nokkrir viðræðufundir voru haldnir seinni hluta árs 2014 milli stýrihópsins og fulltrúa landshlutanna 

þar sem efni nýs samnings var rætt. Ljóst var að ekki voru allir sáttir við þessa breytingu og innihald nýs samnings 

og fjármagn og urðu nokkur skoðanaskipti þar um milli fulltrúa landshlutanna og stýrihópsins.  

Að lokum var höggvið á hnútinn og skrifað undir samning um Sóknaráætlun hvers landshluta 10. febrúar 2015 í 

Reykjavík. Samningurinn gildir árin 2015-2019. 

Markmið Sóknaráætlunar Norðurlands vestra 

Samkvæmt 1. grein samningsins er markmið hans: „að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun, treysta stoðir menn-

ingar og auka samkeppnishæfni landshlutans og landsins alls. Markmiðið er jafnframt að einfalda samskipti ríkis og 

sveitarfélaga og tryggja gagnsæi við úthlutun og umsýslu opinberra fjármuna“. 

Sóknaráætlun Norðurlands vestra 

Í 2. gr. samningsins er kveðið á um að gerð sé sóknaráætlun til 5 ára sem sé jafnframt þróunaráætlun landshlutans.  

Áætlunin skal ná til fjögurra efnisflokka; a) menningarmála,  b) nýsköpunar og atvinnuþróunar,  c) uppbyggingu 

mannauðs  og d) lýðfræðilegrar þróunar svæðisins. Sóknaráætlunin skal í það minnsta byggja á: a) greiningu á 

stöðu svæðisins,   b) stefnumótandi áherslum Samráðsvettvangs  og c) svæðisskipulagi þar sem það liggur fyrir. 
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Ljósm.: Evelyn Ýr Kuhne 

Í tengslum við gerð Sóknaráætlunarinnar skal skipa Samráðsvettvang Norðurlands vestra með sem breiðustum 

aðgangi heimamanna og skal vettvangurinn koma að gerð Sóknaráætlunarinnar og funda jafnframt a.m.k. ár-

lega um áherslur hans.  

Segja má að Sóknaráætluninni sé skipt í þrennt: a) Sóknaráætlun landshlutans er samin, b) stofnaður er Upp-

byggingarsjóður Norðurlands vestra sem hefur svipað hlutverk og fyrrum menningar- og vaxtarsamningar, þ.e. að 

útdeila styrkjum til verkefna á sviði menningar og atvinnuþróunar og nýsköpunar og c) unnin eru svokölluð Áherslu-

verkefni sem hafa „beina skírskotun til sóknaráætlunar landshlutans og áherslna samráðsvettvangsins“.  

Fjármagn 

Í samningi ríkisvaldsins og SSNV um sóknaráætlun Norðurlands vestra var fjármagn til samningsins skert nokkuð frá 

fyrri árum. Samkvæmt samningnum er fjármagn til samningsins árið 2015 sem hér segir: a) atvinnuvega- og ný-

sköpunarráðuneyti 39.405.057 kr. b) mennta- og menningarmálaráðuneyti  22.513.845 kr.  c) sveitarfélög á Norður-

landi vestra  7.419.000 kr. Alls eru þetta 69.337.902 kr. 

Skipting fjármagns, skipun í nefnd og fagráð 

Að lokinni undirritun samningsins hófst vinna við framkvæmd hans. Stjórn SSNV ákvað á fundi sínum, 17. febrúar 

2015, að skipting fjárins árið 2015 yrði sem hér segir:  a) Uppbyggingarsjóður 60 milljónir, sem skiptist jafnt milli 

menningarmála og atvinnuþróunar og nýsköpunar, og b) Áhersluverkefni 10 milljónir.  

Á fundi stjórnar SSNV, 31. mars 2015, skipaði stjórnin svo fulltrúa í úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs (5 manns),  

fagráð menningar (5 manns) og fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar (5 manns). Formaður úthlutunarnefndar 

var skipaður Stefán Vagn Stefánsson. 

Á 23. ársþingi SSNV, 16. okt. 2015, var svo kosið aftur í fagráð og úthlutunarnefnd sjóðsins til eins árs. 
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Ljósm.: James Kennedy, Árni Geir Ingvarsson og Þórunn Ragnarsdóttir 

Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra 

Undirbúningur styrkveitinga sjóðsins hófst strax og undirritun samnings var lokið. Endurskoða þurfti úthlutunarreglur 

og samræma eyðublöð og stóð um tíma í þrefi við fulltrúa í stýrihópnum um innihaldið en úthlutunarreglur þurfa 

staðfestingu stýrihóps Stjórnarráðsins. Af þeim sökum tafðist úthlutunarferli Uppbyggingasjóðs nokkuð. 

Að öðru leyti vísast til greinargerðar Úthlutunarnefndar um framkvæmdina. 

Vinna við gerð Sóknaráætlunar Norðurlands vestra 2015-2019 

Í maí 2015 hófst undirbúningur að gerð Sóknaráætlunar landshlutans. Sveitarstjórnum var falið að skipa fulltrúa í 32 

manna samráðsvettvang. Þann 10. júní var haldinn fundur í Varmahlíð þar sem mættu alls um 60 einstaklingar af 

Norðurlandi vestra, þ. á m. fulltrúar í samráðsvettvangi. Þar var lagður grunnur að sóknaráætlun landshlutans.  

Þann 30. júní 2015 samþykkti stjórn SSNV svo Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019. Sóknaráætlunin var 

síðan staðfest af stýrihópi Stjórnarráðsins 7. október 2015. 

Sóknaráætlun Norðurlands vestra er alls 10 bls. en henni fylgja einnig Stöðugreining 2014 og Menningarstefna 

sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra. 

Áhersluverkefni 2015 

Sökum þess hve langt var liðið á árið var ákveðið að áhersluverkefni 2015 yrði aðeins eitt: „Að styrkja starfsemi 

frumkvöðla og sprotafyrirtækja á Norðurlandi vestra með auknu átaki í markaðssetningu á vörum þeirra og 

þjónustu.“ Samþykkti stjórn tillögu um þetta áhersluverkefni 30. sept. 2015 og var það staðfest af stýrihópi Stjórnar-

ráðsins 7. okt. 2015. 

Fjárveiting til verkefnisins var sem fyrr segir 10 milljónir kr. 

Eftir að verkefnið hafði verið samþykkt var unnið áfram að undirbúningi þess en framkvæmd verkefnisins hófst ekki 

fyrr en á þessu ári, 2016 og verður því ekki greint nánar frá því hér. 
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Ljósm.: Af vef: skrautmen.is, fjallagros.is, nordanatt.is og Vilko 

Starfsmenn og stjórn SSNV 

Jafn viðamiklar breytingar, eins og hér hefur verið lýst að ofan, krefjast verulegar mikillar vinnu allra þeirra sem 

aðkomu eiga að málinu. Á árinu 2015 fór drjúgur tími starfsmanna SSNV í undirbúning og framkvæmd þessarar 

nýju sóknaráætlunar; undirbúning samnings, gerð úthlutunarreglna, framkvæmd úthlutunar, samningagerð við 

styrkhafa og eftirfylgni, undirbúning og gerð sjálfrar sóknaráætlunarinnar og undirbúning og gerð áhersluverkefnis. 

Sama má segja um stjórn SSNV en öll ábyrgð á framkvæmd þessa verkefnis var í hennar höndum.  

Að lokum 

Samningurinn um Sóknaráætlun Norðurlands vestra sleit barnsskónum á árinu 2015. Samningurinn er til fimm ára og 

það skapar möguleika á stefnumótun SSNV og sveitarfélaganna til lengri tíma en áður hefur verið. Margt í þessum 

samningi er jákvætt og markviss stefnumörkun mikilvæg. Hins vegar verða að koma til verulega auknir fjármunir 

inn í þennan samning til þess að hann verði að öflugu tæki heimamanna til uppbyggingar og eflingar búsetu á 

svæðinu. Ef það gerist ekki þá mun tiltrú heimamanna á þetta verkfæri seint koma til og samningurinn verða enn 

einu sinni miklar umbúðir um innantóm loforð. Framtíðin mun skera úr um þetta mál. 

SSNV atvinnuþróun 

 

SSNV atvinnuþróun 
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Ljósm.: Evelyn Ýr Kuhne 

SSNV atvinnuþróun 

Eitt af þremur aðalhlutverkum SSNV er að sinna atvinnuþróun og ráðgjöf. Starfið miðar að því að þjónusta einstakl-

inga og fyrirtæki á Norðurlandi vestra við þróun viðskiptahugmynda, stofnun fyrirtækja, rekstrarráðgjöf og 

markaðssetningu.  

Oft á tíðum skarast verkefni tengd SSNV atvinnuþróun við verkefni sóknaráætlunar að því leyti að verkefni sóknará-

ætlunar eru að verulegu leyti atvinnuþróun/ráðgjöf. Algengt er að um sömu viðskiptavini sé að ræða og gjarnan 

með sama verkefnið. Þess má geta að á árinu 2015 úthlutaði Uppbyggingarsjóður sóknaráætlunar um 82% af 

þeim fjármunum, sem hann hafði til ráðstöfunar, til atvinnutengdra verkefna.  

Starfsfólk SSNV atvinnuþróunar hefur annast 

framkvæmd Uppbyggingarsjóðsins og því til 

viðbótar fer drjúgur hluti vinnutíma 

atvinnuráðgjafa í ráðgjöf og aðstoð við gerð 

umsókna og einnig áframhaldandi aðstoð við 

verkefni að lokinni styrkveitingu. Einnig aðstoða 

atvinnuráðgjafar við umsóknir og áætlanagerð 

vegna umsókna í aðra sjóði eða önnur 

stuðningsúrræði almennt.  

Verkefnin eru afar fjölbreytt og myndin hér til 

hliðar sýnir skiptingu verkefnanna í stærstu 

flokkana.  Enn eykst hlutur ferðaþjónustunnar, 

var 48% á árinu 2014 en tekur stökk upp í 61% á 

árinu 2015.  
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Ljósm.: Laufey Haraldsdóttir 

Menningarráð Norðurlands vestra 

Svo sem fram hefur komið hér á undan þá voru menningarsamningar landshlutanna við ríkið ekki endurnýjaðir í lok 

árs 2014. Þar með féll einnig niður stór hluti af starfsemi menningarráðsins. 

Í upphafi árs 2015 kom ráðið þó að undirbúningi Sóknaráætlunar 2015, einn fundur var haldinn í febrúar 2015 og er 

fundargerð að finna á heimasíðu SSNV.  

Á 23. ársþingi SSNV, 16. október 2015, var samþykkt að leggja niður starfsemi Menningarráðs Norðurlands vestra og 

skipan fulltrúa í ráðið frá og með áramótum 2015/2016. Einnig voru felldar úr gildi samþykktir fyrir ráðið og þeir fjár-

munir, sem eftir voru í sjóði menningarráðs um áramótin 2015/2016, fluttir yfir til menningarhluta Uppbyggingarsjóðs 

Norðurlands vestra. 

Menningarráð Norðurlands vestra var kosið í fyrsta sinn á 12. ársþingi SSNV, 28. ágúst 2004. Fyrsti menningar-

samningurinn við ríkið var gerður árið 2007 og sama ár úthlutaði ráðið styrkjum í fyrsta sinn. Að öðru leyti vísast til 

ítarlegrar greinargerðar um starfsemi ráðsins sem birtist í ársskýrslu SSNV fyrir árið 2014. 

 

atvinnuþróun 
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Ljósm.: Af vef akureyri.is  

Almenningssamgöngur 

Frá árinu 2011 hefur SSNV haldið utan um almenningssamgöngur á Norðurlandi vestra. Með samningi við Vega-

gerðina tók SSNV yfir rekstur þess hluta leiðarinnar frá Reykjavík til Akureyrar (leið 57) sem heyrir til Norðurlandi 

vestra. Auk þessarar leiðar hefur SSNV með höndum þær leiðir sem fæða leið 57 en þær eru frá Hvammstanga að 

Norðurbraut, frá Skagaströnd að Blönduósi  og frá Hofsósi að Hólum og á Sauðárkrók. Farþegar sem vilja nýta sér 

þær leiðir sem fæða leið 57 þurfa að panta þjónustuna fyrirfram.  

Samstarf hefur verið um rekstur leiðar 57 milli SSNV, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) og Fjórðungs-

sambands Vestfirðinga (FV) og hefur SSV haft umsýslu og uppgjör leiðar 57 á höndum en SSNV hefur séð um hinar 

leiðirnar. Unnið hefur verið að því að færa rekstur almenningssamgangna á Vesturlandi, Vestfjörðum og Norður-

landi vestra inní sérstakt félag og hefur fengist samþykki fyrir því hjá verkkaupa, Vegagerðinni.  

Ljóst er að hér er um mikilvæga þjónustu að ræða sem íbúar hafa nýtt ágætlega. Farþegafjöldi og afkoma 

almenningssamgangna hefur þó ekki verið með  þeim hætti sem gert var ráð fyrir í upphafi. Er því er helst um að 

kenna að sérleyfi það sem samningurinn byggir m.a. á hefur ekki haldið en það virðast ekki vera nein viðurlög við 

því að aðrir aðilar í farþegaflutningum keyri ofan í okkar sérleiðir á háannatíma. Það leiðir auðvitað til þess að 

farþegum fækkar og verð á leiðinni verður hærra en það þyrfti ella að vera.  

Um nokkurt skeið hefur legið fyrir frumvarp til laga um fólksflutninga í atvinnuskyni en það hefur ekki enn hlotið af-

greiðslu á Alþingi. Það frumvarp, ef það yrði að lögum, myndi tryggja rekstrargrunn almenningssamgangna betur 

en nú er gert og yrði þá möguleiki á því að þróa betur almenningssamgöngurnar innan landshlutans.  

Almenningssamgöngur eru íbúum Norðurlands vestra mikilvægar enda hefur þjónustan verið vel nýtt og til mikilla 

hagsbóta fyrir íbúa landshlutans og bætt þar búsetuskilyrði. Það er því afar mikilvægt að tryggja 

almenningssamgöngur í sessi og að haldið verði áfram að þróa og bæta kerfið.  
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Ljósm.: Róbert Daníel Jónsson 

Samstarf á vettvangi ferðaþjónustunnar 

Á árinu var haldið áfram með samstarfsvettvang ferðaþjónustunnar á Norðurlandi, sem settur var á laggirnar árið 

2014. Hér leggur SSNV til atvinnuráðgjafa með áherslu á ferðamál og starfar hann undir fagráði ferðaþjónustunnar, 

sem í sitja fulltrúar ferðamálafélaganna í Húnaþingi vestra, Austur-Húnavatnssýslu og Skagafirði.   

Síðsumars tók Davíð Jóhannsson við starfinu af Hildi Þóru Magnúsdóttur. 

Markmið verkefnisins eru eftirfarandi;  

  að skapa virkari og öflugri samstarfsvettvang í ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra, 

  að skjóta sterkari stoðum undir afkomu og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja á Norðurlandi vestra, 

  að greina og kortleggja ímynd, vöruframboð og stöðu greinarinnar i landshlutanum í því skyni að leggja grunn 

að áframhaldandi uppbyggingu og vexti ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra, 

  að styðja við vöruþróun og markaðs- og kynningarstarf ferðaþjónustufyrirtækja í því skyni að það verði faglegra 

og árangursríkara. 

Ráðgjafinn kemur einnig að einstökum samstarfsverkefnum, sem sprottin eru á öðrum vettvangi auk þess og virkar 

sem tengiliður á milli sveitastjórna, stjórnsýslunnar og greinarinnar sjálfrar.  Ljóst er að með hinum nýja Vegvísi i 

ferðaþjónustu, sem ráðherra ferðamála og Samtök ferðaþjónustunnar kynntu í október 2015, munu ný tækifæri og 

nýjar áskoranir líta dagsins ljós  og mun öll vinna sem lögð verður í tengslum við hann nýtast svæðinu vel á 

komandi árum. 
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Ljósm.: EFTA Forum 

Sveitarstjórnarvettvangur EFTA 

Vettvangurinn tók til starfa árið 2010 til að gæta hagsmuna sveitarstjórnarstigsins í EES /EFTA ríkjunum gagnvart ESB. 

Í honum eiga sæti tólf kjörnir fulltrúar á sveitarstjórnarstigi frá Noregi og Íslandi, sex frá hvoru landi, og tveir 

áheyrnarfulltrúar frá Sviss. Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og landshlutasamtök sveitarfélaga 

tilnefna fulltrúa af hálfu Íslands. SSNV tekur þátt í starfi Sveitarstjórnarvettvangs EFTA 2014-2016.  

Adolf H. Berndsen, formaður SSNV, er fulltrúi landshlutasamtakanna.  

Vettvangurinn fundaði í ellefta sinn í Stange, í Noregi 11.-12. júní. 

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, varaformaður SSNV, sat fundinn í forföllum formanns. 

Helstu viðfangsefni fundarins voru frjáls för vinnuafls og fólksflutningar á EES svæðinu sem vettvangurinn ályktaði 

um. Einnig var fjallað um áhrif fríverslunarsamnings ESB og Bandaríkjanna, sem er í undirbúningi, og mat ESB á 

stöðu EES-samningsins. 

Sveitarstjórnarvettvangur EFTA fundaði síðan í Brussel 16.-17. nóvember sl.  

Adolf H. Berndsen sat fundinn. Helsta viðfangsefni fundarins var loftslagsráðstefnan í París (COP21) og hlutverk 

sveitarfélaga og aðgerðir til að stemma stigu við loftslagsbreytingum, sem vettvangurinn ályktaði um. Einnig var 

fjallað um fyrirhugaðan fríverslunarsamning ESB og Bandaríkjanna (TTIP), samningaviðræður um fjölþjóðlegan 

samning um þjónustuviðskipti (TiSA) og flóttamannavandann í Evrópu. 
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Ársþing SSNV 

23. ársþing SSNV var haldið í Félagsheimilinu á Blönduósi 16. október 2015, í boði Blönduósbæjar. Auk skýrslu stjórnar 

var flutt starfsskýrsla Menningarráðs Norðurlands vestra. Gestir þingsins voru Karl Björnsson, framkvæmdastjóri 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður Norðvesturkjördæmis og forseti 

Alþingis. 

Atvinnumál og byggðaþróun var aðalþema þingsins og framsögumenn þar voru: Þóroddur Bjarnason, prófessor við 

Háskólann á Akureyri en hans erindi nefndist „Sóknarfæri Norðurlands, og Ingvar Skúlason, framkvæmdastjóri 

Klappa ehf., er flutti erindi um „Álver á Hafursstöðum í Skagabyggð“. 

Á þinginu voru gerðar nokkrar breytingar á samþykktum og þingsköpum SSNV, samþykkt var að leggja niður 

Menningarráð Norðurlands vestra en skipa fagráð og úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra, í 

samræmi við samning um Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019. Þá voru skipaðir starfshópar til að endur-

skoða menningarstefnu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og samþykktir og þingsköp SSNV. Opnuð var ný 

heimasíða fyrir SSNV. Einnig voru samþykktar fjölmargar ályktanir er snerta flest svið búsetu og mannlífs á svæðinu.  

Að þingstörfum loknum bauð Blönduósbær til óvissuferðar í fyrirtæki á Blönduósi og síðan var hátíðarkvöldverður í 

félagsheimilinu. 
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Greinargerð úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs  

Í starfsreglum úthlutunarnefndar segir svo í 1. lið: „7. Nefndin skal árlega skila greinargerð til ársþings SSNV um starf 

sitt.“ Hér á eftir fylgir því stutt yfirlit yfir starfsemina á árinu 2015. 

 

Nefnd og fagráð o.fl. 

Úthlutunarnefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra voru skipuð á fundi stjórnar SSNV, 31. mars 2015: 

Úthlutunarnefnd:  Stefán Vagn Stefánsson, formaður, Lárus Ægir Guðmundsson, Leó Örn Þorleifsson,  

Ingileif Oddsdóttir, Jóhanna Magnúsdóttir. 

Fagráð menningar:  Jóhanna Magnúsdóttir, formaður, Sigríður Svavarsdóttir, Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson, 

Magnús Eðvaldsson, Adolf H. Berndsen.  

Fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar:  Leó Örn Þorleifsson, formaður, Elín Aradóttir, Gunnsteinn Björnsson, 

Guðmundur Haukur Jakobsson, Hólmfríður Sveinsdóttir. 

 

Starfsmenn SSNV, Sólveig Olga Sigurðardóttir og Ingibergur Guðmundsson, störfuðu með fagráðunum og út-

hlutunarnefnd. 

Á sama fundi samþykkti stjórn SSNV verklags- og úthlutunarreglur vegna fyrstu úthlutunar úr Uppbyggingarsjóði 

Norðurlands vestra. Áður hafði stjórnin ákveðið að 60 millj. kr. væru til úthlutunar sem skiptist jafnt á milli menningar-

mála og atvinnuþróunar og nýsköpunar. 

Fundargerðir úthlutunarnefndar og fagráða er að finna á heimasíðu SSNV; http://www.ssnv.is/is/

uppbyggingarsjodur/fundargerdir-1  

http://www.ssnv.is/is/uppbyggingarsjodur/fundargerdir-1
http://www.ssnv.is/is/uppbyggingarsjodur/fundargerdir-1
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Framkvæmd 

Um 20. mars var auglýst eftir umsóknum um styrki. Dreifibréf var sent inn á öll heimili og fyrirtæki á Norðurlandi 

vestra, auglýst var í öllum þremur sjónvarpsvísunum á svæðinu, í Héraðsfréttablaðinu Feyki og á rafrænu svæðis-

miðlunum þremur; feykir.is; huni.is; nordanatt.is og á heimasíðum flestra sveitarfélaganna. Þá var reglulega minnt á 

úthlutunina á svæðismiðlunum en einnig voru viðtalstímar tímar á svæðinu auglýstir sérstaklega. Auk þessa voru 

ýmsir svæðispóstlistar notaðir til að auglýsa og minna á. Umsóknarfrestur rann út 17. apríl. Þá voru starfsmenn SSNV 

með viðtalstíma á fimm stöðum á svæðinu. 

 

Alls bárust 109 umsóknir þar sem óskað var eftir rúmum 187 milljónum í styrki. Umsóknirnar fóru fyrst til umfjöllunar í 

fagráðunum sem lögðu svo sínar tillögur fyrir úthlutunarnefnd. Á fundum úthlutunarnefndar 21. og 26. maí ákvað 

nefndin að úthluta 83 styrkjum til 70 aðila, alls að upphæð 65.450.000 kr. Styrkirnir skiptust sem hér segir: a) 8 styrkir 

voru veittir í Stofn- og rekstrarstyrki á sviði menningarmála að upphæð 13,8 millj. kr. b) 61 styrkur var veittur til 

menningarverkefna að upphæð 21.650.000 kr. c) 14 styrkir voru veittir til atvinnuþróunar og nýsköpunar að upp-

hæð 30 millj. kr.  

Listi yfir styrkhafa og önnur atriði er snerta úthlutun styrkja er á heimasíðu SSNV; http://www.ssnv.is/is/

uppbyggingarsjodur  

 

Formleg úthlutun styrkja fór fram á Blönduósi 11. júní 2015, að viðstöddum rúmlega 100 manns, styrkþegum, forsvar-

smönnum SSNV og fleirum.  

Þegar þetta er ritað, í september 2016, er 15 styrkjum ólokið en búast má við að flestum þeirra ljúki fyrir nk. áramót. 

Tveir styrkir hafa verið afþakkaðir.  

 

http://www.ssnv.is/is/uppbyggingarsjodur
http://www.ssnv.is/is/uppbyggingarsjodur
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Ný nefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs 

Á ársþingi SSNV, 16. október 2015, voru samþykktar starfsreglur fyrir úthlutunarnefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs. 

Einnig fór fram kjör í úthlutunarnefnd og fagráð til eins árs:   

 
Úthlutunarnefnd:  

Stefán Vagn Stefánsson, formaður, Lárus Ægir Guðmundsson, Ingileif Oddsdóttir, Leó Örn Þorleifsson og  

Jóhanna Magnúsdóttir. 

 

Fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar:  

Leó Örn Þorleifsson, formaður, Elín Aradóttir, Gunnsteinn Björnsson, Guðmundur Haukur Jakobsson og  

Hólmfríður Sveinsdóttir. 

 

Fagráð menningar:  

Jóhanna Magnúsdóttir, formaður, Sigríður Svavarsdóttir, Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson,  

Guðmundur Haukur Sigurðsson og Magnús B. Jónsson. 

 

atvinnuþróun 
 
























