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SKÝRSLA STJÓRNAR FYRIR ÁRIÐ 2016 

Árið 2016 var að mörgu leyti viðburðaríkt í starfi samtakanna. Í upphafi árs var auglýst eftir umsóknum um 

styrki Uppbyggingarsjóðs og var það ferli allt lærdómsríkt fyrir þá sem að því komu. Þann 1. apríl var síðan 

úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs en um úthlutunina er fjallað síðar í þessari skýrslu.  

Samstarf SSNV og Markaðsstofu Norðurlands var endurnýjað með samstarfssamningi, dags. 11. mars og einnig 

var endurnýjaður samningur við ferðamálafélög landshlutans sama dag. Markmið beggja þessara samninga er 

að efla ferðaþjónustuna í landshlutanum.  

Í maí efndi Byggðastofnun til kynnisferðar til Skotlands og var atvinnuþróunarfélögum boðið að senda fulltrúa. 

Þrír starfsmenn SSNV fóru í þá ferð. Meðal annars var fræðst um það hvernig Skotum hefur tekist að snúa við 

fólksfækkun í hálöndum Skotlands. Þar hika menn ekki við að leggja fram háar fjárhæðir til byggðamála og 

hafa aðgerðir þar skilað mjög góðum árangri. 

SSNV gerði tvo samninga á árinu við Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti í tengslum við vinnu 

Norðvesturnefndarinnar. Annar samningurinn er þriggja ára samningur, 2016-2018, um stofnun Atvinnu- og 

nýsköpunarsjóðs en honum er ætlað að styðja við atvinnuuppbyggingu ungs fólks í landshlutanum og verður 

úthlutað fjármunum úr þeim sjóði á árinu 2017 og 2018. Hitt verkefnið lýtur að verkfræðilegri og viðskiptalegri 

greiningu á atvinnuuppbyggingu í Austur-Húnavatnssýslu með hafnsækna starfsemi í huga. Það landfræðilega 

svæði sem skilgreint er liggur frá Blönduósi til Skagastrandar og eru Hafursstaðir innan þess svæðis en eins og 

kunnugt er hafa verið uppi hugmyndir um iðnaðaruppbyggingu þar. Gert er ráð fyrir að vinna við þetta verkefni 

hefjist á vordögum 2017.  

 

Ljósmynd: Óli Arnar Brynjarsson  
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Nýr starfsmaður var ráðinn á árinu, Magnús Bjarni Baldursson, sérfræðingur í markaðsmálum, var ráðinn í tvö 

verkefni. Annarsvegar til að vinna áhersluverkefni Sóknaráætlunar vegna ársins 2015 og hinsvegar til að vinna 

verkefni sem ákveðið var að ráðast í á ársþingi 2015 og snýr að markaðs- og kynningarmálum landshlutans. 

Áhersluverkefninu er lokið en fjallað verður um það síðar í skýrslunni. Vinna við markaðs- og kynningarátakið 

hófst í árslok 2016.  

24. ársþing SSNV var haldið á Sauðárkróki þann 21. október og mættu sveitarstjórnarmenn vel að venju. Nánar 

er fjallað um ársþingið síðar í þessari skýrslu.  

Stjórn SSNV hélt alls 12 fundi á árinu 2016 og eru fundargerðir stjórnarfunda aðgengilegar á heimasíðu 

samtakanna.  

Stjórn SSNV þakkar starfsmönnum, sveitarstjórnarmönnum og öðrum, sem hafa komið að starfi samtakanna á 

árinu, fyrir ánægjulegt samstarf og væntir þess að starfsemi samtakanna verði íbúum landshlutans til heilla. 

 
  

Ljósmynd: Róbert Daníel Jónsson  
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SÓKNARÁÆTLUN NORÐURLANDS VESTRA 2015-2019  

Árið 2016 er annað árið af fimm ára samningi um Sóknaráætlun Norðurlands vestra. Nokkur festa er að komast 

á framkvæmdina en þó er enn verið að slípa ýmsa þætti er tengjast henni. Framlag ríkisins til samningsins jókst 

lítillega milli ára en betur má ef duga skal.  

M A R K M I Ð  S Ó K N A R Á Æ T L U N A R I N N A R   

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

menningar 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“. 

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.  

Segja má að Sóknaráætluninni sé skipt í þrennt: a) Sóknaráætlun landshlutans, b) Uppbyggingarsjóður 

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) Áhersluverkefni sem hafa „beina 

skírskotun til sóknaráætlunar landshlutans og áherslna samráðsvettvangsins“.  

 

Ljósmynd: Seal Travel 
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S T Ý R I H Ó P U R  S T J Ó R N A R R Á Ð S I N S  

Samkvæmt samningi um sóknaráætlun Norðurlands vestra felur ríkisvaldið stýrihópi Stjórnarráðsins um 

byggðamál, eftirlit og umsýslu með samningnum. Í stýrihópnum sitja fulltrúar allra ráðuneytanna. 

Sóknaráætlun landshlutans, tillögur um áhersluverkefni hvers árs og verklags- og úthlutunarreglur 

Uppbyggingarsjóðs þurfa staðfestingu stýrihópsins. Þá þarf að skila greinargerð um framkvæmd samningsins 

á hverju ári. 

Á árinu 2016 voru tveir formlegir fundir haldnir með fulltrúum stýrihópsins; 11. apríl og 30. nóvember. Auk þess 

voru töluverð samskipti við starfsmann stýrihópsins um framkvæmd sóknaráætlunarinnar.  

S A M R Á Ð S V E T T VA N G U R  

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. 

árlega um áherslur hans.  

Á árinu 2016 voru haldnir tveir fundir samráðsvettvangsins. Efni fundanna var sem hér segir: 

26. apríl 2016. 

a) Byggðaáætlun 2017-2023 – fulltrúi Byggðastofnunar kynnir undirbúning áætlunarinnar 

b) Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 – framvinda og áherslur 

4. október 2016. 

a) Byggðaáætlun 2017-2023 – fulltrúar Byggðastofnunar gera grein fyrir undirbúningi áætlunarinnar 

F J Á R M A G N  

Samkvæmt fjárlögum er fjármagn frá ríkinu til samningsins árið 2016 alls 70.464.093 kr. Þá er framlag 

sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 7.419.000 kr. og vaxtatekjur 1.421.661 kr. Alls eru þetta 79.304.754 kr. 

Stjórn SSNV ákvað að skipting fjárins árið 2016 yrði sem hér segir: a) Uppbyggingarsjóður 64.000.000 kr., 

sem skiptist jafnt milli menningarmála og atvinnuþróunar og nýsköpunar b) áhersluverkefni 10.000.000 kr. og 

c) umsýsla 5.304.754 kr. 

Ljósmynd: Óli Arnar Brynjarsson 
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U P P B Y G G I N G A R S J Ó Ð U R  N O R Ð U R L A N D S  V E S T R A  

Umsóknarfrestur fyrir árið 2016 rann út 15. febrúar 2016. Úthlutun styrkja fór fram 1. apríl. 

Á H E R S L U V E R K E F N I  2 0 1 5     

Áhersluverkefni ársins 2015 var aðeins eitt. „Að styrkja starfsemi frumkvöðla og sprotafyrirtækja á Norðurlandi 

vestra með auknu átaki í markaðssetningu á vörum þeirra og þjónustu.“ Til þessa átaks voru veittar 10 millj. kr.  

Stjórn SSNV réði Magnús Bjarna Baldursson til þess að sjá um framkvæmd verkefnisins. Hóf hann störf í 

aprílbyrjun 2016 og var meðal fyrstu þátta verkefnisins að halda námskeið í markaðsmálum á Blönduósi, 

Hvammstanga, Skagaströnd og Sauðárkróki sem opin voru íbúum Norðurlands vestra. Námskeiðin voru mjög 

vel sótt. Þá hefur það einnig verið mikilvægur þáttur starfs hans við atvinnuráðgjöf að liðsinna frumkvöðlum, 

einyrkjum, sprotum og starfandi fyrirtækjum í markaðs- og kynningarmálum.  

Fjölmargir aðilar hafa leitað eftir ráðgjöf í þessu skyni þar sem áhersla er lögð á markaðsmál, kynningarmál, 

vöruþróun, boðmiðlun og áætlanagerð.  

Á H E R S L U V E R K E F N I  2 0 1 6  

Áhersluverkefni ársins 2016 voru ákveðin að undangengnum fundi Samráðsvettvangsins, 26. apríl 2016. 

Áhersluverkefnin eru sex. 

1. Svæðisleiðsögn á Norðurlandi vestra  

2. Aukið samstarf listamanna/listamiðstöðva og fræðslustofnana á Norðurlandi vestra   

3. Listaskóli unga fólksins 

4. Raunvísindaskólinn 

5. Kortlagning skapandi greina 

6. Íbúakönnun á Norðurlandi vestra 

Alls var fjármagn til þessara verkefna 10 millj. kr. Verkefnin eru komin mislangt af stað en gert er ráð fyrir að 

öllum verkefnunum ljúki á árinu 2017.  

  

Ljósmynd: Sveinbjörg Rut Pétursdóttir 
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ÍBÚAKÖNNUN Á NORÐURLANDI VESTRA 

Á árinu var gerð könnun meðal íbúa landshlutans þar sem spurt var um ýmsa þætti er snúa að búsetu- og 

atvinnumálum. Könnunin var eitt af áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Norðurlands vestra fyrir árið 2016. 

Könnunin var gerð í samstarfi við Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og Samtök sveitarfélaga á Reykjanesi. 

Lagt var upp með að flestar spurningarnar væru eins í þessum könnunum með það að markmiði að hægt væri 

að bera saman svör úr landshlutunum.  

Könnunin var send á um 1500 íbúa landshlutans og barst 941 svar. Könnunin leiddi m.a. í ljós að íbúar eru 

almennt ánægðir með þjónustu sveitarfélaga og leggja mikið upp úr þeim lífsgæðum sem felast í nálægð við 

náttúruna. Hinsvegar finnst íbúum mikilvægt að þættir, eins og aðgengi að háhraðaneti, gsm samband og 

vegasamgöngur, þurfi lagfæringar við.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar má nálgast á slóðinni: 

http://www.ssnv.is/static/files/Mappa/SSNV/ibuakonnun2016  

  

Ljósmynd: Óli Arnar Brynjarsson 

http://www.ssnv.is/static/files/Mappa/SSNV/ibuakonnun2016
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ATVINNU- OG NÝSKÖPUNARSJÓÐUR NORÐURLANDS VESTRA  

Í september 2016 var undirritaður samningur milli SSNV og Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins um Atvinnu- 

og nýsköpunarsjóð Norðurlands vestra. Samningurinn er til þriggja ára og er framlag ríkisins til sjóðsins 10 

milljónir króna á ári. Sérstaklega er horft til mikilvægis þess að byggja upp nýjar þekkingargreinar sem byggja 

á styrkleikum svæðisins og hæfa ungu, vel menntuðu fólki. 

M A R K M I Ð  S A M N I N G S I N S  E R U :  

a)  Til verði ný störf í þekkingargreinum. 

b)  Ungu fólki verði gert kleift að hasla sér völl í atvinnulífi á Norðurlandi vestra, t.d. með stofnun eigin fyrirtækja. 

Samkvæmt ákvörðun stjórnar SSNV var ákveðið að auglýsa eftir umsóknum um styrki í þennan nýja sjóð. Stjórnin 

ákvað einnig að eftirfarandi reglur myndu gilda: Umsækjendur geta verið einstaklingar á Norðurlandi vestra 

sem eru 35 ára og yngri. Hver styrkur er að lágmarki 2 milljónir króna. Þá var ákveðið að úthlutunarnefnd og 

fagráð Uppbyggingarsjóðs sæju um úthlutun styrkjanna og reglur þess sjóðs giltu eftir því sem hægt væri. 

  

Ljósmynd: Óli Arnar Brynjarsson 
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ATVINNUUPPBYGGING Í AUSTUR-HÚNAVATNSSÝSLU  

Þann 16. desember var undirritaður samningur milli Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um mat á 

uppbyggingu nýrrar iðnaðarstarfsemi í Austur-Húnavatnssýslu. Samningurinn byggir m.a. á ályktun Alþingis sem 

samþykkt var 15. janúar 2014 og greinargerð verkefnisstjórnar sem gefin var út í maí 2015. 

Um er að ræða 30 milljón króna framlag sem skiptist á tvö ár og er það  tvíþætt. Annars vegar er um að ræða 

verkfræðilega greiningu á  aðstæðum og innviðum sem þjónað geta uppbyggingu og rekstri iðnaðar. Hins 

vegar er viðskiptaleg greining á iðnaðarkostum sem gætu hentað svæðinu, gerð kynningarefnis og beinar 

kynningar fyrir fjárfestum.  

Gert er ráð fyrir að fyrri hluti verkefnisins verði boðinn út í byrjun árs 2017 og að vinna við seinni hluta 

verkefnisins hefjist í síðasta lagi í ársbyrjun 2018.  

Samningurinn tekur mið af mikilvægi þess að til verði fjölbreytt atvinnulíf á svæðinu sem nýti eftir kostum 

fyrirliggjandi innviði. Horft er bæði til þess að um gæti verið að ræða uppbyggingu lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja og stærri iðnaðarstarfsemi.   

 

 

  

Ljósmynd: Róbert Daníel Jónsson  
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SSNV ATVINNUÞRÓUN   

Á árinu 2016 var sem fyrr unnið að margvíslegum verkefnum hjá SSNV atvinnuþróun. Verkefnin sem um ræðir 

fela í sér fjölbreytta ráðgjöf við frumkvöðla, fyrirtæki, félög og stofnanir. Starf SSNV atvinnuþróunar miðar að 

því að þjónusta einstaklinga og fyrirtæki á Norðurlandi vestra við þróun viðskiptahugmynda, stofnun fyrirtækja 

og rekstrarráðgjöf.  

Töluverður hluti vinnutíma atvinnuráðgjafa fer í 

ráðgjöf og aðstoð við gerð áætlana og umsókna 

til hvers kyns sjóða og lánastofnana. Þá hefur 

einnig vaxið eftirspurn eftir ýmiss konar aðstoð við 

markaðs- og kynningarstarf.  

Alls unnu atvinnuráðgjafar SSNV að 86 verkefnum 

á árinu og hér til hliðar má sjá hvernig verkefnin 

skiptast niður í flokka eftir viðfangsefnum og tíma.  

Langmest var óskað eftir þjónustu atvinnu-

ráðgjafa í ferða- og veitingaþjónustu, eða 62%,  

og hefur sá flokkur stækkað verulega undanfarin 

ár í takt við fjölgun ferðamanna. Til samanburðar 

má nefna að árið 2011 féllu  27% verkefna í 

þennan flokk en 48% árið 2014.  
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Ljósmyndir: Infinity Blue, Handbendi Brúðuleikhús, Samrækt Laugarmýri 
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Oft á tíðum skarast verkefni tengd SSNV atvinnuþróun við verkefni sóknaráætlunar að því leyti að verkefni 

sóknar-áætlunar 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 úthlutaði Uppbyggingarsjóður sóknaráætlunar um 

85% 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 í sjóðinn og einnig áframhaldandi aðstoð 

við verkefni að lokinni styrkveitingu.  

Starfsfólk SSNV atvinnuþróunar sátu einnig fræðslunámskeið sem Sigurður Steingrímsson, starfsmaður 

Nýsköpunarmiðstöðvar, sá um. Á námskeiðinu, sem skipt var niður í 6 þætti og tók alls um 25 klst., var farið í 

fjölmörg atriði er snúa að þjónustu við viðskiptavini atvinnuþróunarfélaga. Má þar t.d. nefna: 

a) Handleiðsla og vinna með frumkvöðlum 

b) Notkun á tækjum og tólum Nýsköpunarmiðstöðvar 

c) Ritun umsókna í smærri sjóði 

d) Stoðkerfi eða stuðningskerfi fyrir frumkvöðla og fyrirtæki 

e) Gerð viðskiptaáætlana - áætlanagerðarlíkan 

f) Fjármál  

 

Ljósmyndir: Hulduhunang, Kokkhús, Natural Bones Design, Pure Natura 
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MENNINGARSTEFNA SVEITARFÉLAGANNA Á 
NORÐURLANDI VESTRA 

Á ársþingi SSNV, haustið 2015, var samþykkt að skipa nefnd til að endurskoða menningarstefnu 

sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra en stefnan var að grunni til lítið breytt frá árinu 2005. Ein af ástæðum 

endurskoðunarinnar var sú að búið var að leggja niður Menningarráð Norðurlands vestra sem hafði umtalsvert 

vægi í menningarstefnunni.  

Í endurskoðunarnefndina voru kjörin: Sigríður Sigurðardóttir, formaður, Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson, Halldór 

G. Ólafsson, Jóhanna E. Pálmadóttir og Unnur Valborg Hilmarsdóttir. Ingibergur Guðmundsson, starfsmaður 

SSNV, starfaði með nefndinni. 

Nefndin hélt alls fimm fundi á tímabilinu janúar-maí 2016 og lauk störfum með því að senda tillögu um 

endurskoðaða menningarstefnu til stjórnar SSNV. Tillagan var síðan send til sveitarfélaganna til skoðunar en 

síðan samþykkt óbreytt á ársþingi SSNV, haustið 2016.  

Menningarstefnu sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra er að finna á heimasíðu SSNV.  

 

 

  

Ljósmynd: Ingibergur Guðmundsson 
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ALMENNINGSSAMGÖNGUR  

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

Vegagerðina 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. 

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

Fjórðungssambands 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 í kjördæminu inn í 

sérstakt félag og hefur fengist samþykki fyrir því hjá verkkaupa, Vegagerðinni. Gert er ráð fyrir að það verði 

klárað á árinu 2017. 

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

almenningssamgangna í landinu hefur þó ekki verið með þeim hætti sem gert var ráð fyrir í upphafi og fór 

farþegum fækkandi á árinu 2016. Sérleyfi það, sem samningurinn byggir m.a. á, hefur ekki haldið og ekki eru 

viðurlög við því að sérleyfið sé brotið. Því sjá sumir sér leik á borði og aka á þessum leiðum yfir sumartímann 

en það er sá tími sem í raun hefur haldið uppi afkomu almenningssamgangna í landshlutanum.  

Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp um fólksflutninga og farmflutninga á landi. SSNV og önnur landshlutasamtök, 

ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga, hafa sent inn umsagnir um frumvarpið. Verði tekið tillit til 

athugasemda SSNV og annarra rekstraraðila almenningssamgangna standa vonir til þess að  tryggja megi 

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 ágætlega nýtt, 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. 

Ljósmynd: Óli Arnar Brynjarsson 
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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 með fagráði 

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

Skagafirði. Starfinu sinnir Davíð Jóhannsson.  

Með verkefninu er leitast við að; a) skapa virkari og öflugri samstarfsvettvang í ferðaþjónustu á Norðurlandi 

vestra, b) skjóta sterkari stoðum undir afkomu og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja á Norðurlandi vestra, c) greina 

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

áframhaldandi uppbyggingu og vexti ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra, d) styðja við vöruþróun og markaðs- 

og kynningarstarf ferðaþjónustufyrirtækja í því skyni að það verði faglegra og árangursríkara.   

Starf ráðgjafans kemur einnig að einstökum samstarfsverkefnum sem sprottin eru á öðrum vettvangi, auk þess 

sem hann er tengiliður á milli sveitastjórna, stjórnsýslunnar og greinarinnar sjálfrar.  

Af einstökum verkefnum, sem voru fyrirferðamikil á árinu, má nefna utanumhald um samstarf vegna 

Fuglastígsverkefnisins, undirbúning náms í svæðisleiðsögn, þátttöku í vinnuhópi um skipulagningu upplýsingaveitu 

á landsvísu og skipulagningu kynningarferðar fyrir ferðasöluaðila úr Reykjavík um svæðið.   

 

 

 

Ljósmynd: SealTravel 
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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 tók þátt í starfi Sveitarstjórnarvettvangs EFTA frá 2014 til 

2016. Adolf H. Berndsen, formaður SSNV, var fulltrúi landshlutasamtakanna. 

Vettvangurinn fundaði í þrettánda sinn í Stykkishólmi 6.-7. júní 2016. Unnur Valborg Hilmarsdóttir, 

varaformaður SSNV, sat fundinn í forföllum formanns. 

Helstu umfjöllunarefni vettvangsins að þessu sinni voru áhrif stefnumótunar ESB um hringrásarhagkerfið á 

sveitarstjórnarstigið í EES/EFTA löndunum og nýtt styrkjatímabil 2014-2021 fyrir EES uppbyggingarsjóðina. 

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

fjölþjóðlegan samning um þjónustuviðskipti (TiSA) og flóttamannavandann í Evrópu.  

 

 

  

Ljósmynd: Róbert Daníel Jónsson 
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ÁRSÞING SSNV  

24. ársþing SSNV var haldið á Sauðárkróki 21. október  í boði Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Fyrir þinginu lá 

ársskýrsla SSNV fyrir árið 2015. Gestir þingsins voru Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður Norðvesturkjördæmis.  

Atvinnumál og byggðaþróun var aðalþema þingsins og framsögumenn þar voru: Hjalti Jóhannesson, 

Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri en erindi hans nefndist „Stóriðja á Austurlandi og lýðfræðileg þróun 

á rekstrartíma“ og Berglind Hallgrímsdóttir, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem kynnti „Verkefni Nýsköpunar-

miðstöðvar, atvinnuþróun og nýsköpun“. 

Á þinginu voru gerðar nokkrar breytingar á samþykktum og þingsköpum SSNV og ný menningarstefna 

sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra var samþykkt. Einnig voru samþykktar fjölmargar ályktanir er snerta 

flest svið búsetu og mannlífs á svæðinu. 

Ný stjórn og varastjórn SSNV var kosin á þinginu til tveggja ára, einnig var kosið í endurskoðunarnefnd SSNV 

og úthlutunarnefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra til tveggja ára.  

Að þingstörfum loknum bauð Sveitarfélagið Skagafjörður til óvissuferðar um Sauðárkrók og síðan var 

hátíðarkvöldverður á Kaffi Krók. 

  

 

Ljósmynd: Sveinbjörg Rut Pétursdóttir 
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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 2016. 

S T A R F S R E G L U R  Ú T H L U T U N A R N E F N D A R  O G  FA G R Á Ð A  

U P P B Y G G I N G A R S J Ó Ð S  

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

Uppbyggingarsjóðs. Reglurnar er að finna á heimasíðu SSNV. 

K J Ö R  Í  Ú T H L U T U N A R N E F N D  O G  FA G R Á Ð  U P P B Y G G I N G A R S J Ó Ð S  

Á ársþingi SSNV, 21. október 2016, fór fram kjör í úthlutunarnefnd og fagráð til tveggja ára:   

Úthlutunarnefnd:  

Lárus Ægir Guðmundsson, formaður, Ingileif Oddsdóttir, Viggó Jónsson, 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.  

Fundargerðir úthlutunarnefndar og fagráða er að finna á heimasíðu SSNV. 

Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra                                                   Ljósmynd: Ingibergur Guðmundsson 
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U P P B Y G G I N G A R S J Ó Ð U R  N O R Ð U R L A N D S  V E S T R A  

 

Ú T H L U T U N  2 0 1 6 :  

Á fundi stjórnar SSNV, 12. janúar 2016, voru samþykktar verklags- og úthlutunarreglur Uppbyggingarsjóðs 

fyrir árið 2016. Því næst var auglýst eftir umsóknum um styrki með umsóknarfresti til og með 15. febrúar. 

Dreifibréf var sent inn á öll heimili og fyrirtæki á Norðurlandi vestra, auglýst var í sjónvarpsvísunum á svæðinu, 

í héraðsfréttablaðinu Feyki og á rafrænu svæðismiðlunum; feykir.is; huni.is; nordanatt.is. Þá var reglulega minnt 

á úthlutunina á svæðismiðlunum en einnig voru vinnustofur á svæðinu auglýstar sérstaklega. Auk þessa voru ýmsir 

svæðispóstlistar notaðir til að auglýsa og minna á umsóknarfrestinn.  

Alls bárust 145 umsóknir þar sem óskað var eftir rúmum 200 milljónum í styrki. Úthlutunarnefnd vísaði 17 

umsóknum frá vegna formgalla en aðrar umsóknir fóru til umfjöllunar í fagráðunum sem lögðu svo sínar tillögur 

fyrir úthlutunarnefnd. Á fundum úthlutunarnefndar, 10. og 14. mars, ákvað nefndin að úthluta 93 styrkjum til 77 

aðila, alls að upphæð 69.400.000 kr.  

Styrkirnir skiptust sem hér segir: a) 9 styrkir voru veittir í stofn- og rekstrarstyrki á sviði menningarmála að 

upphæð 13,8 millj. kr. b) 59 styrkir var veittur til menningarverkefna að upphæð 22.600.000 kr. c) 25 styrkir 

voru veittir til atvinnuþróunar og nýsköpunar að upphæð 33 millj. kr.  

Formleg úthlutun styrkja fór fram í félagsheimilinu Ljósheimum, Skagafirði, 1. apríl, að viðstöddum hátt í 100 

manns, styrkþegum, forsvarsmönnum SSNV og fleirum.   

Listi yfir styrkhafa og önnur atriði er snerta úthlutun styrkja er á heimasíðu SSNV.  

  

Ljósmyndir: Norðanátt.is, Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, Ingibergur Guðmundsson 
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Ú T H L U T U N  2 0 1 7  

Á fundi stjórnar SSNV, 27. september 2016, voru samþykktar verklags- og úthlutunarreglur Uppbyggingarsjóðs 

fyrir árið 2017. Auglýst var eftir umsóknum í lok október með umsóknarfresti til og með 29. nóvember 2016.  

Alls bárust 107 umsóknir þar sem óskað var eftir rúmum 135 millj. kr. í styrki. Úthlutunarnefnd vísaði 6 umsóknum 

frá vegna formgalla en aðrar umsóknir fóru til umfjöllunar í fagráðunum og voru þar til umfjöllunar í lok árs 

2016.   

A T V I N N U -  O G  N Ý S K Ö P U N A R S J Ó Ð U R  N O R Ð U R L A N D S  V E S T R A  

Í lok október 2016 var auglýst eftir umsóknum um styrki með umsóknarfresti til og með 29. nóvember. Alls bárust 

7 umsóknir. Þremur umsóknum var vísað frá vegna formgalla en hinum fjórum vísað til fagráðs atvinnuþróunar 

og nýsköpunar til umfjöllunar.  

 

 

 

 

 

Ljósmynd: Óli Arnar Brynjarsson 
























