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HLUTVERK OG VERKEFNI SSNV  
 

Blátt = úr samþykktum SSNV 

Rauðbrúnt = úr lögum  

Grænt = áhersluverkefni Sóknaráætlunar 
Rautt = nýtt, tilkomið úr umræðum 8. og 9. mars 2018  

 

Hagsmuna-, 
þjónustu- og 
samstarfs- 
vettvangur 
sv.félaganna  
//  
Styrkja stöðu 
aðildar- 
sveitar- 
félaganna á 
landsvísu 

(1) 
Greining og 
stefnumótun 

(2) 
Hagsmunagæsla 

(3) 
Þjónustuhlutverk 

(4) 
Samvinna, þekking, 
fræðsla  

- Byggðaþróun   
 
- Samgöngumál, áætlanir 
 

Sameiginleg 
hagsmunamál 
- Mál skv. ákvörðunum 
þinga og mál sem falla að 
samþykktum SSNV 

- Stuðla að eflingu atvinnulífs á 
Norðurlandi vestra 
- Menningarmál 
- Menntamál 
- Samgöngumál, verkefni 
- Kynning á Norðurlandi vestra 

- Efla samvinnu sveitarfélaga  
- Auka þekkingu 
sveitarstjórnarmanna á 
verkefnum sveitarstjórna 

Vinna að verkefnum sem sveitarfélögin eða löggjafinn fela þeim 
 

Hafa samvinnu um vinnu við tiltekna málaflokka á grundvelli samninga 

Dæmi um 
starfsemi og 
verkefni sem 
falla hér undir: 
 

Ráðuneyti og opinberar 

stofnanir leiti umsagnar hjá 

landshlutasamtökum við 

ákvarðanir eða stefnumótun 

sem varðar landshlutann 

---  

Mótun Sóknaráætlunar fyrir 

landshlutann 

--- 

Stefnumarkandi 

stjórnunaráætlanir 

áfangastaða; DMP 

(Markaðsstofa, aðkoma SSNV) 

Innviðagreining   

 

Heildstæð samantekt á 

heilbrigðisþjónustu í 

landshlutanum og 

samanburður við annan 

landshluta (2017)   

 

 

 

 

  

Sóknaráætlun og Uppbyggingar- sjóður 

---  

Þjónusta atvinnuráðgjafar 

--- 

Aðkoma að Markaðsstofu Norðurlands 

---  

Aðkoma að fagráði ferða- þjónustunnar 

--- 

Almenningssamgöngur  

-- 

Könnun á möguleikum á smávirkjunum á 

Norðurlandi vestra (2017) 

--- 

Ýmsar ráðstefnur og fundir um 

mismunandi málefni – 

fræðsluhlutverk 

 

Nýlega var haldin ráðstefna um 

fjárfestingar lífeyrissjóða   
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---  

Ályktanir á ársþingum 

---  

Innviðagreining   

--- 

Samgönguáætlun landshlutans 

(2017) 

-- 

Íbúakönnun á Nl.vestra (2016)  

---  

 

Kortlagning hverasvæða (2017) 

---  

Kortlagning skapandi greina (2016) 

---  

Beint frá býli - stuðningur (2017) 

---  

Stuðningur við styrkþega 

Uppbyggingarsjóðs og Atvinnu- og 

nýsköpunarsjóðs (2017) 

--- 

Svæðisleiðsögn á Nl.vestra (2016) 

--- 

Starfakynning (2016)  

---  

Listaskóli unga fólksins (2016) 

--- 

Aukið samstarf listamanna/lista- 

miðstöðva og fræðslustofnana á 

Nl.vestra (2016) 

--- 

Iðnaðaruppbygging 

---  

“Verslum heima”-átakið  

---  

Ráðstefna um landbúnað  

---  

Samningur við N-4 um þáttagerð 

---  

Markaðs- og kynningarátak 2016 

Er eitthvað af 
þessum 
verkefnum  
sem ættu  
betur heima 

 

 

 

 

 

 Helst almenningssamgöngurnar, a.m.k. 

ef tap verður á þeim 

--- 

Mennta- og menningarmálin ættu ekki 

endilega að vera sérstök málefni (skv. 
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annars staðar 
eða hentar illa 
að SSNV sinni? 
Hver ætti þá 
frekar að sinna 
þeim? 

 

 

samþykktum) heldur hluti af 

“hagsmunamálum” almennt, auk þess 

sem tilfallandi verkefni á þeim sviðum 

myndu rúmast innan heimildar SSNV til 

að vinna að “verkefnum sem 

sveitarfélögin eða löggjafinn fela þeim”. 

Slík verkefni gætu komið inn gegnum 

ályktanir þinga eða sem áhersluverkefni 

Sóknaráætlunar.  

Önnur verkefni 
sem SSNV 
hefur  
ekki sinnt,  
en ætti 
mögulega að 
gera? 

Aukin áhersla á greiningar og 

grunnvinnu; bæði sem grunn 

fyrir stefnumótun og 

hagsmunagæslu 

 

Ath – Hvort kemur á undan – 

greining eða stefnumótun?  

 

Útkoma úr stefnumótuninni 

væri leiðbeining um það í 

hvaða málaflokkum eigi að 

vinna og leggja áherslur. 

Eigum að geta sett ákveðin 

verkefni í forgrunn á þeim 

grunni. 

 

 

Pólitíska hlutverkið – nýta 

samtökin betur sem rödd 

fyrir svæðið  

 

 

Rýna þingmál og fylgjast 

með frumvörpum 

 

 

Kynna Norðurland vestra, sem 

búsetukost  

 

 

Fjölbrautaskólinn ætti mögulega að 

koma meira inn sem hluti af 

hagsmunagæslu enda sameiginlegir 

hagsmunir alls svæðisins við hann 

tengdir  

  

 

Besta tækifæri til að efla svæðið er í 

gegnum Háskólann á Hólum  

 

 

Lögreglusamþykkt fyrir landshlutann – 

kemur inn (tímabundið verkefni) 

 

 

Auka þekkingu á starfi 

landshlutasamtakanna og 

verkefnum – kynna samtökin fyrir 

bæði sveitarstjórnarfólki og íbúum, 

bæði (a) verkefni og (b) 

þjónustuna 

 

Auka fræðslu og þekkingu innan 

sveitarstjórnargeirans á ýmsum 

sviðum – Halda fundi og 

ráðstefnur  

 

Auka viðkynningu 

sveitarstjórnarfólks 

 

Kynnisferðir til annarra landa hafa 

skilað góðu, til að auka þekkingu, 

en einnig til að ýta undir samræðu 

um stefnu- og hagsmunamál og til 

að auka viðkynningu fóks og 

samskipti   

 


