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Verkefnið næstu misseri 

Vitum hvað við viljum - stefnumótun
Hversu mörg störf viljum við að verði til á næstu 4 árum?

Hverskonar störf viljum við?

Hvaða atvinnugrein viljum við efla?

Hvaða innviði höfum við sem styður ný verkefni?

Hvaða innviði þarf að efla?





Norðurland vestra þarf á

aukinni atvinnu að halda!  

Breyting á íbúafjölda 1998-2022



Viðvarandi skortur á vinnuafli til framtíðar

Störfum mun fjölga um 15.000 á næstu fjórum árum 

Náttúruleg fjölgun fólks á vinnualdri á sama tíma verða 3.000 

12.000 manns þurfa að flytja til landsins til að sinna störfum
sem verða til.  

Árið 2025 verður erlent vinnuafl einn af hverjum fjórum á
vinnumarkaði



Viðvarandi skortur á vinnuafli til framtíðar

Sem hlutfall íbúa á Íslandi þýðir það
289 manns þurfi á vinnumarkað á
Norðurlandi vestra á næstu 4 árum 



Verkefnið næstu misseri 

Vitum hvað við viljum - stefnumótun
Hversu mörg störf viljum við að verði til á næstu 4 árum?

Hverskonar störf viljum við?

Hvaða atvinnugrein viljum við efla?

Hvaða innviði höfum við sem styður ný verkefni?

Hvaða innviði þarf að efla?



Innviðir eru allskonar



Nýsköpun í umhverfismálum

Plastvegir úr endurunnu plasti
Veg einingar úr plasti sem gerir

framkvæmdir 4 x hraðari

Vatn safnast ekki á vegina

Endingartími vega er 3x lengri

Einfalt að viðhalda með nýjum

einingum.

Möguleiki á að leggja lagnir

undir efsta lag



Nýsköpun í umhverfismálum



Nýsköpun í umhverfismálum

Svarta hermannaflugulirfan

Lirfan borðar 2x líkamsþyngd sína á 4

klst. 

Þær verða fóður fyrir fiska, kjúkling, svín 

Draga þannig verulega úr losun

gróðurhúsalofttegunda 

1,3 milljarðar tonna af ætum matvælum –

annað hvort spillist eða er hent.

Eru 42% prótein  



Okkar græni iðngarður?

Nýsköpun Umhverfismál Atvinnuskapandi

Verðmætasköpun Styður við ferðaþjónustu



Ferðaþjónusta

1,3 milljón ferðamenn

það sem af er ári



Ferðaþjónusta

313 milljarðar það

sem af er ári!





Tækifærin eru til staðar

Við þurfum bara að vita

hvað við viljum 




