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Sóknaráætlanir landshluta
– ákvarðanataka og ábyrgð færð heim í hérað

• Mælanleg markmið

• Fimm ár

• Skýrt verklag

• Samráð og lýðræði

• Fjármögnun









4 lykilmálaflokkar

Atvinnuþróun 
og nýsköpun

Menning Menntamál og
lýðfræðileg

þróun

Umhverfis-
mál







Hvammstangi International Puppetry Festival

Greta Clough er stofnandi og listrænn stjórnandi Handbendi 
brúðuleikhúss ehf. sem hefur fengið styrk síðustu ár til að halda 
alþjóðlega brúðulistahátíð. Handbendi hlaut Eyrarrósina í fyrra, 

viðurkenningu fyrir framúrskarandi menningarverkefni utan 
höfuðborgarsvæðisins.

Byggðasaga Skagafjarðar - lokabindi

Sögufélag Skagfirðinga hlaut í fyrra styrk til útgáfu 10. og síðasta bindis hinnar 
yfirgripsmiklu ritraðar Byggðasögu Skagafjarðar, verkefnis sem spannar 26 ár.

Brúnastaðir - ostavinnsla

Bændurnir á Brúnastöðum í Fljótum hafa hlotið
styrki til vöruþróunar og markaðssetningar á 
ostum úr geita- og sauðamjólk og voru
tilnefndir til norrænu Embluverðlaunanna í ár
sem matvælaiðnaðarmaður Norðurlanda.



Áhersluverkefni
Á Norðurlandi vestra eru áhersluverkefni

skilgreind til tveggja ára í senn,
til að auka samfellu í verkefnum.

Áhersluverkefni áranna 2022 og 2023
eru ellefu talsins og hafa margvísleg tengsl
við málaflokka sóknaráætlunar landshlutans

og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.



Áhersluverkefni 2022-2023



Mælikvarðar
árangurs Sóknaráætlunar SSNV 2020-2025

Mælikvarði Markmið fyrir 2025 Gögn

Atvinnuþróun og nýsköpun Fjöldi gistinátta Aukist um 20% Hagstofa Íslands

Fjöldi ferðamanna Aukist um 30% Ferðamálastofa

Fjöldi ferðamanna utan háannar Aukist um 35% Ferðamálastofa

Fjöldi sprotafyrirtækja Aukist um 10 til ársins 2025 RSK

Fjöldi atvinnutækifæra Kannað í fyrsta sinn og svo sett markmið RSK

Meðallaun Hækki í samræmi við landsmeðaltal RSK - Byggðastofnun

Menningarmál Fjöldi gesta sem sækja matarhátíðir Kannað í fyrsta sinn og svo sett markmið SSNV talning

Fjöldi menningar- og listviðburða Kannað í fyrsta sinn og svo sett markmið SSNV talning

Fjöldi starfa í skapandi greinum Aukist 10% RSK

Hlutfall veltu skapandi greina í landshlutanum Hækki um 10% Fyrirtækjakönnun

Umhverfismál Hlutfall úrgangs sem er urðaður Í takt við opinber markmið Stekkjarvík

Hlutfall úrgangs sem er endurunninn Í takt við opinber markmið Stekkjarvík og sveitarfélög

Kolefnisfótspor Lækki um 5% Greining á vegum SSNV

Nýskráningar “grænna” bifreiða Verði 50% Hagstofa Íslands

Menntamál og lýðfræðileg þróun Heilsársstörf við rannsóknir Kannað í fyrsta sinn og svo sett markmið RSK

Hlutfall íbúa með menntun umfram grunnskólapróf Hækki í 70% Byggðastofnun / Hagstofa

Alþjóðlegar styrkveitingar og samstarfsverkefni A.m.k. 10 á tímabilinu SSNV talning

Fjöldi íbúa Fjölgi í takt við landsmeðaltal Hagstofa Íslands
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