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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um núverandi hlutverk sveitarfélaga á Íslandi almennt og þær leiðir sem 

sveitarfélög hafa farið í atvinnuþróun og nýsköpun. Reynt er að komast að því í ritgerðinni 

hvort sveitarfélögin setji sér skriflega stefnu í atvinnumálum og fari eftir þeim. Sveitarfélagið 

Vopnafjörður er tekið sérstaklega fyrir og borið saman við önnur sveitarfélög af svipaðri 

stærð hvað varðar íbúafjölda. Ritgerðin byggir meðal annars á spurningum sem sendar voru til 

sveitarstjóra sveitarfélaganna sem urðu fyrir valinu og svörum við þeim. Helsta niðurstaða 

höfundar er að hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum er illa skilgreint og hvergi er neitt að 

finna um það hlutverk í sveitarstjórnarlögum. Aðeins eitt af þeim sex sveitarfélögum sem 

voru til skoðunar í ritgerð þessari hafði sett sér skriflega stefnu í atvinnumálum þrátt fyrir að 

samkvæmt erindisbréfum atvinnumálanefnda væri eitt að hlutverkum þeirra að móta stefnu 

sveitarfélagsins í atvinnumálum. Ekki er hægt að fullyrða útfrá gögnum og samanburðinum í 

ritgerðinni hvort skrifleg stefna skili meiri árangri sveitarfélaga í atvinnumálum. 
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1  Inngangur 
Sveitarfélög á Íslandi hafa unnið að atvinnuþróun og uppbyggingu bæði beint og óbeint í 

gegnum tíðina en verkefni og skyldur hafa breyst. Fólki á landsbyggðinni hefur fækkað jafnt 

og þétt um leið og fjölgun á Suðvesturhorni landsins hefur átt sér stað og margir kenna því um 

að atvinnulíf á landsbyggðinni sé svo einhæft. Mörg sveitarfélög hafa reynt að sporna við 

þessari þróun með markvissri stefnu í atvinnuþróun og nýsköpun. Bein afskipti sveitarfélaga 

af atvinnulífinu hafa minnkað en aðrar aðgerðir hafa aukist til að mynda í formi styrkja og 

nýsköpunar. Í sveitarstjórnarlögum kemur ekkert fram hvert hlutverk sveitarfélaga eigi að 

vera í atvinnuþróun og því hafa sveitarfélögin engar lögbundnar skyldur til þess að sinna 

atvinnumálum. Þrátt fyrir það hafa mörg sveitarfélög stutt við atvinnulíf og nýsköpun í 

sveitarfélaginu með aðkomu að ýmsum nefndum, félögum og sjóðum svo sem 

atvinnumálanefndum, atvinnuþróunarfélögum, markaðsstofum, rannsóknar- og þróunar-

sjóðum til að efla og styrkja atvinnuþróun og nýsköpun.  

1.2 Val rannsóknarefnis 
Vopnafjörður hefur verið heimabyggð höfundar í 12 ár og er staðurinn höfundi afar kær. 

Atvinna í sveitarfélaginu hefur verið með ágætum hætti en brottflutningur íbúa úr 

sveitarfélaginu hefur verið mikill undanfarin ár. Kannski er um að kenna einhæfni í atvinnulífi 

en það byggist aðallega á fiskvinnslu og þjónustustörfum.      

 Á undanförnum árum hafa atvinnuþróun og búferlaflutningar haldist í hendur á Íslandi 

og hefur stöðug atvinna tryggt búsetu, fjölskyldur og einstaklingar flytjast frá svæðum þar 

sem litla atvinnu er að hafa til svæða þar sem atvinnumöguleikar eru fleiri.
1
 Atvinnumál eru 

oft meðal helstu áhersluatriða sem frambjóðendur til sveitarstjórnakosninga nota í sinni 

kosningarherferð og fær það umfjöllunarefni oft mesta athygli. Því er það forvitnilegt að 

kanna hvort sveitarstjórnir setja þessi málefni á oddinn eftir kosningar með skýrri stefnu sem 

unnið er eftir. Atvinnuþróun og nýsköpun er eitt áhrifaríkasta tæki sem hægt er að notast við 

til þess að styrkja búsetu og vinna gegn atvinnuleysi. Það ætti því að vera sveitarfélögum 

kappsmál að setja sér skýra stefnu í atvinnumálum og styrkja búsetuskilyrði í sínu 

byggðarlagi með aukinni atvinnuþróun og styðja við nýsköpun á markvissan hátt.

 Sveitarstjórnarmál hafa verði höfundi afar hugleikin í mörg ár og hefur höfundur 

starfað í nokkrum nefndum og ráðum á vegum sveitarfélaga í gegnum tíðina. Eftir að hafa 

stundað nám í Háskólanum á Bifröst í stjórnunar- og stefnumótunarfögum þá lék höfundi 

                                                           
1
 Stefán Ólafsson,(1997) Búseta á Íslandi. Bls.147 
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forvitni á að vita hvort minni sveitarfélög á landsbyggðinni settu sér markvissa stefnu í 

atvinnumálum sem þau ynnu eftir.   

1.3 Tilgangur og markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvort samræmi er á milli stefnu sveitarfélaga og 

framkvæmdar í málaflokki atvinnu og atvinnuuppbyggingar er í raun í orði og á borði. Hvort 

litlu sveitarfélögin á landsbyggðinni setji fram skriflega stefnu í þessum málaflokki sem síðan 

er farið eftir, ásamt því að skoða hve miklum fjármunum er varið í þennan málaflokk hjá 

sveitarfélögunum.           

 Á Íslandi er skylda sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 að gera 

tvær fjárhagsáætlanir árlega og skila til ráðneytis sveitarstjórnamála. Annarsvegar er það 

ársáætlun fyrir næsta fjárhagsár og hinsvegar áætlun til þriggja ára.
2
 Það eitt hlýtur að vera 

sveitarstjórnum sveitarfélaga hvati til að gera stefnumiðaða áætlun fyrir málaflokka 

sveitarfélagsins þar sem fjármál eru einn af grunnþáttum í stefnumótun. Markmið höfundar er 

að svara rannsóknarspurningunni: Setja sveitarfélög sér skriflega stefnu í atvinnumálum, 

þróun og nýsköpun og er þeirri stefnu framfylgt?  

1.4 Rannsóknarferlið 
Höfundur studdist við aðferðafræði sem kennd er við Philip Kotler doktor í hagfræði.

3
  

Aðferðafræði Kotlers skiptir rannsóknarferlinu í sex stiga vinnuferli þar sem farið er skref 

fyrir skref í gegnum stig rannsóknar. Á mynd 1 má sjá þau sex þrep sem Philip Kotler nefnir. 

Fyrst er rannsóknarefnið valið og skilgreint, því næst er rannsóknaráætlun mótuð og 

viðfangsefnið afmarkað þó endanleg afmörkun hafi ekki átt sér stað fyrr en seinna í ferlinu. 

Næst hefst heimildaöflun og er bæði afleiddra heimilda og frumheimilda aflað. Þegar 

upplýsingaöflun er lokið er hafist handa við að vinna úr þeim heimildum á gagnrýninn hátt og 

skoðun viðmælanda gerð skil. Að lokum eru niðurstöður og ályktanir höfundar settar fram og 

reynt að færa fram svör við þeirri rannsóknarspurningu sem varpað er fram í upphafi 

ritgerðar. 

                                                           
2
Gunnlaugur A Júlíusson. (2009). Þriggja ára áætlanir. 

3
 Kotler,P (2006) 

Rannsóknar-
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Mynd 1: Rannsóknarþrep Philip Kotler. Kotler, P og Keller, K.L.(2006). bls. 103 
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1.4.1 Rannsóknarefni skilgreint 

Við rannsóknina beitti höfundur bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Sveitarfélögin sem urðu fyrir valinu voru sex talsins og fór val þeirra eftir íbúafjölda 

samkvæmt tölum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og eftir fyrirfram ákveðnum 

forsendum. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar var sendur spurningalisti í tölvupósti til 

stjórnanda sveitarfélagana sex ásamt því að ræða við fjóra sveitarstjóra í síma. Með þeim 

frumheimildum og svörum vill höfundur sýna fram á hvernig sveitarfélögin sex sjá fyrir sér 

stöðu mála hvað varðar stefnumál og markmið sveitarfélagsins í atvinnumálum. Í megindlega 

hluta rannsóknarinnar var unnið með fyrirliggjandi gögn sem aðrir en höfundur hafa safnað 

saman og skráð. Afleiddar heimildir voru fengnar að mestu á veraldarvefnum, í bókum, 

ýmsum skýrslum, lögum og í rekstrartölum sveitarfélaga. 

1.4.2 Heimildaöflun 

Til þess að ritgerðin verði eins greinargóð og unnt þykir hyggst höfundur leggja sérstaka 

áherslu á vandaða og ítarlega heimildaöflun. Skoðaðar verða bækur, rit og ársskýrslur sem 

geta varpað ljósi á stefnumótun, stjórnunarhætti og ákvörðunartöku. Veigamikill þáttur við 

gerð þessarar ritgerðar eru heimasíður sveitarfélaga, ársskýrslur og viðtöl við stjórnendur og 

þá sem koma að atvinnumálum í þeim sveitarfélögum sem skoðuð verða. 

1.4.3 Upplýsingar greindar og  niðurstöður settar fram 

Við framsetningu á niðurstöðum verður byggt á upplýsingum frá Vopnafjarðarhreppi og þeim 

samanburðar sveitarfélögum sem hafa svipaða íbúatölu, þau eru fimm talsins: Blönduósbær, 

Hrunamannahreppur, Dalabyggð, Hvalfjarðarhreppur og Seyðisfjarðarbær. Svörin borin 

saman og niðurstöður við rannsóknarspurningu settar fram.  

1.5 Annmarkar 
Við ritgerð þessa er reynt að hafa öguð vinnubrögð og gagnrýna hugsun að leiðarljósi. Reynt 

að gæta hlutleysis við skráningu niðurstaðna úr svörun spurninga (viðtölum) er skýra viðhorf 

viðmælanda. Ýmsir annmarkar geta samt verið á þeirri nálgun og aðferðum sem höfundur 

notar og gerir hann sér grein fyrir því að framsetning skriflegar stefnu sveitarfélaga á 

heimasíðum þeirra er ábótavant og ekki hægt að ganga að þeim vísum svo treysta verður á 

svör sveitarstjóra og ráðamanna í sveitarfélögunum. Í Dalabyggð sem er eitt sveitarfélaganna 

af þeim sex sem skoðuð voru, var um persónulegt kjör í síðustu sveitarstjórnarkosningum að 

ræða og taldi sveitarstjóri sig lítt upplýstan um stöðu sveitarfélagsins fyrir þann tíma er hann 

tók við en gaf sér tíma til að grafast fyrir um málefnið. Sveitarstjóri Seyðisfjarðar sá sér ekki 

fært að svara spurningalista er honum var sendur með tölvupósti vegna persónulegra anna og 
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því eru upplýsingar þaðan aðeins af heimasíðu sveitarfélagsins og fundargerða. Allt talnaefni 

er fengið af heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga en það er byggt á tölum frá Hagstofu 

Íslands. Þrátt fyrir þekkingu og áhuga höfundar á Vopnafirði vegna búsetu þar í 12 ár reynir 

höfundur að gæta hlutleysis við skráningu niðurstaðna úr svörum spurningalista og viðtölum í 

gegnum síma er skýra viðhorf viðmælanda. 

1.6 Uppbygging ritgerðar 
Uppbygging ritgerðar í framhaldi af Inngangi í kafla 1 er þannig að fyrst er fræðileg 

umfjöllun í kafla 2 og 3. Annar kaflinn er almenn umfjöllun um stjórnskipun, stefnumótun og 

byggðaáætlanir en þar er stuðst við útgefið efni, bækur og heimasíðu Byggðastofnunar um 

þau málefni. Þriðji kaflinn er almenn umfjöllun um sveitarfélög, atvinnumálanefndir, 

atvinnuþróunarfélög og markaðsstofur varðandi verkefni þeirra og hlutverk. Einnig er fjallað 

almennt um stjórnunarhætti og ákvarðanatöku sem sveitarfélög nota í rekstri sínum. Í þessum 

hluta er stuðst við heimasíður sveitarfélaga, þróunarfélaga og markaðsstofa ásamt 

erindisbréfum og/eða samþykktum sveitarfélaga. Einnig var stuðst við efni af heimasíðu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga ásamt skýrslu frá ráðgjafafyrirtækinu R3-Ráðgjöf.  

 Í fjórða kafla er fjallað um þau sex sveitarfélög sem eru í úrtakinu. Stefnu þeirra í 

atvinnuþróun og nýsköpun og aðkomu þeirra að atvinnumálum almennt. Við gerð þessa kafla 

er upplýsinga aflað á heimasíðum sveitarfélaganna og unnið úr þeim upplýsingum sem 

fengust í tölvupóstum frá sveitarstjórum þessara sveitarfélaga.   

 Fimmti kaflinn fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar, reynir að svara rannsóknar-

spurningunni: Setja sveitarfélög sér skriflega stefnu í atvinnumálum, þróun og nýsköpun og er 

þeirri stefnu framfylgt? Einnig eru í þessum kafla hugleiðingar höfundar, umræður og 

ábendingar um það sem vel er gert í sveitarfélögunum og það sem betur má fara.  
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2  Stjórnskipun og stefnumótun 
Eins og heiti þessa kafla ber með sér er tilgangurinn að sjá hvaðan sveitarfélögin fá sitt umboð 

til framkvæmda og ákvarðana. Sveitarstjórnir gegna því mikilvæga hlutverki að móta stefnu í 

ýmsum málaflokkum sem varða starfsemi sveitarfélaganna. Stefnumótunin getur þó verið 

misformleg eftir sveitarfélögum. 

2.1 Stjórnskipun sveitarfélaga  
Sveitastjórnarlög nr. 45/1998 eru lagabálkur sem fjallar um stjórnskipulag sveitarfélaga. Þar 

er meðal annars fjallað um hlutverk og verksvið sveitarstjórna, réttindi og skyldur 

sveitarstjórnarmanna, fjármál sveitarfélaga og eftirlit með þeim. Í 9. gr. sveitarstjórnarlaga 

segir að sveitarstjórn fari með stjórn sveitarfélagsins og hafi ákvörðunarvald um nýtingu 

tekjustofna sveitarfélagsins og umsjón með framkvæmd þeirra verkefna sem sveitarfélagið 

annast. Í öðrum kafla sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 er rætt um sveitarstjórnir, skipan þeirra, 

hlutverk, verksvið og starfshætti. Í hverju sveitarfélagi skal vera sveitarstjórn sem kosin er 

samkvæmt ákvæðum laga um kosningar til sveitarstjórna. Stjórnsýsluábyrgð sveitarfélagsins 

er í höndum sveitarstjórnar og hefur sveitarstjórn ákvörðunarvald um nýtingu tekjustofna að 

svo miklu leyti, sem ekki eru um það ákvæði í lögum. Sveitarstjórnir skulu gera sérstaka 

samþykkt um stjórn og stjórnsýslu sveitarfélaga og meðferð þeirra mála sem sveitarfélögin 

annast og skal samþykktin hljóta samþykki innanríkisráðuneytisins sem fer með málefni 

sveitarfélaga.
4
 Samkvæmt 12. gr. sveitarstjórnarlaga skal fjöldi kjörinna fulltrúa vera 

ákveðinn með hliðsjón af íbúatölu og skal fulltrúafjöldinn vera oddatala.
5
 Stjórnkerfi 

sveitarfélags skiptist í tvo meginhluta, annarsvegar er það embættismannakerfi og hinsvegar 

nefndarkerfi. Embættismannakerfið er sá hluti stjórnkerfisins sem annast framkvæmdir 

ákvarðana bæjarstjórnar, en nefndarkerfið er hið pólitíska kerfi og annast undirbúning 

ákvarðanatöku og er bæjarstjórn til ráðgjafar um ýmis mál. Eins og segir í bók Bjarna 

Jónssonar o.fl., Rekstur og stjórnun sveitarfélaga er: 

 „ Hlutverk og valdsvið nefnda er skilgreint í erindisbréfum þeirra, samþykktum um stjórn 

sveitarfélagsins og einstökum lögum. Í sveitarstjórnarlögum segir að sveitarstjórn ákveði 

valdsvið nefnda, ráð og stjórna sem hún kýs, nema slíkt sé ákveðið í lögum. Þar segir ennfremur 

að sveitarstjórn geti falið nefnd, ráði eða stjórn fullnaðarákvörðun mála nema að lög mæli fyrir 

um annan hátt“.
6
  

                                                           
4
 Lög um sveitarfélög nr. 45/1998. 

5
 Bjarni Jónsson o.fl., 1998,  bls. 45 

6
 Bjarni Jónsson o.fl., 1998,  bls. 60 
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2.2 Stefnumótun sveitarfélaga                

Til eru ótal skilgreiningar á því hvað stefnumótun sé, en í stuttu máli er hægt að segja að 

stefnumótun fjalli um það hvernig best megi ná markmiðum fyrirtækis eða stofnunar með 

þeim þáttum sem til ráðstöfunar eru.
7
 Stjórnendur fyrirtækja standa frammi fyrir þremur 

lykilspurningum þegar móta á stefnu út frá núverandi aðstæðum og horfum: Hvar erum við 

stödd núna? Hvert viljum við stefna? Hvernig komumst við þangað? Stefna skipulagsheildar 

samanstendur af þeim athöfnum sem stjórnendur koma á með það að markmiði að fullnægja 

þörfum viðskiptavina og mæta væntum markmiðum skipulagsheildarinnar.
8
 Sveitarstjórnir 

gegna því mikilvæga hlutverki að móta stefnu í ýmsum málaflokkum sem varða starfsemi 

sveitarfélaganna. Sú stefnumótun getur þó verið misformleg eftir sveitarfélagi. Kostir þess að 

hafa skráða stefnu sem unnin er með formlegum hætti felast einkum í þeirri yfirsýn sem 

stjórnendur fá um hver staða sveitarfélagsins er miðað við aðra, hvernig skuli forgangsraða og 

hvaða aðferðum skuli beitt við framkvæmd þeirra. Þannig geta menn betur greint á milli 

mikilvægra og léttvægra mála, brýnna aðgerða og þeirra mála sem mega bíða.
9
   

Með lögum nr. 74/2003 voru sett inn ný ákvæði í sveitarstjórnarlög um form þriggja ára 

áætlunar. Með þeim kom skýrt fram sú afstaða löggjafans að auknar formkröfur við 

gerð þriggja ára áætlunar undirstrika ábyrgð sveitarstjórna við stjórn á fjármálum.
10

  

Því má segja að það sé innbyggður hvati fyrir sveitarfélög að móta stefnu, því 

fjárhagsleg stefna er einn hluti stefnumótunar. Mikilvægur hluti í stefnumótunarvinnu hjá 

sveitarfélögum er markmiðssetning. Markmiðssetning til nokkurra ára í senn á að 

endurspegla þá framtíðarsýn og þá pólitísku hugmyndafræði sem menn aðhyllast. Síðan 

eru sett nákvæmari markmið í hverjum málaflokki til skemmri tíma, t.d. til eins árs í senn 

sem eru einskonar áfangar á leiðinni að sameiginlegum langtímamarkmiðum.  

     

 

   

 

                                                           
7
 Eiríkur Ingólfsson o.fl., 2007, bls. 96 

8
 Thompson/Strickland/Gamble, 2005,  bls. 3 

9
 Bjarni Jónsson o.fl., 1998,  bls. 79 

10
Sigurður Sverrisson o.fl., 2007  „Sveitarstjórnir á Íslandi“.  
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Skipulagsheildir nýta sér þar á meðal 

SVÓT- greiningu (styrkleikar, veikleikar, 

ógnanir, tækifæri) til þess að meta hvaða 

þættir það eru sem helst móta nánustu 

framtíð heildarinnar (fyrirtækis eða 

stofnunar) og þá greiningu má nota sem 

hjálpargagn við stefnumótun.
11

 Innri 

greining snýr að fyrirtækinu sjálfu 

(Styrkleikar og Veikleikar) og þeirra þátta 

samfélagsins sem snúa að sveitarfélaginu. 

En ytri greining snýr að umhverfinu 

(Ógnanir og Tækifæri) að þeim þáttum þjóðfélagsins sem helst ógna tilvist sveitarfélagsins 

eða skapa því vaxtamöguleika.
12

 Mynd 2 sýnir hlutverk SVÓT- greiningar, við höldum 

styrknum sem sveitarfélagið hefur, bætum veiku hliðarnar, tækifærin nýtum við og upprætum 

og aðlögumst ógnunum.
13

 Algengt er að sveitarfélög fái ráðgjafa til að koma að 

stefnumótunarvinnunni, þar sem utanaðkomandi aðili hefur oft annað, ferskara og nýtt 

sjónarhorn heldur en sá sem er í miðri hringiðunni. Stefnumótun tekur alltaf mikinn tíma og er 

í raun aldrei lokið og þarf stöðugt að endurmeta markmið og þau gildi sem vísa veginn. Vel 

ígrunduð stefna sparar yfirleitt mikinn tíma fyrir stjórnendur síðar. Ef markviss vinnubrögð 

eru höfð að leiðarljósi við stefnumótun, skýr stefna hefur verið tekin og stefnan kynnt öllum 

þeim sem koma að málum, verður öll ákvarðanataka bæði auðveldari fyrir þá sem ákvarðanir 

taka og eykur skilning þeirra sem þær varða. Heildarsýn verður öll skýrari, ekki þarf að verja 

eins miklum tíma í umræður og útskýringar við einstök mál og betra samræmi verður á 

afgreiðslu mála. Stefnumörkun má skipta í yfirstefnu og stefnu fyrir einstaka málaflokka eða 

svið. Yfirstefna lýsir þeim meginviðhorfum sem unnið er eftir og þeim áherslum sem lagðar 

eru á einstaka málaflokka eða svið og innbyrðis tengslum þeirra. Þar eru boðleiðir 

skilgreindar og stjórnskipulagi lýst. Síðan er mörkuð stefna fyrir hvern málaflokk og/eða svið 

og markmið sett.
14

   

 

 

                                                           
11

 Thompson/Strickland/Gamble, 2005,  bls. 97 
12

 Bjarni Jónsson o.fl., 1998,  bls. 79 
13

 Eiríkur Ingólfsson o.fl., 2007, bls. 86 
14

 Bjarni Jónsson o.fl., 1998,  bls. 79 

Sterkar hliðar Tækifæri

+
Halda Nýta

Veikar hliðar Ógnun

- Uppræta

Bæta og aðlaga

Innri greining Ytri greining

Mynd 2: SVÓT-greining. Greining á styrk, veikleika, ógnunum  
og tækifærum.  Heimild: Eiríkur Ingólfsson o.fl. (2007). bls. 86 
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2.3 Byggðastofnun                  

Byggðastofnun vinnur í samráði við iðnaðarráðherra að stefnumótandi byggðaráætlun fyrir 

allt landið. Áætluninni er ætlað að gera grein fyrir ástandi og horfum í þróun byggðar í 

landinu og lýsa stefnu og markmiðum ríkistjórnar í byggðamálum.
15

  

 Aðgerðir opinberra aðila á sviði byggðaþróunar hér á landi hafa aðallega beinst að því 

að stöðva fólksflótta úr dreifðum byggðum landsins í þéttbýlið. Einn af meginþáttum í þessum 

aðgerðum hefur verið fólginn í að móta hugmyndir ólíkra aðila um aðgerðir til að efla 

atvinnulíf í dreifbýlinu. Í þessu sambandi hafa verið notaðar hefðbundnar aðferðir eins og  

greiningu á styrk og veikleikum viðkomandi svæða ásamt ógnunum og tækifærum til að 

greina orsakir viðkomandi þróunar og meta afleiðingar hennar. Greining þessi byggir á 

núverandi stöðu mála og oftar en ekki á þekktum upplýsingum sem liggja fyrir og taka mið af 

venjum þátttakenda í slíkum verkefnum. Framreiknaðar tölur um þróun mála út frá forsendum 

sem hafa verið til staðar í umhverfinu hafa einnig tíðkast. Ein af meginaðferðum við skoðun á 

hugsanlegri þróun byggða er í vaxandi mæli hvers kyns framtíðarrýni og er hún í framhaldi af 

því notuð sem grunnur að stefnumótun atvinnugreina og byggða.
16

    

 Árið 2006 samþykkti Alþingi ályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2006 

– 2009. Sú ályktun fól í sér áherslur, markmið og aðgerðartillögur til þess að ná settum 

markmiðum. Stefnt var að því að bæta og efla skilyrði búsetu á landsbyggðinni og 

samkeppnishæfni landsins og voru eftirfarandi markmið lögð fram til grundvallar:  

 Að landshlutakjarnar verði efldir en jafnframt hugað sérstaklega að leiðum til þess að 

treysta búsetu í þeim byggðarlögum sem glímt hafa við viðvarandi fólksfækkun.  

 Að byggðarlög nái að laga sig að örri samfélagsþróun og hröðum breytingum á 

atvinnuháttum.  

 Að atvinnulíf, menntun, menning og félagslegt jafnræði verði styrkt á landsbyggðinni. 

Megináhersla skal vera lögð á gildi menntunar og menningar ásamt aukinni nýsköpunar- og 

atvinnuþróunarstarfsemi. Bættar samgöngur og fjarskipti, ásamt styrkingu landshluta-

kjarnanna Akureyrar, Ísafjarðar og Miðausturlands og annarra mikilvægra atvinnu- og 

þjónustumiðstöðva á landsbyggðinni. 

Þrjú meginatriði skulu stjórnvöld hafa að leiðarljósi á gildistíma byggðaáætlunar:  

 Að stórefla menntun á landsbyggðinni. 

 Að fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni. 

                                                           
15

 Byggðarstofnun „Hlutverk“ 
16

 Eiríkur Ingólfsson o.fl., 2007, bls. 122-123 
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 Að efla Byggðastofnun og gera henni kleift með framlögum í fjárlögum að sinna 

mikilvægum verkefnum á sviði byggðamála.
17

 

Þessi áætlun rann út árið 2009 og fól iðnaðarráðuneytið Byggðastofnun að vinna 

byggðaáætlun 2010-2013. Ákveðið var árið 2009 að móta þá byggðaáætlun sem innlegg 

í „20/20-Sóknaráætlun fyrir Ísland.― sem nú er unnið að.
18

  Henni er ætlað að samþætta 

og aðlaga fjölmargar áætlanir ríkisins að breyttum áherslum. Markmið áætlunarinnar er 

að forgangsraða fjármunum, nýta auðlindir betur og virkja mannauð þjóðarinnar til að 

vinna gegn fólksflótta og leggja grunn að almennri velsæld. Auk þess að leggja grunn 

að nýrri atvinnustefnu.
19         

 Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á 

landsbyggðinni og að fylgjast með þróun byggðar í landinu. Stofnunin veitir lán og /eða 

annan fjárhagslegan stuðning meðal annars í því skyni að bæta aðstöðu til búsetu í 

einstökum byggðarlögum og reyna þannig að koma í veg fyrir að byggðir fari í eyði og 

að óæskileg byggðaröskun eigi sér stað á landsbyggðinni.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Byggðastofnun,“Byggðaáætlun 2006-2009“  
18

 Byggðastofnun,“Byggðaáætlun 2010-2013“ 
19

 Forsætisráðuneytið.“ 20/20 – Sóknaráætlun fyrir Ísland“ 
20

 Byggðastofnun,“Hlutverk“ 
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3  Sveitarfélög og atvinnumál 
Sveitarfélög hafa frá upphafi Íslandsbyggðar verið grundvallareining í stjórnskipan 

landsmanna. Markmið framkvæmda- og löggjafavaldsins á síðari árum hefur verið sú að gera 

hvert sveitarfélag að einu þjónustusvæði sem geti myndað sterka heild.
21

 Sveitarfélögum 

hefur fækkað verulega frá árinu 1950 en þá voru þau 229 en árið 2010 voru þau samkvæmt 

tölum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 76 og fer fækkandi með aukinni sameiningu 

sveitarfélaga.
22

 Á Íslandi er einkenni sveitarstjórnarstigsins einkum fjöldi lítilla sveitarfélaga.

 Lítil sveitarfélög hafa lítið bolmagn til að taka að sér verkefni en leysa þau oft með því 

að kaupa þjónustu af nágrannabyggðarlögum eða í sameiningu í gegnum byggðasamlög.
23

 

Sérstaklega á þetta við í minni sveitarfélögum þar sem oft virðist lítið svigrúm vera til annars 

en að sinna þeim lögboðnu skyldum sem sveitarfélögum er gert að sinna.
24

 Samvinna 

sveitarfélaga í gegnum byggðasamlög eða svæðisbundin landshluta samtök sveitarfélaga hafa 

því oft reynst vel. Starfandi landshlutasamtök sem þessi eru átta talsins víðsvegar um landið 

og hafa þau öll sérstakan framkvæmdastjóra. Eitt meginhlutverk landshlutasamtakanna er að 

fara með byggðamál og sérstök hagsmunamál hvers landshluta.
25

 

3.1 Hlutverk og verkefni sveitarfélaga 
Starfsemi sveitarfélaga á Íslandi er mikilvæg fyrir íbúa þeirra þar sem þau veita þeim ýmsa 

þjónustu sem þeir gætu vart verið án í sínu daglega lífi. Hlutdeild sveitarfélaga í opinberri 

þjónustu hefur aukist jafnt og þétt og hafa stór verkefni verið færð til þeirra frá ríkisvaldinu á 

undanförnum árum.
26

 Sveitarfélögunum er ætlað að vinna að þeim verkefnum sem að lög fela 

þeim að inna að hendi, auk þess sem þeim gefst svigrúm til að taka að sér önnur verkefni sem 

varða íbúa þeirra og gegna því mikilvægu hlutverki í þágu samfélagsins.    

 Hver sveitarstjórn hefur svigrúm til að móta sér stefnu varðandi hvaða ólögbundnu 

þjónustu hún veitir í sínu sveitarfélagi og byggir það á stjórnarskrárbundnum rétti 

sveitarfélagsins til sjálfstjórnar. Einnig gegna sveitarfélögin veigamiklu hlutverki sem 

vinnuveitendur og eru íslensk sveitarfélög einn stærsti vinnuveitandi landsins og eru 

starfsmenn sveitarfélaganna um 22.000 í tæplega 18.000 stöðugildum samkvæmt kynningar-

bæklingi sem Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út árið 2007 um íslensk sveitarfélög. 

Sveitarfélög eru sum hver stærsti vinnuveitandi á sínu atvinnu- og þjónustusvæði og greiða 

                                                           
21

 Sigurður Sverrisson o.fl., 2007  „Sveitarstjórnir á Íslandi“.   
22

 Samband íslenskra sveitarfélaga, „ Sameining sveitarfélaga“  
23

 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 236-237 
24

 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 233 
25

 Samband íslenskra sveitarfélaga.(e.d.) Sambandið.  
26

 Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál, 2005-2006.  
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þau u.þ.b. 60% af skatttekjum sínum í laun og launatengd gjöld starfsmanna sinna. Ýmis 

starfsemi sveitarfélaganna er rekin í sjálfstæðum rekstrareiningum eða fyrirtækjum svo sem 

hitaveitur, vatnsveitur, fráveitur, félagslegar íbúðir og hafnir. Þau fyrirtæki hafa sjálfstæðar 

tekjur og fjárhag. Sveitarfélögin mynda stoðir þess velferðasamfélags sem við búum í, þau sjá 

íbúum sínum fyrir almennri grunnþjónustu og ber þeim ásamt ríkisvaldinu að búa 

atvinnulífinu umgjörð fyrir starfsemi sína. Þau lögbundnu verkefni sem sveitarfélög inna af 

hendi má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er það stjórnsýslan sem felst meðal annars í því að veita 

leyfi til atvinnustarfsemi og að annast eftirlit með byggingum og heilbrigðismálum. Í öðru 

lagi má nefna velferðarþjónustu sem meðal annars rekstur grunnskóla, tónlistarskóla, 

leikskóla og svo íþrótta-, æskulýðs-, og tómstundastarfsemi svo eitthvað sé nefnt. Fræðslu- og 

uppeldismál er stærsta einstaka verkefni sveitarfélaganna og verja þau um helmingi útgjalda 

sinna í þann málaflokk. Síðast en ekki síst má nefna tæknilega þjónustu sem íbúarnir njóta 

almennt séð, til dæmis veituþjónusta, gatnagerð, brunavarnir o.s.frv.
27

  

3.2 Atvinnuhlutverk sveitarfélaga 
Í gegnum tíðina hafa sveitarstjórnir haft 

nokkur afskipti af atvinnuuppbyggingu, 

bæði sem vinnuveitandi og með stuðningi 

við atvinnulífið. Þessi afskipti 

sveitarfélaga hafa verið mismikil en það 

má kannski segja að oftar en ekki eru það 

verst settu sveitarfélögin sem  hafi þurft 

að grípa til sérstakra aðgerða til að tryggja 

atvinnu í byggðarlaginu. Eins og sjá má á 

mynd 3 er mjög misjafnt hve miklum 

fjármunum sveitarfélögin sem skoðuð voru leggja fram í atvinnumál byggðarlagsins. 

 Á undanförnum árum hefur þó dregið úr afskiptum sveitarstjórna af atvinnumálun 

sökum breytts lagaumhverfis og þeirrar áherslu á að hið opinbera sé ekki í rekstri þar sem að 

einkaaðilar á samkeppnismarkaði geti tekið að sér. En í gegnum tíðina hafa afskipti 

sveitarfélaga einkum verið með fernum hætti:
28

 

1. Með stofnun eða rekstri þjónustufyrirtækja. Til dæmis má nefna vatns-og rafveitur 

auk þess sem sveitarfélög hafa tekið þátt í ýmiss konar atvinnuskapandi framkvæmdum. 

                                                           
27

  Sigurður Sverrisson o.fl., 2007  „Sveitarstjórnir á Íslandi“. 
28

 Sigurðsson,1972, sjá velferðarráðuneytið,  2006. 

Mynd 3: Framlög sveitarfélaga til atvinnumála 2006-2010. 
Heimild: Sveitarstjórar sveitarfélaganna 
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2. Með beinni eða óbeinni þátttöku í stofnun og rekstri atvinnufyrirtækja. 

3. Með fyrirgreiðslu og stuðningi við atvinnufyrirtæki, t.d. með ýmiss konar þjónustu 

eða aðstoð á borð við lóðaúthlutun og skipulagsákvarðanir. 

4. Með fjárhagsaðstoð til atvinnufyrirtækja til að tryggja atvinnurekstur í 

byggðarlaginu,til dæmis með kaupum á hlutafé, styrk-eða lánveitingum og ábyrgðum 

sveitarsjóða á lánum. Með breytingum á 73. gr. sveitarstjórnarlaga hefur hins vegar 

verið tekið fyrir að hægt sé að binda sveitarsjóð í ábyrgðir vegna skuldbindinga 

óskyldra aðila.
29

  

Sveitarfélög nú til dags leggja töluvert upp úr því að styðja við nýsköpun og skapa umgjörð 

utan um atvinnugreinar á borð við ferðaþjónustu, mennta- og menningarstarfsemi. 

Sveitarfélög leggja aukna áherslu á að auðvelda ýmiss konar fyrirtækjum að koma starfsemi 

sinni á fót. Einkum er það gert með stofnun atvinnuþróunarfélaga en starfsemi þessara félaga 

er þó mismikil. Atvinnuþróunarfélögin eru rekin með mismunandi rekstrarformi þ.e. þau eru 

ýmist rekin í formi hlutafélaga, almennra félaga, byggðasamlaga eða á vegum 

landshlutasamtaka sveitarfélaga.  

Í lögum um Byggðastofnun segir að stofnunin skuli skipuleggja og vinna að ráðgjöf við 

atvinnulífið á landsbyggðinni í samstarfi við atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og 

aðra.
30

  

Hlutverk sveitarfélaga hefur ekki verið eins umfangsmikið við mótun atvinnu- og 

byggðastefnu og æskilegt er vegna smæðar og mikils fjölda og því hefur þótt álitlegra að 

Byggðastofnun eigi samstarf við atvinnuþróunarfélögin. Byggðastofnun hefur í því skyni gert 

samninga við níu atvinnuþróunarfélög og unnið að gerð svokallaðra vaxtasamninga við 

einstök svæði síðustu misseri.
31

 

3.3 Atvinnumálanefndir 
Sveitarfélög hafa mörg hver sett á stofn atvinnumálanefndir en þær bera ýmis nöfn eftir 

starfsemi og staðsetningu en hafa þó yfirleitt mjög svipuðu hlutverki að gegna. Til að reyna að 

komast að hinu almenna hlutverki atvinnumálanefnda skoðaði höfundur hlutverk nokkurra 

atvinnumálanefnda víðsvegar um land.       

                                                           
29

 Velferðarráðuneytið (e.d) 
30

 Lög um byggðastofnun nr. 106/1999 
31

 Velferðarráðuneytið (e.d) 
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 Á Hornafirði er starfrækt atvinnu- og menningarmálanefnd og í nefndinni starfa fimm 

fulltrúar. Starfsmenn nefndarinnar eru forstöðumaður menningarmiðstöðvar og bæjarstjóri 

ásamt þremur nefndarmönnum. Hlutverk og starfssvið nefndarinnar er samkvæmt erindisbréfi 

afar umfangsmikið og er því aðeins stiklað á stóru hvað varðar atvinnumál. Hlutverk 

nefndarinnar er að móta stefnu í atvinnu- og menningarmálum og vinna að eflingu atvinnu- og 

menningarlífsins í sveitarfélaginu. Nefndin gegnir jafnframt því hlutverki að vera stjórn 

menningarmiðstöðvar Hornafjarðar og einnig að starfa sem bókasafnsnefnd. Atvinnu- og 

menningarmálanefndinni er ætlað að starfa náið með bæjarstjórn og vera henni til ráðgjafar í 

atvinnumálum, fylgjast með atvinnuhorfum og vinna markvisst að því að sporna gegn 

atvinnuleysi með bæjarstjórn. Nefndinni er ætlað að gera tillögur til bæjarstjórnar um 

útgjaldaliði á svið atvinnumála. Samkvæmt erindisbréfi atvinnumálanefndar er nefndinni 

ætlað að eiga samstarf við önnur félög og nefndir um þau helstu atriði er snúa að 

atvinnumálum og byggðarþróun með það að markmiði efla það ferðaþjónustustarf sem fyrir er 

í sýslunni. Þau félög eru meðal annars Þróunarfélag Austurlands og Ferðamálafélag Austur-

Skaftafellssýslu. Þá er nefndinni einnig ætlað að standa fyrir kynningu og fræðslu um 

atvinnumál í sveitarfélaginu ásamt því að hafa eftirlitsstörf með ýmsum þáttum sem snerta 

landgræðslu og landbúnað.
32

         

 Á Seyðisfirði er starfrækt atvinnumálanefnd, er ber heitið atvinnu- og framtíðar-

málaráð. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar sér um að kjósa nefndarmenn. Í nefndinni eru fimm 

fulltrúar og fimm til vara. Tveir af nefndarmönnum eru úr bæjarstjórn og þrír frá 

atvinnulífinu, þá á bæjarstjóri rétt á að sitja fundi nefndarinnar og hefur málfrelsi og 

tillögurétt á fundum. Samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar er hlutverk hennar að vera 

bæjarstjóra Seyðisfjarðar til ráðgjafar í atvinnumálum sem tengjast framtíð sveitarfélagsins 

ásamt því að sjá um stefnumótun og tillögugerð í samvinnu við bæjarráð. Nefndinni er ætlað 

að leita að nýjum atvinnutækifærum og laða að ný fyrirtæki fyrir kaupstaðinn í samstarfi við 

aðila úr atvinnulífinu á staðnum, ásamt því að efla þá starfsemi sem nú þegar er starfrækt á 

svæðinu og skjóta undir hana nýjum og sterkari stoðum. Hún hefur einnig það hlutverk að 

vera tengiliður sveitarfélagsins við Atvinnuþróunarfélag Austurlands og atvinnulífið á 

Austurlandi í heild sinni.
33

    

 Atvinnumálanefnd Stykkishólms heyrir beint undir bæjarstjórn og starfar bæjarstjóri 

með nefndinni eftir því sem þurfa þykir. Í nefndinni eiga sæti fimm fulltrúar og fimm til vara. 

                                                           
32

 Sveitarfélagið Hornafjörður. (e.d) Erindisbréf, Atvinnu-og menningarmálanefnd Hornafjarðar.  
33

 Seyðisfjörður.(e.d.) Erindisbréf atvinnu- og framtíðarmálaráðs. 
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Hlutverk nefndarinnar er að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og starfa að atvinnumálum 

bæjarfélagsins og gera tillögur til bæjarstjóra um markmið í atvinnumálum. Einnig er 

nefndinni gert að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar nái fram að ganga. 

Ásamt því að gera tillögur til bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun vegna þeirra verksviða sem 

undir nefndina falla og í atvinnumálum almennt. 

Eftir að hafa skoðað erindisbréf og/eða samþykktir atvinnumálanefnda þessara þriggja 

sveitarfélaga í kafla 3.3 hér á undan má ætla að almennt hlutverk atvinnumálanefnda sé eins 

og nafnið ber til kynna að fjalla um atvinnumál og í sumum tilvikum ferðamál, framtíðarmál 

og svo menningarmál sveitarfélagana. Þeim er ætlað að vera sveitarfélaginu til ráðgjafar, 

vinna að stefnumótun í atvinnumálum og að vinna eftir þeirri stefnu.     

 Nefndunum ber að stuðla að uppbyggingu og eflingu atvinnulífs og nýsköpunar og 

kanna nýjar leiðir í þeim efnum. Einnig er þeim ætlað að sjá um að koma með tillögugerð sem 

ætlað er að styrkja aðgerðir sveitarfélagsins í atvinnumálun t.d. tillögur að hugsanlegum 

útgjaldaliðum sveitarfélagsins til atvinnumála. Atvinnumálanefndum er ætlað það hlutverk að 

vera tengiliður við atvinnulífið í heild sinni og fylgjast með þróun og atvinnuhorfum með það 

að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi í byggðarlaginu. Einnig er þeim ætlað að vera 

tengiliður sveitarfélagsins við ýmis landshlutasamtök og hagsmunasamtök eins og 

markaðsstofur og atvinnuþróunarfélög. Nefndunum er líka oft ætlað að koma með tillögur 

varðandi úrbætur á fyrirtækjum sem eru þegar á staðnum með það að markmiði að efla 

starfsemina og stuðla að aukinni samkeppnihæfni atvinnulífsins á staðnum. Kynningar og 

markaðsmál staðarins eru líka oft í höndum atvinnumálanefnda. 

3.5 Atvinnu og þróunarfélög 
Á Íslandi eru starfrækt atvinnu- og þróunarfélög í nokkrum landshlutum. Hér verður reynt að 

greina frá þeim og stikla á stóru um hlutverk þeirra almennt og stuðst er við starfsemi 

Atvinnuþróunarfélaga  á Suðurlandi, Austurlandi og Norðurlandi. 

 Atvinnuþróunarfélag Suðurlands eru í eigu 14 sveitarfélaga á Suðurlandi.
34

  

Samkvæmt samþykktum félagsins eru markmið félagsins að efla atvinnu- og atvinnulíf og 

veita fyrirtækjum, einstaklingum, sveitarfélögum og stofnunum rekstrarráðgjöf. Félaginu er 

ætlað að vinna að verkefnum á sviði atvinnu- og athafnalífs í samræmi við stefnu 

sveitarfélaganna á svæðinu. Því er ætlað að veita styrki til verkefna á svæðinu ásamt því að 

vinna að þróunarverkefnum fyrir svæðið.
35

 Félaginu er ætlað að stuðla að eflingu 

                                                           
34

 Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, „Eigendur“  
35

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, „Samþykktir“   
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atvinnulífsins á Suðurlandi og vinna þannig að aukinni hagssæld á svæðinu og er það meðal 

annars gert í formi ráðgjafar og styrkja. Einnig er félaginu ætlað að vera leiðandi í kynningar- 

og upplýsingamálum fyrir atvinnurekendur, auk þess að aðstoða aðila við atvinnusköpun og 

nýjungar.
36

             

 Að Þróunarfélagi Austurlands koma ekki einungis sveitarfélögin á svæðinu heldur 

fjöldinn allur af fyrirtækjum á Austurlandi og eru aðildarfélög rúmlega 50 talsins.
37

 

Þróunarfélag Austurlands var stofnað árið 1983. Félagið starfar að framþróun í atvinnulífi og 

jákvæðri samfélagsþróun á Austurlandi. Helsta hlutverk félagsins er að efla atvinnulíf og 

samfélag á Austurlandi og veita ráðgjöf við nýsköpun- og þróunarverkefni auk þess að veita 

ráðgjöf til fyrirtækja um bættan rekstur.
38

 Til hliðar við Þróunarfélagið starfar 

Atvinnuþróunarsjóður Austurlands. Sjóðurinn hefur þann tilgang að stuðla að eflingu og 

þróun atvinnulífs á Austurlandi og auðvelda innkomu smærri verkefna inn á markaðinn með 

kaupum á hlutafé og úthlutun styrkja hvort sem um er að ræða einstaklinga eða fyrirtæki.
39

 Átta sveitarfélög koma að Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og er starfssvæði 

félagsins bundið við þau sveitarfélög.
40

 Félaginu er ætlað að vera leiðandi afl í uppbyggingu 

atvinnu og þróunar á Eyjafjarðarsvæðinu með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, 

efla hagvöxt og auka fjölbreytileika þeirra starfa sem í boði eru. Einnig er félaginu ætlað að 

skapa hagstæð skilyrði fyrir ný verkefni og tækifæri og efla Eyjafjörð sem eftirsóttan valkost 

til búsetu. Þetta skal gert meðal annars með því að stuðla að betri rekstrargrundvelli 

atvinnulífsins og bæta samkeppnishæfni Eyjafjarðarsvæðisins gagnvart öðrum svæðum 

innanlands sem utan. Einnig er félaginu ætlað að vera samráðsvettvangur aðildar-

sveitarfélaganna í sameiginlegum hagsmunamálum.
41

     

3.6 Markaðsstofur og hlutverk þeirra 
Markaðsstofur eru starfræktar í öllum landshlutum og eru flest sveitarfélög landsins aðilar að 

þeim. Markaðsstofurnar eru sjö talsins með Höfuðborgarstofu. Stofurnar halda úti eigin 

heimasíðum með kynningarefni og upplýsingum um landshlutann og vinna aðallega að 

ferðamálum. Þær standa einnig fyrir öflugum kynningar- og útgáfumálum og gefa flestar út 

sína eigin bæklinga með fræðslu og þjónustu svæðisins. Flestar markaðsstofurnar hafa það þó 

að langtímamarkmiði að útvíkka sitt starfssvið og vinna með fleiri atvinnugreinum. Hér á eftir 

                                                           
36

 Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, „Þjónusta félagsins,“  
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Þróunarfélag Austurlands, „aðildarfélög“  
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 Þróunarfélag Austurlands,“atvinnuþróunarsjóður,“  
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 Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, „tilgangur“  
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verður fjallað um fjórar markaðsstofur og reynt að komast að því hvert sé þeirra almenna 

hlutverk.          

 Fyrsta er að telja Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi sem hefur starfað frá árinu 

2003. Stofan er í eigu ferðamálasamtaka Norðurlands eystra og Norðurlands vestra og starfar 

hún náið með ferðamálafulltrúum og sveitarfélögum á Norðurlandi auk þess sem tugir 

ferðaþjónustufyrirtækja af svæðinu taka þátt í markaðsstofunni. Sveitarfélögin leggja til 500 

kr. á hvern íbúa inn í rekstur stofunnar. Helstu hlutverk Markaðsstofu ferðamála á 

Norðurlandi er að samræma markaðs- og kynningarmál norðlenskra ferðaþjónustuaðila sem  

er ætlað að ná til bæði innlendra og erlendra ferðamanna. Markaðsstofan býður 

ferðaþjónustuaðilum einnig upp á aðstoð og ráðgjöf varðandi ýmis kynningar- og 

markaðsmál. Einnig stendur hún fyrir ýmis konar fræðslu og heldur úti sameiginlegri vefsíðu 

fyrir ferðaþjónustu á svæðinu í þeim tilgangi að efla og kynna Norðurland.
42

   

 Næst ber að nefna Markaðsstofu Austurlands sem var stofnuð af sveitarfélögum og 

ferðaþjónustuaðilum á Austurlandi árið 1999. Markaðsstofan er sjálfseignarstofnun og er 

rekstur hennar fjármagnaður með framlögum frá sveitarfélögunum sem eiga aðild að stofunni, 

hvert sveitarfélag borgar árlega 650 kr. á hvern íbúa sem gerir rúmlega þrjár milljónir kr. 

árlega og einnig koma félagsgjöld frá ferðaþjónustuaðilum sem eru þátttakendur í 

markaðsstofunni. Helstu verkefni markaðsstofunnar er stuðningur við nýsköpun og vöruþróun 

auk þess að aðstoða við markaðssetningu á vörum. Markaðsstofa Austurlands sér einnig um 

viðburðastjórn og rekstur á heimasíðu fyrir landshlutann. Hún kemur að útgáfu dagskrár og 

kynningarefnis og tekur þátt í fræðslu og ráðgjöf. Markaðsstofan ásamt fleiri aðilum tekur þátt 

í stefnumótum fyrir Austurland. Verkefni markaðsstofunnar snúast fyrst og fremst um 

ferðaþjónustu en hún hefur einnig starfað á öðrum tengdum sviðum, svo sem að menningu og 

þróun á matvælatengdum afurðum.
43

      

 Markaðsstofa Vesturlands er einkahlutafélag í eigu Samtaka sveitarfélaga á 

Vesturlandi, Ferðamálasamtaka Vesturlands og All Senses Group sem er hópur fyrirtækja í 

ferðaþjónustu á Vesturlandi. Allir hluthafarnir hafa jafnan hlut í markaðsstofunni. Náið 

samstarf er á milli Markaðsstofu og allra ferðamálafulltrúa á Vesturlandi, sveitarfélaga og 

hagsmunaaðila auk þess sem hún starfar náið með ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu. Eitt 

af aðalverkefnum markaðsstofunnar eru markaðs- og kynningarmál en hún heldur einnig úti 

vefsíðu fyrir landshlutann, gefur út bæklinga og heldur ýmsar sýningar. Kynningarstarf er því 

                                                           
42

 R3 Ráðgjöf.(e.d). Bls. 14 
43

 R3 Ráðgjöf.(e.d). Bls. 14-15 



~ 24 ~ 
 

einn meginþátturinn í starfsemi Markaðsstofu Vesturlands.
44

   

 Markaðsstofa Vestfjarða var stofnuð árið 2005 og var hluti af Atvinnuþróunarfélagi 

Vestfjarða til ársins 2007. Markaðsstofan er í dag að fullu rekin sjálfstætt og sem 

sjálfseignarstofnun. Stofnendur Markaðsstofunnar eru Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 

Fjórðungssamband Vestfjarða og Ferðamálasamtökin á Vestfjörðum. Sveitarfélögin greiða 

932 kr. á hvern íbúa á ári til markaðsstofunnar. Markaðsstofan starfar sjálfstætt með sína eigin 

stjórn en er í nánu samstarfi við Atvinnuþróunarfélag og Ferðamálastofu. Verkefni 

markaðsstofunnar fara mikið eftir árstíðum og er fyrri hluti árs nýttur mestmegnis í 

kynningarstarf en haustin í fjármögnun og almennan undirbúning. Hluti af verkefnum 

stofunnar er einnig að stuðla að aukinni umræðu meðal ferðaþjónustuaðila og efla fræðslu. 

Fræðslu og útgáfumál er eitt af þeim verkefnum sem Markaðsstofan sinnir, auk þess að vinna 

að vöruþróun. Í dag starfar stofan nánast eingöngu að málefnum ferðaþjónustu en hyggst færa 

út verksvið sitt á komandi árum og fara þá að starfa með fleiri atvinnugreinum.
45

   

Eftir að hafa skoðað þær fjórar markaðsstofur sem teknar voru til umfjöllunar hér að ofan má 

sjá að þær eru allar reknar sjálfsstæðar, annað hvort sem sjálfseignastofnanir eða 

einkahlutafélög. Markaðsstofur eru yfirleitt í eigu nokkra aðila, þá yfirleitt sveitarfélaga þess 

svæðis sem stofurnar starfa á, en einnig er algengt að ferðaþjónustuaðilar svæðisins eigi 

einnig hlut. Fjórðungssambönd og atvinnuþróunarfélög eru einnig aðilar að sumum 

markaðsstofum. Aðkoma sveitarfélaganna er fyrst og fremst í formi styrkja sem þau veita 

markaðsstofunum og er yfirleitt ákveðin upphæð á hvern íbúa. Markaðsstofurnar starfa flestar 

í nánu samstarfi við ferðamálafulltrúa, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila. Helstu hlutverk 

markaðsstofanna fram að þessu hafa aðallega verið í tengslum við ferðaþjónustu en þær 

virðast vera að færa út verksvið sitt með hverju árinu. Hlutverk og verkefni þeirra hafa mörg 

verið í tengslum við markaðs- og kynningarmál. Markaðsstofurnar halda úti eigin heimasíðum 

með kynningarefni og upplýsingum um landshlutann. Einnig standa þær fyrir öflugum 

kynningar- og útgáfumálum og gefa einnig flestar út sína eigin bæklinga með fræðslu um 

þjónustu svæðisins. 

3.7 Stjórnunaraðferðir 
Í gegnum árin hafa stjórnkerfi oftar en ekki mótast smám saman án sérstaks skipulags og 

gefist vel en árgangur má oftast bæta. Eitt af verkefnum stefnumörkunar er að ákveða hvaða 

stjórnkerfi skuli notað. Ákveða þarf hvaða deildir eða einingar skuli vera reknar og þeirra 
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verksvið, hvaða ábyrgð þær bera og hvernig boðskiptum og valdi til ákvarðanatöku er 

háttað.
46

 Stafsemi skipulagsheilda eru oft sett fram með myndrænum hætti og kallast slík 

framsetning á stjórnskipulagi, skipurit. Í slíku skipuriti eru formlegar boðleiðir, ferlar og 

starfsemi skipulagsheildarinnar sýndar með myndrænum hætti.
47

  

3.8 Ákvarðanataka  
Flestar stofnanir og sveitarfélög starfa eftir starfaskipulagi. Rekstur félags eða stofnunar er 

greindur niður í nokkur svið, hvert svið hefur yfirmann og tilgreindan fjölda starfsmanna. 

Verkefni innan stofnunar eru síðan að mestu unnin innan þessara ákveðnu sviða. 

Fyrirkomulag þetta hefur reynst mörgum sveitarfélögum og stofnunum vel þar sem starfsemi 

félagsins er skipt upp í einingar sem sinna afmörkuðum verkefnum.
 48

 Á mynd 4 er dæmi um 

hefðbundið starfsskipulag þar sem sveitarfélagi er skipt upp í nokkur jafnrétthá svið sem sinna 

ákveðnum verkefnum og hafa undir þeim ákveðnar deildir. Bæjarráð heyrir síðan beint undir 

bæjarstjórn og er í raun sjálfstæð stoðeining sem sinnir innra eftirliti.
49

   

Dæmi um skipurit sveitarfélags: Sveitarfélagið Hornafjörður 

 

Mynd 4: Skipurit Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Heimild: Heimasíða Hornafjarðar 

Verkefnaskipulag hefur verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár. Í slíku skipulagi 

tilheyra starfsmenn ekki neinni sérstakri deild eða sviði, heldur er starfsfólk sett saman í hópa 

til að vinna verkefni eða að lausnum vandamála sem bera að höndum. 
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 Bjarni Jónsson o.fl.,1998, bls. 80 
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 Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006, bls. 9 
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 Fjármálaráðuneytið.(e.d) Stjórnendavefur  
49

 Sveitarfélagið Hornafjörður. Stjórnsýsla  
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 Þetta skipulag krefst mikils af starfsfólki en er sveigjanlegt.
50

 Formleg samþætting þessara 

skipulagsgerða, starfaskipulags og verkefnaskipulags er kallað fléttuskipulag. Fyrirtæki sem 

notar slíkt skipulag byggir á hefðbundnum sviðum en í kringum flest stærri verkefni eru settir 

í gang verkefnahópar með aðkomu þeirra sviða sem þurfa þykir til að leysa verkefnið.
51
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 Fjármálaráðuneytið. (e.d) Stjórnendavefur 
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4  Greiningar og mat 
Höfundur leitaði til valinna sveitarfélaga til að fá upplýsingar sem notaðar verða í þennan 

kafla ritgerðarinnar. Höfundur hafði löngun til að skoða hvernig sveitarfélagið Vopnafjörður 

stæði sig í atvinnumálum í samanburði við önnur sveitarfélög að svipaðri stærð hvað varðar 

íbúafjölda. Til að finna sambærileg sveitarfélög að íbúatölu ákvað höfundurinn að 

sveitarfélögin yrðu að hafa íbúatölu yfir 600 íbúum en þó ekki yfir 900 íbúum bæði árin 2006 

og 2010 og samkvæmt talnaefni Sambands íslenskra sveitarfélaga voru þau sex að tölu sem 

uppfylltu þessi skilyrði og þau eru: Vopnafjörður, Blönduósbær, Hvalfjarðarsveit, 

Seyðisfjörður, Hrunamannahreppur og Dalabyggð. Sendi höfundur sveitarstjórum 

sveitarfélaganna sex tölvupóst með spurningum ásamt því að eiga viðtöl við fjóra sveitarstjóra 

í síma. Niðurstöður úr því efni eiga að varpa ljósi á stefnu sveitarfélaga í atvinnumálum innan 

hvers sveitarfélags og því fjármagni sem þau leggja fram í þennan málaflokk. Ásamt því að 

gera grein fyrir hlutverki sveitarfélagsins í atvinnumálum í dag og tengsl þeirra við stoðkerfið 

svo sem ríkisvaldið, Þróunarfélag, Atvinnuþróunarsjóð, Markaðsstofur, Nýsköpunarmiðstöð, 

Vaxtarsamninga o. fl. sem styðja þennan málaflokk. 

4.1 Vopnafjörður 
Vopnafjörður er í Norður- Múlasýslu sem liggur milli Héraðsflóa og Bakkaflóa, og er 

fjörðurinn bæði víðlendur og veðursæll. Aðalatvinnugreinar Vopnafjarðar eru fiskveiðar, 

fiskvinnsla og ferðaþjónusta og er stærsti atvinnurekandinn HB Grandi hf., áður Tangi hf., 

sem rekur umfangsmikla útgerð og fiskverkun og er því kjölfesta í atvinnulífi staðarins.
52

   

4.1.1 Íbúaþróun 

Þrátt fyrir stöðugt atvinnulíf og góða þjónustu 

hefur íbúum Vopnafjarðar fækkað ört. 

Samkvæmt talnaefni Sambands íslenskra 

sveitarfélaga þá voru 712  íbúar á Vopnafirði árið 

2006 en hefur fækkað ört á þessum fimm árum 

eða um 42 íbúa en árið 2010 var íbúatala 

Vopnafjarðar 670 manns.  
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 Markaðsstofa Austurlands (e.d). „Vopnafjörður“  

Mynd 5: Íbúaþróun Vopnafjarðar 2006-2010. Heimild: 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
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4.1.2 Vopnafjörður - stefna í atvinnumálum og eftirfylgni 

Í samtali og gegnum tölvupóst við Þorstein Steinson sveitarstjóra Vopnafjarðar kom fram að 

til staðar í sveitarfélaginu væri til vel skilgreindur stuðningspakki sveitarfélagsins við 

nýsköpun og atvinnusköpun og sérstakt erindisbréf fyrir atvinnumálanefnd. Stefna 

sveitarfélagsins að öðru leyti er að styðja atvinnulífið svo sem kostur er í gegnum tengsl þess 

við stoðkerfið, s.s. ríkisvaldið, Þróunarfélag Austurlands, Nýsköpunarmiðstöð, Atvinnu-

þróunarsjóð, Vaxtar-samning Austurlands og fleiri. Starfsmenn sveitarfélagsins hafa um 

árabil verið aðilum innan handar í samskiptum við stoðkerfið auk beinna afskipta af 

atvinnulífinu.            

 Árið 2003 var settur saman stuðningspakki sveitarfélagsins við ný- og atvinnusköpun í 

sveitarfélaginu. Ráðgjafafyrirtækið Teikn á lofti var fengið til að aðstoða við gerð stefnunnar. 

Í henni er litið er svo á að meginhlutverk sveitarfélagsins sé að búa til eins gott umhverfi fyrir 

fyrirtæki, starfandi jafnt sem ný, sem kostur er. Stuðningspakkinn er vel skilgreindur en í 

upphafi hans segir – og lýsir meginmarkmiðum hans: „Vopnafjörður vill styðja við bakið á 

aðilum sem stuðla að nýsköpun og atvinnusköpun í sveitarfélaginu. Því vill sveitarfélagið 

bjóða slíkum aðilum uppá tímabundna aðstoð samkvæmt neðangreindum skilgreiningum og 

skilmálum“. Stuðningsaðgerðir við nýsköpun og atvinnusköpun á Vopnafirði skiptist niður í 

sex megin flokka:           

 1.  Markmið sem sagt er frá hér að ofan.        

 2. Megináherslur. Að styðja við og ýta undir nýsköpun og atvinnusköpun í eftirfarandi 

greinum: Sjávarútvegi og landbúnaði sem og tengdum greinum, iðnaði, upplýsingatækni og 

líftækni svo og ferðaþjónustu.        

 3. Stuðningur. Þessi hluti stuðningspakkans skiptist niður í sex undirflokka og 

skilgreinir þau sameiginlegu markmið sem stuðningurinn grundvallast á. Umhverfið, sem 

bæjarfélagið hefur uppá að bjóða. Faglegan stuðning, atvinnumálafulltrúa sveitarfélagsins við 

leit að fjármögnunarleiðum til viðbótar við stuðning hreppsins og undirbúning við umsóknir 

um slíka fjármögnun. Framkvæmdakannanir (feasibility studies), Vopnafjarðarhreppur veitir 

styrki til framkvæmdakannana fyrirtækja. Aðflutningsstyrkur, Vopnafjarðarhreppur veitir 

utanaðkomandi/erlendum fyrirtækjum styrk til að ýta undir fjárfestingu í nýjum 

framleiðslueiningum á staðnum eftir reglum sem sveitarfélagið hefur sett sér. Aðstöðustyrkur, 

sveitarfélagið býður styrk í formi lóða, orku- og fasteignagjalda, hámarks styrktartímabil er 

þrjú ár með misjafnri prósentu. Húsnæði, möguleiki er að sveitarfélagið veiti húsnæði gegn 

vægri leigu undir viðkomandi framleiðslu/þjónustueiningu, hámarks styrktartímabil er þrjú ár.

 4. Takmarkanir. Þær takmarkanir sem sveitarfélagið hefur sett sér við val á þeim 
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fyrirtækjum sem sækja um stuðning.        

 5. Umsóknir. Umsóknarferlið útfært og skilgreint.     

 6. Úrvinnsla og framkvæmd.  Ákvarðanir vegna stuðnings og forgangsröðun verkefna 

sem falla undir átakið er alfarið í höndum sveitarstjórnar hverju sinni. Sveitarstjórn hefur 

umsjón með framkvæmd og fjárhagsramma þessarar nýsköpunar- og atvinnusköpunarátaks 

sveitarfélagsins og hefur leyfi til túlkunar á einstökum ákvæðum þessara reglna.
53

 Atvinnumálanefnd sveitarfélagsins vinnur samkvæmt samþykktum hennar og hefur 

um árabil unnið að framgangi atvinnumála með þeim meðulum sem hún ræður yfir. Í þessu 

samhengi verður ekki hjá því komist að minnast þeirrar gríðarlegu vinnu sem stjórnendur 

sveitarfélagsins lögðu á sig til að tryggja eignarhald langstærsta vinnuveitanda 

sveitarfélagsins með kaupum á hlutabréfum í Tanga h/f, sem Eskja h/f hafði áður keypt frá 

Vopnafirði. Fyrirtækið Tangi h/f var síðan tekið inn í HB Granda og í dag er fyrirtækið stærsti 

atvinnurekandinn á Vopnafirði. Sveitarstjóri telur að þar hafi beinlínis allt verið lagt undir til 

að halda atvinnulífinu á staðnum gangandi.     

 Sveitarfélagið er einnig afgerandi aðili í ferðamálum og rekur sveitarfélagið meðal 

annars höfn, hótel, tjaldstæði, sundlaug, golfvöll, leikvelli, menningarhús, félagsheimili, 

upplýsingamiðstöð og safn. Einnig styrkir sveitarfélagið félagasamtök og safn í 

byggðarlaginu.         

 Samkvæmt upplýsingum frá sveitarstjóra Vopnafjarðarhrepps, Þorsteini Steinsyni, 

hefur Vopnafjarðarhreppur sinnt atvinnumálum sveitarfélagsins í gegnum sveitarstjórn, 

atvinnumálanefnd o.fl. og hefur sveitarfélagið lagt fram gríðarmikla vinnu sem miðað hefur 

að ný- og atvinnusköpun í sveitarfélaginu. Atvinnusköpun er langtímaverkefni og því ekkert 

sjálfgefið hver útkoman verður þrátt fyrir markvissa vinnu og beinan tilkostnað. Mörg 

verkefni hafa verið til skoðunar, sum hver farið í gegnum langt ferli og gætu skapað þar 

atvinnu til framtíðar. Á tímabilinu hefur meðal annars tekist að koma á fót útstöð 

Þekkingarnets Austurlands á Vopnafirði og auka til muna starfsemi tengda ferðamálum. Auk 

þess hefur verið um fjölmörg önnur verkefni að ræða. Þar er bæði um að ræða hluti sem 

sveitarfélagið kemur beint að og einnig verkefni sem fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar 

vinna að.         

 Sveitarfélagið er aðili að stofnunum eins og Markaðsstofu Austurlands, Menningarráði 

Austurlands og Þróunarfélagi Austurlands. Í gegnum þessar stofnanir á sveitarfélagið mikil 

samskipti við önnur sveitarfélög í fjórðungnum og víðar. Ferða- og menningarfulltrúi 

                                                           
53

 Stuðningsaðgerðir við nýsköpun og atvinnusköpun á Vopnafirði, sjá viðauka B 
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sveitarfélagsins situr fjóra til sex fundi árlega með kollegum sínum, framkvæmdastjóra 

Markaðsstofu og menningafulltrúa fjórðungsins og er einnig stjórnarmaður í Markaðsstofu 

Austurlands sem fulltrúi sveitarfélaga á Austurlandi. Kynningarstarf sveitarfélagsins er 

umfangsmikið og er sveitarfélagið í samvinnu við Markaðsstofu með kynningarstarf þetta.

 Vopnafjarðarhreppur greiðir samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins ákveðna upphæð 

árlega til Þróunarfélagsins Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og Atvinnuþróunarsjóðs 

Austurlands. Jafnframt hefur sveitarfélagið lagt fram fjárhæðir til margvíslegra átaksverkefna 

sem eru í framkvæmd í sveitarfélaginu til stuðnings verkefnum og fleiru. Til þessara hluta 

hafa í heild verið greiddar 20.3 milljónir króna og auk þessa hafa fengist styrkir frá ríkinu sem 

renna til margvíslegra þátta. Fjárhæð þessi er því hærri sem nemur styrkjunum. Ekki er hér 

meðtalinn kostnaður sem tengist hlutabréfakaupum í Tanga h/f.       

  Í samtali við Þorstein Steinsson, sveitarstjóri á Vopnafirði telur hann að ekki leiki á 

því nokkur vafi að sveitarfélag eins og Vopnafjörður hefur hag af aðild sinni að 

Þróunarfélagi Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og Atvinnuþróunarsjóði Austurlands 

það hefur sýnt sig ítrekað á undanförnum árum. Það er litlu sveitarfélögunum mikilvægt að 

vera hluti af stærri heild en frumkvæðið er og verður heimamanna. Varðandi samskiptin við 

stoðkerfið er mikilvægt að sýna frumkvæði því ekkert gerist af sjálfu sér og með þetta að 

leiðarljósi hefur þess verið gætt að samskiptin séu eins góð og þau geta verið.
54

 

4.2 Val á samanburðar sveitarfélögum 
Við val á samanburðarsveitarfélögum sem bera á saman við Vopnafjörð þótti höfundi rétt að 

þau þyrftu að vera af svipaðri stærð til að samanburðurinn væri marktækur og því var horft til 

íbúatölu sveitarfélaga árið 2006 annars vegar og íbúatölu árið 2010 hins vegar. Sveitarfélögin 

urðu að hafa íbúatölu yfir 600 íbúum en þó ekki yfir 900 íbúum bæði árin 2006 og 2010. 

Tafla 1: Íbúafjöldi 2006-2010. Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. 
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 Þorsteinn Steinson sveitarstjóri Vopnafjarðar. (2011, 15. febrúar) 

2006 2007 2008 2009 2010

3511 Hvalfjarðarsveit 616 683 641 626 617

3811 Dalabyggð 682 710 712 696 687

7502 Vopnafjarðarhreppur 712 701 674 682 670

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður 726 716 717 706 669

8710 Hrunamannahreppur 786 794 794 789 793

5604 Blönduósbær 892 895 908 879 900
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En samkvæmt tölulegum gögnum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga var niðurstaðan sú að 

sex sveitarfélög á Íslandi uppfylltu þessi skilyrði og eru það: Hvalfjarðarsveit, Dalabyggð, 

Seyðisfjarðar-kaupstaður, Hrunamannahreppur, Blönduósbær ásamt Vopnafirði. 

4.2.1 Hvalfjarðarsveit 

Þann 1. júní 2006 voru fjórir hreppar sameinaðir og þeir voru: Hvalfjarðar-strandarhreppur, 

Skilmannahreppur, Leirár- og Melahreppur og Innri-Akraneshreppur. Nýja sveitarfélagið fékk 

nafnið Hvalfjarðarsveit. Samkvæmt talnaefni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga voru íbúar 

sveitarfélagsins 616 árið 2006 en árið 2010, 617 manns og hafði því á þessum árum fjölgað 

um einn íbúa. Flestir íbúar sveitarfélagsins búa í dreifbýli en þó eru tveir þéttbýliskjarnar og 

sá þriðji er í uppbyggingu. Hvalfjarðarsveit er landbúnaðarhérað en einnig er öflugt 

iðnaðarsvæði á Grundartanga.
55

         

 Samkvæmt svari í tölvupósti frá Laufeyju Jóhannsdóttur, sveitarstjóra Hvalfjarðar-

sveitar, er núverandi hlutverk sveitarfélagsins í atvinnuþróun og nýsköpun að stuðla að og 

koma að uppbyggingu með aðstoð hvað varðar upplýsingargjöf í skipulags- og 

byggingarmálum. Sveitarfélagið hefur ekki sett sér neina skriflega framtíðastefnu í 

atvinnumálum.         

 Atvinnumálanefnd er starfandi í Hvalfjarðarsveit og vinnur eftir samþykktum 

Hvalfjarðarsveitar og hefur hún svipuðu hlutverki að gegna og aðrar atvinnumálanefndir. 

Atvinnumálanefnd Hvalfjarðarsveitar hefur meðal annars látið vinna greiningavinnu um 

atvinnumál í sveitarfélaginu. Markmið könnunarinnar sem atvinnumálanefnd gerði var að 

skoða hvernig atvinnuhættir væru í sveitarfélaginu, hverjir væru meginkostir og/eða gallar við 

búsetu í sveitarfélaginu. Eins var verið að kanna hvort íbúar sveitarfélagsins væru með 

nýsköpunarhugmyndir sem hægt væri að styðja við og auka þannig fjölbreytni í störfum til 

framtíðar. Atvinnumálanefndin hefur rætt um könnunina og niðurstöður hennar, og kynnt 

sveitarstjórn helstu niðurstöður og þykir ástæða til að vinna áfram með niðurstöður hennar.

 Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit er þátttakandi í Markaðsstofu Vesturlands og er einnig 

aðili að Samtökum Sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) og innan þess félags er það aðili sem 

vinnur að atvinnuráðgjöf SSV. Aðilar á vegum þeirra hafa haft fasta viðveru á skrifstofu 

sveitarfélagsins einu sinni í mánuði á árinu 2010-2011 og sér sveitarstjórn um að auglýsa 

viðveru þeirra. Á þessum árum þ.e. 2006-2010 hefur sveitarfélagið greitt framlag til SSV og 

það framlag hefur verið notað til uppbyggingar á ferðamálum, atvinnuþróun og öðru slíku.

 Sveitarstjóri telur það mjög mikilvægt að sveitarfélag eins og Hvalfjarðarsveit sé aðili 
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að Markaðsstofu og það gefi sveitarfélaginu góðan stuðning. Engin sjáanleg aukning hefur 

orðið á fjölda fyrirtækja í sveitarfélaginu síðastliðin fjögur ár. Samkvæmt bókhaldi 

Hvalfjarðarsveitar hefur sveitarfélagið lagt fram 17 milljónir í málaflokkinn árin 2006-2010.
56

  

4.2.2 Dalabyggð  

Sveitarfélagið Dalabyggð varð til við sameiningu sex hreppa árið 1994, þeir hreppar sem þá 

sameinuðust voru  Fellsstrandarhreppur, Hvammshreppur, Skarðshreppur, Suðurdalahreppur, 

Laxárdalshreppur og Haukadalshreppur. Árið 2006 bættist síðan Saurbæjarhreppur við. 

samkvæmt talnaefni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga voru íbúar Dalabyggðar 682 árið 

2006 en árið 2010 voru íbúar 687 og hafði fjölgað lítillega eða um fimm manns. Aðal 

atvinnuvegur Dalabyggðar er landbúnaður og þá aðallega sauðfjárrækt.
57

  

 Sveinn Pálsson sveitarstjóra Dalabyggðar telur að meginhlutverk Dalabyggðar í 

atvinnuþróun og nýsköpun sé fyrst og fremst að gera ytri aðstæður eins góðar og kostur er. 

Þar má helst nefna að til séu byggingarlóðir fyrir iðnað, þjónustu og aðra athafnastarfsemi og 

að lóðar- og gatnagerðargjöld séu hófleg. Einnig að það sé gott aðgengi að atvinnuráðgjöf á 

vegum sveitarfélagsins (SSV). Sveitarstjóri Dalabyggðar kannaðist ekki við það að skrifleg 

stefna í atvinnumálum hafi verið gerð í sveitarfélaginu en vildi þó ekki útiloka að slíkt plagg 

væri til. Sveitarfélagið hefur unnið að aðalskipulagi byggðarlagsins þannig að lóðir undir 

atvinnustarfsemi eiga að vera til reiðu ef áhugi er á að koma með atvinnustarfsemi á staðinn. 

Atvinnumálanefnd hefur ekki verið starfandi í sveitarfélaginu síðan árið 2004 en 

ferðamálafulltrúi var við störf hjá sveitarfélaginu frá á árunum 2007-2010. Dalabyggð er aðili 

að Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) sem sér um atvinnuráðgjöf fyrir 

sveitarfélagið og að Markaðsstofu Vesturlands og hefur greitt til þeirra samtals rúmlega fjórar 

milljónir í aðildargjöld á árunum 2006-2010. Sveitarstjóri telur aðild að þessum sjóðum góða 

og skili sér til baka og gefi með því sveitarfélaginu meiri möguleika á uppbyggingu 

atvinnulífsins í byggðarlaginu. Sveitarstjóri vill ekki fullyrða að fyrirtækjum hafi fjölgað í 

sveitarfélaginu síðastliðin fjögur til fimm ár fyrir tilstilli eða aðkomu sveitarfélagsins en 

einstaklingar og fyrirtæki hafa notið aðstoðar atvinnuráðgjafar SSV. Fjármunir sem 

sveitarfélagið hefur lagt í atvinnumálin á árunum 2006-2010 eru rúmlega 29 milljónir en 

upphæðirnar eru misjafnar á milli ára.
58
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4.2.3 Seyðisfjarðarkaupstaður 

Árið 1895 fékk Seyðisfjörður kaupstaðarréttindi og er kaupstaður á Austfjörðum. Staðurinn 

óx í kringum síldveiðar og vinnslu.
59

 Samkvæmt talnaefni Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

var íbúafjöldi í sveitarfélaginu 726 árið 2006 en árið 2010 hafði íbúum fækkað talsvert eða 

um 57 á þessum fjórum árum niður í 669 íbúa.
60

       

 Sveitarfélagið hefur á sínum snærum atvinnumálanefnd er ber heitið atvinnu- og 

framtíðarmálaráð. Samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar er hlutverk hennar að vera bæjarstjóra 

Seyðisfjarðar til ráðgjafar í atvinnumálum sem tengjast framtíð sveitarfélagsins ásamt því að 

sjá um stefnumótun og tillögugerð í samvinnu við bæjarráð.
61

 Á heimasíðu sveitarfélagsins er 

ekki að finna neina skriflega stefnu í atvinnumálum en samkvæmt fundagerð atvinnumála-

nefndar stendur það til bóta á þessu ári. Sveitarfélagið er í samstarfi við Þróunarfélag 

Austurlands og hafa þau í sameiningu verið að vinna að væntanlegri Álkaplaverksmiðju á 

Seyðisfirði sem myndi verða mikil lyftistöng í atvinnumálum sveitarfélagsins og skapa mörg 

störf. Samkvæmt ársreikningum/sundurliðun á rekstri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

hefur Seyðisfjarðarkaupstaður sett samtals rúmlega 29 milljónir í atvinnumál á þessum fjórum 

árum.
62

 

4.2.4 Hrunamannahreppur 

Hrunamanahreppur er í uppsveitum Árnessýslu. Ylrækt er mikið stunduð í sveitarfélaginu og 

þá sérstaklega í þéttbýliskjarnanum á Flúðum enda mikill jarðhiti á svæðinu. Hreppurinn er  

ásamt því framarlega hvað varðar nautgriparækt og mjólkurframleiðslu.
63

 Samkvæmt 

talnaefni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga var íbúafjöldi í hreppnum 786 árið 2006 en 

fjölgað hafði um sjö árið 2010 og þá var íbúatalan komin upp í 793.
64

    

 Samkvæmt sveitarstjóra Hrunamannahrepps Jóni G. Valgeirssyni er núverandi 

hlutverk sveitarfélagsins í atvinnumálum margvíslegt. Bæði á borði sveitarstjórnar sjálfrar að 

koma að áhugaverðum málum og síðan en ekki síst á grundvelli sameiginlegra stofnana, 

ýmist á starfssvæði Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga á Suðurlandi (SASS) eða með öðrum 

sveitarfélögum í Uppsveitum Árnessýslu. Þar má nefna Atvinnuþróunarfélag Suðurlands 

(AÞS), Markaðsstofu Suðurlands og Ferðamálafulltrúa uppsveita Árnessýslu. Hrunamanna-

hreppur hefur ekki sett sér neina beina skriflega framtíðarstefnu í atvinnumálum en hefur 

sinnt þessu hlutverki á grundvelli sveitarstjórnar og sameiginlegra stofnana. Þess ber að geta 
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að atvinnuleysi er afar lítið í sveitarfélaginu og hefur verið á bilinu fimm til níu manns að 

meðaltali á mánuði en íbúafjöldi í sveitarfélaginu er tæplega 800 manns. Sveitarstjórn fer með 

málefni atvinnumálanefndar en það hefur ekki gefist vel að vera með sérstaka nefnd í þessu. 

Hrunamannahreppur er aðili að Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands og Markaðsstofu 

Suðurlands, og hefur greitt í þá sjóði rúmlega 3,5 milljónir en hafa ber í huga að árið 2010 

tóku sveitarfélögin af eigin fé Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands en greiddu ekki framlög í 

félagið. Sveitarstjóri Hrunamannahrepps, Jón G. Valgeirsson telur að aðild að þessum sjóðum 

skili sér inn í sveitarfélagið en það hefur að vísu ekki verið mælt sérstaklega. Fyrirtækjum 

hefur fjölgað eitthvað í sveitarfélaginu á tímabilinu 2006-2010 en sveitarfélagið er samt ekki 

beinn þátttakandi í mörgum fyrirtækjum en hefur haft aðkomu að uppbyggingu þeirra með 

ýmsum hætti. Sem dæmi má nefna uppbyggingu tjaldsvæðis og hjólahýsabyggðar á Flúðum. 

Á síðasta kjörtímabili eða á árunum 2006-2010 lagði sveitarfélagið fram ríflega 35 milljónir í 

þennan málaflokk.
65

 

4.2.5 Blönduósbær 

Blönduós er bæjarfélag á Norðvesturlandi og fékk kaupstaðarréttindi þann 4. júlí 1988. Árið 

2002 sameinaðist síðan Engihlíðarhreppur Blönduósbæ en sveitarfélagið hélt þó sínu fyrra 

nafni. Aðalatvinnulíf sveitarfélagsins byggist á margs konar matvælaiðnaði og þjónustu.
66

 

Samkvæmt tölum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga var íbúafjöldi 892 árið 2006 en árið 

2010 var íbúatalan komin í 900 og hafði því fjölgað í sveitarfélaginu um 8 manns á þessu 

tímabili.
67

           

 Núverandi hlutverk sveitarfélagsins í atvinnuþróun og nýsköpun Blönduósbæjar er 

samkvæmt bæjarstjóra, Arnari Þór Sævarssyni, að sveitarfélagið ýti undir atvinnuþróun og 

nýsköpun með því að hafa frumkvæði til þess að sjá möguleika sem bjóðast hverju sinni. 

Sveitarfélagið hefur ekki sett sér neina skriflega framtíðarstefnu í atvinnumálum. 

Blönduósbær er í samstarfi við nágrannasveitarfélög sín og í sameiningu eru þau með 

Byggðasamlag um menningu og atvinnumál sem leggur mikla áherslu á atvinnumál. 

Byggðasamlagið nær yfir öll fjögur sveitarfélögin í Austur-Húnavatnssýslu. Telur bæjarstjóri 

að sveitarfélagið hafi sinnt atvinnumálum ágætlega á síðasta kjörtímabili en taka verði inn í 

myndina að efnahagsörðugleikar hafa haft áhrif á þennan þátt, þó má nefna að fyrir tilstilli 

og aðkomu sveitarfélagsins hefur fyrirtækjum fjölgað í sveitarfélaginu síðast liðið kjörtímabil. 

Sveitarfélagið er aðili að Markaðsstofu Norðurlands en telur bæjarstjóri að það hafi skilað 
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litlu fyrir sveitarfélagið. Á árunum 2006-2010 hefur bæjarfélagið lagt fram c.a. 15 milljónir í 

málaflokkinn atvinnumál.
68
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5  Niðurstöður og ábendingar   
Í sveitarstjórnarlögum er ekkert um það getið hvert hlutverk sveitarfélaga eigi að vera í 

atvinnuþróun og nýsköpun og hafa því sveitarfélög engar lögbundnar skyldur til þess að sinna 

atvinnumálum. Þrátt fyrir það hafa sveitarfélög alltaf komið að atvinnumálum í gegnum tíðina 

með einum eða öðrum hætti.  

5.1 Hlutverk og stefna sveitarfélaga  
Eftir rannsóknarvinnu og svör frá sveitarstjórum sveitarfélagana sex má segja að núverandi 

hlutverk sveitarfélagana í atvinnumálum og sérstaklega í atvinnuþróun og nýsköpun sé 

aðallega tvíþætt, annars vegar felist það í því að skapa góðar aðstæður og forsendur fyrir 

fyrirtæki, bæði starfandi fyrirtæki sem og ný fyrirtæki sem vilja flytja starfsemi sína í 

bæjarfélagið. Hins vegar að stuðla að ráðgjöf og styrkveitingum til atvinnuþróunar og 

nýsköpunar, oftast í gegnum atvinnuþróunarfélög, markaðsstofur og slíkar sameiginlegar 

stofnanir sem sveitarfélögin eru aðilar að.   

5.2 Atvinna og íbúaþróun 
Eins og fram kemur í ritgerðinni er traust atvinna grundvöllur búsetu og hafa fjölskyldur og 

einstaklingar flutt búferlum frá svæðum þar sem litla eða enga atvinnu er að hafa til svæða þar 

sem atvinnumöguleikarnir eru fleiri. Því er það afar nauðsynlegt fyrir sveitarfélög að hlúa vel 

að atvinnumálum í sínu byggðarlagi því hvert eitt starf er mikilvægt í fámennari 

sveitarfélögum. Íbúaþróun þessara sveitarfélaga hefur verið afar misjöfn þar sem sum hafa 

örlítið bætt við íbúafjölda þessi ár en önnur hafa misst talsvert. Seyðisfjörður og Vopnafjörður 

eru bæði á Austurlandi og þar hefur fólksfækkun verið umtalsverð þessi ár. 

5.3 Framlög til atvinnumála 
Samkvæmt þeim upplýsingum sem höfundur fékk frá sveitarstjórum er afar misjafnt hve 

miklum fjármunum sveitarfélögin verja í málaflokkinn atvinnumál á þessum árum. Eins og 

sést á mynd 3 er það allt frá 15 milljónum sem Blönduósbær lagði í þennan málaflokk og upp 

í 35 milljónir sem Hrunamannahreppur lagði fram og allt þar á milli. Öll sveitarfélögin sem 

skoðuð voru eru aðilar að atvinnuþróunarfélagi, markaðsstofu eða öðrum álíka sjóðum og 

telja flestir sveitastjórar það skila árangri inn í sveitarfélagið með einhverjum hætti en 

bæjarstjóri Blönduósbæjar telur þó samstarf við Markaðsstofu Norðurlands hafi skilað litlu til 

bæjarfélagsins. Markaðsstofurnar hafa unnið markvisst að stefnumótun, kynningu og 

markaðsmálum landshlutanna en þó aðallega með ferðaþjónustunni en markmið þeirra er að 

hefja samstarf við fleiri atvinnugreinar í framtíðinni. Fjölgun atvinnutækifæra innan 

sveitarfélaganna á þessu tímabili er sáralítil eða engin.   



~ 37 ~ 
 

5.4 Skipulag og áætlunargerð 
Skipurit eða ferill ákvörðunartöku sveitarfélagana var ekki aðgengilegt á heimasíðum 

sveitarfélaganna nema hjá Blönduósbæ. Samkvæmt erindisbréfum atvinnumálanefnda sem 

skoðaðar voru, er nefndunum ætlað að vera sveitarfélaginu til ráðgjafar og vinna að 

stefnumótun í atvinnumálum. Mótun atvinnumálastefnu hefur töluvert gildi þegar horft er til 

rekstrarumhverfis sveitarfélaga varðandi uppbyggingu þjónustu og skipulagsmála. Með slíkri 

stefnu er verið að senda skýr skilaboð út í umhverfið og því skiptir þetta verulegu máli hvað 

varðar markaðssetningu sveitarfélaga á fyrirtækja og neytendamarkaði en þau eru í samkeppni 

um íbúa sem valkostur til búsetu og atvinnufyrirtæki með staðsetningu atvinnustarfseminnar í 

huga. Það kom því höfundi töluvert á óvart að aðeins eitt af þessum sex sveitarfélögum, 

Vopnafjörður, hafi mótað sér skriflega stefnu í atvinnumálum og fengu þeir fyrirtækið Teikn á 

lofti til að aðstoða sig við þá stefnumótun. Stefna þeirra er nokkuð skýr hvað varðar markmið, 

megináherslur, stuðning, takmarkanir, umsóknir svo og úrvinnslu og framkvæmdir en þess 

ber að geta að stefnuna var hvergi að finna á heimasíðu sveitarfélagsins og því ekki 

aðgengileg þeim sem hyggjast stofna fyrirtæki á staðnum. Svarið við rannsóknarspurningunni 

sem lagt var upp með er því að það sé algjör undantekning að sveitarfélög af þessari stærð 

setji sér skriflega stefnu í atvinnumálum, þróun og nýsköpun og því engin eða lítil stefna til að 

fylgja eftir. 

5.5 Markmið og mælikvarðar         

Hjá sveitarfélögum landsins er daglegur rekstur margvíslegur og umfangsmikill og eru þau oft 

einn stærsti atvinnurekandinn á staðnum og er því í mörg horn að líta. Á borð sveitarfélaga 

koma oft upp álitaefni og því er mikil nauðsyn að hafa gott stjórnskipulag og stefnumótun 

skýra. Það pólitíska landslag sem sveitarfélög lifa við er síbreytilegt, það getur reynst þeim 

erfitt við að samhæfa stefnu sína til lengri tíma þegar stefnur stjórnmálaflokkanna og ólík 

sjónarmið takast á og flokkar skiptast á að hafa völdin. Styrkur skipulagsheildarinnar er 

þekking og reynsla en það getur tekið tíma að byggja slíkt upp við aðstæður sem 

sveitarfélögin eiga við að etja í hinu síbreytilega pólitíska umhverfi.   

 Haustið 2008 snérist efnahagur þjóðarinnar við á ótrúlegan hátt og mikið óvissu ástand 

ríkir enn hér á atvinnumarkaðinum. Allar helstu fjármálastofnanir landsins hafa hrunið og það 

virðist erfitt að rýna í framtíðina eins og staðan er í dag. Fyrirtæki og sveitarfélög eiga erfitt 

með að setja sér áætlanir sem standast og almenn óvissa ríkir um hvað það tekur langan tíma 

fyrir samfélagið að fara í gang aftur. Þetta óvissuástand í þjóðfélaginu gerir sveitarfélögum 

erfitt fyrir að gera sínar þriggja ára áætlanir eins og lesa má í fundargerðum sveitarfélaganna. 
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Mörg litlu sveitarfélögin leggja megináherslu á að einbeita sér að veita þá grunnþjónustu sem 

lög gera ráð fyrir og fresta uppbyggingu mannvirkja og eru því þriggja ára áætlanir 

sveitarfélagnanna víða brostnar. Á undanförnum árum hefur áætlunargerð sveitarfélaga fengið 

meira gildi og er eitt helsta og mikilvægasta stjórntæki þeirra bæði við að skipuleggja 

framtíðina og sem eftirlitstæki.         

  Samkvæmt fræðunum er mikil áhersla lögð á að stofnanir, félög og fyrirtæki seti sér 

mælanleg markmið og mælikvarða á árangri af slíkum markmiðum. Árangur þessi þarf þó 

ekki endilega að vera mældur í krónum og aurum. Sveitarfélög þurfa að vera vakandi yfir því 

að íbúar sveitarfélagsins séu ánægðir með þá þjónustu sem veitt er í viðkomandi sveitarfélagi. 

Þróun á íbúafjölda innan sveitarfélagsins er einn mælikvarði á ánægju íbúa. Almennt er talið 

að aukning á fjölda íbúa sé jákvætt fyrir sveitarfélagið og hafa sveitarstjórnarmenn oft flaggað 

því ef svo er í aðdraganda kosninga ef sveitarfélagið veiti það góða þjónustu að fólk sæki í að 

búa þar. Til að fylgjast með ánægju íbúa þarf því að setja upp einhverskonar kerfi sem 

framkvæmir reglulega mælingar sem mæla lykilþætti í árangri sveitarfélagsins. Sveitarfélagið 

gæti gert viðhorfskönnun á meðal íbúa um þá þjónustu sem þeir þiggja hjá sveitarfélaginu og 

jafnvel fá hugmyndir um hvað betur mætti fara í málefnum stofnanna og málaflokka á vegum 

sveitarfélagsins. Slíka könnun er til dæmis hægt að gera með símakönnun eða viðhorfskönnun 

á netinu til dæmis einu sinni á ári. Innri ferla sveitarfélagsins þarf líka að mæla. Mælikvarðar 

þar geta hugsanlega verið starfsmannavelta hún er oft mælikvarði á ánægju starfsfólks og 

hana þyrfti að bera saman við önnur sveitarfélög. Sveitarfélagið gæti mælt ánægju starfsfólks 

með viðhorfskönnun ásamt því að veita námskeið og endurmenntun og auka fagþekkingu 

starfsfólks.  

5.6 Lokaorð 
Á ferðalagi mínu við vinnslu þessarar ritgerðar hefur ýmislegt komið fram sem vakið hefur 

áhuga minn og komið mér á óvart. Eitt af því er hve víðtækt atvinnuhlutverk sveitarfélaga er 

og hefur verið í gegnum tíðina. Hins vegar er aðkoma sveitarfélaga að einstökum verkefnum 

ekki einföld, því taka verður tillit til jafnræðis- og samkeppnissjónarmiða og gæta verður þess 

að með stuðningi við einn sé ekki verið að brjóta á öðrum. Því telur höfundur nauðsynlegt að 

sveitarfélög setji sér skýra skriflega stefnu hvernig það ætlar sér að koma að einstökum 

verkefnum innan sveitarfélagsins. Í kjölfar hrunsins haustið 2008 jókst atvinnuleysi til muna 

og háværar raddir einstaklinga og fyrirtækja hófu að hrópa á opinbera aðila, ríki og 

sveitarfélög að grípa til aðgerða. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar felst ábyrgð og 

hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum í byggðarlaginu fyrst og fremst í því að skapa 
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forsendur og aðstæður fyrir fjölbreytt og öflugt atvinnulíf, sem býður upp á spennandi 

atvinnutækifæri fyrir fólk. Fjölbreytni í atvinnulífi hlýtur að treysta búsetu á landsbyggðinni 

betur en einsleitni. Til að skapa aðstæður fyrir þróun og eflingu atvinnulífsins telur höfundur 

að sveitarfélögin þyrftu að koma að uppbyggingu stuðningsnets fyrir frumkvöðla og 

atvinnulíf á svæðinu, þar sem háskólar og aðrar stofnanir koma að og styðja við atvinnulífið 

með beinum eða óbeinum hætti. Það er nú svo að með samtakamætti íbúa, fyrirtækja og 

sveitarfélags er hægt að vinna að uppbyggingu atvinnulífsins í byggðarlaginu og betri 

lífskjörum íbúa en óeining milli aðila kemur í veg fyrir það. 
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7  Viðaukar  

7.1 Viðauki A. Spurningar er lagðar voru fyrir sveitarstjóra 
 

Spurningar er sendar voru í tölvupósti til sveitar/bæjarstjóra sveitarfélagana sex. 

1. Hvert er núverandi hlutverk sveitarfélagsins í atvinnuþróun og nýsköpun? 

2. Hefur sveitarfélagið sett sér skriflega framtíðarstefnu í atvinnumálum, ef svo er hver er 

hún og  hefur verið unnið markvisst eftir þeirri stefnu? 

3. Hvernig hefur sveitarfélagið sinnt þessu hlutverki síðasta kjörtímabilið eða tímabilið 

2006-2010? 

4. Er starfandi atvinnumálanefnd í þínu sveitarfélagi ef svo er, hvert er hennar hlutverk og 

starfar hún eftir erindisbréfum / samþykktum ? 

5. Er sveitarfélagið aðili að atvinnuþróunarfélagi, markaðsstofu, eða öðrum álíka sjóðum 

og þá hvaða? 

6. Hve mikið hefur sveitarfélagið greitt í þessa sjóði á ári, tímabilið 2006-2010? 

7. Telur þú að aðild að þessum sjóðum skili sveitarfélaginu einhverju til við uppbyggingu 

atvinnulífsins í þínu byggðarlagi? 

8. Hefur fyrirtækjum fjölgað í sveitarfélaginu á tímabilinu 2006-2010 fyrir tilstilli eða 

aðkomu sveitarfélagsins?  

9. Hve mikla fjármuni hefur sveitarfélagið sett í þennan málaflokk (atvinnumál) á ári 

síðasta kjörtímabil  eða tímabilið 2006-2010? 

 

 

 

 

 

 



~ 45 ~ 
 

7.2 Viðauki B. Stuðningsaðgerðir við nýsköpun og atvinnusköpun á Vopnafirði 

Stuðningsaðgerðir 

við nýsköpun og atvinnusköpun á Vopnafirði: 

 

 

1. Markmið 

 

Vopnafjörður vill styðja við bakið á aðilum sem stuðla að nýsköpun og atvinnusköpun í 

sveitarfélaginu.  Því vill sveitarfélagið bjóða slíkum aðilum uppá tímabundna aðstoð 

samkvæmt neðangreindum skilgreiningum og skilmálum.  

 

2. Megináherslur 

 

Vopnafjörður hefur sérstakan áhuga á að ýta undir nýsköpun og atvinnusköpun í eftirfarandi 

geirum: 

 

a.  Sjávarútvegi og landbúnaði, sem og tengdum greinum. 

b.  Iðnaði 

c.  Upplýsingatækni og líftækni 

d.  Ferðaþjónustu 

 

Þá er mikill áhugi á að styðja við samstarfsverkefni milli fyrirtækja á Vopnafirði og fyrirtækja 

og eða háskóla á öðrum stöðum á landinu, svo lengi sem sýnt verði að stór hluti varanlegrar 

framleiðslu/þjónustu og/eða þekkingu/reynslu verði á Vopnafirði. 

 

3. Stuðningur 

 

Veittur stuðningur byggist á samningum milli einstakra aðila og Vopnafjarðarhrepps sem 

skilgreinir þau sameiginlegu markmið sem stuðningurinn grundvallast á. 

 

3.1. Umhverfi – Vopnafjörður býður uppá 

- Vinalegan og hreinlegan bæ 

- Nýjan og góðan barnaskóla, sem og leikskóla 

- Eitt af fallegri bæjarstæðum á landinu 

- Sundlaug og íþróttaaðstöðu 

- Stöðugt og gott vinnuafl  

 

3.2. Faglegur stuðningur – Starfsmenn Vopnafjarðarhrepps (atvinnumálafulltrúi) benda á 

mögulegar fjármögnunarleiðir til viðbótar stuðningi hreppsins og aðstoða við undirbúning 

umsókna um slíka fjármögnun. 

 

3.3. Framkvæmdakannanir – Vopnafjarðarhreppur veitir styrki til framkvæmda-kannana 

(feasibility studies) fyrirtækja.  Hámark kr. 350.000 per verkefni, hámark 50% af 

heildarfjárþörf.  

 

3.4. Aðflutningsstyrkur - Vopnafjarðarhreppur veitir utanaðkomandi/erlendum fyrirtækjum 

aðflutningsstyrki til að ýta undir fjárfestingu í nýjum framleiðslueiningum á Vopnafirði. 

Samþykkt verkefni fá til baka samþykktan kostnað við að flytja nýjar vélar og tæki til 

Vopnafjarðar.  Sérstaklega er sóst eftir fyrirtækjum með framleiðslueiningar sem byggja á 
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innflutningsskiptum (―import-substitution‖) í viðskiptaáætlunum sínum.  Framleiðslufyrirtæki 

með starfssemi í ofmettuðum geirum, samkvæmt mati Vopnafjarðarhrepps fá ekki styrk.  

Hámark kr. 500.000 per verkefni, hámark 50% af heildarflutningskostnaði og ekki hærri en 

sem nemur 15% af verðgildi þeirra véla og tækja sem flutt yrðu til sveitarfélagsins.  

Aðflutningsstyrkur er háður samþykki viðeigandi yfirvalda.  Umsóknir skulu sendar áður en 

flutningur hefst. 

 

3.5. Aðstöðustyrkur – svipað og Akureyri er að bjóða (lóða-, orku- og fasteignagjöld). 

Hámark styrktartímabils er 3 ár, þ. e. 100% styrkur 1. ár, 75% og loks 50% hið 3-ja. 

 

3.6. Húsnæði – í einstökum tilfellum er mögulegt að Vopnafjarðarhreppur veiti húsnæði gegn 

vægri eða lágri leigu undir viðkomandi framleiðslu/þjónustueiningu.  Hámark styrktartímabils 

er 3 ár.   

 

4. Takmarkanir: 

 

 Vopnafjörður styður ekki verkefni sem raska samkeppnisstöðu núverandi fyrirtækja í 

sveitarfélaginu.  

 Vopnafjörður mun ekki veita stuðning til nema eins sambærilegs verkefnis á hverjum 

tíma.   

 Vopnafjörður gerir kröfu um hæfni og getu umsækjanda til að fylgja verkefninu eftir. 

 Ekki verður veittur stuðningur til verkefna tengdum rekstrarerfiðleikum fyrirtækja. 

 Allur stuðningur skal vera í samræmi við lög og reglugerðir. 

 Gerð er krafa um að verkefnin sýni fram á raunverulega viðbót til sveitarfélagsins eftir 

að langtímaáhrif eru tekin til greina, hvað varðar atvinnusköpun og/eða 

þekkingaraukningu í sveitarfélaginu.  

 Breytingar á forsendum til styrkveitinga í einstök verkefni veitir sveitarstjórn rétt til að 

endurskoða eða afturkalla ógreiddar styrkupphæðir. 

 Ef ljóst verður, á meðan stuðningi stendur, að stór hluti varanlegrar 

framleiðslu/þjónustu og/eða þekkingu/reynslu verði ekki á Vopnafirði eftir að 

stuðningi lýkur, endurgreiðir stuðningsþegi þann stuðning sem fengin hefur verið án 

vaxta, 90 dögum eftir að upplýsingar um slíkt liggja fyrir.  

 Allir styrkþegar, hvort sem er erlendir eða innlendir, verða að vera skráð fyrirtæki á 

Íslandi. 

5. Umsóknir: 
 

Sótt skal um stuðning á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem fæst á sveitarstjórnarskrifstofu 

Vopnafjarðar, sem og á vefsíðu sveitarfélagsins, ásamt viðeigandi fylgiskjölum. 

 

6. Úrvinnsla og framkvæmd: 
 

Sveitarstjórn hefur umsjón með framkvæmd og fjárhagsramma þessa nýsköpunar- og 

atvinnusköpunarátaks.  Setur hún árlega fram áætlun um framlög næsta árs til átaksins fyrir 

fjárhagsáætlunargerð.   
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Sveitarstjórn hefur leyfi til túlkunar á einstökum ákvæðum þessara reglna. Þá getur einungis 

sveitarstjórn tekið ákvarðanir um verkefni sem eru stærri umfangs en fjárheimild til átaksins 

hverju sinni mælir til um. 

 

Ákvarðanir vegna stuðnings við einstök verkefni, sem og forgangsröðun verkefna og geira 

sem falla undir átakið eru alfarið á valdi sveitarstjórnar hverju sinni. 

 

Leitast verður við að svara styrkbeiðnum á sem stystum tíma og ekki seinna en 60 dögum eftir 

að staðfesting á móttöku samþykktrar umsóknar hefur verið send til umsækjenda. 
 


