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Fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar 

 

Fimmtudaginn 18. desember 2014, var fundur haldinn í atvinnu og 

ferðamálanefnd Skagastrandar kl. 13:00 á skrifstofu sveitarfélagsins.  

Á fundinn voru mætt: Halldór G. Ólafsson, Ari Jón Þórsson, Guðmundur 

H. Stefánsson, Kristín Birna Guðmundsdóttir, Kristín Leifsdóttir og 

Magnús B. Jónsson. 

Dagný M. Sigmarsdóttir mætti á fundinn undir dagskrárliðum 1 og 2. 

 

Halldór G. Ólafsson formaður setti fundinn og stjórnaði honum.  

 

 

1. Ferðamálafélag A-Hún  

Dagný M. Sigmarsdóttir kynnti starfsemi Ferðamálafélags A-Hún og 

helstu verkefni á þeirra vegum og sagði frá gangi mála almennt í 

ferðaþjónustu á svæðinu. Umræður urðu um ferðamennsku almennt. 

Málið var til kynningar.  

 

2. Verkefni um ferðamál 

Kristín B. Leifsdóttir sagði frá verkefni sem hún hefur verið að vinna 

vegna náms á Bifröst. Verkefnið heitir: „Hver eru viðhorf Skagstrendinga 

til ferðaþjónustu og til frekari uppbyggingar hennar“  þar sem hún gerði 

könnun á viðhorfum til ferðamennsku. Í könnun sem verkefnið byggir á 

kemur fram að 92% svarenda er hlynntur eða mjög hlynntur fjölgun 

ferðamanna á Skagaströnd. Svarendur telja náttúruna helsta 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Skagaströnd. Þá telur 90% svarenda að 

ferðaþjónusta sé frekar eða mjög mikilvæg fyrir atvinnulíf á Skagaströnd. 

Við spurningunni „hverjir eiga að koma að uppbyggingu á ferðaþjónustu 

á Skagastönd“ töldu 70% svarenda að það ætti að vera samvinna 

ferðaþjónustufyrirtækja, sveitarsjóðs og hins opinbera.  

Málið var til kynningar.  

 

3. Atvinnuþróunarsjóður  

Á fundinum voru lögð fram gögn vegna umsóknar í atvinnuþróunarsjóð 

sem auglýst var eftir umsóknum í 29. október sl. Ein umsókn barst í 

sjóðinn og var hún send til umsagnar og mats hjá atvinnuráðgjöfum 
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SSNV skv. ákvörðun atvinnumálanefndar. Við mat á umsókninni fóru 

atvinnuráðgjafar eftir matsblaði sem samþykkt var að nota við þær 

umsóknir sem bærust. 

Nefndarmenn ræddu umsóknina, úthlutunarreglurnar og niðurstöðu val-

/matsnefndar. Við yfirferð á matsblaði kom fram að niðurstöður gæfu 

ekki tilefni til að úthluta þar sem umsóknin uppfyllti ekki þau ákvæði 

sem gert var að skilyrði fyrir úthlutun. Atvinnumálanefnd taldi ekki 

forsendur til að mæla gegn áliti valnefndarinnar og hafnaði umsókninni.  

Samþykkt að auglýst verði eftir umsóknum fyrir 20. febrúar nk. og leitað 

leiða til að kynna verkefnið betur.  

 

4. Önnur mál 

Umræður urðu um störf Norðvesturnefndar og hvaða tillögur hafi borist 

frá Skagaströnd. Ekki var vitneskja um hverjar tillögur nefndarinnar eru.  

 

Umræður urðu um mögulega iðjukosti á svæðinu og hvað hafi verið gert í 

þeim efnum og hvað sé helst til skoðunar.  

 

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 14.30 

 

 

Halldór G. Ólafsson     Ari Jón Þórsson,  

Guðmundur H. Stefánsson  Kristín Birna Guðmundsdóttir 

Kristín Leifsdóttir     Magnús B. Jónsson 


