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Sveitarfélagið Ölfus – 2004
Ölfus innan seilingar – raddir íbúanna

 „Helstu veikleikar eru einhæft atvinnulíf”



Sveitarfélagið Ölfus - 2004 
Ölfus innan seilingar – raddir íbúanna

 „Það vantar fjölbreyttari atvinnutækifæri, sérstaklega
fyrir konur á öllum aldri og ungt fólk sem lokið hefur 
námi”



Sveitarfélagið Ölfus - 2004 
Ölfus innan seilingar – raddir íbúanna 
Vinnuhópur ungmenna

 „Fjölbreyttara atvinnuumhverfi námsmanna gerir Ölfus 
að valkosti”

 „Vantar fjölbreytni í sumarvinnu fyrir ungt fólk” 

 „Gera könnun á hve margir einstaklingar hafa þörf fyrir 
daglegar ferðir til Reykjavíkur tengt vinnu og námi”



 Dreifbýlið hefur verið í örum breytingum frá 
hefðbundnum landbúnaði til ferðaþjónustu.

 Atvinnulífið í Þorlákshöfn er einhæft og hefur ekki 
þróast jafn mikið á undanförnum árum.

 Fjárhagsleg staða sveitarfélagsins er nægilega sterk til 
að það geti tekið öflugan þátt í atvinnuþróun þar sem 
það á við.

Sveitarfélagið Ölfus – 2004
Ölfus innan seilingar – raddir íbúanna



Grundarfjörður – 2005
Bjóðum tækifærunum heim

 „Atvinnulífið er fábrotið”

 „Meiri atvinnu fyrir unglinga”



Grundarfjörður – 2005
Bjóðum tækifærunum heim

 „Við þurfum að auglýsa framhaldsskólann, nýjungar í 
skólastarfi, tenging við atvinnulífið ”



Grundarfjörður – 2005
Bjóðum tækifærunum heim

 Atvinnulíf er einhæft.  Fjölbreytni og tækifæri skortir, 
aðallega fyrir konur og fólk með háskólamenntun

 Höfnin býður upp á mörg sóknarfæri í atvinnulífi

 Laða ætti að fólk með hærri tekjur með eflingu 
samfélagsgæða og kynningu á þeim

 Vannýtt sóknarfæri eru í ferðaþjónustu.  



Stykkishólmur 2003
Tökum höndum saman

 „Vantar unga fólkið vegna fárra atvinnutækifæra”



Stykkishólmur 2003
Tökum höndum saman

 „Stykkishólmur býr við mjög fjölbreytta 
atvinnustarfsemi miðað við stærð og fólksfjölda”

 Mikilvægt er að nýr framhaldsskóli verði öflugur



Stykkishólmur 2003
Tökum höndum saman

 „Halda áfram öflugri uppbyggingu fjarnáms á 
háskólastigi – samvinna við rannsóknarstofnanir”



Stykkishólmur 2003
Tökum höndum saman

 Skortur er á fjölbreytni í atvinnulífi, sérstaklega fyrir 
menntað fólk

 Kallað eftir áframhaldandi uppbyggingu háskólanáms 
og möguleikum símenntun



Fjarðabyggð 2004
Mótum framtíðina saman

 „Vantar á að nám í VA sé eflt og kynnt betur innan 
Fjarðabyggðar”

 „Vantar meira framboð og möguleika á endurmenntun 
fyrir almenning. Fjarfundaver”



Fjarðabyggð 2004
Mótum framtíðina saman

 Mikil uppbygging í atvinnulífi mun efla sveitarfélagið en 
leggja þarf sérstaka áherslu á jafnvægi í 
atvinnutækifærum karla og kvenna

 Aukin þörf fyrir þjónustu getur af sér ný tækifæri í 
atvinnulífi sem er mikilvægt að heimamenn nýti 



Ísafjarðarbær 21. maí 2005
Ný sýn til framtíðar

 Laða þarf að fleiri fyrirtæki til eflingar atvinnulífsins og 
til að auka fjölbreytni

 Leggja ætti áherslu á ívilnanir til að höfða til fólks og 
fyrirtækja



Ísafjarðarbær 21. maí 2005
Ný sýn til framtíðar

 Atvinnutækifæri skortir fyrir konur

 Hvetja og styðja til sjálfsbjargar í atvinnusköpun, en 
ekki einblína á sveitarfélagið

 Nýta ætti staðþekkingu betur, t.d. í ferðaþjónustu

 Efla ætti háskólanám frekar og auka möguleika til að 
stunda framhaldsnám

 Ísafjörður verði háskólabær með „kampus” á höfninni



Héraðsþing 12. mars 2005
Fljótsdalshérað til framtíðar

 „Við þurfum að þjappa okkur saman – það vantar 
samhug”

 „Ég vil sjá myndarlegt háskólasetur rísa”



Héraðsþing 12. mars 2005
Fljótsdalshérað til framtíðar

 „Að fá menningarhús með nóg pláss fyrir allar 
listgreinar til að blómstra þar innan dyra”

 „Þekkingarsetur í grænum hvelli, sem styrkir 
háskólanám og rannsóknir”



Héraðsþing 12. mars 2005
Fljótsdalshérað til framtíðar

 Menntun er mikilvægur þáttur í að styrkja kjölfestuna 



Akranes 2003
Yfir til þín

 „Öflugan skólabæ, betri framhaldsskóla – háskóla?”

 „Að börnin okkar sjái Akranes sem valkost til búsetu 
eftir langskólanám, þ.e. eigi afturkvæmt”



Akranes 2003
Yfir til þín

 „Akranes verði vinsælt til búsetu fyrir fjölskyldufólk 
sem setur hag barna, menntun og menningu í fyrsta 
sæti, þó vinnuna þurfi að sækja til Reykjavíkur”

 Markviss leit að atvinnutækifærum, fyrir konur og 
menntafólk.

 Með auknum sveigjanleika í samfélaginu er búseta á 
Akranesi valkostur fyrir háskólanema.



Akranes 2003
Yfir til þín

 Auka þarf fjölbreytni í atvinnulífi með áherslu á störf 
fyrir langskólagengna og nýsköpun samfara framþróun 
í hefðbundnum atvinnugreinum.

 Byggja þarf enn frekar á nálægðinni við 
höfuðborgarsvæðið til eflingar atvinnulífs, þjónustu og 
lífsgæða.



Hafnarfjörður 2004 
Undir gafli

 Unglingaþing:

 „Biðlistar í tónlistarnám eru langir”

 „Körfuboltavellirnir eru oft með beyglaðar körfur í vitlausri 
hæð”

 „Nám fyrir alla, auka vægi verkgreina”



Hafnarfjörður 2004 
Undir gafli

 Menntun

 Boðið verði upp á fleiri valgreinar í grunnskólum.

 Kallað eftir aukinni uppbyggingu iðnnáms.

 Bjóða þyrfti meiri þjónustu við nemendur með sérþarfir.



Vestmannaeyjar 2006
Róum í takt

 „Við erum massívari þrýstihópur ef við vinnum saman”

 „Ef eitthvað er gott fyrir samfélagið eigum við að 
styðja það og bakka upp. Það er sama hvaðan gott 
kemur”

Íbúar

2000 = 4.527

2006 = 4.084



Vestmannaeyjar 2006
Róum í takt

 Að róa í takt

 Setja fram markmið og framtíðarsýn

 Munum að það er sama hvaðan gott kemur

 Setja þarf meiri kraft í háskólasetur

 Hundsa skilaboð um að öll tækifærin séu á suðvesturhorninu



Vestmannaeyjar 2006
Róum í takt

 „Við þurfum háskóla- og rannsóknasetur”

 En lítið kom fram um að samfélagið eða einstaklingarnir þyrftu 
að auka þekkingu sína (og ennþá síður hvaða þekkingar væri 
þörf)



Vestmannaeyjar 2006
Róum í takt

 „Við þurfum fleiri störf”

 Þó viðurkenna heimamenn að vera neikvæðir og öfundast út í 
velgengni annarra



Vestmannaeyjar 2006
Róum í takt

 Vandamálið:

 Samfélagið hefur ekki gert sér grein fyrir því að varanleg 
breyting er að verða

 Í stað þess að viðurkenna breytingarnar og takast á við þær 
er beðið eftir reddingu



Vestmannaeyjar 2006
Róum í takt

 Vestmannaeyjar eru að „skipta um vinnu” 

 Ekki að eigin ósk, lítil viðbrögð

 Aðferðirnar sem samfélagið kann svo vel henta ekki eins og 
þær gerðu áður

 Velja þarf “áhugaverðan starfsvettvang” 

 Nýja vinnan krefst nýrrar hæfni, þess vegna þurfa samfélag 
og einstaklingar að breytast



Er þetta kannski kjarni málsins?



Hreyfiafl í byggðaþróun

 Fjölbrautaskóli Snæfellinga:

 Markaðssetja skólann innan svæðis og lengra til – einstök 
nýjung í skólastarfi

 Skólinn getur laðað að fólk – starfsfólk og fjölskyldur

 Heimavist, leigumarkaður

 Tenging við atvinnulífið, þ.m.t. á höfuðborgarsvæðinu

 Fullorðinsfræðsla, námskeiðahald



Búsetuumhverfi

 Samgöngur 

 Leik- og grunnskólar - fjölmenningarsamfélag

 Íþrótta- og tómstundastarf fyrir alla aldurshópa

 Þjónusta við aldraða

 Miðbær

 Áhersla á útivistarsvæði, græn svæði, stíga og 
leiksvæði

 Náttúruauðlindir, t.d. heitt vatn



Að lokum


