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Verkefni um stefnumótun í ferðaþjónustu í Grundarfirði formlega hafið 
 
Nú þegar ferðaþjónusta er stöðugt vaxandi atvinnugrein, bæði á landsvísu og hér á 
Snæfellsnesi, er mikilvægt að Grundarfjörður nýti þau tækifæri sem hér eru í 
ferðaþjónustu.  Liður í því er mótun stefnu í ferðaþjónustu, sem nú er að hefjast. 
Grundarfjarðarbær hefur gengið frá samningi við ráðgjafarfyrirtækið ALTA um að það 
taki að sér að vinna að stefnumótuninni með bæjaryfirvöldum.   
 
Efling ferðaþjónustu er samstarfsverkefni ferðaþjónustuaðila og bæjarins.  Þá má 
spyrja hverjir ferðaþjónustuaðilarnir séu.  Eru það eingöngu gististaðirnir, 
veitingahúsin og Sögumiðstöðin?  Nei, þvert á móti eru það fjölmargir aðrir 
þjónustustaðir sem eiga hag af vexti og viðgangi ferðaþjónustu í Grundarfirði, svo sem 
verslanir, verkstæði og fleiri.  Auk þess eiga áhugasamir aðilar fjölmörg tækifæri í 
ferðaþjónustu og eru hvattir til að taka þátt.  
  
Þessa daga er unnið að undirbúningi fyrstu aðgerða í verkefninu.  Eins og fram kemur 
á eftirfarandi lista yfir helstu verkþætti og innihald verkefnisins verður byrjað á því að 
greina núverandi stöðu þessa málaflokks í sveitarfélaginu.  Haft verður samband við þá 
sem eru í atvinnugreininni innan sveitarfélagsins og efnt til samráðsfunda.  Aflað 
verður  upplýsinga um markaðsvinnu ferðaþjónustuaðila  og þeirra sýn á framtíðina í 
greininni.  Haft verður samband við ferðaþjónustuaðila utan sveitarfélagsins einnig til 
upplýsingaöflunar og leiðbeiningar.  Þær Björg Ágústsdóttir og Sigurborg Kr. 
Hannesdóttir hjá ALTA munu leiða þessa vinnu og verða samskiptaaðilar við alla þá 
sem kallaðir verða til ráðgjafar og samstarfs. 
 
Verkefnið hófst nú í nóvember og reiknað er með að því ljúki næsta vor eða sem næst 
lokum apríl-mánaðar. 
 
Hér á eftir er listi yfir þá þætti sem gert er ráð fyrir að skoðaðir verði sérstaklega í 
þessu verkefni: 
 

• Að greina núverandi stöðu mála með rannsókn og viðtölum við ferðaþjónustuaðila. 
• Að greina veikleika og tækifæri í ferðaþjónustu í Grundarfirði. 
• Að greina væntingar, áætlanir og núverandi framtíðarsýn ferðaþjónustuaðila í Grundarfirði. 
• Að leggja til nýjar leiðir og greina sérstaklega tækifæri, markaðsleiðir og stækkunarmöguleika í 

ferðaþjónustu næstu 10 árin. 
• Að kynna mögulega klasamyndun og hugsanlegt samstarf í markaðsstarfi aðila í ferðaþjónustu. 
• Að greina helstu samstarfsmöguleika sveitarfélagsins og aðila  í ferðaþjónustu. 
• Að greina mögulega aðkomu og hlut sveitarfélagsins í ímyndarsköpun Grundarfjarðar. 
• Verkefnið verði unnið í umboði bæjarstjórnar.  Markaðsfulltrúi og bæjarstjóri verða tenglar af 

hálfu bæjarins við verkefnið. 
 
Eins og fram kemur er stefnt að því að væntanlegur markaðsfulltrúi 
Grundarfjarðarbæjar komi að þessari vinnu af hálfu bæjarins þegar hann/hún 
verður komin til starfa.  Bæjarstjóri mun að sjálfsögðu taka þátt í verkefninu.   
Ljóst er að fjölmargir hafa hag af þessari stefnumótunarvinnu og vonast er til að 
sem best samstarf takist um það.    
Ef einhverjar spurningar vakna um tilgang og innihald verkefnisins er bæjarstjóri 
reiðubúinn til þess að leiðbeina um það á skrifstofu bæjarins eða um tölvupóst.  
Tölvupóstfang bæjarstjóra er baejarstjori@grundarfjordur.is  
 

Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, bæjarstjóri. 


