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Fundargerð 
 

7. fundur stjórnar Markaðsstofu Suðurlands kl. 10:00 mánudaginn 12. apríl 2021, sem er fjarfundur að 

þessu sinni. 

 

Boðaðir: 

Dagný H. Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurlands 

Björg Árnadóttir, fulltrúi Visit South Iceland ehf. 

Kristín Ýr Hrafnkelsdóttir, fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands  

Ragnhildur Ágústsdóttir, fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir, fulltrúi Samtaka Sunnlenskra Sveitarfélaga  

Grétar Ingi Erlendsson, fulltrúi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga  

Ágúst Elvarsson, fulltrúi Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu 

Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, verkefnastjóri Markaðsstofu Suðurlands 

Forföll: 

Ragnhildur Ágústsdóttir, fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands  

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ragnhildur Sveinbjarnardóttir. 
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Erindi frá Sveitarfélaginu Ölfus 

Sveitarfélagið Ölfus sendi erindi til stjórnar MSS um húsnæðismál þar sem bæjarráð óskar eftir frekari 

röksemdafærslu stjórnar MSS fyrir að afþakka að sinni fyrra boð Ölfuss. Umræða fór fram meðal 

stjórnarmeðlima um erindið og ítrekar stjórn fyrri bókun um að fjárhagsleg rök, sem erindi 

sveitarfélgasins Ölfuss byggði á, sé ekki stórt áhyggjuefni enda hafi árið 2019 sem vísað var til verið það 

fyrsta í nokkur ár til að skila halla.  

Þá taldi stjórn að nú væri ekki rétti tímapunkturinn að flytja skrifstofuna í ljósi annara breytinga sem 

eru framundan á starfseminni. Stjórn fagnaði þó umræðunni og fela framkvæmdastjóra að taka saman 

minnisblað fyrir stjórn hvað slíkir flutningar myndu fela í sér. Einnig fór fram umræða um stefnu fyrri 

stjórna MSS við ráðningar starfsfólks en hún hefur verið að hæfni starfsfólks ætti alltaf að vera forsenda  

við auglýsingu og ráðningar nýs starfsfólks frekar en staðsetning. Núverandi stjórn er sammála þeirri 

stefnu og hefur heimsfaraldur í raun styrkt stoðir þeirrar stefnu.  

 

Áfangastaðastofa Suðurlands  
Framkvæmdastjóri fer yfir sögu samstarfsins hjá Markaðsstofum landshlutanna, stefnumótun MAS,  

aðdraganda og tilurð hugmynda um áfangastaðastofa, hugsanlegar áskoranir og næstu skref. 

Aðdragandi og tilurð  

Framkvæmdastjóri fer yfir sögu samstarfsins hjá Markaðsstofum landshlutanna og stefnumótun sem 

farið var í árið 2015/2016 með ráðgjafa. Þar sýndi Dagný framtíðarsýn, markmið og hlutverk sem sett 

voru fyrir samstarfið. Unnið hefur verið markvisst að þessum markmiðum undanfarin ár og hafa þau 

flest gengið eftir.   

Fyrstu skrefin í átt að stofnun Áfangastaðastofa voru stigin þegar ákveðið var að fara í gerð 

Áfangastaðaáætlana um land allt. Byrjað var að undirbúa það verkefni árið 2016 og voru 

verkefnastjórar ráðnir í apríl/maí árið 2017. Fyrstu áfangastaðaáætlununum var svo skilað í maí 2018 

og þær allar kynntar á sameiginlegum fundi í nóvember það ár.  

Á svipuðum tíma var í fyrsta skipti unnið að lengri samningum ríkisins við Markaðsstofur landshlutanna 

og voru 3 ára samningar undirritaðir í maí/júní 2018. Í kjölfar þeirra samninga var farið að ræða 

Áfangastaðastofur í landshlutunum. 

Hugsanlegar áskoranir  

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna í dag og helstu spurningar og áskoranir sem hafa komið upp í 

ferlinu, sem sumum hverjum er enn ósvarað. Ásgerður óskar eftir að þetta verði tekið saman í 

minnisblað þannig að allar þessar vangaveltur, áskoranir og svör séu á einum stað. SASS hefur lagt til 

að fara þurfi í sviðsmyndagreiningu varðandi fyrirkomulag þessa innan landshlutans. 

Framkvæmdastjóri mun taka þetta saman og deila með stjórn á Teams. Framkvæmdastjóri tekur einnig 

fram að Áfangastaðastofur (e. Destination management and marketing organisation, DMMO) séu 

þekkt fyrirkomulag á alþjóðlega vísu og að ríkið hafi valið að byggja á þeirri aðferðafræði, enda sé þetta 

góð leið fyrir málaflokkinn ásamt því að önnur svæði á landinu hafa einnig samþykkt að fara þessa leið. 

Þetta er samstarf ríkis, sveitarfélaga og ferðaþjónustunnar og mikilvægt sé að horfa á það þannig. 

Næstu skref 

Framundan er að klára samningagerð til lengri tíma, vinna að stefnumótun MAS og MSS og vinna að 

því að leysa þær áskoranir og verkefni sem framundan eru við stofnun Áfangastaðastofu. 
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Aðalfundur Markaðsstofu Suðurlands 12. maí 2021, kl. 13.00 
Framkvæmdastjóri óskar eftir að stjórnarmeðlimir láti sig vita hvort þeir hyggjast gefa kost á sér 

áfram til stjórnarsetu eða ekki. Auglýst verður eftir framboðum í 2 sæti Ferðamálasamtaka 

Suðurlands samkvæmt samþykktum. Fundurinn verður haldinn á rafrænu formi í ljósi aðstæðna í 

samfélaginu. Að frátöldum venjubundnum aðalfundarstörfum samþykkir stjórn að nýta aðalfund til 

bæði upplýsinga og samtals við greinina, í gegnum aðildarfyrirtækin, um áformin um stofnun 

Áfangastaðastofu á grunni Markaðsstofunnar. 

 

Önnur mál 
Fleira ekki gert. 

Fundi slitið kl. 11:55 


