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Undanfarin ár hefur skapast töluverð umræða um Áfangastaðastofur og þá sérstaklega í tengslum við
gerð áfangastaðaáætlana og vinnu vegna eftirfylgni þeirra.
Á grundvelli alþjóðlegra viðmiða hafa stjórnvöld skilgreint hugtakið áfangastaðastofa með
eftirfarandi hætti: Áfangastaðastofa er svæðisbundin þjónustueining á vegum opinberra aðila og
einkaaðila sem hefur það meginhlutverk að styðja við ferðaþjónustu í viðkomandi landshluta og
tryggja að hún þróist í takt við vilja heimamanna þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi.
Undanfarin misseri hefur verið rætt við landshlutasamökin sem og Markaðsstofur landshlutanna um
hvernig markaðsstofurnar gætu þróast nær áfangastaðastofum, en einnig hafa markaðsstofurnar kallað
eftir skýrari stað í stoðkerfi íslenskrar ferðaþjónustu.
Eftir að Markaðsstofa Vestfjarða (MV) sem áður var séreignarstofnun færðist til landshlutasamtakanna
(Fjórðungssambands Vestfirðinga) og síðan inn í Vestfjarðastofu hefur hlutverk MV aukist og þróast og
má í raun segja að í dag starfi MV að mestu leyti sem áfangastaðastofa.
Ferðamálastofu og Stjórnstöð ferðamála var falið að vinna áfram hugmyndir um þróun áfangastaðastofa
á Íslandi. Ferðamálastofa og Stjórnstöðin ásamt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu (ANR) hafa nú
lagt fyrir landshlutasamtökin samning um gerð Áfangastaðastofu á Vestfjörðum.
Í samningi ANR er þess óskað að landshlutasamtökin leggi fram tillögu um hvernig rekstri, stjórnun og
fjármögnun áfangastaðastofu verði háttað í landshlutanum. Tillaga Vestfjarðastofu er að Markaðsstofa
Vestfjarða sem starfar sem deild innan Vestfjarðastofu taki hlutverk Áfangastaðastofu Vestfjarða.
Í dag er starfandi faghópur ferðaþjónustu innan Vestfjarðastofu sem er samansettur af aðilum
Markaðsstofu Vestfjarða ásamt aðilum skipuðum af Fjórðungssambandi Vestfjarða. Lagt er til að sá
hópur starfi áfram sem faglegt bakland Áfangastaðastofu Vestfjarða. Það er þó stjórn Vestfjarðastofu
sem mun vera stjórn Áfangastaðastofunnar og bera endanlega ábyrgð á ákvörðunum og fjármögnun
deildarinnar.
Gert er ráð fyrir óbreyttri fjármögnun þannig mun framlag sveitarfélaganna til markaðsstofu renna til
Áfangastaðastofu Vestfjarða í gegnum Fjórðungssamband Vestfirðinga. Jafnframt mun
Áfangastaðastofan áfram innheimta árgjald af ferðaþjónustufyrirtækjum sem eru aðilar að
markaðsstofunni.

Mjög takmörkuð breyting verður á starfsemi Vestfjarðastofu (Markaðsstofu Vestfjarða) með þessum
nýja samningi, en þó verður til formfastari rammi um starf áfangastaðastofu sem og hlutverk hennar í
stoðkerfi ferðaþjónustu á landinu.
Með þessu bréfi sem sent er til allra sveitarfélaga á Vestfjörðum er óskað eftir heimild til handa stjórnar
Vestfjarðastofu/FV til að staðfesta meðfylgjandi samning um Áfangastaðastofu á Vestfjörðum við
atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og að samþykkt verði sú tillaga að Áfangastaðastofa á Vestfjörðum
verði rekin sem deild innan Vestfjarðastofu og taki við verkefnum Markaðsstofu Vestfjarða þar.
Samkvæmt samkomulagi við ANR hafa landshlutasamtökin til 1. mars til að ljúka samningum. Þess er því
óskað að sveitarfélögin svari erindinu eins fljótt og auðið er.
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