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Heiti verkefnisins

Nýsköpun í norðri - NÍN

Markmið

Að auka nýsköpun innan svæðisins, samhliða því að vera í
fararbroddi í baráttu við loftslagsbreytingar. Tekið er mið af
tæknibreytingum og tækifærum tengdum þeim og horft til
uppbyggingar og samnýtingar innviða sem treysta
samkeppnishæfni svæðisins til lengri tíma. Stefnt er að því að nýta
vinnu við NÍN til stuðnings við nýsköpun í stjórnsýslu og viðgerð
verndar- og nýtingaráætlunar, samhliða vinnu við aðalskipulag
sveitarfélaganna.
Með NÍN vilja sveitarfélögin gera sig betur í stakk búin að takast á
við þær miklu samfélags-og tæknibreytingar sem nú eiga sér stað.
Meginhluti vinnunnar í NÍN á sér stað hjá grasrótinni heima í
héraði og er sú vinna samhæfð vinnu sem á sér stað í samvinnu
við opinbera aðila. Þannig er stefnt á að íbúar nái að ræða saman
til lausnar og sameiginlegrar sýnar á framtíðar verðmætasköpun í
héraði. Endurskoðun aðalskipulags sveitarfélaganna mun fara
fram samhliða NÍN, og er það mikilvægt til að ná megi fram
markmiðum NÍN, en endurskoðunin mun stefna að samþættingu
grænnar verðmætasköpunar, samhengis verndunar og nýtingar
náttúru og samfélags í sókn, í stað þess að litið sé á atvinnulíf,
umhverfisvernd og byggðaþróun hvert í sínu lagi.Í upphafi
verkefnisins voru haldnir almennir íbúafundir þar sem tækifæri á
sviði umhverfismála, landnýtingar og mannauðs voru greind í
samhengi við veikleika, ógnanir og tækifæri. Annar fasi
verkefnisins snýr að rýnihópum sem settir voru saman til að vinna
áfram að verkinu. Nú koma auk verkefnastjóra, um 30
einstaklingar að greiningarvinnu og mótun framtíðarsýnar. Vísað
er til minnisblaðs dags 15.01.20 til nánari skýringar.

Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)
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Framkvæmdaaðili

Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppur

Samstarfsaðilar

Samstarfi hefur þegar verið komið á við Listaháskólann,
Háskólann á Akureyri, Umhverfisstofnun og Nýsköpunarsjóð
Atvinnulífsins. Verkefnið er einnig unnið í nánu samstarfi við
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið og Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Staða
verkefnisins hefur nýlega verið kynnt ofangreindum aðilum og er
almenn ánægja með framgang þess og áætlanir næstu mánuði.
Samstarf hefur einnig verið rætt við m.a. Kvikmyndasjóð,
Samband íslenskra sveitarfélaga, Landsvirkjun, félag

Landshlutunum er í sjálfsvald sett til hvers langs tíma áhersluverkefni ná. Nái þau til lengri tíma en eins árs þá
eru settir fram fyrirvarar um samþykkt fjárlaga hvers árs.

skógarbændaog Landgræðsluna, sem og erlenda aðila á borð við
Nofima í Noregi og UCS (UpCycleSystems) í Bandaríkjunum.

Tengsl við
sóknaráætlun

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

Árangursmælikvarðar

1. Samstarf við hagaðila á borð við Umhverfisstofnun,
Nýsköpunarsjóð Atvinnulífsins og Listaháskólann mun nýtast öllu
svæði sóknaráætlunar.
2. Verkefnið mun styðja við sóknaráætlun 2020-2024 með ýmsu
móti. Ef horft er til vilja íbúa varðandi atvinnu og nýsköpun, þá mun
NÍN m.a. stuðla að markvissari nýsköpun, auknu samstarfi
sveitarfélaga, fjölgun sérfræðistarfa hins opinbera, fjölga
fjárfestingamöguleikum og styrkja innviði, t.d. á sviði gagna um
loftslagsmál svæðisins. Þróunarmiðstöðin Matarskemman að
Laugum verður efld, m.a. með því að nýta tækifæri í fjórðu
iðnbyltingunni og innviðir þekkingarsamfélagsins í
sveitarfélögunum efldir og samhæfðir. Þá gengur NÍN út á
sveigjanlegt skipulag og nýtingu nýrra, rafrænna aðferða sem
þjóna betur síbreytilegu samfélagi en hefðbundnar leiðir. Samstarf
við opinbera aðila, m.a. á sviði skapandi greina, mun styðja við
markmið sóknaráætlunar á sviði Atvinnu og nýsköpunar sem og
markmið á sviði umhverfismála og stuðla að því að ná fram vilja
íbúa á því sviði. Mikilvægur hluti NÍN tengist samstarfi við
Umhverfisstofnun varðandi verndar- og nýtingaráætlanir og
skýrara samhengis á milli verndar og nýtingar náttúruauðlinda.
NÍN kemur inn á marga hluta Heimsmarkmiða SÞ. Ýmis þeirra
hafa þegar verið tengd við sóknaráætlun 2020-2024, t.d. 6.3, 8.1,
9.1, 9.5, 11.A, 12.2, 13.2, 15.2, 15.9, 10.3, 17.17, en jafnframt
leggur NÍN m.a. upp úr tengingu við 8.4, 12.1, 12.3, 12.b, 15.3 og
15.4.

1. Við verklok liggur fyrir heildstæð sýn á möguleika til nýsköpunar
og helstu tækifæri til jákvæðra loftslagsáhrifa á svæðinu sem er
nýtt til kynningar gagnvart fjárfestum, fyrirtækjum, íbúum á
svæðinu og öðrum markhópum.
2. Komin eru af stað tvö stærri verkefni sem byggja á afrakstri
íbúasamráðs og hafa verið fjármögnuð til lengri tíma.

Lokafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

3. Árangur af mismunandi leiðum til rafrænna samskipta innan NÍN
hefur verið metinn og tillögur lagðar fram um gott fyrirkomulag
(„good practices“) rafrænna samskipta í nýsköpunarverkefnum í
dreifðum byggðum.
Lokaafurð verkefnisins verður lokaskýrsla til SSNE. Lokaskýrslan
mun m.a. innihalda safn verkefnisáætlana og verkefnishugmynda,
sem byggðar verða á hugmyndum íbúa og rýnihópar íbúa hafa
útfært. Samstarfsaðilar munu koma að frekari útfærslu verkefna og
fjármögnunaráætlunum þeirra. Að loknu verkefninu er stefnt að því
að fyrir liggi vel skilgreind nýsköpunarverkefni, þar af a.m.k. tvö
verkefni sem verða komin á fullt skrið og þegar hafa verið
fjármögnuð til lengri tíma, auk þess sem vinna við aðalskipulag

taki mið af afrakstri verkefnisins og samtal við hagaðila
stjórnkerfisins miði að því að markmið NÍN nái fram á ganga á
næstu árum.

Upphaf og lok
verkefnis

Verkefnið hófst í ágúst 2019 og verður klárað á árinu 2020. Það
mun hafa áhrif langt út fyrir þann tímaramma.

Heildarkostnaður

Kostnaðaráætlun NÍN hljóðar upp á 39.9 milljónir. Þar af er
kostnaður vegna vinnu verkefnisstjóra og stjórnun verkefnisins
19.5 milljónir, kostnaður vegna íbúasamráðs um 6.5 milljónir og
annar kostnaður vegna vinnu nemenda og sérfræðinga 13.9
milljónir, en áætlanir gera ráð fyrir að fá Hildi Ástu Þórhallsdóttur,
sem nýlokið hefur meistaranámi í Edinborgarháskóla til starfa við
verkefnið. Þá er gert ráð fyrir að fjórir nemendur Listaháskólans og
Háskólans á Akureyri verði að störfum innan NÍN sumarið 2020, í
tengslum við verkefni sem þegar er búið að skipuleggja að hluta
en munu einnig mótast út frá niðurstöðum rýnihópa. Þá er gert ráð
fyrir að taka þátt í kostnaði sérfræðinga vegna miðlunar sem
tengist NÍN. Af þessum kostnaði hafa 20 milljónir þegar verið
fjármagnaðar í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Sveitarfélögin
hafa hvort um sig gert ráð fyrir framlagi í rekstraráætlun ársins
2020. Umsóknum hefur verið skilað í Loftslagssjóð og
Nýsköpunarsjóð námsmanna. Þá hefur verið leitað eftir
fjármögnun hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga. Með umsókn um
áhersluverkefni vonast verkefnisaðilar til að tryggja megi svo
kraftmikið starf sem lagt hefur verið upp með.

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun
(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

4.000.000 kr.

