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Framkvæmdastjóri 
SSNE





Fyrstu verkefnin 

• Nýtt nafn

• Lógo

• Heimasíða

• Merkja starfsstöðvar

• Ráðningasamningar

• Starfslýsingar

• Skipurit

• Yfirtaka verkefni

• Útfæra stafræna þjónustu og ferla

• Samþætta verkferla

• Gerð viðbragðsáætlana

• Stefnumótun

• Samskiptaáætlun

• Þjónusta starfsstöðva

• Samræma verkefnastjórnun



Markmið og tilgangur

• Stofnun SSNE byggir á: faglegum ávinningi, auknum slagkrafti, skilvirkari 
vinnu og auknum sóknarfærum til að auka fagþekkingu innan 
stoðstofnanna á starfssvæðinu. 

• SSNE á að vera sterkur bakharl aðildarsveitarfélaga í sameiginlegum 
málum þeirra, stuðla að góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri 
atvinnustarfssemi á starfssvæðinu.

• Hlutverk SSNE er að þjónusta sveitarstjórnir og atvinnulíf með því að: 
innleiða og fylgja eftir Sóknaráætlun og Byggðaáætlun. 



Markmið og tilgangur (frh)

• Gæta hagsmuna aðildarsveitarfélaga utan starfssvæðis, vinna að málum 
sem eru aðildarsveitarfélögum sameiginleg innan starfssvæðis, stuðla að 
öflugu atvinnusvæði til framtíðar með stuðningi við nýsköpun, 
atvinnuþróun, mótun svæðisskipulags og hagsmunagæslu þar að 
lútandi.

• Annast greiningar, þekkingaröflun og þekkingarmiðlun sem nýtast 
hlutverki SSNE. Það er því sannarlega viðamikil þjónustuhlutverk sem 
sveitarfélögin hafa falið SSNE. 



Heimsfaraldur Covid-19

• Fundað með samgögnu- og sveitarstjórnarráðherra

• Greinargerð um stöðu atvinnulífs í landshlutanum

• Fundað með ýmsum s.s. sveitarstjórum, kjörnum fulltrúum, MN, 
Nýsköpunarmiðstöð, Lánasjóði sveitarfélaga, Jöfnunarsjóði



Áskorun SSNE til ríkisstjórnarinnar

• Aukið fjármagn í sóknaráætlun 

• Uppbygging Akureyrarflugvallar

• Hjúkrunarheimili á Húsavík

• Heilsugæsla á Akureyri 

• Átak í uppbyggingu innviða með uppbyggingu drefikerfis raforku og 3 fasa rafmagni

• Legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri

• Endurbætur á jarðgögnum á Tröllaskaga

• Draga verulega úr fjöldatakmörkunum við Háskólann á Akureyri

• Vegur um Brekknaheiði

• Tengivegir og héraðsvegir

• Efri brú yfir Jökulsá á fjöllum 

• Ljósleiðaratenging



Umboð

• Sóknaráætlun

• Markmið og tilgangur samtakanna

• Stjórnarmenn bera ábyrgð gagnvart þeim sveitarfélögum sem þeir sitja í 
stjórn fyrir 

• stjórnarmenn bera ábyrgð á því að tryggja markvissa og góða 
upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa þeirra sveitarfélaga sem þeir eru 
fulltrúar fyrir



Upplýsingamiðlun, gagnaöflun og samráð

• Mánaðarlegt fréttabréf

• Heimasíða

• Samfélagsmiðlar

• Fundargerðir

• Upplýsingasíða fyrir atvinnulíf

• 90 daga aðgerðaráætlun og minnisblað

• Tengsl milli landshlutasamtaka og menningarfulltrúa

• Íbúakönnun

• Mikilvægi ársþinga



Sóknaráætlun



Starfsáætlun SSNE 2020 (dæmi)

• Auka samstarf sveitarfélaga 

• Auka fjármagn í styrktarsjóði

• Fjölga atvinnutækifærum og starfandi fyrirtækjum

• Auka námsframboð í listgreinum 

• Efla safnastarf

• Stuðla að jákvæðri byggðaþróun

• Auka sýnileika og þjónustu atvinnuráðgjafa

• Nýsköpunarkeppni

• Nýsköpun innan starfandi fyrirtækja



Uppbyggingarsjóður



Fjarfundamenning





Samtal um Norðurslóðir



Byggðaáætlun og Sóknaráætlun

Byggðaáætlun, Sóknaráætlanir, samstarf landshlutasamtaka og 
sveitarfélaga hafa skipt gríðarlega miklu máli fyrir þróun byggðamála í 
landinu.

Nú stendur yfir endurskoðun á Byggðaáætlun og er mikilvægt að sem 
flestir leggi lóð á vogarskálarnar í þeirri vinnu sem framundan er og mótar 
stefnu í byggðamálum á Íslandi til framtíðar. 



Samningur um greiningu 
tækifæra og áhrifa 
friðslýstra svæða í 
Mývatnssveit

C.9 í Byggðaáætlun um náttúruvernd og eflingu byggða. 



Brothættar 
byggðir
C.2 í Byggðaáætlun um 
brothætt byggðir



Almenningssamgöngur

A10 almenningssamgöngur um land allt



Samstarf safna

C.15 Samstarf safna –
ábyrgðarsöfn



Borgarhlutverk 
Akureyrar

Kafli C um sjálfbæra þróun byggða um allt land og að 
skilgreindir verði meginkjarnar í hverjum landshluta 



Tilnefningar í vinnuhópa og stjórnir

• Aðgerðarhópur um Akureyrarflugvöll

• Verkefnastjórn Landsnets vegna Blöndulínu 3

• Starfshópur um listnám á háskólastigi

• Sveitarstjórnarvettvangur EFTA

• Stjórn Markaðsstofu Norðurlands

• Stjórn Vistorku

• Stjórn Menningarfélagsins Hofs



Margt áunnist – ýmislegt eftir 

• Húsnæðismál SSNE

• Starfssemi  á Tröllaskaga

• Starfsáætlun stjórnar

• Hlutverk fagráða

• Mælikvarðar og árangursmat



Ný og 
spennandi 
vegferð


