Starfsáætlun SSNE 2022
Starfsáætlunin er unnin árlega af starfsmönnum SSNE og lögð fyrir aukaþing samtakanna á haustin. Hún byggir fyrst og fremst á
áhersluatriðum Sóknaráætlunar Norðurlands eystra en auk þess koma verkefni inn á borð samtakanna úr ýmsum áttum:

Stefnumótandi
byggðaáætlun
Samstarfsverkefni
landshlutasamtakanna

Áhersluverkefni

Sóknaráætlun
Norðurlands
eystra
Óskir frá
þingum SSNE

Óskir
starfsmanna

Óskir stjórnar

Starfsáætlun 2022

Helstu núverandi verkefni og
væntanlegir 90 daga sprettir
Tilgreinið líka verkefni sem voru á starfsáætlun
2021 en eru ekki hafin

Staða
verkefnis

Ekki hafið / hafið
/ lokið / frestað /
hætt við

Markmið verkefnis

Mælivarðar verkefnis*

Atvinnu- og byggðaþróun
Þátttaka í verkefnastjórn
Brothættra byggða

Senda inn umsóknir í viðeigandi
aðgerðir innan stefnumótandi
byggðaáætlunar

Hafið

Reglubundið

Tímalína

Tölulegir/verkþættir
Innri/Ytri

Að færa stöðu úr X yfir í Y

Áætluð verklok

1Q

2Q

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

Athugasemdir

Grímsey til des 2022
Bakkafjörður til des
2023

Efla samfélagsinnviði, skapa
öflugt atvinnulíf, og stuðla
að jákvæðri ímynd
byggðarlaganna
Jafna tækifæri allra
landsmanna til atvinnu og
þjónustu, jafna lífskjör og
stuðla að sjálfbærri þróun
byggðarlaga um land allt

Mælikvarðar eru
innbyggðir í hverju
verkefni fyrir sig

x

x

x

x

ALB, RKG

Fjöldi verkefna og
fjármögnun þeirra

x

x

x

x

SSNE

A.10, C.1 ofl.

Vinna samgöngustefnu fyrir
landshlutann

Hafið

Greina framtíðar vegaframkvæmdir eða
samgöngukosti þannig að
unnt verði að forgangsraða
þessum kostum
kerfisbundið

Stefnan fullunnin og kynnt

x

x

x

EG

Áhersluverkefni
2021

Áframhaldandi vinna vegna
Velferðartæknimiðstöðvar

Hafið

Fjöldi innleiddra verkefna
og fjármögnun

x

x

x

EG

Áhersluverkefni
2021 sem einnig
fékk styrk úr Lóunni

Vinna með sveitarfélögum að
uppsetningu klasasetra (Dalvík,
Ólafsfjörður, Húsavík, Þórshöfn)

Hafið

Bæta heilbrigðisþjónustu
með að nýta nýjustu tækni
og fjarskipti við framkvæmd
þjónustu
Styðja við störf án
staðsetningar og fjölga
valkostum um vinnuaðstöðu

Fjöldi starfandi klasasetra
á svæðinu

x

x

x

Uppfærsla og áframhaldandi
þróun á www.invest.northeast.is

Hafið

Gera upplýsingar um svæðið
aðgengilegar á einum stað
og koma á samræmdu
verklagi, gagnagrunni og
forgangsröðun við söfnun
upplýsinga

Vefurinn uppfærður

x

x

2

x

ALB, GMG, EG

SSNE

Viðhald á áhersluverkefni frá 2018

Starfsáætlun 2022
Markmið
Skapa jöfn tækifæri til náms,
hækka menntunarstig í
landshlutanum og auka
framboð listnáms
Efla samvinnu safna á milli
með það að markmiði að
auka fagmennsku í starfsemi
safnanna

Mælikvarðar
Málþing haldið um listnám
á háskólastigi og
verkefninu miðar áfram í
rétta átt
Aukið samstarf safna og
menningarstofnana á
svæðinu

1Q

2Q

3Q

4Q

x

x

x

x

Ábyrgðaraðili
EG, HH

Athugasemdir
Verkefni frá 2021,
samráðshópur er
starfandi

x

x

x

x

HH

Hafið

Auka samstarf við erlenda
íbúa svæðisins vegna
stefnumótunar og verkefna
SSNE

Fjölmenningarstefna SSNE
uppfærð og samsvarandi
aðgerðaáætlun gerð

x

x

x

x

RKG

Áhersluverkefni frá
2021 sem hefur
tekið nokkrum
breytingum eftir
samráð við söfn á
svæðinu
Var skipað og hóf
störf 2021

Hafið

Efla barnamenningu og festa
í sessi samstarf við
menningarstofnanir og
hátíðir frá öðrum
landshlutum
Efla samstarf menningarstarfs framhaldsskóla á NE

Fjöldi menningarviðburða
fyrir börn og ungmenni

x

x

x

x

HH

Fjöldi funda ungmennaráðs

x

x

x

x

SJ, HH

Styrkja og festa í sessi
samstarf við menningarstofnanir
Efla tengingu milli
menningarstofnana og
skólastarfs og hvetja þar
með til þátttöku einstaklinga
í menningarstarfi landshlutans

Reglulegir fundir með
MHA

x

x

x

HH

x

x

HH

Menning
Innleiðing listnáms á háskólastigi
á Akureyri

Staða
Hafið

Safna- og kynningarstefna fyrir
söfn og setur – hefur verið breytt
í verkfærakistu með áherslu á
markaðsstarf annars vegar og
fræðslu fyrir og með börnum hins
vegar
Starfrækja fjölmenningarráð

Hafið

Áframhaldandi þátttaka í
menningarviðburðum s.s.
Þjóðleikur, Upptakturinn,
Barnamenningarhátíð, List fyrir
alla og Ungskáld
Starfrækja ungmennaráð
Undirbúa þátttöku í Hönnunarmars 2023 í samstarfi við Miðstöð
hönnunar og arkitektúrs (MHA)
Aðstoða menningarstofnanir við
að vinna fræðsluáætlun ætlaða
börnum

Hafið
Ekki hafið

Ekki hafið

Fræðsluáætlun unnin og
kynnt
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Var skipað og hóf
störf 2021

Starfsáætlun 2022
Vinna við umsókn vegna MHE
2030

Hafið

Gera Akureyri að
menningarhöfuðborg
Evrópu 2023
Kynna og miðla
menningararfleið svæðisins
með nýstárlegum hætti
Fjölga listnámskeiðum og
listasmiðjum á svæðinu

Ráðning verkefnisstjóra og
reglubundnir fundir með
verkefnisstjórn
Málstofan haldin

Markmið

Mælikvarðar

Halda málstofu um notkun
sýndar- og viðbótarveruleika í
safnastarfi
Undirbúa smiðjur og námskeið
með Fablab á Norðurlandi eystra
fyrir vorönn 2023
Umhverfismál

Ekki hafið

Áframhaldandi vinna umhverfisnefndar: Þarfagreining, virkt
samtal og samstarf sveitarfélaga í
umhverfismálum
Vinna umhverfisstefnu og samsvarandi aðgerðaáætlun

Hafið

Undirbúa markvissa vinnu í
málaflokknum og stuðla að
samstarfi sveitarfélaga

Stöðumat, þarfagreining
og aðgerðaáætlun
fullunnin og kynnt

Ekki hafið

Marka framtíðar- og
heildarsýn landshlutans í
umhverfismálum
Efla staðbundna þekkingu á
svæðinu í umhverfismálum
Hvetja til aukinnar
meðvitundar um
svæðisbundna framleiðslu

Umhverfisstefna fullunnin
og kynnt

Ekki hafið

Staða

Ekki hafið

Stöðumat vegna losunar og
möguleika til bindingar og
kolefnisjöfnunar

Ekki hafið

Leggja okkar af mörkum til
að mæta skuldbindingum
Íslands

Stöðumat gert og kynnt

Vinna aðgerðaáætlun til að draga
úr losun CO2

Ekki hafið

Leggja okkar af mörkum til
að mæta skuldbindingum
Íslands

Aðgerðaáætlun fullunnin
og kynnt

Koma til móts við þau
markmið sem sett eru fram í
landsáætlun varðandi
meðferð úrgangs

Hagkvæmnimat fullunnið
og kynnt

Vinna hagkvæmnimat á líforkuveri

Hafið

x

Undirbúningi lokið

Gera fræðsluáætlun varðandi
umhverfis- og loftlagsmál
Þátttaka í Local Food hátíðinni

Hafið

x

Fræðsluáætlun fullunnin
og kynnt
Vel heppnuð hátíð haldin
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x

x

RKG, HH

x

HH, APP

x

x

HH

Unnið í samstarfi við
Akureyrarstofu og
MAK

1Q

2Q

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

Athugasemdir

x

x

x

x

SJ

Umhverfisnefnd var
skipuð og hóf
undirbúningsvinnu á
árinu 2021

x

x

x

SJ

x

SJ
x

x

EG, HH

x

x

SJ

x

x

x

SJ

x

x

SJ

Áhersluverkefni
2020, var ekki haldin
vegna Covid 19
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Atvinnuráðgjöf
Auka sýnileika og kynningu á
þjónustu atvinnuráðgjafa með
heimsóknum, auglýsingum,
umfjöllun, vinnustofum og
námskeiðum

1Q

2Q

3Q

4Q

x

x

x

x

Hlutfall starfsmanna sem
hafa hlotið þessa þjálfun
og fjöldi námskeiða

x

x

Skilvirkari og skipulagðari
ráðgjöf við umsóknarskrif

Aukinn fjöldi umsókna og
hærra árangurshlutfall

x

x

Reglubundið

Efla fjölbreytt atvinnulíf og
stuðla að nýsköpun á öllu
svæðinu

Fjöldi umbjóðenda í
atvinnuráðgjöf

x

x

x

x

Atvinnuráðgjafar
SSNE

Staða
Hafið

Markmið
Auka stuðning við frumkvöðla og atvinnurekendur

Mælikvarðar
Fjöldi nýsköpunarverkefna sem tekur þátt í
þessum verkefnum

1Q

2Q

3Q

4Q

x

x

x

x

Ábyrgðaraðili
EG, SJ,
RKG, ALB

Auka vitund á svæðinu um
nýsköpunarverkefni sem eru
í gangi og reyna að kveikja
hugmyndir

Fjöldi nýsköpunarverkefna á svæðinu

x

x

x

x

EG, SJ, RKG

Bæta sóknarhlutfall og
árangurshlutfall umsókna í
opinbera sjóði

Fjöldi styrkja og bætt
árangurshlutfall

x

x

x

x

SSNE

Markmið
Auka skilning og þekkingu á
hlutverki SSNE

Mælikvarðar
Aukin aðsókn í ráðgjöf,
fjöldi vinnustofa og
námskeiða

Ekki hafið

Aukin hæfni starfsfólks í
atvinnuráðgjöf

Ráðgjöf vegna Matvælasjóðs

Reglubundið

Veita atvinnuráðgjöf til þeirra
sem til okkar leita og skrá alla í
þartilgerðan gagnagrunn

Halda námskeið fyrir starfsmenn
til að bæta gæði atvinnuráðgjafar

Nýsköpun
Þátttaka í nýsköpunarhröðlum og
samstarfsverkefnum á borð við
Hacking Norðurland, Vaxtarými,
Hæfnihringi, Ratsjána, Matsjána
Nýsköpun innan starfandi
fyrirtækja verði kynnt með
myndböndum, myndum og
umfjöllun
Efla aðstoð og fræðslu vegna
opinberra styrkja og aðra
fjármögnun, m.a. með styrkjum
úr Framþróun, vinnustofum,
námskeiðum

Staða
Reglubundið

Ekki hafið

Hafið
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Ábyrgðaraðili
EG, NSH, RKG

Frkv.stj.

Athugasemdir

Gert í samstarfi við
hin landshlutasamtökin
Fjármagnað hlutverk
landshlutasamtaka

Athugasemdir

Var upphaflega á
starfsáætlun 2021

Starfsáætlun 2022
Menntamál
SAMNOR: Áframhaldandi
samstarf við framhaldsskóla
varðandi markaðssetningu, nýjar
námsleiðir og umhverfismál

Staða
Hafið

Markmið
Efla aðgengi og fjölbreytni
námframboðs og tryggja
samstarf framhaldsskólanna

Mælikvarðar
Fjöldi verkefna sem SSNE
vinnur með SAMNOR

1Q

2Q

3Q

4Q

x

x

x

x

Ábyrgðaraðili
EG, SJ

Þekkingarvörður: seta í stjórn

Hafið

Byggja upp þekkingarþorp
við Háskólann á Akureyri,
þar sem háskólasamfélagið
og atvinnulíf koma saman

Reglulegir fundir haldnir

x

x

x

x

EG

Búsetuþættir

Staða

Markmið

1Q

2Q

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

Athugasemdir

Ekki hafið

Fá skýra mynd af hvernig til
hefur tekist með Loftbrúna

Greining liggur fyrir og
næstu skref ákveðin

x

x

SSNE

Samfélagsleg nýsköpun: samlegð
farþega- og pósflutninga á
Norðausturlandi

Hafið

Koma á fót almenningssamgöngum frá Húsavík til
Þórshafnar

Betri þjónusta og bætt
aðgengi að þjónustu

x

x

x

x

NSH

Gert í samstarfi við
önnur landshlutasamtök
Verkefni styrkt úr
aðgerð A.10 í SB

Eftirfylgni og eftirlit framkvæmda
við byggðalínuna og
„uppbyggingu innviða 2020“

Hafið

Styrking flutnings- og
dreifikerfis raforku

Spennusetning Hólasandslínu og Blöndulínu. Öflugri
tenging við Þórshöfn

x

x

x

x

EG, frkv.st.

Seta í verkefnastjórn

Upplýsingaöflun

Staða

Markmið

Mælikvarðar

1Q

2Q

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

Athugasemdir

Vinna fyrirtækjakönnun í
samstarfi við Vífil Karlsson

Reglubundið

Afla upplýsinga um fyrirtæki
á svæðinu

APP

Gert annað hvert ár

Árangursmat sóknaráætlunar

Reglubundið

Meta árangur sóknaráætlunar landshlutans

Upplýsingaöflun og greiningarvinna vegna opinberra styrkja

Hafið

Tryggja hærra hlutfall
opinberra styrkja til NE

Vinna greiningu á nýtingu og
næstu skrefum í Loftbrúnni

Mælikvarðar

Könnun gerð og
niðurstöður kynntar fyrir
sveitarfélögum
Könnun gerð og kynnt
með hlutfall svarenda
>35%
Sóknarhlutfall og
árangurshlutfall
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x

x

x

x

RKG, APP, SJ

x

x

RKG

Athugasemdir
Verkefni frá
kjördæmaviku
þingmanna 2020

Gert árlega

Starfsáætlun 2022
Samstarf

1Q

2Q

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

Fjöldi funda með
viðeigandi hagaðilum

x

x

x

x

SSNE

Auka skilvirkni starfs og nýta
samlegðaráhrif vinnu vegna
sömu áskorana

Reglulegir samstarfsfundir
og fjöldi samstarfsverkefna

x

x

x

x

EG, RKG,
ALB, HH

Tryggja aðkomu helstu
hagaðila að starfi og
áherslum SSNE

Samráðsvettvangur
virkjaður

x

Auka upplýsingaflæði og
snertifleti við aðildarsveitarfélög

Fjöldi fræðslufunda

x

x

x

x

Frkv.stj.

Aukið fjármagn frá stjórnvöldum til stofnana á
Norðurlandi. Miðstöð
norðurslóða staðfest á
Akureyri

x

x

x

x

EG

x

x

x

x

Frkv.stj. og
stjórn

Staða

Markmið

Ekki hafið

Starfsmenn SSNE verði
meðvitaðir um þá vinnu sem
verið sé að vinna hjá öðrum
stofnunum með samstarf í
huga

Aukið samstarf með öðrum
landshlutasamtökum; gagnvirk
upplýsingagjöf og samstarfsverkefni

Reglubundið

Stofna samráðsvettvang SSNE

Hafið

Kynnast starfsemi stoðstofnanna
sem vinna að sameiginlegum
hagsmunum okkar allra eins og
t.d. SA, SI, Viðskiptaráðs Íslands
og Íslandsstofu

Halda reglubundna fræðslufundi
fyrir sveitarstjórnir

Reglubundið

Norðurslóðamiðstöð Íslands

Hafið

Vinna að auknu samstarfi í
málefnum norðurslóða,
tengja saman atvinnulíf,
sveitarfélög og stofnanir

Stjórnarseta í Markaðsstofu
Norðurlands

Hafið

Gæta hagsmuna SSNE
varðandi
áfangastaðastofu.Treysta
tengsl og innsýn inn í
ferðaþjónustu á svæðinu

Mælikvarðar
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x

Athugasemdir
Vannst ekki
skipulega 2021
vegna Covid 19

Frkv.stj.

Áhersluverkefni frá
2021

Starfsáætlun 2022
Aðrir fundir, málþing, ráðstefnur
Artic Circle

Staða

Markmið

Ekki hafið

Halda við viðskiptatengslum
og búa til ný
Efla tengsl og miðla
upplýsingum
Efla tengsl ráðgjafa

Mælikvarðar

1Q

2Q

Halda kynningu á
ráðstefnunni

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

x

x

EG

Aðalfundur Byggðastofnunar

Reglubundið

Haustfundur atvinnuráðgjafanna

Reglubundið

Fjármálaráðstefna sveitarfélaganna

Reglubundið

Fræðsla og
upplýsingamiðlun

Samstarfsfundur menningarfulltrúa

Reglubundið

Tryggja tengsl og auka
samstarf

x

HH

Kjördæmavikur þingmanna

Reglubundið

x

Frkv. stj.

Íbúafundir: Heimsækja hvert
sveitarfélag amk. 1x á ári

Reglubundið

Gæta hagsmuna
landshlutans
Efla tengsl og miðla
upplýsingum

Fyrirtækjaheimsóknir á svæðinu

Reglubundið

Efla tengsl og miðla
upplýsingum

Annað
Umsýsla og eftirfylgni verkefna
styrkt af Uppbyggingarsjóði NE

Staða
Reglubundið

Endurskoðun sóknaráætlunar og
samsvarandi aðgerðaáætlunar
Virkt kynningarstarf á starfsemi
SSNE á völdum miðlum

Reglubundið

Markmið
Styrkja atvinnuþróunar-,
menningar- og nýsköpunarverkefni í samræmi við
sóknaráætlun landshlutans
Tryggja samhljóm við óskir
hagaðila
Tryggja viðvarandi umfjöllun
um verkefni SSNE

Umsagnir vegna frumvarpa,
grænbóka og hvítbóka,
reglugerða ofl.
Þarfagreining og þýðing efnis
samtakanna á erlend tungumál

Reglubundið

Reglubundið

Hafið

Fylgjast með og hafa áhrif á
störf stjórnvalda sem snerta
hagsmuni svæðisins
Mæta þörfum erlendra íbúa
svæðisins og efla
upplýsingagjöf til þeirra

x

Mælikvarðar
Þjónustukönnun styrkþega

Aðgerðaáætlun fylgt og
uppfærð amk. 1x á ári
Árangursmælikvarðar eru
útlistaðir í samskipta- og
kynningaráætlun SSNE
Umsögnum skilað fyrir öll
þau skjöl sem SSNE metur
í forgangi
Þarfagreining liggur fyrir
og þýðingar á forgangsefni tilbúnar og birtar
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Athugasemdir

Frkv.stj.
x

SSNE

x

Frkv.stj.

x

x

x

x

SSNE

x

x

x

x

SSNE

1Q

2Q

3Q

4Q

x

x

x

x

Ábyrgðaraðili
APP, HH, RKG

SSNE
x

x

x

x

SSNE

x

x

x

x

SSNE

x

x

SSNE

Árlegur samstarfsfundur

Yfirlit yfir allar
heimsóknir
Athugasemdir

Yfirfarið 1-2x á ári

Starfsáætlun 2022

SKIPULAG OG STJÓRNUN
Mannauðsmál
Skipuleggja starfsmannasamtöl
og eftirfylgni

Staða
Reglubundið

Auka tækniþekkingu
starfsmanna, námskeið t.d. í
Teams, Excel, Prezi o.fl.
Gera mótttökuáætlun fyrir nýtt
starfsfólk

Ekki hafið

Fjármál og rekstur
Ársreikningur 2021
Endurskoðuð fjárhagsáætlun
2022
Fjárhagsáætlun 2023

Ekki hafið

Staða
Hafið
Hafið
Ekki hafið

Vinna starfsáætlun

Reglubundið

Fundir og þing stjórnar
Ársþing og aukaþing

Staða
Reglubundið

Vinnufundir/starfsdagar með
starfsfólki SSNE

Reglubundið

1Q

2Q

Markmið
Styrkja tengsl milli starfsmanna og stjórnanda, ræða
frammistöðu, greina þörf
fyrir þjálfun og gera áætlun
þar um
Auka skilvirkni og kunnáttu

Mælikvarðar
Starfsmannasamtöl fari
fram og þeim fylgt
markvisst eftir

Fjöldi námskeiða

x

x

Tryggja að vel sé tekið á
móti nýju starfsfólki sem fær
faglega kynningu á starfi
SSNE og þeim kröfum sem
gerðar eru til starfsmanna
Markmið

Áætlun gerð og kynnt fyrir
starfsfólki

x

x

Mælikvarðar

1Q

2Q

Gerð fjárhagsáætlana og
endurskoðun. Niðurstöður
kynntar fyrir stjórn og á
þingi
Áætlun skilað tímanlega

Styrkja tengingu milli
stjórnar og starfsfólks, og
efla starfsemi SSNE

Aukinn skilningur
starfsfólks á áherslum og
væntingum

Mælikvarðar
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1Q

x

x

4Q

x

Ábyrgðaraðili
Frkv.stj.

x

Frkv.stj.

Athugasemdir

Frkv.stj. EG,
RKG

Unnið í samstarfi við
hin landshlutasamtökin

Athugasemdir

3Q

4Q

x

x

Ábyrgðaraðili
Frkv.stj.
Frkv.stj.

x

Frkv.stj.

x

x

Frkv.stj.

2Q

3Q

4Q

x

x

x

x

x

x

Ábyrgðaraðili
Stjórn og
frkv.stj.
Stjórn og
frkv.stj.

x
x
Tryggja að alltaf séu tiltækar
áreiðanlegar og endurskoðaðar fjárhagsupplýsingar og -áætlanir
Skipuleggja starf
samtakanna og upplýsa þing
og Byggðastofnun skv.
samþykktum
Markmið
Samkvæmt samþykktum

3Q

x

Athugasemdir

Starfsáætlun
2022
Frá starfsáætlun
2021

FRÁ STARFSÁÆTLUN 2021

1Q

2Q

3Q

4Q

Ábyrgðaraðili

Athugasemdir

x

x

x

x

SSNE

Of almennt, þetta er
viðvarandi tilgangur
samtakanna

Fýsileiki starfseminnar og
niðurstaða um
rekstrarform
Markvissari tímanotkun

x

x

x

x

x

x

BV, EB,
Halldór og
Sigurður
EG, NSH, SJ

Fjöldi sem nýtir sér
úrræðið

x

x

x

x

SJ

Stilla saman þekkingu og
krafta og forðast tvíverknað

Samstarf á sviði
umhverfismála – skilvirkni

x

x

x

x

SSNE

Lokið

Reglubundið millilandaflug
til Norðurlands eystra

Könnun lokið 2021 og
niðurstaða nýtt til
ákvörðunar um framhald

x

Ekki hafið

Að fjöldi niðurgreiddra
flugferða pr/ einstakling í
Loftbrú verði ótakmarkaður

Fjölgun niðurgreiddra
flugferða pr. einstakling í
Loftbrú

x

x

Lokið

Afla upplýsinga um
búsetuþætti á Norðurlandi
eystra
Miðla upplýsingum,
samkeppnisgreining á íbúa –
og fyrirtækja-markaði

Niðurstöður könnunar
kynntar og svörun/
þátttaka aukist um 5%
Ánægja sveitarfélaga (NPS)
Smellir á krækju á
Gagnatorg Byggðastofnunar

x

x

x

x

Staða

Markmið

Auka samstarf sveitarfélaga á
svæðinu

Reglubundið

Raunhæfnikönnun og
undirbúningur á stofnun félags
eða klasa um velverðartækni.
Koma upp gagnagrunni yfir þá
sem sækja ráðgjöf hjá SSNE.

Lokið

Bizmentors – tengja saman
frumkvöðla og mentora þvert yfir
landið.

Lokið

Draga úr kostnaði og sóun,
auka skilvirkni og styrkja
landshlutann með
samstilltum kröftum
Að skoða, undirbúa, stofna
og setja af stað rekstur á
sviði velferðartækni
Skilvirkari og samhæfðari
vinnubrögð sem skilar sér í
markvissari ráðgjöf
Auka aðgengi frumkvöðla að
markvissari ráðgjöf hvar
sem þeir eru á landinu

Tengja saman aðila sem koma að
umhvefismálum og stuðla að
samstarfi/samnýtingu
Vinna fýsileikakönnun með
hagaðilum um stofnun flugfélags,
sem heldur utan um
millilandaflug, á svæðinu
Koma á samstarfi
landshlutasamtaka um að
niðurgreiðsla í Loftbrú verði
ótakmörkuð eins og aðrar
almenningssamgöngur
Íbúakönnun í samstarfi við SSV &
RHA

Lokið

Gagnatorg – mælaborð
atvinnulífs, lýðfræði,
vinnumarkaðar, búsetuþátta

Lokið

Lokið

Mælikvarðar
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x

Gera aðgengilega
vefgátt fyrir
mentora og
frumkvöðla
Umhverfisnefnd var
skipuð og fundar
reglulega

RKG, BV

x

x

BV

Gerð verður úttekt á
nýtingu Loftbrúar
sem ákvarðar næstu
skref landshlutasamtakanna

APP, HMP,
RKG
x

x

APP, HMP,
RKG

Gagnatorg er virkt
og við veitum
upplýsingar eftir
þörfum

Starfsáætlun
2022
Frá starfsáætlun
2021
Viðbragðsáætlun við einelti og
kynferðislegu áreiti

Lokið

Starfsreglur fagráða og
úthlutunar-nefndar
Uppbyggingarsjóðs

Lokið

Gera dagatal fyrir árið –
kortleggja álagspunkta

Lokið

Einfalda Sóknaráætlun sbr.
ákvörðun ársþings 2020

Lokið

„Fólk færir störf“ – málþing með
AEYstofu

Hafið

Menning og heilsa: þróunarverkefni á sviði menningarmála

Ekki hafið

Tryggja að til sé skýr
farvegur fyrir mál sem
kunna að koma upp og
undibyggja faglega
málsmeðferð
Að fagráðum og
úthlutunarnefnd séu settar
starfsreglur í samræmi við
samþykktir
Auka fyrirsjáanleika til að
geta stýrt álagi og tryggja
þannig að verkefni séu
unnin tímanlega = aukin
fagmennska
Fækka markmiðum og
áhersluatriðum í
sóknaráætlun. Einfalda og
auka skilvirkni
Þrýsta á og styðja við stefnu
stjórnsvalda um störf án
staðsetningar – bjóða okkar
stuðning við verkefnið
Að vinna áætlun um eflingu
lýðheilsu með markvissari
þátttöku í listum og
menningu

Viðbragðsáætlun til staðar,
starfsfólk þekki áætlunina

x

Frkv.stj. og
stjórn

Starfsreglur samþykktar af
þingfundi SSNE

x

Stjórn

Að verkefni séu unnin
tímanlega og álag jafnað
eins og unnt er

x

Tillaga lögð fyrir ársþing
2021

x

Störfum á vegum ríkisins
fjölgi innan landshlutans

x

Aukin þátttaka íbúa á
svæðinu í listum og
menningum í heilsueflandi
tilgangi
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x

x

SSNE

RKG, APP, VRJ

RKG, BV

BV, VRJ

Var sett fram 2021
með fyrirvara um
fjármögnun sem
ekki var tryggð

