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Stjórn SSNE

• Hilda Jana Gísladóttir, formaður, Akureyrarbær

• Kristján Þór Magnússon, varaformaður, Norðurþing

• Jón Stefánsson, Eyjafjarðarsveit

• Sigurður Þór Guðmundsson, Svalbarðshreppur

• Þröstur Friðfinnsson, Grýtubakkahreppur

• Helga Helgadóttir, Fjallabyggð

• Eva Hrund Einarsdóttir, Akureyrarbær



Starfsáætlun 
SSNE 2021











Bókanir stjórnar

• Ferðamannastaðir: Stjórn SSNE tekur undir sjónarmið sem koma fram í bókun 
Markaðsstofu Norðurlands vegna verkefnisins Vörður fyrirmyndar áfangastaðir 
og telur að dreifing fjármagns í verkefninu samrýmist illa opinberri stefnu um 
dreifingu ferðamanna um landið.

• Innanlandsflug: Stjórn SSNE lýsir áhyggjum af rekstrarskilyrðum innanlandsflugs 
og leggur áherslu á að jafnræðis sé gætt milli flugrekstraraðila varðandi 
opinberan stuðning.

• Fráveitur og skólp: Stjórn SSNE harmar að dregist hafi að gefa út endurnýjun á 
reglugerð um fráveitur og skólp sem hefur í för með sér óvissu er varðar 
hönnunarforsendur í afar mikilvægum og kostnaðarsömum málaflokki. Slíkt 
kemur sér afar illa fyrir sveitarfélög sem og tæknilega ráðgjafa sveitarfélaga. 
Stjórn SSNE leggur áherslu á að endurskoðun reglugerðarinnar verði lokið sem 
fyrst



Bókanir stjórnar

• Stjórn SSNE skorar á stjórn og stjórnendur RÚV að bæta við 
svohljóðandi byggðaaðgerð í jafnréttisáætlun stofnunarinnar:
• Markmið: Auka meðvitund frétta- og dagskrárgerðarmanna um búsetu 

viðmælenda

• Aðgerð: Skráning viðmælenda eftir búsetu í föstum þáttum og fréttum

• Ábyrgð: Dagskrárstjóri

• Tímarammi: Tölur fyrir hvern miðil birtar opinberlega á þriggja mánaða fresti



Bókanir stjórnar

• Flugmál: Stjórn SSNE leggur áherslu á að stjórnvöld eigi samtal og samráð við heimafólk 
þegar endurskoða á þjónustu á viðkomandi svæðum og þarf slíkt að eiga sér stað áður en 
útboð fer fram.

• Landbúnaðarmál: Í tilefni af útgáfu sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra á 
umræðuskjali til undirbúnings á Landbúnaðarstefnu Íslands hvetur stjórn SSNE Alþingi 
sem og ríkistjórn að huga sérstaklega að eftirfarandi þáttum sem koma fram í skalinu:

- tryggja fræðslu og þekkingarstarf.
- koma á alþjóðlegri vottun kolefnisbindingar lands.
- tryggja rannsóknar og þróunarstarf í miðstöð landbúnaðarins og þá í hverjum 
landshluta.

SSNE styður það að stofnuð verði rannsókna- og þróunarmiðstöð landbúnaðarins 
og verði hún staðsett á Norðurlandi eystra



Bókanir stjórnar

• Upplýsingagjöf: Stjórn SSNE skorar á ábyrgðaraðila opinberra 
styrkveitinga að veita tölfræðilegar upplýsingar um búsetu styrkþega 
og umsóknaraðila við úthlutanir. Fram þarf að koma fjöldi umsókna, 
sem og fjöldi veittra styrkja, skipt eftir landshlutum. Slík gögn auka 
gagnsæi og myndu veita m.a. landshlutasamtökunum, sveitarfélögum 
og atvinnulífi mikilvæga innsýn

• Starfsemi SSNE: Stjórn SSNE mun leggja fram tillögu um 
lágmarksmönnun á starfsstöðvum SSNE á vorþingi

• Umhverfismál: Fjármögnun á hagkvæmnismati vegna líforkuvers 20 
m.kr: 3 m.kr áhersluverkefni, 5 m.kr umhverfisráðuneyti, 12 m.kr 
sveitarfélög



Fjölmenningarráð

• 30.660 íbúar á Norðurlandi eystra, 8,2% með erlent ríkisfang eða 2.516. Var 5,7% 
árið 2017

• Í ráðinu eru:
• Ríkey Sigurbjörnsdóttir fyrir hönd Fjallabyggðar
• Gísli Rúnar Gylfason fyrir hönd Dalvíkurbyggðar
• Zane Brikovska fyrir hönd Akureyrarbæjar
• Finnur Yngvi Kristinsson fyrir hönd Eyjafjarðarsveitar
• Björg Erlingsdóttir fyrir hönd Svalbarðsstrandarhrepps
• Þröstur Friðfinnsson fyrir hönd Grýtubakkahrepps
• Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir fyrir hönd Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps og Norðurþings
• Ina Leverköhnen fyrir hönd Svalbarðshrepps
• Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson fyrir hönd Langanesbyggðar

• Leitað að 2 fulltrúum af erlendum uppruna sem dvalið hafa á Íslandi í <4 ár 



Ungmennaráð

• Ungmennaþing síðla árs 2021

• Halda áfram með verkefnið að því loknu


