
SSNE og 
atvinnulífið



Starfsstöðvar SSNE

• Bakkafjörður

• Raufarhöfn 

• Húsavík

• Akureyri

• Ólafsfjörður

Auk reglulegrar viðveru á 
Dalvík og í Grímsey



Samráð um stefnu SSNE 
Sóknaráætlun:

• Stefnuskjal landshlutans sem er leiðarljós allrar vinnu SSNE 

• Mótuð og endurskoðuð í samvinnu við sveitarfélög, atvinnulíf, 
menningarlíf, ríkisstofnanir, fræðasamfélag, íbúa og aðra haghafa

Samráðsvettvangur:

• Til að tryggja lýðræðislega aðkomu haghafa í lands-hlutanum þar sem 
lýðræðis-, búsetu-, aldurs- og kynjasjónarmiða er gætt 

Þrjú fagráð:

• Fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar, menningar og umhverfismála 
sem veita faglega ráðgjöf í þessum grunnflokkum sóknaráætlunar



Kynningar- og 
samskiptastefna SSNE

• Samræmdir ferlar og verklag í 
samskiptamálum til að tryggja 
skilvirka miðlun upplýsinga varðandi 
vinnu samtakanna og áhersluatriða 
landshlutans sem fram koma í 
sóknaráætlun

• Miðar að því að miðla fjölbreyttu efni 
eftir mismunandi boðleiðum með 
þarfir markhópa SSNE í huga





Fyrirtækjakannanir

• Framkvæmdar reglulega í samstarfi við öll 
landshlutasamtökin

• Nýtum gagnagrunn SSNE um fyrirtæki og 
stofnanir á svæðinu

• Spurt er til dæmis um:
• Starfsmannamál

• Fjárfestingar

• Uppbyggingu atvinnulífsins

• Afkomu til skemmri og lengri tíma

• Efnahagshorfur

• Hægt er að nálgast síðustu skýrslu hér (2019) 
en næsta könnun verður lögð fyrir í janúar 
2022

https://www.ssne.is/static/files/Utgefidefni/fyrirtaekjakonnun_2019_allir-landshlutar-endanlegt.pdf


Fyrirtækjaheimsóknir

Rafrænar:
• Fyrirtækjaþing Dalvíkurbyggðar 

• Fyrirtækjaþing Akureyrarbæjar 

Í raunheimum:
• Starfsfólk fer í reglubundnar heimsóknir til starfandi fyrirtækja 

• Fyrirtæki hafa líka frumkvæði að heimsóknum til SSNE sem við tökum alltaf 
fagnandi

Þá hafa ýmis sveitarfélög leitað til okkar með verkefni á borð við vinnu 
við atvinnustefnur og eru önnur sveitarfélög hvött til að gera hið sama



Styrkir og ráðgjöf við fjármögnun

• Uppbyggingarsjóður

• Áhersluverkefni

• Stuðningur við umsóknir í aðra sjóði

• Niðurgreiðum sérhæfða ráðgjöf 
vegna styrkumsókna 

• Námskeið og fyrirlestrar um 
styrkjaumhverfið

• Ráðgjöf vegna lánaumsókna



Önnur atvinnu-
og rekstrarráðgjöf
• Hugmyndaþróun 

• Fýsileikakannanir og hagkvæmnismat 

• Stofnun fyrirtækja 

• Skattaumhverfi fyrirtækja 

• Viðskipta- og rekstraráætlanir

• Markaðsráðgjöf 

• Tengslamyndun 

• Ráðgjöf um nýsköpunarumhverfið



Brothættar byggðir 

• Glæðum Grímsey

• Betri Bakkafjörður 

• Raufarhöfn og framtíðin

• Hrísey – perla Eyjafjarðar

• Öxarfjörður í sókn



Víðtækt samstarf
• Samtök iðnaðarins og meistarafélag 

byggingamanna
• Samtök iðnaðarins og skólar á öllu svæðinu
• Byggðastofnun
• Samband íslenskra sveitarfélaga 
• Framhaldsskólarnir (SAMNOR)
• Íslandsstofa, varðandi erlenda fjárfesta og 

tækifæri t.d. í gegnum invest.northeast.is
• Öflugt samstarf við öll landshlutasamtökin 

• Hacking Norðurland, Hæfnihringir, Ratsjáin, 
Matsjáin og Norðanátt



Hagsmunagæsla, aðhald og eftirfylgni

• Raforkuflutningar
• Skoska leiðin = Loftbrú 
• Menntakerfið og atvinnulífið, efla verk- og tæknimenntun
• Störf án staðsetningar
• Eftirfylgni með innviðir 2020 í kjölfar óveðursins des 2019
• Dreifing opinberra styrkja ásamt bættri upplýsingagjöf og 

stuðningi við landsbyggðina 
• Almenningssamgöngur 



Með hvaða hætti viljið þið sjá 
SSNE auka tengsl við atvinnulífið?

Umræður í hópum (15-20 mín) 

• Hvaða áherslur myndu þingfulltrúar vilja sjá í starfi SSNE tengt 
atvinnulífinu?

• Byrja að:

• Hætta að:

• Halda áfram að:


