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Starfshópurinn

Birgir Guðmundsson, formaður hópsins og fulltrúi ráðherra.
Elías Pétursson, bæjarstjóri Fjallabyggðar, fulltrúi SSNE.
Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings, fulltrúi SSNE.
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, fulltrúi Akureyrarbæjar.
Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi, fulltrúi Akureyrarbæjar.

Með hópnum störfuðu: Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur á 
skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála, í samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu, Reinhard Reynisson, sérfræðingur á 
þróunarsviði Byggðastofnunar, Baldvin Valdemarsson, sviðsstjóri atvinnu-
og byggðaþróunar hjá SSNE, og Arnar Þór Jóhannesson og Hjalti 
Jóhannesson, sérfræðingar hjá Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri.  



Verkefni starfshópsins

a) Áhersla byggðaáætlunar um sjálfbæra þróun byggða um allt land 
sem m.a. felur í sér hvatningu til sveitarfélaga um mótun 
sameiginlegrar stefnu um málefni viðkomandi landshluta og að 
skilgreindir verði meginkjarnar í hverjum landshluta og vinnusóknar- og 
þjónustusvæði þeirra.

b) Áhersluverkefni Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra (SSNE) 
um borgarhlutverk Akureyrarbæjar sem felur í sér mótun borgarstefnu 
fyrir Akureyri, skilgreiningu á svæðisbundnu hlutverki staðarins sem 
stærsta þéttbýlis utan höfuðborgarsvæðisins og miðstöðvar þjónustu 
fyrir Norður-og Austurland. 



Áherslur í 
vinnunni

Grunnhugmyndin: Nútímafólk sækir í 
borgarsamfélag

Heildræn nálgun á hlutverki og skilgreiningu 
borgar/ svæði en ekki sveitarfélagamörk

Samræmi og tenging við aðra þætti í 
byggðastefnu stjórnvalda

Hvað vantar?



Tillaga starfshópsins

• Akureyri, með bakland í nærliggjandi svæði, verði í byggðastefnu 
stjórnvalda flokkuð sem svæðisborg með skilgreinda ábyrgð og 
skyldur sem þjóni íbúum og atvinnulífi í landshlutanum og eftir 
atvikum á landsvísu.  Akureyri verði þannig sérstakt byggðastig milli 
höfuðborgarinnar og stærri þéttbýliskjarna á landsbyggðunum og fái 
því bæði aukið vægi í samskiptum við ríkisvaldið og hvað varðar 
almenna þjónustu við landshlutann í heild. Þetta nýja byggðastig 
mun auk hefðbundinna hlutverka stærri þéttbýliskjarna bjóða upp á 
ýmsa þjónustu, mannlíf og menningu sem skarast við hlutverk 
höfuðborgarinnar. 



•Þjónustustigshjólið







Sjálfbærni 
búsetu aukist á 

Norður- og 
Austurlandi

Jafnvægi aukist í 
byggð landsins 

alls

Nýr valkostur 
verði til með 

búsetu í öðruvísi 
borgarsamfélagi 

Menningarlíf 
verði 

fjölbreyttara



Nokkur áhersluatriði til 
stuðnings aðaltillögu

Samgöngumál Raforka Menning

Norðurslóðir Stjórnsýsla Menntun

Heilbrigðismál Félagsþjónusta Öryggismál



Takk fyrir! ☺


