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Stjórn SSNE

Hilda Jana 
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formaður, 
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Jón Stefánsson, 
Eyjafjarðarsveit

Sigurður Þór 
Guðmundsson, 

Svalbarðshreppur

Þröstur 
Friðfinnsson, 

Grýtubakkahreppur

Helga Helgadóttir, 
Fjallabyggð

Eva Hrund 
Einarsdóttir, 

Akureyrarbær



Starfsfólk SSNE



Hlutverk SSNE

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

• Hlutverk SSNE er að þjónusta sveitarstjórnir og atvinnulíf á starfssvæði
landshlutasamtakanna til að ná framangreindum markmiðum með
eftirfarandi hætti:

• Innleiða og fylgja eftir sóknaráætlun og byggðaáætlun, þ.á.m. með
úthlutun fjármuna og styrkja til einstakra verkefna, svo sem fyrir er 
mælt í lögum nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlun

• Gæta hagsmuna aðildarsveitarfélaganna utan starfssvæðisins

• Vinna að málum sem eru aðildarsveitarfélögunum sameiginleg innan
starfssvæðisins

• Stuðla að öflugu atvinnusvæði til framtíðar með stuðningi við
nýsköpun og atvinnuþróun, mótun svæðisskipulags og
hagsmunagæslu þar að lútandi

• Annast greiningar, þekkingaröflun og þekkingarmiðlun sem nýtast
hlutverki SSNE



Starfsáætlun
og 

upplýsingagjöf

• Starfsáætlun 2021 og 2022 

• Fréttabréf, heimasíða, samfélagsmiðlar, fundargerðir 
stjórnar, youtube rás



Dæmi um 
áhersluverkefni 

í vinnslu

• Samgöngustefna

• Nýsköpun á Norðurlandi
• Norðanátt, Vaxtarrými, Ratsjáin, Hacking Norðurland, 

Nýsköpunarvika, Matsjáin, vinnustofur, umsóknarskrif

• VELTEK, velferðartækniklasi

• Upptakturinn 

• Safnastefna

• Ásgarður

• Norðurslóðamiðstöð Íslands

• Listnám á háskólastigi á N.eystra

• Umhverfismál á Norðurlandi eystra

• Beint millilandaflug um Akureyrarflugvöll



Ýmsar 
vinnustofur, 

málþing, 
verkefni og 

fundir

• Aukin raforka í Eyjafirði, tækifæri eða tálsýn?

• Bizmentors.eu

• Vinnustofur um umsóknarskrif og niðurgreiðsla á kostnaði
vegan sérhæfðar ráðgjafar

• Umhverfismál: upplýsingar á heimasíðu SSNE

• Ungmennaráð og fjölmenningarráð í mótun

• Ungmennaþing í Mývatnssveit



Sóknaráætlun, 
uppbygginga-

sjóður
og áherslu-

verkefni

• 158 umsóknir í uppbyggingasjóð

• 67 vegna atvinnuþróunar og nýsköpunar

• 72 vegna menningar

• 19 vegna stofn og rekstrarstyrkja á sviði menningar

• Úthlutun fer fram í janúar

• Undirbúningur vegan áhersluverkefna 2022 hafinn



Áskoranir og 
tækifæri 

• Orkuskipti

• Loftslagsmál

• Öldrun

• Landbúnaður

• Covid faraldurinn

• Tækniframfarir

• Covid

• Samkeppnishæfni landsbyggðanna



Að lokum 


