
Tillögur að áhersluverkefnum fyrir 2022
Aukaþing SSNE desember 2021



Samgöngustefna

• Áframhaldandi vinna frá 2021

• Fyrsta verkþætti af 5 er lokið, greining á vinning að nýjum vegabótum

• Endurskipulagning á verkefninu er í gangi 

• Stofnaður verður starfshópur sem mun fela í sér aukin kostnað

• Samtal við Vegagerðina er hafið

Fjárþörf liggur ekki fyrir



Heilbrigðis- og velferðartækniklasinn

• Klasinn tók formlega til starfa í ágúst 2021 þegar verkefnastjóri var ráðinn

• Þátttaka í erlendum ráðstefnum s.s. um fjarlækningar 

• Heimsóknir til öldrunarheimila og sveitarfélaga

• Verkefni með Fjallabyggð um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands í 
svokölluðu spjaldtölvuverkefi

• Þátttaka í uppbyggingu á hermi á færnisetur hjúkrunarfræðingar við HA

• Efla erlend tengsl, taka þátt í umsóknaskrifum í erlenda sjóði um íslenskar lausnir

• Styðja við útflutning á íslenskum heilbrigðislausnum

Fjárþörf: 7.000.000 kr. Umsókn hefur verið send í áhersluverkefni SSNV



Norðurslóðamiðstöð Íslands

Framhald frá 2021:

• Auka samvinnu sveitarfélaga á Norðausturlandi í málefnum Norðurslóða

• Vinna að eflingu samstarfs sveitarfélaga (SSNE) í málefnum Norðurslóða

• Skilgreina þarfir um aukinn stuðning við rannsóknasamvinnu á 
Norðausturlandi

Fjárþörf: 19.305.000 kr. 



Valgreinar fyrir nemendur á unglingastigi 

Markmið:

• Búa til tvær nýjar valgreinar 

• Auka aðgengi að valgreinum óháð búsetu 

• Auka stærðarhagkvæmni með nýtingu stafrænna lausna 

• Rjúfa einangrun og einhæfni fámennra skóla 

• Nýta fjármagn og sérþekkingu kennara betur 

Fjárþörf: 2.000.000 kr. 



Umhverfismál – fyrri hluti 

Stefnumótun og aðgerðaráætlanir í þremur hópum

• Hópur 1: Landnotkun – tækifæri í landnýtingu. Samvinna með hagaðilum t.d. 
Skógræktinni, Landgræðslunni, bændum og skógræktarfélögum. 

• Hópur 2: Orkuskipti – hvernig ætlum við að standa að orkuskiptum á svæðinu? 
Rafbílavæðing, orka til iðnaðar o.s.frv. 

• Hópur 3: Úrgangsmál – Uppfærsla svæðisáætlunar. Finna leiðir til að draga úr 
neyslu í landshlutanum og horfa til umhverfisvænna tækifæra í meðhöndlun 
úrgangs. 

Fjárþörf: 24.500.000 kr. sem skiptist jafnt í þrennt



Umhverfismál – seinni hluti

Sjálfvirknivæðing í kolefnisbókhaldi og skilvirk gagnaöflun 

• Vinna að sjálfvirknivæðingu í bókhaldi sem auðveldar mat á losun innan 
landshlutans og einstakra sveitarfélaga. Kynningar, draga fram kosti og 
nýta reynslu

• Aðgengi að þessum upplýsingum er oft erfitt og því þarf að setja skipulega 
upp hvaðan tölurnar koma og vinna í því að aðgengi að þeim sé stöðugt

Fjárþörf: 1.300.000 kr. 



Markaðs- og kynningarsókn framhaldsskólanna

• Markmiðið er að kynna framhaldsskóla á Norðurlandi eystra og nærumhverfi 
þeirra fyrir landsmönnum til að auka aðsókn í framhaldsskóla á svæðinu

• Búa til kynningarefni fyrir framhaldsskólana á svæðinu til að nota í markaðsátak. 
Efnið yrði í formi myndbanda til dreifingar á samfélagsmiðlum

• Sérstaða hvers skóla verður dregin fram, efnið verður í sameiginlegri umgjörð en 
fyrir skólana að nota hver fyrir sig

Fjárþörf: 4.000.000 kr. 



Nýsköpun

Helstu verkefni:

• Endurtekin þátttaka í nýsköpunarhröðlum og –verkefnum

• Nýsköpunarvikan, Ratsjáin, Matsjáin, Hæfnihringir, Hacking Norðurland

• Áframhaldandi samstarf í Norðanátt – hringrás nýsköpunar

• Fjárfestahátíð, nýr viðskiptahraðall, lausnamót - í stöðugri mótun

• Vinna vegna fyrirhugaðra nýsköpunarsetra (klasasetra) á svæðinu

• Taka þátt í Starfamessum á Akureyri

• Áframhaldandi stuðningur við umsækjendur stærri sjóða í formi námskeiða og 
niðurgreiðsla á sérhæfðri ráðgjafaþjónustu

Fjárþörf: 6.000.000 kr.



Fjölmenning

Helstu verkefni:

• Fjármagna starfsemi og forgansverkefni fjölmenningarráðs – 2.000.000 kr. 
• Innleiðing móttökuáætlana erlendra barna í skólum á svæðinu

• Vinna að úrbótum á atvinnuþátttöku og atvinnumöguleikum innflytjenda 

• Bæta aðgengi að upplýsingum SSNE á erlendum tungumálum 

• Greiða fyrir fundarsetur til tveggja utanaðkomandi meðlima fjölmenningarráðs sem 
eru fulltrúar nýbúa á Íslandi (búið <5 ár hér) en eru ekki starfsmenn sveitarfélaga eins 
og aðrir meðlimir ráðsins

• Vinna rannsókn á högum innflytjenda: RHA og Eining Iðja – 4.000.000 kr.  



Kynningar og upplýsingamiðlun á ensku

Vekja athygli erlendra aðila á Norðausturlandi  

• Framleiða kynningarefni sem getur nýst við mótttöku erlendra gesta 
• Kynningarmyndband um svæðið á ensku

• Kynning á hlutverki og starfsemi SSNE á ensku 

• Uppfæra innviðagreiningu SSNE (invest.northeast.is)

Fjárþörf: 2.000.000 kr. 



STEM, fræðslunet með áherslu á 
samfélagsþátttöku 

Markmið:

• Þróunarverkefni; innleiðingu svæðisbundins STEM fræðslunets með áherslu á 
samfélagsþátttöku
• Vísindi, tækni, verkfræði, stærðfræði

• Fræðslunetið byggir á því starfi sem hefur verið unnið síðustu ár og skapar nýjar og mikilvægar 
tengingar inn í samfélagið
• Atvinnulífið, skólar, fræðslu- og menningarstofnanir, félagasamtök, listafólk og einstaklingar

• Afrakstur:

• Aukin þekking og hæfni á sviði STEM eykur hverfis-, vísinda- og haflæsi og styður þannig 
samfélög til sjálfbærni

• Fjárþörf: 3.500.000 kr.



Fiðringur

• Markmið:

• Ungmenni semja, æfa og flytja sína eigin frumsköpun

• Þau læra að gera hugmyndir að veruleika með tólum lista, sköpun, samvinnu og 
lýðræðislegum vinnubrögðum

• Afrakstur:

• Ávarp ungmenna á samtímann ,,í beinni"

• Ungmenni læra að nota tæki og tól samskipta og skapandi hugsunarhátts sem 
atvinnulíf nútímans kallar á

• Sviðslistir og tækni inn í grunnskólana sem val

• Tækifæri fyrir starfandi kennara

• Uppskeruhátíð

• Fjárþörf: 3.000.000 kr.



Áhrif menningar og skapandi greina í 
landshlutanum - rannsókn

• Útfærsla og samstarf í mótun:

• Áherslur og áhugi hjá fleiri landshlutasamtökum, hugmyndir í vinnslu

• Rannsóknarsamstarf við nýstofnað Rannsóknarsetur í skapandi greinum við Háskólann á Bifröst

• Hvernig áhrif?

• Hagræn áhrif?

• Hamingju áhrif?

• Háskólalíf lista á Norðurlandi eystra?

• Hestöfl samfélaga, breytir byggð í samfélag fólks?

• Hvers vegna skipta skapandi greinar og menning máli?

• Tækifærisgluggi til:

• Að frjóvga jarðveginn?

• Hugsa út fyrir kassann, þjálfa hugrekki?

• Koma hugarafli í vinnu?

• Að efla frumsköpun sem kveikir hugmyndir; nýsköpun?

• Að ýta undir velferð, ástríðu, von, sókn?

• Tækifæri í túnfætinum?

• Sólarsögur á sunnudögum?

• Fjárþörf: Verðhugmyndir og útfærslur í skoðun hjá Rannsóknarsetri skapandi greina



Fræðsluáætlun - barnamenning

• Markmið:
• Efla tengingu milli menningarstofnana/setra og skólastarfs
• Fanga og fagna, skapandi lausnir og menningu fortíðar, samtímans og framtíðar

• Afrakstur:
• Grunnur að fræðsluáætlun fyrir mismunandi menningarstofnanir, -setur og -vísa

• Byggðasafn, bókasafn, torfbær, myndlistarsafn o.s.frv.
• Verkfærakista tilbúin til notkunar fyrir leik- og grunnskólastig

• Fjárþörf: 3.200.000 kr.



Upptakturinn

• Markmið:
• Sköpun
• Skráning hugmynda og fullvinnsla
• Flutningur

• Afrakstur:
• Vinnusmiðja með starfandi tónlistarfólki þar sem hugmyndir barnanna eru 

fullunnar
• Færnihugsun: Frá hugmynd að veruleika
• Verk flutt á tónleikum í Hofi af starfandi tónlistarfólki, frítt inn og opið öllum
• Hljóðritun verka af fagfólki, til eignar

• Fjárþörf: 3.000.000 kr



Niðurstöður könnunar á haustþingi 2021 varðandi tillögur að áhersluverkefnum. 
Hugur þingfulltrúa.


