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Helstu núverandi verkefni og 
væntanlegir 90 daga sprettir 

Tilgreinið líka verkefni sem voru á starfsáætlun 
2020 en eru ekki hafin 

Staða 
verkefnis 

Ekki hafið / hafið / 
lokið / frestað / 

hætt við 

Markmið verkefnis 
Að færa stöðu úr X yfir í Y 

Mælivarðar verkefnis* 
Tölulegir/verkþættir 

Innri/Ytri 

Tímalína 
Áætluð verklok Ábyrgðaraðili Athugasemdir 

    1Q 2Q 3Q 4Q Síðar 
dags.   

Atvinnu- og byggðaþróun           
Auka samstarf sveitarfélaga á 
svæðinu 
 

Hafið  Draga úr kostnaði og 
sóun, auka skilvirkni og 
styrkja landshlutann með 
samstilltum kröftum  

 x x x x  SSNE  

Raunhæfnikönnun og 
undirbúningur á stofnun félags eða 
klasa um  velverðartækni. 

Ekki hafið Að skoða, undirbúa, 
stofna og setja af stað 
rekstur á sviði 
velferðartækni 

Fýsileiki starfseminnar 
og niðurstaða um 
rekstrarform. 

x x x x  BV, EB,  
Halldór og  
Sigurður 

 

Verkefnastjórn og fagráð í 
verkefnum Brothættra byggða  

Hafið Að efla samfélagsinnviði, 
skapa öflugt atvinnulíf, 
og stuðla að jákvæðri 
ímynd byggðarlaganna.  

Mælikvarðar eru 
innbyggðir í hverju 
verkefni fyrir sig.  

x x x x  BV, VRJ  

Stefnumótandi byggðaáætlun.   
 

Hafið Jafna tækifæri allra 
landsmanna til atvinnu 
og þjónustu, jafna lífskjör 
og stuðla að sjálfbærri 
þróun byggðarlaga um 
land allt.   

Fjöldi verkefna og 
fjármögnun þeirra.  

x x x x  APP, BV, NSH  

Atvinnuráðgjöf           
Auka sýnileika  og kynningu á  
þjónustu atvinnuráðgjafa. 

Hafið Auka skilning og 
þekkingu á hlutverki 
SSNE 

Meiri aðsókn í ráðgjöf x x x x  EG, NSH, RKG Heimsækja öll 
aðildarsveitarfélög 
SSNE, t.d. eitt í 
mánuði.  
Funda reglulega 
með öllum 
hagaðilum.   
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Koma upp gagnagrunni yfir þá sem 
sækja ráðgjöf hjá SSNE. 

Ekki hafið Skilvirkari og samhæfðari 
vinnubrögð sem skilar 
sér í markvissari ráðgjöf 

Markvissari 
tímanotkun 

 x x   EG, NSH, SJ  

Bizmentors – tengja saman 
frumkvöðla og mentora þvert yfir 
landið. 

Hafið Auka aðgengi 
frumkvöðla að 
markvissari ráðgjöf hvar 
sem þeir eru á landinu. 

Fjöldi sem nýtir sér 
úrræðið 

x x x x  SJ Gera aðgengilega 
vefgátt fyrir 
mentora og 
frumkvöðla. 

Menning           
Innleiðing listnáms á háskólastigi á 
Akureyri 
 

Hafið Jöfn tækifæri til náms. 
Að menntunarstig í 
landshlutanum hækki.  
Auka framboð listnáms í 
landshlutanum.  

Að samstarf LHÍ og 
menntastofnana á 
svæðinu verði hafið á 
árinu 2021. 

 

x x x X  VRJ  

Safna- og kynningarstefna fyrir söfn 
og setur á Norðurlandi eystra 
 

Ekki hafið Að marka sameiginlega 
markaðs- og 
fræðslustefnu fyrir söfn, 
sýningar og aðrar 
menningaminjar á 
svæðinu.  

Aukið samstarf safna 
og menningarstofnana 
á svæðinu.  

     BV, VRJ Með fyrirvara um 
fjármögnun. 
 

Menning og heilsa - 
Þróunarverkefni á sviði 
menningarmála 
 

Ekki hafið Að vinna áætlun um 
eflingu lýðheilsu með 
markvissari þátttöku í 
listum og menningu.  

Aukin þátttaka íbúa á 
svæðinu í listum og 
menningu í 
heilsueflandi tilgangi.  

     BV, VRJ Með fyrirvara um 
fjármögnun.  

Umhverfismál           
Greina þarfir á vettvangi 
umhverfismála, koma á virku 
samtali og stuðla að samstarfi 
sveitarfélaga í málaflokknum 

Hafið Undibyggja markvissa 
vinnu í málaflokknum og 
stuðla að samstarfi 
sveitarfélaga  

Þarfir verði greindar 
og aðgerðaráætlun. 
Unnið verði eftir 
aðgerðaráætlun 

x x x x  SSNE  

Tengja saman aðila sem koma að 
umhvefismálum og stuðla að 
samstarfi/samnýtingu  

Hafið Stilla saman þekkingu og 
krafta og forðast 
tvíverknað 

Samstarf á sviði 
umhverfismála – 
skilvirkni  

x x x x  SSNE  
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Nýsköpun           
Vera með nýsköpunarkeppni / 
hraðal t.d. í samstarfi við NMÍ, 
Ferðaklasann og/eða Eim. Hacking 
Hekla, Ratsjáin, Hæfnihringir 

Hafið  Fjölga fyrirtækjum sem 
eru í nýsköpun 

Fjöldi 
nýsköpunarverkefna á 
svæðinu 

x x    EG, SJ, RKG  

Nýsköpun innan starfandi fyrirtækja 
verði kynnt. Myndbönd, myndir og 
efni sem kynnir nýsköpun á 
svæðinu. 

Nei Auka vitund á svæðinu 
um nýsköpunarverkefni 
sem eru í gangi og reyna 
að kveikja hugmyndir.  

Fjöldi 
nýsköpunarverkefna á 
svæðinu 

x x    EG, SJ, RKG  

Tryggja hærra hlutfall opinberra 
styrkja til Norðurlands eystra.  

Hafið Fá meira fjármagn inn á 
svæðið til nýsköpunar 

Hlutfall umsókna sem 
hljóta styrk og fjöldi 
umsókna 

x x x x  EG, SJ, RKG  

Búsetuþættir           
Vinna fýsileikakönnun með 
hagaðilum um stofnun flugfélags, 
sem heldur utan um millilandaflug, 
á svæðinu 

Hafið Reglubundið 
millilandaflug til 
Norðurlands eystra.  

Könnun lokið 2021 og 
niðurstaða nýtt til 
ákvörðunar um 
framhald 

x x    RKG, BV  

Koma á samstarfi 
landshlutasamtaka um að 
niðurgreiðsla í Loftbrú verði 
ótakmörkuð eins og aðrar 
almenningssamgöngur  

Ekki hafið Að fjöldi niðurgreiddra 
flugferða  pr/ einstakling 
í  Loftbrú verði 
ótakmarkaður 

Fjölgun niðurgreiddra 
flugferða 
pr.einstakling í Loftbrú  

x x x x  BV  

Samfélagsleg nýsköpun – samlegð 
farþega- og póstflutninga á 
Norðausturlandi. 

Hafið Að koma á fót 
almennings-samgöngum 
frá Húsavík til Þórshafnar 

Betri þjónusta, bætt 
aðgengi að þjónustu  

x x x x  SSNE Verkefni styrkt úr 
aðgerð A10 
Stefnumbyggðaáætl. 

Eftirfylgni og eftirlit framkvæmda 
við raflínulagnir og „Uppbygging 
innviða 2020“ 

Hafið Styrking flutnings- og 
dreifikerfis raforku. 
Eftirfylgni U.i.2020 

*Fjöldi km úr lofti í 
jörð *Spennusetning 
Hólasandslínu og 
Blöndulínu 

x x x x  EG, BV  

Upplýsingaöflun           
Íbúakönnun í samstarfi við SSV & 
RHA 

Hafið Afla upplýsinga um 
búsetuþætti á 
Norðurlandi eystra 

Niðurstöður 
könnunar. 
Svörun/þáttaka aukist 
um 5% 

X X    APP, HMP, 
RKG 
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Senda út fyrirtækjakönnun Hafið Afla upplýsinga um 
fyrirtæki á svæðinu 

Auka svörun um 5%  X X X   APP, HMP, 
RKG 

 

Gagnatorg – mælaborð atvinnulífs, 
lýðfræði, vinnumarkaðar, 
búsetuþátta 

Hafið Miðla upplýsingum, 
samkeppnisgreining á 
íbúa – og 
fyrirtækjamarkaði 

Ánægja sveitarfélaga 
(NPS)  
Smellir á krækju á 
Gagnatorg 
Byggðastofnunar 

X 
 
 
 

X X X  APP, HMP, 
RKG 

 

Endurmenntun og samstarf           
Kynnast starfsemi stoðstofnanna 
t.d. SA, SI, Viðskiptaráðs Íslands og 
Íslandsstofu. Stofnanir sem vinna að 
sameiginlegum hagsmunum okkar 
allra. 

Hafið Starfsmenn SSNE verði 
meðvitaðir um þá vinnu 
sem verið sé að vinna hjá 
öðrum stofnunum með 
samstarf í huga.   

Skilvirkni verkefna 
aukist,  

x x x x   fáum kynningu á 
verkefnum þeirra og 

samlegðaráhrif 
skoðuð sérstaklega. 

Auka tækniþekkingu starfsmanna, 
námskeið t.d. í Teams, 
fjarfundarbúnaði, excel. Prezi o.fl.   

Hafið Að SSNE verði til 
stuðnings og ráðgjafar 
sveitarfélögum og 
einstaklingum.  

Fjöldi fjarfunda 
 

x x x x  Frkv.stj.  

Mannauðsmál           
Viðbragðsáætlun við einelti og 
kynferðislegu áreiti 

Hafið Tryggja að til sé skýr 
farvegur fyrir mál sem 
kunna að koma upp og 
undibyggja faglega 
málsmeðferð 

Viðbragðsáætlun til 
staðar,  
starfsfólk þekki 
áætlunina 

x     Frkv.stj. og 
stjórn 

 

Starfsmannasamtöl og eftirfylgni Reglubundið Styrkja tengsl milli 
starfsmanna og 

stjórnanda, ræða 
frammistöðu, greina þörf 

fyrir þjálfun og gera 
áætlun þar um. 

Starfsmannasamtöl 
fari fram og þeim fylgt 

markvisst eftir 

x   x  Frkv.stj.  

Skipulag og stjórnun           
Starfsreglur fagráða og úthlutunar-
nefndar Uppbyggingarsjóðs 

Ekki hafið Að fagráðum og 
úthlutunarnefnd séu 
settar starfsreglur í 
samræmi við samþykktir 

Starfsreglur 
samþykktar af 
þingfundi SSNE 

x     Stjórn  
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Gera dagatal fyrir árið – kortleggja 
álagspunkta 

Ekki hafið Auka fyrirsjáanleika til að 
geta stýrt álagi og tryggja 

þannig að verkefni séu 
unnin tímanlega = aukin 

fagmennska 

Að verkefni séu unnin 
tímanlega og álag 

jafnað eins og unnt er 

x   x  SSNE  

Fjármál og rekstur           
Ársreikningur 2020 Hafið   x     Frkv.stj.  
Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2021 Hafið   x x x   Frkv.stj.  
Fjárhagsáætlun 2022 Ekki hafið Tryggja að alltaf séu 

tiltækar áreiðanlegar og 
endurskoðaðar 
fjárhagsupplýsingar og 
áætlanir 

Gerð fjárhagsáætlana 
og endurskoðun 

x   x  Frkv.stj.  

           
Fundir og þing stjórnar           
Ársþing og aukaþing Reglubundið Samkvæmt samþykktum   x x x  Stjórn og 

frkv.stj. 
 

Vinnufundur/starfsdagur með 
starfsfólki SSNE 

Ekki hafið Styrkja tengingu milli 
stjórnar og starfsfólks – 
efla starfsemi SSNE 

Aukinn skilningur 
starfsfólks á áherslum 

og væntingum  

x  x   Stjórn og 
frkv.stj. 

 

Aðrir fundir, málþing og ráðstefnur           
Artic Circle Hafið     x x  BV, EG  
„Fólk færir störf“ – málþing með 
AEYstofu 

Hafið Þrýsta á og styðja við 
stefnu stjórnsvalda um 
störf án staðsetningar – 
bjóða okkar stuðning við 

verkefnið 

Störfum á vegum 
ríkisins fjölgi innan 
landshlutans 

x     RKG, BV  

Samráðsvettvangur SSNE Ekki hafið Tryggja að komu helstu 
hagaðila að starfi og 
áherslum SSNE 

Samráðsvettvangur 
virkjaður 

x  x   Frkv.stj.  

           


