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VERKEFNI ÞVERT Á STARFSEMI SSNE

Komast nær
markmiðum

sóknaráætlunar

Vinna árangursmat 
sóknaráætlunar 22/23

Hefja undirbúning fyrir 
nýja sóknaráætlun

Auka gæði umsókna í 
uppbygginarsjóð með 

kynningum, vinnustofum 
og ráðgjöf.

Öll vinna og umsýsla við 
Uppbyggingarsjóð og 

áhersluverkefni. 

Allir starfsmenn geti
aðstoð við ráðgjöf vegna

Uppbyggingarsjóðs

Virkjun samráðsvettvangs

Standa vörð um 
hagsmuni NE

Virkt samtal við kjörna 
fulltrúa, fyrirtæki, stofnanir 

og félagasamtök

Hagsmunagæsla gagnvart 
stjórnvöldum. Umsagnir 
um mál á Samráðsgátt 
stjórnvalda og Alþingi.

Innra starf SSNE

Endurskoðun samþykkta

Græn skref SSNE

Undirbúningur þinga SSNE

Námskeið fyrir starfsfólk

Samtvinnun byggða- og 
jafnréttismála

Fylgjast með úthlutun og 
dreifingu opinberra 

fjármuna í gegnum sjóði 
og veita aðhald í formi 

hagsmunagæslu.



ATVINNU- OG BYGGÐAMÁL (NÝSKÖPUN)

Auka sýnileika og 
kynningu á 
þjónustu

atvinnuráðgjafa

Halda utan um og skrá 
ráðgjöf eftir málaflokkum 

skv. samningi 
Byggðastofnunar

Heimsóknir til 
aðildarsveitarfélaganna

Þátttaka í íbúafundum eftir 
því sem við á 

Halda námskeið fyrir 
starfsmenn til að bæta 
gæði atvinnuráðgjafar

Fyrirtækjaheimsóknir

Auka fjármagn
inn á svæðið í 

gegnum
styrktarsjóði

Efla ráðgjöf og fræðslu
vegna opinberra styrkja

og annarra
fjármögnunarkosta

Bjóða styrki til að sækja
sér faglega ráðgjöf í 

umsóknaskrifum.

Auka fjárfestingar
á Norðurlandi

eystra

Þýða www.ssne.is

Uppfærsla á investsíðu
öflun gagna, samantekt

tækifæra og framsetning
upplýsinga í þágu

fjárfestingaverkefna í 
landsfjórðunginum.

Samráð og samskipti við
Íslandsstofu í tengslum við
erlend fjárfestingaverkefni.

Samskipti við innlenda og 
erlenda fjárfesta.

Efla og styðja við
nýsköpun og 

frumkvöðlastarf

Taka þátt í verkefnum eins
og Matsjá, Ratsjá, 
Norðanátt o.s.frv.

Halda úti fræðslu fyrir
frumkvöðla.

Styðja við og eða laða fram 
nýsköpun innan starfandi 

fyrirtækja

Uppbygging þekkingagarða  
við Háskólann á Akureyri.

Stuðningur á sviði bættrar 
orkunýtingar og jarðvarma 

í gegnum Eim.

Umsóknir í stefnumótandi
byggðaáætlun (t.d. C1, 

A10).

Auka sókn í umhverfissjóði
frá Norðurlandi eystra.

Vinna með Rannís að
kynningu og fjölgun

umsókna frá NE.

Vinna með MN og 
sveitarfélögum í 

umsóknum sem snúa að
Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða.

Skoða hvernig megi með
markvissum hætti auka

fjárfestingar á Norðurlandi
eystra í samstarfi við

sveitarfélög.

Styðja við og stuðla að
uppbyggingu klasa og 

klasasetra í landshlutanum
og kortleggja stuðnings-

umhverfi nýsköpunar.



MENNTA- OG MENNINGARMÁL

Skapa jöfn
tækifæri til náms

og auka
námsframboð

Samstarf við 
framhaldsskólana á 

svæðinu, m.a. Í gegnum 
SAMNOR.

Efla aðgengi og fjölbreytni
námsframboðs á öllum

skólastigum, með áherslu á 
list-, tækni- og verknám.

Fjölga listnámskeiðum og 
listasmiðjum á svæðinu, 

m.a. í samstarfi við 
FabLöbin.

Efla samvinnu
menningar-
stofnana og 
kynningu á 

menningarstarfi í 
landshlutanum

Koma á fót innlendum og 
erlendum samstarfs-

verkefnum með þátttöku
aðila í landshlutanum.

Efla
barnamenningu

Hagsmunagæsla og 
stoðnet verkefna á sviði 

barnamenningar: List fyrir 
alla, Upptaktur, Fiðringur, 

Listahátíð og fleira..

Efla
menningartengda

ferðaþjónustu, 
sérstaklega utan

háannatíma
Samstarf við Markaðsstofu

Norðurlands og 
menningarstofnanir á 

starfssvæðinu um tækifæri
til eflingar menningar-

tengdrar ferðaþjónustu.

Stoð og tengingar vegna
menningarminja til

stuðnings byggðaþróunar, 

Styðja við nýsköpun í 
starfandi 

menningarstofnunum og 
setrum á svæðinu.

Stofna til samstarfs og 
samtals menningarfulltrúa 
sveitarfélaga á svæðinu og 

utan þess.



BÚSETUÞÆTTIR

Stuðla að
jákvæðri

byggðaþróun og 
standa vörð um 

hagsmuni
jaðarbyggða.

Þátttaka í verkefnastjórn 
Brothættra byggða.

Verkefnastýring Brothættra
byggða verkefna innan

starfssvæðisins.

Taka þátt í íbúafundum.

Bæta samgöngur
innan lands-

hlutans sem og til
landshlutans, 

stykja aðra innviði

Samgöngu- og 
innviðastefna.

Svæðisborgin
Akureyri

Þátttaka í starfshópnum 
um mótun höfuðborgar-
og svæðisborgarstefnu.

Vinna að næstu skrefum í 
Loftbrúnni. 

Almenningssamgöngur 
og póstflutningar, 

kortleggja kerfislægar 
hindranir.

Þátttaka í verkefnaráði 
Blöndulínu 3.

Eftirfylgni skýslunar 
Innviðir 2020.



UMHVERFISMÁL

Marka framtíðar-
og heildarsýn 
landshlutans í 

umhverfismálum

Umhverfisstefna og 
aðgerðaáætlun: Svæðis-
áætlun umhverfismála.

Spretthópavinna.

Eftirfylgni með líforkuveri.

Efla staðbundna 
þekkingu á 
svæðinu í 

umhverfismálum

Námskeið við gerð 
loftlagsbókhalds/notkun á 

verkfærakistunni.

Eftirfylgni með 
fræðsluáætlun varðandi 

umhverfis- og 
loftlagsmál.Samstarf vegna 

umhverfisverkefna.

Svæðisáætlun um 
meðhöndlun úrgangs.

Styðja sveitarfélögin við 
innleiðingu á Grænum 

skrefum.

Sjálfbær samfélög – efling 
hringrásarhagkerfis.



SAMSTARF

Auka samstarf 
sveitarfélaga á 

svæðinu og 
tryggja gott 

upplýsingaflæði

Halda reglulega fundi með 
kjörnum fulltrúum og 
framkvæmdastjórum 

sveitarfélaga á svæðinu.

Birta fréttir og umfjöllun
um starfsemi SSNE á 
miðlum samtakanna.

Starfrækja
fjölmenningarráð.

Auka samstarf í 
málefnum 

norðurslóða

Taka þátt í starfi 
Norðurslóðamiðstöðvar 

Íslands.

Aukið samstarf 
við aðrar 

stoðstofnanir

Efla samstarf við 
Byggðastofnun.

Efla skilvirkni og 
samstarf 

landshluta-
samtakanna

Þátttaka í 
samstarfsverkefnum 

landshlutasamtakanna.

Taka þátt í 
fjármálaráðstefnu og 

öðrum fundum á vegum
Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.

Kjördæmavika og 
þemafundir.

Halda ungmennaþing.

Efla og halda við
samskiptum við

stoðstofnanir á landsvísu. 

Þátttaka í samráðsfundum 
landshlutasamtakanna.

Efla samstarf við 
Markaðsstofu 
Norðurlands.



KYNNINGARSTARF OG GREININGARVINNA

Auka sýnileika og 
kynningu á 

þjónustu SSNE

Aukinn sýnileiki 
sóknaráætlunar og 

sóknaráætlunarverkefna.

Virk kynningastarfsemi 
SSNE á völdum miðlum.

Uppfæra heimasíðu SSNE, 
betri grunnupplýsingar t.d. 
fyrir umsækjendur og þá 

sem leita ráðgjafar á 
heimasíðunni til að gera 

ráðgjafavinnuna skilvirkari.

Öflun og greining
grunnupplýsinga

til bæta
ákvarðanatöku

Stoppa í hleðslugötin.

Taka þátt í íbúakönnun 
landshlutanna.

Lýðfræðileg greining á 
landshlutanum.
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