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Inngangur  
Uppsetning ársskýrslunnar að þessu sinni er nokkuð breytt frá því sem verið hefur og tekur mið af 
framsetningu starfsáætlunar. Er þetta m.a. gert til þess að auðvelda starfsmönnum og stjórn yfirsýn 
og þar með styrkja þá eftirfylgni og frávikagreiningu sem alltaf þarf að horfa til í starfsemi af þessu 
tagi.  

Tvennt má segja að hafi einkennt starfsumhverfi og starf félagsins sérstaklega á árinu og kemur hvort 
tveggja fram í skýrslunni. Annars vegar hefur ytra umhverfi þess, þ.e. umræða og aðgerðir sem snúa 
að samstarfi sveitarfélaganna á svæðinu, verið á talsverði hreyfingu. Í kjölfar þess að Héraðsnefnd 
Þingeyinga var breytt í byggðasamlag var ákveðið, bæði á vettvangi þess og félagsins, að hefja formlega 
skoðun á því að fella starfsemi atvinnuþróunarfélagsins undir merki byggðasamlagsins. Jafnframt var 
á árinu nokkur umræða og ákveðið að gera úttekt á sameiningu atvinnuþróunarfélaga landshlutans og 
Eyþings í eina skipulagsheild. Hins vegar má segja að sú spenna sem er á vinnumarkaðnum hafi birst 
félaginu þannig að það hafi tímabundið misst frá sér hluta mannauðsins og þrátt fyrir viðleitni til að 
bæta það upp með tímabundinni nýráðningu tókst það ekki innan rekstrarársins.  

Hvort tveggja eru merki um ákveðna virkni í samfélaginu, sem vissulega er að ganga í gegnum 
vaxtarskeið og tilheyrandi verki, sem mun án efa skila því sterkara inn í framtíðina. Sá aukni styrkur er 
svo aftur forsenda öflugs starfs á sviði atvinnu- og byggðaþróunar á svæðinu, burtséð frá því hver 
niðurstaðan verður um rekstrarform þess. 

 

Hluthafar félagsins 
Engar breytingar urðu á hlutafé félagsins eða eignarhaldi þess á árinu. Hluthafar í félaginu eru því sem 
fyrr 19 að tölu og heildarhlutafé félagsins kr. 10.500.000 sem skiptist þannig:   

 

Hluthafi Hlutafé Prósenta 

Norðurþing 4.956.042 47,200% 

Þingeyjarsveit 1.919.920 18,285% 

Fræ ehf./Langanesbyggð 1.066.049 10,153% 

Skútustaðahreppur 759.139 7,230% 

Sparisjóður Suður Þingeyinga ses. 494.402 4,709% 

Landsbanki Íslands hf. 305.271 2,907% 

Framsýn - stéttarfélag 286.659 2,730% 

Arctic Edge Consulting ehf. 159.280 1,517% 

Verkalýðsfélag Þórshafnar 142.506 1,357% 

Tjörneshreppur 118.182 1,126% 

Þingiðn 98.861 0,942% 

Starfsmannafélag Húsavíkur 98.861 0,942% 

Mannvit hf.  33.228 0,316% 

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf. 21.823 0,208% 

Hótel Reynihlíð hf. 21.823 0,208% 

Kísiliðjan hf. 10.619 0,101% 

Svalbarðshreppur 5.309 0,051% 

Björn St. Haraldsson 1.593 0,015% 

Jónas Reynir Helgason 434 0,004% 
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Stjórn félagsins 
Á aðalfundi AÞ sem haldinn var í Skúlagarði 11. apríl 2016 varð sú breyting á stjórn félagsins að Sigfús 
Haraldur Bóasson vék úr aðalstjórn en inn kom Guðmundur Vilhjálmsson. Ný stjórn, sem kjörin var 
samkvæmt tillögum frá fulltrúum hluthafa, er þannig skipuð að aðalmenn eru Aðalsteinn Árni 
Baldursson, Arnar Guðmundsson, Sif Jóhannesdóttir, Elías Pétursson og Guðmundur Vilhjálmsson. 
Varamenn eru sem fyrr Björn Víkingur Björnsson og Yngvi Ragnar Kristjánsson. 

Á fyrsta stjórnarfundi, þann 11. apríl, skipti stjórnin með 
sér verkum. Sif Jóhannesdóttir gegnir formennsku, Elías 
Pétursson varaformennsku og Arnar Guðmundsson er 
ritari. Stjórnin fundaði 9 sinnum á starfsárinu. 

 

Forsendur og umgjörð starfseminnar 
Starfssvæði AÞ nær yfir sex sveitarfélög sem öll eru 
eigendur í félaginu. Þau eru Norðurþing, Þingeyjarsveit, 
Skútustaðahreppur, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð. Svæðið er mjög víðfeðmt 
og tekur til um 18% af flatarmáli landsins þó svo að íbúafjöldinn sé aðeins um 1,5% af íbúafjölda 
landsins. 

Aðal starfsstöð félagsins er enn á þriðju hæð í gamla Kaupfélagshúsinu að Garðarsbraut 5 á Húsavík í 
ágætu sambýli við fleiri fyrirtæki og stofnanir sem deila kaffistofu og fundarherbergi og samnýta ýmsa 
aðstöðu. Félagið hefur einnig aðstöðu í stjórnsýsluhúsinu á Raufarhöfn og í húsnæði Landsbankans á 
Kópaskeri, en þar sinnir Silja Jóhannesdóttir verkefnunum Raufarhöfn og framtíðin og Öxarfjörður í 
sókn, sem bæði eru hlutar af verkefni Byggðastofnunar Brothættar byggðir. 

Auglýstur opnunartími skrifstofunnar er virka daga 9-12 og 13-16 en almennur vinnutími 8-12 og 13-
17.  Vegna eðlis starfseminnar, s.s. verkefnavinnu og funda á víðfeðmu starfssvæði kemur fyrir að ekki 
er hægt að tryggja viðveru á skrifstofu einstaka daga. Þá hefur skrifstofunni verið lokað vegna 
sumarleyfa tvær vikur í kringum verslunarmannahelgi undanfarin ár. 

 Í starfsáætlun AÞ 2016 kemur fram að umgjörð 
starfseminnar markast í meginatriðum af þremur 
þáttum; tilgangi félagsins eins og hann er skilgreindur í 
samþykktum, stefnumótun félagsins frá 2010 og 
samstarfssamningum þess við Byggðastofnun og 
sveitarfélögin á svæðinu. 

Tilgangur félagsins skv. samþykktum þess er m.a. að 
stuðla að jákvæðri þróun atvinnulífs og að bæta almenn 
búsetuskilyrði í Þingeyjarsýslu í samstarfi við 
sveitarfélög og samtök þeirra. Í stefnumótun segir m.a. 
að AÞ sé aflhvati atvinnulífs í Þingeyjarsýslu, samstarfsvettvangur sveitarfélaga, fyrirtækja, einstaklinga 
og hagsmunasamtaka á sviði atvinnu- og byggðamála, með það meginhlutverk að veita ráðgjöf og 
þjónustu sem hefur það meginmarkmið að stuðla að fjölbreyttu, öflugu og sjálfbæru atvinnulíf á 
svæðinu. 

Núverandi samstarfssamningum félagsins við Byggðastofnun var gerður 2013 og gildir út árið 2017. 
Skilgreind verkefni í samningunum lúta að atvinnu- og byggðaþróun, atvinnuráðgjöf, nýsköpun, 
búsetuþáttum, upplýsingaöflun og endurmenntun starfsmanna.  
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Verkefni og áherslur starfsársins  

Grunnstarfsemi 
Starfsmannaskipan í ársbyrjun var óbreytt frá fyrra ári, þ.e. Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri, 
Ari Páll Pálsson, Jóna Matthíasdóttir og Silja Jóhannesdóttir sem sinna atvinnuráðgjöf og 
verkefnastjórnun. Í september fékk Jóna Matthíasdóttir árs leyfi en hélt áfram að sinna bókhaldi og 

launavinnslu í hlutastarfi. Þrátt fyrir viðleitni til þess 
hefur ekki náðst að ráða  starfskraft í stað hennar. Í 
heildina voru því heldur færri stöðugild (um 3,8 ) hjá 
félaginu en undanfarið ár, sem óhjákvæmilega hafði 
áhrif á starfsemina.  

Annað sem setti allnokkurn svip á innri starfsemi 
félagsins á árinu var innleiðing á Office 365, netlægri 
gagnavistun og vinnslu. Samhliða því var tekið upp nýtt 
bókhaldskerfi á árinu 2016. Óhætt er að segja að 
drjúgum tíma hafi verið varið í þá aðlögun sem því fylgdi, 

þar sem starfsfólk þurfti að læra ný kerfi sem og að temja sér ný vinnubrögð að hluta. Því til viðbótar 
þurfti einnig að leysa úr ýmsum tæknilegum vandamálum og vinna úr, með eða fram hjá nokkrum 
annmörkum sem reyndust vera á kerfunum. 

Samstarf þróunarfélaganna og Byggðastofnunar 

Vorfundur þróunarfélaganna og ársfundur Byggðastofnunar var haldinn 14. apríl á Sauðárkróki. Á 
fundinum var m.a. greint frá úttekt sem Byggðastofnun hyggst gera á starfsemi 
atvinnuþróunarfélaganna. Gert er ráð fyrir að niðurstöður úttektarinnar verði nýttar við gerð nýrra 
samninga við félögin en núgildandi samningar renna út í árslok 2017. Kynnt var þjónustukönnun sem 
Byggðastofnun vann fyrir Norðurland vestra og kannaður áhugi fyrir sambærilegum könnunum á 
öðrum landsvæðum. Undirbúningur að framkvæmd þjónustukannana á öðrum svæðum hófst haustið 
2016 í samstarfi við landshlutasamtök sveitarfélaga og Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri. Farið 
var yfir stöðu mála varðandi gagnagrunn fyrir byggða- og atvinnumál sem lengi hefur verið til umræðu 
á sameiginlegum vettvangi Byggðastofnunar og þróunarfélaganna, en betri gögn og bætt aðgengi að 
þeim væri mjög til bóta fyrir starfsemi á þessu sviði. Vorfundinum lauk með kynningu á sameiginlegri 
fræðsluferð Byggðastofnunar og þróunarfélaganna til Skotlands. 

Dagana 24. til 27. maí hélt 27 manna hópur frá 
atvinnuþróunarfélögunum og Byggðastofnun í 
fræðsluferð til Skotlands. Fyrsta daginn fengum við 
fyrirlestra í Glascow um fyrirkomulag og ýmsar aðgerðir 
skoskra stjórnvalda í atvinnu- og byggðamálum, m.a. 
netvæðingu í dreifbýli og niðurgreiðslukerfi í 
innanlandsflugi. Að fyrirlestrum loknum var ekið til 
Inverness þar sem tveggja daga dagskrá beið okkar.  

Fyrri daginn var einkar fróðleg kynning á Higlands and 
Islands Enterprise, e.k. byggðastofnun sem sinnir 
atvinnu- og byggðaþróun í jaðarbyggðum Skotlands á 

hálendinu og skosku eyjunum. Eins og vænta mátti eru ýmsar samsvaranir í þeim verkefnum og 
áskorunum sem Highlands and Islands og lansbyggðir Íslands glíma við.  

Seinni daginn heimsótti hópurinn University of Highlands and Island í Inveress og skoðaði margvíslega 
þróun, uppbyggingu og nýsköpun í tengslum við þennan sérstæða háskóla.  

Árlegur haustfundur þróunarfélaganna 2016 var haldinn á Austurlandi 3-4 nóvember. Dagskráin 
samanstóð af fundarhöldum, þar sem starfsmenn Austurbrúar kynntu sögu og þróun stofnunarinnar 
og helstu verkefni og vettvangsheimsóknum í fyrirtæki og stofnanir á Austurlandi. 
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Samstarf á sviði ferðamála 

Undanfarin ár hefur ekki verið starfandi skilgreindur ferðamálafulltrúi á starfssvæði AÞ. Starfsmenn 
félagsins hafa hins vegar verið í góðu samstarfi við Markaðsskrifstofu Norðurlands og aðrar stofnanir 
sem hafa með málefni ferðaþjónustunnar að gera, sem og fyrirtæki og félög á sem starfa í 
ferðaþjónustu á svæðinu. Starfsmenn hafa m.a. sótt fundi ferðamálafulltrúa sem Markaðsskrifstofan 
heldur reglulega, sótt fundi og ráðstefnur komið með 
mismiklum hætti að  ýmsum sameiginlegum 
ferðaþjónustuverkefnum, bæði á svæðis- og landsvísu. 
Má þar m.a. nefna stefnumarkandi stjórnunaráætlanir 
eða DMP (Destination Management Planning), 
svæðisskipulag fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi 
eystra, landsáætlun um uppbyggingu innviða, 
þróunarverkefni um skipan upplýsingaveitu og Arctic 
Coastline Route, flugklasann Air66 og samstarf með 
ferðaþjónustusamtökum svæðisins; Norðurhjara, 
Húsavíkurstofu, Mývatnsstofu og Ferðamálafélag 
Þingeyjarsveitar. 

Atvinnuráðgjöf og nýsköpun 

Aðstoð við frumkvöðla og fyrirtæki 

Þessi þáttur í starfinu er jafnan sá sem hvað opnastur er hvað varðar umfang og innihald enda 
tilgangurinn að mæta samfélaginu, ef svo má segja, bæði hvað varðar magn og inntak, þar sem það er 
statt á hverjum tíma. Hér er bæði um að ræða einstaklinga sem og ný og starfandi fyrirtæki og tekur 
ráðgjöfin til ýmissa þátta, s.s.  vöruþróunar, fjármögnunar og endurskipulagningar, gerðar 
rekstraráætlana,  markaðssóknar og kynningar.  Drjúgur hluti af þessum þætti starfseminnar snýr að 
upplýsingagjöf um mögulegan stuðning annars staðar frá og leiðsögn um nokkuð flókið stoðkerfi 
atvinnulífsins.  

Atvinnuþróunarfélagið leitast sem fyrr við að vera vakandi og opið fyrir möguleikum til nýsköpunar í 
atvinnulífi á svæðinu. Í ljósi starfsmannafjölda og verkefnaálags eru því nokkrar skorður settar hversu 
mikið frumkvæði félagið getur haft á þessu sviði, en rík 
áhersla er þó lögð á að taka vel á móti og styðja af mætti 
við nýsköpunarhugmyndir frumkvöðla sem rata inn á 
borð félagsins.  

Meðal verkefna sem falla undir nýsköpun eru nokkur sem 
styrkt eru af Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra sem 
greint er frá síðar í þessari skýrslu og ekki tilgreind hér 
sérstaklega. Ráðgjöf til frumkvöðla og fyrirtækja er einnig 
almennt bundin trúnaði og því ekki tíunduð hér. 

Átak í gæðamálum og samstarfi innan atvinnulífsins 

Á starfstíma verkefnisstjórnar vegna væntrar uppbyggingar á Bakka (Verknaust) var svokallaður innri 
vöxtur atvinnulífsins á svæðinu eitt af þeim atriðum sem hún lagði áherslu á. Í því felst í megin atriðum 
að greina þau tækifæri og áskoranir sem fylgja myndu uppbyggingunni og styrkja innviði fyrirtækja á 
svæðinu til að takast á við þann veruleika. Þessu til viðbótar mun tilkoma Vaðlaheiðarganga einnig 
breyta rekstrarumhverfi atvinnulífs á svæðinu.      

Þrátt fyrir viðleitni til að takast á við verkefnið á árinu tókst það ekki, þar sem ekki reyndist unnt að 
ráða starfsmann til þess. Vonir standa til að unnt verði að takast á við málið á árinu 2017. Horft hefur 
verið til þess að ráða starfsmann sem, í samstarfi við stjórnendur viðkomandi fyrirtækja, myndi greina 
tækifæri og áskoranir og aðstoða við innleiðingu þeirra aðgerða sem ákveðið væri að ráðast í. Er þar 
verið að líta til öryggis- og gæðamála og annarra þátta sem styrkt geta innviði fyrirtækjanna og gert 
þau samkeppnishæfari á sífellt harðnandi markaði. 
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Þjónustuverkefni 

Héraðsnefnd Þingeyinga 

Félagið annast daglega umsýslu nefndarinnar en á varð hún að byggðasamlagi og undirrituðu fulltrúar 
aðildasveitarfélaganna sex stofnsamning byggðsamlagsins í upphafi fyrsta fundar þess á 
Snartarstöðum 4. maí. Með því er þeim samstarfsverkefnum sem eru á hendi nefndarinnar komið í 
lögformlega skilgreindan farveg skv. sveitarstjórnarlögum.  Jafnframt er þessi vettvangur virkari þar 

sem starfandi er sérstök framkvæmdastjórn skipuð 
framkvæmdastjórum aðildarsveitarfélaganna sem ber 
ábyrgð gagnvart fulltrúaráði sem skipað er 15 kjörnum 
sveitarstjórnarfulltrúum.  

Verkefni byggðasamlagsins eru almannavarnir, 
náttúruverndarnefnd, rekstur Menningarmiðstöðvar 
Þingeyinga og eignarhald og rekstur ¾ hluta Þingeyjar. Í 
árslok 2015 var gengið frá nýjum samstarfsamningi um 
almannavarnir þar sem stjórnsýslulegt hlutverk 
nefndarinnar var styrkt en jafnframt var komið á 
framkvæmdaráði sem skipað er fagfólki á sviði 
almannaöryggis til að annast faglegt starf nefndarinnar 

innan skilgreindra fjár- og starfsheimilda.  Á árinu var einnig unnið að því að skilgreina starfssvið 
sameiginlegrar barnaverndarnefndar og fella það undir verkefni byggðasamlagsins þó það 
fyrirkomulag tæki ekki formlega gildi fyrr en á árinu 2017. 

Unnið var áfram að svokölluðu Þingeyjarverkefni sem felst í skipulagsvinnu og umhverfishönnun í 
Þingey og Skuldaþingsey með það að markmiði að gera eyjarnar aðgengilegar heimamönnum og 
ferðamönnum. Þar sem eyjarnar eru friðlýst minjasvæði var nauðsynlegt að vinna deiliskráningu 
fornminja á svæðinu áður en eiginleg skipulagsvinna gat hafist. Í ársbyrjun 2017 var skipulagslýsing 
lögð inn til sveitarfélagsins til afgreiðslu. Nokkur umræða var á árinu um fyrirkomulag samstarfs 
sveitarfélaganna og var samþykkt á haustfundi fulltrúaráðsins að skoða það að fella starfsemi 
atvinnuþróunarfélagsins undir merki byggðasamlagsins. Þar sem samþykkt var á aðalfundi Eyþings á 
haustdögum að skoða kosti þess og galla að sameina starfsemi atvinnuþróunarfélaganna og Eyþings 
undir einn hatt var ekki aðhafst frekar í málinu en ákveðið að bíða niðurstöðu þeirra úttektar.  

Samtök atvinnurekenda á Norðausturlandi 

Líkt og undangengið ár var starfsemi samtakanna í algeru lágmarki og vinnuframlag vegna umsjónar 
með starfseminni tekið mið af því, en atvinnuþróunarfélagið hefur haldið utan um bókhald og 
fjárreiður samtakanna og önnur tilfallandi verkefni sem tilheyra daglegum rekstri í umboði stjórnar 
þess. 

Aurora Observatory 

Áfram var unnið að byggingu rannsóknarstöðvar 
stofnunarinnar á Kárhóli en uppsteypu hússins lauk á 
árinu og var unnið við stálvirki, þök, glugga og einangrun 
hússins. Einstakt tíðarfar sl. vetur gerði það að verkum 
að það tókst að loka húsinu á fyrstu mánuðum ársins 
2017. Vegna gengisbreytinga og verulegra 
kostnaðarhækkana innalands er ljóst að hægja mun á 
framvindu framkvæmda og er nú stefnt að opnun 
stöðvarinnar haustið 2018. 

Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra  

Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra er hluti af samningi um Sóknaráætlun Norðurlands eystra 
2015-2019 sem undirritaður var í febrúar 2015. Sjóðurinn er samkeppnissjóður sem tók við hlutverki 
Vaxtarsamnings Norðausturlands, Vaxtarsamnings Eyjafjarðar og Menningarráðs Eyþings, og veitir 
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verkefnastyrki til atvinnuþróunar og nýsköpunar, menningarverkefna auk stofn- og rekstrarstyrkja til 
menningarmála. 

Stjórn Eyþings fer með yfirstjórn Uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra og skipar úthlutunarnefnd 
sjóðsins og tvö fagráð, annars vegar á sviði menningar og hins vegar á sviði atvinnuþróunar og 
nýsköpunar. Eyþing hefur svo gert samkomulag við atvinnuþróunarfélög landshlutans um að sinna 
umsýslu sjóðsins í samstarfi við Eyþing og  fagráði atvinnuþróunar og nýsköpunar. AÞ sinnir því umsýslu 
og eftirfylgni umsókna í atvinnuþróunar og nýsköpunarhluta sjóðsins á starfssvæði félagsins. 

Árið 2016 var umsóknarfrestur fyrir verkefnastyrki á 
sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar 18. mars. 
Samanlagt bárust 58 umsóknir til atvinnuþróunar og 
nýsköpunar, þar af 22 af starfssvæði AÞ. 

Úthlutun styrkja fór fram 18. maí, 2016 og á sviði 
atvinnuþróunar og nýsköpunar fengu 20 verkefni 
styrkvilyrði að upphæð samtals 30.920.000, þar af voru 
9 verkefni á starfssvæði AÞ sem hlutu styrkvilyrði að 
upphæð samtals 13.470.000. Eitt verkefni féll niður en 
þau verkefni sem komust til framkvæmda voru 
Norðurljósasýning og gestastofa í Reykjadal,  
miðnæturböð á Laugum, hönnun heimskautsbaugslínu 
hjá Gjósku í Fnjóskadal og hönnun barnafatalínu hjá Finkunni á Húsavík, styrking innvið á starfssvæði 
Norðurhjara, uppbygging rannsóknastöðvarinnar Rifs, skemmtiferðaskip á Raufarhöfn og verkefnið 
Dreifðar byggðir sem laut að greiningu tækifæra til eflingar nýsköpunar og atvinnuþróunar í dreifbýli 
á starfssvæði Eyþings. 

Nánar má fræðast um sjóðinn og styrkt verkefni á www.atthing.is/uppbyggingarsjodur. 

Atvinnu- og byggðaþróun 

Atvinnumálakönnun 

AÞ hefur árabið safnað gögnum um atvinnustarfsemi á starfssvæði félagsins. Þetta hefur verið nokkuð 
umfangsmikil og tímafrek vinna en upplýsingarnar hafa reynst bæði gagnlegar og eftirsóttar til að rýna 
í þróun atvinnulífs í héraði. Til að unnt sé að fylgjast með þróun er nauðsynlegt að halda samfellu í 
gagnasöfnun ár frá ári. Því miður er það svo að ekki náðist að fullklára atvinnumálakönnun á árinu 
2016. Kom þar ýmislegt til, svo sem annir við önnur verkefni, örðugleikar við söfnun gagna og fækkun 
starfsmanna á haustmánuðum.  

Þrátt fyrir að samfella gagnanna raskist óhjákvæmilega 
eitthvað við þetta er stefnt að því að þessari 
upplýsingaöflun verði fram haldið. Þær upplýsingar sem 
vantar í grunninn verða þá áætlaðar út frá fyrra ári sem og 
öðrum fáanlegum upplýsingum. Vegna umfangs og eðlis 
vinnunnar hefur verið til skoðunar að könnunin verði 
unnin í samstarfi við Þekkingarnet Þingeyinga og 
aðferðafræði hennar styrkt og formfest. Ekkert hefur þó 
verið ákveðið í þeim efnum.  

Sóknaráætlun Eyþings 

Atvinnuþróunarfélögunum á svæðinu er ætlað talsvert hlutverk við framkvæmd sóknaráætlunar 
landshlutnas og er nauðsynlegt að fram fari samtal á milli landshlutasamtakanna og félaganna um það 
með hvernig þeim er ætlað að standa að þeirri framkvæmd. Ljóst er að mörg þeirra verkefna krefjast 
bæði mannafla og fjármuna sem ekki hefur í öllum tilfellum verið skilgreint. Að ýmsum verkefnum 
áætlunarinnar hefur þó verið unnið, s.s. orkunýtingarverkefninu EIM, flutningsmálum raforku og 
kynningu svæðisins fyrir fjárfestum. 

http://www.atthing.is/uppbyggingarsjodur
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Innviðagreining 

Hafinn var undirbúningur að uppfærslu innviðagreiningar félagsins frá 2012 í samstarfi við 
Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og EIM. Unnin voru fyrstu drög að efnisyfirliti ásamt því að fundað var 
með hugbúnaðarfyrirtækinu Stefnu um framsetningu efnis, en markmiðið er að greiningin verði 
„lifandi“ í vefviðmóti og unnt að leita eftir efnisflokkum og svæðum. 

Málefni tengd uppbyggingu á Bakka 

Félagið tók þátt í nokkrum samráðsfundum stjórnsýslu- og þjónustuaðila á Húsavík,  undir forystu 
Norðurþings , um móttöku og viðmót gagnvart nýjum íbúum, hvort sem um er að ræða til 
tímabundinnar dvalar vegna þeirra framkvæmda sem standa yfir eða til framtíðarbúsetu. 

Stefnumótun í ferðaþjónustu / Svæðisskipulag 

Starfsmenn félagsins tóku þátt í vinnufundi við upphaf 
svæðisskipulagsvinnu á vegum Eyþings sem ætlað er að 
snúa að ferðaþjónustunni. Þá sóttu þeir einnig fundi 
vegna kynningar á gerð stefnumótandi ferðamaáætlana 
(e. Destination Management Planning – DMP). Vinnan 
fer fram undir stjórn Markaðsstofu Norðurlands en gert 
er ráð fyrir að vinna hefjist á árinu 2017 og mun félagið 
taka þátt í henni. 

 

Skilgreind þróunarverkefni 

Brothættar byggðir 

Brothættar byggðir er yfirskrift sértæks byggðaeflingarverkefnis sem leitt er af Byggðastofnun með 
þátttöku viðkomandi sveitarfélags, atvinnuþróunarfélags og landshlutasamtaka á hverju svæði. 
Verkefnið á rætur að rekja til þess sameiginlega byggðaeflingarverkefnis sem hófst á haustdögum 2012 
á Raufarhöfn. Árið 2014-2015 var gerð ítarleg úttekt og gerð skýrsla vegna Brothættra byggða á vegum 
innanríkisráðuneytis sem leiddi í ljós að verkefnið var að skila árangri en slípa þyrfti ferla. 

Í byrjun árs 2016 var verkefnið Öxarfjörður í sókn formlega sett af stað og því eru tvö verkefni í gangi 
hér á svæðinu. Sami verkefnastjóri sinnir báðum verkefnum og er það Silja Jóhannesdóttir. Raufarhöfn 
og framtíðin var áfram í gangi og unnið áfram þar að markmiðum.  

Öxarfjörður í sókn  
Í upphafi árs var haldið íbúaþing og í framhaldi af því mótuð markmið og þeim forgangsraðað. Inn í þá 

vinnu var notuð ítarleg greiningarvinna á svæðinu sem 
unnin var af verkefnastjóra og starfsmanni 
Byggðastofnunar. Helstu verkefni ársins 2016 var sú 
stefnumótunarvinna, að ýta á eftir Dettifossvegi og 
skoða möguleika ferðaþjónustu á svæðinu. Einnig voru 
íbúasamtök efld, vefsíða fyrir svæðið fór í gagnið og 
veittir voru fimm styrkir til verkefna á svæðinu. 
Verkefnin lutu að skráningu bæði á fuglum og örnefnum 
ásamt því að kanna möguleika á nýtingu vatnsins. Einnig 
fékk verkefni varðandi þróun á mýkri ull styrk og 
bændur sem stefna á heimavinnslu á kjöti. Verkefnið 
Öxarfjörður í sókn stendur til ársloka 2019 

Raufarhöfn og framtíðin 
Helstu verkefni ársins 2016 fólust í að vinna að kvótamálum, markaðssetningu á skemmtiferðaskipum 
og aðstoð við að koma hótelinu á staðnum í rekstur. Önnur verkefni voru skiltavæðing, aðstoð við 
stóra ráðstefnu á svæðinu og aðstoða unga atvinnurekendur að sækja um styrki. Á Raufarhöfn voru 
einnig veittir styrkir til fjögurra verkefna. Þar á meðal að færa ruslagáma í gamlar síldarþrær, byggja 
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upp gamalt hús sem nefnist Gildaskálinn, markaðssetja hér íverustað fyrir kvikmyndagerðarmenn og 
byrja á hluta af stóru safni sem vonandi verður staðsett á Raufarhöfn í framtíðinni. Verkefnið 
Raufarhöfn og framtíðin stendur til ársloka 2017. 

Á báðum stöðum var mikið unnið varðandi húsnæði og ljósleiðara. Einnig var horft á heilt yfir að því 
að kortleggja svæðið í tengslum við markaðssetningu og ferðamennsku í samvinnu við þau verkefni 
sem að því lúta fyrir svæðið svo sem DMP og 
svæðisskipulag.  

EIMUR 

Verkefnið fór formlega af stað á árinu og var 
verkefnisstjóri ráðinn um mitt ár. Félagið hefur tekið 
þátt í vinnufundum þar sem verkefni og áherslur hafa 
verið skilgreind. Þá hefur verið gott samstarf við 
verkefnisstjóra um ýmis mál, sem m.a. er komið inná 
annars staðar í ársskýrslunni. Nánari upplýsingar um 
verkefnið má nálgast á www.eimur.is  

Önnur tilfallandi verkefni 
Í samstarfi við Langanesbyggð og Byggðastofnun hafa málefni Bakkafjarðar verið til skoðunar hjá 
félaginu. Um hefur verið að ræða aðkomu að samningsgerð og eftirfylgni vegna úthlutunum sértæks 
byggðakvóta. Þá hafa verið sóttir fundir með heimamönnum þar sem málefni samfélagsins hafa verið 
til umræðu.  

Starfsmenn félagsins héldu utan um hugaflugsfund íbúa og skiluðu greinargerð um málefni Skjólbrekku 
sem Skútustaðahreppur stóð fyrir.  

Hvatningarverðlaun AÞ  
Hvatningarverðlaun Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga hafa verið árviss atburður í tengslum við 
aðalfund félagsins frá árinu 2002. Þau verða því afhent í sextánda sinn í tengslum við aðalfund 
félagsins, sem haldinn er á Stórutjörnum 21. júní 2017. Markmiðið með verðlaununum er að hvetja 
einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir til nýsköpunar og árangurs í rekstri með því að verðlauna það sem 
vel er gert á þessu sviði.  Á síðasta ári var það fyrirtækið Sælusápur – Lón 2 ehf. sem hlaut 
viðurkenningu fyrir Lóni í Kelduhverfi. Verðlaunin hlýtur hún fyrir frumkvæði og vandaða uppbyggingu 
framleiðslufyrirtækis sem eykur verðmæti hráefna af svæðinu. 

Handhafar verðlaunanna undanfarin fimmtán ár eru:          

2016 – Sælusápur – Lón 2 ehf. 
2015 – Vélaverkstæðið Árteigur sf. 
2014 – Akursel ehf. 
2013 – Fiskeldið Haukamýri ehf. 
2012 – Mýflug hf. 
2011 – Ísfélag Vestmannaeyja hf.  
2010 – Stóruvellir ehf. og Handverkskonur milli heiða 
2009 – Hótel Norðurljós - Erlingur Thoroddsen 
2008 – Skóbúð Húsavíkur og Hvalasafnið á Húsavík  
2007 – Garðræktarfélag Reykhverfinga  
2006 – Meðferðarheimilið í Árbót  
2005 – Silkiprent og fánar ehf.  
2004 – Baðfélag Mývatnssveitar og Sel Hótel Mývatn  
2003 – Fjallalamb hf.  
2002 – Safnahúsið á Húsavík  

http://www.eimur.is/
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Rekstur ársins og framtíðarhorfur 
Nokkur afgangur varð af rekstri félagsins á árinu. Tekjur af framlögum Byggðastofnunar hækkuðu á 
milli ára í samræmi við verðlagsbreytingar en framlög sveitarfélaganna stóðu nánast í stað. Aðrar 
tekjur drógust lítillega saman þannig að heildartekjur stóðu nánast í stað á milli ára. Laun og 
launatengd gjöld tóku breytingum í samræmi við gildandi kjarasamninga en á móti kom að einn 
starfsmanna félagsins var í skertu starfshlutfalli síðasta fjórðung ársins. Annar rekstrarkostnaður 
lækkaði á milli ára, m.a. vegna hagræðingar í rekstri tölvukerfa en almennt er svigrúm félagsins lítið 
varðandi rekstrarútgjöld og hefur verið haldið fast utan um kostnað eins og undangengin ár.  

Líkt og fram kemur á öðrum stöðum í skýrslunni hefur verið horft til þess að breyta rekstrarformi 
þeirrar starfsemi sem rekin hefur verið á vettvangi félagsins. Tvennt hefur þar verið til umræðu, annars 
vegar að fella starfsemina undir nýstofnað byggðasamlag – Héraðsnefnd Þingeyinga bs. – sem er 
samstarfsvettvangur þeirra sex sveitarfélaga sem standa að atvinnuþróunarfélaginu. Hins vegar hefur 
verið til skoðunar á vettvangi Eyþings að sameina atvinnuþróunarfélög landshlutans – 
Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar bs. og Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hf. – og landshlutasamtökin í 
eina skipulagsheild. Á fundi fulltrúaráðs HNÞ bs. í nóvember var samþykkt að fela framkvæmdastjórn 
byggðsamlagsins, í samstarfi við stjórn félagsins, að skoða kosti þess og galla að fella starfsemi 
atvinnuþróunarfélagsins undir byggðsamlagið. Sú samþykkt fulltrúaráðsins var tekin til umfjöllunar í 
stjórn félagsins í sama mánuði þar sem bókað var að vel væri tekið í hugmyndina og samþykkt að skipa 
fulltrúa til þess að leiða vinnuna f.h. félagsins. Þeirri vinnu var síðan slegið á frest þar til fyrir lægju línur 
vegna þeirra vinnu sem Eyþings setti af stað á aðalfundi sínum sl. haust en Rannsóknamiðstöð 
Háskólans á Akureyri var fengin til að meta kosti og galla sameiningar atvinnuþróunarfélaganna og 
Eyþings. Þeirri vinnu á að ljúka í sumarbyrjun 2017 og í framhaldinu munu sveitarfélögin taka afstöðu 
til málsins. Mikilvægt er að þau marki sem fyrst skýrar línur um það hvert skal stefna því óvissan dregur 
úr slagkrafti starfseminnar og er til þess fallin að fresta því að á málum sé tekið meðan beðið er 
þessarar niðurstöðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Ársskýrsla 2016 
 

11 
 

Rekstrarreikningur ársins 2016 
 

  2016 2015  

     
Rekstrartekjur     
Framlög Byggðastofnunar ..............................................................  22.563.286 20.973.571   

Framlög sveitarfélaga .....................................................................  15.460.280 15.218.368   

Umsjón verkefna/Framlög fyrirtækja og stofnana ...........................  5.020.000 4.677.500   

Aðrar tekjur .....................................................................................  211.896 1.995.685   

  45.255.462 42.865.124   

     
Rekstrargjöld     
Laun og launatengd gjöld ................................................................  32.287.361 31.525.390   

Annar rekstrarkostnaður ..................................................................  9.047.467 10.612.273   

Afskriftir .........................................................................................   259.703 133.787   

  41.594.531 42.271.450   

     
Rekstrarhagnaður (-tap)  1.660.931 593.674   

     
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     
Vaxtatekjur .......................................................................................  570.028 496.151   

Vaxtagjöld ………………………………………………………….    (2.667)  (673)  

  567.361 495.478   

     
      
Hagnaður fyrir tekjuskatt  2.228.292 1.089.152   

     
Tekjuskattur .....................................................................................  (448.938)  (221.390)  

     

     

Hagnaður ársins  1.779.354 867.762   
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Efnahagsreikningur 31. desember 2016 
Eignir   31.12.2016 31.12.2015  

     
Fastafjármunir     
Varanlegir rekstrarfjármunir:     
Tölvubúnaður ..................................................................................  52.465 312.168   

      

Áhættufjármunir:     
Eignarhlutir í öðrum félögum og langtímakrafa ...........................  1.672.766 4.845.077   

      

Fastafjármunir samtals  1.725.231 5.157.245   

     
Veltufjármunir     
Birgðir ...................................................................................................   901.692 1.031.940   

Viðskiptakröfur  ……………………………………………………….  4.317.431 2.619.825   

Aðrar skammtímakröfur ......................................................................  114.005 99.230   

Handbært fé .................................................................... ......................  23.657.804 15.904.763   

  28.990.932 19.655.758   

     

Eignir samtals  30.716.163 24.813.003   

     

     
Eigið fé og skuldir  31.12.2016 31.12.2015  

      

Eigið fé     
Hlutafé ..................................................................................................   10.500.000 10.500.000   

Ójafnað tap ..........................................................................................  (5.613.072) (7.392.426)  

  4.886.928 3.107.574   

     
Skuldir og skuldbindingar     

     
Skuldbindingar     
Eignir fyrrum Kísilgúrsjóðs ...............................................................  11.808.778 12.954.795   

Tekjuskattsskuldbinding ..................................................................  18.649 35.199   

  11.827.427 12.989.994   

     
Skammtímaskuldir     
Viðskiptaskuldir ..................................................................................  852.792 857.910   

Skuld við Vaxtarsamning Norðausturlands ......................................  0 383.889   

Skuld vegan úthlutunar til verkefna í Brothættum byggðum……….  5.700.000 0  

Fyrirframinnheimtar tekjur ................................................................  3.744.034 3.744.034   

Ýmsar skammtímaskuldir ................................................................  3.239.494 3.537.886   

Tekjuskattur .........................................................................................  465.488 191.716   

  14.001.808 8.715.435   

     
Skuldir og skuldbindingar samtals  25.829.235 21.705.429   

     

Eigið fé og skuldir samtals  30.716.163 24.813.003   

     
 






