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Inngangur  
Máltækið segir að eftir höfðinu dansi limirnir og má það sjálfsagt til sanns  vegar færa þegar kemur að því sem 
skilgreint hefur verið sem stoðkerfi atvinnulífsins. Stofnanir þess hafa til skamms tíma heyrt undir a.m.k. þrjú 
ráðuneyti, landbúnaðarráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti og iðnaðarráðuneyti. Í ný samþykktum breytingum á 
stjórnarráðinu er gert ráð fyrir sameiningu þessara ráðuneyta í eitt. Þar með munu flestar þær stofnanir sem 
tilheyra hinu skilgreinda stoðkerfi atvinnulífsins heyra undir eitt ráðuneyti, nokkuð sem auðvelda ætti 
margumtalaða einföldun þessa kerfis. Staðreyndin er sú að talsverð vinna og umræða hefur farið fram á 
undangengnum árum um nauðsyn á slíku án þess að tekist hafi að koma á heildstæðum breytingum á kerfinu. 
Heimamenn á einstökum svæðum hafa þó stigið skref í átt til einföldunar kerfisins þó deila megi um einstakar 
útfærslur. Á starfssvæði AÞ er umræðan á byrjunarstigi og alls ekki ljóst á þessum tímapunkti hvernig þeirri 
umræðu reiðir af.  

Þrátt fyrir hina “lóðréttu“ samþættingu sem að ofan er lýst er ekki síður mikilvægt að heimamenn á hverju 
svæði hugi að því hvernig hinu „lárétta“ skipulagi á hverju svæði er best háttað. Hér er átt við það hvort og 
hvernig svæðisbundnar einingar, líkt og atvinnuþróunarfélögin, myndi grunnin að því framtíðar stoðkerfi sem 
hlýtur að vera í deiglunni, eða hvort miðstýrðar stofnanir á landsvísu taki þessa starfsemi yfir í meira mæli en 
þegar er orðið. Þessar spurningar snúa  m.a. að því hvernig ríki og sveitarfélög (eða svæðisbundin samtök 
þeirra) skipta með sér verkum í atvinnu- og byggðamálum. Kallað hefur verið eftir auknu frumkvæði og forræði 
svæðis- og staðbundinna stjórnvalda í þeim efnum. Er ekki rétt að svara því kalli í ljósi árangurs byggðastefnu 
ríkisvaldsins undanfarna áratugi? 

Hluthafar félagsins  
Í framhaldi af niðurfærslu eldra hlutafjár og hlutafjáraukningar á árinu  varð sú breyting á eignarhaldi félagsins 
að Byggðastofnun sem verið hafði annar stærsti hluthafinn er nú í hópi þeirra minni. Jafnframt styrktist 
eignarhald sveitarfélaganna á svæðinu og stéttarfélög og sparisjóðir á svæðinu styrktu einnig eignarhald sitt. 
Félagið er því í enn ríkari mæli en áður fyrst og fremst í eigu samfélagsins á starfssvæðinu. Eftir þessar 
breytingar eru hluthafar félagsins 19 að tölu og hafði fjölgað um tvo. Heildar hlutafé félagsins er nú  10.500.000 
og skiptist þannig:   

Hluthafi                                Hlutafé              Prósenta 

Norðurþing 4.956.042 47,200% 

Þingeyjarsveit 1.919.920 18,285% 

Fræ ehf. 1.066.049 10,153% 

Skútustaðahreppur 759.139 7,230% 

Sparisjóður S.-Þingeyinga 494.402 4,709% 

Sparisjóður Þórshafnar 305.271 2,907% 

Framsýn - stéttarfélag 286.659 2,730% 

Byggðastofnun 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 33.228 0,316% 

Garðræktarfélag Reykhverfinga 21.823 0,208% 

Hótel Reynihlíð 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 2011 sem  haldinn var í Félagsheimilinu Þórsveri  á  Þórshöfn 19. maí   voru kjörin sem 
aðalmenn í stjórn félagsins Aðalsteinn Árni Baldursson, Björn Víkingur Björnsson, Margrét Bjarnadóttir, Pétur 
Snæbjörnsson og Sigurgeir Höskuldsson. Varamenn voru kjörnir  Gunnólfur Lárusson og Áki Hauksson.  Á fyrsta 
fundi stjórnarinnar skipti hún með sér verkum. Var Sigurgeir Höskuldsson kjörinn formaður, Margrét 
Bjarnadóttir varaformaður og Pétur Snæbjörnsson ritari. Á  starfsárinu hefur stjórnin haldið  fimm fundi.  

Starfsmenn félagsins  
Líkt og undanfarin ár hefur starfsemi félagsins verið að dragast saman vegna skerðinga á fjárframlögum. Má 
segja að nú sé svo komið að vart verði lengra gengið í niðurskurði starfseminnar eigi félagið að standa undir 
þeim væntingum sem til þess eru gerðar og m.a. voru skilgreindar í stefnumótunarvinnu sem fram fór í árslok 
2010 og  vikið er að á öðrum stað í ársskýrslunni.    

Á árinu voru starfsmenn félagsins fjórir í 3,5 stöðugildum.  Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri,  Ari Páll 
Pálsson verkefnastjóri, Jóna Matthíasdóttir  verkefnastjóri sem einnig sinnir bókhaldi og Tryggvi Finnsson, 
atvinnuráðgjafi.  

Þær breytingar urðu um síðustu áramót að Tryggvi hætti í föstu starfi hjá 
félaginu en hann fagnaði 70 ára afmæli sínu þann 1. janúar sl.  Tryggvi var 
ráðinn framkvæmdastjóri félagsins  síðla  árs 1999 og gegndi því starfi fram í 
maí 2008 en hefur frá þeim tíma gegnt starfi atvinnuráðgjafa hjá félaginu,  frá 
ársbyrjun 2009  í 50% stöðuhlutfalli. Eru Tryggva færðar bestu þakkir frá 
starfsmönnum og stjórn  fyrir gifturíkt starf í þágu félagsins og ánægjulegt 
samtarf í gegnum árin.   

Undir lok ársins lauk samstarfssamningi við Urðarbrunn um starfsmannahald 
en Sif Jóhannesdóttir hafði sinnt þeim verkefnum í tímavinnu. Eru henni 
færðar bestu þakkir fyrir vel unnin störf og óskað velfarnaðar á nýjum 
vettvangi, en hún tók við starfi forstöðumanns Menningarmiðstöðvar 
Þingeyinga á árinu.  

Starfsstöð  og starfssvæði 
AÞ er með skrifstofuaðstöðu á þriðju hæð að Garðarsbraut 5 á Húsavík.  Þar er félagið í góðu samfélagi 
nokkurra fyrirtækja og stofnana og er það fyrirkomulag með ágætum. Auk skrifstofuherbergja samnýtir félagið 
ýmsa aðstöðu með öðrum á hæðinni. Almennur opnunartími skrifstofunnar er virka daga frá 8-12 og 13-17. 
Vegna eðlis starfseminnar, t.d. verkefnavinnu eða funda, á víðfeðmu starfssvæði kemur þó fyrir að ekki er 
hægt að tryggja viðveru á skrifstofu alla daga.  

Starfssvæði AÞ er stórt, tekur til um 18% af 
flatarmáli landsins þó svo að íbúafjöldinn sé 
aðeins um 1,5% af íbúafjölda landsins. 
Vegalengdir eru því  miklar og vegakerfið æði 
margbreytilegt. Þó megin hluti starfstíma 
starfsmanna sé bundinn á skrifstofu fer ekki hjá 
því að starfsemi af því tagi sem rekin er á vegum 
AÞ krefst þess að starfsmenn hafi möguleika á að 
fara um svæðið með reglubundnum hætti. En 
þessi liður er kostnaðarsamur og í þeim þrönga 
fjárhagsstakk sem starfseminni er skorin þarf 
sífellt að meta hvernig tími og þekking 
starfsmanna nýtist sem best.  
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Stefnumótun félagsins og stoðkerfi atvinnulífsins 
Eins og fram hefur komið var í árslok 2010  unnin stefnumótunarvinna fyrir félagið í verkstjórn Þekkingarnets 
Þingeyinga  í  samvinnu aðila úr röðum eigenda, viðskiptavina og annarra aðila úr atvinnulífinu á starfssvæði 
félagsins. Þar kom fram mikill samhljómur um mikilvægi félagsins og voru því sett metnaðarfull markmið í 
starfseminni eins og sjá má af neðangreindri tilvitnun í stefnumótunarskjalið þar sem tilgangur og 
markmiðssetning félagsins er skilgreind með eftirfarandi hætti:  

 

 Fjölgun atvinnutækifæra og starfa á starfssvæðinu: 

o Stuðningur við frumkvöðla og sprotafyrirtæki með þátttöku og þróun. 

o Hafa frumkvæði að nýjum atvinnuverkefnum á starfssvæðinu. 

o Virkja og efla mannauð á starfssvæðinu. 

o Ráðgjöf um fjármögnunarleiðir verkefna  t.d. í formi lána, styrkja og áhættufjármagns. 

 Stuðningur við starfandi fyrirtæki og sveitarfélög: 

o Veita leiðsögn og ráðgjöf á sviði rekstrar og nýsköpunar. 

o Samráðsvettvangur sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga í atvinnu- og byggðamálum. 

o Stuðningur og eftirfylgni  viðskiptahugmynda og þróunarverkefna viðskiptavina. 

 Gagnagrunnur og upplýsingaveita: 

o Sérþekking á auðlindum, sérstöðu og atvinnutækifærum svæðisins. 

o Skipulögð söfnun upplýsinga á sviði atvinnu- og byggðamála. 

o Gera upplýsingar aðgengilegar fyrir notendur þeirra. 

Í framhaldi stefnumótunarvinnunnar hefur verið unnið að innleiðingu hennar með því að skilgreina verkefni 
sem unnið skal að til þess að ná fram þeim markmiðum sem fram hefur verið sett. Slíkt er eðli málsins 
samkvæmt langhlaup, en eins og önnur slík hefst það á fyrsta skrefinu.  

Eins og undanfarin ár hefur nokkur umræða verið um skipulag hins svokallaða stoðkerfis atvinnulífsins, en þar 
er átt við þær stofnanir sem reknar eru af opinberum og hálfopinberum aðilum og ætlað það hlutverk að 

stuðla að og styðja við nýsköpun og rannsóknir í atvinnulífinu. 
Atvinnuþróunarfélögin, Byggðastofnun, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, Ferðamálaráð, Íslandsstofu og Orkustofnun ásamt 
háskólum og ýmsum þekkingarstofnunum á borð við 
þekkingarsetur á landsbyggðinni eru uppistaðan í þessu kerfi.  

Á árinu hefur talsverð vinna verið lögð í úttektir og skýrslugerð 
á því sem einu nafni hefur verið nefnt stoðkerfi atvinnulífsins, 
en þar er m.a. átt við atvinnuþróunarfélög, Megin stefið í þeirri 
umræðu sem uppi hefur verið  er að kerfið sé of flókið og 
nokkur skörun sé á verkefnum innan þess. Þá hefur komið fram 
vilji til þess að svæðisbundin starfsemi verði á forræði 
heimamanna með bakstuðningi ríkisvaldsins, bæði fjárhagslega 
og þekkingarlega, eftir atvikum. Sú uppsetning fellur einnig vel 
að þeirri stefnumótun sem rætt er um við vinnslu 
sóknaráætlana landshluta, sem eru hluti Sóknaráætlunar 
20/20.  

Innan héraðs hefur verið gott samstarf milli stofnana 
stoðkerfisins, AÞ, Impru, Þekkingarnets Þingeyinga (ÞÞ) og 
staðbundinna starfseininga eins og  Húsavíkurstofu, 
Mývatnsstofu, Norðurhjara og Ferðamálafélags Þingeyinga. 
Fram hafa verið settar hugmyndir um mögulegar sameiningar í 
kerfinu en engar ákvarðanir verið teknar.  
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Samstarfs- og verkefnasamningar  
Eins og undanfarin ár hefur félagið með höndum 
framkvæmdastjórn og annan rekstur á vegum Héraðsnefndar 
Þingeyinga samkvæmt samningi frá 2007. Fellur þetta 
samstarf  vel að starfsemi félagsins og er til þess fallið að efla 
nauðsynleg tengsl þess við héraðspólitískt bakland sitt. 
Styrkingin á eignarhaldi sveitarfélaganna sem varð í 
framhaldi af endurfjármögnun þess í upphafi ársins eflir þessi 
tengsl einnig.  

Félagið  tók á sínum tíma með sérstökum samningi við 
iðnaðarráðuneytið yfir eignir fyrrum Kísilgúrsjóðs og skal 
ráðstafa þeim til eflingar atvinnulífs og nýsköpunar á 
svæðinu, nánar tiltekið Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppi og Norðurþingi. Eignirnar voru annars vegar 
peningalegar en einnig hlutafé í nokkrum fyrirtækjum. Hefur hluta eignanna verið ráðstafað og er unnið er að 
því að selja   hlutafé   en ljóst  er að erfitt getur reynst að losa þær eignir að fullu. Samningurinn var upphaflega 
til tveggja ára 2009-2010 og því liggur fyrir að semja þarf að nýju og finna þessum eignum framtíðarfarveg.   

Vaxtarsamningur Norðausturlands (VAXNA) 
Árið 2010 var síðasta rekstrarár fyrsta  vaxtarsamningsins sem gerður var fyrir  starfssvæði AÞ  
2008. Árið 2011  fór í lokaúttekt og samningsgerð við iðnaðarráðuneytið um gerð nýs 
samnings sem efnislega leit ekki dagsins ljós fyrr en á vordögum 2012. Megin ástæður þess  
að svo langan tíma tók að gera upp eldri samning voru að samningsaðilar höfðu mismunandi 
skilning á framkvæmd hans. Átti það sérstaklega við um þau verkefni sem samningurinn tók 
þátt í á fyrsta ári og voru rekin á fjárhagslega ábyrgð AÞ. Þau verkefni voru þó á sínum tíma 

skýrt tilgreind í verk- og kostnaðaráætlunum samningsins sem ráðuneytið hafði samþykkt, auk þess að greiða 
tilskyldar greiðslur til samningsins án fyrirvara.  

Skv. lokaskýrslu VAXNA 2008-2010 var samþykkt þátttaka í 37 verkefnum á samningstímanum í fjórum 
úthlutunum.  Í sumum tilfellum var samþykkt að styðja við framhald verkefna sem áður höfðu hlotið stuðning 
og því var samþykktur verkefnastuðningur í 44 skipti samtals. Nokkur þeirra verkefna sem stuðning hlutu hafa 
ekki komist af stað og hefur stuðningur við þau því fallið niður skv. ákvæðum í úthlutunarreglum. Þá hafa 
önnur ekki náð þeirri framvindu sem kveðið er á um í samningum og 
stuðningur því fallið niður að hluta eða öllu.  Í heildina tekið hefur 
þessi fyrsti vaxtarsamningur svæðisins þó skilað mörgum góðum 
verkefnum áleiðis sem erfitt er að sjá hvernig ella hefðu hlotið 
brautargengi. Í úttektargögnum samningsins kemur  t.a.m. fram að 
hann er talinn hafa átt þátt í að skapa allt að 22 ný störf á svæðinu til 
framtíðar.        

Frekari upplýsingar um einstök verkefni og framkvæmd VAXNA er að 
finna í sérstökum framvinduskýrslum og lokaskýrslu sem 
aðgengilegar eru á heimasíðu félagsins. 

Eins og fram kom hér að ofan er verið að leggja lokahönd á tæknileg 
útfærsluatrið i vegna framkvæmdar á nýjum vaxatarsamningi fyrir 
tímabilið 2012-2013 en verið er að samræma gildistíma allra 
vaxtarsamninga á landinu. Nýju samningarnir verða í megin atriðum 
með svipuðu sniði og þeir sem nú hafa runnið sitt skeið að því þó 
undanskyldu annars vegar að þróunarfélögin fá ekkert greitt af hendi 
ríkisvaldsins fyrir að reka samningana og hins vegar er þeim skipuð 
sjálfstæð verkefnisstjórn sem tekur endanlegar ákvarðanir um 
þátttöku í verkefnum á grundvelli tillagna þróunarfélagsins.  
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Helstu verkefni ársins 
Eins og undanfarin ár eru verkefni  félagsins mjög fjölbreytt enda spannar verksviðið allt frá fyrstu aðstoð við 
fólk með hugmyndir að atvinnusköpun til stærri stefnumótunar- og þróunarverkefna sem taka til alls 
starfssvæðis  félagsins.  Talsverður tími starfsmanna fór í umsóknir í hina ýmsu sjóði sem ráðstöfuðu 
fjármunum til atvinnu- og byggðaþróunarverkefna á árinu. Hér verður gerð grein fyrir nokkrum þeirra verkefna 
sem unnið hefur verið að á árinu án þess að slík upptalning verði nokkurn tíma tæmandi. 

Stefnumótun í ferðaþjónustu á Norðausturlandi, unnin að frumkvæði AÞ var sett fram árið 2009 til fimm ára. Í 
henni eru dregnar saman grunnupplýsingar um svæðið og hugmyndir hagsmunaaðila, og þær settar í 
sameiginlegan farveg með það markmið að styrkja heildarímyndina og auka árangur og virði ferðaþjónustu á 
svæðinu. Í aðgerðaáætlun sem unnin var á grundvelli stöðumats eru sett fram heildstæð stefna og jafnframt 
áherslur og verkefnishugmyndir. AÞ hefur lagt áherslu á að fylgja þessari vinnu eftir með því að kynna og minna 
hagsmunaaðila á stefnumótunina og þau verkfæri sem hún hefur að geyma.  

Á þeim tíma sem síðan er liðinn hefur ýmsum þeirra verið fylgt eftir eða þær verið þróaðar með nýjum 
áherslum af hagsmunaaðilum, með eða án aðkomu AÞ. Þær áherslur sem fram koma í stefnumótuninni hafa 
því skilað sér áfram í ýmsum verkefnum og er mikilvægt að áfram verði starfað á þeim grunni sem þar var 
lagður. 

Geo-ferðaþjónusta er eitt meginþema stefnumótunarinnar og kynnt þar sem ákjósanlegur rammi utan um 
vöruþróun í ferðaþjónustu á svæðinu. Þessi tegund náttúruferðamennsku horfir mikið til jarðminja og 
jarðfræði en nálganir eru mismunandi. Ríkur vilji er til þess að fylgja eftir hugmyndum um vöruþróun á grunni 
jarðminja og í þeim tilgangi hefur hópur áhugafólks um eflingu Norðausturlands með slíkri ferðaþjónustu 
undirbúið stofnun jarðvangs (e. geopark). Fyrstu hugmyndir gera ráð fyrir að jarðvangurinn nái frá Tjörnesi og 

austur fyrir Raufarhöfn, innan hans verða því Tjörnes, 
Kelduhverfi, Öxarfjörður og Melrakkaslétta. Að 
undirbúningi hafa m.a. komið fulltrúar frá AÞ, 
Náttúrustofu Norðausturlands, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands á Húsavík, Þekkingarneti Þingeyinga, 
Vatnajökulsþjóðgarði, Skjálftasetrinu og nokkrum 
hagsmunaaðilum á svæðinu. 

Innan fyrirhugaðs jarðvangs eru merk svæði í 
jarðsögulegu tilliti og mikil jarðfræ ðileg fjölbreytni. 
Hugmyndafræði jarðvanga miðar að sjálfbærri nýtingu 
menningar- og náttúruauðlinda svæðisins og er rík 
áhersla á samfélagslegan ávinning. Markviss og vel 
ígrunduð uppbygging þeirra eflir byggð félagslega, 
efnahagslega og umhverfislega. Jarðvangur á 

Norðausturlandi fellur vel að nýrri stefnumótun í ferðaþjónustu á Íslandi sem og þeim markmiðum sem sett 
eru fram um þróun ferðaþjónustu í aðalskipulögum þeirra sveitarfélaga sem fyrirhugað svæði tekur til. 

Norðausturland.is er samheiti eða hattur fyrir vinnu AÞ að sameiginlegu og samræmdu kynningarefni fyrir 
Norðausturland. AÞ hefur um árabil staðið fyrir þróun og útgáfu kynningarefnis í samstarfi við hagsmunaaðila á 
svæðinu. Afurðirnar eru margvíslegar; kort, bæklingar, auglýsingar og að sjálfsögðu kynningarefni á vefnum 
eins og verkheitið ber með sér. Kynningarefni á hverjum tíma tekur mið af þörfum, efni og aðstæðum, og þau 
verkefni sem unnin hafa verið á þessum vettvangi undanfarið taka mið af þeim áherslum sem fram koma í 
stefnumótun. 

AÞ hefur um nokkurt skeið haldið úti opinberum vef ferðaþjónustuaðila á Norðausturlandi með upplýsingum 
um svæðið auk mynda og þjónustulista. Íslensk útgáfa vefsins hefur verið á vefslóðinni www.nordausturland.is 
og ensk útgáfa á www.visitnortheasticeland.is. Í samræmi við þróun vörumerkis fyrir svæðið hefur enska 
útgáfan nú fengið slóðina www.edgeofthearctic.is. Á árinu var hafinn undirbúningur að breytingum í rekstri 
vefjanna sem miða að því efla þá en draga um leið úr rekstrarkostnaði. Um áramót var skipt um vefhýsingu og 
vefumsjónarkerfi. Var allt efni vefjanna flutt yfir en útlitshönnun þess er enn í vinnslu. Fer sú vinna fram 
samhliða hönnun á öðrum svæðisbundnum og þematengdum kynningarvefjum og miðar að því að útlit þeirra 
stuðli að sterkri samræmdri svæðisímynd. 

http://www.nordausturland.is/
http://www.visitnortheasticeland.is/
http://www.edgeofthearctic.is/
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Á árinu var útbúið kynningarefni til birtingar bæði í 
prentmiðlum, á ferðasýningum og á veraldarvefnum.  
Byggt var á  stefnumótun í ferðamálum til að vinna 
þematengt kynningarefni sem hefur verið nýtt fyrir 
ferðakaupendur, einstaklinga og fjölmiðlafólk. 

Fulltrúar Norðurhjara og Húsavíkurstofu tóku þátt í 
Vestnorden ferðakaupstefnunni, sem að þessu sinni var 
haldin í Færeyjum  sem og ferðasýningunni Íslandsperlur 
sem haldin var í Reykjavík í maí mánuði. Á þessum 
sýningum er Norðausturland kynnt sem áhugavert svæði 
að heimsækja. AÞ aðstoðar við undirbúning og 
framsetningu kynningarefnis eins og kostur er.  

Aukin ásókn í kynningarefni félagsins sýnir svo ekki verður um villst að það hefur sannað gildi sitt og jafnframt 
að þörfin fyrir það fer vaxandi. Vegna þröngrar fjárhagsstöðu hefur viðhald og uppfærsla kynningarefnis hins 
vegar verið takmarkað við brýna nauðsyn. Engir bæklingar voru gefnir út á árinu en Útivistarkort nr. 1 var 
endurprentað. Finna þarf verkefninu fastan farveg í samvinnu við hagsmunaaðila og er sú umræða í gangi.  

Fuglastígur á Norðausturlandi er félag um uppbyggingu fuglaskoðunar á Norðausturlandi og ferðaþjónustu 
henni tengdri. Félagið var stofnað á árinu 2010 í kjölfar þróunarvinnu sem leidd hafði verið af AÞ í góðu 
samstarfi við Náttúrustofu Norðausturlands. Á árinu 2010 gerði félagið samning við AÞ um verkefnisstjórn sem 
næmi 20% stöðugildi og er það samkomulag enn í gildi. Í ársbyrjun 2011 hlaut Fuglastígur styrk frá 
Vaxtarsamningi Norðausturlands að upphæð 2.000.000.  

Meðal verkefna sem unnið var að á árinu 2011 var áframhaldandi undirbúningsvinna fyrir alþjóðlega fuglahátíð 
sem stefnt var að því að halda í Mývatnssveit vorið 2012 en ákveðið hefur verið að fresta til 2013.  

Töluverð vinna fór í endurútgáfu á Kortabæklingi um Fuglastíg sem uppfærður var m.a. með nýjum kortagrunni 
og þjónustulista. Vefsíðu fyrir fuglastíg var komið í loftið og unnið var í efni fyrir hana, en vinna við 
útlitshönnun hennar er enn ólokið (www.birdingtrail.is). Fuglastígur sendi tvo á hina árlegu Birdfair sýningu í 
Rutland á Englandi sem 23 þúsund gestir sóttu í ár. Hlaut kortabæklingurinn góðar viðtökur gesta og einnig á 
Vestnorden ráðstefnunni sem haldin var í Færeyjum 2011. 

Í tengslum við þá undirbúning fuglahátíðar beitti 
Fuglastígur sér fyrir því að virkja starfsemi landssamtaka 
um fuglatengda ferðaþjónustu, sem í eru svæðissamtök 
á þessu sviði, en þau hafa verið lítt virk. Fjölmennt var á 
aðalfund sem haldinn var í Reykjavík og málþing í 
tengslum við hann. Þá var formaður Fuglastígs kjörinn í 
stjórn samtakanna.  

Á haustmánuðum var Fuglastígur einnig valið eitt 
þriggja verkefna sem tilnefnd voru til 
hvatningarverðlauna iðnaðarráðherra og fengu 
kynningu á ferðamálaþingi sem haldið var á Ísafirði í 
október. Á vetrarmánuðum var unnið að undirbúningi 
fyrir yfirstandandi starfsár og náðst hefur að tryggja 
áframhald á starfinu. 

Fálkasetur Íslands var stofnað í mars 2011 og kom AÞ að þeim undirbúningi í gegnum aðkomu sína að Fuglastíg. 
Fálkasetrið hefur aðsetur í Gljúfrastofu og er ætlað að miðla vísindalegum fróðleik um fálka- og rjúpnastofninn 
til almennings. Fálkasetur Íslands er tileinkað minningu Theodórs Gunnlaugssonar frá Bjarmalandi 
(www.falkasetur.is).  

Norðurhjari ferðaþjónustuklasi er verkefni sem spratt úr GEBRIS verkefninu 2009, en það snerist um eflingu 
ferðaþjónustu á svæðinu frá Jökulsá að Bakkafirði. Þátttakendur í klasanum voru frá upphafi allir starfandi 
ferðaþjónustuaðilar á því svæði auk samstarfsverkefna og einstaklinga. Meginmarkmið klasans er að efla 
ferðaþjónustu á svæðinu á svæðinu og leggja sitt af mörkum til þess að skapa og byggja upp ímynd svæðisins, 
m.t.t. sérstæðrar náttúru og sveita- og strandmenningar.  Starfssvæði klasans nær einnig til ferðaþjónustuaðila 

http://www.birdingtrail.is/
http://www.falkasetur.is/
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í Kelduhverfi. Framleitt hefur verið  kynningarmyndband um svæðið sem unnið var af Profilm. Myndbandið, 
sem er tæplega 15 mín. langt, var framleitt á íslensku, ensku og þýsku og er tilbúið til dreifingar. Á árinu var 
jafnframt gerð stytt útgáfa af myndbandinu til kynningar á auglýsingaskjám í flugstöðum og víðar. Þá tók 
Norðurhjari í samstarfi við fleiri aðila á Norðausturlandi þátt í VestNorden í Færeyjum undir merkjum Edge of 
the Arctic .  

Á verkefnistímanum hefur orðið mikil þróun í ferðaþjónustu á því svæði sem verkefnið tekur til, en erfitt er að 
meta hversu stóran þátt verkefnið á í þeirri uppbyggingu. Aukna samvinnu innan svæðis og út fyrir svæðið, 
öflugra markaðastarf og hvatningu til uppbyggingar má þó með beinum hætti rekja til GEBRIS verkefnisins. 

Þingeyska matarbúrið (ÞM) hefur það að markmiði að 
markaðssetja þingeysk matvæli, bæði sem framleiðsluvöru 
og einnig sem þátt í aðdráttarafli svæðisins fyrir 
ferðamenn sem þannig eiga kost á því að kynnast 
matarmenningu svæðisins í gegnum veitingastaði 
héraðsins.  

Verkefninu var ýtt úr vör 2007 og stofnaður var formlegur 
klasi sem 21 fyrirtæki, framleiðendur og framreiðendur 
eiga aðild að en auk þeirra eiga Búgarður – 
ráðgjafarþjónusta í landbúnaði og Atvinnuþróunarfélag 
Þingeyinga aðild að verkefninu og styður við það með 
verkefnastjórn. Aðilar innan ÞM tóku þátt í sýningunni 
Matur-Inn  2011 sem haldin var á Akureyri á haustdögum 

og settu upp sölubás á hátíðinni Sail Húsavík/Mærudagar á Húsavík í júlí mánuði sem gekk ágætlega. Í sumar er 
stefnt að opnun lítillar sölubúðar með vörum frá aðilum innan ÞM. 

Atvinnumálakönnun fyrir 2010 var framkvæmd á vormánuðum 2011 með sama hætti og gert hefur verið, þar 
sem fjöldi starfsmanna og stöðugilda á starfssvæðinu (bæði sumar og vetur) eru færð inn í þar til gerðan 
gagnagrunn.  Atvinnumálakönnunin hefur náð til alls starfssvæðis félagsins síðan 2006. Upplýsingarnar sem 
safnast eru mikilvægur mælikvarði á stöðu atvinnulífsins sem nýtist ekki aðeins í starfi og stefnumörkun 
félagsins heldur einnig  í baráttu fyrir bættum atvinnu-og búsetuskilyrðum á Norðausturlandi.  Þessi gögn eru 
ekki til annars staðar og með hverju árinu sem líður verða gögnin verðmætari þar sem lesa má úr þeim þróun 
yfir tíma. Það hefur komið æ betur í ljós hve nauðsynleg gögnin eru og um leið mikilvægi þess að þau séu sem 
marktækust.  

Reynslan hefur sýnt að æskilegt væri að gera nokkrar úrbætur á grunninum sjálfum, auk þess sem brýnt er að 
innleiða vel skilgreinda verkferla til að tryggja gæði gagnanna. Þessar breytingar kosta bæði töluverða vinnu og 
nokkra sérþekkingu og á árinu var leitað leiða til að bæta úr þessu með sem hagkvæmustum hætti . 

Verslun í dreifbýli  (e. Retail in Rural Regions - RRR) var 
alþjóðlegt samstarfsverkefni sem AÞ er aðili að. 
Meginmarkmið verkefnisins er að styrkja verslun í dreifbýli 
en hún stendur víða höllum fæti. Áhersla verkefnisins er að 
styðja við faglega þekkingu og hæfni verslunareigenda og 
auka framboð og gæði ráðgjafar á vettvangi 
verslunarreksturs og koma á fót ráðgjafa- og 
fræðsluþjónustu fyrir þá sem reka litlar verslanir í dreifbýli. 

Verkefnið sem hófst árið 2009 lauk í nóvember 2011 og  
stutt af NPP áætluninni og NORA með samstarfsaðilum frá 
Færeyjum, Finnlandi, Írlandi, N-Írlandi og Íslandi en 
aukaþátttakendur koma frá Svíþjóð, Noregi og Grænlandi.  

Í samstarfi við Rannsóknarsetur verslunarinnar var 
námskeið fyrir verslunareigendur í dreifbýli sett á laggirnar og var það kennt á Bifröst. Þannig hafa eigendur og 
stjórnendur verslananna þegar gert fjölmargar breytingar sem allar eiga að miða að því að styrkja afkomu 
rekstrareininganna og tryggja þannig tilvist þeirra og þjónustu í framtíðinni. 
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Alls taka 36 aðilar víðsvegar af landinu þátt í námskeiðinu, þar af 
sex fyrirtæki af starfssvæði AÞ. Gerður var samningur við 
þátttakendur sem auk námskeiðsins fengu ráðgjöf í 
stefnumótun verslunarinnar sem felur í sér endurbætur og 
styrkingu á rekstri hennar. Verkefninu lauk formlega með 
sameiginlegri ráðstefnu allra landa sem haldin var í Heiðarbæ í 
Reykjahverfi í nóvember 2011. Hluti þátttakenda af Norðurlandi 
og Vestfjörðum stefnir að frekari samvinnu við Færeyinga á 
þessu ári.  

Verkefnisstjórn um uppbyggingu orkufreks iðnaðar (VerkNaust) 
starfaði á grundvelli viljayfirlýsingar sveitarfélaganna – 
Norðurþings, Skútustaðahrepps, Tjörneshrepps  og 
Þingeyjarsveitar – og ríkisstjórnarinnar frá 25. maí 2011, um 
samstarf á sviði orkurannsókna, orkunýtingar og 
atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Verkefnisstjórnin tók við 
hlutverki verkefnisstjórnar sem skipuð hafði verið á grundvelli 
eldri viljayfirlýsingar sveitarfélaganna, að Tjörneshreppi 
undanskildum, og ríkisstjórnarinnar frá 2009. Framkvæmdastjóri 
situr í verkefnisstjórninni f.h. félagsins. Hlutverk hennar er að 
vera sameiginlegur vettvangur sveitarfélaganna og ríkisvaldsins 
vegna þeirra verkefna sem vinna þarf ásamt því að vinna með öðrum málsaðilum, s.s. Landsvirkjun og 
Landsneti til að tryggja eins og kostur er að þeir fjölmörgu þættir sem falla þurfa saman geri það. Megin 
verkefnið hefur þó verið að umsjón með innviðagreiningu á svæðinu sem samið var um að 
atvinnuþróunarfélagið tæki að sér og gerð er grein fyrir á öðrum stað í skýrslunni.  

Flugklasi á Norðurlandi – Air66 er verkefni sem miðar að því að koma á betri tenginu landshlutans við erlenda 
markaði með beinu millilandaflugi, og/eða tengiflugi frá Keflavík,  til Akureyrar. Verkefnið er leitt af 
Markaðskrifstofa ferðamála á Norðurlandi, MFN og er 3ja ára samstarfsverkefni fyrirtækja í ferðaþjónustu á 
Norðurlandi, sveitarfélaga, stofnana og annarra hagsmunaaðila í samfélaginu. Klasinn er leiðandi í því átaki 
sem þarf til að markaðssetja og kynna Akureyrarflugvöll sem nýjan áfangastað fyrir millilandaflug allt árið um 
kring með það að markmiði að fjölga ferðamönnum á öllu Norðurlandi og lengja dvöl þeirra á svæðinu. 
Starfsmaður AÞ hefur setið í fagráði Air66 sem og fleiri vinnuhópum á vegum verkefnisins.  Viðræður eru í 
gangi við flugfélög um millilandaflug til Akureyrar, sumar og vetur.  

Fasteignafélagið Skúlagarður ehf. var stofnað á árinu  um Félagsheimilið Skúlagarð í Kelduhverfi. Hluthafar í 
fasteignafélaginu eru sveitarfélagið Norðurþing auk fyrirtækja og einstaklinga í Kelduhverfi og nærsvæði. Ráðist 
var í endurbætur á húsnæðinu sem í dag hýsir 17 herbergja heilsárshótel og gerði fasteignafélagið 
leigusamning við rekstraraðila hótelsins. AÞ vann að undirbúningi stofnunar félagsins og var starfsmaður þess 
starfandi stjórnarformaður þess fram að fyrsta aðalfundi á vordögum 2012.   

Greining innviða á Norðausturlandi var unnin að 
tilhlutan verkefnisstjórnar sem starfar á grundvelli  
viljayfirlýsingar fjögurra sveitarfélaga á svæðinu og 
ríkisstjórnarinnar, sem gerð er grein fyrir á öðrum 
stað í skýrslunni. Iðnaðarráðuneytið og Landsvirkjun 
kostuðu vinnuna og veittu verðmæta aðstoð við 
verkið ásamt fleiri aðilum, s.s. sveitarfélögin á 
svæðinu, Landsnet og Íslandsstofa – erlendar 
fjárfestingar. Greinagerðinni er skipt upp í tíu 
efniskafla með mismörgum undirköflum; 
skipulagsmáls og landnotkun, orkumál, aðstæður til 
mannvirkjagerðar, umhverfisþætti, samgöngur og 
flutninga, vinnumarkað, þjónustu, samkeppnisstöðu 
og að lokum skatta og ívilnanir. Lagt var upp með að 
greina þörf fyrir uppbyggingu og styrkingu innviða, meta þörf fyrir eflingu og styrkingu opinberrar þjónustu og 
huga að innri vexti atvinnulífsins á svæðinu og fjölbreytni þess. Skýrslan kom út á íslensku í byrjun árs 2011 og í 
enskri útgáfu í maí byrjun.  Greinagerðin er aðgengileg á vef AÞ www.atthing.is undir Útgefið efni.  

http://www.atthing.is/
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Samtök atvinnurekenda á Norðausturlandi – SANA voru stofnuð á Veitingahúsinu Sölku á Húsavík 9. 
nóvember 2011. Undirbúningar að stofnun samtakanna hófst að frumkvæði AÞ. Skipuð var þriggja manna 
undirbúningshópur sem vann með félaginu að stofnuninni. Á stofnfundinn komu forsvarsmenn Samtaka 
atvinnurekenda á Akureyri og gerðu grein fyrir starfsemi sinni. Þá gerði Hafliði Hafliðason framkvæmdastjóri 
Þróunarfélags Austurlands grein fyrir stöðu atvinnumála fyrir austan og þróun mála í tengslum við 
stóriðjuuppbygginguna þar. Stofnfélagar voru 19 og í fyrstu stjórn voru kjörnir þeir sem skipað höfðu 
undirbúningshópinn, Hlífar Karlsson formaður, Hilmar Dúi Björgvinsson og Pétur Snæbjörnsson og til vara Víðir 
Pétursson og Sigurjón Benediktsson. AÞ hefur verið falið að sinna daglegri starfsemi samtakanna og er 
upplýsingar um starfsemina að finna á www.atthing.is   

Hvatningarverðlaun AÞ  
Í tengslum við aðalfund félagsins þann 18. maí nk. verða Hvatningarverðlaun AÞ afhent í ellefta sinn. 
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.  

Handhafar verðlaunanna í þau tíu skipti sem þau hafa verið veitt eru: 

           
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  

 

Rekstur ársins og framtíðarhorfur 
Eins og ársreikningar bera með sér er rekstur félagsins í járnum eins og árið á undan.  Tekjur og gjöld halda 
áfram að dragast saman á milli ára í takt við minnkandi umsvif og samdrátt í starfsmannahaldi. Framlög ríkisins 
drógust saman en sveitarfélögin hafa komið til móts við félagið með hækkun sinna framlaga. Munar þar mestu 
að þau greiða nú til félagsins til rekstrar vaxtarsamnings þær greiðslur sem áður runnu til samningsins, en 
ríkisvaldið ætlar ekki lengur neinar greiðslur til atvinnuþróunarfélaganna fyrir þá umsýslu.  Engar tekjur eru frá 
vaxtarsamningi vegna verkefna en þær námu tæpum 9 mkr. árið áður. Ýmis framlög fyrritækja og stofnana 
aukast talsvert á milli ára en þar munar mest um tekjur vegna vinnu við innviðagreiningu á Norðausturlandi 
skv. samningi við iðnaðarráðuneytið og Landsvirkjun.  

Rekstrarkostnaður dróst saman í takt við samdrátt rekstrartekna og fækkun starfsmanna en hjá félaginu 
störfuðu 4 fastir starfsmenn í 3,5 stöðugildum á árinu auk verkefnaráðsins starfsmanns í 40% hluta ársins. 
Einnig dregst verkefnakostnaður verulega saman í takt við minni umsvif í verkefnum. Fjármagnsliðir eru 
jákvæðir þrátt fyrir gjaldfærslu vegna endurákvörðunar á meðferð vaxta af sjóðstöðu fenginna framlaga vegna 
vaxtarsamnings frá fyrri árum. Niðurstaða rekstrarreiknings er því jákvæð um rúmlega 68 þús. kr. á móti 
rekstrarhalli uppá 137 þús. kr. árið áður uppá 1,3 mkr. Eignir skv. efnahagsreikningi eru 27,4 mkr.  og skuldir og 
skuldbindingar 26,5 mkr. Lækkunin frá fyrra ári er til komin vegna þess að nú eru eignir og skuldbindingar 
vegna vaxtarsamnings að fullu færðar út úr reikningum félagsins og gerðar upp í sérstökum ársreikningi. 
Félagið ber engar vaxtaberandi skuldir og lækka bæði viðskiptaskuldir og ýmsar skammtímaskuldir sem stafa af 
reglubundinni starfsemi verulega milli ára. Skuldbinding félagsins vegna yfirtöku eigna Kísilgúrsjóðs stendur 
óbreytt á milli ára en hluti af  handbæru  fé var nýttur til kaupa á hlutafé. Þar sem samningur félagsins um 
yfirtöku og ráðstöfun eignanna var tímabundinn og er útrunninn liggur fyrir að semja að nýju þannig að koma 
megi þessum eignum í framtíðarfarveg. Eins og fram kom í síðustu ársskýrslu var eldra hlutafé félagsins fært 

http://www.atthing.is/
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niður í upphafi ársins og það svo aukið með nýju hlutafé upp á 10 mkr. Með aukningunni var efnahagsreikningi 
félagsins komið í jafnvægi og er það í árslok jákvætt um tæpar 900 þús. kr.  

Segja má að það jafnvægi sem náðst hefur í rekstrinum og á 
efnahagsreikningi félagsins með hlutafjáraukningunni skapi 
ákveðna stöðu til að móta framtíðarfarveg starfseminnar án 
þess að slík vinna sé unnin undir þrýsting einhvers konar 
fjárhagslegrar gjörgæslu. Eins og fram kom í umfjöllun um 
stefnumótun félagsins og stoðkerfi atvinnulífsins framar í 
skýrslunni, er ljóst að miklar væntingar eru gerðar til 
starfseminnar um leið og fyrir liggur að sóknarfæri geta legið í 
því að endurskipuleggja þetta svokallaða stoðkerfi. Víða um 
land hafa slík skref verið stigin og kann margt í því að vera til 
eftirbreytni. Mestu skiptir þó að hvert svæði sníði sér þann 
stakk í þessum efnum sem fellur að aðstæðum og þeim 
markmiðum sem liggja starfseminni til grundvallar. Í því efni þarf ekki síst að horfa til þess hvort vilji er til þess 
að skilgreina starfssvæði félagsins -  sem fellur raunar að skilgreindum mörkum ýmissar annarar þjónustu í 
héraðinu - sem sérstakt svæði varðandi byggðaþróun og samstarf sveitarfélaga á svæðinu. Slíkt gæti verið vel 
til þess fallið að styrkja byggðapólitíska samstöðu svæðisins, en færa má rök fyrir því að styrkur slíkrar 
samstöðu geti haft veruleg áhrif á samkeppnisstöðu svæðisins í þeirri hörðu samkeppni sem ríkir um fólk og 
tækifæri til verðmætasköpunar.  
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