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Inngangur  
Á liðnu ári tók félagið þátt í vinnslu fyrstu sóknaráætlunar landshlutans – Norðurlands eystra – sem ætlað er að 
auka áhrif og ábyrgð heimamanna í hverjum landshluta á ráðstöfun opinbers fjár. Til að byrja með er um að 
ræða ólögbundin verkefni sem rekin hafa verið í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og falla undir  verksvið 
atvinnuþróunarfélaganna, vaxtarsamninga, menningarsamninga, markaðsskrifstofa landshluta og að einhverju 
leiti símenntunar og fullorðinsfræðslu. Að sönnu er ekki um mikla fjármuni eða stór verkefni að ræða í upphafi 
en ef vel tekst til geta landshlutarnir nýtt sér þessa nýju hugsun til að auka sjálfræði sitt. Það mun þó byggja á 
því að íbúarnir nái að skilgreina sameiginlega hagsmuni sína og finna þeim stofnanalega farvegi sem tekið geti 
við af þeirri miðstýringu sem við búum við í dag. Án slíks þrýstings er ólíklegt að miðstýringarvaldið sjái ástæðu 
til að minnka vald sitt og fela það í auknum mæli í hendur svæðisbundinna stjórnvalda.   

Í ljósi ofanritaðs og hugrenninga í ársskýrslum undanfarinna ára er því þeirri hugmynd varpað til eigenda 
félagsins hvort ekki sé ástæða til að nýta það og önnur þau tæki sem tiltæk eru, s.s. Héraðsnefnd Þingeyinga 
sem pólitískan samráðsvettvang og svæðisskipulag sem mögulega umgjörð, til að vinna þróunaráætlun fyrir 
svæðið?  

Hluthafar félagsins  
Á árinu 2012 varð sú breyting á eignarhaldi félagsins að Byggðastofnun seldi hlut sinn í félaginu. Kaupandinn og 
nýr hluthafi er fyrirtækið Arctic Edge Consulting ehf. sem staðsett er á Húsavík og veitir fyrirtækja- og 
rekstrarráðgjöf á svæðinu. Hluthafar félagsins eru eftir sem áður 19 að tölu og heildar hlutafé félagsins er 
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 494.402 4,709% 
Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis 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  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 2012 sem haldinn var á Hótel 
Reynihlíð í Mývatnssveit þann 18. maí urðu 
nokkrar mannabreytingar í stjórnarkjöri. Fyrir 
fundinum lágu tillögur frá fulltrúum hluthafa og 
þar sem engar aðrar tillögur komu fram var sú 
stjórn sem þar var lögð til sjálfkjörin. Í samræmi 
við tillögurnar urðu aðalmenn í stjórn félagsins 
þau Aðalsteinn Árni Baldursson, Björn Víkingur 
Björnsson, Friðrik Sigurðsson, Margrét Bjarnadóttir 
og Sigurgeir Höskuldsson. Varamenn í stjórn voru 
kjörnir þeir Gunnólfur Lárusson og Hjálmar Bogi 
Hafliðason. 

Að loknum aðalfundi hélt ný stjórn sinn fyrsta fund og skipti með sér verkum. Sigurgeir Höskuldsson gegnir 
áfram formennsku og Margrét Bjarnadóttir varaformennsku. Friðrik Sigurðsson tók við embætti ritara og 
meðstjórnendur eru þeir Aðalsteinn Árni Baldursson og Björn Víkingur Björnsson. Stjórn félagsins fundaði sjö 
sinnum á starfsárinu. 

Starfsmenn félagsins  
Á árinu 2012 voru þrjú stöðugildi hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga og þrír starfsmenn sem sinntu þeim;  
Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri, Ari Páll Pálsson verkefnastjóri, Jóna Matthíasdóttir verkefnastjóri sem 
einnig sinnir bókhaldi og launavinnslu.  

Sú eina breyting sem varð á starfsmannahaldi félagsins frá fyrra ári var að 
Tryggvi Finnsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri sem gegnt hafði stöðu 
atvinnuráðgjafa í 50% starfi, lét alfarið af störfum hjá félaginu. Frá þessu var 
greint í síðustu ársskýrslu og Tryggva þar færðar þakkir.  

Þar kom einnig fram að eigi félagið að standa undir þeim væntingum sem til þess eru gerðar og skilgreindar 
voru í stefnumótunarvinnu 2010 verður vart lengra gengið í niðurskurði starfseminnar en nú er orðið. 

Starfsstöð  og starfssvæði 
Atvinnuþróunarfélagið 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 í húsinu. 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. Eins hefur skrifstofan lokað vegna sumarleyfa tvær 
síðustu vikur fyrir verslunarmannahelgi. 

Starfssvæði AÞ er stórt, spannar sex sveitarfélög sem taka til um 
18% af flatarmáli landsins þó svo að íbúafjöldinn sé aðeins um 
1,5% af íbúafjölda landsins. Vegalengdir eru því miklar og 
vegakerfið margbreytilegt, en veruleg samgöngubót varð þó 
með tilkomu nýs vegar um Hólaheiði. Þrátt fyrir að megninu af 
vinnutíma starfsmanna sé varið á skrifstofu er engu að síður 
mjög mikilvægt fyrir starfsemina að starfsmenn ferðist reglulega 
um svæðið í samskiptum við fólk og fyrirtæki. Þessi þáttur 
starfseminnar er þó talsvert kostnaðarsamur á starfssvæði AÞ 
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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Helstu verkefni ársins 2012 
Starfsemi Atvinnuþróunarfélagsins tekur á sig ýmsar myndir og teygir sig inn á margvísleg svið. Í áætlun sem 
gerð var fyrir starfsárið 2012 er grein gerð fyrir helstu þáttum starfseminnar og á hvaða forsendum þeir byggja. 
Er þar fyrst að nefna skilgreint hlutverk Atvinnuþróunar á sviði atvinnu- og byggðaþróunar á starfssvæði 
félagsins samkvæmt samningi við Byggðastofnun þar um. Í starfsáætlun eru tilgreindir 7 megin þættir; atvinnu- 
og byggðaþróun, atvinnuráðgjöf, nýsköpun, búsetuþættir, upplýsingaöflun, endurmenntun samtarf o.fl. og loks 
verkefnasamningar.  Verksvið félagsins er því ansi víðtækt, en áherslur í starfsáætlun markast öðrum þræði af 
stefnumótun sem unnin var fyrir félagið í árslok 2010 og innleidd á árinu 2011 en á hinn bóginn takmarkast 
starf og áherslur all nokkuð við þann þrönga fjárhagsramma sem starfsmannahald og rekstur félagsins býr við. 

Atvinnu- og byggðaþróun 
Sóknaráætlun Eyþings. Í framhaldi af vinnu við sóknaráætlun fyrir Ísland 2020 sem hófst 2009 var ráðist í gerð 
sóknaráætlana fyrir hvern landshluta sem ætlað er að samræma framtíðarsýn og samþætta áætlanir á ýmsum 
sviðum til eflingar atvinnulífs og lífsgæða. Markmið verkefnisins er að einfalda og efla samskipti ríkis og 
sveitarfélaga og tryggja gagnsæi, hagkvæmni, hlutlægni og skilvirkni við úthlutun og umsýslu fjárveitinga úr 

ríkissjóði sem ekki fara til lögbundinna verkefna í 
landshlutum. Framtíðarsýnin er að þeir fjármunir sem 
Alþingi ráðstafar hverju sinni af fjárlögum til verkefna í 
einstökum landshlutum á sviði atvinnumála, byggða- og 
samfélagsþróunar byggi á sóknaráætlun hvers landshluta. 
Heimamenn öðlist ríkari ráðstöfunarrétt fjármagns til 
þessara þátta á grundvelli þeirra áherslna og 
forgangsröðunar sem svæðisbundnar sóknaráætlanir marka. 
Þessi fyrsta áætlun tekur til þriggja málefnasviða; 
atvinnumál og nýsköpun, mennta- og menningarmál og  
markaðsmál. 

Að ósk Eyþings tók félagið að sér, ásamt Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar, undirbúnings- og greiningarvinnu 
vegna sóknaráætlunar Norðurlands eystra. Félagið stóð fyrir fundi í Skúlagarði þar sem fólk hvaðanæva af 
starfssvæði félagsins greindi áskoranir og tækifæri svæðisins á þeim sviðum sem sóknaráætlunin tekur til. 
Starfsmenn félagsins greindu þær niðurstöður og tóku þátt í úrvinnslu þeirra í sameiginlegri útfærslu að 
sóknaráætlun fyrir landshlutann í heild. Áætlunin hefur nú verið samþykkt af ríkisvaldinu og á grunni hennar 
verður ráðist í sex skilgreind verkefni á árinu 2013 þar sem félagið mun m.a. hafa aðkomu. Áætlunin í heild 
sinni má nálgast á slóðinni http://www.stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Nordurlands-eystra.pdf    

Verslun í dreifbýli (e. Retail in Rural Regions - RRR) var alþjóðlegt samstarfsverkefni sem hófst árið 2009 lauk í 
nóvember 2011 stutt af NPP áætluninni og NORA með samstarfsaðilum frá Færeyjum, Finnlandi, Írlandi, N-
Írlandi og Íslandi en aukaþátttakendur koma frá Svíþjóð, Noregi og Grænlandi.  

AÞ var aðili að verkefninu sem hafði það megin markmið að 
styrkja verslun í dreifbýli en hún stendur víða höllum fæti. 
Áhersla var á að styðja við faglega þekkingu og hæfni 
verslunareigenda og auka framboð og gæði ráðgjafar á 
vettvangi verslunarreksturs og koma á fót ráðgjafar- og 
fræðsluþjónustu fyrir þá sem reka litlar verslanir í dreifbýli.  

Hluti þátttakenda af Norðurlandi og Vestfjörðum efndi til 
frekara samstarfs við Færeyinga á árinu í formi vinnufundar 
sem haldin var í Viðarey í Færeyjum 8. – 10. júní.  Þar voru 
komnir saman verslunareigendur og viðburðarstjórnendur í 

dreifbýli en meginþema fundarins  var vöruþróun fyrir ferðafólk. Að tengja saman þessa aðila er að nokkru leiti 
ný nálgun og sjaldan eru þessir aðilar kallaðir til þegar fundað er um málefni ferðaþjónustunnar. Ljóst má þó 
vera að verslunarfólk og viðburðarstjórnendur leika lykilhlutverk í þjónustu við íbúa og ferðafólk. Það var mat 
þátttakenda og ráðgjafa sem að verkefninu hafa staðið að það hafi skilað margvíslegum árangri, svo sem nýjum 
hugmyndum og leiðum í útfærslu þeirra en ekki síður mikilvægum tengslum þátttakenda innanlands og utan. 

http://www.stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Nordurlands-eystra.pdf
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Jarðvangur á Norðausturlandi er afsprengi hugmynda sem hafa verið í gerjun um nokkurt skeið. Geo-
ferðaþjónusta er eitt meginstef Stefnumótunar í ferðaþjónustu á Norðausturlandi og viðfangsefni námssmiðju 
sem AÞ stóð fyrir 2009. Virtir fræðimenn á þessu sviði sem 
hingað hafa komið eru sammála um ríka möguleika svæðisins til 
að nýta jarðfræðilega sérstöðu sína til frekari markaðssetningar.  

Í kjölfar vinnufundar haustið 2011 sem haldin var að frumkvæði 
Skjálftasetursins með fulltrúum frá AÞ, Þekkingarneti 
Þingeyinga, Náttúrustofu Norðausturlands, Vatnajökuls-
þjóðgarði og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, var sótt um styrk til 
Umhverfisráðuneytis til undirbúnings að Geopark at the Edge of 
the Arctic. Einnig var Rögnvaldur Ólafsson, einn af 
hvatamönnum Katla Geopark fenginn til fundar og kynningar á 
European Geopark Network (EGN). 

350 þúsund styrkur fékkst frá Umhverfisráðuneyti til undirbúningsvinnu. Í apríl var Steingerður Hreinsdóttir hjá 
Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands fengin til ráðgjafar um framkvæmdina við stofnun jarðvanga í EGN. 
Steingerður vann mikið að undirbúningi Kötlujarðvangs og er nú forstöðumaður hans. Hún fundaði með 
undirbúningshópnum og einnig var haldinn opinn kynningarfundur í Skúlagarði. Stofnuð var nefnd til að vinna 
áfram að málinu og jarðvangshugmyndir kynntar fyrir hlutaðeigandi sveitarfélögum en lengra hefur málið ekki 
náð að sinni. 

Margar hugmyndir hafa verið reifaðar um möguleika ferðaþjónustur á því svæði sem hér um ræðir og ýmsar 
leiðir til þess að skilgreina sérstöðu svæða, en jarðvangur gæti verið heppilegur farvegur til sameina hugmyndir 
að ná fram sameiginlegum markmiðum. Því er full ástæða til fylgja málinu frekar eftir. 

Fuglastígur á Norðausturlandi er verkefni sem hefur verið þróað í góðu samstarfi ferðaþjónustuaðila,  
Náttúrustofu Norðausturlands og Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. Þegar Fuglastígur varð sjálfstætt félag 2010 
var gerður samningur við AÞ um verkefnisstjórn. Hefur það fyrirkomulag reynst ágætlega og haldist síðan, en 
starfshlutfall verkefnisstjórnar AÞ var heldur minna á liðnu starfsári en árin á undan.   

Snemma árs 2012 var Fuglastígurinn eitt 20 verkefna af 113 umsóknum sem hlutu styrkloforð úr þróunarsjóði 
Landsbankans og iðnaðarráðuneytisins í átakinu Ísland allt árið sem miðar að lengingu ferðamannatímabilsins.  

Eitt helsta verkefni ársins var úttekt á skilgreindum fuglaskoðunarstöðum stígsins sem unnin var undir stjórn 
Náttúrustofu Norðausturlands og styrkt að hluta af Nýsköpunarsjóði námsmanna. Úttektin er mikilvægur liður í 
að efla faglegan grunn Fuglastígsins og mun nýtast vel bæði í 
vöruþróun og kynningarefni. Á liðnu ári fór einnig fram töluverð 
vinna að vöruþróun og fer nú fjölgandi þeim vörum sem í boði 
eru fyrir þennan markhóp.  

Fuglastígur sótti hina árlegu Birdfair sýningu í Bretlandi nú í 
fjórða skipti og hlaut góð viðbrögð við því sem þar var kynnt. Þá 
fékk fuglaskoðun á Norðausturlandi mjög lofsamlega umfjöllun í 
hinu virta breska tímariti Birdwatch og á uppskeruhátíð 
ferðaþjónustunnar á Norðurlandi hlaut Fuglastígurinn 
viðurkenningu fyrir áhugaverða nýjung í ferðaþjónustu á 
Norðurlandi. 

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 
Markaðskrifstofu Norðurlands, MN 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 þar sem m.a. er verið 
að vinna að greiningu ferðamanna og hugmyndum að verkfærakistu fyrir ferðaþjónustuaðila.  Viðræður eru í 
gangi við flugfélög um millilandaflug til Akureyrar, sumar og vetur. 
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Aftur heim er þróunarverkefni sem hefur það að markmiði að efla tengsl við brottflutta unga listamenn. Að 
verkefninu stendur Menningarráð Eyþings í samstarfi við Atvinnuþróunarfélagið og Menningarmiðstöð 
Þingeyinga. Undirbúningur hófst á liðnu ári en  verkefninu var ýtt úr vör í upphafi árs 2013. Verkefnið nær til 
alls starfssvæðis AÞ með sérstakri áherslu á jaðarsvæði. Meginmarkmið þess er að virkja ungt fólk á á sviði lista, 
menningar og skapandi greina tilað  koma að menningarverkefnum á svæðinu. 

Raufarhöfn og framtíðin var yfirskrift íbúaþings sem haldið var í ársbyrjun 2013 og var hluti af sameiginlegu 
byggðaeflingarverkefni sem leitt var af Byggðastofnun með þátttöku AÞ, Norðurþings, Háskólans á Akureyri og 

íbúa á Raufarhöfn. Verkefnið hófst á haustdögum 2012 með 
tveimur vinnufundum með íbúum en kveikjan að því er sú erfiða 
byggðaþróun sem átt hefur sér stað á Raufarhöfn á 
undangengnum árum með mikilli fækkun starfa, gríðarlegri 
fólksfækkun og tilheyrandi veikingu ýmissa innviða 
samfélagsins. Grunnstefið í vinnunni hefur verið að virkja sýn og 
áhuga íbúanna sjálfra til þess hvert skuli stefna og hvernig 
varðandi þróun byggðarinnar. Hlutverk opinberra aðila er svo að 
styðja þá sýn eftir atvikum, s.s. með stjórnvaldsákvörðunum og 
stuðningi við einstök verkefni. Starfsmaður hefur verið ráðinn til 

eins árs til að fylgja verkefninu eftir og vinna með hlutaðeigandi aðilum að framgangi einstakra verkefna til 
eflingar byggðar- og atvinnulífs á staðnum.  

Atvinnuráðgjöf 
Eins og undanfarin ár sinntu starfsmenn marvíslegri atvinnuráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja á svæðinu. Var 
þar um að ræða bæði ný og starfandi fyrirtæki og tók ráðgjöfin til ýmissa þátta, s.s.  vöruþróunar, 
fjármögnunar og endurskipulagningar, markaðssóknar og kynningar.  Drjúgur hluti af þessum þætti 
starfseminnar snýr að upplýsingagjöf um mögulegan stuðning annars staðar frá og leiðsögn um all flókið 
stoðkerfið. Þessi hluti starfseminnar hefur tekið nokkrum breytingum með tilkomu starfsstöðvar 
Nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík en stofnanirnar tvær skipta ýmist með sér verkum eða vinna saman að 
verkefnum eftir því sem aðstæður og verkefni gefa tilefni til. 

Nýsköpun 
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 til rata inn á borð félagsins. 

Meðal verkefna sem flokka má hér er undirbúningur og 
stofnun félagsins MýSköpun ehf. í Mývatnssveit sem hefur það 
að markmiði að kortleggja, rannsaka og þróa aðferðir til 
ræktunar smáþörunga til framleiðslu verðmætra efna ásamt 
framleiðslu á skilgreindum íblöndunarefnum. Til 
framleiðslunnar er horft til þess að nýta einstaka náttúru og 
orkuumhverfi Mývatnssveitar. AÞ er hluthafi í félaginu ásamt 
Skútustaðahreppi, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og nokkrum 
fjölda fyrirtækja og einstaklinga í sveitinni.   

Mörg þeirra verkefna sem fella má undir nýsköpunarskilgreininguna eru styrkt af Vaxtarsamningi 
Norðausturlands og er því getið þar en ekki talin upp hér til að forðast tvítekningu. 

Upplýsingaöflun 
Atvinnumálakönnun Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga má rekja til þess að félagið tók að sér framkvæmd 
atvinnumálakönnunar fyrir Húsavíkurbæ árið 2000 en fyrir árið 2006 var smíðaður gagnagrunnur til að halda 
utan um stöðu atvinnulífs á öllu starfssvæði félagsins og hefur könnunin tekið til þess síðan. Í þann grunn var 
safnað tölum um störf og stöðugildi sumar og vetur í þeim sveitarfélögum sem að félaginu standa. Í grunninum 
er starfsemi skipt upp eftir atvinnugreinum og þar er einnig flokkun ferðamálastofu sem þó hefur ekki nýst eins 
og grunnurinn er settur upp. Stefnt hefur verið að því að endurbæta grunninn svo hann verði skilvirkari 
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mælikvarði á atvinnulíf svæðisins og nýtist þannig betur til stefnumótunar. Enn hefur þó ekki reynst unnt að 
ráðast í þær úrbætur. 

Könnunin fyrir 2011 var gerð á vormánuðum 2012 með sama hætti og verið hefur. Samfelldar tölur liggja því 
fyrir frá árinu 2006 en brýnt er að ráðast í áðurnefndar endurbætur og gera tölurnar aðgengilegri svo þær 
nýtist betur í baráttu fyrir bættum atvinnu- og búsetuskilyrðum. 

Tölfræðigögn um ferðamenn eru mikilvægt tæki til greiningar 
á atvinnugreininni, þörfum hennar og efnahagslegum áhrifum. 
Á undanförnum árum hefur AÞ í tvígang keypt samantekin 
talnagögn um ferðamenn í Þingeyjarsýslu frá fyrirtækinu 
Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF) Annars vegar 
greinargerð um ferðamenn í Þingeyjarsýslum 2004 og hins 
vegar um ferðamenn í Þingeyjarsýslum 2001-2007.  Með 
vaxandi vægi ferðaþjónustu sem einnar af stoðgreinum 
atvinnulífsins verða rannsóknir og gögn á því sviði æ 
mikilvægari.  Á liðnu ári átti AÞ í viðræðum við RRF um kaup á gögnum með reglubundnum hætti í samstarfi 
hagsmunaaðila á svæðinu. Í því sambandi hefur verið rætt um svæðisbundnar markaðsstofur s.s. 
Húsavíkurstofu og Mývatnsstofu en einnig Þekkingarnet Þingeyinga. Rannsóknarsetur HÍ á Húsavík sýnt slíku 
samstarfi áhuga en þar vinnur Lilja Rögnvaldsdóttir nú að að verkefni um efnahagsáhrif ferðaþjónustu í 
dreifðum byggðum. 

Greining innviða á Norðausturlandi var unnin á grundvelli viljayfirlýsingar ríkisstjórnar Íslands, Norðurþings, 
Skútustaðahrepps, Þingeyjarsveitar og Tjörneshrepps í maí 2011. Verkefnið var unnið að tilhlutan þar til 
skipaðrar verkefnisstjórnar skv. verksamningi við Landsvirkjun og iðnaðarráðuneytið. Fjölmargir aðilar veittu 
verðmæta aðstoð við verkið, m.a. sveitarfélögin á svæðinu, Landsvirkjun, Landsnet og Íslandsstofa – erlendar 
fjárfestingar. Greinagerðinni er skipt 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. Drjúgur hluti vinnunnar við skýrsluna fór fram seinni hluta árs 2011 
og fyrstu mánuði ársins 2012. Greinargerðin er aðgengilega á  íslensku og ensku  á vef Atvinnuþróunarfélagsins 
á slóðinni http://www.atthing.is/utgefid-efni/. 

Endurmenntun, samstarf o.fl. 
Ekki er gert ráð fyrir sérstöku starfi varðandi endurmenntun starfsmanna en þó gert ráð fyrir að félagið komi til 
móts við starfmenn sem eru að sækja sér nám með því að taka á sig helming fjarvista vegna tímasóknar.  

Starfsmenn AÞ sóttu þriggja daga námskeið um verkefnastjórnun sem halda átti í október en var flutt til janúar. 
Þá hefur Jóna stundað nám í vetur í Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun sem kennt er hjá Símenntun 
Háskólans á Akureyri í samstarfi við Nordica Consulting Group. 
Það nám veitir alþjóðlega D vottun í verkefnastjórnun. Ari Páll 
útskrifaðist sem svæðisleiðsögumaður á Norðurlandi í janúar. 

Sem fyrr hefur félagið átt gott samstarf við aðrar stofnanir og 
fyrirtæki í héraði sem sinna atvinnu- og byggðamálum, 
starfsstöð NMÍ, Þekkingarnet Þingeyinga, Húsavíkurstofu, 
Mývatnsstofu og svo mætti áfram telja. Nokkurt samstarf hefur 
einnig verið við Atvinnuþróunarfélag Eyfirðinga og Eyþing.  

Samstarfs- og verkefnasamningar  
Íslenski jarðvarmaklasinn er verkefni sem félagið gerðist aðili að í ársbyrjun með samstarfssamningi við 
ráðgjafarfyrirtækið Gekon ehf. Verkefnið snýr að kortlagningu tækifæra og hagsmuna íslenskra fyrirtækja af 
samstarfi á hinum ýmsu sviðum sem snúa að hagnýtingu jarðvarmans og þeirrar margháttuðu þjónustu, 
þekkingaröflunar og miðlunar sem hagnýtingunni fylgja. Allar frekari upplýsingar um starfið er að finna á 
slóðinni http://www.icelandgeothermal.is/  

http://www.atthing.is/utgefid-efni/
http://www.icelandgeothermal.is/
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Héraðsnefnd Þingeyinga og AÞ gerðu með sér samning 2007 um að félagið færi með daglega 
framkvæmdastjórn fyrir nefndina og þau verkefni sem á hennar könnu eru. Sú starfsemi var nokkuð 
umfangsmeiri á síðasta ári en oft áður. Kom þar einkum þrennt til. Útgáfa markaskráa fyrir Suður- og Norður-
Þingeyjarsýslu, en bókhald og fjárreiður vegna verkefnisins fóru í gegnum héraðssjóð. Umsvif almannavarna 

voru mikil bæði vegna sjóslysaæfingar á Skjálfanda og gerðar 
viðbragðsáætlana, en síðast en ekki síst vegna umfangsmikill 
aðgerða við fjárleitir í kjölfar þess hamfaraveðurs sem skall yfir á 
stórum hluta svæðisins í byrjun september. Möguleikar á nýtingu 
Þingeyjar m.a. tengslum við ferðaþjónustu voru til skoðunar á 
árinu og var samið við þekkingarnet Þingeyinga um vinnslu 
greinargerðar þar að lútandi sem ákveðið hefur verið að vinna 
frekar með. Þetta samstarf við héraðsnefnd fellur vel að starfsemi 
félagsins og er til þess fallið að efla nauðsynleg tengsl þess við 
héraðspólitískt bakland sitt.  

Kísilgúrsjóður var lagður niður með lögum og á árinu 2009 tók félagið með sérstökum samningi við 
iðnaðarráðuneytið  yfir eignir sjóðsins 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. Hluta peningalegra eigna hefur verið ráðstafað til hlutafjárkaupa í 
nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum en á árinu var 1 mkr. varið til hlutafjárkaupa í MýSköpun ehf.    

GáF ehf. - félag sex sveitarfélaga í landshlutanum sem stofnað var til að láta reyna á það hvort 
fjárfestingaráform Zhongkun Investment Group á Grímsstöðum á Fjöllum, gætu náð fram að ganga, samdi um 
það við AÞ og AFE að vinna að nauðsynlegri samningagerð f.h. félagsins. Félagið  hyggst kaupa þann hluta 
jarðarinnar sem er til sölu og leigja síðan eignarhlut sinn undir þær fjárfestingar og ferðaþjónustustarfsemi sem 
áformuð eru, að undangengnum landskiptum. Talsverð vinna hefur verið lögð í samningagerð enda um að 
ræða nokkuð flókið ferli þar sem annars vegar er um að ræða kaup á óskiptu landi og hins vegar gerð 
leigusamninga til lengri tíma til aðila utan evrópska efnahagssvæðisins. 

Vaxtarsamningur Norðausturlands (VAXNA)  
Endurnýjaður vaxtarsamningur fyrir svæðið tók gildi á árinu eftir tímafrekt samninga- og uppgjörsferli vegna 
fyrri samnings sem gilti 2008-2010. Í megin atriðum má segja að hinn endurnýjaði samningur, sem gildir 2012-
2013, sé efnislega samhljóða hinum eldri að því þó undanskyldu annars vegar að þróunarfélögin fá ekkert greitt 
af hendi ríkisvaldsins fyrir að reka samningana og hins vegar er þeim ráðherraskipuð verkefnisstjórn sem tekur 

endanlegar ákvarðanir um þátttöku í verkefnum á grundvelli 
tillagna þróunarfélagsins. Í verkefnisstjórn samningsins voru 
skipuð, Kristján Þ Halldórsson formaður, skipaður án 
tilnefningar, Hilmar Dúi Björgvinsson, tilnefndur af Samtökum 
atvinnurekenda á Norðausturlandi, Óli Halldórsson, tilnefndur af 
Þekkingarneti Þingeyinga, Ólína Arnkelsdóttir, tilnefnd af 
Héraðsnefnd Þingeyinga og Sigríður Ingvarsdóttir, tilnefnd af 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands.  Skv. samningnum leggur ríkisvaldið 
honum til 37,5 mkr. hvort ár eða samtals 75 mkr. auk þess sem 
eftirstöðvar eldri samnings, um 4,6 mkr. ganga til hans.  

Eftir að öllum nauðsynlegum undirbúningi lauk, s.s. skipan verkefnisstjórnar, setningu verklagsreglna og að 
undangengnum auglýsum umsóknarfresti fór fyrsta úthlutum úr samningnum fram á fundi 
verkefnisstjórnarinnar 19. nóvember. Alls lágu fyrir átta umsóknir við þessa fyrstu úthlutun og var 
heildaupphæð umsókna 33,5 mkr. og  heildarverkefniskostnaður áætlaður um 79,7 mkr. Samþykkt var að veita 
sex verkefnum vilyrði um styrk, samtals að upphæð 17 mkr. og er áætlaður heildarverkefniskostnaður þeirra 
verkefna sem vilyrði hlutu tæpar 66 mkr., en þau eru: 

Fræðasetur um forystufé; Forsvarsaðili Daníel Hansen, f.h. áhugahóps. Samstarfsaðilar; Bændasamtök Íslands, 
Svalbarðshreppur og Búnaðarsamband Norður Þingeyinga. Verkefnisstjóri Daníel Hansen. Markmið 
verkefnisins er að koma upp fræðasetri um forystufé á Svalbarði við Þistilfjörð þar sem sögu og einkenni þessa 
fjárkyns verða gerð skil. 
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Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslu; Forsvarsaðili Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands á 
Húsavík. Samstarfsaðilar; Þekkingarnet Þingeyinga, Rannsóknamiðstöð ferðamála, Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
Húsavík, Húsavíkurstofa, Norðursigling ehf., Gentle Giants-Hvalaferðir ehf., Fjallasýn ehf., Jarðböðin ehf. og 
Reynihlíð ehf. Verkefnisstjóri Lilja B. Rögnvaldsdóttir. 
Markmið verkefnisins er að leggja mat á efnahagsleg áhrif 
ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslu og styrkja þannig forsendur 
ákvarðanatöku um fjárfestingar í greininni ásamt því að 
sannreyna í héraði tölfræðivinnslu þjóðhagsstærða. 

Aur í áburð; Forsvarsaðili Silfurstjarnan hf. Samstarfsaðilar; 
Háskólinn á Akureyri og Matís ohf. Verkefnisstjóri Benedikt 
Kristjánsson. Markmið verkefnisins er að greina innihald 
seyru í settjörn við fiskeldisstöð Silfurstjörnunnar með það í 
huga að nýta hana sem áburð við ræktun á svæðinu og nýta 
þannig verðmæt næringarefni sem hingað til hefur verið 
fargað með tilheyrandi kostnaði. 

Samstarf um vöruþróun og markaðssetningu til uppbyggingar náttúrutengdrar ferðaþjónustu á sviði 
sjávarspendýra; Forsvarsaðili Hvalasafnið á Húsavík. Samstarfsaðilar Selasetur Íslands, Norðursigling ehf. og 
Selasigling ehf. Verkefnisstjóri Einar Gíslason. Markmið verkefnisins er að styrkja samstarf á milli Húnaþings 
vestra og Húsavíkur á sviði náttúrutengdrar ferðaþjónustu með það að markmiði að bæta upplýsingagjöf og 
þjónustu, koma á sameiginlegri kynningu og stuðla að fjölgun ferðamanna á hvorum stað fyrir sig og auka þar 
með verðmætasköpun samstarfsaðilanna. 

Tilraunarækt á ostrum í Skjálfandaflóa; Forsvarsaðili Víkurskel ehf. Samstarfsaðilar Hafrannsóknarstofnun, 
Sölkuveitingar ehf. og Acuinuga (Spánn). Verkefnisstjóri Kristján Phillips. Markmið verkefnisins er að framleiða 
hágæða ferskvöru og nýta til þess hreinleika sjávarins hér og skapa þannig vörunni mikla sérstöðu og þar með 
verulegt samkeppnisforskot á innlendum sem erlendum markaði. 

Yule Lads – erlendir ferðamenn að vetri; Forsvarsaðili Mývatnsstofa ehf. Samstarfsaðilar Markaðsstofa 
Norðurlands, Fjallasýn ehf. og Arctic Edge Consulting ehf. Verkefnisstjóri Guðrún Brynleifsdóttir. Markmið 
verkefnisins er að þróa og markaðssetja jólasveinana í Dimmuborgum þannig að þeir skapi eftirspurn meðal 
erlendra ferðamanna og auki þannig heimsóknir á Norðurland yfir vetrartímann. 

Það sem af er hefur framkvæmd samningsins gengið ágætlega og hafa  átján verkefni hlotið styrkvilyrði í 
fjórum úthlutunum, samtals 41,4 mkr.  

IPA umsóknir 
Á haustdögum og fram á vetur fór talsverður tími í vinnslu svokallaðra IPA umsókna í samstarfi við ýmsa aðila, 
en um er að ræða atvinnu- og byggðaþróunarstyrki sem fjármagnaðir eru af Evrópusambandinu og standa 
umsóknarríkjum til boða. Starfsmenn félagsins sóttu tvö námskeið í október þar sem sérfræðingar á vegum ESB 
og íslenskra stjórnvalda fóru yfir form og inntak þeirra verkefna sem stuðning gætu hlotið. Félagið var 
þátttakandi í fjórum umsóknum sem frekari grein er gerð fyrir hér að neðan. Nú liggur fyrir að eitt þessara 
verkefna, LE-GO - Local Experiences - Global Outlook hlaut brautargengi og annað, RIGHT - Regional Innovation 
for Growth, Health products and Technology er á sérstökum biðlista. Hin verkefnin tvö hlutu hins vegar ekki 
brautargengi. 

RICE - Rural innovation, communities and education snýst um að efla 
smærri samfélög og þau „micro“ fyrirtæki sem þar starfa m.a. með því 
að koma upp einhvers konar samþættum starfsstöðvum, mismunandi 
eftir stöðum/þörfum þar sem menntun, nýsköpun/atvinnuþróun, 
ýmissi opinberrar þjónustu og fleiri þáttum er sinnt í „á staðnum“. 
Verkefnið er leitt af Austurbrú en Þekkingarnet Þingeyinga er öflugur 
aðili og tengjumst við inn í gegnum það. Þá hafa sveitarfélögin 
skuldbundið sig til að styðja verkefnið. Þáttur AÞ er að halda utan um 
vinnupakka sem felst í stuðningi við frumkvöðla og lítil fyrirtæki og 
byggir á fyrirmynd frá Írlandi sem þykir hafa gefist vel þar. 
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RIGHT - Regional Innovation for Growth, Health products and Technology snýst um ræktun og úrvinnslu 
grænmetis og ávaxta með áherslu á það sem skilgreint er sem „pure food“ og heilsuvörur þar sem jarðhiti er 
nýttur bæði við ræktun og úrvinnslu en þar er fyrst og fremst verið að horfa til frostþurrkunar vegna 
minnkunar rúmmáls/þyngdar og geymsluþols. Verkefnið er leitt af Háskólanum á Akureyri en aðrir 
þátttakendur eru Landbúnaðarháskólinn, Matís. Háskóli Íslands/Keilir og Nýsköpunarmiðstöð Íslands ásamt 
þróunarfélögunum á Reykjanesi og Suðurlandi. Þáttur AÞ er umsjón með gerð þríþættrar fýsileikakönnunar þar 
sem ræktun, úrvinnsla/processing og markaðsmálin verða sérstaklega skoðuð. Áætlað mótframlag er að mestu 
í formi vinnu og verkefnið spannar tvö ár.  

2 Destination Local er verkefni sem þróast hefur upp úr millilandaflugsverkefninu til Norðurlands en megin 
þunginn í því núna er orðinn á vöruþróun í ferðaþjónustu árið 
um kring til að gera svæðið áhugaverðan áfangastað og byggja 
þannig upp forsendur fyrir millilandafluginu. Markaðsstofa 
Norðurlands leiðir málið og atvinnuþróun SSNV er aðili ásamt 
einkaaðilum frá Borgarfirði eystri. Hlutur AÞ er 
vöruþróunarstarf með ferðaþjónustuaðlum að svæðinu og er 
áherslan annars vegar á Jólasveinana í Dimmuborgum – aukin 
viðvera og markaðssetning erlendis og  The Arctic Trail – 
vöruþróun með áherslu á Edge of the Arctic , Melrakkasléttu, 
Langanes og Heimskautsgerðið á Raufarhöfn. 

LE-GO - Local Experiences - Global Outlook snýst um að þróa það sem kallað er „upplifunarferðamennsku“ og 
felur í raun í sér vöruþróun í ferðaþjónustu og að til verði eftir verkefnið „verkfærakista“ sem hægt er að sækja 
í til að flýta fyrir sér í vinnu af þessu tagi þannig að ekki sé verið „að finna upphjólið“ í hvert skipti. Verkefnið er 
leitt af Nýsköpunarmiðstöð Íslands en verkefnisaðilar eru 10 auk 5 stuðningsaðila. Þáttur AÞ er að vinna með 
völdum fyrirtækjum hér á okkar svæði sem áhuga hafa á að taka þátt. Verkefnið getur því nýst vel bæði í þeirri 
viðleitni að lengja ferðamannatímann en ekki síður til þess að styrkja jaðarsvæðin okkar í ferðaþjónustu. 
Innihald verkefnisins skarast verulega við AIR 66N. 

 

Hvatningarverðlaun AÞ  
Í tengslum við aðalfund félagsins, sem haldinn verður á Húsavík 7. maí 2013, verða Hvatningarverðlaun AÞ 
afhent í tólfta 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.  Á síðasta ári var það 
flugfélagið Mýflug sem hlaut Hvatningarverðlaun AÞ fyrir þrautseigju og útsjónarsemi við að halda úti 
sérhæfðri flugstarfsemi í meira en aldarfjórðung. 

Handhafar verðlaunanna undanfarin ellefu ár eru:          

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  
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Rekstur ársins og framtíðarhorfur 
Líkt og undanfarin ár tókst með aðhaldi að halda rekstri félagsins í jafnvægi á árinu þrátt fyrir áframhaldandi 
samdrátt í tekjum. Eins og vikið hefur verið að áður er nú svo komið að starfsemin verður ekki skorin frekar 
niður eigi félagið að sinna skilgreindum hlutverkum sínum.  

Framlög ríkisins stóðu nánast í stað á milli ára en framlög 
sveitarfélaganna hækkuðu sem nam verðlagsbreytingu á 
grunnframlagi ásamt því að þau greiddu félaginu sérstakt framlag 
vegna umsjónar og rekstrar vefsvæða til kynningar á héraðinu 
gagnvart ferðamönnum. Framlög annarra aðila og verkefnatekjur 
drógust hins vegar verulega saman á milli ára.  

Rekstrargjöld dragast saman í takt við minnkandi umsvif og felast 
nær eingöngu í kostnaði við starfsmannahald, rekstur húsnæðis 
og nauðsynlega starfsaðstöðu ásamt lágmark ferðakostnaði. Geta félagsins til að standa fyrir greiningarvinnu 
og stærri verkefnum á sviði atvinnu- og byggðaþróunar er ekki fyrir hendi nema til komi sértæk fjáröflun til 
slíkra verkefna. Með vaxandi áherslu á þá stefnu sem m.a. birtist í sóknaráætlunum landshluta er brýnt að 
heimamenn, undir forystu sveitarfélaganna, gaumgæfi það með hvaða hætti þeir geti best tryggt áhrif sín á 
þróunina í héraði. Greiningarvinna, sameiginleg stefnumótun og einstök þróunarverkefni unnin á grunni hvoru 
tveggja hljóta að vera betur til þess fallin að varða leið hagsældar til lengri tíma litið en ósamræmd viðbrögð 
við ytri aðstæðum eða innri veikleikum.         

 

Rekstrarreikningur ársins 2012 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012 
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