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Inngangur  
Í ársskýrslum undanfarinna ára hafa af og til verið viðraðar hugrenningar og hugmyndir þess efnis að 

sveitarfélögin á starfssvæðinu, sem aðaleigendur félagsins, beittu sér fyrir sameiginlegri stefnumótun á sviði 

atvinnu- og byggðamála. Um rökin fyrir slíkri samvinnu mætti eflaust hafa mörg orð en hér verður látið duga að 

vísa til þeirrar staðreyndar að flestir stærri drættir í þessum málaflokkum ná út fyrir mörk einstakra 

sveitarfélaga. Nægir þar að nefna vænta uppbyggingu stóriðnaðarstarfsemi á Bakka þar sem iðnaðarstarfsemin 

sjálf og iðnaðarhöfnin eru í einu sveitarfélagi, en orkuöflunin og orkuflutningurinn fer fram í tveimur öðrum. 

Áhrifa starfseminnar mun svo auðvitað gæta víðar. 

Kraftar flestra sveitarfélaga hafa á undanförnum árum að talsverðu leiti farið í að ná vopnum sínum eftir 

efnahagshrunið 2008 og því kannski ekki við því að búast að sameiginleg stefnumótun til framtíðar hafi verið 

framarlega á verkefnalistanum. Slíkt kostar bæði tíma, vinnu og fjármuni sem bráðari verkefni hafa kallað á. Nú 

kann hins vegar að vera að myndast svigrúm og aukin þörf til slíkrar vinnu. Ríkisvaldið hefur lýst áhuga á því að 

færa verkefni í auknum mæli til byggðanna, m.a. í gegnum landshlutasamtök sveitarfélaga. Nýjar sveitarstjórnir 

eru að taka við völdum og þurfa að taka afstöðu til þess hvernig þær vilja takast á við þessi verkefni. 

Þeirri hugmynd er því hér varpað fram að hagsmunaðilar í héraði, með sveitarfélögin í broddi fylkingar, taki 

höndum saman um gerð þróunaráætlunar fyrri svæðið og nýti m.a. til þess þau sameiginlegu verkfæri sem fyrir 

hendi eru, s.s. atvinnuþróunarfélagið og héraðsnefnd. 

Hluthafar félagsins  
Á árinu 2013 varð engin breyting á eignarhaldi félagsins frá fyrra ári. Hluthafar félagsins eru því sem fyrr 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 Norðurlands 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 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 2013 sem haldinn var á í sal Stéttarfélaganna á Húsavík þriðjudaginn 7. maí 2013 varð sú 
breyting á stjórn félagsins að Friðrik Sigurðsson vék úr stjórn en inn kom Sigfús Haraldur Bóasson. Ný stjórn, 
sem kjörin var samkvæmt tillögum frá fulltrúum hluthafa, er þannig skipuð: aðalmenn í stjórn félagsins eru 
Aðalsteinn Árni Baldursson, Björn Víkingur Björnsson, Margrét Bjarnadóttir, Sigfús Haraldur Bóasson og 
Sigurgeir Höskuldsson. Varamenn í stjórn eru sem fyrr Gunnólfur Lárusson og Hjálmar Bogi Hafliðason.  

Á fyrsta stjórnarfundi, sem haldinn var 26. júní skipti stjórnin með sér verkum. Sigurgeir Höskuldsson gegnir 
áfram formennsku og Margrét Bjarnadóttir varaformennsku. Sigfús Haraldur Bóasson tók við embætti ritara og 
meðstjórnendur eru þeir Aðalsteinn Árni Baldursson og Björn Víkingur Björnsson. Stjórn félagsins fundaði 6 
sinnum á starfsárinu. 

Starfsstöð  og starfssvæði 
Engar breytingar urðu á starfsmannahaldi 
Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga á árinu 2013. 
Stöðugildi voru þrjú og þeim sinntu þrír starfsmenn;  
Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri, Ari Páll 
Pálsson verkefnastjóri og Jóna Matthíasdóttir 
verkefnastjóri sem einnig sinnir bókhaldi og 
launavinnslu. Öll veita þau einnig ráðgjöf og ýmsa 
aðstoð við einstaklinga og fyrirtæki.  

Atvinnuþróunarfélagið hefur starfsaðstöðu í skrifstofurými á þriðju hæð í gamla Kaupfélagshúsinu að 
Garðarsbraut 5 á Húsavík. Félagið er þar í góðu sambýli við fleiri fyrirtæki og stofnanir. Á síðasta starfsári voru 
þar einnig Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Advania, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, Landgræðsla ríkisins, 
Deloitte, Iceland Seafood og Mannvit. Fyrirtækin deila kaffistofu og fundarherbergi og samnýta ýmsa aðstöðu.  
Er það reynsla manna að þessi sambúð styrkir smáar einingar og eflir samstarf og þjónustu. Fjölbreytt 
umræðuefni á kaffistofunni geta oft leitt til góðra hugmynda. 

Auglýstur opnunartími skrifstofunnar er virka daga frá 
9-12 og 13-16 en almennur vinnutími er 8-12 og 13-17. 
Vegna eðlis starfseminnar, t.d. verkefnavinnu eða 
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 
síðustu vikur fyrir verslunarmannahelgi undanfarin ár. 

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.  

Helstu verkefni ársins 2013 
Starfsemi Atvinnuþróunarfélagsins markast af þeim tilgangi sem settur er fram í samþykktum félagsins, 
stefnumótun þess frá árinu 2010 og samstarfssamningum við Byggðastofnun og sveitarfélögin á starfssvæðinu.  
Í samningi félagsins við Byggðastofnun, sem samningar þess við sveitarfélögin byggja einnig á, eru tilgreindir 7 
megin verkþættir; atvinnu- og byggðaþróun, atvinnuráðgjöf, nýsköpun, búsetuþættir, upplýsingaöflun, 
endurmenntun, samtarf o.fl. og loks verkefnasamningar.  Verksvið félagsins er því nokkuð víðtækt. 
Starfsáætlun er gerð fyrir hvert ár byggð á framangreindum ramma en áherslur hennar taka eðlilega mið af 
viðfangsefnum á hverjum tíma og takmarkast jafnframt af þeim fjárhagsramma sem starfsmannahald og 
rekstur félagsins býr við. 
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Atvinnu- og byggðaþróun 
Sóknaráætlun Eyþings kom til framkvæmda á árinu 2013. Í janúar var unnið að stöðugreiningum á vegum 
atvinnuþróunarfélaganna með þátttöku aðila á viðkomandi svæðum. Í kjölfar úrvinnsla fór fram fundur 

samráðsvettvangs sem ætlað var að fá fram sjónarmið á svæðinu 
um nauðsynlegar áherslur. Verkefni í sóknaráætlun Eyþings 2013 
voru svo valin með hliðsjón af þessum áherslum og því fjármagni 
sem til ráðstöfunar var. 

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og  Atvinnuþróunarfélag 
Eyjafjarðar höfðu umsjón með framkvæmd verkefnisins 
Orkuauðlindasamstarf, en þar var tekin saman skýrsla um 
möguleika í sjálfbærri orkuvinnslu á svæðinu og farið yfir 
möguleika á samstarfi aðila sem eru að fást við verkefni á þessu 

sviði. Var m.a. efnt til vinnufunda og haldið málþing um efnið. Unnið er að lokafrágangi umræddrar skýrslu sem 
verða mun aðgengileg á vef þróunarfélaganna. Atvinnuþróunarfélagið er einnig samstarfsaðili í verkefnunum 
Norðurland, hlið inn í landið og Aftur heim, sem nánar er greint frá hér að neðan. Sóknaráætlun Eyþings í heild 
sinni má nálgast á slóðinni: http://www.stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Nordurlands-eystra.pdf  

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. 

Fyrir skemmstu kynnti flugfélagið Greenland Express nýja áætlun 2014, þar sem flogið verður með Fokker 100 
frá Álaborg um Kaupamannahöfn til Akureyrar tvisvar í viku; miðvikudaga og sunnudaga frá júní til nóvember.  

Starfsmaður AÞ sat 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.   

Aftur heim er þróunarverkefni sem Menningarráð Eyþings stendur að í samstarfi við atvinnuþróunarfélagið og 
Menningarmiðstöð Þingeyinga. Verkefnið miðar að því efla tengsl við brottflutta unga listamenn á 
starfssvæðinu og auðvelda þeim þátttöku í verkefnum á heimaslóðum. Þetta stuðlar um leið að auknu 
framboði á menningarviðburðum sem er einn þeirra þátta sem hafa áhrif þegar búseta er ákvörðuð og hafa 
þarf í huga þegar reynt er að sporna við íbúafækkun. Fyrirmyndin er sótt í verkefnið Tilbagestrøm sem hófst í 
Vesterålen í Noregi fyrir um tíu árum. Þar hafa 120 manns tekið þátt í verkefninu og um 20 þeirra flutt heim 
aftur. 

Tvær úthlutanir voru hjá Aftur heim á árinu 2013 og í þeim veittir þrír verkefnastyrkir og fimm ferðastyrkir. Á 
árinu var jafnframt sett upp vefsíða fyrir verkefnið auk samskiptasíðu á Facebook.   Af fyrsta starfsári Aftur 
heim hafa skapast fleiri tækifæri fyrir þátttakendur þess innan sem utan verkefnisins. Þekking þeirra á 
menningarstarfi á svæðinu hefur aukist, tengslanet þeirra innan svæðis hefur styrkst og ennfremur tengst inn í 
aðrar greinar. 

Í tengslum við verkefnið Verslun í dreifbýli (e. Retail in Rural Regions - RRR) og samstarfi við Deild verslunar- og 
skrifstofufólks innan Framsýnar var fengin utanaðkomandi aðili til að gera úttekt, í níu verslunum á Húsavík, 
sem snýr að aðgengi og þjónustu. Verslunarstjórar fengu skýrslu í kjölfarið um hvað mætti betur fara og hvað 
væri vel gert. Þeir brugðust flestir vel við og fóru í þarfar úrbætur.  

Orka vetrarins er samstarfsverkefni Mývatnsstofu, 
Húsavíkurstofu og Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga sem, að 
frumkvæði AÞ, sótti styrk til Þróunarsjóðs Íslands, „Ísland allt 
árið“ til gerð kynningarefnis á viðburðum utan háannatíma. 
Rafnar Orri Gunnarsson hafði umsjón með myndatöku og 
samsetningu efnis. Útbúin voru þrjú kynningarmyndbönd um 
viðburðina „Hestar á Ís“ sem er samstarfsverkefni 
Hestamannafélagsins Þjálfa, Sel Hótels Mývatns og fleiri aðila, 
„Orkugangan“ 60 km skíðaganga frá Kröflu að nágrenni 

http://www.stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Nordurlands-eystra.pdf
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Húsavíkur í umsjón Skíðagöngudeildar Völsungs og „Mývatnsmaraþon“ í umsjón Mývatnsstofu og fleiri aðila í 
Mývatnssveit. Auk þess var unnið kynningarefni um Jólasveinana í Dimmuborgum fyrir erlendan markað.  

Íbúaþing í Langanesbyggð var haldið á Þórshöfn í maí 2013 og 
framhaldsfundur í febrúar á þessu ári. Starfsmenn 
atvinnuþróunarfélagsins komu að undirbúningi málþingsins, 
stýrðu vinnuhópum og unnu samantekt í lokin.  Á málþingið 
komu m.a.  góðir gestir frá ferðaþjónustufyrirtækinu Rauðku á 
Siglufirði og kynntu tilurð og verkefni fyrirtækisins en á Siglufirði 
hefur orðið mikill vöxtur í komu ferðamanna og uppbyggingu í 
ferðaþjónustu. Þátttakendum var skipt í vinnuhópa og komu 
margar áhugaverðar hugmyndir fram er snúa að byggða- og 
atvinnumálum.   

Jarðvangur á Norðausturlandi er verkefni sem var nokkuð til skoðunar á undangengnu ári eftir langa gerjun.  Í 
kjölfar vinnu-, upplýsinga- og kynningarfunda var komið fót vinnuhópi sem kynnti málið fyrir hlutaðeigandi 
sveitarfélögum. Lítið hefur þokast í þessu verkefni síðan, en þó virðast flestir sammála um ríka möguleika þessa 
svæðis til að nýta jarðfræðilega sérstöðu til eflingar ferðaþjónustu. Því er vert að huga betur að þessu tækifæri 
með aðkomu og samvinnu hlutaðeigandi sveitarfélaga.  

Haustfundur þróunarfélaganna er haldinn árlega en þá koma saman starfsmenn þróunarfélaga og 
landshlutasamtaka sem sinna atvinnuþróun auk fulltrúa frá Byggðastofnun.  Að þessu sinni var fundurinn 
haldinn í nóvember á Húsavík.  Þema fundarins var samspil byggðaáætlunar, sóknaráætlana landshluta og 
vaxtarsamninga og áherslur nýrra stjórnvalda í þeim efnum. Auk þess var góð umræða um gögn og 
gagnagrunna í starfsemi þróunarfélaganna og mun starfshópur fylgja þeim málaflokki áfram.  

Gestir heimsóttu nokkur fyrirtæki, m.a. Norðursiglingu, Norðlenska og Víkurskel sem kynnti starfsemi sína í 
ostru- og kræklingaræktun og bauð upp á ferskan krækling.  

Starfsmenn þróunarfélaganna og þróunarsviðs Byggðastofnunar hittust svo aftur í tengslum við ársfund 
Byggðastofnunar  sem haldinn var í Varmahlíð í apríl sl. Þar var megin umræðuefnið framtíðarskipan atvinnu- 
og byggðaþróunar, en málaflokkurinn hefur verið nokkuð í deiglunni m.a. vegna samspils við sóknaráætlanir 
landshluta og skipulagsbreytingar innan stjórnarráðsins.   

Fundur með skólastjórnendum á starfssvæði Félags- og skólaþjónustu Norðurþings var haldinn í maí sl. 
Starfsmaður AÞ kom að umsjón fundarins, sat undirbúningsfundi og stýrði vinnustofu skólastjórnenda. Í lokin 
var skrifuð samantekt með ábendingum og áherslum þátttakenda.  Hugmyndin var að fara í einfalda 
þarfagreiningu á markmiðum og þjónustu Félags- og skólaþjónustunnar og hvaða þætti má breyta og bæta.  

Fuglastígur á Norðausturlandi var rekinn án verkefnastyrkja á 
síðasta ári og því ekki um eiginlega verkstjórn að ræða af hálfu 
AÞ. Verkefninu var þó sinnt, en í minna mæli en áður. 
Verkefnisstjóri var m.a. fenginn til að kynna Fuglastíg á 
stofnfundi sambærilegs klasa á Suðurlandi, hefur setið 
stjórnarfundi félagsins  og einnig lagt nokkra vinnu í vefsíðu og 
nýjan kortabækling. Vinna síðustu missera hefur m.a. miðað að 
því að gera starfsemi félagsins sjálfbæra og segja má að nú 
standi tekjur félagsins af félagsgjöldum og sölu kortabæklings 
undir grunnstarfsemi þess. Enn er þó horft til stærri verkefna 
sem krefjast utanaðkomandi fjármagns til þess að efla svæðið 
sem áfangastað fuglaskoðara.  

Brothættar byggðir er yfirskrift sértæks byggðaeflingarverkefnið sem leitt er af Byggðastofnun með þátttöku 
viðkomandi sveitarfélags og atvinnuþróunarfélags á hverju svæði og á rætur að rekja til þess sameiginlega 
byggðaeflingarverkefnis sem hófst á haustdögum 2012 á Raufarhöfn undir forystu Byggðastofnun með 
þátttöku AÞ, Norðurþings, Háskólans á Akureyri og íbúa á Raufarhöfn. Starfsmaður var ráðinn til 18 mánaða til 
að fylgja verkefninu eftir og vinna með hlutaðeigandi aðilum að framgangi einstakra verkefna til eflingar 
byggðar- og atvinnulífs á staðnum. Sértækum byggðakvóta var úthlutað til staðarins og ráðstöfun hans skilyrt 
útgerð og vinnslu á staðnum.   
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Raufarhöfn áfangastaður framtíðarinnar er verkefni sem unnið er af Raufarhafnarhópnum undir verkstjórn 
Arctic Edge Consulting og styður það við ofnagreint byggðaeflingarverkefni. AÞ á aðkomu að verkefninu sem 
snýst um uppbyggingu Raufarhafnar sem áfangastaðar í ferðaþjónustu með Heimskautsgerðið sem 

höfuðdráttarafl og nálægð við heimskautsbaug sem meginþema í 
ímyndarsköpun. Í verkefninu er samstarf við aðila í Rovaniemi 
þar sem gríðarlegur árangur hefur náðst í uppbyggingu 
ferðaþjónustu við heimskautsbaug. Afar verðmætt er að geta 
leitað í reynslubrunn Finnanna sem jafnframt hafa sýnt mikinn 
áhuga á málum hér.  Í maí komu 14 gestir frá Rovaniemi til 
Raufarhafnar og í lok október fór 16 manna hópur héðan til 
Rovaniemi og lærði heilmargt í þeirri ferð auk þess að mynda 
mikilvæg tengsl. Auk hagsmunaaðila af svæðinu fóru fóru 
fulltrúar frá Byggðastofnun, Markaðsstofu Norðurland og AÞ. 

Atvinnuráðgjöf og  nýsköpun  
Eins og undanfarin ár sinntu starfsmenn margvíslegri 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, gerðar rekstraráætlana,  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.  

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. 

Mörg þeirra verkefna sem fella má undir nýsköpunarskilgreininguna eru styrkt af Vaxtarsamningi 
Norðausturlands og getið í framvinduskýrslu VAXNA og því ekki talin upp hér. 

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 er 
safnað tölum um störf og stöðugildi sumar og vetur í þeim sveitarfélögum sem að félaginu standa.  

Löngu er orðin ljós rík þörf og eftirspurn fyrir upplýsingar úr þessum grunni. Samhliða söfnun og skráningu 
undanfarinna ára hafa safnast í reynslubrunnin ýmis atriði sem æskilegt þykir að bæta úr. Ekki náðist að 
uppfæra grunninn sjálfan fyrir gagnasöfnun sem fram fór á vormánuðum 2013 en undirbúningur var hafinn að 
frekari vinnu við grunninn fyrir gagnasöfnun 2014. Vandaður gagnagrunnur nemur breytingar í atvinnulífi 
svæðisins og geymir mikilvægar  upplýsingar fyrir stefnumótun og ákvörðunartöku svo dæmi sé tekið. 

Vegna áðurnefndra vankanta á grunninum hefur upplýsingum úr honum ekki verið miðlað með reglulegum 
hætti. Með endurbótum á grunninum sjálfum, gagnasöfnun og skráningu þeirra verður hægara um vik að gera 
upplýsingarnar aðgengilegri. Er þess gætt að upplýsingarnar séu almenns eðlis en ekki um einstök fyrirtæki.  

Tölfræðigögn um ferðamenn eru gríðarlega mikilvæg til 
árangursmats og stefnumótunar í ferðaþjónustu. Nokkur skortur 
hefur verið almennt um gögn í þessari atvinnugrein. AÞ hefur í 
tvígang keypt samantekin talnagögn um ferðamenn í 
Þingeyjarsýslu frá fyrirtækinu Rannsóknir og ráðgjöf 
ferðaþjónustunnar (RRF), fyrst árið 2004 og aftur 2008. Líkt og 
fram kom í síðustu ársskýrslu átti AÞ í viðræðum við RRF um kaup 
á gögnum í samstarfi hagsmunaaðila á svæðinu. AÞ hefur átt gott 
samstarf við Lilju Rögnvaldsdóttir sem starfar hjá Rannsóknarsetri 
HÍ á Húsavík og vinnur að verkefni um efnahagsáhrif 
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ferðaþjónustu í samvinnu við RMF. Ákveðið var að ráðast í sameiginleg kaup á gögnum undanfarinna ára og í 
september 2013 fengum við skýrslu RRF um Ferðamenn í Þingeyjarsýslum 2012 og þróunina frá 2005.  

Endurmenntun, samstarf o.fl. 
Ekki er í gildi sérstök áætlun varðandi endurmenntun 
starfsmanna en 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.   

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

Enginn skilgreindur ferðamálafulltrúi er á starfssvæðinu en félagið á í góðu samstarfi við Markaðsstofu 
Norðurlands, sækir þar fundi ferðamálafulltrúa og deilir upplýsinga- og kynningarefni.  AÞ hefur einnig hvatt til 
samstarfs svæðisbundinna ferðaþjónustuhópa og m.a. leitt samstarf þeirra í íslenska ferðaþjónustuklasanum 
sem nánar er greint frá hér að neðan. 

Samstarfs- og þjónustuverkefni 
Íslenski ferðaþjónustuklasinn – Iceland Tourism er verkefni sem AÞ á aðild að með samstarfssamningi við 
ráðgjafarfyrirtækið Gekon hf f.h. Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar, Mývatnsstofu, Húsavíkurstofu og 
Norðurhjara. Meginmarkmið klasasamstarfsins er að efla samkeppnishæfni og verðmætasköpun íslenskrar 
ferðaþjónustu, og að byggja upp samspil ólíkra aðila sem hafa hagsmuni af eflingu atvinnugreinarinnar. Það 
verður gert með því að skapa samstarfsvettvang og draga saman beina og óbeina hagsmunaaðila, sem og 
opinbera aðila, og byggja upp samræðu þeirra á milli.  Verkefnum ferðaþjónustuklasans er skipt upp í nokkra 
verkþætti og má þar t.d. nefna verkefni líkt og Uppbyggingu ferðamannastaða, Einföldun skipulags og stytting 
boðleiða, Einföldun skattkerfisins og Endurskilgreiningu leyfa og eftirlits.   

Íslenski jarðvarmaklasinn er annað verkefni með samstarfssamningi við Gekon ehf sem AÞ gerðist aðili að í 
ársbyrjun 2012. 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. Samfara þátttöku í ferðaþjónustuklasanum var ákveðið að endurnýja ekki 
samstarfssamning um jarðvarmaklasann.   

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. Um er að ræða ýmis sameiginleg 
verkefni í héraði, s.s. almannavarnir og yfirumsjón með starfsemi Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, sem er 
sjálfseignarstofnun, en nefndin fer með hlutverk fulltrúaráðs stofnunarinnar og kýs henni m.a. stjórn. 
Samningur við Heilbrigðisstofnun Þingeyinga vegna starfsemi almannavarna var endurskoðaður á árinu og tók 
gildi í upphafi árs 2014. Áfram var unnið að möguleikum á nýtingu Þingeyjar, m.a. í tengslum við ferðaþjónustu 
og sótt um framlag til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Því miður fékkst ekkert framlag að þessu sinni en 
áfram verður þó unnið að málinu m.a. í samstarfi við aðra landeigendur og Þingeyjarsveit. 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 þó ekki á þessu starfsári. 
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GáF ehf. er 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 hluta eignarhluta síns undir þær fjárfestingar og 
ferðaþjónustustarfsemi sem áformuð er, að undangengnum landskiptum. Verkefnið er enn á dagskrá þó lítið 
hafi miðað á árinu þar sem boðuð breyting á lagaumhverfi hefur dregist og ekki enn vitað hvort hún mun leiða 
til þess að af verkefninu geti orðið. 

Aurora Observatory er sjálfseignastofnun með staðfesta 
skipulagsskrá sem stofnuð var á árinu til að kaupa og byggja upp 
aðstöðu fyrir alþjóðlega Norðurljósarannsóknarstöð á Kárhóli í 
Reykjadal. Rannsóknarstöðin verður alfarið fjármögnuð af 
Heimskautastofnun Kína (Polar Research Intitute of China – PRIC) 
í gegnum leigugreiðslur til sjálfseignarstofnunarinnar. Félagið er 
einn fimm stofnaðila stofnunarinnar og framkvæmdastjóri 
félagsins situr í stjórn stofnunarinnar og fer með 
framkvæmdastjórn hennar.  

Samtök atvinnurekenda á Norðausturlandi – SANA voru stofnuð á Húsavík í nóvember 2011. Meginmarkmið 
samtakanna er að gæta hagsmuna atvinnurekenda á Norðausturlandi, þ.e. á starfssvæði Atvinnuþróunarfélags 
Þingeyinga en verkefnastjórn er í höndum AÞ. Í samtökunum eru nú 30 fyrirtæki og stjórn þeirra starfsárið 
2013-2014 skipuðu Pétur Snæbjörnsson formaður, Hilmar Dúi Björgvinsson og Víðir Pétursson. 

Vaxtarsamningur Norðausturlands (VAXNA)  
Árið 2013 var seinna ár gildistíma vaxtarsamnings sem skrifað var undir í mars 2012 eftir tímafrekt samninga- 
og uppgjörsferli vegna fyrri samnings sem gilti 2008-2010. Í megin atriðum má segja að hinn endurnýjaði 
samningur hafi verið 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 Þórhallur  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 lagði ríkisvaldið honum til 37,5 
mkr. hvort ár eða samtals 75 mkr. auk þess sem eftirstöðvar eldri samnings, um 4,6 mkr. gengu til hans. Á árinu 
var gerður sérstakur viðauki við samninginn þar sem félaginu var heimilað að verja allt að 10% af framlagi 
ársins til sérstakra verkefna til eflingar klasasamstarfs fyrirtækja og fræðslu á því sviði, stefnumótunar vegna 
næsta samningstímabils og þróunar mælikvarða til að meta árangur af framkvæmd samningsins.   

Alls bárust 56 umsóknir um styrki á árinu í samtals átta úthlutunum. Í þessum umsóknum var samtals sótt um 
rúmar 150 mkr. og áætlaður heildarverkefniskostnaður var tæpar 353 mkr. Veitt voru styrkvilyrði til 39 
verkefna, samtals kr. 61.485.000,- Alls var sótt um rúmar 104 mkr. í þessum verkefnum og 
heildarverkefniskostnaður þeirra áætlaður rúmar 250 mkr. Styrkhlutfallið var því um 59% af því sem sótt var 
um og tæp 25% af áætluðum heildarverkefniskostnaði í þeim verkefnum sem vilyrði hlutu. Sem hlutfall af 
öllum umsóknum voru þessi hlutföll hins vegar 41% og 17%. 

Af þessum 39 styrkvilyrðum voru 19 undir 1,5 mkr. 18 voru 1,5 – 
3,0 mkr. og tvö yfir 3 mkr. Kynjaskiptingin var þannig að 19 vilyrði 
voru veitt til verkefna sem karl veitti forstöðu og 20 til verkefna 
sem kona veitti forstöðu. Meðaltalsstyrkupphæð til þeirra 
verkefna sem karl veitti forstöðu var rúm 1800 þús. en til 
verkefna þar sem kona var í forsvari rúm 1300 þús. Þessi 
mismunur skýrist af því að þar sem konur eru í forsvari verkefna 
er sótt um lægri styrki heldur en í þeim sem karlar eru í forsvari.    

Ef litið er til atvinnuvegaskiptingar kemur fram nokkur fjölbreytni 
þó ferðaþjónustan sé vissulega áberandi. Þannig eru 17 af 

þessum 39 verkefnum sem styrkvilyrði hljóta á sviði ferðaþjónustu, til matvælavinnslu, iðnaðar og 
þekkingaröflunar flokkast 6 á hvern flokk, eitt flokkast til verslunar/þjónustu og 3 undir annað. Hins vegar eru 
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styrkirnir til ferðaþjónustunnar lægri en til hinna atvinnugreinanna. Hvort tveggja rímar vel við það sem er að 
gerast í greininni á svæðinu. Annars vegar hina miklu grósku og 
hins vegar þann fjölda smærri aðila sem bera þróunina uppi.  

Í um helmingi verkefna sem styrkvilyrði hlutu eru rannsóknar- 
eða háskólastofnanir meðal þátttakenda en eitt af markmiðum 
vaxtarsamninganna er einmitt að auka s amstarf þeirra og 
atvinnulífsins í nýsköpunar og þróunarverkefnum.  

Að því marki sem unnt er að staðsetja verkefnin landfræðilega 
innan þessa stóra starfssvæðis kemur í ljós að hún er býsna 
mikil. Af þeim 56 umsóknum sem bárust er unnt að staðsetja 54 
innan þeirra þriggja megin svæða sem á sínum tíma voru 
skilgreind í vaxtarsamningnum 2008, þ.e. dreifbýli Suður-Þingeyjarsýslu, Húsavík og Norður-Þingeyjarsýsla. 
Þannig bárust 17 umsóknir úr Suður-Þingeyjarsýslu og hlutu 14 af þeim stuðning. Frá Húsavík komu 16 
umsóknir og hlutu 12 þeirra stuðning og úr Norður-Þingeyjarsýslu barst 21 umsókn og hlutu 13 þeirra stuðning.  

Nánari upplýsingar um framkvæmd vaxtarsamningsins og þau verkefni sem hann hefur tekið þátt í er að finna í 
sérstökum framvindu- og lokaskýrslum ásamt sérstökum ársreikningum samningsins, sem verður að finna á 
vefsvæði hans, http://www.atthing.is/vaxtarsamningur-nordausturlands/ . 

Hvatningarverðlaun AÞ  
Hvatningarverðlaun Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga hafa verið árviss atburður í tengslum við aðalfundi 
félagsins frá árinu 2002. Þau verða því afhent í þrettánda sinn Í tengslum við aðalfund félagsins, sem haldinn 
verður á Kópaskeri 25. júní 2014. 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 Fiskeldið Haukamýri ehf. sem hlaut þessa viðurkenningu fyrir þrautseigju og útsjónarsemi við 
uppbyggingu mikilvægrar framleiðslustarfsemi í héraðinu. 

Handhafar verðlaunanna undanfarin tólf ár eru:          

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  
 

Rekstur ársins og framtíðarhorfur 
Með aðhaldi tókst að halda rekstri félagsins í jafnvægi líkt og undanfarin ár þrátt fyrir áframhaldandi samdrátt í 
tekjum. Mest munaði þar um minni verkefnatekjur en árið á undan en framlög ríkis og sveitarfélaga stóðu 
nánast í stað.  

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. 

http://www.atthing.is/vaxtarsamningur-nordausturlands/
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Hugmyndir og stefnumörkun ríkisvaldsins varðandi aukið hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga, m.a. á sviði 
atvinnu- og byggðaþróunar, kalla á að aðstandendur félagsins hugi að því hvernig þessum málaflokkum verði 
best sinnt útfrá hagsmunum samfélagsins á svæðinu. Þegar liggur t.a.m. fyrir að ríkisvaldið gerir ráð fyrir að 
þeir fjármunir sem varið er til vaxtarsamninga renni í gegnum landshlutasamtökin þó svo að 
atvinnuþróunarfélögunum verði falin framkvæmd þeirra, a.m.k. til að byrja með. Breytingar á innviðum með 
tilkomu stórfelldrar atvinnuuppbyggingar á Bakka með tilheyrandi virkjanaframkvæmdum og bygging 

Vaðlaheiðarganga kalla einnig á endurmat á því hvernig best verði 
staðið að þróun samfélagsins á svæðinu til framtíðar.  

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. Kjósi 
aðstandendur félagsins svo, getur það sem best verið kjörinn 
vettvangur til þess að hafa umsjón með slíkri vinnu, t.a.m. í 
samstarfi við Héraðsnefnd Þingeyinga.         

Rekstrarreikningur ársins 2013 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2013 
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