
 

 

 

 

 

Ársskýrsla 2014 

 

 

 

 

Apríl 2015 

  



  Ársskýrsla 2014 
 

1 
 

 

 

Efnisyfirlit  
Inngangur ................................................................................................................................... 2 

Hluthafar félagsins ..................................................................................................................... 2 

Stjórn félagsins ........................................................................................................................... 3 

Starfsstöð  og starfssvæði .......................................................................................................... 3 

Helstu verkefni ársins 2014 ........................................................................................................ 4 

Atvinnu- og byggðaþróun ................................................................................................................... 4 

Atvinnuráðgjöf og  nýsköpun .............................................................................................................. 6 

Upplýsingaöflun .................................................................................................................................. 7 

Endurmenntun, samstarf o.fl. ............................................................................................................. 7 

Samstarfs- og þjónustuverkefni .......................................................................................................... 7 

Vaxtarsamningur Norðausturlands (VAXNA) ...................................................................................... 8 

Hvatningarverðlaun AÞ .............................................................................................................. 9 

Rekstur ársins og framtíðarhorfur ........................................................................................... 10 

Rekstrarreikningur ársins 2014 ................................................................................................ 11 

Efnahagsreikningur 31. desember 2014 .................................................................................. 12 

 

 

  

 

 

Umsjón skýrslu: Starfsmenn AÞ 

Forsíðumynd: Ari Páll Pálsson 

Ljósmyndir: Ari Páll Pálsson, Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, Gunnar Jóhannesson 

Prentun: Ásprent Stíll / Stell.   

 



  Ársskýrsla 2014 
 

2 
 

Inngangur  
Í ársskýrslum undanfarinna ára hafa verið viðraðar hugmyndir þess efnis að sveitarfélögin á starfssvæðinu, sem 

aðaleigendur félagsins, beittu sér fyrir sameiginlegri stefnumótun á sviði atvinnu- og byggðamála. Rökin fyrir 

slíkri samvinnu  eru  eflaust  fjölþætt 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. 

Það sama á við um helstu vaxtargrein svæðisins og raunar landsins alls, ferðaþjónustuna. Í henni eru einstök 

sveitarfélög engin eylönd og nauðsynlegt að takast á við skipulag og uppbyggingu greinarinnar, m.a. með tilliti 

til landnotkunar, óháð mörkum einstakra sveitarfélaga. Vaxandi umræða er um erfiða íbúaþróun í dreifbýli og 

veika stöðu landbúnaðarins til þess að verða ein af framtíðarstoðum þess. Þar þarf einnig að horfa til 

heildarmyndarinnar og landnotkunaráætlana sem tryggja að takmarkað landbúnaðarland sé ekki tekið til 

annarra nota. Síðast en ekki síst þurfa svo byggðirnar að ná vopnum sínum, að einhverju marki a.m.k.,  hvað 

varðar aðgengi að sjávarauðlindinni. Þó þar sé vissulega við ramman reip að draga gefur reynslan af 

fyrirkomulaginu við úthlutun sértæka byggðakvótans á vegum Byggðastofnunar ástæðu til að ætla að unnt sé 

að beita slíkum úrræðum sem hluta af vörnum sjávarbyggðanna. 

Hluthafar félagsins  
Á árinu 2014 varð engin breyting á eignarhaldi félagsins frá fyrra ári. Hluthafar félagsins eru því sem fyrr 19 að 
tölu og heildarhlutafé félagsins kr. 10.500.000 sem skiptist þannig:   

 

Hluthafi                                    Hlutafé              Prósenta 

Norðurþing 4.956.042 47,200% 

Þingeyjarsveit 1.919.920 18,285% 

Fræ ehf./Langanesbyggð 1.066.049 10,153% 

Skútustaðahreppur 759.139 7,230% 

Sparisjóður Suður Þingeyinga 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 2014 sem haldinn var í Öxi, húsnæði Norðurþings á Kópaskeri, miðvikudaginn 25. júní varð sú 
breyting á stjórn félagsins að Sigurgeir Höskuldsson, Margrét Bjarnadóttir og Björn Víkingur Björnsson véku úr 
stjórn en inn komu Arnar Guðmundsson, Sif Jóhannesdóttir og Yngvi Ragnar Kristjánsson.  Ný stjórn, sem kjörin 
var samkvæmt tillögum frá fulltrúum hluthafa, er þannig skipuð að aðalmenn eru Aðalsteinn Árni Baldursson, 
Arnar Guðmundsson, Sif Jóhannesdóttir, Sigfús Haraldur Bóasson og Yngvi Ragnar Kristjánsson. Varamenn eru 
Hilma Steinarsdóttir og Björn Víkingur Björnsson. 

Á fyrsta stjórnarfundi, sem haldinn var 7. júlí skipti stjórnin með sér verkum. Sif Jóhannesdóttir gegnir nú 
formennsku og Yngvi Ragnar Kristjánsson varaformennsku. Sigfús Haraldur Bóasson er ritari en með-
stjórnendur eru þeir Aðalsteinn Árni Baldursson og Arnar Guðmundsson. Stjórn félagsins fundaði 5 sinnum á 
starfsárinu. 

Starfsstöð  og starfssvæði 
Árið 2014 urðu engar breytingar á starfs-
mannahaldi félagsins. Stöðugildi voru þrjú og þeim 
sinntu þrír starfsmenn;  Reinhard Reynisson 
framkvæmda-stjóri, Ari Páll Pálsson og Jóna 
Matthíasdóttir sem sinna atvinnuráðgjöf og 
verkefnastjórnun. Jóna sinnir einnig bókhaldi og 
launavinnslu. Öll veita þau ráðgjöf og ýmsa aðstoð 
við einstaklinga og fyrirtæki.  

Atvinnuþróunarfélagið hefur aðstöðu í skrifstofurými á þriðju hæð í gamla Kaupfélagshúsinu að Garðarsbraut 5 
á Húsavík og er þar í góðu sambýli við fleiri fyrirtæki og stofnanir. Á síðasta ári voru þar einnig Nýsköpunar-
miðstöð Íslands, Advania, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, Landgræðsla ríkisins, Deloitte og Mannvit. 
Skrifstofu Iceland Seafood var lokað á haustdögum og þá liggur fyrir að skrifstofu Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands verði lokað í sumarbyrjun en engin starfsmaður hefur verið þar starfandi frá áramótum. 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. 

Opið hús  - Fyrirtækin á hæðinni stóðu sameiginlega fyrir opnu húsi seinnipart dags nóvembermánaðar, þar 
sem gestum og gangandi var boðið að líta í heimsókn og fræðast um þjónustu og starfsemi fyrirtækjanna. 
Fjölmargir lögðu leið sína upp á 3ju hæð og almenn ánægja var með hvernig til tókst og ekki ólíklegt að slíkt 
verði endurtekið í framtíðinni.   

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. Undanfarin ár hefur 
skrifstofunni verið lokað vegna sumarleyfa tvær 
vikur kringum verslunarmannahelgi. 

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.  
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Helstu verkefni ársins 2014 
Hér á eftir verður tæpt á helstu verkefnum ársins til að gefa einhverja mynd af viðfangsefnunum sem eru af 
ýmsum toga. Starfsemi félagsins markast af þeim tilgangi sem settur er fram í samþykktum félagsins, 
stefnumótun 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 eftirfarandi 
megin verkþættir; atvinnu- og byggðaþróun, atvinnuráðgjöf, 
nýsköpun, búsetuþættir, upplýsingaöflun, endurmenntun, 
samtarf o.fl. og loks verkefnasamningar. Verksvið félagsins er 
því nokkuð víðtækt. Árleg starfsáætlun er 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.  

Atvinnu- og byggðaþróun 
Sóknaráætlun Eyþings var fram haldið á árinu og þó hlutur félagsins hafi ekki verið mikill í framkvæmd 
verkefna hefur það haft aðkomu að þremur sem gerð er frekari grein fyrir hér að neðan. Sóknaráætlunina í 
heild sinni má nálgast á slóðinni: http://www.stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Nordurlands-eystra.pdf 

Orkuauðlindasamstarf er verkefni sem hófst 2013 og leitt var af Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar í samstarfi 
við félagið.  Lokið var við frágang skýrslu um möguleika í sjálfbærri orkuvinnslu á svæðinu sem verða mun 
aðgengileg á vef þróunarfélaganna. Í framhaldinu var ráðist í framhaldsverkefni sem hafði það að markmiði að 
koma á formlegu samstarfi þeirra aðila sem þegar vinna að og/eða hafa hug á að koma að sjálfbærri 
orkuframleiðslu á svæðinu.  

Norðurland, hlið inn í landið/Air66 er verkefni sem miðar að því að koma á betri tengingu landshlutans við 
erlenda markaði með beinu millilandaflugi, og/eða tengiflugi frá Keflavík, til Akureyrar. Þar er lögð áhersla á 
markaðssetningu og kynningu á Akureyrarflugvelli sem áfangastaðar fyrir millilandaflug allt árið um kring með 
það að markmiði að fjölga og lengja dvöl ferðamanna á öllu Norðurlandi jafnframt því að bæta 
samkeppnisstöðu fyrirtækja á svæðinu með tilliti til inn- og útflutnings. Verkefnið er leitt af Markaðsskrifstofu 
Norðurlands (MN). Í lok árs var nýr verkefnastjóri ráðinn til verkefnisins en starfsmenn AÞ hafa einnig komið að 
því. AÞ stóð ásamt MN, Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar, SSNV og Austurbrú að málþingi í maí sem bar 
yfirskriftina „ Flugsamgöngur og uppbygging millilandaflugs á Íslandi „ 

Aftur heim er þróunarverkefni að norskri fyrirmynd, unnið 2013-2014 í samvinnu Menningarráðs Eyþings og 
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga með aðkomu Menningarmiðstöðvar Þingeyinga og þeirra sveitarfélaga sem 
verkefnið nær til; Tjörneshrepps, Svalbarðshrepps, Langanesbyggðar, Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar. 

Rannsóknir sýna að ungt fólk menntar sig gjarnan burt úr hinum dreifðu byggðum þar sem atvinnulíf er oft 
einhæft og krefst lítillar sérmenntunar. Þar sem aðstæður í hluta Þingeyjarsýslu eru nokkuð ólíkar öðrum 
svæðum á starfssvæði Eyþings, þykir mikilvægt að skapa ungu menntuðu listafólki tækifæri til að taka þátt í 
menningar- og listalífi svæðisins.  Með því fæst sérþekking inn á svæðið, tækifæri fyrir unga fólkið að efla 
tengslanet sitt í heimabyggð og aukin fjölbreytni í menningarlíf á svæðinu, sem er áhrifaþáttur í búsetuvali og 

vert að hafa í huga þegar reynt er að sporna gegn 
fólksfækkun. 

Sækja þarf um skráningu í verkefninu til að sækja um 
ferðastyrki eða verkefnastyrki og til verður gagnagrunnur um 
þátttakendur og verkefni þeirra og þar með tengslanet sem 
nýtist viðkomandi svæði við sköpun frekari 
menningarviðburða.  

Á árinu 2014 bárust fimm umsóknir um verkefnastyrki. 
Fjögur þeirra hlutu styrkvilyrði að upphæð samtals kr. 
1.125.000. Þrjár ferðastyrksumsóknir bárust og hlutu öll 
styrkvilyrði,  samtals að upphæð kr. 140.000. 

http://www.stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Nordurlands-eystra.pdf
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Verkefnið Tilbagestrøm hefur gefið góðar raun í Vesterålen í Noregi og í viðhorfskönnun sem gerð var meðal 
þátttakenda í Aftur heim kemur fram að verkefnið skiptir þá máli, og gefur jákvæða ímynd af svæðinu og vilja 
þess til að taka á móti ungu menntuðu fólki og skapa því 
tækifæri til að vinna að því sem það hefur menntað sig til. 

Aftur heim hefur verið styrkt af sóknaráætlun landshlutans 
og Menningarráði Eyþings.  Nú er verið að huga að 
áframhaldandi fjármögnun á verkefninu. 

Orka vetrarins var samstarfsverkefni Mývatnsstofu, 
Húsavíkurstofu og Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga sem 
fékk styrk úr Þróunarsjóði Íslands, „Ísland allt árið“ til gerðar 
kynningarefnis á viðburðum utan háannatíma. Áfram var 
stutt við verkefnið til kynningar á viðburðunum Hestar á Ís 
sem er samstarfsverkefni Hestamannafélagsins Þjálfa, Sel Hótels Mývatns og fleiri aðila, Orkugangan 60 km 
skíðaganga frá Kröflu að nágrenni Húsavíkur í umsjón Skíðagöngudeildar Völsungs og Mývatnsmaraþon í 
umsjón Mývatnsstofu og fleiri aðila í Mývatnssveit.  

Íbúafundur í Skútustaðahreppi var haldinn í Skjólbrekku í nóvember og framhaldsfundur í janúar 2015. 
Fundirnir voru haldnir í tengslum við stefnumótun í aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem sérstaklega er lögð 
áhersla á ferðaþjónustu og að hún verði skilgreind í skipulagi. Starfsmenn atvinnuþróunarfélagsins komu að 
undirbúningi fundarins með fulltrúum sveitarfélagsins, stýrðu vinnuhópum og unnu samantekt í lokin.  
Þátttakendum var skipt í vinnuhópa og komu margar áhugaverðar hugmyndir fram er snúa að byggða- og 
atvinnumálum, með áherslu á ferðaþjónustu og verða nýttar í áframhaldandi vinnu við skipulag 
sveitarfélagsins. Þar mun ferðaþjónustan verða skilgreind sérstaklega sem eitt af leiðarljósum 
Skútustaðahrepps í aðalskipulagi.   

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 Selfossi. Þema fundarins var samspil byggðaáætlunar, sóknaráætlana landshluta og 
vaxtarsamninga og áherslur stjórnvalda í þeim efnum. Auk þess var kynning á nýjum lánaflokki hjá 
Byggðastofnun til fyrirtækja í eigu kvenna,  umræða um framkvæmd styrkveitinga og góð umræða um gögn og 
gagnagrunna í starfsemi þróunarfélaganna og mun starfshópur fylgja þeim málaflokki áfram.  

Gestum fundarins var einnig boðið í heimsókn til Set röraverksmiðju á Selfossi og fengu góða kynningu á 
starfsemi þess.  

Starfsmenn þróunarfélaganna og þróunarsviðs Byggðastofnunar hittust einnig í tengslum við ársfund 
Byggðastofnunar  sem haldinn var í Varmahlíð í apríl. 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.   

Greining innviða á Norðausturlandi  var unnin árið 2011 vegna undirbúnings orkufreks iðnaðar í héraðinu. 
Stöðugt  er unnið að efni til uppfærslu á skýrslunni og stefnt að heildaruppfærslu greiningarinnar á árinu 2015.  

Fundur með skólastjórnendum á starfssvæði Félags – og skólaþjónustu Norðurþings var haldinn í maí. 
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.  
Starfsmaður AÞ hitti skólastjórnendur og fulltrúa Félags- og 
skólaþjónustunnar aftur á fundi í nóvember þar sem farið 
var yfir niðurstöður samantektarinnar.  

Fuglastígur á Norðausturlandi - Eins og fram kemur í 
ársskýrslu AÞ 2013, var unnið að því að gera starfsemi 
Fuglastígs sjálfbæra og hefur það gengið ágætlega.  AÞ hefur 
að mestu sleppt hendinni af verkefninu en veitt almennt 
liðsinni eftir aðstæðum. Á árinu hóf Fuglastígur samstarf við 
mjög áhugavert fuglaverkefni í Varanger í Noregi og fékk 
síðan VAXNA styrk í samstarfsverkefni sem lofar góðu fyrir 
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svæðið. Fuglastígur hefur verið í góðu samstarfi við Markaðsstofu Norðurlands, sem í ár leiddi þátttöku á 
Birdfair sýningunni og vinna nú að sameiginlegu fuglaverkefni fyrir Norðurland. Á aðalfundi Fuglastígs í 
nóvember var ákvæði um sameiginlega tilnefndan fulltrúa AÞ og NNA fellt út úr samþykktum, og má nú segja 
að Fuglastígur sé floginn úr hreiðri AÞ. 

Brothættar byggðir er yfirskrift sértæks byggðaeflingar-
verkefnis 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. Þau kaflaskil urðu í verkefninu á Raufarhöfn að 
sérstakur verkefnisstjóri lauk störfum á árinu og hefur það 
haft þau áhrif að framvinda þess hefur að mestu stöðvast. 
Það stendur þó til bóta þar sem Byggðastofnun, Norðurþing 
og atvinnuþróunarfélagið eru að gera með sér 
samstarfssamning sem gera mun félaginu kleift að ráða 
verkefnastjóra vegna þess út árið 2017.   

Raufarhöfn, áfangastaður framtíðar er þróunarverkefni fyrir ferðaþjónustu á Raufarhöfn. Verkefnið hófst 2013 
sem sjálfstætt verkefni stutt af Vaxtarsamningi, en styður við og vinnur með öðrum verkefnum á Norðaustur- 
svæðinu, s.s. Brotthættum byggðum og Norðurhjara. Verkefnisstjórn er í höndum Arctic Edge Consulting, en að 
vinnunni hefur komið teymi (Raufarhafnarhópurinn) frá ýmsum aðilum, m.a. AÞ. Í verkefninu fólst samstarf við 
Rovaniemi í Finnlandi og eftir gagnkvæmar heimsóknir á árinu 2013 var áfram unnið 2014 að ímyndarsköpun 
og þróun kynningarefnis fyrir Raufarhöfn –Arctic Circle Village. Haldnir voru vinnufundir og málþing auk þess 
sem vörumerki var hannað og m.a. komið á framfæri í Edge of the Arctic bæklingi Norðurhjara.   

Kortlagning auðlinda í ferðaþjónustu er verkefni á landsvísu sem Ferðamálastofa í samvinnu við Alta stýrir. 
Um er að ræða viðamikið og metnaðarfullt verkefni sem nýtast mun þeim sem að íslenskri ferðaþjónustu 
koma, bæði í opinberum stofnunum og einkaaðilum. Forsvarsmenn verkefnisins leituðu til sveitarfélaga og 
annarra hagsmunaaðila víða um land til að koma að mati á sínum svæðinu. Starfsmenn AÞ fóru yfir skráningu 
staða í sýslunni, mátu þá m.a. út frá aðgengi og aðdráttarafli. Matið fór fram í gegnum vefviðmót.  

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

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

Mörg þeirra verkefna sem fella má undir nýsköpunar-
skilgreininguna eru styrkt af Vaxtarsamningi Norðausturlands 
og getið í framvinduskýrslu VAXNA og því ekki talin 
sérstaklega upp hér. 
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Upplýsingaöflun 
Atvinnumálakönnun – AÞ hefur framkvæmt atvinnumálakönnun á starfssvæði félagsins síðan 2006 og enn 
lengur fyrir Húsavík. Gagnagrunnur var smíðaður árið 2006 til að halda utan um þessa tölfræði og í hann er 
safnað upplýsingum um störf og stöðugildi sumar og vetur. Það kemur æ betur í ljós hve verðmæt þessi gögn 
eru því gagnlegar svæðisbundnar upplýsingar um skiptingu 
starfa eftir atvinnugreinum eru í raun ekki fáanlegar eftir 
öðrum leiðum.  

Fremur erfiðlega gekk að heimta tölur á árinu 2014, en 
öflun upplýsinganna og skrásetning þeirra er bæði krefjandi 
og tímafrek. Á undanförnum árum hefur verið leitast við að 
þróa gagnaöflunina þannig að gögnin verði sem 
áreiðanlegust. Þar höfum við notið liðsinnis frá starfsfólki 
sveitarfélaganna, en æskilegt væri að koma þeim þætti í 
fastara form.  

Undanfarin ár hefur farið fram hugmyndavinna um hvernig bæta megi grunninn sjálfan og á árinu 2014 var 
ráðist í  að endurbæta ýmislegt sem betur mátti fara.  Enn má gera betur og verður gert í framtíðinni, en 
æskilegast er að frekari þróun verði í samstarfi við önnur svæði á landinu. 

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 Eyjafjarðar, 
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.  Í kjölfar eldsumbrota í 
Holuhrauni sat starfsmaður félagsins einnig fundi með almannavörnum sem fulltrúi ferðaþjónustunnar. 
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 íslenskrar ferðaþjónustu með því 
að efla samstarf, nýsköpun, og stuðla að aukinni fagmennsku og styrkja innviði greinarinnar. Innan klasans er 
unnið í nokkrum faghópum að skilgreindum verkþáttum og hefur Lilja B. Rögnvaldsdóttir, starfsmaður 
Rannsóknaseturs HÍ á Húsavík,  setið í hópi um gagnabanka ferðaþjónustunnar í nafni AÞ.   

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. Áfram 
var unnið að möguleikum á nýtingu Þingeyjar, m.a. í 
tengslum við ferðaþjónustu og sótt um framlag til 
Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða sem fékkst í ársbyrjun 
2015.  Í kjölfar sveitarstjórnarkosninga á árinu hefur ný 
héraðsnefnd haft til skoðunar breytingar og eflingu samstarfs sveitarfélaganna í héraðinu þar sem m.a. væri 
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horft til þess samstarfs sem þegar er á vegum nefndarinnar en einnig samstarfsins á vegum 
atvinnuþróunarfélagsins og hugsanlega á nýjum sviðum. Stefnt er að því að megin línur þar um liggi fyrir á 
árinu 2015.   

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 keypt hlutafé í Víkurskel ehf.  

Aurora Observatory vann að skipulagsmálum og hönnun 
vegna fyrirhugaðrar norðurljósarannsóknarstöðvar á Kárhóli í 
Reykjadal. Þá var unnið að langtímasamningum um leiguafnot 
aðstöðunnar en 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.  

GáF ehf.  sem  sex sveitarfélög  í landshlutanum stofnuðu  á sínum tíma til að láta reyna á það hvort 
fjárfestingaráform Zhongkun Investment Group á Grímsstöðum á Fjöllum, gætu náð fram að ganga, lauk 
störfum á árinu án þess að markmiðum félagsins yrði náð. Eigendur þess samþykktu hlutafjáraukningu í 
félaginu til skuldauppgjörs og í framhaldinu munu þeir afsala eignarhlutum sínum í jöfnum hlutföllum til 
atvinnuþróunarfélagsins og Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar.  

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 29 fyrirtæki og stjórn þeirra starfsárið 
2014-2015 skipuðu Helgi Kristjánsson,  Hilmar Dúi Björgvinsson og Pétur Snæbjörnsson. 

Vaxtarsamningur Norðausturlands (VAXNA)  
Sú breyting varð á árinu að ríkisvaldið gerði sérstaka samninga við landshlutasamtök sveitarfélaga um framlög 
til byggðaþróunar, þ.m.t. þá fjarmuni sem áður höfðu runnið til vaxtarsamninga. Eyþing gerði samning við 
félagið um ráðstöfun þeirra vaxtarsamningsfjármuna sem komu í hlut svæðisins, en þeim var skipt til helminga 
á milli atvinnuþróunarsvæðanna á starfssvæði Eyþings. Til ráðstöfunar komu 23,75 mkr. auk eftirstöðva eldri 
vaxtarsamnings.  Verkefnisstjórn samningsins var endurskipuð að tillögu félagsins og í henni sátu, 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.  Nokkurn 
tíma tók að ganga frá öllum samningum vegna þessa breytta fyrirkomulags og var ekki skrifað undir 
endanlegan samning við félagið um framkvæmdina fyrr en 9. júlí. Þar sem komið var svo nærri 
hásumarleyfistíma var ákveðið að hafa fyrsta umsóknarfrest 15. ágúst en alls urðu úthlutanir úr samningnum 

fjórar, í ágúst, október, nóvember og desember. Alls bárust  
25 umsóknir um styrki í  þessum fjórum úthlutunum. Í 
þessum umsóknum var samtals sótt um rúma  61 mkr. og 
áætlaður heildarverkefniskostnaður var   rúmar 136 mkr. 
Veitt voru styrkvilyrði til  18 verkefna, samtals kr.  
25.880.000,-  Alls var sótt um  tæpar  36 mkr. í þessum 
verkefnum og heildarverkefniskostnaður þeirra áætlaður 
rúmar  72,5 mkr. Styrkhlutfallið var því um 72% af því sem 
sótt var um og tæp 36% af áætluðum 
heildarverkefniskostnaði í þeim verkefnum sem vilyrði hlutu. 
Sem hlutfall af öllum umsóknum voru þessi hlutföll hins 
vegar 42% og 19%. 
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Af þessum 18 styrkvilyrðum voru  7 undir 1,5 mkr. 10 voru 1,5 – 3,0 mkr. og  eitt yfir 3 mkr. Kynjaskiptingin var 
þannig að  9 vilyrði voru veitt til verkefna sem karl veitti forstöðu og  9 til verkefna sem kona veitti forstöðu. Í 
Meðaltalsstyrkupphæð til þeirra verkefna sem karl veitti forstöðu var 1.506 þús. en til verkefna þar sem kona 
var í forsvari  1.470 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. Þannig er 
meðaltalsupphæð styrkbeiðna þar sem karlar eru í forsvari 
tæplega 2,3 mkr. en þar sem konur eru í forsvari er hún 1,9 
mkr. Þetta endurspeglast svo aftur í því að árangur þeirra 
umsókna sem konur eru í forsvari er 70% af þeirri upphæð 
sem sótt er um á meðan hlutfallið í þeim umsóknum sem 
karlar eru í forsvari fyrir er 65,5% 

Ef litið er til atvinnuvegaskiptingar kemur fram nokkur 
fjölbreytni þó ferðaþjónustan sé vissulega áberandi. Þannig 
eru 10 af þessum 18 verkefnum sem styrkvilyrði hljóta á sviði ferðaþjónustu þó vissulega sé sá flokkur nokkuð 
víðfeðmur, til matvælavinnslu og annarrar framleiðslustarfsemi  flokkast 5 verkefni, eitt flokkast til 
fræðslumála, eitt til menningarstarfsemi og eitt var rannsóknarverkefni.   

Í  þriðjungi verkefna sem styrkvilyrði hlutu eru rannsóknar- eða háskólastofnanir meðal þátttakenda en eitt af 
markmiðum vaxtarsamninganna er einmitt að auka samstarf 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 25 umsóknum sem bárust er unnt að staðsetja  11 úr dreifbýli Suður-Þingeyjarsýslu 
og hlutu  8 af þeim stuðning. Frá Húsavík komu 7 umsóknir og hlutu  5 þeirra stuðning og úr Norður-
Þingeyjarsýslu bárust  einnig 7 umsóknir og hlutu 5 þeirra stuðning.  

Frekari 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 á www.atthing.is  

Hvatningarverðlaun AÞ  
Hvatningarverðlaun Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga hafa verið árviss atburður í tengslum við aðalfundi 
félagsins frá árinu 2002. Þau verða því afhent í fjórtánda sinn Í tengslum við aðalfund félagsins, sem haldinn er í 
Breiðumýri 20. apríl 2015. 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 
Akursel ehf. sem hlaut þessa viðurkenningu fyrir framúrskarandi lífræna framleiðslustarfsemi sem byggir á 
sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda héraðsins.  

Handhafar verðlaunanna undanfarin þrettán ár eru:          

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

http://www.atthing.is/


  Ársskýrsla 2014 
 

10 
 

Rekstur ársins og framtíðarhorfur 
Líkt og undanfarin ár hefur tekist að halda rekstri félagsins í jafnvægi þrátt fyrir mjög þröngan tekjuramma. 
Verkefnatekjur dragast saman frá fyrra ári og framlög ríkisins standa í stað en framlög sveitarfélaganna tóku 
verðlagsbreytingum á milli ára.   

Rekstrargjöld dragast saman í takt við minnkandi umsvif og felast eingöngu í kostnaði við starfsmannahald, 
rekstur húsnæðis og nauðsynlega starfsaðstöðu ásamt lágmark ferðakostnaði. Ljóst er að 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. 

Eins og vikið var að hér framar í skýrslunni hefur á vettvangi Héraðsnefndar Þingeyinga verið til skoðunar 
hvernig samstarfi sveitarfélaganna á svæðinu verði best fyrir komið. Þar undir hlýtur samstarfið á vegum 
atvinnuþróunarfélagsins einnig að vera. Talsverð skörun er á milli þeirra verkefna sem félagið sinnir og ýmissa 
sameiginlegra hagsmunamála sveitarfélaganna. Þá er ljóst að ná má ákveðinni rekstrarhagræðingu með því að 
hafa reksturinn undir sameiginlegum hatti í stað marga smærri eininga. Með réttri útfærslu samstarfsins 
skapast einnig tækifæri til þess að styrkja stjórnsýslu sveitarfélaganna sjálfra, ekki síst þeirra fámennari og ná 
þannig fram faglegum ávinningi í rekstri þeirra án þess átakaferils sem sameiningar hafa gjarnan haft í för með 
sér. Hugmyndir og stefnumörkun ríkisvaldsins varðandi aukið hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga, m.a. á 
sviði atvinnu- og byggðaþróunar, kalla einnig á að aðstandendur félagsins hugi að því hvernig þessum málum 
verði best sinnt útfrá hagsmunum samfélagsins á svæðinu. Þéttari varðstaða og sameiginleg barátta 
sveitarfélaganna fyrir hagsmunum svæðisins eru til þess fallin að styrkja stöðu þess í samhengi hins stærra 
samstarfs á vettvangi Eyþings.    
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Rekstrarreikningur ársins 2014 

     

     

     

     

 
Skýr 2014 

 
2013 

     Rekstrartekjur 
    Framlög Byggðastofnunar ................................................................ 
 

13.015.099  
 

13.000.000  

Framlög sveitarfélaga ....................................................................... 2 14.455.612  
 

13.767.256  

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

2.270.336  
 

1.559.750  

Aðrar tekjur ........................................................................................ 
 

878.160  
 

2.107.040  

  
30.619.207  

 
30.434.046  

     Rekstrargjöld 
    Laun og launatengd gjöld ................................................................ 12 23.749.158  

 
21.700.063  

Annar rekstrarkostnaður ................................................................... 12 6.865.489  
 

9.047.032  

Afskriftir .............................................................................................. 3 186.206  
 

37.962  

  
30.800.853  

 
30.785.057  

     Rekstrartap 
 

 (181.646) 
 

 (351.011) 

     Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 
    Vaxtatekjur ......................................................................................... 
 

577.196  
 

719.620  

Vaxtagjöld  ......................................................................................... 
 

 (3.930) 
 

 (18.787) 

  
573.266  

 
700.833  

       
    Hagnaður fyrir tekjuskatt 
 

391.620  
 

349.822  

     Tekjuskattur ....................................................................................... 11  (82.204) 
 

 (19.537) 

     

     Hagnaður ársins 
 

309.416  
 

330.285  
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Efnahagsreikningur 31. desember 2014 
 
Eignir  Skýr. 2014 

 
2013 

  

  
 

  

Fastafjármunir 
    Varanlegir rekstrarfjármunir: 3 

   Tölvubúnaður  .................................................................................... 
 

445.955  
 

107.508  

  
  

 
  

Áhættufjármunir: 
    Eignarhlutir í öðrum félögum og langtímakrafa ........................... 4 3.495.077  

 
5.015.871  

  
  

 
  

Fastafjármunir samtals 
 

3.941.032  
 

5.123.379  

     Veltufjármunir 
    Birgðir ............................................................................................... 5 1.285.692  

 
1.364.410  

Viðskiptakröfur  .................................................................................. 6 4.917.067  
 

3.929.077  

Krafa á Vaxtarsamning Norðausturlands ...................................... 
 

1.816.511  
 

0  

Aðrar skammtímakröfur .................................................................... 
 

115.440  
 

601.303  

Handbært fé ....................................................................................... 
 

11.535.579  
 

15.062.015  

  
19.670.289  

 
20.956.805  

     Eignir samtals 
 

23.611.321  
 

26.080.184  

 
 
 
Eigið fé og skuldir Skýr. 2014 

 
2013 

  
  

 
  

Eigið fé 7 

   Hlutafé ...............................................................................................   10.500.000  
 

10.500.000  

Ójafnað tap ........................................................................................ 
 

 (8.260.188) 
 

 (8.569.604) 

  
2.239.812  

 
1.930.396  

Skuldir og skuldbindingar 
    

     Skuldbindingar 8.1 

   Eignir fyrrum Kísilgúrsjóðs ............................................................... 
 

12.954.795  
 

17.475.589  

Tekjuskattsskuldbinding .................................................................. 
 

5.525  
 

0 

  
12.960.320  

 
17.475.589  

Skammtímaskuldir 
    Viðskiptaskuldir .................................................................................. 

 
388.955  

 
427.860  

Vaxtarsamningur Norðausturlands ................................................ 
 

0  
 

33.944  

Fyrirframinnheimtar tekjur ................................................................ 9 5.374.034 
 

3.744.034  

Tekjuskattur ....................................................................................... 11 76.679 
 

19.537  

Ýmsar skammtímaskuldir ................................................................ 10 2.571.521  
 

2.448.824  

  
8.411.189  

 
6.674.199  

     Skuldir og skuldbindingar samtals 
 

21.371.509  
 

24.149.788  

     
Eigið fé og skuldir samtals 

 
23.611.321  

 
26.080.184  

 


