
Austurlandið mitt
Endurskoðun sóknaráætlunar Austurlands 



Efni erindis

• Helstu þættir sóknaráætlunar

• Áherslur sjálfbærnivísanna

• Íbúafundur 15. mars sl.

• Önnur verkefni og áætlanir (greiningar)



Ísland 20/20



Nýr samningur um sóknaráætlun

• Sóknaráætlanir landshluta, vaxtarsamningar og menningarsamningar 
sameinaðir. 

• Samráðsvettvangur vann nýja sóknaráætlun fyrir Austurland sem 
byggði á fyrri áætlunum, rannsóknum og stöðugreiningu. 

• Við úthlutanir úr Uppbyggingarsjóði Austurlands er miðað við áherslur 
og markmið sóknaráætlunar sem og við val á áhersluverkefnum.

• Gert er ráð fyrir því að samráðsvettvangurinn komi saman einu sinni á 
ári til að yfirfara, breyta og bæta sóknaráætlun.



Sóknaráætlun Austurlands

• Þróunaráætlun landshlutans í fjórum málaflokkum:

Menningarmálum

Nýsköpun og atvinnuþróun

Uppbyggingu mannauðs

Lýðfræðilegri þróun svæðisins



Sjálfbærnivísar



Leiðarljós og framtíðarsýn sóknaráætlunar

• „Austurland er fyrirmyndarsamfélag þar sem atvinnu- og menningarlíf 
er kröftugt og fjölbreytt. Til staðar er öflugt velferðarkerfi sem 
einkennist af samstöðu, trausti og sterku tengslaneti innan og utan 
landshlutans. Á Austurlandi er gott að búa og jafnvægi milli atvinnu og 
einkalífs í hávegum haft.“



Leiðarljós og framtíðarsýn sóknaráætlunar

• Jákvæð uppbygging atvinnulífs í landshlutanum.

• Gróskumikið, kröftugt og fjölbreytt menningarlíf 

• Menntunarstig á Austurlandi verði sambærilegt við aðra 
landshluta og námsþjónusta og –framboð í heimabyggð 
verði styrkt. 

• Austurland verði áhugaverður valkostur fyrir ungt fólk til 
búsetu og starfa.

• Lífsgæði íbúa verði efld enn frekar.

• Hlúð verði að börnum og ungmennum. 

• Samgöngur verði efldar innan landshlutans og til hans, í 
lofti, láði og legi.

• Vöxtur, nýsköpun, gæði og samstarf verði einkennisþættir í 
menningarstarfi á Austurlandi.

• Öflugar menningarmiðstöðvar.

• Listnám barna og ungmenna verði eflt í landshlutanum.

• Starfandi listamönnum fjölgi í landshlutanum. 

• Skapandi greinar nái kjölfestu í landshlutanum. 

• Austurland verði þekktur áfangastaður ferðamanna.

• Auðlindanýting í heimabyggð verði í hávegum höfð. 

• Gæðavitund, sjálfbærni, umhverfisvitund og 
þjónustulund verði lykilatriði. 

• Stuðla að virðisaukandi auðlindanýtingu í heimabyggð. 

• Öflugt markaðsstarf fyrir Austurland.

• Rannsóknir á fjölbreyttum fræðasviðum á Austurlandi.



Íbúafundur í mars 2016 – Austurlandið mitt

• Óþreyja

• Einfaldari áætlanir

• Skýr markmið

• Færri verkefni og raunhæf
Greiðar og öruggar samgöngur
Öflugar nettengingar
Innanlandsflug – almenningssamgöngur
Húsnæðismál
Efling þekkingarsamfélagsins
Aukin samvinna



Fyrirliggjandi gögn

• Stöðugreining landshlutanna – Byggðastofnun

• Menningarstefna Austurlands

• Sóknaráætlun Austurlands 2013

• Tölfræðilegar upplýsingar – Hagstofan

• Ýmsar rannsóknir og skýrslur

• Sjálfbærnivísar



Aukin samvinna?

Sjálfbærnivísar

Hagvísar 
Austurlands

Stöðugreiningar 
Byggðastofnunar

Rannsóknir og 
skýrslur

Sóknaráætlun 
Austurlands

Austurland
til framtíðar



Takk fyrir!

Björg Björnsdóttir
Verkefnisstjóri sveitarstjórnarmála

ssa@ssa.is
www.ssa.is
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