
Gögn, upplýsingar, þekking og viska!

Jóna Árný Þórðardóttir

Framkvæmdastjóri Austurbrúar



Tilgangur verkefnisins

• Sjálfbær þróun sem leiðarljós

• Vegvísir fyrir stefnumið á byggingar – og 

rekstrartíma

• Fylgjast með árangri með skilgreindum 

tölulegum vísum.



Kjarni vinnunnar

Viska

Þekking

Upplýsingar

Gögn



Vísir 1.13 - Atvinnuleysi



Víddir verkefnisins



Austurbrú
Austurbrú vinnur að því að Austurland verði staður fólks, fjárfesta 
og fyrirtækja sem vilja byggja upp sjálfbært samfélag.

Verkefni Austurbrúar eru fjölbreytt og krefjandi og snúa að:

• Atvinnuþróun og markaðssetningu

• Menntun og rannsóknum

• Menningu

• Þjónustu við sveitastjórnarstigið



Stefnur stjórnvalda



Stefnur stjórnvalda



Svæðisbundnar stefnur





Verkefni 6.1.3

Söfnun og miðlun upplýsinga

• Rannsóknarmiðstöð Austurlands safnar saman á einn stað 
upplýsingum er varða mannlíf og samfélag á Austurlandi. 
– Slíkar upplýsingar, sem eru í dag misaðgengilegar, veita yfirsýn yfir 

byggðamál, menntun, skapandi störf og vísindi. 

– Yfirsýn yfir þessa þætti er til hagsbóta fyrir landshlutann og stuðlar 
að nýbreytni og uppbyggingu. 

– Upplýsingarnar gagnast þar að auki til markaðssetningar á svæðinu, 
bæði til búsetu og atvinnuuppbyggingar. 

– Hægt er að svara spurningum á borð við spurningar um það hvað 
einkenni þann hóp sem staldrar stutt við á Austurlandi og hvað veldur 
mikilli íbúaveltu. 



Staðan í dag
• Í dag eru sum hrágögn aðgengileg t.d. Hagstofunni en ekki mikið 

af upplýsingum (túlkuðum gögnum)

• Mikið af hrágögnum sem ekki eru aðgengileg nema með því að 
kaupa sérvinnslur frá eigendun gagnasafna
– Hagstofan

– Ríkisskattstjóri

– Credit info

– O.fl.

• Töluverð vinna að breyta hrágögnum í upplýsingar og túlka síðan 
upplýsingarnar

• Oftast ekki tími eða mannskapur innan fyrirtækja eða stofnana að 
vinna þetta sjálf



Leið A
• Þróun á núverandi 

forsendum
– Fyrirtækin sjálf noti 

verkefnið sem upplýsinga-
og miðlunargrunn fyrir sína 
skýrslugerð s.s. 
samfélagsskýrslur o.fl.

– Kynningarátak á 
gagnasafninu gagnvart 
rannsóknar- og 
háskólasamfélaginu fyrir 
rannsóknir og túlkun byggt 
á gögnunum. 



Leið B
• Þróun – byggt á útvíkkun 

verkefnisins
– Skilgreina notendur

– Greina þekkingargöp og skilgreina 
viðbótar mælikvarða

– Skilgreina hverjir eiga að túlka 
upplýsingarnar

– Skilgreina hvernig skuli miðla til 
notenda

– Gera áætlun um hvernig skuli 
staðið að því að hvetja til notkunar 
á þekkingunni í stefnumótun 
fyrirtækja og sveitarfélaga á 
svæðinu

– Búa til svigrúm fyrir 
frumkvæðisrannsóknir – ný gögn

Sjálfbærni.is

Aðrir
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Takk fyrir!


