Starfsáætlun atvinnu- og menningarnefndar 2016
Um verkefni atvinnu- og menningarnefndar samkvæmt samþykktum fyrir nefndina.
1. gr.
Atvinnu- og menningarnefnd hefur umsjón með menningarmálum í sveitarfélaginu og fjallar
um atvinnu-, markaðs- og kynningarmál í umboði bæjarstjórnar eftir því sem nánar segir í
samþykkt þessari sem gerð er í samræmi við Samþykkt um stjórn Fljótsdalshéraðs og
fundarsköp bæjarstjórnar.
2. gr.
Atvinnu- og menningarnefnd gerir tillögu til bæjarstjórnar um stefnumörkun, reglur og
gjaldskrár á sviði menningarmála og á sviði atvinnu-, markaðs- og kynningarmála
sveitarfélagsins, eftir því sem við á. Nefndin fylgist með því að stofnanir á hennar vegum
vinni að settum reglum, veiti góða þjónustu og að starfsemi þeirra sé skilvirk og hagkvæm.
3. gr.
Helstu verkefni nefndarinnar á sviði menningarmála eru:
1. stuðla að öflugu menningarstarfi á Fljótsdalshéraðs og hafa um það samstarf við aðila sem
starfa á því sviði, m.a. með gerð sérstakra samstarfssamninga þar sem það á við,
2. hafa eftirlit með starfsemi og rekstri menningarstofnana á vegum Fljótsdalshéraðs,
3. fylgjast með starfsemi þeirra menningarstofnana sem njóta styrkja atvinnu- og
menningarnefndar,
4. hafa umsjón með hátíðarhöldum á vegum sveitarfélagsins,
5. sjá til að til séu sem gleggstar upplýsingar um menningarstarfsemi á Fljótsdalshéraði og að
íbúar hafi upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er,
6. hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem gerðir eru við menntamálaráðuneytið um
samstarf ríkisins og sveitarfélagsins um menningarmál á Fljótsdalshéraði,
7. hafa umsjón með félagsheimilum í sveitarfélaginu,
8. fara með þau störf sem stjórn bókasafna eru falin skv. 8. gr. bókasafnslaga,
9. gera tillögur um tilnefningu bæjarlistamanns eða listamenn sem hljóta eiga starfslaun skv.
reglum Fljótsdalshéraðs þar um
10. að gera tillögur til bæjarstjórnar um staðarval og gerð nýrra mannvirkja sem ætluð eru til
menningarstarfs.
Helstu verkefni nefndarinnar á sviði atvinnumála eru:
1. vinna að framgangi stefnu á sviði atvinnumála t.d. með gerð aðgerðaáætlunar í samráði við
aðra hluta stjórnsýslunnar,
2. bera ábyrgð á samskiptum við hagsmunaaðila í atvinnulífi þ.m.t. í ferðaþjónustu. Jafnframt
ber nefndin ábyrgð á samstarfi við samtök atvinnulífs og ferðaþjónustu í landshlutanum,
3. gera tillögur um umbætur í starfsumhverfi fyrirtækja í sveitarfélaginu ásamt því að standa
fyrir almennum fundum og málþingum um atvinnumál,
4. vinna í nánu samstarfi við þróunar- og nýsköpunarstofnanir í atvinnu- og ferðamálum á
Austurlandi og á landsvísu,
5. halda utanum markaðs og kynningamál sveitafélagsins,
6. fara með umsjón Atvinnumálasjóðs Fljótsdalshéraðs og veita úr honum styrki.

Helstu verkefni og áherslur ársins 2016

Atvinnumál
Atvinnustefna – Stefna sveitarfélagsins í atvinnumálum verði tekin til umræðu og endurskoðunar á
haustmánuðum.
Atvinnuráðstefna – Haldin verði atvinnuráðstefna á árinu sem hafi það hlutverk að beina sjónum að
tækifærum svæðisins.
Atvinnumálasjóður – Ekki er auglýst eftir styrkumsóknum á árinu. Fjármagn sjóðsins var lækkað
töluverð á árinu miðað við undanfarin ár. Sjóðurinn tekur þátt í verkefninu Ræsing, með
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Alcoa. En verkefnið miðar að því að finna, styðja og vinna með aðilum
að nýsköpunarverkefnum.
Frumkvöðlasetur – Samstarfsverkefni með Austurneti, AFL starfsgreinafélagi og Austurbrú um
rekstur frumkvöðlasetursins Hugvangs. Sveitarfélagið á fulltrúa í stjórn. Verkefnið er á sínu öðru ári
og verður það endurmetið í haust.
Egilsstaðastofa - Á árinu verður unnið að framtíðarþróun og starfsemi Egilsstaðastofu í samstarfi við
Þjónustusamfélagið á Héraði.
Þjónustusamfélagið – Unnið er áfram á árinu með Þjónustusamfélaginu á Héraði að sameiginlegum
hagsmunamálum sveitarfélagsins og atvinnulífsins, skv. samningi milli aðila. Starfsmaður
sveitarfélagsins er áheyrnarfulltrúi í stjórn félagsins en auk þess gerir stjórnin nefndinni grein fyrir
starfseminni reglulega. Verkefni sem nefndin vinnur með Þjónustusamfélaginu eru m.a. merkingar í
sveitarfélaginu og bæklingur um áfangastaðinn Fljótsdalshérað ofl.
Áfangastaðurinn Austurland – Verkefni unnið með Ferðamálasamtökum Austurlands,
sveitarfélögum og Austurbrú og miðar að því að skapa samstöðu um stoðir áfangastaðarins, helstu
framkvæmdaþætti og forgangsröðun þeirra. Afraksturinn, ef vel tekst til, á að nýtast sveitarfélögum á
Austurlandi til að geta saman byggt upp áfangastað fyrir ferðamenn og enn betri búsetukost fyrir
íbúana.
Skógrækt – Áfram verði lögð áhersla á að auknir fjármunir komi til skógræktar frá ríkinu og
afurðavinnslu.
Orkuframleiðsla – Nefndin leiti leiða til að tryggja að raforka sem framleidd er í sveitarfélaginu verði
nýtt þar til atvinnuframleiðslu.
Egilsstaðaflugvöllur – Áfram verður unnið með Austurbrú að málefnum flugvallarins sem
millilandaflugvallar.
Landbúnaður – Unnið verði að því að fá lögum um ábúð á ríkisjörðum breytt þannig að þegar
ábúendur hætta rekstri þá verði öðrum gefinn kostur á að taka við rekstri þeirra.
Stórurð – Áframhaldandi vinna með Borgarfjarðarhreppi um verkefnið, en byggingu þjónustuhúss
(salernis) á Vatnsskarði lýkur á þessu ári. Verkefnið fékk 8 milljón króna styrk frá Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða á árinu. Einnig er fyrirhugað að vinna frekar með tvær gönguleiðir í Stórurðina.

Fardagafoss – Á árinu verður göngustígur frá bílastæði að Fardagafossi lagfærður, brú sett á læk og
gerður skoðunarpallur. Verkefnið fékk 2.6 milljón króna styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
á árinu.
Áfangastaðir á Fljótsdalshéraði – Á árinu hófst vinna starfshóps sem í sitja fulltrúar sveitarfélagsins
og Þjónustusamfélagsins á Héraði sem hefur það hlutverk að greina og forgangsraða uppbyggingu
áfangastaða ferðamanna í sveitarfélaginu. Niðurstaða hópsins verður m.a. notuð við gerð
fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og við ákvörðunartöku um umsóknir úr sjóðum.

Menningarmál
Menningarstefna – Vinnuhópur á vegum nefndarinnar vinnur að mótun stefnu í menningarmálum
fyrir sveitarfélagið. Áætlað er að stefnan verði afgreidd úr nefnd í apríl eða maí. Þá verði hafist handa
við kynningu hennar og innleiðingu.
Menningarhús – Unnið verður að uppbyggingu menningarhúss í samstarfi við ríkisvaldið og fleiri aðila
í samræmi við niðurstöður sérstaks vinnuhóps um málið.
Menningarstyrkir – Nýtt verklag við úthlutun menningarstyrkja sveitarfélagsins var í fyrsta sinn notað
í byrjun ársins. Gert er ráð fyrir að verklagið verði metið síðar á árinu í ljósi reynslunnar.
Ormsstofa – Unnið verður að því að koma stofunni / sýningu á laggirnar í samstarfi við Landsvirkjun
og fleiri aðila. Gert er ráð fyrir fjármunum til verkefnisins á sérstökum lið nefndarinnar.
Félagsheimilin – Rekstur félagsheimilisins Hjaltalundar verði tekinn til skoðunar í samstarfi við
nærsamfélagið m.a. með það í huga að finna því aukið hlutverk t.d. á sviði ferðaþjónustu.
Tónlistarhátíð – Unnið verður að því að koma veglegum tónlistarviðburði / útihátíð á laggirnar í
sveitarfélaginu.
Minjavernd og fornleifaskráning – Könnuð verður staðan á fornleifaskráningu í sveitarfélaginu og
menningarminjum. Leitað verði leiða um hvernig megi auka skráningu fornleifa í samvinnu við
Minjastofnun.
Minjasafn Austurlands - Unnið verður að því í samstarfi við stjórn Minjasafnsins að safnið verði
ábyrgðasafn. Stjórn og forstöðumaður safnsins verði hvött til að leita samstarfs við önnur söfn í
landinu um sýningar og sýningarmuni.
70 ára afmæli Egilsstaðakauptúns – Ákveðið hefur verið að minnast þess á næsta ári að þá verða 70
ár frá því kauptúnið var ákveðið með lögum. Fyrirhugað er sérstök afmælisdagskrá á Ormsteiti í þessu
tilefni. Þá verður efnt til samkeppni um útilistaverk. Á þessu ári verði hafist handa við undirbúning
þessara verkefna.
Galtastaðir fram – Þjóðminjasafnið hefur undanfarin misseri unnið að ýmsum lagfæringum á svæðinu
og rætt samstarf við Minjasafn Austurlands og sveitarfélagið um rekstur þess. Fyrirhugað er að
bærinn verði opnaður fyrir ferðamönnum sumarið 2017. Á þessu ári verði hugsanlega aðkoma
sveitarfélagsins metin.

