
 

 

 

Samstarfssamningur 

Framsóknarflokksins, L-listans og Samfylkingarinnar 

um meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Akureyrar árin 2014 - 2018. 

 

Bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins, L-listans og Samfylkingarinnar hafa náð samkomulagi um 

myndun meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar kjörtímabilið 2014 - 2018. Samkomulag þetta er byggt á 

stefnuskrám flokkanna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2014. Bæjarstjóri verður Eiríkur Björn 

Björgvinsson. 

  

Við leggjum áherslu á félagslegt réttlæti og viljum berjast fyrir því allir njóti mannréttinda án tillits 

til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar,kynhneigðar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti.  Þetta ætlum við að hafa að leiðarljósi í öllum okkar störfum. 

Við viljum virkja íbúa til lýðræðislegrar þátttöku og gera stjórnsýsluna skilvirkari m.a. með aukinni 

rafrænni stjórnsýslu, einfaldari og skýrari verkferlum og virkara samtali við bæjarbúa. 

  

Lögð verður aukin áhersla á langtíma áætlanagerð um örugga og ábyrga fjármálastjórn og 

forgangsröðun verkefna. Við viljum auka fjölbreytni atvinnulífsins og munum beita okkur fyrir 

frekari samvinnu skóla og atvinnulífs. Þá ætlum við að bæta samstarf og samráð við starfsfólk 

sveitarfélagsins, fjölga tækifærum til starfsþróunar og öðrum leiðum sem efla þá í starfi. Við teljum 

nauðsynlegt að auka fjármagn til uppbyggingar skóla og velferðarmála og við fjárhagsáætlanagerð 

munum við miða að því að styrkja þessa þætti rekstursins ásamt því að jafna stöðu bæjarbúa. 

Bæjarfélag sem býr yfir fjölbreyttu atvinnulífi, góðum skólum, líflegri menningu og öflugu 

íþróttalífi er líklegt til að laða að sér nýtt fólk og halda í þann mannauð sem fyrir er. Við ætlum að 

leggja okkar af mörkum til að Akureyri megi áfram styrkjast og dafna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Stjórnsýsla og fjármál 

 

● Auka stöðugleika í rekstri bæjarins 

● Gera langtímaáætlanir um rekstur og framkvæmdir sveitarfélagsins 

● Efla íbúalýðræði 

● Gera stjórnsýsluna faglegri og gegnsærri 

● Framkvæma gæðakannanir á þjónustu bæjarins 

● Einfalda og skýra verkferla 

● Styðjast við kynjaða fjárhagsáætlunargerð    

● Efla rafræn samskipti 

 

Skólamál 

  

● Efla skólastarf og nútímavæða nám og kennslu 

● Auka virkni og áhrif foreldra í skólastarfi 

● Auka fjármagn til innra starfs leik- og grunnskóla 

● Efla sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 

● Leggja áherslu á og auka hreyfingu og virkni 

  

Velferðarmál 

  

● Vera áfram leiðandi sveitarfélag í þróun og uppbyggingu velferðarþjónustu 

● Gerður verður velferðarsamningur við ríkið 

● Tryggja framboð dvalar- og hjúkrunarrýma 

● Tryggja öruggt rekstrarfyrirkomulag Heilsugæslunnar á Akureyri 

● Setja velferð barna og ungmenna í forgang 

● Koma á fót Ungmennamiðstöð og efla geðheilbrigðisþjónustu ungs fólks 

● Stuðla að aukinni lífsfyllingu eldri borgara 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atvinnumál 

  

● Setja á stofn atvinnu- og nýsköpunarráð 

● Efla frumkvöðlastarfsemi, m.a. með stofnun frumkvöðlaseturs og FabLab smiðju 

● Efla markaðsrannsóknir og markaðssókn í ferðaþjónustu allt árið 

● Stuðla að atvinnufrumkvæði á öllum sviðum 

● Skapa umhverfi með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum 

● Akureyrarbær verði eftirsóttur vinnuveitandi sem gott er að starfa hjá 

● Tryggja næga raforku til atvinnuuppbyggingar 

● Beita okkur fyrir öflugu millilandaflugi allt árið 

● Marka skýra stefnu í málefnum Norðurslóða 

  

 

 Menningarmál 

  

● Auka vægi lista og menningar í skólastarfi og uppeldi barna 

● Efla lista- og menningarstarf 

● Styðja við uppbyggingu menningar sem atvinnugrein 

● Auka samstarf og samrekstur menningarstofnana 

● Tengja betur menningarstofnanir og skólastarf 

● Hefja undirbúning að stofnun listaskóla barna og unglinga 

● Ljúka byggingu Sjónlistamiðstöðvar 

 

 Íþróttir og tómstundir 

  

● Tengja betur saman starfsemi grunnskóla og íþróttafélaga 

● Auka þátttöku fólks á öllum aldri í íþrótta- og tómstundastarfi 

● Hækka frístundastyrk í 25 þúsund krónur og til 18 ára aldurs á kjörtímabilinu 

● Veita frístundastyrk til eldri borgara 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mannréttinda og samfélagsmál 

  

● Virkja betur ungmennaráð, öldungaráð og hverfisnefndir við ákvarðanatöku 

● Eyða óútskýrðum launamun og fá jafnlaunavottun 

● Setja jafnrétti í öndvegi 

● Efla samfélagslega þátttöku Akureyringa af erlendum uppruna   

● Efla forvarnarstarf 

 

 

Skipulag, umhverfi og samgöngur 

  

● Taka forystu meðal íslenskra sveitarfélaga í umhverfismálum 

● Setja okkur mælanleg markmið í umhverfismálum 

● Endurskoða aðalskipulag 

● Gera innviði hagkvæmari og sjálfbærni að leiðarstefi við skipulagsgerð 

● Virkja bæjarbúa til þátttöku í mótun skipulags 

● Vinna áfram að uppbyggingu miðbæjarins 

● Stórefla strætósamgöngur með einfaldara leiðakerfi 

● Byggja umferðamiðstöð á kjörtímabilinu 

● Bæta græn svæði í bænum í þágu íbúanna 

● Standa vörð um öflugt innanlandsflug 

● Gera úttekt á framtíðaríbúðaþörf 

● Gera vélakost bæjarins vistvænni 

 

 

Akureyri 18. júní 2014 

f.h. Framsóknar          f.h L-listans bæjarlista    f.h Samfylkingarinnar 

 

_________________________    _________________________   _________________________ 

Guðmundur Baldvin Guðmundsson     Matthías Rögnvaldsson      Logi Einarsson 

 

_________________________    _________________________  _________________________ 

             Ingibjörg Isaksen                            Silja Dögg Baldursdóttir                   Sigríður Huld Jónsdóttir 


