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VERKEFNISÁÆTLUN GAUMS –  SJÁLFBÆRNIVERKEFNISINS Á NORÐAUSTURLANDI  
 

VERKÞÆTTIR 

• Vöktun: Rýni á vísum, gagnaöflun, úrvinnsla, framsetning gagna.  

• Umsýsla og kynning: Fréttir og birting niðurstaða á vef og samfélagsmiðlum, kynning á niðurstöðum og verkefninu, 

stýrihópsfundir, skipulag og framkvæmd ársfundar, samráð og samskipti við hagsmunaaðila og verkkaupa. Trygging 

gæða og áreiðanleika í úrvinnslu og birtingu gagna. 

• Áfangar: Ársyfirlit, verkefnisáætlun og ársfundur. 

Gert er ráð fyrir að vinnan við rýni á vísum fari fram á haustdögum og að tillögur mögulegum breytingum yrðu til umfjöllunar á haustfundi 

stýrihóps.  
 

STÝRIHÓPUR 

Stýrihópur kemur saman tvisvar á ári, í mars og nóvember.  Stýrihópur hefur aðgang að Teams-hópi verkefnisins, 

stýrihópsfundir, upplýsingapóstar um uppfærslur.  

Mars– Fundarstaður: Þingeyjarsveit 
Framgangur verkefnis, undirbúningur ársfundar, ársyfirlit 2021, önnur mál. 

Nóvember – Fundarstaður: Norðurþing 
Framgangur verkefnis, tillaga að verkefnis- og kostnaðaráætlun ársins 2022, undirbúningur ársfundar, endurskoðun 
vísa, önnur mál. 
 

ÁRSFUNDUR 

Lagt er til að 5. ársfundur Gaums fari fram í lok maí/byrjun júní í Þingeyjarsveit.  

Tillögur að umfjöllunarefni:  

• Atvinnulíf og búsetuþróun, með vísan í vísa 3.2 um atvinnulíf (búfénaður og gisting) og 1.1 um lýðfræði (þróun 

mannfjölda). 

• Loftslagsmál og orkuskipti, með vísan í vísi 1.7 um samöngur, 2.1 um andrúmsloft (losun og loftgæði) og 2.7 um 

neyslu- og framleiðslumynstur (úrgangsmál). 

• Skipulagsmál sveitarfélaga, verkfæri í loftslagsmálum.  
 

VERKEFNISSTJÓRN 

Verkefnisstjórn innan rannsóknasviðs Þekkingarnets Þingeyinga er skipuð fjögurra manna teymi sem kemur að vinnu við 

verkefnið. Verkefnisteymið sér um umsýslu og utanumhald með vöktun og framgangi verkefnisins, kynningu, samskipti, 

samráð og samstarf við meðal annars tengilið Landsvirkjunar og stýrihóp. Gert skal ráð fyrir mánaðarlegum fundum 

verkkaupa og verktaka. Samráðs-/samræmingarfundur við Austurbrú í feb/mars. 
 

KYNNING 

Kynning á verkefninu fer að mestu fram með rafrænum hætti með vef verkefnisins, facebooksíðu og póstlista en einnig með 

kynningum fyrir sveitarfélögum, fyrirtækjum og stofnunum. Kynningar eru á höndum verkefnastjóri og teymis ÞÞ.  

Gera þarf átak í að markaðssetja facebook-síðu verkefnisins. Nú „líkar“ um 190 manns við síðuna. Markmið að a.m.k 1000 

manns „líki við“ síðu verkefnisins á facebook fyrir lok ársins 2022. Virkur fréttaflutningur og regluleg „boost“ á síðu.  
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Á haustdögum 2022 verða sveitarfélögin Norðurþing og sameinað sveitarfélag Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar heimsótt 

og verkefnið kynnt nýjum kjörnum fulltrúum og starfsfólki.  

Á árinu 2021 hafa verið unnin drög að kynningarefni, svokölluðum núllpunkti Gaums sem borinn er saman við stöðuna 10 

árum frá upphafsári vöktunar (2011-2020). Ætlunin er að vinnu við efnið verði lokið á árinu 2022 og það nýtist við kynningu  á 

verkefninu í þeim tilgangi að vekja frekari áhuga á því. 

Gagnasafn Gaums fer sífellt stækkandi og gögn sumra vísanna ná nú yfir 10 ára tímabil. Gagnapakkarnir verða kynntir 

rannsakendum og kennurum við starfandi skóla á háskólastigi. 

Verkefnisstjórn mun senda inn tillögur að erindum á ráðstefnur hvar augljós tækifæri eru til að vekja athygli á Gaumi og því 

gagnasafni sem þegar er til staðar á vettvangi Gaums, til samræmis við umfjöllunarefni hverrar ráðstefnu fyrir sig.  

Þekkingarnetið stefnir að því að nýta gagnasafn Gaums til eigin verkefna meðal annars með umsóknum í 

Byggðarannsóknasjóð og ráðningum háskólanema til sumarstarfa. 
 

VÖKTUN 

Kjarni verkefnisins er vöktun vísa þess og mælikvarðanna sem þeir innihalda. Verkefnisstjórn aflar gagna hjá viðeigandi 

aðilum, vinnur úr og birtir á vef verkefnisins. Að minnsta kosti tveir starfsmenn meðhöndla öll gögn sem tryggir áreiðanleika 

gagna og upplýsinga sem birtar eru á vef verkefnisins. 

Birting er áformuð sem hér segir: 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des 

 V 1.3  V 1.7  V 1.1.  V 1.7  V 1.7  V 1.1  V 2.1  V 1.2  V 2.2  V 1.4  V 1.6  V 2.6 

 V 1.4    V 2.1  V 2.4  V 2.7  V 1.3    V 3.3  V 2.4  V 3.1  V 3.4   

 V 2.7      V 2.5  V 3.2  V 1.6    V 3.5         

 V 3.6          V 3.6             

                        

                        

                        

Vísar sem ekki eru birtar upplýsingar um árlega 

V 1.5 – Gagnaöflun, úrvinnsla og birting ræðst af tímasetningu kosninga hverju sinni. Alþingiskosningar verða í september 2021. Gögn 

vegna þeirra verða birt á árinu 2022 þegar Hagstofa hefur unnið úr kosningagögnum vegna forsetakosninga. 

V 1.6 – Gögn vegna skólabarna eru birt á 4 ára fresti. Næsta rannsókn fer fram árið 2022. Gögn vegna menntunar verða birt 2022/2023. 

V 1.6 – Menntunarstig íbúa eru birt á 5 ára fresti. Næsta rannsókn fer fram árið 2022. Gögn vegna menntunarstigs verða birt 2022/2023. 

V 2.3 - Gagnaöflun á 6 ára fresti – verður uppfært 2024 

V 2.7 - Mælingar eru ekki framkvæmdar reglulega (meðferð skólps) – var uppfært á árinu. 
 

KOSTNAÐUR 

Kostnaði við verkefnið eru gerð skil í fylgiskjali. Gert er ráð fyrir sama tímafjölda og árið 2021 en tilfærslu á milli liða auk 

viðbótar vegna verksfunda með verkkaupa. Tímum sem nýttir eru í vöktun fækkar en tímum sem nýttir verða í kynningu 

fjölgar. Kostnaður við „boost“ á facebook hækkaður til að dreifa fréttum og fjölga þeim sem „líkar við“ facebook-síðu Gaums.  
 

VÖRÐUR VIÐ ÁRSLOK 2022 

• Unnið hafi verið úr nýjustu gögnum hvers vísis og þau birt á íslensku og ensku.  

• Mat á núverandi vísum og hvort bæta eigi við fleirum. 

• Fjöldi „líkar við“ facebook Gaums verði 1000 manns.  

• Fundir: Níu verkstöðufundir með eiganda verkefnisins, tveir stýrihópsfundir, 5. ársfundur Gaums hafi farið fram. 

• Gerð hafi verið verkefnis- og kostnaðaráætlun vegna ársins 2023 og hún lögð fyrir. 

• Gerð hafi verið samantekt vegna starfsemi verkefnisins fyrir árið 2022. 

• Verkefnið hafi verið kynnt sveitarfélögum og fræðasamfélagi. 


