
 
Samráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum - 1. fundur 
þriðjudagur, 13. október 2020 13:00, Teams 
 
Mætt: Sigtryggur Magnason , Hanna Dóra Hólm Másdóttir , Alfa Dröfn Jóhannsdóttir, Anna 
Katrín Einarsdóttir , Ásgeir Eiríksson; Berglind Kristinsdóttir, Fannar Jónasson, Jón Þór 
Þorvaldsson, Magnús Stefánsson, Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir , Pétur Berg Matthíasson , 
Steinunn Sigvaldadóttir , Þórarinn V. Sólmundarson , Logi Gunnarsson , Hrafnhildur 
Tómasdóttir, Hermann Sæmundsson, Hildur Jakobína Gísladóttir, Kjartan M. Kjartansson  
 

Fundargerð.  
 

1. Staða verkefna á aðgerðaáætlun - Samband sveitafélaga á Suðurnesjum 
Logi Gunnarsson verkefnisstjóri hjá SSS fer yfir stöðu aðgerða í aðgerðaáætlun. Öll 
verkefni utan þrjú (3, 5 og 6) eru farin af stað.  
Hermann kynnir stöðu á menntaverkefni og samning við Keili.  
Stofnaður verður Teams aðgangur fyrir samráðsteymið. MRN er að vinna lokaskýrslu 
vegna WOW úrræðis sem þau munu gera aðgengilega fyrir hópinn.  
Reykjanesbær mun gera minnisblað frá Gunnlaugi Júlíussyni hagfræðing aðgengilegt 
fyrir hópinn.  

 
2. Staða vinnumarkaðsmála – Vinnumálastofnun 

Hildur Jakobína Gísladóttir fer yfir stöðu vinnumarkaðsmála á Suðurnesjum. Kynnir 
verkefnið Nám er tækifæri. Íbúafundur skilað góðum árangri hefur verið miðlað um 40 
störfum síðan þá.  
Hrafnhildur Tómasdóttir fer nánar yfir verkefnið Nám er tækifæri og vísar í reglugerð 
sem gildir um verkefnið. Verið að ganga frá samningum við símenntunarmiðstöðvar og 
ráðgjafa innan skólakerfis um að koma að ráðgjöf við þennan stóra hóp atvinnulausra.  
Mikil virk vinna í úthringingum til atvinnuleitenda.  
 

3. Íbúafundur helstu niðurstöður - Samband sveitafélaga á Suðurnesjum 
Berglind Kristinsdóttir – SSS fer yfir verkefnastöðu sveitarfélaga á Suðurnesjum og 
annarra opinberra aðila. Glærur aðgengilegar á Teams.  
 

4. Önnur mál 

• SSS- minnir á að ráðuneyti skoði stöðu Suðurnesja varðandi vinnu fyrir fjárlög 
næsta ár.  

• Spurt hvernig vinna samráðsteymisins fari fram. Fundað verður mánaðarlega til 
að fara yfir stöðu aðgerða og ræða önnur brýn mál hverju sinni.  

 
Fundargerð ritaði: Hanna Dóra Hólm Másdóttir 
Fundi slitið kl. 13:58 
Næsti fundur: boðaðir verða mánaðarlegir fundir fram á vor.  
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