Fréttabréf til stofnaðila
Helstu verkefni haustið 2015
Jón Knútur Ásmundsson og Jóna Árný Þórðardóttir
15.1.2016

Fréttir af innleiðingaráætlun
Eitt af megin verkefnum Austurbrúar á árinu 2015 er að innleiða nýtt skipulag í samræmi við tillögur
starfsháttanefndar sem kynntar voru á framhaldsársfundar 30. september 2014. Þessar breytingar
munu gera skipulag Austurbrúar mun sveigjanlegra, fagþekking nýtist betur auk þess möguleikar til
þverfaglegrar samvinnu verða fleiri. Markmiðið er sem fyrr að Austurbrú geti orðið sá aðili sem ríki,
sveitarfélög, hagsmunaaðilar og íbúar geta leitað til með verkefni og einföldun stoðkerfis
landshlutans í samræmi við áherslur hins opinbera.
Tillögur starfsháttanefndar er að finna á heimasíðu Austurbrúar hér: http://www.austurbru.is/is/umausturbru/stjorn-og-fagrad-austurbruar/fundargerdir-arsfunda
Eftirfarandi yfirlit segir frá helstu verkþáttum innleiðingaráætluninnar, hvernig þeir standa nú og
hvernig þeir stóðu í lok apríl. Sumum verkefnum innleiðingaráætlunar er lokið og um þau er fjallað í
fyrri fréttabréfum. Flestir starfsmenn koma að þessari vinnu.
Hér er einungis stutt lýsing á hverju verkefni fyrir sig og staðan á því í dag. Hafi lesandi áhuga á að
fá ítarlegri upplýsingar um framvindu verkefnis á árinu 2015 eða aðrar upplýsingar er honum bent
á að lesa fyrri fréttabréf sem finna á má á heimasíðu Austurbrúar eða leita eftir svörum hjá
framkvæmdastjóra.
http://www.austurbru.is/is/um-austurbru/utgefid-efni/frettabref-til-stofnadila

Samræming verk- og kostnaðarbókhalds
Greining verkefna, verk- og þjónustuþátta
 Skýring: Að koma því á að verkbókhald, kostnaðarbókhald og verknúmer sé samtengt svo
hægt sé að fylgjast með kostnaðarframvindu hvers verkefnis.
 Staðan í dag: Búið er að innleiða verkbókhaldið í DK. Verkþáttagreining sem unnin var í
byrjun árs 2015 var tekin til endurskoðunar og einfölduð svolítið í takt við reynsluna.

Samræming verk- og kostnaðarbókhalds
 Skýring: Að koma því á að verkbókhald, kostnaðarbókhald og verknúmer sé samtengt svo
hægt sé að fylgjast með kostnaðarframvindu hvers verkefnis.
 Staðan í dag: Verkbókhald er komið í fulla virkni og eru nú allir reikningar skráðir inn á
verknúmer.

Innleiðing
 Skýring: Innleiða notkun starfsmanna á verkbókhaldi og verkskráningu skv. nýju kerfi.
 Staðan í dag: Verkefni lokið - allir starfsmenn skrá bæði tíma sína í verkbókhaldið sem og
samþykkja kostnaðarreikninga fyrir sín verkefni.

Starfsmannamál
Endurskoðun starfagreiningar
 Skýring: Endurskoðun starfagreininga þar sem markmiðið er að fara yfir skipulag og skiptingu
verkefna á milli starfsmanna.

 Staðan í dag: Búið er að innleiða starfaaðgreiningu sem byggir á verkbókhaldinu. Á grundvelli
fjárhagsáætlunar 2016 verður ábyrgð verkefnaastjóra gerð ennþá skýrari m.t.t. aðfanga og
tímaskráningar.

Starfalýsingar
 Skýring: Starfslýsingar þurfti að taka til endurskoðunar og eftir atvikum hefur þurft að gera
nýja ráðningasamninga.
 Staðan í dag: Starfslýsingar bæði fyrir verkefnisstjóra og yfirverkefnisstjóra liggur fyrir.

Kjara og starfsumhverfi
 Skýring: Tekið saman yfirlit yfir ýmis kjaramál og málefni tengd skráningu vinnutíma enda
mikilvægt að allir starfsmenn séu samstíga varðandi skráningu.
 Staðan í dag: Starfsmannahandbók liggur fyrir sem og verklagsreglur sem tengjast kjara- og
starfsumhverfi.

Upplýsingaflæði
Skipulag upplýsingaflæðis
 Skýring: Skipulag upplýsingaflæðis innan stofnunar og innleiðing þess skipulags. Annars vegar
er um að ræða upplýsingaflæði milli starfsmanna og hinsvegar upplýsingaflæði milli stjórnar,
framkvæmdastjóra og starfsmanna.
 Staðan í dag: Starfsmannafundir þar sem allir starfsmenn koma saman á vinnudag eru tvisvar
á ári (febrúar, september). Vikulega er 45 mínútna starfsmannafundur á Skype þar sem farið
er yfir það sem efst er á baugi á hverjum tíma. Markmið er að hafa stjórnendateymisfundi
reglulega a.m.k. einu sinni í mánuði en á meðan mest var umleikis í breytingarferlinu voru
stjórnendateymisfundir vikulega.

Smíði og innleiðing verkferla
Verkferlar fyrir sértæk -og kjarnaverkefni
 Skýring: Hvernig ný verkefni eru stofnuð og upplýsingar skráðar.
 Staðan í dag: Ferli um ný verkefni og utanumhald liggur fyrir í starfsmannahandbók.

Verklagsreglur um skipan faghópa verkefna
 Staðan í dag: Í vinnslu.

Innleiðing verkferla
 Skýring: Innleiða þarf notkun allra verkefnastjóra á samræmdum verkferlum
 Staðan í dag: Ferli um ýmis mál liggur fyrir í starfsmannahandbók. Þegar upp koma tilvik þar
sem talin er þörf á nýjum ferlum þá eru þeir búnir til af starfsmönnum sem senda ferlið til
ritstjóra handbókarinnar.

Verklagsreglur stjórnar
Endurskoðun á verklagsreglum stjórnar
 Skýring: Endurskoðun reglna varðandi fagráð, varðandi verkaskiptingu stjórnar og
framkvæmdastjóra o.fl.
 Staðan: Endurskoðaðar reglur fara fyrir framhaldsaðalfund til endanlegrar staðfestingar.

Tengsl SSA við Austurbrú
Reglur um ábyrgð og hlutverk formanns SSA og verkefnastjóra sveitarstjórnarm
 Skýring: Gerð verklagsreglna um aukna ábyrgð formanns SSA og hlutverkaskiptingu hans og
verkefnastjóra sveitarstjórnarmála hjá Austurbrú.
 Staðan: Í vinnslu há SSA.

Fjármál
Gerð nýrra samninga vegna Vonarlands.
 Skýring: Gerður verði nýr leigusamningur vegna húsnæðisins á Vonarlandi sem styður við
hlutverk Austurbrúar og passar við aðstæður stofnunarinnar fyrir árið 2015.
 Staðan: Samningur undirritaður með þeim breytingum sem náðist að koma í gegn.

Uppsetning fjárhagsbókhalds
 Skýring: Gengið verði frá uppsetningu fjárhagsbókhald til að styðja við skýrslugjöf og
greiningu kostnaðar.
 Staðan: Fyrir liggur að starfsmenn geta beðið um skýrslur hjá verkefnastjóra fjármála. Aukin
sjálfvirkni er í skoðun.

Upplýsingagjöf til stofnaðila
 Skýring: Gerðir verða verkferlar fyrir miðlun fjárhagsupplýsinga reglulega til stofnaðila.
 Staðan: Þrjú fréttabréf hafa komið út á árinu. Unnið er að fréttabréfi upplýsingabréfi sem
fylgir fjárhagsáætlun 2016 til stofnaðila.

Kostnaðargreining samninga
 Skýring: Fastir samningar verði kostnaðargreindir sem grundvöllur undir endurskoðun
samninga og gerð nýrra samninga á árinu 2015.
 Staðan: Kostnaðargreining á samningi vegna menntamála var hluti af ferli við að fá hækkun
framlaga fyrir 2016. Fleiri samningar eru á dagskrá að kostnaðargreina s.s. samningur um
markaðsmál og er hluti af vinnu við að fá aukin framlög í málaflokkana.

Starfsreglur og innra skipulag
 Skýring: Gerðar verði innri reglur er varða símenntun starfsmanna og annað er miðar að
jákvæðu og uppbyggilegu starfsumhverfi innan stofnunarinnar.
 Staðan: Reglur og umhverfi í kringum símenntun starfsmanna eru útgefnar í
starfsmannahandbók.

Kostnaðareftirlit
 Skýring: Búnir verði til innri verkferlar sem miða að virku kostnaðareftirliti sem aðgengilegt er
öllum er starfa innan stofnunarinnar.
 Staðan: Kjarnaskýrslur um tíma og kostnað á sín verkefni geta verkefnisstjóra nálgast hjá
verkefnisstjóra fjármála. Unnið er að skoðun að aukinni sjálfvirkni ferlanna.

Önnur verkefni
Hér er stiklað á stóru á helstu áföngum í starfsemi Austurbrúar í haust. Þetta er ekki tæmandi listi.
 Tilkynnt var um beint flug í vor milli Egilsstaða og London í októberbyrjun. Var þetta afrakstur
mikillar vinnu hjá Austurbrú allt síðasta ár, einkum sl. sumar og snemma í haust.
 Verkefnið brothættar byggðir, Breiðdælingar móta framtíðina, hefur gengið vel í haust.
Byggðastofnun lagði til 7 m.kr. framlag til útdeilingar í styrkjum vegna verkefna í Breiðdal.
Alls sóttu 11 um og 9 fengu úthlutun. Þá var haldinn fjölmennur íbúafundur á Breiðdalsvík
um miðjan nóvember og er verið að ljúka áfanga í stefnu- og markmiða setningu fyrir
Breiðdalinn.
 Unnið hefur verið við verkefnið „Áfangastaðurinn Austurland“ í haust og voru drög að
svokölluðu „brand platform“ send sveitarfélögum í lok desember. Í tengslum við verkefnið
voru haldnar vinnustofur sem Austurbrú skipulagði og vann jafnframt úr gögnum sem urðu til
á þeim.
 Drög að birtingaráætlun auglýsinga voru send sveitarfélögum í lok desember og verða kynnt
á sérstökum fundi í byrjun janúar 2016.
 Austurbrú annaðist framkvæmd og kynningu á Dögum myrkurs 2015 sem haldnir voru í
nóvember.
 Við stóðum fyrir nýjung í fullorðinsfræðslu fatlaðra. Í haust byrjuðum við með námsleið sem
við kölluðum Skóli lífsins. Þetta var 60 klst námsleið, mæting tvisvar í viku í 1.5 klst í senn.
Námsskráin innihélt fjármál, heimilishald, samfélagið, afþreyingu, atvinnu, félagslega hugsun
og sjálfsstyrkingu. Svo hafa verið námskeið í jóga, matreiðslu, tónlist og iPad og lestri.
 Á vettvangi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, hefur verið unnið að ýmsum
hagsmunamálum landshlutans í tengslum við fjárlagagerð, svo sem hvað varðar aukin
framlög til háskólarannsókna og menntunarmála, sóknaráætlunar og samgöngumála svo fátt
eitt sé nefnt. Framundan er vinna við skilgreiningu áhersluverkefna ársins 2016 og
endurskoðun sóknaráætlunar landshlutans auk þess sem nú er farið að hilla undir að
niðuarstaða fáist í dómsmál sem SSA stendur í gagnvart Sternu í tengslum við akstur sérleyfis
á milli Egilsstaða og Hafnar í Hornfirði.
 Unnið hefur verið að atvinnugreiningarverkefni fyrir Fljótsdalshérað. Tekin hafa verið fyrstu
viðtöl í rannsóknar og þróunarverkefni fyrir Vinnumarkaðsráð, markmiðið er að styrkja tengsl
atvinnuleitenda og atvinnurekenda.
 Tvær rafrænar ánægjukannanir hafa verið gerðar meðal starfsmanna hjá fyrirtækjum á
Austurlandi.
 Námskeið fyrir atvinnuleitendur og starfsendurhæfingu þar sem fjallað var um atvinnuleit,
atvinnuumsóknir, ferilskrár o.fl.
 Sex iðnaðarmenn fóru í raunfærnimat í gegnum Skype og fengu samtals um 300
framhaldsskólaeiningar metnar í húsasmíði, vélstjórn og vélvirkjun. Þetta eru yfirleitt menn
með mikla starfsreynslu og fá hana metna af reyndum kennurum á móti ákveðnum áföngum


























í náminu. Náðum ekki í heila hópa þannig að Skype er góð lausn (sparar mikinn ferðakostnað)
og á vonandi eftir að aukast.
HSA og Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs voru með símenntunaráætlanir fyrir starfsmenn sem
voru unnar af Austurbrú. Fjölbreytt og yfirleitt vel sótt námskeið. Námskeið í núvitund var t.d.
mjög vinsælt.
Við buðum upp á einstaklingsviðtöl til náms- og starfsráðgjafa. Oftast áhugasviðskannanir,
aðstoð við að finna nám sem hentar (t.d. fjarnám), aðstoð við að sækja um, koma á tengslum
við skólana og fá mat á fyrra námi til þess að halda áfram í skóla. Prófkvíði er mjög algengt
vandamál.
Fengum styrk til þess að fara af stað með þróun á raunfærnimati í skógrækt.
Tæknidagurinn var haldinn 10. október og aðsókn góð að venju eða um 500 manns. Þennan
viðburð skipuleggjum við og framkvæmum í samstarfi við Verkmenntaskóla Austurlands.
Gestir frá ERCC komu í lok ágúst. Þetta var næstsíðasti fundur verkefnisins en síðasti
fundurinn verður í Eistlandi í apríl. Sænsku samstarfsaðilarnir úr þessu verkefni vinna nú að
fjármögnun „East Iceland Summer Academy“, 10 daga vinnustofum í mismunandi
listgreinum. Ef fjármögnun tekst verða vinnustofurnar í Neskaupstað í lok ágúst 2016.
Leiðbeinendur og þátttakendur koma frá öllum Norðurlöndunum. Þegar liggja fyrir vilyrði
fyrir styrkjum frá Norræna menningarsjóðnum og Fjarðabyggð.
Sjálfbærniverkefnið var kynnt á fundi Orkusveitarfélaga í Mývatnssveit í október.
Uppbygginarsjóður Austurlands auglýsti eftir umsóknum í desember og hélt þrjár vinnustofur
í tengslum við það og annaðist ráðgjöf til umsækjenda.
Austurbrú þáði boð frá íslenska sendiráðinu í Berlín að koma og kynna Design from Nowhere
og Austurbrú og hugmyndarfræðina á bak við það verkefni í lok október.
Við tókum á móti góðum gestum í haust m.a. háskólarektor á Akureyri og yfirmanni
Stjórnstöðvar ferðamála.
Nýir samningar við menningarmiðstöðvar voru gerðir í vor af SSA og árlegir fundir með
miðstöðvunum haldnir með fulltrúum Austurbrúar og SSA.
Aðalfundur SSA var haldin og Austurbrú kom að skipulagi hans.
Fyrsta útgáfa af starfsmannahandbók var gerð og birt starfsmönnum á innri vef. Hún
inniheldur margvíslegar upplýsingar, verklagsreglur og leiðbeiningar jafnt um innri málefni í
starfseminni sem og þá þjónustu sem Austurbrú veitir.
Þjónusta við háskólanema var með svipuðum hætti og undinfarin ár. Tugir nemenda nýttu
námsaðstöðu á starfsstöðvum Austurbrúar og próftökur hjá Austurbrú voru á milli 400 og
500 á haustönn 2015.
Unnið hefur verið að samantekt um möguleika í vöruþróun og framleiðslu úr skógarafurðum
fyrir Félag skógarbænda á Austurlandi. Í sambandi við þá vinnu þá hefur verið stöðug vinna í
klasamyndun í skapandi greinum, myndun tengslanets og kortlagningu á skapandi samfélagi í
fjórðungnum. Undirbúningur og skipulagning á Alcoa Foundation verkefni m.a. vinnustofur í
skapandi ferli og vöruþróun sem verða á fyrri hluta 2016.
Málstofa um áframvinnslu á áli var haldin í lok ágúst.
Austurbrú gerðist aðili að stofnun Álklasans og á fulltrúa í stjórn hans.
Hjá Austurbrú voru haldin fimm íslenskunámskeið fyrir útlendinga í haust sem um fimmtíu
manns sóttu. Þá hefur einnig farið fram einkakennsla á starfsstöðvum
Í haust hefur stærsta símenntunarverkefnið verið stóriðjuskólinn. Bæði hef ég sinnt kennslu
en eins haldið utan um námið. Einnig sinnt íslenskukennslu fyrir Alcoa og þá eingöngu








sambandi við einkatíma. Rafrænt námsefni fyrir Alcoa sem tengist endurmenntun hjá þeim.
Ég hef sinnt prófaumsjón verkefnum sem snúa að húsin. Stundaskrágerð, opnun og
þvíumlíku.
Austurbrú skipulagði heimsóknir í september og október frá nokkrum fjölmiðlum m.a.
Financial Times, Wanderlust, The Guardian og Marie Claire. Auk þess komum við að
skipulagningu ferða sem Íslandsstofa sá um.
Haldið hefur verið áfram með stóriðjuskóla Fjarðaáls sem er enn stærsta einstaka
fræðsluverkefnið sem við höfum umsjón með. Fyrir Fjarðaál hefur einnig verið unnið að
rafrænu kennsluefni sem og einkatímum í íslensku.
Ársfundur Kvasis, samtaka fræðslu- og símenntunarmiðstöðva, var á Austurlandi. Austurbrú
var einn af helstu skipuleggjendum fundarins.
Það var nóg um að vera í FabLab Austurlands: Almenn opnun er í FabLab og mikið „rennerí“
af fólki sem vill kynna sér og nota þau tæki og tól sem þar eru. Kennt var fyrir nemendur VA
þar sem helsta nýbreytnin var rafeindatækni og forritun. Byrjendanámskeið í stafrænni
framleiðslu voru haldin og þau voru opin almenningi. Námskeið í rafeindatækni var haldið
fyrir almenning og kennara og FabLab Austurlands tók að sjálfsögðu þátt í Tæknidegi
fjölskyldunnar. Einnig fór talsvert púður í að hanna umgjörð um nám í Fab Lab:
Áfangalýsingar/námskeiðslýsingar hafa þó nokkrar fæðst. Þá má ekki gleyma að
grunnskólanemendur koma og vinna í smiðjunni – læra á forritin í grunnskólanum og hanna
þar og framleiða svo í smiðjunni.

