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Umsögn Akureyrarbæjar vegna tillögu til þingsályktunar um Akureyri sem miðstöð málefna 
norðurslóða á Íslandi.

Bæjarráð Akureyrarbæjar fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar þess efnis að Akureyri verði 
miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi. Það er ljóst að málefni norðurslóða verða sífellt viðameiri og 
á það bæði við hér á landi og utan landsteinanna. Eins og fram kemur í greinargerð með tillögunni 
þá hefur á Akureyri byggst upp öflugt þekkingarsamfélag um málefni norðurslóða. Það hefur gerst 
bæði innan þeirra fjölmörgu stofnanna sem staðsettar eru í rannsóknarhúsi Háskólans á Akureyri að 
Borgum sem sumar hverjar eru hluti af föstum vinnuhópum Norðurskautsráðsins.

Einnig hefur HA, sem er hluti af Háskóla norðursins, gert sig gildandi á þessum vettvangi og sem og 
rannsóknarstofnanir sem þar eru staðsettar. Þetta hefur gerst smám saman á síðustu árum og nú 
gjarnan talað um að miðstöð norðurslóðamála sé á Akureyri. Það hefur hins vegar ekki verið 
ákveðið formlega og telur bæjarráð afar mikilvægt að það sé gert, ekki síst nú þegar Ísland fer með 
formennsku í Norðurskautsráðinu.

Akureyrarbær hefur með ákvörðunum sínum um þátttöku í Northern Forum sem eina sveitarfélagið 
á þeim vettvangi, sem og með þátttöku í Arctic Mayors Forum sýnt að sveitarfélagið vill vera 
gildandi í umræðunni og ákvarðanatöku um málefni norðurslóða. Akureyrarbær fer nú með 
formennsku í Arctic Mayors Forum, sem var formlega stofnað í október árið 2019 og nær 
formennskutíðin yfir sama tíma og formennska Íslands í Norðurskautsráðinu.

Bæjarráð bendir líka á mikilvægi þess að fyrirtæki í sveitarfélaginu eru hluti af formlegum klasa sem 
nefnist, „Arctic Services ". Klasinn hefur það að markmiði að standa saman að því að sinna þjónustu 
við Grænland og verklegum framkvæmdum. Hann hefur síðan hann var stofnaður tekið á sig 
útvíkkaða mynd og mikilvægt að þessi vettvangur sé til, til stuðnings við annað norðurslóðastarf í 
bænum.

Með allt það sem hér er upptalið í huga telur bæjarráð vera einsýnt að staðfesta beri með formlegri 
ákvörðun að á Akureyri verði miðstöð málefna í norðurslóðamálum með það að markmiði að styðja 
við og halda áfram þeirri jákvæðu uppbyggingu á þekkingu og mannafla sem hér hefur átt sér stað.
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Þá ber að nefna að í ný samþykktri Sóknaráætlun Norðurlands eystra kemur fram í helstu áherslum 
á sviði atvinnu og nýsköpunar að "Hvetja til nýsköpunar í norðurslóðamálum og að Akureyri verði 
miðstöð fyrir norðurslóðastarfsemi á landinu."

Ásthildur Sturludóttir 
bæjarstjóri
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