
Atvinnulíf
á Akranesi
opinn fundur um atvinnumál á Akranesi, stöðu og
horfur, í Gamla Kaupfélaginu við Kirkjubraut,
föstudaginn 23. apríl kl. 16:00 til 19:00.

Dagskrá:
16:00 Aðgerðir á vegum Akraneskaupstaðar

Kynning á aðgerðum og verkefnum sem ráðist verður í á vegum Akraneskaupstaðar
Tómas Guðmundsson, verkefnastjóri Akranesstofu

16:15 Vinnumálastofnun, Vesturlandi
Atvinnuleysistölur og kynning á helstu úrræðum og þjónustu á vegum Vinnumálastofnunar
Guðrún Sigríður Gísladóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar, Vesturlandi

16:30 Atvinnuátaksverkefni, þjónusta og ráðgjöf fyrir atvinnulífið á Akranesi
Kynning á þeirri þjónustu, ráðgjöf og möguleikum sem fyrirtækjum á Akranesi stendur til boða.
Jóhannes Gíslason, atvinnuráðgjafi á vegum Akraneskaupstaðar

16:45 Staða og horfur í atvinnumálum á Akranesi
Fulltrúar frá fyrirtækjum á Akranesi og Grundartanga verða meðal annars:
Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Norðurál (Grundatangasvæðið)
Magnús Daníel Brandsson, útibússtjóri Íslandsbanka (Fjármál)
Stefanía Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri ritari.is (Sprotafyrirtæki o.fl.)
Guðjón Brjánsson, forstjóri SHA (Heilbrigðisþjónusta)
Guðmundur Eiríksson, Faxaflóahafnir  (Hafnarmál og Grundatangasvæði)

17:25 Pallborðsumræður
Framsögumenn og fulltrúar bæjaryfirvalda svara fyrirspurnum úr sal.

18:15 "Þjóðfundur í 30 mínútur"
Hópastarf þar sem fjallað verður um tækifæri, möguleika og hugsanleg verkefni til aðskapa 
störf og verja þau störf sem fyrir eru. Hugstormun með það að markmiði að laða fram 
jákvæðar og uppbyggjandi hugmyndir í þágu atvinnulífsins á Akranesi.

18:45 Samatekt og fundarlok.



Bæjarráð Akraness hefur skipað starfshópa um atvinnuuppbyggingu á Akranesi og hafa hóparnir nú starfað
um nokkurra vikna skeið. Starfshópur um átak í atvinnumálum á Akranesi boðar nú til  fundar um atvinnumál
föstudaginn 23. apríl nk. kl. 16:00 til 19:00 í Gamla Kaupfélaginu við Kirkjubraut.

Markmið fundarins er að skapa umræður um átak í atvinnuuppbyggingu  á Akranesi og leggja áherslu á
mikilvægi þess að hafa allar klær úti í tengslum við atvinnusköpun og  hvetja um leið atvinnurekendur og ráða-
menn bæjarins til að verja a.m.k þau störf sem fyrir eru.

Verkefni fundarins eru m.a.:   

Að upplýsa atvinnurekendur um stöðu mála varðandi atvinnuleysi, sumarvinnuþörf ungs fólks og opin-
beran stuðning við nýsköpun og atvinnuuppbyggingu.

Að kynna ráðningu starfsmanns á vegum Akraneskaupstaðar og Vinnumálastofnunar til stuðnings við
atvinnuátaksverkefni, ráðgjafar og upplýsingagjafar fyrir atvinnulífið á Akranesi.

Að kanna stöðu atvinnurekenda, heyra í mönnum hljóðið, fara yfir verkefni framundan, skoða möguleika
á aukinni samvinnu atvinnurekanda á svæðinu. Sem dæmi, sameiginleg innkaup á aðföngum, miðlun
starfsmanna, möguleika á sameiginlegri markaðssetningu, námskeið, sameiginleg tilboð í verk,
nýsköpun, þróunarmál o.s.frv..

Tilgangur fundarins er að skapa umræður um atvinnumál á Akranesi og fá stutt innlegg frá atvinnu-
rekendum  í mismunandi atvinnugreinum. Á fundinn mæta m.a. fulltrúar fyrirtækja á
Grundartangasvæðinu,  fulltrúar  stofnana sveitarfélagsins og ríkisins, fulltrúar sjávarútvegs og
matvælafyrirtækja, ferðaþjónustu, byggingar-iðnaðar, verslunar & þjónustu,  nýsköpunar og
sprotafyrirtækja. 

Gert er ráð fyrir pallborðsumræðum að loknum stuttum framsöguerindum frá ofangreindum aðilum. Einnig
er stefnt að því að efna til hópa- og hugmyndastarfs þar sem ræddar verða ábendingar um aðgerðir sem
m.a. miða að því að tryggja störfin sem nú þegar eru á svæðinu. 

Fyrirtæki og þjónustuaðilar á Akranesi eru hvattir til að mæta á fundinn og taka þátt í mikilvægri umræðu um
atvinnulífið á Akranesi. Þingmenn kjördæmisins og ráðherrar verða boðaðir til fundarins. 

Nánari upplýsingar
Jóhannes Gíslason, atvinnuráðgjafi 
tölvupóstur: (johannes.gislason@akranes.is) 
sími: 433 1000 (Þjónustuver Akraneskaupstaðar).

Nánari upplýsingar um fundinn


