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YFIRLIT 

• Þekkingarstarf á landsbyggðinni á sér margar og 
fjölbreytilegar birtingarmyndir. 

• Slíkt þekkingarstarf gegnir margvíslegu hlutverki í 
viðhaldi og eflingu byggðar. 

• Kallað hefur verið eftir þátttöku þekkingarstofnana í 
hagnýtum verkefnum. 

• Skilningur á hlutverki þekkingarstofnana í hagnýtum 
verkefnum er (enn) fremur takmarkaður. 

• Fjármögnun á starfsemi þekkingarstofnana hefur ekki 
tekið mið af þessu nýja hlutverki. 

• Efling þekkingarstarfs skiptir höfuðmáli fyrir langtíma 
þróun og viðhald samfélaga í dreifðum byggðum. 
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4. STEFNA UM ÁBYRGÐ GAGNVART SAMFÉLAGINU  

OG UMHEIMINUM 

• Háskóli Íslands er æðsta menntastofnun þjóðarinnar og hefur ríkum 

skyldum að gegna við íslenskt samfélag, náttúru, menningu og 

tungu. Háskólinn sinnir skyldum sínum gagnvart samfélaginu og 

umheiminum fyrst og fremst með öflugum rannsóknum og kennslu. 

Mikilvægt er að skólinn kynni vísindastarf sitt, nýjar lausnir sem 

gerjast í alþjóðlegri fræðilegri umræðu og taki þátt í þróunar- og 

nýsköpunarverkefnum. Brýnt er að vísindamenn skólans ástundi 

uppbyggilega gagnrýni á þeim vettvangi sem hver og einn þekkir 

best og að þeir taki virkan þátt í opinberri umræðu á vandaðan hátt. 

Skólinn leggur áherslu á að starfsfólk og stúdentar séu ábyrgir 

borgarar í lýðræðissamfélagi. Sem alþjóðlegur rannsóknaháskóli 

skilar háskólinn mikilsverðu framlagi til vísindasamfélagsins, 

undirbýr nemendur sína til þátttöku í alþjóðlegu samfélagi og veitir 

þeim þjálfun í að takast á við áskoranir 21. aldar. 
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4. STEFNA UM ÁBYRGÐ GAGNVART SAMFÉLAGINU  

OG UMHEIMINUM 

• Háskólinn leggur áherslu á að efla tengsl við atvinnulíf í 

landinu svo að nám og rannsóknir taki mið af aðstæðum 

í samfélaginu hverju sinni. Þannig stuðlar háskólinn að 

kröftugu atvinnulífi um leið og hann veitir nemendum 

sínum brautargengi í krefjandi framtíðarstörfum. 

• Háskóli Íslands vill efla rannsóknir á grunnstoðum 

íslensks samfélags, m.a. í tengslum við uppbyggingu 

íslenskrar stjórnsýslu og réttarkerfis. 

• Vísindamenn háskólans taki virkan þátt í margvíslegu 

þróunarstarfi í krafti sérþekkingar sinnar og stuðli þannig 

að nýsköpun. http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/stefna_hi_2011_2016.pdf (bls. 21) 

http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/stefna_hi_2011_2016.pdf
http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/stefna_hi_2011_2016.pdf
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Samantekt úr sóknaráætlunum fyrir svæði 

• Niðurstöður af þjóðfundum í landshlutum leiddu það í ljós 
að svæðin átta eiga mikið meira sameiginlegt heldur en 
greinir þau í sundur. Í rauninni reyndist erfitt að finna 
sérstöðu fyrir hvert svæði sem ekki var sameiginleg með 
a.m.k. nokkrum öðrum. Það kom í ljós að flest svæðin 
mátu sérstöðu sína felast í áherslu á ferðaþjónustu og 
uppbyggingu rannsóknar- og þekkingarsetra. Þessar 
áherslur hafa einnig komið fram í gegnum árin í 
svonefndum vaxtarsamningum um uppbyggingu 
atvinnulífs sem iðnaðarráðuneytið hefur gert við fulltrúa 
landshlutanna og einkaaðila. 

 
• http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/soknaraaetlun-2020/landshlutar/samantekt/  

http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/soknaraaetlun-2020/landshlutar/samantekt/
http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/soknaraaetlun-2020/landshlutar/samantekt/
http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/soknaraaetlun-2020/landshlutar/samantekt/
http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/soknaraaetlun-2020/landshlutar/samantekt/
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Sameiginleg sérstaða Íslands 
• 5. Þekkingarmiðstöðvar og rannsóknasetur 

• Íslendingar búa yfir sérþekkingu á orkunýtingu og sjávarafurðum. 

Þessa sérþekkingu er sjálfsagt að þróa frekar og nýta. Á 

Vestfjörðum var stungið upp á að setja á stofn Háskóla hafsins og 

menntun og rannsóknir tengdar sjávarútvegi og fiskeldi en þar töldu 

fulltrúar á þjóðfundi vera kjöraðstæður til að byggja upp alþjóðlega 

miðstöð mennta, vísinda og rannsókna í haftengdum fræðum. Á 

Suðurnesjum er alþjóðaflugvöllur og aðstaða á Ásbrú fyrir alþjóðlegt 

flugnám og öryggisakademíu. Á Norðausturlandi er góð aðstaða fyrir 

vetraríþróttir og þar vildu landshlutasamtökin markaðssetja 

íþróttabæinn Akureyri. Einnig vildu fulltrúar á Norðaustursvæði efla 

t.d. norðurslóðaáherslur við Háskólann á Akureyri. Hugmyndir um 

alþjóðlegan björgunarskóla komu einnig fram bæði í tengslum við 

Björgunarskólann á Gufuskálum en einnig á höfuðborgarsvæðinu. 



RANNSÓKNASETUR Á HORNAFIRÐI 

Áfangaskýrsla um þekkingarsetur (2010) 

• […] þekkingarstarfsemi á landsbyggðinni er margbrotin 
og einkennist af smáum en fjölbreyttum einingum. 

 Þekkingarsetrin voru flokkuð eftir tegund starfsemi. 
Fyrirferðamest eru setur sem flokkast sem sérhæfð 
þekkingarsetur, menningarstarfsemi, háskólasetur, 
símenntunarmiðstöðvar og aðilar tengdir stoðkerfi 
atvinnulífsins. […]  

 Í þeim 189 setrum sem fjallað er um í skýrslunni starfa 
alls 864 manns í u.þ.b. 550 stöðugildum. Árið 2009 voru 
heildartekjur setranna um 5 milljarðar og var skilgreint 
ríkisframlag um helmingur þeirrar fjárhæðar. 
Sveitarfélögin lögðu til 542 milljónir eða 10,7% og 
sérstaka athygli vekur að aðrar tekjur voru 39,4% 
heildartekna eða tæpir 2 milljarðar.  

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5550  

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5550
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5550
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5550
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Samningar MMR 

• Þekkingarnet, fræða- og þekkingarsetur: 
 

• Samningar við setur eru til 3 ára. Meginmarkmið samninganna er að 
bæta aðgengi íbúa að námi og stuðla að auknu samstarfi og 
samþættingu menntunar, rannsókna, fræðastarfs og atvinnuþróunar. 
Jafnframt að þróa námsleiðir og/eða námskeið á háskólastigi m.a. í 
samstarfi við háskóla, sérfræðinga og önnur þekkingarsetur. 

• Reglulegt samráð verður milli ráðuneytisins og setrana um markmið 
og árangur. Slík samskipti eru í samræmi við stefnu mennta- og 
menningarmálaráðuneytis um auka upplýsingagjöf um þau verkefni 
sem það styður við. 

 
• http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/  

http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/
http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/
http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/
http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/
http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/
http://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni/samningar/haskola---og-visindamal/
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Suðurland – Stöðugreining 2014 

• 9.4 Þekkingarsetur 

• Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur gert 

samninga til þriggja ára við háskóla og nokkur 

þekkingarsetur. Auk þess starfrækir Háskóli Íslands 

rannsóknasetur á nokkrum stöðum á landinu. 

Þekkingarsetrin eru mikilvægur þáttur stoðkerfisins í 

hverjum landshluta og skrá yfir þau er í kafla 2.3. 

 
• http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf (bls. 47) 

http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
http://www.sass.is/wp-content/uploads/2014/11/stodugreining-Su%C3%B0urland-2014.pdf
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Vaxtarsamningur Suðurlands (til 2013) 

• Markmið samningsins er að efla nýsköpun og 
samkeppnishæfni atvinnulífsins á starfssvæði  
Atvinnuþróunarfélags Suðurlands og auka hagvöxt með 
virku samstarfi fyrirtækja, háskóla, sveitarfélaga og 
ríkisins. 

 Leiðir að þessu markmiði eru tilgreindar í samninginum: 

 

• 1 Efla samstarf fyrirtækja, háskóla og opinberra stofnana 
um þróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins. 

• 2 Þróa áfram og efla klasasamstarf vaxtargreina 
svæðisins og efla svæðisbundna sérþekkingu á vel 
skilgreindum styrkleikasviðum. […] (bls. 48) 
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Triple Helix - Etzkowitz 

• “The late 19th century witnessed an 
academic revolution in which research 
was introduced into the university 
mission and made more or less 
compatible with teaching, at least at the 
graduate level. Many universities in the 
USA and worldwide are still undergoing 
this transformation of purpose. The 
increased salience of knowledge and 
research to economic development   
has opened up a third mission: the role 
of the university in economic 
development. A ‘‘second academic 
revolution’’ seems under way […]” 
 

• Etzkowitz , H. & Leydesdorff , L. (2000). “The dynamics of innovation: from National 
Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations” 
(s.110) 
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Stefnumótandi byggðaáætlun 2014-17 

• Meginmarkmið með framkvæmd áætlunarinnar verði að 

jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, 

jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga 

um land allt. Sérstök áhersla verði lögð á stuðning við 

svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi 

og einhæft atvinnulíf. Þá verði lögð áhersla á að aðgerðir 

samkvæmt áætluninni stuðli að auknu jafnrétti kynjanna. 

 
• http://www.althingi.is/altext/143/s/0468.html  

http://www.althingi.is/altext/143/s/0468.html
http://www.althingi.is/altext/143/s/0468.html
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2. SÉRTÆKAR AÐGERÐIR Á VARNARSVÆÐUM 

• 2.2. Stuðningur við einstaklinga. 
    Markmið: Fjölga vel menntuðum einstaklingum á varnarsvæðum 
landsins.  
    Aðgerðir: 
    a.     Vinnuhópi á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 
og mennta- og menningarmálaráðuneytis verði falið að vinna tillögur 
að tilraunaverkefni til að fjölga vel menntuðu fólki á svæðum þar 
sem fólksfækkun er viðvarandi.  
    b.     Gerð verði úttekt á leiðum sem nýttar eru í nágrannalöndum 
til að styðja við einstaklinga búsetta á svæðum sem eiga undir högg 
að sækja.  
    Ábyrgð: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og 
menningarmálaráðuneyti. 
    Kostnaður: Enginn beinn kostnaður er við tillöguna.  
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3. ATVINNUMÁL 

• 3.1. Nýsköpun og vaxtargreinar. 
    Markmið: Stuðlað verði að fjölbreyttu atvinnulífi og nýsköpun um allt land í 
samræmi við Atvinnustefnu fyrir Ísland. 
    Aðgerðir: 
    a.     Áhersla verði lögð á að efla gæði og sveigjanleika stoðkerfis atvinnulífsins í 
því skyni að bjóða frumkvöðlum og fyrirtækjum hagnýta og hvetjandi þjónustu sem 
mætir þörfum og leiðir til vaxtar og aukinnar samkeppnishæfni.  
    b.     Samkeppnissjóðir gegni áfram veigamiklu hlutverki til stuðnings nýsköpun og 
þróunarstarfi. Framlög til samkeppnissjóða verði hækkuð með reglubundnum hætti og 
aukin áhersla verði lögð á stuðning við markaðssetningu.  
    c.     Áfram verði lögð áhersla á klasasamstarf, sérstaklega þríhliða samstarf 
fyrirtækja, þekkingarstofnana og hins opinbera.  
    d.     Gjaldtaka af ferðamönnum verði þróuð áfram til að mæta fjárfestingarþörf í 
greininni.  
    Ábyrgð: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. 
    Kostnaður: Enginn beinn viðbótarkostnaður er af fyrirhuguðum aðgerðum á 
tímabilinu 2014–2017.  
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3. ATVINNUMÁL 

• 3.3. Dreifing opinberra starfa. 

    Markmið: Stuðlað verði að fjölbreyttum atvinnutækifærum um allt land 

með dreifingu starfa á vegum ríkisins. 

    Aðgerðir: 

    a.     Staðsetning opinberra starfa verði notuð með markvissum hætti til 

að skapa störf og efla mannauð og fagumhverfi um land allt.  

    b.     Stefnt verði að því að á gildistíma áætlunarinnar snúist fækkun 

opinberra starfa utan höfuðborgarsvæðisins í fjölgun með nýjum verkefnum 

eða tilflutningi verkefna.  

    c.     Gerð verði heildarúttekt á umfangi og árangri af flutningi opinberra 

starfa hérlendis fyrir lok áætlunarinnar.  

    Ábyrgð: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti í samstarfi við önnur 

ráðuneyti. 

    Kostnaður: Beinn kostnaður á tímabilinu er áætlaður 20 millj. kr.  
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3. ATVINNUMÁL 
• 3.2. Stuðningur við nýfjárfestingu og atvinnuuppbyggingu. 

    Markmið: Nýfjárfesting í atvinnurekstri verði efld. 
    Aðgerðir: 
    a.     Stutt verði við nauðsynlega uppbyggingu innviða vegna 
iðnaðarsvæðisins á Bakka við Húsavík.  
    b.     Komi til uppbyggingar iðnaðarstarfsemi á Helguvíkursvæðinu munu 
stjórnvöld í samvinnu við sveitarfélög á svæðinu styðja við frekari 
uppbyggingu innviða með sambærilegum hætti.  
    c.     Á gildistíma áætlunarinnar verði unnin heildstæð úttekt og 
þarfagreining vegna mögulegrar aðkomu ríkisins að uppbyggingu 
iðnaðarhafna og -svæða í öðrum landshlutum sem verði liður í því að styðja 
við atvinnuuppbyggingu á svæðum sem eiga í vök að verjast.  
    Ábyrgð: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. 
    Kostnaður: Gert er ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs vegna uppbyggingar 
innviða á Bakka og samninga um kísilver nemi um 3.400 millj. kr. á árabilinu 
2013–2014. Ekki liggur fyrir hver kostnaður ríkissjóðs verður komi til 
uppbyggingar iðnaðarstarfsemi á Helguvíkursvæðinu.  
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4. OPINBER ÞJÓNUSTA 

• 4.1. Stefnumótun um opinbera þjónustu. 
    Markmið: Íbúar landsins, óháð búsetu og efnahag, njóti sömu tækifæra 
hvað varðar aðgengi að opinberri grunnþjónustu og kröfur eru gerðar um í 
nútímasamfélagi.  
    Aðgerðir: Á tímabilinu 2014–2015 verði réttur landsmanna til 
grunnþjónustu í öllum landshlutum skilgreindur á helstu sviðum opinberrar 
þjónustu, svo sem að því er varðar heilbrigðisþjónustu, löggæslu, menntun, 
menningu, samgöngur og fjarskipti. Samráð verði haft við landshlutasamtök 
sveitarfélaga og Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem aðgengi að 
grunnþjónustu á öllum landsvæðum verði meðal annars metið og settar 
fram tillögur til úrbóta.  
    Ábyrgð: Byggðastofnun í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, 
landshlutasamtök sveitarfélaga og stýrinet stjórnarráðsins. 
    Kostnaður: Enginn beinn kostnaður er áætlaður vegna þessa verkefnis.  
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Horizon 2020 (2014-2020) 

• Horizon 2020 is the financial instrument implementing 
the Innovation Union […] research is an investment in 
our future and so put it at the heart of the EU’s blueprint 
for smart, sustainable and inclusive growth and jobs. 

• By coupling research and innovation, Horizon 2020 is 
helping to achieve this with its emphasis on excellent 
science, industrial leadership and tackling societal 
challenges. The goal is to ensure Europe produces 
world-class science, removes barriers to innovation and 
makes it easier for the public and private sectors to work 
together in delivering innovation. 

• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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Niðurstöður (?) 
• Á landsbyggðinni er þegar til staðar nokkuð öflugt net Þ-

/þekkingarsetra, en þau eru oftast lítil og fjárvana. 

• Stefnumótun hins opinbera gerir ráð fyrir aðkomu 
þekkingarsetra að þróun og nýsköpun 

• Fjárveitingar til að sinna þessu hlutverki fylgja þó ekki, 
m.a. þar sem akademískt rannsóknastarf heyrir undir 
annað ráðuneyti en atvinnuþróun og nýsköpun 

• Lítill skilningur er á rannsóknum í atvinnuþróunar- og 
fyrirtækjageiranum og lítill skilningur á þróun og 
nýsköpun hjá (akademískum) þekkingarsetrum 

• Vinnumatskerfi háskólanna eru í besta falli hlutlaus 
gagnvart hagnýtum verkefnum 

• Rannsóknarvinna og annað þekkingarstarf er líka VINNA 
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