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INNGANGUR 

Háskólafélag Suðurlands var stofnað 19. desember 2007. Háskólafélagið 

er einkahlutafélag, stofnað af þrettán sveitarfélögum á Suðurlandi auk 

Sambands sunnlenskra sveitarfélaga (SASS). Heimanmundur félagsins frá 

eignaraðilum sínum voru fjármunir frá Atvinnuþróunarsjóði Suðurlands, 

69.590.580 kr. Í ársbyrjun 2014 gerðist Sveitarfélagið Hornafjörður aðili 

að félaginu með kaupum á hlutafé að upphæð kr. 6.263.313. 

Meginstarfsstöð Háskólafélagsins er á Selfossi í Fjölheimum við 

Tryggvagarð. Þar eru nú þrír starfsmenn félagsins í þremur stöðugildum, á 

árinu bættist við fjórði starfsmaðurinn en hann er með stafsstöð í Fablab 

smiðjunni í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Auk þess er starfsmaður 

í hálfu starfi á Hvolsvelli og sinnir hann verkefnum í tengslum við 

samstarfssamning félagsins við Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS).  

Samkvæmt samþykktum einkahlutafélagsins er tilgangur félagsins að auka 

búsetugæði og styrkja efnahag á Suðurlandi með því að reka Þekkingarnet 

á Suðurlandi sem felur í sér að; 

− miðla háskólanámi í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar á 

Suðurlandi og í samvinnu við íslenska og erlenda háskóla, 
− sérsauma endurmenntun sem hæfir atvinnulífinu, á eigin vegum eða 

í samvinnu við aðra, 

− samhæfa og styrkja rannsóknir í fjórðungnum með því að auka 
samvinnu rannsóknarstofnana og fyrirtækja og  

− leita eftir og miðla erlendri þekkingu með samvinnu við erlenda aðila 
á sviði menntunar og rannsókna. 

 
Í samningi félagsins við mennta- og menningarmálaráðuneytið eru 

meginmarkmið hans skilgreind sem þríþætt: 
 

• bæta aðgengi íbúa Suðurlands að námi 
• stuðla að auknu samstarfi og samþættingu menntunar, rannsókna og 

fræðastarfs, 
• reka tímabundin átaksverkefni sem stuðla að byggðaþróun og 

nýsköpun á starfssvæði HfSu 
 

 

Jafnframt er tekið fram í samningnum að félagið leiði vinnu við þróun 
þekkingarnets á Suðurlandi sem miðar að samhæfðri starfsemi 

staðbundinna þekkingarsetra annars vegar, og HfSu og Fræðslunetsins hins 
vegar. Samningurinn tók upphaflega til áranna 2015-2017 en hefur nú 

tvívegis verið framlengdur til eins árs í senn. 
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STJÓRN HÁSKÓLAFÉLAGSINS  

Stjórn Háskólafélagsins skipa: 

Sveinn Aðalsteinsson, formaður 

Kristín Hermannsdóttir, varaformaður 

Helga Þorbergsdóttir, ritari 

Dagný Magnúsdóttir, 

Rögnvaldur Ólafsson, 

Sigurður Þór Sigurðsson, 

Þórarinn Ingólfsson. 

 

STARFSMENN  

Starfsmenn Háskólafélagsins 2018 eru: 

Sigurður Sigursveinsson, framkvæmdastjóri                
Guðlaug Ósk Svansdóttir, verkefnastjóri (í hálfu starfi) 

Hrafnkell Guðnason, verkefnastjóri                                                     
Ingunn Jónsdóttir, verkefnastjóri  

Magnús St. Magnússon, smiðjustjóri Fablab á Selfossi                                                                   

 

HÚSNÆÐI 

Höfuðstöðvar félagsins eru í Fjölheimum á Selfossi. Þar eru skrifstofur 

starfsmanna, kennslustofur, lesstofa fyrir nemendur, kaffistofa og 

hópvinnuaðstaða fyrir nemendur auk funda- og viðtalsherbergja.  

Háskólafélagið er formlegur leigutaki húsnæðisins, alls 1620 fermetra, af 

Sandvíkursetri ehf, fasteignafélagi í eigu Sveitarfélagsins Árborgar.  Um 

tíu ára leigusamning er að ræða (til ársloka 2022) og er umsamið 

leiguverð 15,7 mkr/ári, bundið vísitölu neysluverðs. Fjögur fyrstu ár 

leigutímans er þó veittur afsláttur af leigunni og var hún þannig 9 mkr 

2013, 10 mkr 2014, 12 mkr 2015 og 13 mkr 2016. Að teknu tilliti til 

vísitöluákvæða samningsins var leigan 2018 17,7 mkr. 
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Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi er stærsti notandi húsnæðisins en 

auk þess hefur fjöldi aðila aðsetur í Fjölheimum. Á árinu urðu þær 

breytingar að vestfirska tölvu- og netþjónustufyrirtækið Snerpa bættist í 

hóp leigjenda í Fjölheimum auk Fornleifastofnunar Íslands, en 

Sálfræðistofan Sálin hætti aftur á móti starfsemi í Fjölheimum.  Aðrir 

leigjendur í Fjölheimum eru Birta starfsendurhæfing, Náttúrustofa 

Vestfjarða, Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Suðurlandi, Minjavörður 

Suðurlands, Lausnin fjölskyldumiðstöð og ráðgjafafyrirtækið Næsta skref. 

Framkvæmdastjóri Háskólafélagsins heldur utan um rekstur 

þekkingarsamfélagsins í Fjölheimum sem telur hátt á þriðja tug 

starfsmanna og sinnir þjónustu við hundruði nemenda, bæði í 

framhaldsfræðslu og á háskólastigi, en þekkingarsetrið sem slíkt nýtur 

engra styrkja frá opinberum aðilum.  

 

HELSTU BREYTINGAR Á VERKEFNUM HÁSKÓLAFÉLAGSINS ÁRIÐ 2018 

Á árinu 2018 festist enn betur í sessi sú breyting sem varð á rekstri 

félagsins árið áður með samstarfssamningnum við Samtök sunnlenskra 

sveitarfélaga (SASS) um ráðgjafaþjónustu á sviði atvinnuþróunar, 

nýsköpunar og menningarmála. Er félagið einn nokkurra aðila á 

Suðurlandi sem SASS gerði samning við og er verkefnum samningsins 

sinnt frá starfsstöð félagsins í Fjölheimum en sem fyrr segir er auk þess 

starfsmaður félagsins á Hvolsvelli í hálfu starfi vegna þessa. Gerð er 

nánari grein fyrir helstu verkefnum samningsins í sérstökum kafla aftar í 

skýrslunni. 

ÞJÓNUSTA VIÐ FJARNEMA 

Umfangsmesta fastaverkefni félagsins má segja að sé þjónusta við 

nemendur á háskólastigi á vesturhluta starfssvæðisins, aðallega fjarnema. 

Bæði er um að ræða rekstur á lesaðstöðu en einnig er mikill fjöldi nema, 

bæði á framhaldsskólastigi og háskólastigi, sem þreytir próf hjá félaginu. 

Nú heyra samtímakennslustundir frá Háskólanum á Akureyri sögunni til og 

þar með notkun sérhæfðra fjarkennslubúnaða, og nýta viðkomandi 

fjarnemar nú þess í staða upptökur af staðartímum á Akureyri. Eftir sem 

áður er mikilvægt að fjarnemar eigi sér samastað þar sem þeir geta 

stundað nám sitt og stappað stálinu hver í annan. Langmesta umfangið á 

þessu sviði er í Fjölheimum, en einnig var þjónusta af þessu tagi í boði í 

Vík og á Kirkjubæjarklaustri, en síðan haustið 2017 sér Þekkingarsetrið 
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Nýheimar um þessa þjónustu á Hornafirði. Á vorönn voru 452 skráningar 

til prófs hjá félaginu og á haustönn voru þær 587. Starfsmenn félagsins 

sjá um að taka við þessum prófum í tölvupósti eða prenta út af vef 

skólanna, fjölfalda og hefta, skipuleggja, sjá um yfirsetu og sendingu á 

úrlausnum til skólanna, yfirleitt í pósti en einnig eru úrlausnir í mörgum 

tilfellum skannaðar og sendar í tölvupósti. Skólarnir greiða ekki fyrir þessa 

þjónustu nema Háskólinn á Bifröst og Fjölbrautaskólinn við Ármúla fyrir 

sína nemendur. 

Félagið hefur síðan 2013 tekið gjald af fjarnemum vegna þessarar 

þjónustu. Þessi gjaldtaka er félaginu mjög mikilvæg en hún skilaði 

félaginu tæplega 3,8 mkr tekjum 2018. Í Fjölheimum er þessi gjaldtaka 

samþætt við greiðslu fyrir námsaðstöðuna, þ.e. þeir sem greiða 

sérstaklega fyrir aðgang alla daga vikunnar þurfa ekki að greiða 

sérstaklega fyrir prófin. 

Tilkoma Fjölheima hefur gjörbreytt aðstöðu háskólanema á svæðinu og í 

því sambandi er kannski rétt að geta þess að fjölmennur hópur þeirra 

tilnefndi framkvæmdastjóra félagsins til Menntaverðlauna Suðurlands og 

fékk hann þau afhent við hátíðlega athöfn í Fjölbrautaskóla Suðurlands  

11. janúar 2018. 

 

Framkvæmdastjórinn og forsetinn. Myndir Magnús Hlynur Hreiðarsson 
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Á háskólahátíð í Fjölheimum 22. júní 2018. Mynd Sigurður Sigursveinsson 

 

 

ÖNNUR VERKEFNI 

Haustið 2016 hófst tveggja ára Nordplus Horizontal verkefni með þátttöku 

Háskólafélagsins. Verkefninu var stýrt af dönskum aðila en auk þess voru 

þátttakendur frá Noregi og Eistlandi, bæði sveitarfélögum og háskólum. 

Verkefnið var tvíþætt, annars vegar var fjallað um mismunandi leiðir til að 

koma fræðslu/kennslu til skila, m.a. í ljósi tæknibreytinga, og hins vegar 

um hugtakið resilience sem þýtt hefur verið sem seigla á íslensku. 

Framkvæmdastjóri og Ingunn verkefnastjóri hafa tekið þátt í verkefninu 

fyrir hönd HfSu. Í janúar 2018 var haldinn vinnufundur í Kaupmannahöfn 

og í maí var haldinn lokafundur með ráðstefnu í Valga í Eistlandi. Félagið 

hafði milligöngu um þátttöku ráðgjafa samstarfsstofnana SASS í 

lokaráðstefnunni þannig að alls fór níu manna hópur á vegum félagsins á 

ráðstefnuna og var þátttakan fjármögnuð af norræna verkefninu.  
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Ráðstefnan í Valga, mynd Þórður Freyr Sigurðsson 

Eins og áður sótti framkvæmdastjóri bæði vorfund og haustfund 

tengslanets evrópskra jarðvanga (European Geoparks Network) og 

áttundu alþjóðaráðstefnu UNESCO um jarðvanga sem haldin var í 

tengslum við haustfundinn. Á ráðstefnunni flutti framkvæmdastjóri erindi; 

Geohazard Awareness in Katla UNESCO Global Geopark.  

Í febrúar sótti framkvæmdastjóri lokafund og ráðstefnu í Keflavík á vegum 

verkefnisins Drifting apart en það er verkefni á vettvangi 

Norðurslóðaverkefnis Evrópusambandsins varðandi sameiginlega 

jarðfræðiarfleifð landanna við norðanvert Atlantshaf. Reykjanes Geopark 

er aðili að verkefninu en Háskólafélagið fyrir hönd Kötlu jarðvangs á 

aukaaðild að því.  

Í ágúst flutti framkvæmdastjóri erindi á Parks and Nature Congress 

ráðstefnu í Reykjavík; Geoparks in a Global, European, Nordic and 

Icelandic context. 
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Þekkingarsetrið Nýheimar í samvinnu við Háskólafélagið og Þekkingarnet 

Þingeyinga sótti um styrk í Byggðarannsóknarsjóð í mars 2018 og fékk 

verkefnið Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun 2,5 mkr styrk 

og bætti mennta- og menningarmálaráðuneytið síðan við 2,5 mkr þannig 

að hægt væri að framkvæma rannsóknina eins og hún var lögð upp í 

umsókninni. Dr. Anna Guðrún Edvardsdóttir sér um rannsóknina í 

samvinnu við umrædd þekkingarsetur. 

SAMSTARFIÐ VIÐ SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA (SASS) 

Allt frá árinu 2013 hefur félagið átt umtalsverða aðkomu að Sóknaráætlun 

Suðurlands í góðri samvinnu við SASS og Fræðslunetið en 1. mars 2016 

varð sú meginbreyting að nú er formlegur samningur milli 

Háskólafélagsins og SASS varðandi ráðgjafarþjónustu á sviði 

atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningarmála auk áhersluverkefna 

sóknaráætlunar. Auk Háskólafélagsins eru aðrir samningsaðilar SASS i 

þessu verkefni Nýheimar þekkingarsetur, Þekkingarsetur Vestmannaeyja, 

Kötlusetur, Kirkjubæjarstofa og Markaðsstofa Suðurlands. Verkefni 

Háskólafélagsins skv. þessum samningi hafa þróast þannig að 

verkefnastjórarnir Hrafnkell og Guðlaug sinna einkum ráðgjafaþjónustu í 

sambandi við Uppbyggingarsjóð Suðurlands en Ingunn og Sigurður hafa 

sinnt einstökum áhersluverkefnum Sóknaráætlunar, Guðlaug og Hrafnkell 

koma þó einnig að áhersluverkefnunum. Raunar er það þannig að þau 

Hrafnkell og Guðlaug höfðu umsjón með um 72% allra styrkja 

Uppbyggingarsjóðs Suðurlands 2018. Heildarfjöldi styrkjanna var 155 og 

hafði Hrafnkell umsjón með 94 þeirra eða rúmlega 60% allra styrkjanna. 

Eitt af áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands 2018 var 

Fagháskólanám á Suðurlandi – tilraunaverkefni. Í kjölfar 

kjarasamninga á almennum markaði var efnt til stefnumótunar um 

málfefni svokallaðs fagháskólanáms á Íslandi, og gerði Runólfur Ágústsson 

einmitt grein fyrir þeirri stefnumótun á aðalfundi Háskólafélagsins 2016. 

Þá um vorið var haldið málþing á vegum SASS og félagsins á Hótel 

Selfossi um framtíð háskólanáms á Suðurlandi og í framhaldinu skilgreint 

áhersluverkefni um greiningu á fjarnámsþörf á Suðurlandi. 

Félagsvísindastofnun sá um gerð könnunarinnar í samstarfi við SASS og 

HfSu og voru niðurstöður kynntar á fundi á Hótel Selfossi í maí 2017. 

Haustið 2017 leitaði svo mennta- og menningarmálaráðuneytið eftir 

umsóknum frá háskólum landsins um þróunarverkefni varðandi 

uppbyggingu fagháskólastigsins og gerðist Háskólafélagið samstarfsaðili 

að þremur þróunarverkefnum Háskóla Íslands, þ.e. í ferðamálum, 
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tæknifræði og hagnýtum leikskólafræðum. Fyrrgreint áhersluverkefni um 

fagháskólanám byggði á þessari samvinnu en þróunarverkefnin standa 

enn yfir og mun ljúka með skýrslu í sumar eða haust.  

Í byrjun árs 2018 efndi félagið í samvinnu við Háskóla Íslands til könnunar 

á áhuga leiðbeinenda í sunnlenskum leikskólum á námi í hagnýtum 

leikskólafræðum í samvinnu við sveitarfélögin og stjórnendur leikskólanna. 

Á aðalfundi félagsins sl. vor kynnti svo Háskóli Íslands drög að umræddri 

námsbraut. Úr varð að námið var auglýst sl. sumar, eftir að formlegri 

innritun í háskóla var lokið. 12 nemendur sóttu um og voru 11 þeirra 

teknir inn í námið. Nemendurnir voru innritaðir hjá Háskólafélaginu en 

Háskóli Íslands sá um kennsluna sem var hugsuð með vinnu en tímum í 

Fjölheimum síðdegis á föstudögum. Einn nemendanna þurfti að hverfa frá 

námi vegna veikinda en 10 nemendur stunduðu námið og luku allir því í 

desember og innrituðust síðan í Háskóla Íslands í janúar 2019 og hafa 

haldið þar áfram námi. Um er að ræða eins árs fullt nám (60 ECTS) sem 

dreift er á tvö ár, enda tekið með vinnu. Þróunarverkefni fagháskólanáms í 

ferðafræðum er enn í vinnslu og námið í tæknifræði mun taka mið af 

endurskoðaðri námskrá í tæknifræði HÍ, en það nám fluttist frá Keili á 

Ásbrú sl. haust til nýs tæknifræðiseturs í gamla Lækjaskólanum í 

Hafnarfirði.  

 

Nemendur í leikskólafræðum í Fjölheimum á Selfossi 2018. Mynd Ingunn Jónsdóttir 

Annað áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands sem félagið sinnti sérstaklega 

á árinu, og hófst reyndar 2017, var að koma á laggirnar Fablab smiðju á 
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Selfossi í nýju verknámshúsi Fjölbrautaskóla Suðurlands. Um óvenju fjölþætt 

samstarfsverkefni er að ræða þar sem Fjölbrautaskólinn leggur til húsnæðið, 

skólinn og Héraðsnefnd Árnesinga fjármagnar ráðningu smiðjustjóra sem er 

starfsmaður Háskólafélagins en félagar Atorku, samtaka atvinnurekenda á 

Suðurlandi, fjármögnuðu tækjakaup smiðjunnar. Þá gerði Háskólafélagið 

samning við Nýsköpunarmiðstöð Íslands um stuðning við smiðjuna í þrjú ár. 

Smiðjan hóf starfsemi á haustmánuðum en var formlega tekin í notkun við 

hátíðlega athöfn 26. nóvember.  

 

Undirritun samstarfssamnings í Tryggvaskála 30.4. um FabLab smiðju í FSu. Mynd dfs.is 
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Undirritun samstarfssamnings Háskólafélagsins og Nýsköpunarmiðstöðvar í 

Garðyrkjuskólanum á Reykjum 24. maí. Mynd Magnús St. Magnússon 

 

Starfsmenn félagsins hafa komið að ýmsum fleiri verkefnum 

Sóknaráætlunar Suðurlands, m.a. Kortavef Suðurlands, Starfamessu í 

FSu, Ungmennaráði Suðurlands, gerð umhverfis- og auðlindastefnu 

Suðurlands og verkefnið Umhverfis Suðurland. 

 

STEFNUMÓTUN 

Á árinu var unnið að stefnumörkun fyrir félagið. Í júní funduðu stjórn og 

starfsmenn undir leiðsögn Einars Birkis Einarssonar sérfræðings í fjármála- 

og efnahagsráðuneytinu auk þess sem stuðst var við val fundarmanna á 

10 ára afmælisfundi félagsins í desember 2017 á kjörorðum/gildum fyrir 

félagið. Á haustdögum unnu starsfmenn áfram að verkinu í samvinnu við 

stjórn og var stefnan staðfest á fundi stjórnarinnar 10. janúar 2019. 

Niðurstaðan er eftirfarandi: 
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FRAMTÍÐARSÝN FÉLAGSINS 

Háskólafélagið er helsti samstarfsaðili háskóla, sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana, almennings og 

ríkisins á sviði menntamála og nýsköpunar á Suðurlandi. 

 

HLUTVERK FÉLAGSINS 

Háskólafélagið hefur frumkvæði að því að auka búsetugæði á Suðurlandi með því að færa 

menntun, rannsóknir og nýsköpun nær Sunnlendingum, í samstarfi við samfélagið. 

 

GILDI FÉLAGSINS 

Frumkvæði og samstarf 

MEGINMARKMIÐ 

• bæta aðgengi Sunnlendinga að háskólamenntun, 

• vinna að byggðaþróun á Suðurlandi, 

• starfa að nýsköpun með fyrirtækjum og einstaklingum á Suðurlandi, 

• efla rannsóknir og fræðastarf á Suðurlandi. 

UNDIRMARKMIÐ/STARFSMARKMIÐ 

• bæta aðgengi Sunnlendinga að háskólamenntun; 
o vera í samstarfi við háskóla um sveigjanlegt náms- og kennslufyrirkomulag, 

o þróa námsleiðir með hliðsjón af þörfum íbúa og sunnlensks atvinnulífs, 

o starfrækja viðurkennda prófaþjónustu vítt og breitt um Suðurland, 

o starfrækja eða eiga samstarf um námsver á Suðurlandi. 

• vinna að byggðaþróun á Suðurlandi; 
o eiga virkt samstarf við Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) um verkefni 

Sóknaráætlunar Suðurlands, 

o hafa frumkvæði að þróunarverkefnum, innlendum sem erlendum,  

o fylgja eftir vel heppnuðum verkefnum, t.d. Katla UNESCO Global Geopark 

• starfa að nýsköpun með fyrirtækjum og einstaklingum á Suðurlandi; 
o stuðla að öflugu nýsköpunarumhverfi á Suðurlandi, 

o eiga virkt samstarf við SASS um nýsköpun, 

o starfa með félögum atvinnulífsins á Suðurlandi. 

• efla rannsóknir og fræðastarf á Suðurlandi; 
o eiga samstarf við rannsókna- og vísindastofnanir, innlendar sem erlendar, 

o starfa með þekkingarsetrum á Suðurlandi að rannsóknum og fræðastarfi, 

o taka þátt í starfi Vísinda- og rannsóknasjóðs Suðurlands. 
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HELSTU SAMSTARFSAÐILAR 

Meðal innlendra samstarfsaðila Háskólafélagsins á árinu má nefna 

Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi, Háskólann á Akureyri, Háskóla 

Íslands, Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands, Keili, Háskólann á 

Hólum, Háskólann á Bifröst, Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskólann í 

Reykjavík, Matís, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, Atorku, Kötlu 

jarðvang, Kirkjubæjarstofu, Kötlusetur, Skálholtsskóla, Nýheima 

þekkingarsetur, mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands auk ýmissa annarra stofnana og fyrirtækja, 

bæði á Suðurlandi og utan þess.  

Meðal erlendra samstarfsaðila má nefna European and Global Geoparks 

Networks, UNESCO, Nordplus, Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 

Administration, Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA) og ýmsa 

samstarfsaðila innan þessara samstarfsáætlana.   

 

 

 


