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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 fjórir starfsmenn félagsins í 3,5 stöðugildum, 

fjórði starfsmaðurinn er með starfsstöð 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). 

Starfsmenn félagsins eru því orðnir sex talsins í fimm stöðugildum. 

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, og rann út í lok árs 2019. 
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STJÓRN HÁSKÓLAFÉLAGSINS  

Stjórn Háskólafélagsins skipa: 

Sveinn Aðalsteinsson, formaður 

Kristín Hermannsdóttir, varaformaður 

Helga Þorbergsdóttir, ritari 

Dagný Magnúsdóttir, 

Olga Lísa Garðarsdóttir, 

Rögnvaldur Ólafsson, 

Sigurður Þór Sigurðsson. 

 

STARFSMENN  

Starfsmenn Háskólafélagsins í lok ársins 2019 eru sex í fimm stöðugildum: 

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

Hrafnkell Guðnason, verkefnastjóri    
Ingibjörg Ásta Rúnarsdóttir þjónustufulltrúi (í hálfu starfi, hóf störf í nóv.) 

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. Að teknu tilliti til vísitöluákvæða 

samningsins var leigan 2019 18,1 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 þrjú fyrirtæki bættust í hóp leigjenda í Fjölheimum; þær 

Guðný Björk Pálmadóttir eigandi Fabia, Elín María Halldórsdóttir eigandi 

Komma strik og Guðni Sveinn Theódórsson hjá Ökuskólanum Ökulandi, en 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands er horfið úr hópi leigutaka. Aðrir 

leigjendur í Fjölheimum eru Birta starfsendurhæfing, Náttúrustofa 

Vestfjarða, Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Suðurlandi, Minjavörður 

Suðurlands, Lausnin fjölskyldumiðstöð, Snerpa á Ísafirði og 

ráðgjafafyrirtækið Næsta skref. Framkvæmdastjóri Háskólafélagsins 

heldur utan um rekstur þekkingarsamfélagsins í Fjölheimum sem telur 

hátt á þriðja tug starfsmanna og sinnir þjónustu við hundruð nemenda, 

bæði í framhaldsfræðslu og á háskólastigi, en þekkingarsetrið sem slíkt 

nýtur engra styrkja frá opinberum aðilum. Umtalsverðar tekjur eru af 

útleigu skrifstofuhúsnæðis til hinna ýmsu aðila auk tekna af útleigu á 

kennslustofum og fundaraðstöðu, en Háskólafélagið og Fræðslunetið 

skipta á milli sín í tilteknum hlutföllum (76,7%/23,3%) uppgjöri á kostnaði 

að frátöldum tekjum.  

HELSTU BREYTINGAR Á VERKEFNUM HÁSKÓLAFÉLAGSINS ÁRIÐ 2019 

Á árinu 2018 var merkasta nýmælið í rekstri félagsins stofnun FabLab 

smiðjunnar í nýju verknámshúsi Fjölbrautaskóla Suðurlands í samvinnu 

fjölmargra aðila en smiðjustjórinn er starfsmaður Háskólafélagsins. Segja 

má að sú starfsemi hafi fest í sessi 2019 en enn er unnið að frekari mótun 

starfseminnar.  

Í ljósi þess að öll rauntíma fjarkennsla frá Háskólanum á Akureyri lagðist 

af 2018 var ákveðið að breyta annarri kennslustofu í skrifstofurými en 

2017 hafði ein kennslustofan verið tekin undir skrifstofuaðstöðu fyrir 

Markaðsstofu Suðurlands þar sem starfsfólki hennar fjölgaði, m.a. með 

tilkomu vinnu við Áfangastaðaáætlun Suðurlands. 2019 var sem sagt 

annarri kennslustofu breytt í fjögurra manna skrifstofurými sem búið var 

vönduðum húsgögnum. Hugmyndir voru uppi um að gera þetta undir hatti 

frumkvöðlaseturs en ekki hafa enn fengist styrkir til þess. Eitt vinnurýmið 

er í fastri útleigu til Ökulands – ökuskóla en á haustönn 2019 leigðu það 

þrír meistaranemar sem höfðu leigt sér aðstöðu í lesstofunni í Fjölheimum 

en kusu betri vinnuaðstöðu á lokametrunum í náminu. Rýmið gefur einnig 

möguleika á að bregðast við þörf sem kann að skapast varðandi störf án 

staðsetningar. Þá er einnig í boði að leigja sér aðstöðu tiltekinn dag/daga í 

viku gegn lægri leigu. Við kynnum aðstöðuna sem vistborð, þ.e. vistlega 



 

 

6 Skýrsla um starfsemi Háskólafélags Suðurlands 2019 

 

vinnuaðstöðu sem hefur einnig vistvæn áhrif, t.d. með því að fækka 

ferðum yfir Hellisheiði á vinnustað í Reykjavík. 

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. 

Sem fyrr segir heyra nú 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 er 

prófaþjónusta í boði í Vík og á Kirkjubæjarklaustri, en síðan haustið 2017 

sér Þekkingarsetrið Nýheimar um þjónustu við fjarnema á Hornafirði. Þá 

rekur Rangárþing ytra lesaðstöðu á Hellu sem Háskólafélagið og 

Fræðslunetið styrktu með búnaðarkaupum 2016. 

Á vorönn voru 490 skráningar til prófs hjá félaginu og á haustönn voru 

þær 653, fleiri en nokkru sinni. 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, 

en nemendur annarra skóla greiða sjálfir fyrir þjónustuna. Undanfarin 

misseri hefur umsjón með prófahaldinu færst í auknum mæli á hendur 

framkvæmdastjóra en sl. haust var ráðinn þjónustufulltrúi í hálft starf til 

félagsins þar sem prófaumsjónin er í öndvegi. Ingibjörg Ásta Rúnarsdóttir 

var ráðin til verksins og kom til starfa í nóvember. Hún hefur tekið saman 

ýmsa tölfræði úr prófahaldi síðustu þriggja ára. Á myndum 1 og 2 kemur 

m.a. fram að álagið er að jafnaði meira á haustönn og helgast það m.a. af 

því að t.d. í hjúkrunarfræði og lögreglufræðum eru svokölluð klásuspróf í 

desember sem ráða því hvort nemendur geti haldið námi áfram á vorönn. 

Þá kemur fram að mæting í prófin er heldur að lagast og skýrist það 

væntanlega af því að háskólarnir fylgist betur með því hvort nemendur 

séu með próftökurétt í lok annar.  
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Mynd 1 Fjöldi prófskráninga og próftöku eftir önnum 2017-2019 

 

Mynd 2 Mætingarhlutfall í prófum eftir önnum 2017-2019 

Áhugavert er að skoða hvaðan próftakarnir eru að koma, en við höfum 

upplýsingar um heimilisfang próftakanna úr Háskóla Íslands og Háskólans 

á Akureyri. Á mynd 3 kemur fram að einungis um helmingur próftakanna 

er frá Selfossi þannig að ljóst má vera að þjónustusvæði Háskólafélagsins í 

þessu sambandi nær töluvert út fyrir Selfoss. 
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Mynd 3 Hlutfall Selfyssinga í próftökum frá HA og HÍ 2017-2019. 

Á mynd 4 má síðan sjá dreifingu annarra próftaka HA/HÍ um héraðið. 

 

Mynd 4 Hlutfall próftaka utan Selfoss eftir póstnúmerum 2017-2019 
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Við höfum líka tekið saman upplýsingar um búsetu allra próftaka á 

haustönn 2019, tveir þeirra báru þó það almenn nöfn að við vitum ekki 

hvaðan þeir eru, en annars er dreifingin þessi: 

 

Mynd 5 Búseta próftaka á haustönn 2019 

Samkvæmt þessu býr rétt rúmlega meirihluti próftaka utan þéttbýlisins á 

Selfossi. 

Loks eru hér upplýsingar um kynskiptinguna meðal próftaka. Eins og 

vænta mátti er mikill meirihluti próftaka konur, eða um 75-85%. Það er 

því mikið verk að vinna að hvetja sunnlenska karlmenn til háskólanáms! 
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Mynd 6. Kynskipting próftaka hjá HfSu eftir önnum 2017-2019. 

Á hverju vori, rétt fyrir sumarfrí, er hátíð í Fjölheimum til heiðurs þeim 

háskólanemendum sem ljúka þá háskólaprófi og hafa notið þjónustu 

félagsins meðan á námi stóð. Á mynd 7 má sjá hjúkrunarfræðingana 

Guðfinnu Ýr Sumarliðadóttur og Þórhildi Guðbjörgu Hjaltadóttur flytja 

ávarp brottfarenda við athöfnina.  

 

Mynd 7 Guðfinna Ýr Sumarliðadóttir og Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir. 

ÖNNUR VERKEFNI 

Í kjölfar Norplus verkefnisins Learning Society, sem félagið tók þátt í 

2016-2018, voru talsverð samskipti við borgirnar Valga og Tartu í Eistlandi 

sem fjármögnuð voru með norrænu/baltnesku samstarfsáætluninni 

Nordic-Baltic Mobiltiy Programme for Public Administration. Á árinu 2019 

kom fjögurra manna hópur frá borginni Tartu í heimsókn og kynntu sér 

m.a. starfsemina í Fjölheimum og hjá Vegagerðinni á Selfossi. Í lok júní 

fór síðan 8 manna hópur samstarfsstofnana SASS í kynnisferð til Valmiera 

í Lettlandi, og borganna Valga og Tartu í Eistlandi.  
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Mynd 8 Íslensku gestirnir í Lettlandi ásamt bæjarstjóranum í Valmiera 

Í ágúst kom svo sjö manna hópur í heimsókn frá Valmiera og kynnti sér 

m.a. áform um nýjan miðbæ á Selfossi og uppbyggingu 

íþróttamannavirkjanna þar ásamt Fablab smiðjunni og íþróttaastöðunni í 

FSu. Einnig var haldið austur í sýslur þar sem hópurinn fékk kynningu hjá 

sveitarstjórum Skaftárhrepps og Rangárþings eystra, og Kötlu jarðvangi. Í 

borginni Valmiera er áhersla lögð á uppbyggingu íþróttamannvirkja og 

hugsanlega skapast þarna vettvangur fyrir æfingaferðir sunnlenskra 

íþróttahópa en verðlag er þarna hagstætt fyrir Íslendinga. 

 

Mynd 9 Gestir frá Valmiera í Lettlandi 
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Í byrjun júní kom 25 manna hópur frá Bretlandi í vikulanga námsheimsókn 

til Suðurlands gmeð styrk frá Erasmus+ menntaáætlun 

Evrópusambandsins. Háskólafélagið var hinn formlegi samstarfsaðili en í 

reynd var það Ásborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi uppsveitanna sem 

skipulagði heimsóknina. Heimsóknin fól m.a. í sér málþing í Fjölheimum 

með bæði innlendum og erlendum fyrirlesurum. Matarferðamennska var 

meginefni heimsóknarinnar; Learning Journey - Sense of Place Iceland's 

Culinary Experience (SPICE).  

 

Mynd 10 Bresku gestirnir í SPICE verkefninu að afloknu málþinginu í Fjölheimum 

Eins og áður sótti framkvæmdastjóri bæði vorfund og haustfund 

tengslanets evrópskra jarðvanga (European Geoparks Network) og 15. 

ráðstefnu evrópsku jarðvanganna sem haldin var í tengslum við 

haustfundinn. Á ráðstefnunni flutti framkvæmdastjóri erindi; Geological 

Hazards and Climatic Change in Katla UNESCO Global Geopark.  

Á árinu var áfram unnið að verkefninu Staða og hlutverk þekkingarsetra í 

byggðaþróun. Dr. Anna Guðrún Edvardsdóttir sér um rannsóknina í 

samvinnu við Nýheima Þekkingarsetur, Þekkingarnet Þingeyinga og 

Háskólafélagið, en verkefnið er fjármagnað af Byggðarannsóknarsjóði og 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Von er á lokaskýrslu um 

verkefnið fyrra hluta árs 2020. 

Í október var framkvæmdastjóra boðið til Japan til að halda fyrirlestur á 

10 ára afmælisráðstefnu Sambands japanskra jarðvanga; Iceland – Life 
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along a Divergent Boundary, en í Itoigawa UNESCO Global Geopark, þar 

sem ráðstefnan var haldin, eru sömu meginlandsflekarnir að rekast saman 

sem reka hvor frá öðrum hér á Íslandi (Evrasíuflekinn og Ameríkuflekinn). 

 

Mynd 11 Vel tekið á móti gestum á lestarstöðinn í Itoigawa í Japan 

SAMSTARFIÐ VIÐ SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA (SASS)  

Samningur Háskólafélagsins vð SASS (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga) 

varðandi ráðgjafarþjónustu á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og 

menningarmála auk áhersluverkefna sóknaráætlunar, er áfram mikilvæg 

stoð undir starfsemi félagsins. Verkefni Háskólafélagsins skv. þessum 

samningi hafa þróast þannig að verkefnastjórarnir Hrafnkell og Guðlaug 

sinna einkum ráðgjafaþjónustu í sambandi við Uppbyggingarsjóð 

Suðurlands. Ingunn og Sigurður hafa sinnt einstökum áhersluverkefnum 

Sóknaráætlunar, en Guðlaug og Hrafnkell koma þó einnig að einstökum 

áhersluverkefnum. Raunar er það þannig að þau Hrafnkell og Guðlaug 

höfðu umsjón með um 69% allra styrkja Uppbyggingarsjóðssins 2019. 

Heildarfjöldi styrkjanna var 153 og hafði Hrafnkell umsjón með rúmlega 

63% allra styrkjanna. 
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Vinna starfsmanna félagsins fyrir SASS hefur reynst vera nokkuð 

umfangsmeiri en samningurinn segir til um og er mikilvægt að til lengri 

tíma litið verða þar meira jafnvægi, ekki síst þar sem einingaverð 

ráðgjafavinnunnar er í lægri kantinum.  

Á árinu var áfram unnuð að áhersluverkefninu Fagháskólanám á 

Suðurlandi – tilraunaverkefni. 10 leiðbeinendur á leikskólum á 

Suðurlandi innrituðust í Háskóla Íslands á námsbraut í leikskólafræðum í 

byrjun ársins eftir að hafa lokið fyrsta áfanga námsins í samvinnu Háskóla 

Íslands og Háskólafélagsins á haustönn 2018. Um er að ræða eins árs fullt 

nám (60 ECTS) sem dreift er á tvö ár, enda tekið með vinnu. Reiknað er 

með að nemendurnir ljúki þessu námi vorið 2020, en vilji nemendur halda 

áfram námi til BEd prófs nýtist þetta nám að fullu.  

Háskólafélagið tók einnig þátt í þróunarverkefnum með Háskóla Íslands 

varðandi nám í ferðafræðum og í tæknifræði. Nýtt nám byggt á tillögum 

viðkomandi starfshóps í ferðafræði hefur enn ekki litið dagsins ljós, en í 

tæknifræðinni hefur námið sem var hjá Keili á Ásbrú verið endurskipulagt 

og fært í gamla Lækjarskólann í Hafnarfirði. Hægt er að stunda það með 

vinnu og að mestu leyti í fjarnámi.  

Í tenglsum við aðalfund Háskólafélagsins 9. maí var haldið vel heppnað 

málþing, styrkt af Sóknaráætlun Suðurlands, um framtíð iðn-, tækni- og 

verknáms á Suðurlandi.  

Tæpum mánuði síðar, 4. júní, var haldin sérstök kynning á tækninámi, 

fjarnámi með vinnu, í Fjölheimum þar sem forsvarsaðilar náms í 

tæknifræði í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík kynntu nám 

skólanna. Því miður komu mjög fáir á kynninguna og er greinilegt að það 

er ekki einfalt að ná eyrum önnum kafinna iðnaðarmanna varðandi frekara 

nám.  

Starfsmenn félagsins hafa komið að ýmsum fleiri verkefnum 

Sóknaráætlunar Suðurlands, m.a. Starfamessu í FSu, REKO 

matarmarköðum á Suðurlandi, Starfshópi um húsnæðisúrræði nemenda 

við FSu og verkefnið Umhverfis Suðurland. 
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Mynd 12 Hluti fundarmanna á málþinginu 9. maí 2019 

SAMSTARFIÐ VIÐ MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ 

Eins og fram hefur komið í þessari skýrslu er samningur félagsins við 

mennta- og menningarmálaráðuneytið útrunninn. Um nokkur undanfarin 

ár hefur ráðuneytið unnið að stefnumörkun um málefni þekkingarsetra í 

samræmi við ákvæði í fjármálaáætlunum og frumvörpum til fjárlaga 

undanfarin ár. Ítarlegum gögnum var safnað í þessu sambandi 2017 og 

2018 en enn bólar ekki á formlegum niðurstöðum. Rætt hefur verið um í 

þessu sambandi að nýta væntanlegar niðurstöður í fyrrnefndri rannsókn 

um stöðu og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. Í desember sl. var 

loks tekin ákvörðun í ráðuneytingu um skiptingu 40 mkr 

viðbótarfjárveitingar til þessa málaflokks, en til hans teljast m.a., auk 

Háskólafélagsins, Þekkingarsetur Vestmannaeyja, Nýheimar 

þekkingarsetur, Austurbrú, Þekkingarnet Þingeyinga, Þekkingarsetrið á 

Blönduósi, Háskólasetur Vestfjarða og Þekkingarsetur Suðurnesja. Einnig 

Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands, sem rekur níu rannsóknarsetur 

vítt og breitt um landið, Reykjavíkurakademían og Akureyrarakademían. 
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Við þessa úthlutun komu 7,8 mkr í hlut Háskólafélagsins, og hækkaði 

fjárveiting ársins þannig úr 17,5 mkr í 25,3 mkr. Þessi hækkun er mjög 

kærkomin enda má segja að félagið hafi haldið úti þjónustustigi sem var 

nokkuð umfram það sem árlegar fjárveitingar hafa gefið tilefni til. Gert er 

ráð fyrir að þessi viðbótarfjárveiting sé til frambúðar. Með tilkomu 

þessarar viðbótarfjárveitingar í desember sl. varð afkoma félagsins 

jákvæð á árinu um 8,2 mkr, annars hefði hún verið í járnum. 

STEFNUMÓTUN 

10. janúar 2019 staðfesti stjórn félagsins stefnumörkun félagsins sem 

unnið hafði verið að árið áður. Niðurstaðan er eftirfarandi, en segja má að 

hún endurspegli að miklu leyti núverandi áherslur en skerpir jafnframt 

framtíðarsýn félagsins: 

 

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. 
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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. 

 

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, 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.   

 

 

 


