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Árið 2017 var fjórða heila starfsár Nýheima þekkingarseturs. Í upphafi árs varð Vöruhúsið 

aðili að setrinu og voru aðilar setursins því tólf talsins í lok árs en það eru: Skólaskrifstofa 

Hornafjarðar, Ríki Vatnajökuls, Menningarmiðstöð Hornafjarðar, Framhaldsskólinn í Austur-

Skaftafellssýslu, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 

Náttúrustofa Suðausturlands, Matís, Háskóli Íslands, Vatnajökulsþjóðgarður, Háskólafélag 

Suðurlands og Vöruhúsið. 

Í upphafi árs lét Davíð Arnar Stefánsson af störfum sem forstöðumaður setursins og var 

Hugrún Harpa Reynisdóttir ráðin í hans stað. Auk forstöðumanns starfa tveir verkefnastjórar 

við setrið í tveimur stöðugildum, þær Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir og Kristín Vala 

Þrastardóttir sem hóf störf í apríl á síðasta ári.  

Haldnir voru þrettán stjórnarfundir auk ársfundar, fundir 77-89. Auk hinna formlegu 

stjórnarfunda sat stjórn þó nokkra vinnufundi þar sem unnið var að og fjallað um hin ýmsu 

mál, svo sem: endurskoðun skipulagsskrár, endurnýjun samnings við MRN, málefni hússins 

og teymi Nýheima svo eitthvað sé nefnt. Einnig voru haldnir húsfundir, einn á önn, en efni 

þeirra funda hefur verið breytilegt en fastur liður á þeim fundum hefur verið að ræða 

almennt um lífið og tilveruna í Nýheimum. Jafnframt hafa fulltrúar húseigenda ásamt 

forstöðumanni Nýheima fundað til að ræða ýmis málefni er snúa að húsnæðisins.  

Viðfangsefni setursins hafa verið fjölbreytt og í mörg horn að líta. Vegna breytingar á nafni 

setursins úr Þekkingarsetrið Nýheimar í Nýheimar þekkingarsetur var unnið að endurskoðun 

skipulagsskrár setursins. Ný skipulagsskrá var samþykkt en fyrir utan nafnabreytingu voru 

nær engar efnislegar breytingar gerða á skránni. Í tengslum við endurnýjun samnings við 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið var að beiðni ráðuneytisins unnin úttekt á starfsemi 

setursins frá upphafi. Samningur við ráðuneytið rann út í lok árs og hafa forstöðumaður og 

formaður stjórnar fundað með fulltrúum ráðuneytisins, gert er ráð fyrir að samningur verði 

endurnýjaður á næstu vikum.  



Samstarfssamningur milli Nýheima þekkingarseturs og Þekkingarnets Þingeyinga var 

undirritaður á haustmánuðum. Megin markmið samningsins er að auka samvinnu 

stofnananna á breiðum grundvelli. Sér í lagi að auka samstarf stofnananna um ýmis verkefni 

og rannsóknir með áherslu á svæðisbundnar aðstæður og byggðamál. 

Guðrún Ásdís hefur sem verkefnastjóri sinnt hinum ýmsu verkefnum í tengslum við 

samstarfssamning við SASS um ráðgjöf og þjónustu. Gert er ráð fyrir að sá 

samstarfssamningur verði endurnýjaður á þessu ári.   

Á haustmánuðum tók setrið við þjónustu við háskólanema á Höfn sem Háskólafélag 

Suðurlands hefur sinnt undanfarin ár. Felur það í sér að útvega nemum námsaðstöðu í 

Nýheimum og umsjón með próftöku. Vill setrið með því tryggja að háskólanemar á svæðinu 

hafi áfram kost á þessari þjónustu heima í héraði.  

Gerður var samstarfssamningur milli FAS og setursins sem fól í sér umsjón og stuðning 

verkefnastjóra setursins við félagslíf nemenda í skólanum. Svipað samstarf hófst á árinu á 

milli Sveitarfélagsins og Nýheima þar sem starfsmaður setursins kemur að framkvæmd 

samnorræns verkefnis um sjálfbæra þróun sem Sveitarfélagið er aðili að, verkefninu lýkur í 

lok árs 2019.  

Loftslag og leiðsögn er heiti verkefnis sem felur í sér gerð og miðlun fræðsluefnis um 

loftslagsbreytingar fyrir leiðsögufólk og aðra ferðaþjónustuaðila sem starfa við leiðsögn og 

móttöku ferðafólks á og við Vatnajökul. Verkefnið hefur verið unnið í samstarfi við FAS og 

Vatnajökulsþjóðgarð og lýkur verkefninu á næstu dögum. Fræðsluefnið verður gert 

aðgengilegt á heimasíðu Nýheima. 

Árleg ráðstefna um íslenska þjóðfélagsfræði var haldin í Nýheimum í október. Hingað kom 

fjöldi fræðafólks til að flytja fjölbreytt og áhugaverð erindi um verkefni sín og rannsóknir. 

Ráðstefnan heppnaðist í alla staði afar vel og var ágætlega sótt af bæjarbúum. 

Talsvert hefur verið unnið í því að auka samskipti, upplýsingamiðlun og samveru okkar hér í 

Nýheimum. Sameiginlegur kaffitími einu sinni í mánuði hefur heppnast sérstaklega vel og 

ekki annað að sjá en almenn ánægja sé með uppátækið. Mikill metnaður er lagður í veitingar 



og allir í húsinu hafa tekið virkan þátt í fjörinu. Svo er merkilegt hvað rafrænt dagatal og 

skemmtinefnd hafa mikinn sameiningarmátt.  

Óhætt er að segja að síðastliðna ár hafi verið ár samstarfsins og er það sannarlega í takt við 

markmið Nýheima þekkingarseturs. Áfram heldur svo setrið í sókn en í samstarfi við 

Náttúrustofu Suðausturlands auglýsti setrið nýverið eftir verkefnastjóra í fullt starf. Nýr 

starfsmaður mun hefja störf í sumar og mun verkefnastjóri í senn vinna að verkefnum 

setursins og Náttúrustofu. Stofnuð hafa verið teymi um hverja stoð Nýheima, tilgangur þeirra 

er að formgera samstarf innan Nýheima með aðkomu allra starfsmanna tengdra stofnana. 

Með teymunum er leitast við að efla enn frekar samtal og samstarf um hverja stoð. Vinna 

teymanna er komin af stað og hafa öll teymi nú fundað. Ýmis verkefni eru í farvatninu og 

hefur setrið kastað út nokkrum önglum í formi styrkumsókna. Verður tíminn að leiða í ljós 

hvaða verkefni komast svo í framkvæmd. Með verkefnum sínum hefur setrið lagt áherslu á 

félagslega virkni og aukin lífsgæði íbúa á Suðausturlandi. Setrið hefur skapað sér ákveðið 

samfélagslegt hlutverk og skal enn frekar hlúð að nærsamfélaginu með verkefnum setursins. 

Vill setrið leggjá áherslu á valdeflingu íbúa og félagslega samheldni. Setrið hefur undanfarið 

beint sjónum sínum sérstaklega að ungu fólki, verða málefni þess hóps áfram í forgrunni 

sem og málefni fólks af erlendum uppruna. Leggja Nýheimar ríka áherslu á að starfsemin 

hafi ávallt til hliðsjónar þarfir samfélagsins á hverjum tíma og að hún búi yfir þeim 

sveigjanleika að geta leitast við að mæta þeim þörfum eftir fremsta megni. Samfélagslegt 

hlutverk Nýheima felst ekki síst í því að vera vettvangur samfélagsins til samskipta og 

samveru. Leggja Nýheimar áherslu á að auka sýnileika starfsins í nærsamfélaginu í þeim 

tilgangi að vekja athygli á þeim fjölmörgu tækifærum sem felast í aðstöðu og mannauð 

Nýheima. Áfram verður unnið markvisst að því að efla starfsemi Nýheima þekkingarseturs 

samfélaginu til hagsbóta.    

 

Hugrún Harpa Reynisdóttir  

 Forstöðumaður Þekkingarsetursins Nýheima 


