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Hugrún Harpa, forstöðumaður setursins, mynd ÞRJ

Formáli forstöðumanns
Árið 2019 var sjötta heila starfsár Nýheima þekkingarseturs, en setrið var stofnað árið 2013. Eins og
undanfarin ár var árið 2019 annasamt og verkefnin mörg og fjölbreytt. Starfsemi Nýheima
þekkingarseturs hefur vaxið að umfangi frá stofnun setursins eða úr einum starfsmanni árið 2014
í fjóra í lok árs 2019.
Sem þekkingarsamfélag gegna Nýheimar á margan hátt mikilvægu hlutverki fyrir nærsamfálag sitt.
Vöxtur í starfsemi þeirra stofnana er starfa í Nýheimum hefur kallað á aukinn mannauð og skapað störf
fyrir háskólamenntaða einstaklinga á svæðinu, það framlag Nýheima til byggðarþróunar er sérstaklega mikilvægt. Eitt af megin markmiðum Nýheima þekkingarseturs er að efla samstarf stofnana og
fyrirtækja á Suðausturlandi með sérstaka áherslu á menntun, menningu, rannsóknir og nýsköpun.
Setrið hefur skapað sér ákveðið samfélagslegt hlutverk og hefur það með verkefnum sínum snert
á ýmsum málefnum samfélagsins. Þótt starfsemi þekkingarsetursins snúi fyrst og fremst að nærsamfélagi þess þá hefur það í auknum mæli leitað eftir samstarfi við hliðstæð þekkingarsamfélög
annars staðar á landsbyggðinni og einnig erlendis.
Mig langar að nefna hér sérstaklega tvö verkefni sem greint er frá í þessari ársskýrslu, verkefnin eru,
„Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun“ og „KNOW HUBs – Þekkingarsetur, uppbyggjandi
afl í dreifðum byggðum“. Verkefnin komu til af frumkvæði Nýheima þekkingarseturs og eru unnin í
nánu samstarfi við innlenda og erlenda samstarfsaðila okkar. Verkefnin fjalla bæði, með ólíkum hætti,
um gildi þekkingarsetra og tækifæri þeirra til að þróa starfsemi sína svo hún megi sem best mæta
þörfum og kröfum nærsamfélagsins og landsbyggðarinnar í heild. Sýnir það glöggt vilja allra er koma
að starfsemi þekkingarsetursins til að vinna í þágu samfélagsins. Í tengslum við þessi verkefni leitaði
setrið eftir þátttöku íbúa í spurningakönnun, hópviðtölum og námskeiðum. Virkilega ánægjulegt var
hversu jákvæðir íbúar voru fyrir þátttöku og vil ég þakka sérstaklega þeim sem komu að verkefnum
setursins fyrir þeirra framlag. Við hjá setrinu munum áfram vinna að eflingu setursins með hagsmuni
samfélagsins að leiðarljósi og er það von mín að íbúar og samfélagið í heild taki þátt í þeirri vegferð
með okkur.

Hugrún Harpa Reynisdóttir
Forstöðumaður, 22. mars 2020
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Mikley, mynd HHR

Skýrsla stjórnar
Nýheimar þekkingarsetur er samstarfshattur ólíkra stofnana sem starfa á sviði menntunar, menningar, nýsköpunar og rannsókna á Suðausturlandi. Aðilar að setrinu eru: Framhaldsskólinn í AusturSkaftafellssýslu, Fræðsluskrifstofa Hornafjarðar, Háskólafélag Suðurlands, Matís, Menningarmiðstöð
Hornafjarðar, Náttúrustofa Suðausturlands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Ríki Vatnajökuls, Samband
sunnlenskra sveitarfélaga, Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Höfn, Vatnajökuls-þjóðgarður og
Vöruhúsið. Fulltrúar í stjórn setursins eru ellefu talsins en Matís hefur kosið að tilnefna ekki fulltrúa í stjórn.
Haldnir voru tíu stjórnarfundir auk ársfundar en sjá má fundargerðir þeirra inni á heimasíðu setursins.
Stjórn fundaði að auki sérstaklega um einstaka mál og verkefni, eitt af verkefnum stjórnar og forstöðumanns var mótun fimm ára stefnumörkunar fyrir setrið. Í stefnumörkun þeirri er horft til framtíðar og
mörkuð stefna um þróun starfsseminnar í nánustu framtíð. Tilgangurinn er að að skýra framtíðarsýn
Nýheima og lýsa aðgerðum og markmiðum um áframhaldandi eflingu og vöxt starfseminnar. Stefnumörkun setursins má sjá á heimasíðu setursins (www.nyheimar.is).
Slíkur vöxtur sem verið hefur í starfsemi setursins frá upphafi er ekki sjálfgefinn. Tekjur Nýheima
samanstanda af opinberu framlagi ríkisins, tekjum af samstarfssamningum og sjálfsaflafé. Með
samstarfssamningum við aðrar stofnanir, styrkjasókn í tengslum við sjálfstæð verkefni setursins og
þátttöku í samstarfsverkefnum hefur tekist að efla starfsemi setursins talsvert á fyrstu árum þess.
Þrátt fyrir að ánægjulegt sé að svo vel hafi gengið að afla sértekna er mikilvægt að tryggja betur
grunnfjármögnun setursins svo starfsemin sé ekki svo háð sértekjum. Í árslok fékk setrið kærkomna
viðbótarfjárveitingu frá Mennta- og menningarmálaráðneyti Íslands. Samningur setursins hefur verið
framlengdur með viðauka út árið 2020 og felur sá viðauki í sér hækkun á framlagi um 4,7 millj. króna.
Vonir eru bundnar við að endurnýjun langtíma samnings milli Nýheima þekkingarseturs og Menntaog menningarmálaráðneytisins muni koma til á þessu ári.
Eins og sjá má í þessari skýrslu var starfsemin öflug á árinu 2019 og verkefnin fjölbreytt. Fyrir hönd
stjórnar vil ég þakka sérstaklega starfsfólki Nýheima Þekkingarseturs fyrir árangursríkt starf og alla þá
samvinnu sem hefur átt sér stað á árinu. Framtíðin er björt fyrir setrið og hlökkum við til að takast á við þær
áskoranir sem eru framundan.

Vilhjálmur Magnússon
Formaður stjórnar 24. mars 2020
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Frá viðburðinum Frístund sem haldinn var í Nýheimum haustið 2018, mynd HHR

Starfsemi Nýheima þekkingarseturs
Nýheimar þekkingarsetur sameinar ólíkar stofnanir undir einn hatt í þeim tilgangi að efla samvinnu og skapa öflugt þekkingarsamfélag. Eitt af
viðfangsefnum Nýheima þekkingarseturs er að
leiða samstarf og samstarfsverkefni þessara stofnana. Mánaðarlegir fundir stjórnar eru einn liður
samstarfsins, árið 2019 voru embætti stjórnar svo
skipuð: Vilhjálmur Magnússon formaður stjórnar,
Steinunn Hödd Harðardóttir varaformaður, Kristín
Hermannsdóttir ritari og Eyrún Helga Ævarsdóttir
gjaldkeri. Aðrir stjórnarmenn eru: Hrafnkell
Guðnason, Ragnhildur Jónsdóttir, Eyjólfur
Guðmundsson, Þorvarður Árnason, Bjarni
Guðmundsson, Olga Ingólfsdóttir og Karl
Friðriksson.

Áhersla á stoðirnar fjórar hefur leitt af sér að
verkefni setursins eru fjölbreytt og spanna vítt
svið. Þjónusta setursins til háskólanema í
tengslum við próftökur og aðgang að námsaðstöðu í Nýheimum telst orðið til fastra verkefna þekkingarsetursins. Sama gildir um ráðgjöf
og þjónustu við frumkvöðla og atvinnulíf sem
verkefnastjórar veita í samræmi við samstarfssamning Nýheima og SASS. Þá hefur setrið unnið
að innlendum rannsókna og ráðgjafaverkefnum,
þjónustuverkefnum í samstarfi við aðrar stofnanir
auk innlendra og erlendra samstarfsverkefna sem
fjallað er nánar um í ársskýrslunni. Setrið hefur
einnig í gegnum tíðina staðið fyrir ýmsum
samfélagslegum viðburðum í Nýheimum.

Starfsemi setursins felur einnig í sér mótun og
fjármögnun verkefna sem unnin eru að frumkvæði og forsjá setursins, stoðir setursins
liggja þar ávallt til grundvallar. Einnig hefur verið
lögð rík áhersla á víðtækt samfélagslegt hlutverk
Nýheima þekkingarseturs og mikilvægi þess að
það búi yfir hæfni og sveigjanleika til að aðlaga
sig aðstæðum nærsamfélagsins hverju sinni.

Á árinu 2019 voru fimm starfsmenn hjá setrinu
í þremur stöðugildum en við lok árs voru starfsmenn fjórir. Setrið er með skrifstofur á Vestur- og
Austurgangi á neðri hæð Nýheima.
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Starfsfólk
Hugrún Harpa Reynisdóttir er forstöðumaður
setursins. Hugrún er með BA próf í félagsfræði
og MA próf í umhverfis- og auðlindafræði. Sinnir
hún daglegum rekstri setursins, öflun fjármagns
og verkefna. Einnig vinnur hún að verkefnastjórnun og framkvæmd verkefna setursins.

Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir
er sérfræðingur hjá setrinu, sinnir hún þjónustu og
ráðgjöf til frumkvöðla og fyrirtækja í samstarfi við
SASS. Guðrún er með BS próf í byggingaverkfræði.

Kristín Vala Þrastardóttir
er sérfræðingur hjá setrinu, hún er með BA próf
í spænsku og ferðamálafræði og MS próf í
menningarstjórnun. Kristín Vala kemur að
þjónustu og ráðgjöf til frumkvöðla og fyrirtækja
í samstarfi við SASS. Jafnframt sinnir hún verkefnastjórnun annarra verkefna setursins og hefur
umsjón með þjónustu við háskólanema.
Sandra Björg Stefánsdóttir
er sérfræðingur hjá setrinu, sinnir hún verkefnastjórnun í Sustain-it verkefninu auk þess að koma
að skipulagningu og framkvæmd annarra
verkefna setursins. Sandra er með BA próf í
ferðamálafræði og viðburðastjórnun
og MS próf í mannauðsstjórnun.

Arndís Lára Kolbrúnardóttir
var tímabundið við störf hjá setrinu á árinu 2019
en hún var ráðin í afleysingar vegna fæðingarorlofa. Arndís Lára er með BS próf í viðskiptafræði
og kom að ýmsum verkefnum setursins.
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Námsver Nýheima, mynd HHR

Verkefni ársins 2019
Árið 2019 var annasamt ár, verkefnin voru mörg, fjölbreytt og flest umfangsmikil og á höndum
fárra starfsmanna. Fyrir utan þau verkefni sem ársskýrslan fjallar um hefur setrið komið að móttöku
skólahópa sem heimsækja svæðið. Þá eru ótalin önnur verkefni sem snúa að stjórnun og daglegum
rekstri setursins, svo sem gerð fimm ára stefnumörkunar, samstarf við önnur þekkingarsetur landsbyggðarinnar og samstarf við húseigendur um málefni húsnæðis Nýheima svo eitthvað sé nefnt.

Námsver Nýheima og þjónusta við háskólanema

Þjónusta setursins við háskólanema í tengslum við próftökur og aðgang að námsaðstöðu í
Nýheimum telst orðið til fastra verkefna þekkingarsetursins. Setrið leggur áherslu á að skapa
hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur þar sem þeim gefst kostur á að vera hluti af fræðasamfélagi
og stunda nám á eigin forsendum í heimabyggð.
Gerðar voru breytingar á aðstöðu háskólanema í Nýheimum á árinu, komið var upp lesbásum í opnu
rými á Austurgangi á neðri hæð Nýheima, í því rými eru nú átta lesbásar. Breytingarnar hafa gefist vel
og er nú hægt að bjóða fleiri nemum aðstöðu frá því sem áður var þegar aðstaða háskólanema var í
skrifstofum. Jafnframt var tilgangur breytinganna að losa skrifstofur svo hægt væri að bjóða þær til
útleigu fyrir stofnanir og/eða fyrirtæki.
Háskólanemar sem nýta þjónustu og aðstöðu í Nýheimum fá aðgang að lesrými, læstum skáp,
eldhúsi, kaffistofu, mötuneyti FAS, interneti og fundaraðstöðu í samráði við verkefnastjóra. Nemar
sem nýta aðstöðuna gera námsaðstöðusamning við setrið en aðstaðan er nemum að kostnaðarlausu
á opnunartíma Nýheima. Fyrir þá nema sem vilja nýta sér húsnæði Nýheima utan opnunartíma þá
er í boði að leigja lykil að aðstöðunni. Bókasafn á Menningarmiðstöð Hornafjarðar er einnig í góðu
samstarfi við nema. Þar gefst öllum kostur á að eignast bókasafnskort og fá almenna bókasafnsaðstoð,
m.a. vegna heimildaleitar, millisafnaláns, prentunar, o.fl.
Setrið hefur nú í tvö ár haft umsjón með fjarprófum í samstarfi við háskóla landsins. Nemendur
greiða hóflegt gjald vegna fjarprófa eða 4.000 kr. hvert próf, þó að hámarki 16.000 kr. á önn.
Þekkingarsetrið á í samstarfi við Fræðslunet Suðurlands og Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu
um aðstöðu vegna próftöku.
Nemendur sem nýtt hafa aðstöðu og þjónustu okkar koma úr röðum flestra háskóla landsins. Eru
nemar ýmist í fjarnámi, búsettir á Hornafirði eða nýta sér að geta tekið próf í heimabyggð í lok anna.
Árið 2019 voru alls 129 skráð próf hjá setrinu, 53 á vorönn og 76 á haustönn.
Með umsjón og stuðningi setursins við fjarnám háskólanna hefur setrið eflt tengsl og samstarf
setursins við háskóla landsins. Umsjón með þjónustu við háskólanema hefur Kristín Vala, verkefnastjóri
Nýheima þekkingarseturs. Hún tekur vel á móti öllum á skrifstofu sinni og svarar fyrirspurnum
gegnum tölvupóst á kristinvala@nyheimar.is.
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Ráðgjöf og þjónusta við frumkvöðla og atvinnulíf
Verkefnstjórar setursins hafa um nokkurt skeið sinnt þjónustu og ráðgjöf til frumkvöðla og fyrirtækja
í samstarfi við SASS, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga. Ráðgjöf er veitt á sviði atvinnuþróunar,
nýsköpunar og menningarmála. Starfsemi á sviði byggðaþróunar hjá SASS er unnin í nánu samstarfi
stofnana á starfssvæði samtakanna. Leiðarljós starfseminnar byggir á Sóknaráætlun Suðurlands og
þeirri stefnumörkun sem þar hefur verið sett fram fyrir landshlutann til framtíðar. Uppbyggingarsjóður Suðurlands styrkir nýsköpunar- og menningarverkefni. Einnig er unnið að þróunarverkefnum
á sviði atvinnu-, menningar- og menntamála í landshlutanum. Hlutverk SASS og samstarfsaðila á
þessum sviðum, snýr fyrst og fremst að ráðgjöf og verkefnastjórnun. Auk Nýheima þekkingarseturs
eru samstarfsaðilar SASS Háskólafélag Suðurlands, Markaðsstofa Suðurlands, Kötlusetur í Vík,
Kirkjubæjarstofa á Kirkjubæjarklaustri og Þekkingarsetur Vestmannaeyja.

Fundur í rannsóknarteymi Nýheima, mynd HHR

Teymi Nýheima
Frá árinu 2018 hefur starf teymanna (menningarteymis, rannsóknateymis, nýsköpunarteymis og
menntateymis) verið í mótun og þróun. Teymin funduðu öll minnst tvisvar á árinu, að vori og hausti.
Tilgangur teymanna er að formgera enn frekar samstarf innan Nýheima um hverja stoð og stuðla að
auknu samtali og samstarfi ólíkra aðila um málefni; menntunar, menningar, nýsköpunar og rannsókna
á Suðausturlandi. Starfsmenn aðildarstofnana fá allir boð um þátttöku í teymunum. Vonir eru
bundnar við að starf teymanna muni leiða af sér aukið samstarf og samtal milli allra starfsmanna
stofnananna.

Ráðgjafar SASS Í heimsókn í Vestmannaeyjum. Myndir GÁS
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Innlend samstarfsverkefni og þjónustuverkefni
Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun
Verkefnið er samstarfsverkefni Nýheima þekkingarseturs, Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Höfn,
Þekkingarnets Þingeyinga á Húsavík og Háskólafélag Suðurlands á Selfossi. Verkefnið snýr að því að
skerpa sýn á stöðu, hlutverk og árangur þekkingarsetra á landsbyggðinni, með sérstakri áherslu á
byggðaþróun. Verkefnið felur í sér úttekt á innri starfsemi þekkingarsetra og rannsókn á áhrifum og
stöðu þeirra gagnvart nærsamfélaginu. Þá felur verkefnið í sér ítarlega skoðun þriggja þekkingarsamfélaga á Íslandi, Nýheimar Þekkingarsetur á Höfn, Háskólafélag Suðurlands á Selfossi, Þekkingarnet
Þingeyinga á Húsavík. Anna Guðrún Edvardsdóttir menntunarfræðingur er rannsakandi verkefnisins.
Í upphafi árs var rafræn spurningalistakönnun lögð fyrir íbúa á hverjum stað. Meginmarkmið þess hluta
rannsóknarinnar var að kanna áhrif þessara þriggja þekkingarsetra á nærsamfélagið og afla
upplýsinga um viðhorf almennings í þessum samfélögum til þekkingarsetra sem starfa þar. Þátttaka var
fremur góð á okkar svæði en um 45% þátttakenda voru búsettir á starfssvæði Nýheima Þekkingarseturs.
Á haustmánuðum var tekið viðtal við rýnihóp sem skipaður var íbúum Hornafjarðar, markmið hans var
að kafa dýpra ofan í niðurstöður spurningalistakönnunar með áherslu á viðhorf til þekkingarsetranna
og áhrif þeirra á nærsamfélagið. Ljóst er af áfangaskýrslum verkefnisins að niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast setrunum í áframhaldandi þróun starfseminnar. Ekki síst þegar kemur að því að
aðlaga starfsemina að breyttum aðstæðum og kröfum samfélagsins. Síðasti áfangi verkefnisins er
gerð lokaskýrslu þar sem niðurstöður verða dregnar saman og settar fram tillögur að úrbótum og
verkefnum sem eru til þess fallin að efla starfsemi setranna og tengja þau betur við þau samfélög
sem þau þjóna. Lokaskýrslan verður gerð aðgengileg á heimasíðu þekkingarsetursins.
Verkefnið hlaut styrk úr Byggðarannsóknasjóði og Atvinnu- og rannsóknasjóði Sveitarfélagsins
Hornafjarðar auk þess sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið styrkti verkefnið.

Matarsmiðja

Rýnihópur með íbúum, mynd HHR

Í samræmi við samstarfssamning við Sveitarfélagið Hornafjörð hafði Þekkingarsetrið umsjón með
Matarsmiðjunni sem starfrækt er af sveitarfélaginu. Fól verkefnið í sér umsjón með bókunum og
skráningu á notkun framleiðenda á smiðjunni sem og samskipti og miðlun upplýsinga til notenda.
Samstarfssamningur rann út í lok ársins og hefur starfsmaður sveitarfélagsins tekið við þjónustu við
Matarsmiðjuna.
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Frá vettvangsferð
ráðgjafahóps á
Breiðamerkurjökul,
mynd HHR

Stjórnunar- og verndaráætlun
Á árinu hófst vinna við gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir
Breiðamerkursand. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Höfn, Náttúrustofa Suðausturlands og Nýheimar þekkingarsetur mynda ráðgjafahóp sem hefur
unnið að tillögunni í samráði við svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæði. Samráðshluti verkefnisins er á höndum þekkingarsetursins, þar með
talið framkvæmd viðtala, rýnihópa og kynningarfunda. Vinna við verkefnið
hefur verið umfangsmikil, tekinn var fjöldi viðtala við hagaðila með
tilheyrandi greiningarvinnu og skýrslugerð. Þá var haldinn íbúafundur
í Mánagarði þar sem íbúar ræddu málefni svæðisins og hugmyndir um
framtíð þess. Jafnframt tekur setrið þátt í verkefnafundum ráðgjafahóps og
samráðsfundum með svæðisráði.
Frá vettvangsferð
ráðgjafahóps á
Breiðarmerkursand,
mynd HHR
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Ystad í Svíþjóð. Mynd tekin á vinnufundi verkefnastjóra í verkefninu “Sjálfbærir Norrænir bæir”, mynd HHR

Erlend samstarfsverkefni
Sjálfbærir Norrænir bæir
Verkefninu „Attractive towns: Green redevelopment, competitive Nordic urban regions“ lauk á árinu.
Verkefnið, sem var á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar undir forystu Noregs, hafði að markmiði
að móta sameiginlegan norrænan leiðarvísi sem hefur Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að
leiðarljósi. Leiðarvísirinn er ætlaður litlum og meðalstórum bæjum sem vilja auka aðdráttarafl sitt og
verða líflegt og sjálfbært þéttbýli.
Sveitarfélagið Hornafjörður var þátttakandi í verkefninu en Nýheimar þekkingarsetur kom að verkefnastjórn og framkvæmd verkefnisins ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins. Fól það í sér aðkomu að
stjórnun, skipulagningu og framkvæmd verkþátta auk þátttöku á verkefnafundum.
Hornafjörður lagði áherslu á tækifæri til útivistar og afþreyingar þar sem góð útivistar- og leiksvæði
og vistvænar samgöngur voru megin áhersluatriði. Verkefnið fól í sér að prófa leiðir til að stuðla að
þátttöku íbúa í skipulagsferli. Til þess var notuð Maptionnaire vefkönnun þar sem íbúar voru spurðir
um notkun þeirra á útvistarsvæðum, göngu og hjólastígum. Þá höfðu íbúar þar tækifæri til að koma
fram með hugmyndir og ábendingar hvað þessa þætti varðar. Tóku 216 íbúar þátt í könnuninni sem
er um 10% allra íbúa sveitarfélagsins og var þátttakan framar vonum.
Björn Jóhannesson landslagsarkitekt hjá Urban Beat var fenginn til að vinna hugmynd að útivistarsvæði sem byggði á niðurstöðum íbúakönnunarinnar. Niðurstöður könnunarinnar og afurðir hennar verða
aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins www.hornafjordur.is. Einnig er hægt að finna leiðarvísinn
sem áður var nefndur og aðrar afurðir verkefnisins alls á heimasíðunni www.regjeringen.no.

Myndir frá vinnufundum verkefnastjóra, myndir HHR

11

Hluti samstarfsaðila í verkefninu Know Hubs í heimsókn á Írlandi vegna vinnufundar, mynd HHR

KNOW HUBs – Þekkingarsetur, uppbyggjandi afl í dreifðum byggðum
Setrið er þátttakandi í verkefninu „KNOW HUBs: Local Knowledge Centers as development HUBs in
rural regions“ sem er tveggja ára verkefni styrkt af Erasmus+. Samstarfsaðilar Nýheima í verkefninu
koma frá Svíþjóð, Danmörku, Rúmeníu, Írlandi, Grikklandi og Spáni. Verkefnið fjallar um hvernig
þekkingarsetur geta þróað starfsemi sína með hliðsjón af þörfum og kröfum samfélaga í dreifðum
byggðum. Hvernig þau geta þróað starfsemi sína til að verða leiðandi afl í samfélaginu; hvati fyrir þá
sem þess þurfa; stuðlað að samstarfi og verið miðpunktur þangað sem allir geta leitað.
Í upphafi árs var tekið viðtal við rýnihóp í Nýheimum í tengslum við verkefnið. Tilgangur hans var að
fá íbúa til að greina hvaða hæfni setrið og starfsfólk þess þarf að búa yfir til að mæta sem best
þörfum og kröfum nærsamfélagsins. Niðurstöður rýnihópsins voru nýttar við mótun kennsluefnis
sem ætlað er til að efla hæfni setranna, kennsluefnið verður svo efniviður handbókar sem gefin
verður út að verkefninu loknu.
Tveir verkefnafundir voru haldnir á árinu, annar í Vejle í Danmörku að vori og hinn í Killarney á Írlandi að hausti. Samhliða verkefnafundi á Írlandi var haldið námskeið þar sem handbókin var prófuð
með fulltrúum allra samstarfsaðila. Hvert setur vann svo að því að aðlaga efnið að sínum markhóp,
áherslum og samfélagi og haldnir voru fræðsluviðburðir í hverju landi þar sem byggt var á efni handbókarinnar. Hér í Nýheimum var ákveðið að leggja áherslu á unga fólkið okkar og valdeflingu þess. Í
lok árs stóð setrið fyrir valdeflandi námskeiði fyrir ungt fólk sem bar heitið Öflug ung forysta og voru
þátttakendur í námskeiðinu ungmenni sem starfa í Nemendaráði FAS og Ungmennaráði Hornafjarðar.
Á námskeiðinu var meðal annars fjallað um stöðu ungs fólks í nærsamfélaginu, tækifæri þeirra til
áhrifa, árangursrík samskipti, markmiðasetningu, tjáningu, skipulag og miðlun. Málefnaleg og lífleg
umræða námskeiðsins sýndi vel hversu flott og öflug ungmenni við eigum og viljum við þakka þeim
fyrir að taka þátt í verkefninu með okkur.
Hugrún Harpa Reynisdóttir og Kristín Vala Þrastardóttir fara með stjórnun verkefnisins fyrir hönd
Nýheima þekkingarseturs. Heimasíða verkefnisins er: https://know-hubs.eu/

Ungmenni á námskeiðinu “Öflug ung forista” í Nýheimum, myndir HHR.
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Vinnufundur í Vejle

Malaga á Spáni, mynd tekin í vinnufundi verkefnastjóra í febrúar 2020, mynd SBS

Sustain it - „Sjálfbærni í ferðaþjónustu – nýsköpun í þjálfun starfsfólks“
Setrið er þátttakandi í verkefninu „SUSTAIN IT:
Sustainable Tourism Innovative Training“ “ sem
er tveggja ára verkefni styrkt af Erasmus+. Þátttakendur í SUSTAIN IT verkefninu eru átta talsins
og koma frá sex Evrópulöndum: Belgíu, Kýpur,
Ítalíu, Íslandi, Írlandi og Spáni. Verkefnastjórnun
er í höndum samstarfsaðila Nýheima Þekkingarseturs á Húsavík, Þekkingarneti Þingeyinga.

Áhersla er lögð á að fræðslan verði aðgengileg,
auðskilin og nýtist vel einyrkjum og smærri
ferðaþjónustuaðilum.

Á árinu var unnið að því að kortleggja stöðu sjálfbærrar þróunar í ferðaþjónustu í hverju landi fyrir
sig. Að því loknu voru áherslur námsefnisins skilgreindar út frá niðurstöðum greiningarinnar. Þá
var námsefnið hannað og þýtt á tungumál allra
Verkefnið miðar að því að skapa markvissar að- þátttakenda. Árið 2020 verður námsefnið prófað
ferðir til þjálfunar starfsfólks og rekstraraðila og lokið við hönnun þess.
í ferðaþjónustu þar sem sjálfbærni er höfð að
leiðarljósi. Þjálfunin fer fram sem bein kennsla eða Einn verkefnafundur var haldinn í verkefninu í
yfirfærsla á þekkingu, en einnig á stafrænu formi maí í Pescara á Ítalíu og átti setrið einn fulltrúa
með þeim veflæga gangagrunni sem verkefnið á þeim fundi. Sandra Björg Stefánsdóttir fer með
skapar. Markhópurinn eru núverandi og mögu- stjórnun verkefnisins fyrir hönd Nýheima þekkingarlegir aðilar í ferðaþjónustu og markmiðið að bæta seturs. Heimasíða verkefnisins er http://www.
samkeppnishæfni þeirra og þekkingu.
sustainit.eu/

Frá vinnufundi
á Malaga
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Fjárhagur
KPMG ehf. Hornafirði annast bókhalds- og launavinnslu auk endurskoðunar, reikningsskila og
skattskila fyrir Nýheima þekkingarsetur. Samkvæmt ársreikningi Nýheima þekkingarseturs fyrir árið
2019 námu heildartekjur 48 millj. króna.
Afkoma af rekstri setursins var jákvæð um 9,5 millj. króna og var sú upphæð færð til hækkunar á
eigin fé setursins. Opinber framlög námu 34,8 millj. króna en tekjur af styrkjum úr verkefnasjóðum
námu samtals 8,7 millj. króna og seld þjónusta 4,3 millj. króna.
Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir setursins 19,4 millj. króna og bókfært eigið fé í árslok var
17,8 millj. króna. Nánari upplýsingar um fjárhag setursins má finna í ársreikningi þess.
Árið 2019 var meiri rekstrarafgangur en áður hefur verið af starfsemi setursins. Skýrist það annars
vegar af því að viðbótarfjármagn Ríkisins til Nýheima Þekkingarseturs var greitt út í árslok. Hins
vegar skýrist það af því að sótt var um verkefnastyrki með það fyrir augum að standa undir fjórum
stöðugildum. Mál þróuðust svo á þann veg að tveir starfsmenn setursins voru í fæðingarorlofi megnið
af árinu og vantaði því heilt stöðugildi í starfsemina á árinu og launakostnaður því lægri en áætlað
hafði verið. Þá komu inn tekjur á árinu 2019 fyrir verkefni sem að hluta verða unnin á árinu 2020.
Nánari upplýsingar um fjárhag setursins má finna í ársreikningi þess.
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