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Formáli forstöðumanns
 
Nýheimar þekkingarsetur hefur nú lokið sínu sjöunda starfsári. Þekkingarsamfélagið í Nýheimum 
samanstendur af ólíkum stofnunum sem í dag fylla skrifstofurými Nýheima. Á efri hæðinni höfum 
við Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu en á neðri hæðinni Menningarmiðstöð Hornafjarðar,  
Náttúrustofu Suðausturlands, Fræðslunet Suðurlands, Rannsóknasetur Háskóla Íslands,  
Nýheima þekkingarsetur og nú síðast bættist Vatnajökulsþjóðgarður í hópinn. Auk þessara stofnana 
hefur verkefnastjóri fjölmenningarmála hjá Sveitarfélaginu Hornafirði aðsetur í húsinu og einnig sjálf-
stætt starfandi frumkvöðlar sem leigja rými á Austurgangi. Þá eru í húsinu háskólanemar  
sem fá afnot af nemendaaðstöðu á Austurgangi. Allar þessar stofnanir eru sjálfstæðar  
einingar sem vinna að sínum sjálfstæðu verkefnum.
 
Um leið og þessar einingar eru sjálfstæðar þá sameinast þær, og fleiri til, undir hatti Nýheima 
þekkingarseturs. Saga setursins nær í raun aftur til þess tíma þegar Nýheimar opnuðu og 
í húsið fóru að tínast inn framsæknar stofnanir með stórar hugmyndir og öflugt starfs-
fólk. Það var þá sem hugmyndin að Nýheimum þekkingarsetri varð til, samstarfsvilji þessara 
aðila var í raun kveikjan að setrinu. Tilgangurinn var að skapa vettvang fyrir samstarf stofnananna. 
Nýheimar þekkingarsetur er því stofnað sem samstarfshattur og undir merkjum setursins 
sameinast stofnanirnar í þeim tilgangi að efla samvinnu og skapa öflugt þekkingarsamfélag á 
landsbyggðinni, stuðla að jákvæðri byggðaþróun á Suðausturlandi og bæta lífsgæði á svæðinu. 
Setrið er því í senn sjálfstæð stofnun en um leið sameinar það allar hinar. Á mánaðarlegum 
fundum stjórnar setursins koma fulltrúar aðildarstofnana saman og ræða faglegt 
samstarf um menntun, menningu, nýsköpun og rannsóknir á Suðausturlandi. Hugmyndafræði 
Nýheima og samstarf þvert á stofnanir hefur vakið athygli og af því mega Hornfirðingar vera stoltir. 
 
Markmið Nýheima þekkingarseturs má sjá í skipulagsskrá setursins en eitt þeirra er að stuðla 
að virkri félagslegri þátttöku allra íbúa. Setrið mun áfram leggja áherslu á málefni ungs fólks, 
sérstaklega á valdeflingu og samfélagslega þátttöku hópsins. Um þessa vinnu má lesa nánar 
í ársskýrslunni. Í fyrsta sinn verður sjónum nú einnig beint að málefnum eldri íbúa en setrið er 
þátttakandi í fjölþjóðlegu samstarfsverkefni sem fjallar um stafræna hæfni eldri borgara. Þátttaka 
setursins í verkefninu snertir markmið um valdeflingu allra íbúa til félagslegrar þátttöku og hlökkum 
við til að vinna með eldri íbúum Hornafjarðar við framkvæmd verkefnisins.
 
Það eru forréttindi að fá að starfa í hópi metnaðarfullra  
stofnana og einstaklinga og áfram munum við vinna 
saman að okkar sameiginlega áhugamáli, okkar nánasta 
umhverfi og samfélagi.

 

Hugrún Harpa, forstöðumaður setursins, mynd ÞRJ

Hugrún Harpa Reynisdóttir
Forstöðumaður, 11. mars 2021



5

Skýrsla stjórnar  

Nýheimar þekkingarsetur er samstarfshattur ólíkra stofnana sem starfa á sviði menntunar,  
menningar, nýsköpunar og rannsókna á Suðausturlandi. Breyting varð á hópi aðildarstofnana 
setursins í lok árs þegar starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands var lögð niður og þar með aðild 
hennar að setrinu slitið. Aðildarstofnanir setursins eru því nú ellefu talsins: Framhaldsskólinn í 
Austur-Skaftafellssýslu, Fræðsluskrifstofa Hornafjarðar, Háskólafélag Suðurlands, Matís, 
Menningarmiðstöð Hornafjarðar, Náttúrustofa Suðausturlands, Ríki Vatnajökuls, Samband 
sunnlenskra sveitarfélaga, Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands, Vatnajökulsþjóðgarður og 
Vöruhúsið. Fulltrúar í stjórn setursins eru tíu en Matís hefur kosið að tilnefna ekki fulltrúa í stjórn. 
Haldnir voru tíu stjórnarfundir auk ársfundar en sjá má fundargerðir þeirra inn á heimasíðu setursins. 
 
Enn jókst umfang starfseminnar á árinu og nú vegna góðs árangurs í styrkjasókn í erlenda 
samkeppnissjóði. Slíkur árangur er ekki sjálfgefinn þar sem samkeppni er mikil um styrki 
slíkra sjóða. Eitt af stóru málum ársins hjá Nýheimum Þekkingarsetri var ákvörðun stjórnar 
um að vinna að umsókn setursins um að verða viðurkenndur fræðsluaðili. Vinnuhópur skipaður 
fulltrúum stjórnar, forstöðumanni og verkefnastjóra setursins hefur haft það hlutverk að vinna 
verkefninu brautargengi. Meginmarkmið er að þróa og móta kerfi ævimenntunar. Sérstök 
áhersla er lögð á mótun heildstæðrar nálgunar á nám fullorðinna og formgeringu samstarfs 
fræðsluaðila þvert á skólastig og út fyrir menntastofnanir. Þetta er metnaðarfullt verkefni 
sem tengir saman stofnanir innan Nýheima klasans og er ætlað að efla menntun á svæðinu.  

Verkefni sem þetta er kjarninn í því sem Nýheimar standa fyrir og er mikilvægt fyrir Nýheima sem 
þekkingarsamfélag að geta þróast í takt við nýja tíma og óskir íbúa um aukið aðgengi að formlegri 
og óformlegri menntun. Það er því tilhlökkunarefni að verkefnið verði að veruleika  og öll hin sem 
setrið hefur skuldbundið sig til að taka þátt í. Með frábæru starfsfólki og þeirri framtíðarsýn sem 
setrið hefur sett sér munum við sigrast á þeim áskorunum sem eru framundan. Áfram Nýheimar 
þekkingarsetur!

Vilhjálmur Magnússon
Formaður stjórnar 11. mars 2021

Skútafoss, mynd HHR
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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 
stofnanna. Stjórn setursins, sem er skipuð full-
trúum aðildarstofnanna, fundar mánaðarlega.  

Árið 2020 voru embætti stjórnar svo skipuð: 
Vilhjálmur Magnússon formaður stjórnar, 
Steinunn Hödd Harðardóttir varaformaður, 
Kristín Hermannsdóttir ritari og Eyrún 
Helga Ævarsdóttir gjaldkeri. Aðrir stjórnarmenn 
voru: Hrafnkell Guðnason, Ragnhildur Jóns- 
dóttir, Eyjólfur Guðmundsson, Þorvarður Árnason, 
Bjarni Guðmundsson, Olga Ingólfsdóttir og Karl 
Friðriksson. Breytingar urðu á stjórn á árinu þegar 
Hólmfríður Bryndís Þrúðmarsdóttir tók sæti Olgu 
Ingólfsdóttur sem fulltrúi Ríkis Vatnajökuls í stjórn. 

Árið 2020 verður lengi í minnum haft en þrátt 
fyrir áskoranir þess þá hafði heimsfaraldurinn 
ekki veruleg áhrif á rekstur setursins. Aftur á móti 
voru áhrif hans margvísleg á starfsemina, þá sér- 
staklega hvað varðar funda- og ráðstefnu- 
sókn starfsfólks, viðburðahald og notkun fjar- 
nema á námsaðstöðu í Nýheimum. Setrið hefur 
lagt áherslu á að standa fyrir samfélagslegum 
viðburðum eftir fremsta megni en árið 2020 
var ekki viðburðaríkt ár hvað það varðar. En 
árið var á heildina litið gott starfsár og ber þar 
kannski hæst góður árangur í styrkjaumsóknum 
í erlenda samkeppnissjóði en setrið var aðili að 
fjórum umsóknum til Erasmus+ á vormánuðum 
og voru allar umsóknirnar samþykktar. Varð 

það til þess að grundvöllur skapaðist fyrir tíma-
bundnu hlutastarfi hjá setrinu. Auk fjölþjóðlegra 
samstarfsverkefna sinnir setrið sínum föstu 
þjónustu- og ráðgjafaverkefnum og hefur tekið 
þátt í innlendum rannsókna- og samstarfs-
verkefnum sem greint er nánar frá í ársskýrslunni. 
 
Fjórar stoðir setursins liggja ávallt til grundvallar í 
vinnu og verkefnamótun en segja má að sérstök 
áhersla hafi verið lögð á málefni menntunar og 
nýsköpunar á þessu ári. Stjórn hefur unnið að 
mótun verkefnisins Ævimenntun á Suðaustur- 
landi og í tengslum við það var tekin ákvörðun 
um að setrið sæki um að verða viðurkenndur 
fræðsluaðili. Þessi vinna er á frumstigi og 
framundan er samráð og undirbúningur 
umsóknar og mótun þróunarverkefnis á sviði 
ævimenntunar. Fulltrúar menntastofnanna á 
svæðinu vinna að verkefninu ásamt verkefna-
stjóra og forstöðumanni setursins. 

Stofnað var til samráðshóps um nýsköpun í 
Hornafirði og í honum sitja fulltrúar frá 
setrinu og Sveitarfélaginu Hornafirði. Hópurinn 
hóf vinnu á haustmánuðum, eitt af hans fyrstu 
verkum var að senda erindi til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins um aukinn stuðning við 
nýsköpunarstarf á Hornafirði. Ánægjulegt er að 
með tilkomu hópsins hefur samstarf og samtal 
um nýsköpun milli Nýheima og Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar aukist umtalsvert. 
 
Fimm starfsmenn störfuðu hjá setrinu í lok árs 
í 4,25 stöðugildum. Setrið er með skrifstofur á 
Vestur- og Austurgangi á neðri hæð Nýheima. 

Starfsemi Nýheima þekkingarseturs
Kvöldstund með KVAN fyrir ungt fólk, mynd KVÞ
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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 verkefna-
stjórnun 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 sinnir  
margvíslegri verkefnastjórnun fyrir setrið,  
situr fundi SASS og hefur umsjón með  
þjónustu við háskólanema. 

Sandra Björg Stefánsdóttir 
er sérfræðingur hjá setrinu. Sinnir hún verkefna- 
stjórnun í fjölþjóðlegum verkefnum 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.

Eik Aradóttir  
var tímabundið við störf hjá setrinu á árinu 2020.  
Starfaði hún sem sérfræðingur við setrið og kom 
að verkefnastjórnun í fjölþjóðlegum samstarfs- 
verkefnum. Eik er með Mag. Jur. gráðu frá lagadeild 
Háskóla Íslands. 

Kvöldsól við Hornafjörð, mynd KVÞ
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Verkefni ársins 2020
 
Árið 2020 var á margan hátt frábrugðið fyrri starfsárum. Þrátt fyrir að heimsfaraldurinn hafi ekki 
haft veruleg áhrif á starfsemi og rekstur setursins þá hafði hann áhrif á ákveðna þætti starfsins. 
Sem dæmi má nefna að fundir samstarfsaðila í fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum sem venjulega 
eru haldnir í þátttökulöndunum voru þetta árið haldnir í fjarfundi. Þetta kenndi okkur vissulega að 
mun oftar megi notast við fjarfundi og þannig draga úr ferðalögum með jákvæðum áhrifum fyrir 
umhverfið. Um leið kenndi ástandið okkur að meta þau tækifæri sem fást, til þess að kynnast 
starfsemi samstarfsaðila okkar í Evrópu, með þátttöku í fjölþjóðlegum verkefnum. 
 
Ástandið sýndi okkur einnig hversu mikilvægt það er að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir háskóla-
nema í Nýheimum. Vegna fjarkennslu skólanna var notkun háskólanema á námsaðstöðu í Nýheimum 
umtalsvert meiri en verið hefur. Sérstaklega ánægjulegt var að geta boðið háskólanemum sem komu 
heim til Hafnar góða námsaðstöðu í heimabyggð. Þrátt fyrir að setrið hafi fundið fyrir slíkum áhrifum 
heimsfaraldursins þá var verkefnastaðan góð líkt og síðustu ár, verkefnin voru mörg, fjölbreytt og 
gefandi. Í ársskýrslu þessari verður fjallað um helstu verkefni ársins en auk þeirra sem hér fá sérstaka 
umfjöllun eru ótalin smærri samstarfsverkefni og önnur verkefni er snúa að stjórnun og daglegum 
rekstri setursins. 
  
 
Námsver Nýheima og þjónusta við háskólanema 

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. Líflegt hefur 
verið í námsaðstöðunni eftir breytingar og tilkomu lesbása árið 2020. Fleiri nemendur hafa nýtt sér 
aðstöðuna og haft daglega viðveru í Nýheimum en áður. Hertar samkomutakmarkanir settu þó strik 
í reikninginn og þurfti að loka aðstöðunni um tíma þegar húsnæði Nýheima var lokað. Ákveðið var 
að opna aðstöðuna fyrir nemendum um leið og húsnæðið opnaði að nýju, til að byrja með 
þurfti þó að takmarka fjölda í samræmi við gildandi sóttvarnarreglur. Sextán háskólanemar nýttu 
námsaðstöðuna á árinu en fyrir tveimur árum voru þeir einungis fimm. Engin lokapróf voru 
haldin vorið 2020 á vegum íslenskra háskóla og einungis voru haldin 33 próf á haustönn, sem er 58% 
fækkun frá haustönn 2019. Setrið er í áframhaldandi samvinnu við háskóla landsins, Fræðslunet 
Suðurlands og Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu um aðstöðu vegna próftöku. Umsjón með 
þjónustu við háskólanema hefur Kristín Vala, sérfræðingur Nýheima þekkingarseturs.

Húsnæði Nýheima, mynd höf. óþekktur
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Ráðgjöf og þjónusta við frumkvöðla og atvinnulíf  

Líkt og undanfarin ár hefur starfsmaður setursins sinnt þjónustu og ráðgjöf til frumkvöðla og fyrirtækja í 
samstarfi við SASS, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga. Sú ráðgjöf er á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar 
og menningarmála og er gjaldfrjáls upp að ákveðnu marki. Gjaldfrjáls þjónusta miðast við almanaks- 
árið og er allt að 7 klukkustundir fyrir einstaklinga og fyrirtæki og allt að 20 klukkustundir fyrir 
stofnanir. SASS sinnir starfsemi á sviði byggðaþróunar í nánu samstarfi við stofnanir á Suðurlandi en allt 
starf samtakanna byggir á sóknaráætlun Suðurlands og þeirri framtíðarstefnumörkun sem þar kemur 
fram fyrir landshlutann. Ný sóknaráætlun Suðurlands tók gildi á árinu og gildir til 2024. Áætlunin felur 
í sér stöðumat, framtíðarsýn, markmið og aðgerðir sem unnar voru í samráði við íbúa landshlutans. 
Megináherslur sóknaráætlunar Suðurlands 2020-2024 eru atvinna og nýsköpun, samfélag og umhverfi. 
 
Uppbyggingarsjóður Suðurlands veitir styrki til nýsköpunar- og menningarverkefna tvisvar á ári og eru 
umsóknarfrestir í mars og október. Auk úthlutunar úr Uppbyggingarsjóði stóð SASS fyrir nýju verkefni 
á árinu vegna áhrifa COVID-19 sem bar heitið „Sóknarfæri ferðaþjónustunnar“. Fól það í sér styrk-
veitingar til ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu og hlutu 96 fyrirtæki styrki að upphæð 500 þús. kr. 
hvert. Einnig var farið í fræðsluátak til fyrirtækja á svæðinu og ráðist í markaðsátak fyrir sumarið 2020 
undir heitinu „Upplifðu Suðurland“. 
 
Guðrún Ásdís sér um verkefnastjórnun, þjónustu og ráðgjöf fyrir SASS í Hornafirði. Kristín Vala situr 
einnig fundi SASS og sinnir ráðgjöf vegna umsókna í Uppbyggingarsjóð. Samstarfsaðilar SASS 
eru, auk Nýheima þekkingarseturs, Háskólafélag Suðurlands, Markaðsstofa Suðurlands, Kötlusetur, 
Kirkjubæjarstofa og Þekkingarsetur Vestmannaeyja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vorferð SASS til Hornafjarðar
 
Undanfarin ár hafa vorfundir ráðgjafa SASS farið fram víðsvegar um Suðurland og tækifærið nýtt til að 
kynnast nærumhverfinu enn betur. Síðastliðið vor var fundurinn haldinn í Sveitarfélaginu Hornafirði, 
starfsmenn setursins skipulögðu ferðina og fóru með hópnum um sýsluna í heimsóknir og afþreyingu. 
Sérstök áhersla var á heimsóknir í ferðaþjónustufyrirtæki, enda mörg þeirra þátttakendur í verkefni SASS 
„Sóknarfæri ferðaþjónustunnar“. Ráðgjafar SASS fengu 18 kynningar um uppbyggingu, vöruþróun og 
framtíðarhorfur fyrirtækja og verkefna í sýslunni. Þrjár fyrirtækjakynningar voru í Öræfum, þrjár í Suður-
sveit, tvær á Mýrum, ein í Nesjum, fjórar á Höfn og ein í Lóni auk kynninga frá Vatnajökulsþjóðgarði 
og Sveitarfélaginu Hornafirði. Matarsmiðja sveitarfélagsins var skoðuð og farið í ferð með Lóðsinum 
til að skoða aðstæður í innsiglingu Hafnar. Þá kynnti Árdís Erna Halldórsdóttir atvinnu- og ferðamála-
fulltrúi sveitarfélagsins verkefnið „Sjálfbærir Norrænir bæir“ fyrir hópnum. Hornafjörður skartaði sínu 
fegursta og ánægjulegt var fyrir ráðgjafa af öllu Suðurlandi að upplifa fjölbreytileika og kraft 
atvinnulífsins á svæðinu.  

Vorferð ráðgjafa SASS um Sveitarfélagið Hornafjörð, myndir HHR
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Innlend samstarfsverkefni og þjónustuverkefni
 
Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun 

Samstarfsverkefni Nýheima þekkingarseturs, Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði, 
Þekkingarnets Þingeyinga á Húsavík og Háskólafélags Suðurlands á Selfossi um stöðu og hlutverk  
þekkingarsetra lauk á árinu. Síðasti áfangi verkefnisins var lokaskýrsla en lokið var við skrif 
hennar í upphafi sumars. Verkefnið, sem var styrkt af Byggðarannsóknasjóði og mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu, sneri að því að skerpa sýn á stöðu, hlutverki og árangri 
þekkingarsetra á landsbyggðinni. Verkefnið byggði á viðtölum, spurningakönnun og rýnihópum 
með íbúum á svæðum samstarfsaðila. Í lokaskýrslu verkefnisins eru niðurstöður dregnar 
saman og settar fram tillögur að úrbótum og verkefnum sem eru til þess fallin að efla starfs- 
emi setranna og efla tengsl þeirra við nærsamfélagið. Til stóð að kynna niðurstöður 
verkefnisins á Byggðaráðstefnu í Vík í Mýrdal haustið 2020 en vegna COVID-19 var  
þeirri ráðstefnu aflýst. Anna Guðrún Edvardsdóttir menntunarfræðingur var rannsakandi verkefnisins 
en Hugrún Harpa fór með verkefnastjórn fyrir hönd setursins.

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand
 
Vinnu við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar 
fyrir Breiðamerkursand lauk á árinu. Rannsókna- 
setur Háskóla Íslands á Hornafirði, Náttúrustofa  
Suðausturlands og Nýheimar þekkingarsetur  
mynduðu ráðgjafahóp sem vann að verkefninu 
í samráði við svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs á 
suður svæði. Samráðshluti verkefnisins var í  
umsjón þekkingarsetursins, þar með talið fram- 
kvæmd viðtala, rýnihópa og kynningarfunda.  
Á árinu var haldin vinnustofa með hagaðilum  
þar sem til umfjöllunar var verndun og nýting  
svæðisins. Þátttakendur unnu með sviðsmyndir  
fyrir svæðið sem allar byggðu á ólíkum forsendum 
hvað varðar ríkjandi breytikrafta. Hópurinn hefur skilað tillögu sinni til svæðisráðs á suðursvæði 
Vatnajökulsþjóðgarðs sem mun fylgja málinu eftir. Hugrún Harpa fór með verkefnastjórn fyrir hönd 
setursins.

   
Samtök þekkingarsetra
 
Samtök þekkingarsetra (SÞS) sem Nýheimar þekkingarsetur er aðili að voru stofnuð í apríl 2020. Um 
er að ræða netverk þekkingarsetra á landsbyggðinni sem starfa samkvæmt samningi við mennta- 
og menningarmálaráðuneytið. Meðal samningsbundinna verkefna setranna eru rannsóknir og 
þróun til eflingar byggðar, þjónusta við háskólanema, hagnýting og miðlun þekkingar sem og efling 
nýsköpunar, atvinnu og samfélagsþróunar. Hin nýstofnuðu samtök hafa þann tilgang að efla 
samvinnu setranna á landsbyggðinni, gæta sameiginlegra hagsmuna þeirra og efla skilning á 
mikilvægi starfseminnar. Hugrún Harpa, forstöðumaður Nýheima þekkingarseturs, er fyrsti formaður 
samtakanna en auk hennar sitja í stjórn Óli Halldórsson forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga 
og Hanna María Kristjánsdóttir forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja. Fyrsti ársfundur sam-
takanna var haldinn í september í fjarfundi vegna samfélagslegra aðstæðna á tímum COVID-19.

Jökulsárlón á Breiðamerkursandi, mynd HHR
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Byltingar og byggðaþróun: Hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun fjórðu  
iðnbyltingarinnar  

Verkefnið „Byltingar og byggðaþróun“ hlaut í maí 2020 styrk Byggðarannsóknarsjóðs til að greina  
áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar í byggðum landsins og mögulegar leiðir til að nýta innviði 
þekkingarsetra til að mæta áskorunum og tækifærum byltingarinnar. Verkefnið er samstarfs- 
verkefni Þekkingarnets Þingeyinga og Nýheima þekkingarseturs. Verkefnið hófst haustið 2020 með 
vinnu stýrihóps sem Óli Halldórsson, Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir og Hugrún Harpa Reynisdóttir skipa. 
 
Í lok árs voru tekin viðtöl við forstöðumenn þekkingarstofnanna og þróunarfélaga. Viðtölin voru hálf-
stöðluð með áherslu á þekkingarsamfélögin og innviði landshluta á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar. 
Þá var spurningakönnun lögð fyrir forsvarsfólk sveitarfélaga, svæðisbundinna stéttarfélaga, fulltrúa 
atvinnurekenda á völdum svæðum á Íslandi sem og forsvarsfólk nokkurra nýsköpunarfyrirtækja sem 
náð hafa árangri í rekstri á lands- eða alþjóðavísu. Markmið spurningakönnunarinnar var að greina 
tækifæri og áskoranir fyrir þróun atvinnuhátta í byggðum landsins.

Verkefnið felur einnig í sér greiningu á fyrirliggjandi rannsóknum um áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á 
dreifðar byggðir, minni og meðalstóra þéttbýlisstaði. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samstarf Nýheima og Þekkingarnets Þingeyinga
 
Nýheimar þekkingarsetur og Þekkingarnet Þingeyinga á Húsavík skrifuðu á haustmánuðum 2017 
undir samstarfssamning í þeim tilgangi að auka samvinnu stofnananna á breiðum grundvelli. Sér í lagi 
er vilji til að auka samstarf um ýmis verkefni og rannsóknir með áherslu á svæðisbundnar aðstæður 
og byggðamál. Samstarf setranna hefur sannarlega aukist á síðustu árum en árið 2020 voru setrin 
samstarfsaðilar í þremur fjölþjóðlegum verkefnum auk innlends samstarfsverkefnis.

Þekkingarnet Þingeyinga sinnir sambærilegum verkefnum og Nýheimar þekkingarsetur og er starf- 
svæði Þekkingarnetsins víðfeðmt, Norður- og Suður-Þingeyjarsýslur, og starfsstöðvar eru á Húsavík, 
Mývatni og Þórshöfn auk próftöku- og námsaðstöðu á Raufarhöfn, Kópaskeri, Reykjadal og Bárðardal. 
Starfsmenn Nýheima þekkingarseturs heimsóttu höfuðstöðvar Þekkingarnetsins á Húsavík og fengu 
þar góða kynningu á starfsemi Þekkingarnetsins auk þess sem haldnir voru vinnufundir vegna 
samstarfsverkefna setranna.
  
 
 

Starfsfólk NÞ heimsækir ÞÞ, myndir HHR
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Erlend samstarfsverkefni

Setrið hefur frá árinu 2014 tekið þátt í nokkrum alþjóðlegum samstarfsverkefnum sem flest hafa 
verið styrkt af samstarfsáætlun Evrópusambandsins, Erasmus+. Um leið og tveimur slíkum 
verkefnum lauk á árinu náðist einstakur árangur í styrkumsóknum í erlenda samkeppnissjóði en 
setrið var aðili að fjórum umsóknum til Erasmus+ á vormánuðum og voru allar umsóknirnar sam-
þykktar. Þá var setrið í fyrsta skipti umsóknaraðili og þar með stjórnandi verkefnis.

KNOW HUBs - Þekkingarsetur, uppbyggjandi afl í dreifðum byggðum 

Setrið lauk þátttöku í verkefninu KNOW HUBs: Þekkingarsetur, uppbyggjandi afl í  
dreifðum byggðum (e. KNOW HUBs: Local Knowledge Centers as development HUBs 
in rural regions) sem hófst árið 2018. Verkefnið var styrkt af Erasmus+, samstarfs- 
áætlun Evrópusambandsins og komu samstarfsaðilar Nýheima í verkefninu frá
Svíþjóð, Danmörku, Rúmeníu, Írlandi, Grikklandi og Spáni. Verkefnið fjallaði um hvernig þekkingar- 
setur geta þróað starfsemi sína, með hliðsjón af þörfum og kröfum samfélaga í dreifðum byggðum 
og verið mótor, miðlari og miðpunktur síns samfélags.
 
Í upphafi árs þróuðu starfsmenn setursins sex vikna valdeflandi námskeið fyrir 16-20 ára ungmenni  
á Höfn, byggt á afurðum verkefnisins. Námskeiðið Hittu í mark! hófst í febrúar og var byggt á 
þremur hópfundum og fimm einstaklingsfundum. Á hópfundunum var farið yfir efni, æfingar og leiki 
með þátttakendum og meðal annars fjallað um markmiðasetningu, hindranir og lausn vandamála, 
samskipti, tengslanet, samfélagsþátttöku og samfélagið okkar á Höfn. Þátttakendur áttu einnig 
vikulega einstaklingsfundi með leiðbeinendum þar sem farið var dýpra í efnið og á persónulegri 
nótum með hverjum og einum. Í samstarfi við FAS var námskeiðið metið til eininga og hlutu 
þátttakendur eina einingu fyrir námskeiðið. Ellefu stúlkur skráðu sig til þátttöku og sjö luku nám-
skeiðinu. Þátttökukönnun sýndi almenna ánægju stúlknanna og ljóst að námskeiðið stóðst 
væntingar þeirra, þær voru sammála um að fræðslan hefði kveikt nýjar hugmyndir hjá þeim og aukið 
hæfni þeirra til að setja sér markmið, mynda sér framtíðarsýn og tileinka sér jákvæð samskipti.
 
Í lok námskeiðsins var ákveðið að fá KVAN til þess að halda valdeflandi viðburð fyrir ungt fólk á 
Hornafirði. Vegna COVID-19 þurfti ítrekað að fresta viðburðinum sem var svo loks haldinn í lok 
september. Öllum íbúum Sveitarfélagsins á aldrinum 16-20 ára var boðið að taka þátt í Kvöldstund 
með KVAN. Þar fóru þjálfarar KVAN á léttum og skemmtilegum nótum í erfið málefni svo sem kröfur  
okkar og samfélagsins, áhrif okkar til breytinga og hvernig efla megi þrautseigju okkar. Ellefu 
ungmenni tóku þátt í kvöldstundinni, sem einkenndist af líflegum og skemmtilegum umræðum. 
Þátttakendur lýstu í þátttökukönnun yfir ánægju sinni með viðburðinn sem hafði í þeirra huga mikið 
skemmtana- og notagildi. Þjálfarar KVAN náðu vel til hópsins og voru sérstaklega ánægð með opin-
skáar og djúpar umræður unga fólksins um samfélagið, vináttu og slúður svo eitthvað sé nefnt.
 
Á heimasíðu Nýheima má lesa meira um verkefnið og nálgast afurðir þess. 
Verkefnastjórar fyrir hönd Nýheima voru Hugrún Harpa og Kristín Vala.

Kristín Vala kynnir afurðir KNOW HUBs fyrir kjörnum fulltrúum Sveitarfélagsins Hornafjarðar, mynd HHR
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Sustain it - Sjálfbærni í ferðaþjónustu – nýsköpun í þjálfun starfsfólks
 
Verkefninu Sustain it lauk í lok árs en þá hafði setrið unnið að því síðan
síðla árs 2018. Verkefnið var styrkt af Erasmus+ og komu þátttakendur
þess frá sex Evrópulöndum: Belgíu, Kýpur, Ítalíu, Íslandi, Írlandi og Spáni. 
 
Segja má að fyrra ár verkefnisins hafi verið nokkurskonar undirbúnings ár en þá var staðan á sjálf-
bærri ferðaþjónustu í þátttökulöndunum kortlögð. Niðurstöður þeirrar kortlagningar voru hafðar til 
grundvallar við þróun námsefnis. Stefnt var að því að prófa námsefnið meðal 250 þátttakenda á fyrri 
hluta ársins 2020 og í framhaldinu ljúka við mótun námsefnisins að teknu tilliti til ábendinga þátt- 
takenda um úrbætur. Seinni hluti árs átti svo að fara í kynningarstarf á verkefninu og afurðum þess. 
Fundur var haldinn í verkefninu í Malaga á Spáni í febrúar þar sem farið var yfir næstu verkþætti og vinnu 
innan verkefnisins. Samfélagslegar aðstæður vegna COVID-19 höfðu hins vegar talsverð áhrif á fram- 
kvæmd verkefnisins. Prófun á verkefninu fór að öllu leyti fram í gegnum netið og sama á við um 
kynningarþátt verkefnisins. Þá var lokafundur sem fara átti fram á Húsavík í október felldur niður. 
Öllum markmiðum verkefnisins var engu að síður náð og má finna afurðir þess, bæði á ensku og 
íslensku, á heimasíðu verkefnisins, http://www.sustainit.eu/. 
 
Sandra Björg var verkefnastjóri fyrir hönd Nýheima þekkingarseturs. 

Skjáskot af vinnufundi Sustain It, mynd SBS

Verkefnisundur í Malaga í ársbyrjun 2020, mynd SBS
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Legends - Þjóðsögur
 
Setrið er þátttakandi í verkefninu Legends eða Þjóðsögur sem er tveggja ára 
samstarfsverkefni styrkt af Erasmus+. Auk Nýheima koma samstarfsaðilar  
verkefnisins frá Búlgaríu, Spáni, Hollandi og Svíþjóð. Síðustu ár hafa áhrif  
goðsagna aukist í samtímamenningu og má þar nefna norræna goðafræði 
í Marvel heiminum.
  
Verkefnið fjallar um þennan óáþreifanlega menningararf og nýtingu hans til eflingar lykilhæfni 
fullorðinna. Nálgun verkefnisins er nýstárleg þar sem ætlunin er að nýta evrópska menningar- 
arfleifð tengda goðsögum og þjóðsögum í námsefni sem mun byggja á gildum þessara 
sagna. Verður menningar- og atferlistengdur boðskapur sagnanna nýttur við gerð náms- 
efnis sem styður við eflingu á lykilhæfni. Auk námsefnisgerðar verður unnið að útgáfu Goðsagnar 
nútímans sem er tölvuleikur sem miðlar á stafrænan hátt gagnvirku fræðsluefni. Leikurinn er leið 
til miðlunar á námsefni, verkfæri til eflingar lykilhæfni í lífsleikni og stuðningur við tækni og staf- 
ræna hæfni nemenda. Upphafsfundur verkefnisins átti að fara fram á Íslandi í október 2020 en vegna 
COVID-19 var hann haldinn í fjarfundi. Verkefnastjórar fyrir hönd setursins eru Kristín Vala og Eik. 

Sustainable - Sjálfbærni

Verkefnið Sustainable eða Sjálfbærni hófst í lok árs 2020. Setrið vinnur að 
verkefninu í samstarfi við stofnanir í Svíþjóð, Belgíu, Þýskalandi, Rúmeníu 
og á Írlandi, Ítalíu og Spáni. Verkefnið er til tveggja ára og er styrkt af  
Erasmus+. Meginmarkmið verkefnisins er að skapa heimsmarmiðum
Sameinuðu þjóðanna vægi í nálgun og aðferðum í fræðslu fullorðinna. Unnið verður að mótun 
fræðsluefnis um sjálfbærni og heimsmarkmiðin sem ætlað er að stuðla að aukinni vitund og þekkingu
meðal kennara og leiðbeinenda um sjálfbærni. Jafnframt er því ætlað að stuðla að sjálfbærri 
og umhverfisvænni hegðun og hugarfari meðal leiðbeinenda og efla þá í að innleiða sjónarmið 
sjálfbærni í námsefni og námsumhverfi. Um er að ræða hagnýtt efni fyrir kennara og leiðbeinendur 
og mun það nýtast til fræðslu, upplýsingamiðlunar, vitundarvakningar og viðhorfsbreytingar. 
Efnið verður staðfært og aðlagað eftir þörfum í hverju landi og gert aðgengilegt á kennsluvef 
á heimasíðu verkefnisins á öllum tungumálum samstarfsaðila.
 
Líkt og í öðrum verkefnum hafa fundir í Sustainable allir verið haldnir í fjarfundi vegna COVID-19. 
Verkefnastjórar Nýheima í Sustainable eru Hugrún Harpa og Kristín Vala.
 
 

Skjáskot af vinnufundi Legends, mynd KVÞ  Kvöldsól við Hornafjörð, mynd KVÞ
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Digital communities - Stafræn hæfni og færni samfélaga á landsbyggðinni

Nýheimar þekkingarsetur tekur þátt í verkefninu Digital skills and competences 
of localcommunities in rural areas sem hefur verið þýtt á íslensku sem Stafræn 
hæfni og færni samfélaga á landsbyggðinni. Í daglegu tali gengur verkefnið 
undir heitinu Stafræn samfélög. Verkefnið er unnið í samstarfi sex aðila sem
koma frá fimm Evrópulöndum, þ.e. Búlgaríu, Hollandi, Svíþjóð, Spáni og Íslandi en þátttakendur frá 
Íslandi eru tveir, Nýheimar þekkingarsetur og Þekkingarnet Þingeyinga. Nýheimar þekkingarsetur 
sótti um verkefnið fyrir hönd hópsins og stýrir verkefninu.
 

Verkefnið felur í sér að efla stafræna færni íbúa í sveitarfélögum á landsbyggðinni. Áhersla 
er lögð á eldri borgara í þessu samhengi ásamt sjálfboðaliðum, leiðbeinendum og 
umönnunaraðilum eldri borgara. Fyrirhugað er að greina hvað þarf til þess að aldraðir einstak- 
lingar geti nýtt mismunandi opinbera þjónustu á veraldarvefnum og lagað sig þannig betur 
að hinum stafræna heimi. Þannig megi efla sjálfstraust í notkun internetsins, sem getur bætt 
lífsgæði þar sem þjónusta er í síauknum mæli með stafrænum hætti. Að greiningu lokinni verður þróað 
sýndarstoðtæki fyrir stafræna þátttöku aldraðra, t.d. myndbönd, út frá raunverulegum 
dæmum úr lífi aldraðra. Afurðirnar verða í framhaldinu kynntar fyrir umönnunaraðilum eldri  
borgara og þeim kennt að nýta efnið til að veita skjólstæðingum sínum kennslu, stuðning og hvatningu. 

Samtals í öllum löndunum munu að minnsta kosti 75 eldri borgarar njóta góðs af verkefninu. 
Einnig verða að minnsta kosti 32 leiðbeinendur og umönnunaraðilar í sveitarfélögunum þjálfaðir. 100 
fulltrúar markhópa og hagsmunaaðilar munu taka þátt í rannsóknum. Þá munu 12 einstaklingar sem 
sinna fullorðinsfræðslu koma að því að meta niðurstöður verkefnisins.
 
Sandra Björg og Eik eru verkefnastjórar fyrir hönd Nýheima þekkingarseturs. 

 Hangandifoss á Mýrum, mynd HHR
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NICHE - Frumkvöðlastarf um óáþreifanlegan menningararf  
 
Verkefnið Frumkvöðlastarf um óáþreifanlegan menningararf fór af stað í lok árs 2020 og er samstarfs- 
verkefni níu aðila sem koma frá sjö Evrópulöndum. Sótt var um verkefnið á Íslandi og 
fer Þekkingarnet Þingeyinga á Húsavík með verkefnastjórn en aðrir þátttakendur koma frá Belgíu, 
Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, Spáni og Svíþjóð.
 
Enskt nafn verkefnisins er Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship en í 
daglegu tali gengur verkefnið undir skammstöfuninni NICHE. Verkefnið miðar að því að efla 
frumkvöðlastarf í menningargeiranum með því að leggja aukna áherslu á óáþreifanlegan 
menningararf og þróa nýstárlegar aðferðir í þjálfun og kennslu um efnið. Markhópurinn er fagfólk í 
greininni og er ætlunin að auka samkeppnishæfni og viðhalda vexti hennar. 
 
Innan verkefnisins verða opinber gögn og skilgreiningar á óáþreifanlegum menningararfi skoðuð og  
atvinnugreinin kortlögð. Þá felur verkefnið í sér þróun námsefnis um óáþreifanlegan menningararf  
og er efninu ætlað að auka færni og hæfni starfsfólks innan greinarinnar til þess að bregðast við 
kröfum um öra þróun og vaxandi markað. Þá verður kennsluvefur hannaður til að gera efni 
verkefnisins aðgengilegt öllum.

Til stóð að upphafsfundur verkefnisins færi fram í Brussel í desember 2020 en vegna 
COVID-19 faraldursins var hann haldinn á vefnum. Ljóst er að það er ákaflega gefandi að 
vinna að verkefninu hér á Íslandi þar sem það má segja að opinber gögn um óáþreifanlegan 
menningararf séu af skornum skammti en það undirstrikar einmitt þörfina fyrir verkefni sem þetta. 
 
Verkefnastjóri fyrir hönd Nýheima þekkingarseturs er Sandra Björg.

Píanó við Vesturhorn, mynd HHR
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Gjöld 2019

Laun og launatengd gjöld Verkefnakostnaður Annar rekstrarkostnaður

Tekjur 2019

Opinber framlög MRN Framlög SASS Styrkir og framlög Aðrar tekjur

3%

27%

25%

45%

8%

23%

69%

Fjárhagur

KPMG ehf Hornafirði annast bókhalds- og launavinnslu, endurskoðun, reikningsskil og skattskil fyrir 
Nýheima þekkingarsetur. Samkvæmt ársreikningi Nýheima þekkingarseturs fyrir árið 2020 námu 
heildartekjur 51.1 millj. króna. Afkoma af rekstri setursins var neikvæð um 7,7 millj. króna og var 
sú upphæð færð til lækkunar á eigin fé setursins. Opinber framlög úr ríkissjóði námu 22,9 millj. 
króna og framlög frá SASS vegna samstarfssamnings 12,9 millj. króna. Tekjur af styrkjum úr verkefna- 
sjóðum námu samtals tæpum 14 millj. króna og aðrar tekjur tæpum 1,3 millj. króna. Samkvæmt 
efnahagsreikningi námu eignir setursins 23 millj. króna og bókfært eigið fé í árslok var 10,1 millj. 
króna.
 
Nánari upplýsingar um fjárhag setursins má finna í ársreikningi þess. 

Tekjur 2020

Gjöld 2020



www.nyheimar.is

Fjárhagur

KPMG ehf Hornafirði annast bókhalds- og launavinnslu auk endurskoðunar, reikningsskila og 
skattskila fyrir Nýheima þekkingarsetur. Samkvæmt ársreikningi Nýheima þekkingarseturs fyrir árið 
2020 námu heildartekjur 51.1 millj. króna. Afkoma af rekstri setursins var neikvæð um 7,7 millj. króna 
og var sú upphæð færð til lækkunar á eigin fé setursins. Opinber framlög frá Ríki námu 22,9 millj. 
króna og framlög frá SASS vegna samstarfssamnings 12,9 millj. Króna. Tekjur af styrkjum úr  
verkefnasjóðum námu samtals tæpum 14 millj. króna og aðrar tekjur tæpum 1,3 millj. króna. 
Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir setursins 23 millj. króna og bókfært eigið fé í árslok var
10,1 millj. króna. 
 
 
Nánari upplýsingar um fjárhag setursins má finna í ársreikningi þess.


