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Aðfararorð 
Stjórnarráðið hefur í tæp tvö árið unnið eftir þeirri hugmynda- og aðferðafræði sem fram kemur í 

Ísland 2020. Stefna stjórnvalda varðandi samskipti ríkis og sveitarfélaga í þeirri stefnumörkun 

endurspeglast í verkefni um sóknaráætlanir landshluta. Á fundi landshlutasamtaka sveitarfélaga með 

forsætisráðherra og fulltrúum Stjórnarráðsins í febrúar 2012 var ákveðið að stýrinet um sóknaráætlanir 

landshluta myndi í samstarfi við landshlutasamtökin útfæra tillögu að því hvernig samþætta mætti 

ýmis konar styrkjafyrirkomulag, samninga (s.s. vaxta- og menningarsamninga), starfsemi 

atvinnuþróunarfélaga, verkefni ríkisins í landshlutum og fleira undir einn hatt.   

 

Auk þess var stýrinetinu falið að skoða hvort og þá hvernig hægt væri að tengja þá stoð í landshlutum 

og þá fjármuni sem þar samþættust við aðkomu stjórnvalda í gegnum stýrinet sóknaráætlana 

landshluta. Undirbúningur að slíkum stoðum í landshlutum er þegar farin af stað t.d. á Suðurlandi og 

er  lokið með stofnun Austurbrúar á Austurlandi.  

 

Nýlegar tölulegar upplýsingar um starfsemi setra, safna, stofnana og verkefna má finna í áfangaskýrslu 

um þekkingarsetur á Íslandi sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út í október árið 2010. 

Ákveðið var að vinna úr fyrirliggjandi gögnum og taka saman stuttar samantektir um hvern og einn 

landshluta svo að heildaryfirlit fengist. Til viðbótar var bætt við gögnum um rekstrarform sem safnað 

var saman í tengslum við gerð skýrslunnar á sínum tíma en voru ekki birt. 

 

Megin tilgangur greiningarinnar er að fá yfirsýn á stöðu hvers landshluta, með það fyrir augum hvaða 

einingar geta mögulega sameinast undir einn hatt líkt og nú hefur verið gert á Austurlandi. Með því 

færumst við nær markmiðum stjórnvalda samkvæmt Ísland 2020. Einnig þjónar greiningin því 

hlutverki að greina tekjuflæðið þar sem slíkt getur skipt lykilmáli þegar kemur að undirbúningi slíkra 

stoða í landshlutum. 

 

Þessi samantekt samanstendur af upplýsingum um setur, stofnanir og önnur verkefni sem fjármögnuð 

eru að hluta með fjármunum frá ríkinu. Auk þess eru upplýsingar um: 

 Fjölda starfsstöðva. 

 Skiptingu tekna milli ríkis, sveitarfélaga og annarra aðila. 

 Staðsetningu. 

 Rekstrarform. 

 Fjölda starfsmanna og stöðugildi. 

 

Í samantektinni er ekki að finna upplýsingar um stærri stofnanir sem eru fjármagnaður að öllu leyti 

með ríkisframlagi, eins og háskólar og framhaldsskólar, heilsugæslu, sýslumenn, dómstóla, löggæslu 

og fleira. Upplýsingar um ýmsar stofnanir sem staðsettar eru á landsbyggðinni og starfa á landsvísu, 

sbr. Skógarrækt ríkisins á Egilsstöðum, Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti, Matvælastofnun á 

Selfossi, Byggðastofnun á Sauðárkróki og fleiri eru heldur ekki teknar með í  þessari samantekt þar 

sem ekki er líklegt að þær muni  falla undir stjórn stoðstofnana í náinni framtíð. Hins vegar má finna 

upplýsingar um ýmis útibú stofnana í landshlutum til að sýna umfang þeirra og eðli en verkefni sumra 

útibúa skarast á við verkefni sveitarfélaga og kunna í framtíðinni að teljast hentugri í umsýslu 

sveitarfélaga eða stoðstofnana. 

 

Upplýsingarnar gefa fyrst og fremst yfirlit yfir umfang starfsemi setra, stofnana og annarra verkefna í 

landshlutum. Þessar upplýsingar eru mikilvæg forsenda þess að hægt sé að halda áfram vinnu að 

breyttum samskiptum ríkis og sveitarfélaga í gegnum sóknaráætlanir landshluta. Landshlutasamtökin 

þekkja vel þá starfsemi sem er í hverjum landshluta og er þessu yfirliti ætlað að gefa ítarlegri mynd af 

þeim möguleikum sem eru til staðar. 

 

Sameiginlegur vilji er hjá ríki og landshlutasamtökum sveitarfélaga til að fella allar ólögbundnar 

fjárveitingar til landshluta í einn farveg. Framtíðarsýnin gæti endurspeglast í einum samningi ríkisins 

við hvern landshluta. Slíkt fyrirkomulag samskipta er til mikillar hagræðingar og eykur skilvirkni og 

gefur landshlutum meira vægi og vald er kemur að úthlutun og umsýslu almannafjár.  
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Gagnaöflun 
Unnið var með upplýsingar sem teknar voru saman fyrir gerð áfangaskýrslu um þekkingarsetur á 

landsbyggðinni.  Könnun var framkvæmd í febrúar – apríl 2010 og hafði Guðbjörg Guðmundsdóttir 

umsjón með gerð listans, útsendingu, leiðbeindi um svörun og ítrekaði um skil. Alls bárust svör frá 

189 starfsstöðvum og voru skil nær 100% nema á Suðurnesjum. Unnið var út frá svæðaskiptingu 

20/20 Sóknaráætlunar.  

 

Skýrslan um þekkingarsetur náði ekki til höfuðborgarsvæðisins.  Í skýrslunni var hins vegar tekin 

saman listi yfir opinber framlög mennta-, menningar-, rannsóknastofnana sem starfa á 

höfuðborgarsvæðinu. Einungis var um að ræða opinber framlög en flestar stofnanir afla jafnframt 

sértekna. Þessi listi var settur fram til að halda til haga opinberum framlögum til menntamála, 

menningarstarfs og rannsókna á höfuðborgarsvæðinu og var ekki tæmandi.  Heildartekjur á 

höfuðborgarsvæðinu voru yfir 22 milljarðar kr. Skýrsluna um þekkingarsetur á Íslandi má nálgast m.a. 

á vefslóðinni www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5550. 

Skilgreining á flokkun verkefna 
Í skýrslunni hafa setur, stofnanir, verkefni, söfn og fleira verið flokkuð eftir eðli starfseminnar, 

lagalegri stöðu og fjármögnun.  Með flokkuninni er ætlunin að setja saman lista sem felur í sér mat á 

því hvort viðkomandi starfsemi geti mögulega verið sameinuð stoðstofnun í landshluta á einhverjum 

tímapunkti.  Notast er við liti, bæði í texta og töflu aftast í hverjum kafla. 

 

Flokkun Skilgreining 

Rautt 
 

Sú starfsemi sem talin er best til þess fallin til að sameina undir stoðstofnun í fyrsta 

áfanga. Hér er um að ræða starfsemi er tengist menntun og fræðslu, atvinnuráðgjöf, 

vaxtarsamningar og menningarsamningar. Um er að ræða sameiginleg viðfangsefni 

ríkis og sveitarfélaga er lúta að endurmenntun, fjarnámi  og stoðkerfi atvinnulífs. 

Um er að ræða alls 47 starfsstöðvar, 125 stöðugildi með heildartekjur upp á rúmar 2 

milljarða kr.   

Grænt 

 

Eru náttúrustofur sem reknar eru af sveitarfélögum en fjármagnaðar af ríkinu.  

Slíkar stofnanir gætu ýmist í fyrsta eða öðrum áfanga fallið undir stoðstofnun.  

Náttúrustofur sem starfa í öllum landshlutum eru rannsóknarstofnanir þar sem 

rannsóknir hverfast um svæðisbundnar auðlindir og náttúrufar. Náttúrustofur starfa 

skv. lögum nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Samtök 

náttúrustofa voru stofnuð 16. maí 2002.   

Blátt 

 

Hér er um að ræða margbreytilega safnastarfsemi með mismunandi 

rekstrarfyrirkomulagi sem er ekki líkleg til að sameinast í stoðstofnun í fyrsta 

áfanga, en hugsanlega síðar.  Hér þyrftu viðræður að eiga sér stað við forsvarsmenn.  

Ein meginástæðan fyrir því að þessi starfsemi gæti fallið undir stoðstofnun er sú að 

sveitarfélög eru á sumum stöðum lykil fjármögnunaraðilar.   

Svart  
 

Hér er um að ræða setur og útbú stofnana. Fjármögnun að mestu frá ríkinu eða í 

gegnum sértekjur. Að stærstum hluta er um lögbundna starfsemi stofnana að ræða  

sem hafa starfsstöðvar víða um land.  Ekki líklegt til að falla undir stoðstofnun í 

bráð en þó eru verkefni ýmissa stofnana eins og t.d. starfsstöðvar 

Nýsköpunarmiðstöðvar sem skarast á við verkefni atvinnuþróunarfélaga og 

starfsemi leiðbeiningamiðstöðva í landbúnaði (11 starfsstöðvar, 47 stöðugildi), en 

þær eru stórum hluta fjármagnaðar samkvæmt búnaðarlögum nr. 70/1998.    

Brúnt 
 

Hér er verið að skoða starfsendurhæfingarstöðvar sem margar hverjar eru litlar 

einingar, fjármagnaðar af ríkinu en skarast að sumu leyti á við aðra starfsemi eins 

og símenntunarstöðvar.  Jafnframt er útibú Vinnumálastofnunar með starfsemi sem 

skarast á við starfsendurhæfingarstöðvar og aðra starfsemi.  Hér eru um lítil útbú að 

ræða sem ekki er hagkvæmt að reka í litlum einingum, fyrir vikið er vert að skoða 

þessa starfsemi á einhverjum tímapunkti í tengslum við stofnun stoðstofnunar. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5550
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Helstu niðurstöður 
Samantektin byggir á svörum sem bárust frá 189 starfsstöðvum með 864 starfsmönnum í 552,1 

stöðugildi. Ljóst er að um mjög fjölbreytta starfsemi er að ræða með tilheyrandi efnahagslegum og 

menningarlegum áhrifum á hverju svæði. Heildartekjur eru um 5,6 milljarðar kr. og er skilgreint 

ríkisframlag um 50% þeirrar fjárhæðar, sveitarfélögin leggja til 542 milljónir kr. eða 10,7% og 

sérstaka athygli vekur að tilgreindar aðrar tekjur eru 39,4% heildartekna eða tæpir 2 milljarðar kr. 

 

Þekkingarstarfsemi á landsbyggðinni er margbrotin að samsetningu og einkennist af smáum en 

fjölbreyttum einingum. Ljóst er að háskóla- og rannsóknarstarfsemi ýmis konar og tengsl hennar við 

stoðkerfi atvinnulífsins og fyrirtæki er mikilvæg. Jákvæð áhrif slíkrar þróunar fyrir samfélög, t.d. á 

fjölbreytni í atvinnu- og mannlífi er vel þekkt. Menningarstarfsemi er einnig afar mikilvæg í þessu 

samhengi. Menningarleg kjölfesta býr í haginn fyrir nýsköpun þar sem hún eflir framtakssemi í 

atvinnulífi og gerir staði aðlaðandi til búsetu fyrir menntað vinnuafl. 

 

Í töflu eitt má sjá hvernig þessir rúmu 5,6 milljarðar kr. skiptast á milli þeirra flokka sem skilgreindar 

hafa verið.  Það sem skilgreint er sem rautt er sú starfsemi sem best er til þess fallinn til að sameina í 

fyrsta áfanga undir stoðstofnun.  Um er að ræða rúma 2 milljarða kr. þar af kemur rúmur helmingur 

beint frá ríkinu.  Aðrar tekjur eru að mestu frá ríkinu en þó er einhver hluti í formi sértekna þessara 

eininga.  Fjöldi starfsstöðva er 47 og starfsmenn eru 217 í 125 stöðugildum.  Þessi starfsemi er um 

fjórðungar af þeirri starfsemi sem fjallað er um í samantektinni þegar litið er til starfa og starfsstöðva.  

Fjárveitingarnar eru hins vegar hærri eða um 36% af heildartekjum, m.a. vegna þess að vaxtar- og 

menningarsamningar falla undir þennan lið. 

 

Fjárhæðir setranna hafa vitanlega eitthvað breyst síðan 2009 auk þess sem bæst hefur við starfsemi 

sem skilgreind er rauð, t.d. hafa verið gerðir ýmsir samningar á Suðurnesjum, sem ekki voru til staðar 

svo eitthvað sé nefnt. 

 
Tafla 1. Heildaryfirlit yfir greiningu og flokkun setra, stofnana og verkefna í öllum landshlutunum.  

 

 

 
 

Með breytingum á lögum árið 2002 færðust náttúrustofur frá ríki til sveitarfélaga en þó með 

áframhaldandi fjárhagslegum stuðningi frá ríki.  Slíkt fyrirkomulag gerir það að verkum að tilfærsla á 

rekstri náttúrustofu til stoðstofnunar ætti að vera einfaldari í framkvæmd ef ákveðið yrði að færa 

náttúrustofur undir stoðstofnanir.  Áhrif sveitarfélaga eru mest í bláa flokknum þar sem mun meiri 

fjármunir renna frá sveitarfélögum í þá starfsemi samanborið við ríkið.  Þrátt fyrir fjárhagslegan 

stuðning er stór hluti af þessari starfsemi í formi sjálfseignarstofnana eða í annars konar félagaformi 

sem gerir mögulega tilfærslu á rekstri til stoðstofnunar flóknari í framkvæmd.  Ekki er líklegt að 

starfsemi sem flokkast blá geti fallið undir stoðstofnun í fyrsta áfanga en þar geta sveitarfélög haft 

umtalsverð áhrif vegna fjárframlaga þeirra til þessarar starfsemi. 
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Rautt 47 217 125 107 110 1.957.282.768 935.118.404 287.292.254 734.872.110

Grænt 10 51 34,5 37 14 278.891.206 152.300.000 24.330.000 102.261.206

Blátt 41 165 100 79 86 692.354.300 186.035.787 278.161.827 228.156.686

Svart 86 418 280 225 193 2.557.876.926 1.545.567.162 28.740.000 983.569.764

Brúnt 5 13 10,5 9,5 3,5 114.122.657 109.057.657 0 5.065.000

189 864 551 458 406 5.600.527.857 2.928.079.010 618.524.081 2.053.924.766
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Kortlagning stoðstofnunar 
Sú starfsemi sem skilgreind er sem rauð í þessari skýrslu er best til þess fallin til að sameina undir eina 

stoðstofnun í fyrsta áfanga.  Þessi starfsemi hefur mjög sterka skírskotun til atvinnuuppbyggingar þar 

sem um er að ræða atvinnuþróunarfélög, atvinnuráðgjöf, menntun til að efla fólk á atvinnumarkaði, 

samninga til að styrkja atvinnuuppbyggingu, markaðsmál o.s.frv.  Þetta er sú starfsemi sem hefur 

sameinast á Austurlandi undir Austurbrú og skilgreina má sem atvinnuuppbyggingarklasa.  Starfsemi 

ýmissa stofnana, setra og miðstöðva styðja með beinum hætti við atvinnuuppbyggingu í landshlutum 

og má hér nefna starfsemi Vinnumálastofnunar, Nýsköpunarmiðstöðvar, Leiðbeiningarmiðstöðva í 

landbúnaði og starfsendurhæfingarmiðstöðva.  Enn sem komið er þessi starfsemi utan stoðstofnana en 

þær hafa mikla skírskotun við það sem stoðstofnun Austurlands er t.a.m. að gera. Ýmis önnur 

starfsemi styður við atvinnuuppbyggingu og svæðisbundna þróun en ekki með eins beinum hætti og 

áðurnefndar stofnanir, þ.e. landsstofnanir, þekkingarsetur, hagsmunasamtök, söfn, háskólar og 

náttúrustofur o.s.frv. 

 

 

Mynd 1. Hugmynd að samsetningu stofnana ásamt tengslaneti. 
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Yfirlitskort 
Neðangreint Íslandskort sýnir m.a. staðsetningu 189 starfsstöðva ásamt 552,1 stöðugildum 

(Starfsstöðvar/Stöðugildi). Skyggða svæðið sýnir land neðan 200 metra hæðarlínu. 

 

Mynd 2. Yfirlit yfir þekkingarsetur árið 2009 (starfsstöðvar/ársverk). 

 

Við skoðun kortsins er mikilvægt að hafa í huga að það sýnir einvörðungu staðsetningu starfsemi en 

starfssvæði viðkomandi getur verið mun stærra.  Stofnanir sem eru með höfuðstöðvar á 

landsbyggðinni og starfa á landsvísu eru ekki sýndar á kortinu en ef um starfsstöðvar þeirra er að ræða 

eru þær teknar með. Þetta á við um Byggðastofnun, Skógrækt ríkisins, Landgræðsluna, Landmælingar 

Íslands, Matvælastofnun og Ferðamálaráð. Háskólarnir á Akureyri, Hólum, Hvanneyri og Bifröst eru 

ekki sýndir á kortinu.  

 

Vinnusóknarsvæði þéttbýlisstaða 
Þegar fjallað er um svæðisbundið þekkingarsamfélag á grundvelli svæðaskiptingar 20/20 

Sóknaráætlunar er mikilvægt að hafa í huga vinnusóknarsvæði viðkomandi landshluta. Byggðastofnun 

hefur í samstarfi við atvinnuþróunarfélögin unnið greiningu á vinnusóknarsvæðum þéttbýlisstaða 2008 

-2009 sem afmarkast af vegalengdinni sem fólk ferðast á hverjum degi milli heimilis og vinnustaðar. 

Greiningin byggist á þekkingu á svæðum og fyrirtækjum sem starfsmenn atvinnuþróunarfélaganna búa 

yfir og samstarfi þeirra við fyrirtækin. Greiningin er þó hvorki einföld né einhlít því mörk sumra 

samliggjandi vinnusóknarsvæða eru óskýr. Mörk þeirra geta skarast mikið eða lítið og sums staðar 

skarast jafnvel mörk margra vinnusóknarsvæða. Sum vinnusóknarsvæði þéttbýlisstaða liggja hins 

vegar langt frá öðrum vinnusóknarsvæðum og þar eru mörkin augljós. Vegna þess hvernig að verkinu 

var staðið er höfuðborgarsvæðið ekki greint sem sérstakt vinnusóknarsvæði. Til þess þarf aðra aðferð, 

en hér er sýnt Suðvestursvæði 20/20 sóknaráætlunar. Á þessu svæði skarast vinnusóknarsvæði norðan, 
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Guðbjörg Guðmundsdóttir 2010

1/1,0
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austan og sunnan við höfuðborgarsvæðið, þannig að nærtækt er að álykta að vinnusóknarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins nái suður og vestur yfir Suðurnes, austur fyrir Selfoss og norður fyrir 

Borgarnes.  

 

Á yfirlitskortinu hér að neðan eru upplýsingar um vinnusóknarsvæði settar fram á einfaldaðan hátt. Í 

grófum dráttum er miðað við þéttbýlisstaði með yfir 200 íbúa. Á kortinu eru þannig sýnd 29 

vinnusóknarsvæði þéttbýlisstaða auk suðvesturssvæðis (30). Íbúar sumra þessara þéttbýlisstaða, t.d. 

Breiðdalsvíkur (nr. 21) og Kirkjubæjarklausturs (nr. 24), eru færri en 130 en sumir þéttbýlisstaðir með 

1.500 til 2.500 íbúa eru greindir með sérstök vinnusóknarsvæði s.s. Þorlákshöfn og Hveragerði því þau 

teljast samfallandi og innan vinnusóknarsvæðis Selfoss.  Nánari skilgreiningar á einstökum 

vinnusóknarsvæðum má finna í skýrslu um þekkingarsetur frá árinu 2010. 

 

 
 
Mynd 3. Vinnusóknarsvæði þéttbýlissvæða. 
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Suðurnes 
Heildartekjur setra, stofnana

1
 og verkefna á Suðurnesjum voru 344,8 m.kr. árið 2009 þar af er tilgreint 

ríkisframlag 97  m.kr. eða 28,1% og framlag sveitarfélaganna 73 m.kr. eða 21,2%. Hlutur annarra 

tekna eru 174,7 m.kr. eða um 50,7% af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög frá hinu 

opinbera til miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Hafa ber í huga að upplýsingar vantaði frá mörgum 

aðilum á Suðurnesjum.  Það var ekki búið að gera menningar- eða vaxtarsamninga á svæðinu árið 

2009, en þeir hafa nú verið gerðir og er verðmæti þeirra um 60 m.kr. á ári. Á Suðurnesjum eru 

starfræktar 8 starfsstöðvar með 31,4 stöðugildum. Langstærstu hlutar þekkingarsamfélagsins eru í 

Sandgerði og í Reykjanesbæ.  

 

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Suðurnesjum. 

Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Suðurnesjum eftir því hversu fýsilegt er að sameina slíka 

starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla þrjú hér að neðan sýnir betur þessa 

skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Suðurnesjum eru þetta 3 aðilar með 3 

starfsstöðvar með 11 starfsmenn í 10 stöðugildum árið 2009.   

 

 

 

                                                           
1
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 

Suðurnes 2009
Svæðisbundið þekkingarsamfélag

Skyggt svæði sýnir landsvæði undir 200 metrum
Guðbjörg Guðmundsdóttir 2010

Íbúafjöldi .............................. 21.348
Heildarflatarmál ................... 830 km2

Flatarmál undir 200 m.y.s...... 748 km2   

Íbúar pr km2 af heildar stærð. 25,72
Íbúar pr km2 undir 200 m.y.s.. 28,54
Starfsstöðvar ...................... 8
Stöðugildi .............................. 31,4

Skýring:

Starfsstöðvar / stöðugildi
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Fjármögnun starfseminnar var eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 50.069.000 24% 

Framlag sveitarfélaga 16.169.000 7,7% 

Aðrar tekjur 142.600.00 68,3% 

Heildartekjur 208.838.000 100% 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Reykjaness er í eigu Grindavíkurbæjar og Sandgerðisbæjar en hún er fjármögnuð að 

mestu leyti með framlagi frá ríkinu.  Hún var stofnsett samkvæmt lögum um Náttúrufræðistofnun 

Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu Reykjaness frá árinu 2001.  Á Suðurnesjum er 

ein Náttúrustofu og er hún til húsa í Sandgerði. 

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi frá ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Upplýsingar bárust frá fjórum söfnum á Suðurnesjum við gerð skýrslu um þekkingarsetur árið 2010. 

Fleiri söfn eru þó á svæðinu.  Tekjur safna árið 2009 eru fjármagnaðar með mismunandi hætti, bein 

framlög frá sveitarfélögum eru um 47% og um fjórðungar kemur annars vegar frá ríkinu og hins vegar 

í gegnum aðrar tekjur. Forræði yfir starfsemi þeirra er af þeim sökum að stærstum hluta heimamanna 

og því þeirra að meta fýsileika þess að vinna að aukinni samþættingu á starfseminni. Starfsemin er 

mikilvæg fyrir íbúa en jafnframt ein af grunnstoðum menningar- og sögutengdrar ferðaþjónustu.  

 
Tafla 2. Tekjur safna á Suðurnesjum. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 30.500.00 26,3% 

Framlag sveitarfélaga 53.950.000 46,6% 

Aðrar tekjur 31.300.00 27% 

Heildartekjur  115.750.000 100% 

 

Annað 
Það kemur ekki fram í skýrslu um þekkingarsetur að starfsendurhæfingarstöð sé á Suðurnesjum þó að 

slík stöð hafi verið stofnuð árið 2008. Vinnumálastofnun eru með starfsstöð í Reykjanesbæ. Sú 

starfsemi tengist með óbeinum hætti áherslum þeirra stofnana sem lagt var upp með í stoðstofnun 

Austurlands Austurbrú.  Þó þær séu ekki beintengdar mætti skoða möguleikann á því að fella þessa 

starfsemi undir stoðstofnun ef slík yrði stofnuð. 

 

Upplýsingar vantar 
Þessi samantekt er ekki tæmandi og því vantar upplýsingar um verkefni sem eru í gangi á 

Suðurnesjum.  Má hér nefna að upplýsingar bárust ekki frá Hafró, Markaðsstofu Suðurnesja, Keilir, 

miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, Hugmyndahúsið - Ásbrú, Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar og 

nokkrum fleiri aðilum.  Sumar einingar eru nokkuð stórar og gætu því breytt þessari mynd verulega.  
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Tafla 3. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Suðurnesjum.  
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Atvinnuráðgjöf SSS Reykjanesbær 1 1 1 11.338.000 5.669.000 5.669.000

Menningarfulltrúi Suðurnesja Reykjanesbær Samtök sveitarfélaga 0,5 0,5 0,5 28.500.000 23.000.000 5.500.000

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Reykjanesbær Sjálfseignastofnun 9 8,5 9 169.000.000 21.400.000 5.000.000 142.600.000

11 10 10 0,5 208.838.000 50.069.000 16.169.000 142.600.000

Náttúrustofa Reykjaness Sandgerði Stofnun 4 3,4 4 20.240.000 16.500.000 2.940.000 800.000

4 3,4 4 0 20.240.000 16.500.000 2.940.000 800.000

Saltfisksetur Íslands Grindavík Sjálfseignastofnun 2,5 2,5 2 0,5 30.000.000 4.000.000 19.000.000 7.000.000

Fræðasetrið Sandgerði Sandgerði 4 4,5 2 2 28.950.000 28.950.000

Háskólasetur Suðurnesja Sandgerði Stofnun 6 3 1 5 26.000.000 13.500.000 12.500.000

Rannsóknastöðin Sandgerði Annað 11 8 11 30.800.000 13.000.000 6.000.000 11.800.000

24 18 16 7,5 115.750.000 30.500.000 53.950.000 31.300.000

Starfsstöðvar 53 45 44 8,5 344.828.000 97.069.000 73.059.000 174.700.000
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Suðurland 
Heildartekjur setra, stofnana

2
 og verkefna á Suðurlandi voru 1.049 m.kr. árið 2009 þar af er tilgreint 

ríkisframlag 533,9  m.kr. eða 50,9% og framlag sveitarfélaganna 85,3 m.kr. eða 8,1%. Hlutur annarra 

tekna eru 430,2 m.kr. eða um 41% af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög frá hinu 

opinbera. Þar af eru um 81,4 m.kr. í gegnum menningar- og vaxtarsamninga á svæðinu. Á Suðurlandi 

eru starfræktar 34 starfsstöðvar með 90,9 stöðugildum. Langstærstur hluti þekkingarsamfélagsins er á 

Selfossi eða 8 starfsstöðvar með 29,3 stöðugildum.  

 

Áherslan er töluverð á menningarstarf, símenntun, skógrækt og náttúru auk sérhæfðra þekkingarsetra. 

Stoðkerfið, þ.e. atvinnuþróunarfélög, leiðbeiningamiðstöðvar í landbúnaði og Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, er samtals með 20,0 stöðugildi á 6 starfsstöðvum. 

 

Suðurland 2009
Svæðisbundið þekkingarsamfélag

Skyggt svæði sýnir landsvæði undir 200 metrum
Guðbjörg Guðmundsdóttir 2010
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Íbúafjöldi ............................... 25.970
Heildarflatarmál .................... 30.964 km2

Flatarmál undir 200 m.y.s...... 10.378 km2  

Íbúar pr km2 af heildar stærð. 0,84
Íbúar pr km2 undir 200 m.y.s. 2,50
Starfsstöðvar ...................... 34
Stöðugildi .............................. 90,9

Skýring:

Starfsstöðvar / stöðugildi
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Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Suðurlandi 

 

Við skoðun kortsins og annarra upplýsinga tengdum landshlutanum ber að hafa í huga að: 

 Landgræðsla ríkisins er staðsett í Gunnarsholti en starfar á landsvísu.. Stofnunin er ekki með í 

yfirlitstöflum en það eru héraðssetur hennar á Suðurlandi aftur á móti. 

 Matvælastofnun er staðsett á Selfossi en starfar á landsvísu. Stofnunin er ekki með í 

yfirlitstöflum um þekkingarsetur. 

 

Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Suðurlandi eftir því hversu fýsilegt er að sameina slíka 

starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla fjögur hér að neðan sýnir betur 

þessa skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

  

                                                           
2
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 
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Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Suðurlandi eru þetta 8 aðilar með 8 starfsstöðvar 

með 26 starfsmenn í 21 stöðugildum árið 2009.   

 

Fjármögnun starfseminnar var eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 181.226.171 57,3% 

Framlag sveitarfélaga 57.400.000 18,2% 

Aðrar tekjur 77.488.087 24,5% 

Heildartekjur 316.114.258 100% 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Suðurlands var opnuð formlega í Vestmannaeyjum í nóvember 1996. Hún er stofnsett 

samkvæmt lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu 

Suðurlands. Á Suðurlandi er ein Náttúrustofu og er hún til húsa í þekkingarsetri Vestmannaeyja. 

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi frá ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Upplýsingar fengust frá tveimur söfnum á Suðurlandi við gerð skýrslu um þekkingarsetur árið 2010. 

Fleiri söfn eru þó á svæðinu.  Tekjur safna árið 2009 eru að mestu fjármagnaðar með beinum 

framlögum frá sveitarfélögum og í gegnum aðrar tekjur sem að hluta koma frá ríkinu. Forræði yfir 

starfsemi þeirra er af þeim sökum að stærstum hluta heimamanna og því þeirra að meta fýsileika þess 

að vinna að aukinni samþættingu á starfseminni. Starfsemin er mikilvæg fyrir íbúa en jafnframt ein af 

grunnstoðum menningar- og sögutengdrar ferðaþjónustu.  

 
Tafla 2. Tekjur safna á Suðurlandi. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 12.550.000 21% 

Framlag sveitarfélaga 21.831.000 36,7% 

Aðrar tekjur 25.116.900 42,2% 

Heildartekjur  59.497.900 100% 

 

Svartletrað í töflu 
Hér undir er svokölluð blönduð starfsemi sem er að stærstum hluta eða öllu leyti fjármögnuð beint af 

ríkinu eða stofnunum þess. Beint ríkisframlag er 49,7% tekna og af öðrum tekjum er fyrirferðarmest 

framlög og sértekjur Búnaðarsambands Suðurlands, Skógræktar ríkisins, Rannsóknarmiðstöð í 

jarðskjálftafræðum og Vatnajökulsþjóðgarðs. Af einstökum öðrum fjármögnunaraðilum árið 2009 má 

nefna Húsafriðunarnefnd, Fornleifasjóð, Rannís, AVS sjóðinn og fleira. Stofnanirnar sem hér um ræðir 

eru 16 talsins með 22 starfsstöðvar, flestar staðsettar á Höfn og í Vestmannaeyjum. Starfsmenn voru 

árið 2009 89 talsins í 62 stöðugildum. 
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Hér er um að ræða hlutafélag, almennt félag, sjálfseignarstofnanir, útibú stofnanna, m.a. 

eftirlitsstofnanir.  Þess má geta að Sesseljuhús og Kirkjubæjarstofa eru sjálfseignarstofnanir með 

sérstaka stjórn og starfa á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt 

staðfestri skipulagsskrá. 

 
Tafla 3. Tekjur af blandaðri starfsemi á Suðurlandi. 
  

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 323.624.614 49,7% 

Framlag sveitarfélaga 3.100.000 0,5% 

Aðrar tekjur 325.026.269 49,8% 

Heildartekjur 651.750.883 100% 

 
Ekki er hægt að segja að öll starfsemi er skilgreinist sem blönduð starfsemi geti fallið undir 

stoðstofnun í landshluta. Það mætti t.d. skoða starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar, en sú starfsemi er að 

mörgu leyti svipuð því sem atvinnuþróunarfélög í landshlutanum eru að gera.  

 

Brúnletrað í töflu 
Að lokum er rétt að leiða hugann að starfsemi starfsendurhæfingar en upplýsingar bárust um eina slíka 

við gerð skýrslu um þekkingarsetur árið 2010 og er sú á Höfn og tileyrir hún starfsendurhæfingu 

Austurlands.  Á Sefossi er starfsendurhæfing Suðurlands.  Hún var stofnuð í maí 2009 og er staðsett í 

gamla Sandvíkurskóla v/Bankaveg á Selfossi.  Stofnaðilar voru sveitarfélög í landshlutanum, 

stofnanir, landshlutasamtökin á Suðurlandi o.fl. 

 

Starfsendurhæfingin og Vinnumálastofnun eru með starfsstöðvar á Selfossi. Þessi starfsemi tengist 

með óbeinum hætti áherslum þeirra stofnana sem lagt var upp með í stoðstofnun Austurlands 

Austurbrú.  Þó þær séu ekki beintengdar mætti skoða möguleikann á því að fella þessa starfsemi undir 

stoðstofnun ef slík yrði stofnuð 
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Tafla 4. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Suðurlandi.  
 

 

 

  

Starfsmenn Fjármögnun starfsemi 2009
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Þekkingarnet Austurlands 1)
Höfn Sjálfseignastofnun 1,7 1,7 1,7

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands Selfoss Félag 5 5 4 1 67.800.000 22.500.000 29.800.000 15.500.000

Fræðslunet Suðurlands Selfoss Sjálfseignastofnun 5 3,3 2 3 60.604.741 24.546.171 36.058.570

Háskólafélag Suðurlands Selfoss Hlutafélag 3 2 1 2 27.000.000 12.000.000 3.000.000 12.000.000

Menningarráð Suðurlands Selfoss Samningur 1 1 1 47.000.000 36.000.000 9.000.000 2.000.000

Vaxtarsamningur Suðurlands og VestmannaeyjaSelfoss Samningur 1 1 1 34.429.517 32.500.000 600.000 1.329.517

Markaðsstofa Suðurlands Hveragerði Annað 1 1 1 10.000.000 6.500.000 3.500.000

Þekkingarsetur Vestmannaeyja Vestmannaeyjar Sjálfseignastofnun 8 5,5 5 3 69.280.000 47.180.000 15.000.000 7.100.000

26 21 17 9 316.114.258 181.226.171 57.400.000 77.488.087

Náttúrustofa Suðurlands Vestmannaeyjar Stofnun 4 3 3 1 22.003.000 16.500.000 2.940.000 2.563.000

4 3 3 1 22.003.000 16.500.000 2.940.000 2.563.000

Þórbergssetur Suðursveit 2 1,5 1 1 17.180.782 10.000.000 175.000 7.005.782

Byggðasafn Árnesinga Eyrabakki Stofnun 5 3,5 2 3 42.317.118 2.550.000 21.656.000 18.111.118

7 5 3 4 59.497.900 12.550.000 21.831.000 25.116.900

Búnaðarsamband Suðurlands Höfn Félag 2 2 2

Háskólasetur Höfn Höfn Hlutafélag 1 0,5 1 6.000.000 6.000.000

Háskólasetur Höfn Höfn Stofnun 10 6 6 4 60.000.000 23.000.000 1.300.000 35.700.000

Matís Höfn Höfn Stofnun 2 1,8 1 1 23.000.000 22.984.265 15.735

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Höfn Stofnun 1 1 1 10.900.000 10.900.000

Vatnajökulsþjóðgarður Suðursvæði Fagurhólsmýri Stofnun 19 6,3 3 16 79.000.000 39.000.000 0 40.000.000

Búnaðarsamband Suðurlands Selfoss Félag 11 10 10 1 118.000.000 35.000.000 83.000.000

Rannsóknamiðstöð í jarðskjálftaverkfræði Selfoss Stofnun 5 5 5 75.000.000 15.000.000 60.000.000

Veiðimálastofnun Selfossi Selfoss Stofnun 2 2 2 21.600.000 10.800.000 10.800.000

Sesseljuhús - umhverfissetur Sólheimar Sjálfseignastofnun 2 2 2 10.200.000 5.000.000 200.000 5.000.000

Hekluskógar Gunnarsholt Stofnun 2 0,5 0,3 1,7 25.600.000 24.800.000 800.000

Landgræðslan Héraðssetur Gunnarsholt Útibú 3 2,5 3 12.600.000 12.600.000

Skógrækt ríkisins Suðurlandi Gunnarsholt Útibú 13 10 6 7 66.198.878 28.996.000 37.202.878

Búnaðarsamband Suðurlands Hvolsvöllur Félag 1 1 1

Fornleifavernd Skógar Stofnun 1 1 1 5.399.349 5.399.349

Kirkjubæjarstofa ses KirkjubæjarklausturSjálfseignastofnun 2 1,5 2 8.362.656 5.000.000 500.000 2.862.656

Vatnajökulsþjóðgarður Vestursvæði KirkjubæjarklausturStofnun 6 2,8 2 4 56.000.000 46.000.000 0 10.000.000

Hafrannsóknastofnunin Vestmannaeyjar Stofnun 2 2 2 22.100.000 9.300.000 12.800.000

Matís Vestmannaeyjar Vestmannaeyjar Stofnun 1 1 1 20.890.000 10.445.000 1.100.000 9.345.000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Vestmannaeyjar Stofnun 1 1 1 10.900.000 10.900.000

Rannsóknarþjónusta Vestmannaeyja Vestmannaeyjar Hlutafélag 1 1 1 12.000.000 500.000 11.500.000

Surtseyjarstofa Vestmannaeyjar Stofnun 1 1 1 8.000.000 8.000.000

89 62 54 35 651.750.883 323.624.614 3.100.000 325.026.269

Starfsendurhæfing Austurlands  1)
Höfn Sjálfseignarstofnun 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0

126 91 77 49 1.049.366.041 533.900.785 85.271.000 430.194.256
1) Fjármögnun s tarfsemi  saman með Austurlandi
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Austurland 
Heildartekjur setra, stofnana

3
 og verkefna á Austurlandi voru 774 m.kr. árið 2009 þar af er tilgreint 

ríkisframlag 404,9 m.kr. eða 52,3% og framlag sveitarfélaganna 107,2 m.kr. eða 13,8%. Hlutur 

annarra tekna eru 261,9 m.kr. eða rúmur þriðjungur af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög 

frá hinu opinbera. Þar af eru 91 m.kr. í gegnum menningar- og vaxtarsamninga á svæðinu. Á 

Austurlandi er starfrækt 31 starfsstöð með 74,4 stöðugildum. Langstærstur hluti 

þekkingarsamfélagsins er á Egilsstöðum eða 15 starfsstöðvar með 36,7 stöðugildum.  

 

Áherslan er töluverð á menningarstarf, símenntun, skógrækt og náttúru auk sérhæfðra þekkingarsetra. 

Stoðkerfið, þ.e. atvinnuþróunarfélög, leiðbeiningamiðstöðvar í landbúnaði og Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, er samtals með 9,0 stöðugildi á 3 starfsstöðvum. 

Stoðstofnun – Austurbrú 
Á Austurlandi er búið að stofna stoðstofnun, Austurbrú, og er tilgangur hennar að vinna að 

hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á Austurlandi og veita samræmda og 

þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu. Austurbrú er í forsvari fyrir þróun 

atvinnulífs, samfélags, stjórnsýslu, háskólanáms, símenntunar, rannsókna, þekkingar- og 

menningarstarfs á Austurlandi. 

 

Austurbrú hyggst ná tilgangi sínum með því að skapa þverfaglegan samstarfsvettvang og vinna að: 

 Nýsköpun, þróun og eflingu atvinnulífs og samfélags. 

 Öflugri símenntun, starfsþróun og starfsfræðslu. 

 Skilvirkri upplýsingastarfsemi og heildstæðri markaðssetningu.  

 Fjölbreyttri uppbyggingu háskólanáms og rannsókna. 

 Fjölþættri starfsemi á sviði menningar, lista og skapandi greina. 
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Guðbjörg Guðmundsdóttir 2010

Íbúafjöldi .............................. 10.362
Heildarflatarmál ................... 15.792 km2

Flatarmál undir 200 m.y.s..... 3.165 km2 

Íbúar pr km2 af heildar stærð 0,66
Íbúar pr km2 undir 200 m.y.s. 3,27
Starfsstöðvar ..................... 31
Stöðugildi ............................. 74,4

Skýring:

Starfsstöðvar / stöðugildi

1/1,0

5/9,0

1/0,0

4/8,5

1/4,0

2/6,2
1/8,0

1/1,0

15/36,7

 
Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Austurlandi 

 

                                                           
3
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 
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Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Austurlandi eftir því hversu fýsilegt er að sameina slíka 

starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla fjögur hér að neðan sýnir betur 

þessa skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Austurlandi eru þetta 5 aðilar með 8 

starfsstöðvar með 27 starfsmenn í 22 stöðugildum árið 2009.  Stoðstofnun Austurlands, Austurbrú, 

varð til við sameiningu Þekkingarnets Austurlands (ÞNA), Þróunarfélags Austurlands (ÞFA), 

Markaðsstofu Austurlands (MA) og Menningarráðs Austurlands. Við stofnun tók Austurbrú yfir 

starfsemi, eignir og skuldbindingar þessara stofnana og félaga sem og daglegan rekstur Sambands 

sveitarfélaga á Austurlandi. Jafnframt tekur stofnunin að sér önnur þau verkefni sem samræmast 

tilgangi hennar og stefnu og stjórn stofnunarinnar kann að ákveða.  Fjármögnun starfseminnar var 

eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 158.000.000 49,8% 

Framlag sveitarfélaga 32.700.000 10,3% 

Aðrar tekjur 126.400.000 39,9% 

Heildartekjur 317.100.000 100% 

 
Af öðrum tekjum munar þar mest um aðrar tekjur Þekkingarnets Austurlands, 85 m.kr., en þær koma 

frá Leonardo verkefni sem starfrækt var á árinu 2009, framlag frá 7 rammaáætlun EU, 

Starfsmenntaráð, Norðausturnefnd og Vinnumarkaðsráð. Af öðrum styrktaraðilum ofangreindrar 

starfsemi á Austurlandi má nefna Norðurslóðaáætlun (NPP) vegna verkefna Þróunarfélags 

Austurlands.  Gera má ráð fyrir að aðrar tekjur hafi dregist saman frá árinu 2009. 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Austurlands var opnuð formlega í Neskaupstað þann 24. júní 1995. Hún er stofnsett 

samkvæmt lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu 

Austurlands. Á Austurlandi eru tvö setur Náttúrustofu. Aðalaðsetur Náttúrustofunnar ásamt Matís er til 

húsa í fræðslusetrinu Búlandi sem er til húsa í austurenda Verkmenntaskóla Austurlands í 

Neskaupstað. Egilsstaðasetur Náttúrustofunnar er til húsa að Vonarlandi á Egilsstöðum.  

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi frá ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Mjög fjölbreytt safnastarf er á Austurlandi. Safnastofnun Fjarðabyggðar var stofnuð árið 2003. 

Stofnuninni er ætlað að gegna fjölþættu hlutverki og vera leiðandi í uppbyggingu safnamála í 

sveitarfélaginu en Fjarðabyggð státar af einstakri flóru safna- og menningartengdri starfsemi. Íslenska 

stríðsárasafnið á Reyðarfirði, Sjóminjasafn Austurlands á Eskifirði, Myndasafn Eskifjarðar, 

Náttúrugripasafnið á Norðfirði, Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar í Norðfirði, 

Myndlistarsafn Tryggva Ólafssonar á Norðfirði, Mynda- og skjalasafnið í Neskaupstað, ásamt 

bókasafnanna á Norðfirði, Eskifirði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði og á Stöðvarfirði.  Til viðbótar eru 

http://www.matis.is/
http://www.va.is/
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síðan Breiðdalssetur, Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Minjasafn Austurlands, Tækniminjasafn 

Austurlands Seyðisfirði, Sjóminjasafnið Eskifirði og Náttúrugripasafnið í Neskaupsstað.   

 

Tekjur safna árið 2009 eru að stærstum hluta fjármagnaðar með beinum framlögum frá 

sveitarfélögum. Forræði yfir starfsemi þeirra er af þeim sökum að stærstum hluta heimamanna og því 

þeirra að meta fýsileika þess að vinna að aukinni samþættingu á starfseminni. Starfsemin er mikilvæg 

fyrir íbúa en jafnframt ein af grunnstoðum menningar- og sögutengdrar ferðaþjónustu.  

 

 
Tafla 2. Tekjur safna á Austurlandi. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 30.700.000 26,7% 

Framlag sveitarfélaga 62.362.698 54,2% 

Aðrar tekjur 21.959.700 19,1% 

Heildartekjur  115.022.398 100% 

 

Svartletrað í töflu 
Hér undir er svokölluð blönduð starfsemi sem er að stærstum hluta eða öllu leyti fjármögnuð beint af 

ríkinu eða stofnunum þess. Beint ríkisframlag er 72,5% tekna og af öðrum tekjum er fyrirferðarmest 

framlög og sértekjur Búnaðarsambands Austurlands, Skógræktar ríkisins, Stofnun Gunnars 

Gunnarssonar og Vatnajökulsþjóðgarðs. Af einstökum fjármögnunaraðilum 2009 má nefna 

Húsafriðunarnefnd, Fornleifasjóð, Rannís, AVS sjóðinn og fleira. Stofnanirnar sem hér um ræðir eru 9 

talsins með 10 starfsstöðvar, flestar staðsettar á Egilsstöðum. Starfsmenn voru árið 2009 38 talsins í 25 

stöðugildum. 

 

Hér er um að ræða hlutafélag, almennt félag, sjálfseignarstofnanir, útibú stofnanna, m.a. 

eftirlitsstofnanir.  Þess má geta að Stofnun Gunnars Gunnarssonar á Skriðuklaustri er 

sjálfseignarstofnun með sérstaka stjórn og starfar á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir 

sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. 

 
Tafla 3. Tekjur af blandaðri starfsemi á Austurlandi. 
  

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 172.159.778 72,5% 

Framlag sveitarfélaga 6.300.000 2,7% 

Aðrar tekjur 58.900.000 24,8% 

Heildartekjur 237.359.778 100% 

 
Ekki er hægt að segja að öll starfsemi er skilgreinist sem blönduð starfsemi geti fallið undir 

stoðstofnun í landshluta. Það mætti t.d. skoða starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar, en sú starfsemi er að 

mörgu leyti svipuð því sem atvinnuþróunarfélög í landshlutanum eru að gera.  

 

Brúnletrað í töflu 
Að lokum er rétt að leiða hugann að starfsemi Starfsendurhæfingar Austurlands og starfsstöðvum 

Vinnumálastofnunar á Austurlandi. Starfsendurhæfingin er með starfsstöðvar á Egilsstöðum og 

Reyðarfirði og Vinnumálastofnun er á Egilsstöðum. Þessi starfsemi tengist með óbeinum hætti 

áherslum þeirra stofnana sem lagt er upp með í stoðstofnun Austurlands Austurbrú.  Þó þær séu ekki 

beintengdar eða séu beinir þátttakendur í því ferli er mikilvægt að þeirra sé getið í því samhengi.  

Skoða mætti möguleikann á því að fella þessa starfsemi undir stoðstofnun. 
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Upplýsingar vantar 
Þessi samantekt er ekki tæmandi og því vantar upplýsingar um einhver verkefni sem eru í gangi á 

Austurlandi.  Má hér nefna að upplýsingar bárust ekki frá Skaftafell menningarmiðstöð, Skálnes 

náttúru og menningarsetur,Vesturfaramiðstöð Austurlands og nokkrum fleiri aðilum.  Þetta eru hins 

vegar ekki stórar einingar og breyta þar með litlu í heildarmyndinni. 
Tafla 4. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Austurlandi.  
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Þekkingarnet Austurlands Vopnafjörður Sjálfseignastofnun 1 1 1

Markaðsstofa Austurlands Egilsstaðir Sjálfseignastofnun 2 2,5 2 26.200.000 11.500.000 10.700.000 4.000.000

Þekkingarnet Austurlands Egilsstaðir Sjálfseignastofnun 7 7,6 5 2 150.000.000 65.000.000 0 85.000.000

Vaxtarsamningur Austurlands Egilsstaðir Samningur 1 1 1 41.900.000 20.000.000 8.000.000 13.900.000

Þróunarfélag Austurlands Egilsstaðir Félag 10 5 5 5 50.000.000 20.000.000 7.000.000 23.000.000

Menningarsamningur Austurlands Egilsstaðir Samningur 1 1 1 49.000.000 41.500.000 7.000.000 500.000

Þekkingarnet Austurlands Reyðarfjörður Sjálfseignastofnun 3 2 3

Þekkingarnet Austurlands Neskaupsstaður Sjálfseignastofnun 2 1,5 1 1

27 22 15 12 317.100.000 158.000.000 32.700.000 126.400.000

Náttúrustofa Austurlands Egilsstaðir Stofnun 3 1,7 3

Náttúrustofa Austurlands Neskaupsstaður Stofnun 5 4,5 5 73.000.000 16.500.000 5.880.000 50.620.000

8 6,2 8 0 73.000.000 16.500.000 5.880.000 50.620.000

Breiðdalssetur Breiðdalsvík Sveitarfélag 3 1 1 2 14.500.000 11.100.000 3.400.000

Héraðsskjalasafn Austfirðinga Egilsstaðir Stofnun 7 4,5 3 4 26.000.000 1.000.000 17.000.000 8.000.000

Minjasafn Austurlands Egilsstaðir 5 3 3 2 26.000.000 2.950.000 15.600.000 7.450.000

Tækniminjasafn Austurlands Seyðisfjörður 6 4 2 4 24.500.000 13.050.000 5.800.000 5.650.000

Safnastofnun Fjarðabyggðar Reyðarfjörður Stofnun 6 5,5 5,5 0,5

Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfjörður Stofnun 9.747.746 1.000.000 8.205.446 542.300

Sjóminjasafn Austurlands Eskifjörður Sjálfseignastofnun 8.211.840 1.600.000 6.294.440 317.400

Náttúrgripasafnið í Neskaupstað Neskaupsstaður Stofnun 6.062.812 6.062.812

Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats HinrikssonarNeskaupsstaður Stofnun

27 18 15 13 115.022.398 30.700.000 62.362.698 21.959.700

Fornleifavernd Egilsstaðir Stofnun 1 1 1 7.659.778 7.659.778

Landgræðslan Héraðssetur Egilsstaðir Stofnun 1 0,7 1 4.700.000 4.700.000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Egilsstaðir Annað 1 1 1 19.000.000 19.000.000

Rannsókna- og fræðasetur HÍ Egilsstaðir Stofnun 2 1,2 1 1 8.000.000 5.000.000 3.000.000

Matís Egilsstaðir Hlutafélag 1 1 1 5.600.000 4.800.000 800.000

Búnaðarsamband Austurlands Egilsstaðir Félag 3 3 2,5 0,5 35.400.000 18.300.000 17.100.000

Skógrækt ríkisins Hallormsstað Hallormsstaður Stofnun 13 8 6 7 39.000.000 26.000.000 13.000.000

Stofnun Gunnars Gunnarssonar Skriðuklaustur Sjálfseignastofnun 5 3 2 3 37.000.000 15.700.000 2.500.000 18.800.000

Vatnajökulsþjóðgarður Austursvæði Skriðuklaustur Stofnun 8 3,2 2 6 49.000.000 39.000.000 0 10.000.000

Matís Neskaupsstaður Hlutafélag 3 3 3 32.000.000 32.000.000

38 25 21 18 237.359.778 172.159.778 6.300.000 58.900.000

Starfsendurhæfing Austurlands Egilsstaðir Sjálfseignastofnun 2,5 2,5 2,5 31.520.000 27.520.000 4.000.000

Starfsendurhæfing Austurlands Reyðarfjörður Sjálfseignastofnun 1 1 1

3,5 3,5 3,5 0 31.520.000 27.520.000 0 4.000.000

Starfsstöðvar 31 774.002.176 404.879.778 107.242.698 261.879.700
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Norðurland eystra 
Heildartekjur setra, stofnana

4
 og verkefna á Norðurlandi eystra voru 1.236 m.kr. árið 2009 þar af er 

tilgreint ríkisframlag 706,7  m.kr. eða 57,1% og framlag sveitarfélaganna 137,4 m.kr. eða 11,1%. 

Hlutur annarra tekna eru 391,9 m.kr. eða um 31,7% af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög 

frá hinu opinbera. Þar af eru um 137,8 m.kr. í gegnum í gegnum menningar- og vaxtarsamninga á 

svæðinu. Á Norðurlandi eystra eru starfræktar 35 starfsstöðvar með 114,4 stöðugildum. Langstærstur 

hluti þekkingarsamfélagsins er á Akureyri eða 15 starfsstöðvar með 61 stöðugildum og síðan eru á 

Húsavík 10 starfsstöðvar með 30,7 stöðugildi. 

 

Áherslan er töluverð á símenntunarmiðstöðvar, menningu og fornleifar en eins eru sérhæfð 

þekkingarsetur áberandi svo og háskólasetur. Stoðkerfið, þ.e. atvinnuþróunarfélög, 

leiðbeiningamiðstöðvar í landbúnaði og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, er samtals með 25,2 stöðugildi á 

7 starfsstöðvum. 
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Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Norðurlandi eystra. 

 

Við skoðun kortsins og annarra upplýsinga tengdum landshlutanum ber að hafa í huga að: 

 

 Háskólinn á Akureyri er afar mikilvægur þátttakandi í þekkingarsamfélagi landshlutans en 

hann er ekki bundinn ákveðnum landshluta umfram aðra.  

 Náttúrfræðistofnun á Akureyri er ekki með á kortinu þar sem ekki náðust skil í tíma. 

 

                                                           
4
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 
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Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Norðurlandi eystra eftir því hversu fýsilegt er að sameina 

slíka starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla fjögur hér að neðan sýnir 

betur þessa skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Norðurlandi eystra eru þetta 9 aðilar með 9 

starfsstöðvar með 42,5 starfsmenn í 31 stöðugildum árið 2009.   

 

Fjármögnun starfseminnar var eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 207.444.411 42,2% 

Framlag sveitarfélaga 80.059.413 16,3% 

Aðrar tekjur 204.190.518 41,5% 

Heildartekjur 491.693.342 100% 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Norðlands eystra var stofnuð á Húsavík í ágúst 2003. Hún er stofnsett samkvæmt lögum 

um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu Vesturlands. Hún er 

rekin af sveitarfélögunum Norðurþingi og Skútustaðahreppi með aðkomu ríkisins.  Á Norðurlandi 

eystra er ein Náttúrustofu og er hún staðsett á Húsavík. 

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Upplýsingar bárust frá sex söfnum á sex stöðum á Norðurlandi eystra. Helstu söfnin eru Minjasafnið á 

Akureyri og Síldarminjasafnið á Siglufirði.  Sauðneshúsið á Þórshöfn er minnst, með fæsta starfsmenn 

og minnsta fjármagnið. Tekjur safna árið 2009 eru að mestu fjármagnaðar með beinum framlögum frá 

sveitarfélögum og öðrum tekjum. Forræði yfir starfsemi þeirra er af þeim sökum að stærstum hluta 

heimamanna og því þeirra að meta fýsileika þess að vinna að aukinni samþættingu á starfseminni. 

Starfsemin er mikilvæg fyrir íbúa en jafnframt ein af grunnstoðum menningar- og sögutengdrar 

ferðaþjónustu.  

 
Tafla 2. Tekjur safna á Norðurlandi eystra. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 20.450.000 18,7% 

Framlag sveitarfélaga 52.414.144 47,9% 

Aðrar tekjur 36.580.912 33,4% 

Heildartekjur  109.445.056 100% 
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Svartletrað í töflu 
Hér undir er svokölluð blönduð starfsemi sem er að stærstum hluta eða öllu leyti fjármögnuð beint af 

ríkinu eða stofnunum þess. Beint ríkisframlag er um 74% tekna og af öðrum tekjum er fyrirferðarmest 

framlög og sértekjur Hvalasafnsins á Húsavík og Búgarðs ráðgjafaþjónustu á Norðausturlandi. 

Framlög sveitafélaga eru nánast engin, eða um 1,8 m.kr. sem fara til Hvalasafnsins. Af einstökum 

fjármögnunaraðilum 2009 má nefna AVS sjóðinn, Tækniþróunarsjóð, Norrænu ráðherranefndina, 

Norðurslóðaáætlun, Menntaáætlun EU, Starfsmenntaráð, mennta- og menningarmálaráðuneyti auk 

fjölda fyrirtækja og fleira. Stofnanirnar sem hér um ræðir eru 14 talsins með 18 starfsstöðvar, flestar 

staðsettar á Akureyri og á Húsavík. Starfsmenn voru árið 2009 73 talsins í 56 stöðugildum. 

 

Hér er um að ræða hlutafélag, sjálfseignarstofnanir, útibú stofnanna, m.a. eftirlitsstofnanir.  Þess má 

geta að Hvalasafnið og Búgarður eru sjálfseignarstofnanir með sérstaka stjórn og starfa á grundvelli 

laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. 

 
Tafla 3. Tekjur af blandaðri starfsemi á Norðurlandi eystra. 
  

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 384.257.409 73,9% 

Framlag sveitarfélaga 1.800.000 0,4% 

Aðrar tekjur 133.701.853 25,7% 

Heildartekjur 519.759.262 100% 

 
Ekki er hægt að segja að öll starfsemi er skilgreinist sem blönduð starfsemi geti fallið undir 

stoðstofnun í landshluta. Það mætti t.d. skoða starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar, en hún er með tvær 

starfsstöðvar á Norðurlandi eystri, á Akureyri og á Húsavík.  Sú starfsemi er að mörgu leyti svipuð því 

sem atvinnuþróunarfélög í landshlutanum eru að gera.  

 

Annað 
Að lokum er rétt að leiða hugann að starfsemi Starfsendurhæfingar og starfsstöðvum 

Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra. Starfsendurhæfingin og Vinnumálastofnun eru með 

starfsstöð á Akureyri auk þess sem Vinnumálastofnun er með skrifstofu á Húsavík. Þessi starfsemi 

tengist með óbeinum hætti áherslum þeirra stofnana sem lagt er upp með í stoðstofnun Austurlands 

Austurbrú.  Þó þær séu ekki beintengdar eða séu beinir þátttakendur í því ferli er mikilvægt að þeirra 

sé getið í því samhengi.  Skoða mætti möguleikann á því að fella þessa starfsemi undir stoðstofnun. 

 

Upplýsingar bárust ekki frá Náttúrurannsóknarstöðinni við Mývatn, Skjálftasetrinu á Kópaskeri, 

Safnasafninu á Svalbarðsströnd og Náttúrufræðistofnun íslands. 
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Tafla 4. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Norðurlandi eystra.  
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Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar Akureyri Annað 4 4 4 38.000.000 8.500.000 26.000.000 3.500.000

Menningarráð Eyþings Akureyri Samtök sveitarfélaga 1 1 1 38.800.000 30.000.000 7.800.000 1.000.000

Símey Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar Akureyri Sjálfseignastofnun 8 7 7 1 118.405.688 18.400.000 0 100.005.688

Vaxtasamningur Eyjafjarðar Akureyri Annað 1 1 1 64.052.215 30.000.000 3.503.911 30.548.304

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga Húsavík Hlutafélag 7 5,7 3,7 3,3 65.435.440 32.544.411 7.904.503 24.986.526

Menningarmiðstöð Þingeyinga Húsavík 8,5 2,5 2,5 6 32.000.000 3.000.000 27.000.000 2.000.000

Vaxtarsamningur Norðausturlands Húsavík Annað 1 1 1 34.999.999 30.000.000 3.999.999 1.000.000

Þekkingarsetur Þingeyinga Húsavík Sjálfseignastofnun 10 7 7 3 85.000.000 44.000.000 1.000.000 40.000.000

Menntasetrið Þórshöfn Þórshöfn Útibú 2 2 2 15.000.000 11.000.000 2.850.000 1.150.000

42,5 31 29,2 13,3 491.693.342 207.444.411 80.058.413 204.190.518

Náttúrustofa Norðausturlands Húsavík Stofnun 5 5 5 45.396.942 25.100.000 3.150.000 17.146.942

5 5 5 0 45.396.942 25.100.000 3.150.000 17.146.942

Síldarminjasafn Íslands Siglufjörður Sjálfseignastofnun 7 4,5 3 4 19.300.000 8.000.000 4.500.000 6.800.000

Þjóðlagasetur sr. Bjarna Siglufjörður Félag 2 0,5 2 12.401.056 7.800.000 1.070.144 3.530.912

Menningarmiðstöðin í Listagil i Akureyri 5 3 3 2 4.594.000 4.594.000

Minjasafnið á Akureyri Akureyri 16 7,5 7 9 68.900.000 2.550.000 41.600.000 24.750.000

Byggðasafnið Hvoll Dalvík 4 2 2 2 3.300.000 2.100.000 1.200.000

Sauðaneshúsið Þórshöfn Félag 1 0,3 1 950.000 0 650.000 300.000

35 18 15 20 109.445.056 20.450.000 52.414.144 36.580.912

Búgarður Ráðgjafaþjónusta á Norðausturlandi Akureyri Sjálfseignastofnun 8 6,5 8 55.200.000 33.800.000 21.400.000

Fornleifavernd Akureyri 2 2 1 1 8.395.409 8.395.409

Hafrannsóknastofnunin Akureyri 3 3 3 39.000.000 37.400.000 0 1.600.000

Háskólinn á Akureyri Akureyri Stofnun 3 2,5 1 2 2.250.000 2.250.000

Matís ohf - Akureyri Akureyri Hlutafélag 4 3,8 4 42.652.000 41.352.000 1.300.000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Akureyri Annað 5 5 5 70.000.000 70.000.000

Skógrækt ríkisins Akureyri Akureyri Stofnun 4 4 4 24.000.000 17.000.000 7.000.000

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar Akureyri Stofnun 7 6,2 4 3 43.000.000 31.300.000 11.700.000

Skógrækt ríkisins Vaglir 9 7 5 4 39.696.152 26.360.000 13.336.152

Búgarður Ráðgjafaþjónusta á Norðausturlandi Húsavík Sjálfseignastofnun 1 1 1 8.400.000 5.100.000 3.300.000

Hvalasafnið á Húsavík Húsavík Sjálfseignastofnun 7 2,5 1 6 47.765.701 12.000.000 1.800.000 33.965.701

Landgræðslan Héraðssetur Húsavík 2 2 1 1 12.700.000 12.700.000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Húsavík Annað 2 2 2 19.000.000 19.000.000

Rannsókna- og fræðasetur HÍ Húsavík Stofnun 2 2 2 14.300.000 11.000.000 3.300.000

Kiðagil Bárðardalur 6 2,5 2 4 14.000.000 4.000.000 10.000.000

Svartárkot-menning, náttúra Bárðardalur Félag 5 1 5 15.000.000 10.500.000 4.500.000

Vatnajökulsþjóðgarður Norðursvæði Ásbyrgi 2 2 2 56.000.000 37.000.000 19.000.000

Búgarður Ráðgjafaþjónusta á Norðausturlandi Þistilfjörður Sjálfseignastofnun 1 1 1 8.400.000 5.100.000 3.300.000

73 56 47 26 519.759.262 384.257.409 1.800.000 133.701.853

Starfsendurhæfing Norðurlands Akureyri Sjálfseignastofnun 5 4,5 4,5 0,5 69.726.657 69.411.657 0 315.000

5 4,5 4,5 0,5 69.726.657 69.411.657 0 315.000

Fjöldi starfsstöðva 155,5 109 95,7 59,8 1.236.021.259 706.663.477 137.422.557 391.935.225
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Norðurland vestra 
Heildartekjur setra, stofnana

5
 og verkefna á Vestfjörðum voru 677,3 m.kr. árið 2009 þar af er tilgreint 

ríkisframlag 378,6  m.kr. eða 55,9% og framlag sveitarfélaganna 84,7 m.kr. eða 12,5%. Hlutur annarra 

tekna eru 213,9 m.kr. eða um 31,6% af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög frá AVS, 

Tækniþróunarsjóði, Safnasjóði, Rannsóknasjóði, Fornleifasjóði, Ferðamálastofu og fyrirtækjum. Af 

heildartekjum eru um 78,3 m.kr. í gegnum í gegnum menningar- og vaxtarsamninga á svæðinu. Á 

Norðurlandi vestra eru starfræktar 32 starfsstöðvar með 72,9 stöðugildum. Langstærstur hluti 

þekkingarsamfélagsins er á Sauðárkróki eða 18 starfsstöðvar með 44,3 stöðugildi. 

 

Áherslan er töluverð á menningu og fornleifar en eins eru sérhæfð þekkingarsetur áberandi svo og 

háskólasetur. Stoðkerfið, þ.e. atvinnuþróunarfélög, leiðbeiningamiðstöðvar í landbúnaði og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, er samtals með 13,3 stöðugildi á 6 starfsstöðvum. 
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Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Norðurlandi vestra. 
 

Við skoðun kortsins og annarra upplýsinga tengdum landshlutanum ber að hafa í huga að: 

 Háskólinn á Hólum er afar mikilvægur þátttakandi í þekkingarsamfélagi landshlutans. Skólann 

er ekki með í yfirlitstöflum um þekkingarsetur.  

 Byggðastofnun er staðsett á Sauðárkróki en starfar á landsvísu.  
 

                                                           
5
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 
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Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Norðurlandi vestra eftir því hversu fýsilegt er að sameina 

slíka starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla fjögur hér að neðan sýnir 

betur þessa skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Norðurlandi vestra eru þetta 4 aðilar með 7 

starfsstöðvar með 9 starfsmenn í 8,8 stöðugildum árið 2009.   

 

Fjármögnun starfseminnar var eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 108.800.000 59,5% 

Framlag sveitarfélaga 30.300.000 16,6% 

Aðrar tekjur 43.700.000 23,9% 

Heildartekjur 182.800.000 100% 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Norðurlands vestra var formlega opnuð í maí 2000. Hún er stofnsett samkvæmt lögum 

um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu Norðurlands vestra. Á 

Norðurlandi vestra er ein Náttúrustofa og er hún staðsett á Sauðárkróki.  Náttúrustofan er með 3 

starfsmenn í 3 stöðugildum. 

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi frá ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Upplýsingar bárust frá 9 söfnum og setrum á Norðurlandi vestra. Helstu ber að nefna BioPol 

sjávarlíftæknisetrið sem er að stórum hluta fjármagnað með ríkisframlagi og svo er það Byggðasafn 

Skagfirðinga sem er að mestu fjármagnað af sveitarfélögum og með öðrum tekjum. Sögufélag 

Skagfirðinga er minnsta safnið.  Skipting tekna safna og setra árið 2009 skiptist nokkuð jafnt, þ.e. að 

þau eru að þriðjungi fjármögnuð með beinum framlögum frá ríkinu og sveitarfélögum og öðrum 

tekjum.  Forræði yfir starfsemi þeirra skiptist nokkuð en er þó mismunandi eftir setrum og söfnum.  

Engu að síður er hægt að meta fýsileika þess að vinna að aukinni samþættingu á starfseminni. 

Starfsemin er mikilvæg fyrir íbúa en jafnframt ein af grunnstoðum menningar- og sögutengdrar 

ferðaþjónustu.  

 
Tafla 2. Tekjur safna á Norðurland vestra. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 54.350.000 33,6% 

Framlag sveitarfélaga 48.886.547 30,2% 

Aðrar tekjur 58.427.306 36,1% 

Heildartekjur  161.663.853 100% 
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Svartletrað í töflu 
Hér undir er svokölluð blönduð starfsemi sem er að stærstum hluta er fjármögnuð beint af ríkinu eða 

stofnunum þess. Beint ríkisframlag er um 63% tekna og af öðrum tekjum er fyrirferðarmest framlög 

og sértekjur Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda, Veiðimálastofnunar og 

Leiðbeiningarmiðstöðvarinnar. Framlag sveitarfélaga á svæðinu er frekar lítið sem hlutfall af 

heildarframlagi til þessarar starfsemi. Stofnanirnar sem hér um ræðir eru 13 talsins með 14 

starfsstöðvar, flestar staðsettar á Sauðárkróki. Starfsmenn voru árið 2009 46,5 talsins í 32,8 

stöðugildum. Hér er um að ræða útibú stofnanna en einnig sjálfseignarstofnanir og hlutafélag. 

 
Tafla 3. Tekjur af blandaðri starfsemi á Norðurlandi vestra. 
  

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 186.603.121 63,2% 

Framlag sveitarfélaga 2.500.000 0,9% 

Aðrar tekjur 105.868.022 35,9% 

Heildartekjur 294.971.143 100% 

 
Ekki er hægt að segja að öll starfsemi er skilgreinist sem blönduð starfsemi geti fallið undir 

stoðstofnun í landshluta. Það mætti t.d. skoða starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar, en sú starfsemi er að 

mörgu leyti svipuð því sem atvinnuþróunarfélög í landshlutanum eru að gera.  

 

Annað 
Að lokum er rétt að leiða hugann að starfsemi Starfsendurhæfingar og starfsstöðvum 

Vinnumálastofnunar á Norðurlandi vestra. Starfsendurhæfingin og Vinnumálastofnun eru með 

starfsstöð á Sauðárkróki. Þessi starfsemi tengist með óbeinum hætti áherslum þeirra stofnana sem lagt 

er upp með í stoðstofnun Austurlands Austurbrú.  Þó þær séu ekki beintengdar eða séu beinir 

þátttakendur í því ferli er mikilvægt að þeirra sé getið í því samhengi.  Skoða mætti möguleikann á því 

að fella þessa starfsemi undir stoðstofnun. 
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Tafla 4. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Norðurlandi vestra.  
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SSNV atvinnuþróun Hvammstangi Samtök sveitarfélaga 1 1,5 1 11.400.000 5.500.000 4.500.000 1.400.000

Farskóli Norðurlands vestra Blönduós Sjálfseignastofnun 0,5 0,5 0,5

SSNV atvinnuþróun Blönduós Samtök sveitarfélaga 1 1,3 1 11.400.000 5.500.000 4.500.000 1.400.000

Menningarráð Norðurlands vestra Skagaströnd Félag 1 1 1 45.000.000 32.000.000 10.000.000 3.000.000

Farskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur Sjálfseignastofnun 3,5 2,5 2,5 1 70.300.000 30.300.000 4.800.000 35.200.000

SSNV atvinnuþróun Sauðárkrókur Samtök sveitarfélaga 1 1 1 11.400.000 5.500.000 4.500.000 1.400.000

Vaxtarsamningur Norðurlands vestra Sauðárkrókur Stofnun 1 1 1 33.300.000 30.000.000 2.000.000 1.300.000

9 8,8 7,5 1,5 182.800.000 108.800.000 30.300.000 43.700.000

Náttúrustofa Norðurlands vestra Sauðárkrókur Stofnun 3 3 3 25.000.000 16.700.000 3.060.000 5.240.000

3 3 3 0 25.000.000 16.700.000 3.060.000 5.240.000

Selasetur Íslands Hvammstangi Hlutafélag 5 2 1 4 9.300.000 5.000.000 1.800.000 2.500.000

Hafíssetrið Blönduósi Blönduós Stofnun 1 0,5 1 3.476.853 0 2.044.547 1.432.306

Textílsetur Íslands Blönduós 1 1 1 2.000.000 2.000.000 0

BioPol sjávarlíftæknisetur Skagaströnd 6 6 4 2 59.400.000 39.600.000 19.800.000

Byggðasafn Skagfirðinga Sauðárkrókur Samtök sveitarfélaga 13,3 7,3 4 9,3 38.000.000 3.650.000 20.125.000 14.225.000

Byggðasaga Skagafjarðar Sauðárkrókur Félag 2 2 2 12.500.000 2.000.000 6.500.000 4.000.000

Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga Sauðárkrókur Samtök sveitarfélaga 3,3 3 3 0,3 18.000.000 0 5.400.000 12.600.000

Héraðsskjalasafn Skagfirðinga Sauðárkrókur Stofnun 3 3 3 16.237.000 2.100.000 12.667.000 1.470.000

Sögufélag Skagfirðinga Sauðárkrókur Félag 0,5 0,5 2.750.000 350.000 2.400.000

35,1 24,8 19 16,1 161.663.853 54.350.000 48.886.547 58.427.306

Veiðimálastofnun Hvammstangi Hvammstangi Annað 1 1 12.500.000 6.250.000 6.250.000

Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda Blönduós Félag 6 4 4 2 48.000.000 20.000.000 28.000.000

Háskólasetur Háskólans á Hólum Blönduós Útibú 5 4,25 2 3 17.000.000 17.000.000

Fornleifavernd Sauðárkrókur 2 2 2 9.309.279 9.259.279 0 50.000

Fornverkaskólinn Sauðárkrókur Annað 3 3 650.000 0 0 650.000

Leiðbeiningamiðstöðin ehf Sauðárkrókur Félag 5 3,5 3,5 1,5 29.699.864 9.163.842 20.536.022

Matís ohf.  / Líftæknismiðja Matís Sauðárkrókur Útibú 4 4 2 2 32.932.000 25.000.000 0 7.932.000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Sauðárkrókur Annað 2 2 2 19.000.000 19000000

Umhverfið þitt Sauðárkrókur Sjálfseignastofnun 5 1,5 5 12.530.000 2.530.000 10.000.000

Verið - Vísindagarðar ehf. Sauðárkrókur 1 1 1 18.000.000 17.000.000 1.000.000

Veiðimálastofnun Sauðárkróki Sauðárkrókur Annað 4 4 4 43.200.000 21.600.000 21.600.000

Sögusetur Íslenska hestsins Hólar Sjálfseignastofnun 1,5 1,5 1 0,5 12.350.000 6.000.000 2.500.000 3.850.000

Landgræðslan Héraðssetur Hólar 1 1 1 5.800.000 5.800.000

Vesturfarasetrið Hofsósi Hofsós Sjálfseignastofnun 6 4 3 3 34.000.000 28.000.000 6.000.000

46,5 32,8 26,5 20 294.971.143 186.603.121 2.500.000 105.868.022

Starfsendurhæfing Norðurlands Sauðárkrókur Sjálfseignastofnun 4 2 1 3 12.876.000 12.126.000 750.000

4 2 1 3 12.876.000 12.126.000 0 750.000

Fjöldi starfsstöðva 88,6 62,6 49,5 39,1 677.310.996 378.579.121 84.746.547 213.985.328
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Vestfirðir 
Heildartekjur setra, stofnana

6
 og verkefna á Vestfjörðum voru 702,3 m.kr. árið 2009 þar af er tilgreint 

ríkisframlag 452,2  m.kr. eða 64,4% og framlag sveitarfélaganna 48,1 m.kr. eða 6,8%. Hlutur annarra 

tekna eru 202 m.kr. eða um 28,8% af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög Nordplus, 

Rannís, AVS, Ferðamálastofu, Fornleifasjóðs, fjárlaganefndar, Tækniþróunarsjóðs og NORA.  Af 

heildartekjum eru um 77,1 m.kr. í gegnum í gegnum menningar- og vaxtarsamninga á svæðinu. Á 

Vestfjörðum eru starfræktar 24 starfsstöðvar með 76,6 stöðugildum. Langstærstur hluti 

þekkingarsamfélagsins er á Ísafirði eða 10 starfsstöðvar með 42 stöðugildi. 

 
Áherslan er mest á háskólasetur og náttúrustofu en eins eru sérhæfð þekkingarsetur áberandi. 

Stoðkerfið, þ.e. atvinnuþróunarfélög, leiðbeiningamiðstöðvar í landbúnaði og Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, er samtals með 9,5 stöðugildi á 5 starfsstöðvum.  

 

Vestfirðir 2009
Svæðisbundið þekkingarsamfélag

Skyggt svæði sýnir landsvæði undir 200 metrum
Guðbjörg Guðmundsdóttir 2010
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Íbúafjöldi ............................... 7.267
Heildarflatarmál .................... 8.897 km2

Flatarmál undir 200 m.y.s...... 3.663 km2   

Íbúar pr km2 af heildar stærð. 0,82
Íbúar pr km2 undir 200 m.y.s.. 1,98
Starfsstöðvar ...................... 24
Stöðugildi .............................. 76,6

Skýring:

Starfsstöðvar / stöðugildi

3/19,5

1/1,6
10/42,0

5/7,51/2,0

1/0,0

3/4,0

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Vestfjörðum. 

 

Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Vestfjörðum eftir því hversu fýsilegt er að sameina slíka 

starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla fjögur hér að neðan sýnir betur 

þessa skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um Þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

                                                           
6
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 
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Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Vestfjörðum eru þetta 5 aðilar með 7 

starfsstöðvar með 86 starfsmenn í 17,7 stöðugildum árið 2009.   

 

Fjármögnun starfseminnar var eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 135.050.000 56,7% 

Framlag sveitarfélaga 31.100.000 13,1% 

Aðrar tekjur 71.882.045 30,2% 

Heildartekjur 238.032.045 100% 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Vestfjarða hóf starfsemi í ársbyrjun 1997. Hún er stofnsett samkvæmt lögum um 

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu Vesturlands. Á 

Vestfjörðum eru þrjár starfsstöðvar Náttúrustofu og eru þær staðsettar í Bolungarvík, á Bíldudal og á 

Hólmavík.  Náttúrustofa Vestfjarða er með þeim stærri á landi með 20 starfsmenn í 10 stöðugildum. 

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi frá ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Upplýsingar bárust frá sjó söfnum á sjö stöðum á Vesturlandi. Helstu söfnin eru Byggðasafn 

Vestfjarða, Sjóræningjahúsið og Minjasafn Egils Ólafssonar.  Sögusmiðjan á Ströndum er minnsta 

safnið.  Tekjur safna árið 2009 eru að takmörkuðu leyti fjármagnaðar með beinum framlögum frá 

sveitarfélögum, yfir helmingur tekna eru önnur framlög en ríkið er með um þriðjung.  Forræði yfir 

starfsemi þeirra er af þeim sökum að stærstum hluta heimamanna, þó hlutur sveitarfélaga á 

Vestfjörðum er minni í fjármögnun safna en í öðrum landshlutum.  Engu að síður er hægt að meta 

fýsileika þess að vinna að aukinni samþættingu á starfseminni. Starfsemin er mikilvæg fyrir íbúa en 

jafnframt ein af grunnstoðum menningar- og sögutengdrar ferðaþjónustu.  

 
Tafla 2. Tekjur safna á Vestfjörðum. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 29.935.919 32,0% 

Framlag sveitarfélaga 13.931.158 14,9% 

Aðrar tekjur 49.737.488 53,1% 

Heildartekjur  93.604.565 100% 

 

Svartletrað í töflu 
Hér undir er svokölluð blönduð starfsemi sem er að stærstum hluta eða öllu leyti fjármögnuð beint af 

ríkinu eða stofnunum þess. Beint ríkisframlag er um 80% tekna og af öðrum tekjum er fyrirferðarmest 

framlög og sértekjur Háskólasetur Vestfjarða og Rannsókna og fræðasetur HÍ. Framlag sveitarfélaga á 

svæðinu er ekkert til þessarar starfsemi. Stofnanirnar sem hér um ræðir eru 7 talsins með 7 

starfsstöðvar, staðsettar á Ísafirði og í Bolungarvík. Starfsmenn voru árið 2009 67,5 talsins í 39,1 

stöðugildum. Hér er um að ræða útibú stofnanna að mestu en einnig sjálfseignarstofnun og hlutafélag 
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Tafla 3. Tekjur af blandaðri starfsemi á Vesturlandi. 
  

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 242.680.666 79,7% 

Framlag sveitarfélaga 0 0% 

Aðrar tekjur 61.848.999 20,3% 

Heildartekjur 304.529.665 100% 

 
Ekki er hægt að segja að öll starfsemi er skilgreinist sem blönduð starfsemi geti fallið undir 

stoðstofnun í landshluta. Það mætti t.d. skoða starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar, en sú starfsemi er að 

mörgu leyti svipuð því sem atvinnuþróunarfélög í landshlutanum eru að gera.  

 

Annað 
Það kemur ekki fram í skýrslu um þekkingarsetur að starfsendurhæfingarstöð sé á Vestfjörðum þó að 

slík stöð hafi verið stofnuð árið 2008 af yfir 20 stofnaðilum, þ.á m. sveitarfélögum. Vinnumálastofnun 

eru með starfsstöð á Ísafirði. Sú starfsemi tengist með óbeinum hætti áherslum þeirra stofnana sem 

lagt var upp með í stoðstofnun Austurlands Austurbrú.  Þó þær séu ekki beintengdar mætti skoða 

möguleikann á því að fella þessa starfsemi undir stoðstofnun ef slík yrði stofnuð. 
 
Tafla 4. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Vestfjörðum.  
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Atvest - Atvinnuráðgjöf Ísafjörður 2 2 2 69.500.000 47.500.000 7.000.000 15.000.000

Fræðslumiðstöð Vestfjarða Ísafjörður Stofnun 77 8,4 7 70 73.432.045 22.550.000 50.882.045

Markaðsstofa Vestfjarða Ísafjörður Sjálfseignastofnun1 1 1 18.000.000 8.000.000 7.500.000 2.500.000

Vaxtarsamningur Vestfjarða Ísafjörður Annað 1 1 1 26.500.000 25.000.000 1.500.000

Atvest - Atvinnuráðgjöf Patreksfjörður 3 3 3

Atvest - Atvinnuráðgjöf Hólmavík 1 1 1

Menningarráð Vestfjarða Hólmavík Samtök sveitarfélaga1,3 1,3 1,3 50.600.000 32.000.000 16.600.000 2.000.000

86 17,7 16 70 238.032.045 135.050.000 31.100.000 71.882.045

Náttúrustofa Vestfjarða Bolungarvík Stofnun 18 8 8 10 66.115.886 44.500.000 3.060.000 18.555.886

Náttúrustofa Vestfjarða Bíldudal Stofnun 1 1 1

Náttúrustofa Vestfjarða Hólmavík Stofnun 1 1 1

20 10 10 10 66.115.886 44.500.000 3.060.000 18.555.886

Byggðasafn Vestfjarða Ísafjörður Samtök sveitarfélaga2 2 2 32.783.603 6.350.000 8.626.163 17.807.440

Melrakkasetur Súðavík Annað 5 1,6 1 4 7.450.000 3.000.000 200.000 4.250.000

Sjóræningjahúsið Patreksfjörður Hlutafélag 8 8 19.000.000 6.200.000 12.800.000

Minjasafn Egils Ólafssonar Örlygshöfn Sjálfseignastofnun5 2 1 4 17.470.962 8.585.919 4.604.995 4.280.048

Skrímslasetrið Bíldudalur Félag 3 3 13.500.000 3.000.000 500.000 10.000.000

Strandagaldur ses Hólmavík Sjálfseignastofnun5 4 2 3 3.400.000 2.800.000 600.000

Sögusmiðjan Hólmavík 0,2 0,2 0,2

28 9,8 6,2 22 93.604.565 29.935.919 13.931.158 49.737.488

Búnaðarsamtök Vesturlands Ísafjörður Annað 1,5 1,5 1,5 13.200.000 6.100.000 7.100.000

Hafrannsóknastofnunin Ísafjörður 7 6,5 6,5 0,5 65.600.000 49.800.000 15.800.000

Háskólasetur Vestfjarða Ísafjörður Sjálfseignastofnun42 14,6 10 32 142.689.529 120.300.000 22.389.529

Matís Ísafjörður Hlutafélag 3 3,0 3 28.516.000 28.516.000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands Ísafjörður Annað 2 2,0 2 16.300.000 16.300.000

Fornleifavernd Bolungarvík 1 1,0 1 8.664.666 8.664.666

Rannsókna og fræðasetur HÍ Bolungarvík Stofnun 11 10,5 1,5 9,5 29.559.470 13.000.000 16.559.470

68 39,1 26 42 304.529.665 242.680.666 0 61.848.999

Starfsstöðvar 202 76,6 58 144 702.282.161 452.166.585 48.091.158 202.024.418
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Vesturland 
Heildartekjur setra, stofnana

7
 og verkefna á Vesturlandi voru 816,7 m.kr. árið 2009 þar af er tilgreint 

ríkisframlag 354,8  m.kr. eða 43,4% og framlag sveitarfélaganna 82,7 m.kr. eða 10,1%. Hlutur annarra 

tekna eru 379,2 m.kr. eða um 46,4% af heildartekjum en þar eru mest áberandi framlög frá hinu 

opinbera (t.d. Nýsköpunarmiðstöð, AVS, Rannís, Safnaráð, Vinnumálastofnun, Starfsmenntaráð og  

fleira). Af heildartekjum eru um 54,2 m.kr. í gegnum í gegnum menningar- og vaxtarsamninga á 

svæðinu. Á Vesturlandi eru starfræktar 25 starfsstöðvar með 91,6 stöðugildum. Langstærstur hluti 

þekkingarsamfélagsins er í Borgarnesi eða 6 starfsstöðvar með 35,1 stöðugildum. 

 

Áherslan er töluverð á menningarstarf en eins eru sérhæfð þekkingarsetur áberandi. Stoðkerfið þ.e. 

atvinnuþróunarfélög og leiðbeiningamiðstöðvar í landbúnaði eru samtals með 20,6 stöðugildi á 3 

starfsstöðvum. 

 

Skyggt svæði sýnir landsvæði undir 200 metrum
Guðbjörg Guðmundsdóttir 2010

Vesturland 2009
Svæðisbundið þekkingarsamfélag

Íbúafjöldi ............................... 15.385
Heildarflatarmál .................... 9.554 km2

Flatarmál undir 200 m.y.s...... 4.877 km2   

Íbúar pr km2 af heildar stærð. 1,61
Íbúar pr km2 undir 200 m.y.s.. 3,15
Starfsstöðvar ...................... 25
Stöðugildi .............................. 101,6

Skýring:

Starfsstöðvar / stöðugildi

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2006 2007 2008 2009

Mannfjöldabreytingar

6/35,1
4/18,3

1/6,7

5/13,1

1/0,0
4/9,9

3/10,0

1/5,0

1/0,0

2/3,5

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir starfsstöðvar og stöðugildi á Vesturlandi 

 

Við skoðun kortsins og annarra upplýsinga tengdum landshlutanum ber að hafa í huga að: 

 Landbúnaðarháskóli Íslands og Háskólinn á Bifröst eru afar mikilvægir þátttakendur í 

þekkingarsamfélagi landshlutans. Þeir eru ekki með í yfirlitstöflum um þekkingarsetur.  

 Landmælingar Íslands eru staðsettar á Akranesi en starfa á landsvísu. Slíkar stofnanir eru ekki 

með í yfirlitstöflum um þekkingarsetur. 

 Stöðugildi hjá Akranesstofu, Byggðasafninu Akranesi og Héraðsskjalasafninu Akranesi eru 

áætluð 10 á 3 starfsstöðvum.  

 

                                                           
7
 Hér er ekki verið að vísa til stofnana sem eru að öllu leyti fjármagnaðar af ríkinu í landshlutanum eins og sjúkrahús, 

framhaldsskólar, sýslumannsembætti, dómstólar, lögregla o.s.frv. 
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Greining á starfseminni 
Hér er gerð tilraun til að flokka starfsemi á Vesturlandi eftir því hversu fýsilegt er að sameina slíka 

starfsemi í eina í sameiginlega stoðstofnun í landshlutanum.  Tafla fjögur hér að neðan sýnir betur 

þessa skiptingu en greint er á milli þessarar möguleika með litum. 

 

Rauðletrað í töflu 
Rauðan lit fær sú starfsemi sem beinast liggur við að færa undir stoðstofnun.  Það er sú starfsemi sem í 

skýrslu um þekkingarsetur á Íslandi er flokkuð sem Símenntunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélag, 

Markaðsstofur, Menningarráð og Vaxtasamningar. Á Vesturlandi eru þetta 4 aðilar með 5 

starfsstöðvar með 16 starfsmenn í 15,1 stöðugildum árið 2009.   

 

Fjármögnun starfseminnar var eftirfarandi: 

 
Tafla 1. Yfirlit tekna. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 94.528.822 46,6% 

Framlag sveitarfélaga 39.564.841 19,5% 

Aðrar tekjur 68.611.460 33,8% 

Heildartekjur 202.705.123 100% 

 

Grænletrað í töflu 
Náttúrustofa Vesturlands var opnuð formlega í Stykkishólmi í júní 2001. Hún er stofnsett samkvæmt 

lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og reglugerð um Náttúrustofu Vesturlands. Á 

Vesturlandi er ein Náttúrustofu og er hún staðsett í ráðhúsi Stykkishólmsbæjar við Hafnargötu. 

 

Náttúrustofur eru alls sjö talsins og mynda því ákveðið net um landið og hafa með sér gott samstarf. 

Verulega hefur þrengt að starfsemi Náttúrustofa að undanförnu og munar þar mestu hversu hratt hefur 

dregið úr möguleikum þeirra til að afla sér sértekna af þjónustu- og rannsóknastarfsemi sinni. Ekki er 

líklegt að starfsemi Náttúrustofu í landshluta verði sameinuð stoðstofnun í fyrsta áfanga, bæði vegna 

eðli starfseminnar og fyrirkomulags.  Hins vegar ætti sú framkvæmd að vera minna flóknari en margar 

aðrar hugsanlegar sameiningar þar sem sveitarfélög halda nú þegar um reksturinn þó fjárframlagið 

komi frá ríkinu. 

 

Bláletrað í töflu 
Upplýsingar bárust frá þremur söfnum á fjórum stöðum á Vesturlandi. Helstu söfnin eru Safnahús 

Borgarfjarðar og Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla.  Tekjur safna árið 2009 eru að mestu 

fjármagnaðar með beinum framlögum frá sveitarfélögum. Forræði yfir starfsemi þeirra er af þeim 

sökum að stærstum hluta heimamanna og því þeirra að meta fýsileika þess að vinna að aukinni 

samþættingu á starfseminni. Starfsemin er mikilvæg fyrir íbúa en jafnframt ein af grunnstoðum 

menningar- og sögutengdrar ferðaþjónustu.  

 
Tafla 2. Tekjur safna á Vesturlandi. 
 

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 7.549.868 20,2% 

Framlag sveitarfélaga 24.786.280 66,3% 

Aðrar tekjur 5.034.380 13,5% 

Heildartekjur  37.370.528 100% 
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Svartletrað í töflu 
Hér undir er svokölluð blönduð starfsemi sem er að stærstum hluta eða öllu leyti fjármögnuð beint af 

ríkinu eða stofnunum þess. Beint ríkisframlag er 43% tekna og af öðrum tekjum er fyrirferðarmest 

framlög og sértekjur Búnaðarsamtaka Vesturlands og Snorrastofa. Innan við 3% tekna er framlag 

sveitarfélaga til þessarar starfsemi. Af einstökum fjármögnunaraðilum 2009 má nefna 

Húsafriðunarnefnd, Fornleifasjóð, Rannís, AVS sjóðinn og fleira. Stofnanirnar sem hér um ræðir eru 

16 talsins með 16 starfsstöðvar, flestar staðsettar á Hvanneyri og í Ólafsvík. Starfsmenn voru árið 

2009 104 talsins í 65,6 stöðugildum. 

 

Hér er um að ræða hlutafélag, almennt félag, sjálfseignarstofnanir, útibú stofnanna, m.a. 

eftirlitsstofnanir.  Þess má geta að Snorrastofa og Sjóminjasafnið á Hellissandi eru 

sjálfseignarstofnanir með sérstaka stjórn og starfa á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir 

sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. 

 
Tafla 3. Tekjur af blandaðri starfsemi á Vesturlandi. 
  

Drefing tekna Upphæð Hlutfall 

Beint ríkisframlag 236.241.574 43% 

Framlag sveitarfélaga 15.040.000 2,7% 

Aðrar tekjur 298.224.621 54,3% 

Heildartekjur 549.506.195 100% 

 
Ekki er hægt að segja að öll starfsemi er skilgreinist sem blönduð starfsemi geti fallið undir 

stoðstofnun í landshluta.  Nýsköpunarmiðstöð Íslands er ekki með starfsstöð á Vesturlandi líkt og í 

öðrum landshlutum. 

 

Annað 
Engin starfsendurhæfingarstöð var starfrækt á Vesturlandi árið 2009.  Vinnumálastofnun er með 

starfsstöð á Akranesi. Sú starfsemi tengist með óbeinum hætti áherslum þeirra stofnana sem lagt var 

upp með í stoðstofnun Austurlands Austurbrú.  Þó þær séu ekki beintengdar mætti skoða möguleikann 

á því að fella þessa starfsemi undir stoðstofnun ef slík yrði stofnuð. 
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Tafla 4. Heildaryfirlit yfir starfsemi setra, stofnana og verkefna á Vesturlandi.  
 

 

 

  

Starfsmenn Fjármögnun starfsemi 2009
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Menningarráð Vesturlands Borgarnes Samningur 1 1 1 29.212.000 27.000.000 2.212.000

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi Borgarnes Sjálfseignastofnun 6 6 2 4 75.000.000 21.400.000 0 53.600.000

SSV - atvinnuráðgjöf Borgarnes Samtök sveitarfélaga 6 5,1 6 73.493.123 21.128.822 37.352.841 15.011.460

Vaxtarsamningur Vesturlands Borgarnes Annað 1 1 1 25.000.000 25.000.000

SSV - atvinnuráðgjöf Ólafsvík Samtök sveitarfélaga 2 2 2

16 15 12 4 202.705.123 94.528.822 39.564.841 68.611.460

Náttúrustofa Vesturlands Stykkishólmur Stofnun 7 3,9 4 3 27.135.378 16.500.000 3.300.000 7.335.378

7 3,9 4 3 27.135.378 16.500.000 3.300.000 7.335.378

Safnahús Borgarfjarðar Borgarnes Stofnun 7 5 4 3 24.176.903 4.516.339 18.760.564 900.000

Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla Stykkishólmur 2 2 1,5 0,5 13.033.625 3.033.529 5.900.716 4.099.380

Byggðasafn Dalamanna Laugar Samtök sveitarfélaga 0

Byggðasafn Dalamanna Búðardalur Samtök sveitarfélaga 0,1 0,1 160.000 0 125.000 35.000

9,1 7 5,5 3,6 37.370.528 7.549.868 24.786.280 5.034.380

Landnámssetur Íslands Borgarnes Hlutafélag 33 17 6 27 120.579.621 8.000.000 3.100.000 109.479.621

Búnaðarsamtök Vesturlands Hvanneyri Annað 25 14 19 6 118.800.000 54.900.000 63.900.000

Landbúnaðarsafn Íslands Hvanneyri Sjálfseignarstofnun 2 0,8 2 20.000.000 4.000.000 1.140.000 14.860.000

Landgræðslan Héraðssetur Hvanneyri Stofnun 2 2 2 11.500.000 11.500.000

Veiðimálastofnun Hvanneyri Hvanneyri Stofnun 2 2 2 21.600.000 10.800.000 10.800.000

Skógrækt Ríkisins Vesturlandi Hreðavatn Stofnun 5 5 5 41.000.000 23.700.000 0 17.300.000

Snorrastofa Reykholt Sjálfseignastofnun 9 6,7 5 4 72.000.000 18.700.000 4.100.000 49.200.000

Fornleifavernd Stykkishólmur Stofnun 1 1 1 8.141.574 8.141.574

Háskólasetur Snæfellsness Stykkishólmur Stofnun 3 3 2 1 13.950.000 8.550.000 5.400.000

Átthagastofa Snæfellsbæjar Ólafsvík Félag 2 1,7 1 1 8.500.000 2.000.000 5.000.000 1.500.000

Byggðasafn Snæfellsbæjar Ólafsvík Annað 1 1 1

Hafrannsóknastofnunin Ólafsvík Stofnun 3 3 2 1 22.300.000 22.300.000

Vör - Sjávarrannsóknasetur við Breiðafjörð Ólafsvík 8 5,4 3 5 54.135.000 33.300.000 1.000.000 19.835.000

Sjóminjasafnið Hellissandi Hellissandur Sjálfseignastofnun 1,5 0,5 1,5 3.000.000 350.000 700.000 1.950.000

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull Hellissandur Stofnun 7 3 2 5 34.000.000 30.000.000 0 4.000.000

104 66 52 53 549.506.195 236.241.574 15.040.000 298.224.621

Starfsstöðvar 136 92 73 63 816.717.224 354.820.264 82.691.121 379.205.839
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