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Þessi skýrsla er í senn ársskýrsla  rekstrarársins 2017 og starfsáætlun fyrir árið  2018. Í hverjum meginkafla 
er, auk almennrar umfjöllunar um starfsemi liðins árs, að finna markmið í starfseminni fyrir komandi ár. 

 

1 FRÁ FORSTÖÐUMANNI 
Þekkingarnet Þingeyinga hefur þurft á síðustu tveimur árum að grípa til aðgerða til að bregðast 
við erfiðu rekstrarumhverfi, m.a. vegna rýrnandi tekjustofna úr föstum fjárframlögum.  Sem fyrr 
var lögð megináhersla á að draga ekki saman í rekstri námsvera og námsþjónustu í dreifðum 
byggðum í hinu víðfema starfssvæði Þekkingarnetsins í Þingeyjarsýslum heldur ná frekar fram 
hagræðingu með tímabundnum aðgerðum í verkefnavali og námsframboði.  Þessar aðgerðir urðu 
til þess að dregið var úr starfsemi og þjónustu á ákveðnum sviðum á síðustu tveimur árum, þó 
staðinn hafi verið vörður um að grunnstarfsemina, eins og samandregnar tölur úr starfseminni 
sýna.  

Meiri sveiflur urðu á starfsemi Þekkingarnetsins á árinu 2017 en í meðalári. Að hluta til vegna 
þess rasks sem fyrrgreindar aðgerðir höfðu í för með sér. En stór viðfangsefni komu líka upp 
óvænt á árinu og höfðu nokkur áhrif á rekstur og starfsemi, þ.m.t. verkefni í framhaldsfræðslu og 
ný alþjóðleg rannsóknaverkefni sem Þekkingarnetið tók þátt í.  

Árangur fyrrgreindra aðgerða er sýnilegur á árinu 2017 í rekstri, enda hafði þá samdráttur í 
starfsmannahaldi og forgangsröðun verkefna frá árinu á undan skilað sér að fullu. 
Rekstrarafgangur er því af árinu 2017 í fyrsta skipti í mörg ár og fjárhagsstaða Þekkingarnetsins 
styrktist. Ljóst er þó að ástæður jákvæðrar rekstrarafkomu árið 2017 eru fyrst og fremst einsskiptis, 
þ.e. útskýranlegar með tímabundnum tekjum og/eða tímabundnum samdrætti í 
starfsmannahaldi.   

Námsþjónusta af því tagi sem Þekkingarnetið sinnir er eftirsótt og þörf á starfssvæðinu mikil. 
Hlúa þarf sérstaklega að svæðum sem hafa átt undir högg að sækja hvað varðar þróun byggðar, 
en árárinu 2017 voru rekin tvö verkefni ríkisins/Byggðastofnunar um “brothættar byggðir”, þ.e. 
“Öxarfjörður í sókn” og “Raufarhöfn og framtíðin”. Það er einsdæmi á landsvísu á starfssvæði 
einnar og sömu símenntunarmiðstöðvarinnar séu rekin tvö slík verkefni. 

Breytingar á vinnulagi og lagaumhverfi við fjárveitingar ríkisins hafa undanfarin ár valdið 
nokkurri óvissu um fjármögnun. Áform mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 
endurskoðun fjárveitinga og samninga símenntunarmiðstöðva og þekkingarsetra með nýjum 
módelum til úthlutunar hafa ekki gengið eftir á árinu. Samningar ráðuneytis við Þekkingarnetið 
eru einnig lausir um áramót 2017/2018. Vissulega er þetta óviðunandi staða fyrir rótgróna 
stofnun í rekstri, en forsvarsfólk og starfsfólk Þekkingarnetsins hefur þó leyft sér að horfa til þess 
trausts og jákvæðni sem hefur ríkt milli stofnunarinnar og ráðuneytisins undanfarin ár.   

Árið 2018 verður sóknarár fyrir Þekkingarnet Þingeyinga. Samningar ráðuneytis og 
Þekkingarnetsins verða óhjákvæmilega kláraðir á þessu ári og innifela vonandi eflingu 
starfseminnar og þjónustunnar.  Þá verður sótt af enn meiri krafti í ný verkefni á árinu. Bæði í 
innlenda og erlenda samkeppnissjóði til rannsóknaverkefna sem og til Fræðslusjóðs og annarra 
leiða til aukinnar þjónustu við markhóp framhaldsfræðslu á starfssvæði stofnunarinnar.   

 

  

 

 

Óli Halldórsson, Forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga 
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2 STJÓRN OG STARFSFÓLK 

2.1 Starfsmannahald: Helstu tölur 

Starfsmannahald Áætlun 2017 Niðurstaða 2017 Áætlun 2018 

Stöðugildi launþega á 
heilsársvísu 6,5 6,4  7,5 

Stöðugildi verktaka við 
tímabundna 
námskeiðskennslu 2,3 2,2 2,5 

Stöðugildi verktaka við 
tímabundin 
rannsóknaverkefni 0,8 0 0 

Alls stöðugildi: 9,3 8,6 10 

    

Stjórn og skipurit 2017 Áætlun 2018 

Mannabreytingar í stjórn 
Engar breytingar urðu á stjórn á árinu 2017 

Tilnefnt í stjórn á aðalfundi 2018 

Breytingar á 
skipuriti/stjórnun  Engar breytingar á skipuriti Engar fyrirséðar breytingar 

Skýringar 

Á árinu 2017 var dregið nokkuð saman í starfsmannahaldi samkvæmt áætlun ársins með það að markmiði að 
mæta tekjusamdrætti og snúa viðvarandi taprekstri við.  Á árinu 2018 er gert ráð fyrir eflingu á ný og sókn í 
verkefnum og tekjum. Það er alltaf breytilegt milli ára hvert fyrirkomulag ráðninga sumarstarfsfólks er, þ.e. hvort 
þeir eru ráðnir sem launþegar eða verktakar. Eins er kennsla starfsfólks á námskeiðum mismikil milli ára og fer 
eftir námsframboði og eftirspurn hverju sinni.  

 

Á árinu 2017 útheimti starfsemi Þekkingarnets Þingeyinga alls 8,6 ársverk. Þar af voru 10 
launþegar á skrá í launakerfi stofnunarinnar yfir árið í samtals 6,4 stöðugildum. Utan fastra 
heilsársstarfsmanna var nokkuð um tímabundin verkefni við rannsóknaverkefni og 
námskeiðakennslu, eða alls 2,2 ársverk.   
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2.2 Starfsfólk 

Starfsfólk Þekkingarnets Þingeyinga á launaskrá á árinu 2017: 

 Óli Halldórsson 

Forstöðumaður (100%)  

MA umhverfisfr., BA heimspeki, 
frhsk.kennari 

 Birna Ásgeirsdóttir 

Húsumsjón og ræstingar í Þekkingar-
setrinu á Húsavík.  

Ýmist störf á rannsókna- og 
símenntunarsviðum. 

BS í sálfræði 

 

 Guðrún Ósk Brynjarsdóttir 

Skrifstofustjóri (100%) 

Skrifstofustjóri/ skólaritari  frá V.Í. 

 

 Gréta Bergrún Jóhannesdóttir 

Verkefnastjóri Þórshöfn Rannsóknasvið 
(80%) 

MA kynjafræði, BA fjölmiðlafræði 

 Heiðrún Óladóttir 

Verkefnastjóri Þórshöfn Símenntun 
(60%) 

BEd kennari 

 

 Helena Eydís Ingólfsdóttir 

Verkefnastjóri rannsókna- og 
símenntunarsvið (100%) 

BEd kennari, MPA í opinberri 
stjórnsýslu 

 

 

 

 

Hilmar Valur Gunnarsson 

Verkefnisstjóri á símenntunarsviði 
(100%)  

BA félagsráðgjöf 

 

 

Maren Óla Hjaltadóttir 

Húsumsjón og ræstingar í 
Menntasetrinu á Þórshöfn (20%) 

 

Eftirtaldir starfsmenn voru á launaskrá hjá stofnuninni í tímabundnum störfum á árinu 2017: 

• Birna Ásgeirsdóttir (rannsóknastörf sumarið 2018 samhliða húsumsjónarstarfi) 
• Karítas Ríkharðsdóttir (rannsóknastörf sumarið 2018) 

Auk framangreindra kom nokkur fjöldi fólks til verktakakennslu á námskeiðum og námsleiðum 
eins og vant er.   
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2.3 Skipurit 

Fagsvið Þekkingarnets Þingeyinga eru þrjú og skarast starfssvið starfsmanna að nokkru leyti milli 
sviða. Unnið er í “teymisvinnu” fyrir hvert svið.  
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2.4 Stjórn 

Stjórn Þekkingarnets Þingeyinga er skipuð 8 fulltrúum sem tilnefndir eru til tveggja ára í senn 
(síðast árið 2016). Stjórnin myndar þriggja manna framkvæmdaráð úr sínum röðum sem getur 
afgreitt ákveðin mál í umboði stjórnar.  Breytingar á stjórn á árinu 2017 urðu engar.   

Stjórn Þekkingarnets Þingeyinga í árslok 2017: 

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga: •Reinhard Reynisson 
Framhaldsskólar í Þingeyjarsýslum: •Sigurbjörn Árni Arngrímsson 
Háskóli Íslands:   •Rögnvaldur Ólafsson  
Háskólinn á Akureyri:    •Rannveig Björnsdóttir  
Héraðsnefnd Þingeyinga:  •Ina Leverköhne 
Norðurþing:    •Jón Höskuldsson  
Rannsóknastofnanir:   •Margrét Hólm Valsdóttir  
Stéttarfélög í Þingeyjarsýslum:  •Aðalsteinn Árni Baldursson (formaður) 

 

Framkvæmdaráð Þekkingarnets Þingeyinga í árslok 2017:  

•Aðalsteinn Árni Baldursson  
•Jón Höskuldsson  
•Margrét Hólm Valsdóttir 

Stjórn Þekkingarnetsins kom saman til fundar þrisvar sinnum á árinu 2017 og framkvæmdaráð 
þrisvar sinnum. Alls voru því haldnir sex fundir í stjórn og framkvæmdaráði. 

 

 
Stjórn Þekkingarnets Þingeyinga 2016-2018. Frá vinstri:  Reinhard, Rannveig, Jón, 
Margrét Hólm, Sigurbjörn Árni, Aðalsteinn Árni, Ina, Rögnvaldur.  
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3 HÚSNÆÐI, STARFSSVÆÐI 

3.1 Aðstaða: Helstu upplýsingar 

Húsnæði ÞÞ  2017 Markmið 2018 

Staður Hús Aðstaða  

Húsavík 

 

 

 

Hafnarstétt 3 

 

Skólahúsnæði og 
stakir salir (s.s. 
stofur 
Framhaldsskólans 
á Húsavík)  

400 fm aðalhúsnæði ÞÞ. 
Skrifstofuaðstaða fyrir um 
15, námsver, 3 kennslu- 
og fundarými, 3 
fjarfundabúnaðir. 

Kennslu- og 
fyrirlestraaðstaða leigð í 
tímavís eftir þörfum 

Óbreytt húsnæði og aðstaða. 

 

Óbreytt fyrirkomulag. Kennslurými leigt 
eftir þörfum undir kennslu þegar eigið 
rými er fullnýtt. Fjarfundatækni breytt 
yfir á nýtt form.  

Þórshöfn Menntasetrið á 
Þórshöfn, 
Langanesvegi 1 

Um 200 fm húsnæði deilt 
með Framhsk. á Laugum.  
Skrifstofurými, námsver, 
kennslurými, 3 
fjarfundabúnaðir.  

Óbreytt húsnæði. Fjarfundatækni breytt 
yfir á nýtt form. 

Raufarhöfn Grunnskólinn á 
Raufarhöfn,  
Aðalbraut 23.  

Fjarfunda- og 
próftökuaðstaða, 
nettenging og lesrými. 

Óbreytt húsnæði og aðstaða.Fjarfunda-
tækni breytt yfir á nýtt form. 

Kópasker Skólahúsið á 
Kópaskeri 

Fjarfunda- og 
próftökuaðstaða, 
nettenging og lesrými. 

Óbreytt húsnæði og aðstaða.Fjarfunda-
tækni breytt yfir á nýtt form. Stefnt að 
auknu samstarfi við verkefni 
Byggðastofnunar um “brothættar 
byggðir”. 

Laugar Urðarbrunnur, 
við 
Kvennaskólann á 
Laugum.  

Fjarfunda- og 
próftökuaðstaða, 
nettenging og lesrými.  
Fært í nýja aðstöðu 
“Seiglu-þekkingarseturs” 

Námsver rekið í samstarfi við 
Þingeyjarsveit og Seiglu-þekkingarsetur.  

Bárðardalur Kiðagil 
skólabúðir 

Fjarfunda-, og 
próftökuaðstaða og 
nettenging. 

Óbreytt húsnæði og aðstaða. 

Mývatnssveit Hreppsskrifstofa/
þekkingarsetur 

Unnið að verkefni um 
stofnun þekkingarseturs í 
Mývatnssveit. Beðið 
niðurstöðu 
Skútustaðahrepps um 
húsnæðiskosti.   

Stefnt að opnun nýs námsvers í 
samvinnu við Skútustaðahrepp. 

 

Skýringar: 

Ekki eru fyrirséðar breytingar á húsnæði Þekkingarnetsins í núverandi húsnæði að Hafnarstétt 3 á 
Húsavík. Áfram verður unnið eftir sömu stefnu á Húsavík, þ.e. að nýta eins og kostur er húsnæði 
Þekkingarnetsins til eigin starfsemi, en afla sértekna með leigu á rými til kennslu og skrifstofuvinnu eftir 
því sem hægt er hverju sinni. 

Menntasetrið á Þórshöfn var á árinu 2017 starfrækt að Langanesvegi 1.  Gert er ráð fyrir að starfa áfram 
í þessu húsnæði, sem hentar vel fyrir starfsemina.    
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Starsfsstöð Þekkingarnetsins á Raufarhöfn var í húsnæði Grunnskólans á Raufarhöfn árið 2017 eftir 
breytingar frá fyrra ári. 

Á Kópaskeri verður starfsstöð Þekkingarnetsins áfram í skólahúsinu á staðnum og gert ráð fyrir sömu 
þjónustu.  

Á Laugum í Reykjadal var námsver fært í nýlega stofnað þekkingar-/þróunarsetur í þorpinu, Seiglu (í 
fyrrverandi grunnskólahúsnæði á Laugum).  

Í Mývatnssveit hefur Þekkingarnetið unnið um árabil að myndun þekkingarseturs í Mývatnssveit í 
samstarfi við Skútustaðahrepp og fleiri aðila. Stefnt að opnun nýs námsvers sumarið 2018.    

Í Kiðagili í Bárðardal hefur Þekkingarnetið verið í samstarfi við heimafólk um aðstöðu til náms.  Gert er 
ráð fyrir óbreyttu samstarfi þar, en nýting hefur þó farið minnkandi nema til stakra námskeiða og/eða 
funda.  

3.2 Starfssvæði 

Starfssvæði Þekkingarnetsins er á norðausturhorni landsins frá Vaðlaheiði í vestri til og með 
Bakkafirði í austri. Starfssvæði ÞÞ er stórt að flatarmáli og nær yfir sex sveitarfélög. Það er fremur 
strjálbýlt og búsetuform fjölbreytt.  Húsavík er stærsti þéttbýliskjarninn en landbúnaðarhéruð og 
smærri þéttbýliskjarnar umhverfis. 

Samgöngur eru fremur erfiðar á starfssvæðinu þar sem vegalengdir eru miklar og veður og færð 
geta verið hamlandi á veturna. Þá eru almenningssamgöngur innan svæðisins takmarkaðar. 
Akstursvegalengd eftir þjóðvegi milli enda starfssvæðis frá vestri til austurs er um 270 km stystu 
leið. Að flatarmáli er svæðið allt um 18.440 km2 eða 18% landsins.   

 

 

Starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga.  

Rauðir punktar sýna mannaðar 
starfsstöðvar í fullum rekstri (Húsavík, 
Þórshöfn) og gulu punktarnir aðra 
þjónustustaði. (Kiðagil, Laugar, 
Mývatnssveit, Kópasker, Raufarhöfn).  
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Húsnæði og aðstaða 

Undanfarin ár hefur 
meginstarfsstöð 
Þekkingarnets Þingeyinga 
verið á Hafnarstétt 3 á 
Húsavík.  Um er að ræða 
uppgert gamalt timburhús við 
höfnina á Húsavík, alls um 
400 m2.  Húsið hefur frá 
byggingarárinu 1930 hýst 
atvinnustarfsemi af mjög 
ólíku tagi, einkum í tengslum 
við sjávarútveg og fiskverkun. 
Húsið var gert upp fyrir um 
áratug og útbúið sem 
skrifstofuhúsnæði.  Það 
hentar afar vel undir starfsemi 
Þekkingarnetsins en þar eru 
vinnustöðvar fyrir u.þ.b. 15 starfsmenn, tvö kennslurými, fundaherbergi, námsver með lesrými, 
rannsóknastofa auk afgreiðslu og annars sameiginlegs rýmis.  Þekkingarnetið framleigir hluta 
húsnæðisins á Húsavík til samstarfsstofnana, þ.e. Náttúrustofu Norðausturlands og Háskóla 
Íslands.  Auk þess leigja Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra og Ríkisútvarpið (RÚV) eina 
skrifstofu hvor.   

Þekkingarnetið veitir þjónustu um allt starfssvæði sitt. Mönnuð starfsstöð og fullbúin er rekin í 
Menntasetrinu á Þórshöfn.  Setrið er samstarfsverkefni Langanesbyggðar, Þekkingarnetsins og 
Framhaldsskólans á Laugum.  

Þá á Þekkingarnetið aðild að rekstri þekkingarseturs í verkefninu “Seiglu” á Laugum í Reykjadal 
í samstarfi við heimaaðila, þ.á.m. Þingeyjarsveit, og Urðarbrunn.  Þá er rekin þjónusta á 
Kópaskeri, Raufarhöfn og Kiðagili í Bárðardal sem lýst er nánar í töflunni fremst í þessum kafla.  

Netverk símenntunarstöðva á 
Íslandi. 

Þekkingarnet Þingeyinga er hluti af 
öflugu neti svæðisbundinna 
símenntunarstöðva sem ná yfir allt 
landið.  Myndin sýnir höfuðstöðvar 
símenntunarstöðva innan 
samtakanna Kvasis. Rauðir punktar 
merkja höfuðstöðvar og bláir aðra 
þjónustustaði.  
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Í Mývatnssveit er unnið að færslu námsþjónustu í nýtt húsnæði í tengslum við myndun 
þekkingarseturs þar. Stefnt að opnun mannaðrar starfsstöðvar sumarið 2018. 

Þekkingarnet Þingeyinga vinnur markvisst að eflingu starfseminnar víða um starfssvæði sitt.   
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4 SÍMENNTUNARSVIÐ 

4.1 Símenntun:  Helstu tölur 

 

Markmið símenntunarsviðs  

2016-2017 

 

Áætlun 2017 

 

Niðurstaða 2017 

 

Áætlun 2018 

Fjöldi almennra námskeiða á svæði ÞÞ 60 91 90 

Fjöldi námsleiða (námsleiðir FA): 5 3 5 

Fjöldi kenndra stunda: 1.600 1.438 1.600 

Fjöldi kenndra nemendastunda: 17.000 15.622 17.000 

Þátttakendur 850 1.095 1.100 

 

4.2 Áherslur í námi 

Áherslur ársins 2017 voru svipaðar og á árinu 2016. Lögð var áhersla á að kenna námsleiðir 
Fræðslumiðstöðvarinnar (FA) innan þess fjárhagsramma sem fyrir liggur. Einnig var lögð áhersla 
á stutt námskeið og fyrirlestra með það að markmiði að reyna að höfða til nýrra viðskiptavina, 
fólks sem að öllu jöfnu nýtir sér ekki þjónustu Þekkingarnetsins. Ágætis aðsókn var í þessi 
námskeið sem fólk sótti sér bæði til gagns og ánægju. Vísvitandi var tekin ákvörðun um að halda 
afar fámenn námskeið, sem ekki eru sjálfberandi fjárhagslega, sérstaklega í minni byggðarlögum 
svæðisins eins og Kópaskeri, Raufarhöfn og Mývatnssveit. Þekkingarnetið lítur á það sem eitt af 
markmiðum sínum að halda námsvirkni í dreifðum byggðum þar sem aðrir angar 
menntakerfinsins ná síður. 

Stuðst er við óformlega greiningu á námsþörfum íbúa á starfssvæði Þekkingarnetsins þegar 
námskeið og námsleiðir eru ákveðnar. Upplýsingar koma úr viðtölum náms- og starfsráðgjafa, 
samtölum við íbúa og niðurstöðum úr námskeiðsmati. Auk þess eru íbúar alltaf að verða duglegri 
við að óska eftir námskeiðum eða koma með ábendingar um námskeið sem væri áhugavert að 
halda á svæðinu. Smánámskeið þau sem snéru að heilsu, líkamsrækt og matreiðslu voru vinsæl 
líkt og undanfarin ár, en árið 2017 var mest um starfstengd og hagnýt námskeið og námskeið sem 
sneru að persónulegri færni. Þá var töluverð þátttaka á íslenskunámskeiðum fyrir útlendinga.   
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Námsleiðir FA
3%

Tómstundir
21%

Fjölmennt
6%

Íslenska
13%

Starfstengt/
persónuleg 

færni
57%

SKIPTING NÁMSKEIÐA 2017

Námsleiðir FA
17%

Tómstundir
10%

Fjölmennt
5%

Íslenska
26%

Starfstengd/
persónuleg 

færni
42%

SKIPTING NEMENDASTUNDA EFTIR 
NÁMSKEIÐUM 2017

Hér má sjá skiptingu 
námskeiða hjá 
Þekkingarnetinu árið 
2017. Eins og sjá má 
eru flest námskeiðin 
sem haldin eru árið 
2017  starfstengd 
námskeið eða 
námskeið sem efla 
perónulega færni. en 
þar á eftir koma 
tómstundanámskeið. 

Flestar 
nemendastundirnar 
má finna á 
starfstengdum 
námskeiðum og 
íslenskunámskeiðum. 

 

 

 

 

 



 

 
12 

4.3 Kynjahlutfall í símenntun 

Þegar kynjahlutfall námskeiðsþátttakenda er skoðað og borið saman við síðustu ár má sjá að 
hlutfall karla hefur aukist nokkuð en árið 2016 voru karlar 28% þátttakenda og konur 72%. 
Hlutfallið á milli kynjanna er líkt því sem þekkist við fullorðinsfræðslu á Íslandi almennt, þar sem 
hlutfall kvenna er að jafnaði verulega hærra en karla. Á starfssvæði Þekkingarnetsins árið 2017 
voru konur duglegri en karlar að koma á almenn námskeið, 64% á móti 36% en hlutur karla 
jókst samt sem áður úr 27% í 36%. Ef litið er til námsleiða FA er hlutfall jafnara en þar voru 
konur 58% þátttakanda og karlar 42%. 
 

  
 
 
 
 

  

53%
47%

KYNJAHLUTFALL Á 
NÁMSLEIÐUM FA

KVK KK

64%

36%

KYNJAHLUTFALL Á 
ALMENNUM NÁMSKEIÐUM

KVK KK

64%

36%

KYNJAHLUTFALL Í SÍMENNTUN (Í HEILD)

KVK KK
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4.4 Námsleiðir FA 

Á árinu 2017 voru kenndar 3 námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.  

Á vormisseri voru kenndar tvær námsleiðir:  

❖ Aftur í nám er 95 kennslustunda námsleið sem hófst á haustönn 2016. 10 nemendur hófu 
nám á þessari námsleið sem kennd er á Húsavík. Námsleiðinni lauk í febrúar 2017. Á 
vorönn var námsleiðin síðan kennd aftur og luku þá 10 manns námi. 

 

Á haustmisseri var kennd 1 námsleið: 

❖ Fagnám III fyrir starfsfólk í heilbrigðis og félagsþjónustu hófst í nóvember 2016 og hófu 14 
nemendur nám. Námsleiðinni lýkur í nóvember 2018.  
 

4.5 Önnur námskeið 

Alls voru auglýst 150 námskeið á vegum Þekkingarnetsins og þar með talin námskeið sem 
Þekkingarnetið hafði milligöngu um eins og Endurmenntunarnámskeið fyrir atvinnubílstjóra, 
námskeið Endurmenntunar Háskóla Íslands, Vinnueftirlitsins og Umhverfisstofnunar. Af þeim 
150 námskeiðum sem voru auglýst voru 91 haldin og 59 aflýst. Námskeiðum er aflýst þegar 
lágmarksþátttaka næst ekki. Oftast miðast hún við 6-10 þátttakendur, en það er aðeins breytilegt 
eftir því hvar námskeiðin eru auglýst. Viðmið um lágmarksþátttöku eru almennt lægri í fámennari 
byggðum á starfssvæði Þekkingarnetsins.  
Þekkingarnet Þingeyinga hefur á undanförnum árum sinnt fræðsluþjónustu við fyrirtæki og 
stofnanir. Slíkt hefur yfirleitt verið afrakstur af samstarfi um Markviss ráðgjafaverkefni þar sem 
Markviss ráðgjafar ÞÞ hafa tekið viðtöl við starfsmenn og greint fræðsluþarfir bæði 
starfsmannanna persónulega en líka fyrirtækisins. Slík verkefni standa öllu jöfnu yfir í lengri tíma 
eða allt að 4 árum frá því að greining fer fram og þar til síðasta námskeiði fræðsluáætlunar lýkur. 
Á undanförnum árum hefur starfsfólk Þekkingarnetsins tekið þátt í stóru fræðsluverkefni með 
Farskólanum á Norðurlandi vestra og SÍMEY þar sem símenntunarmiðstöðvarnar þrjár hafa 
unnið sem ein í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Byrjað var á að greina 
fræðsluþarfir, í kjölfarið var útbúin 3 ára fræðsluáætlun. Árið 2017 var annað árið þar sem kennt 
var samkvæmt fræðsluáætlun. Þáttaka starfsmanna hefur verið góð og fræðsluáætlunin 
mikilvægur liður í innleiðingu nýrra starfshátta og verkfæra.  
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4.6 Þróunarvinna, gæðamál 

Náið samstarf er á símenntunarsviði milli fræðslumiðstöðva, bæði í gegnum samtök 
símenntunarstöðva, Kvasi, og eins milli einstakra miðstöðva. Þekkingarnetið hefur verið virkt í 
slíku samstarfi á símenntunarsviði. 

Á háskólanáms- og rannsóknasviðum er samstarf töluvert við önnur setur og stofnanir á þeim 
sviðum. Starfsemi stofnana á rannsókna- og háskólanámssviði er þó með nokkuð ólíkum hætti 
um landið og hefur ekki verið myndaður formlegur vettvangur líkt 
og Kvasir stendur fyrir á símenntunarsviði.  Þó er töluvert faglegt 
samráð á milli rannsóknastofnana og þekkingarsetra.  

Þekkingarnetið hefur frá árinu 2012 verið með vottað gæðakerfi á 
símenntunarsviði, þ.e. EQM-gæðakerfið (European Quality Mark) 
sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins heldur utan um.  Í kjölfar 
þeirrar vottunar fékk stofnunin sama ár viðurkenningu sem 
fræðsluaðili samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu frá mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu. Þessi viðurkenning ráðuneytisins 
var síðast endurnýjuð á árinu 2015, en fyrir liggur að 
gæðavottunarkerfið EQM hefur verið í endurskoðun hjá 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins undanfarna mánuði.  
Þekkingarnetið fylgir því vinnulagi sem Fræðslumiðstöð 
atvinnulífsins hefur lagt upp og mun fara í gæðavinnu haustið 2018.  
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5 NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF 

5.1 Ráðgjöf: Helstu tölur 

Fjöldamarkmið í náms- og starfsrágjöf         Áætlun 2017 Niðurstaða 2017  Áætlun 2018 

Fjöldi náms- og starfsráðgjafarviðtala: 430 578 580 

 

Frá árinu 2006 hefur náms- og starfsráðgjöf verið í boði hjá Þekkingarneti Þingeyinga, lengst af 
undir stjórn Erlu Daggar Ásgeirsdóttur, náms- og starfsráðgjafa. En frá því að Erla Dögg lét af 
störfum síðla árs 2016 hefur náms- og starfsráðgjöf verið stýrt af Hilmari Val Gunnarssyni.  
Heildarfjöldi viðtala árið 2017 var 578. Af þeim voru 507 einstaklingar sem komu í fyrsta viðtal 
og 71 einstaklingar sem komu í endurkomuviðtöl. Þeir sem komu af eigin frumkvæði voru 295 
talsins, 281 eftir kynningu í fyrirtæki eða stofnun og 2 komu vegna skimunar í raunfærnimat. 
Hlutfall kynjanna hefur verið mjög svipað undanfarin ár eða í kringum 60%-40% konum í vil.  
Árið 2016 voru kynjahlutföllin nánast jöfn og svo gerðist það núna árið 2017 að karlar voru í 
fyrsta skipti í mjög langan tíma í meirihluta, en karlar sem nýttu sér ráðgjöf hjá okkur voru 313 
og konurnar 265.  

 

 

5.2 Kynningar á vinnustöðum 

Kynningar á vinnustöðum er ein af þeim leiðum sem notaðar hafa verið til að ná til einstaklinga 
á vinnumarkaði. Yfirleitt voru kynningarnar með formlegu sniði, það er að segja kynning inn í 
fyrirtækjunum sjálfum þar sem ráðgjafi kemur og kynnir starf sitt og þjónustu. Þá var oftast byrjað 
á því að senda kynningarbréf til framkvæmdastjóra eða á aðra stjórnendur fyrirtækja. Síðan 
breyttum við aðeins til og fórum þá leið að hringja beint í framkvæmdarstjóra eða aðra 
stjórnendur fyrirtækja í stað þess að senda út kynningarbréf. Þessi aðferð virkaði betur og jók 
viðveru stjórnenda á kynningunum sjálfum. Einnig tókum við upp á því að mæta bara á staðinn, 
spjalla við stjórnendur og fá leyfi til að kíkja inn á kaffistofur.  

Á árinu 2017 var lögð miklu meiri áhersla, en áður hafði verið gert, á óformlega heimsóknir í 
fyrirtæki í stað þessarar formlegu leiða sem lýst var hér að ofan. Fókusað var á „maður á mann” 

54%

46%

Kynjahlutföll í ráðgjöf 2017

Karlar í ráðgjöf Konur í ráðgjöf

50%49%

1%

Ástæða viðtala 2017

Að eigin frumkvæði

Eftir kynningu í fyrirtæki eða stofnun

Skimun í raunfærnimati
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aðferðina og stórar formlegar vinnustaðakynningar heyra því eiginlega sögunni til. Í stað þeirra 
var meira gert af því að kíkja inn á vinnustaðina, setjast niður með starfsfólki í litlum hópum eða 
maður á mann og þar var námsframboð og ráðgjöfin kynnt.  Reynslan af þessari aðferð er mjög 
góð. Starfsmenn vinnustaða virðast vera miklu afslappaðri þegar þessari nálgun er beitt í stað þess 
að þurfa að eyða kaffitímanum sínum í að sitja formlega og þurra kynningu. Með þessu móti 
höfum við líka náð til miklu stærri hóps og það sem er einnig ánægjulegt er að með þessu móti 
erum við að ná í miklu fleiri karlmenn í ráðgjöfina. 

5.3 Kynning á náms- og starfsráðgjöf ásamt kynningu á námsleiðum FA 

Líkt og síðustu ár hefur verið haldin kynning á náms- og starfráðgjöfinni þegar námsleiðir hafa 
verið kynntar. Sú leið hefur hingað til verið áhrifarík og skilað okkur einstaklingum í viðtöl og 
einnig inn á námsleiðir. Sú vinna er í öllum tilfellum samvinnuverkefni Þekkingarnetsins og 
stjórnanda viðkomandi vinnustaðar. Ferlið er í raun svipað því þegar um hina hefðbundnu 
kynningu á vinnustöðum er að ræða, nema að kynning á námsleið FA fer fram í kjölfar kynningar 
á náms- og starfsráðgjöf. Árið 2017 var náms- og starfsráðgjöfin kynnt inn á öllum námsleiðum 
sem haldnar voru hjá Þekkingarnetinu. 

Ráðgjöfin árið 2017 gekk mjög vel. Við náðum til nýrra einstaklinga með óformlegum 
vinnustaðaheimsóknum og reyndist sú leið skila mjög góðum árangri, enda eru tilvonandi 
ráðþegar öruggari þegar ráðgjafi kemur í þeirra umhverfi (vinnustaði) heldur en ef þeir eru fengnir 
í viðtöl í okkar húsnæði. Við í heimsóknir í fyrirtæki þegar við gáfum út námsvísana okkar og 
fengum að leggja þá inn á kaffistofur og náðum sambandi við starfsfólkið um leið. Samstarfið við 
fyrirtækin og stofnanir á svæðinu var mjög gott og við ávallt velkomin og höfðum yfirleitt mjög 
góðan aðgang að starfsfólki.  
Námsþarfir ráðþega voru mjög fjölbreyttar og í raun ekkert eitt sem stendur þar uppúr.  

5.4 Ráðgjöf fyrir einstaklinga sem koma að sjáfsdáðum 

Síðustu ár hefur það aukist að einstaklingar leita sjálfir eftir ráðgjöf af mismunandi ástæðum. Í 
flestum tilfellum hafa einstaklingar heyrt af þessari þjónustu í gegnum aðra sem hafa sótt sér 
ráðgjöf og hafa fengið aðstoð við hæfi, en einnig hafa þeir séð ráðgjöfina auglýsta í námsvísi 
Þekkingarnetsins eða annarsstaðar. Þetta er mjög ánægjuleg þróun og með henni má sjá að 
verkefnið er að skila sér út í samfélagið og þeir einstaklingar sem af ráðgjöfinni vita eru að nýta 
sér hana og eru að láta aðra vita af henni. Fyrir utan þær kynningar sem nefndar hafa verið hér 
að framan hefur ekki verið bryddað upp á neinum fleiri nýjungum í kynningu á ráðgjöfinni. Enda 
hefur ekki verið ástæða til þar sem aðsókn í ráðgjöfina hefur verið góð. 
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6 HÁSKÓLANÁMSSVIÐ 

6.1 Háskólaþjónusta:  Helstu markmið 

 
Markmið 2017 

Náðist 
markmið? 

Skýringar Markmið 2018 
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-  
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Háskólanámsver á Húsavík verði 
rekið með sama hætti og sömu 
þjónustu og verið hefur. 

Já Rekstur eins. 
Sólarhringsaðgangur, 
tækniaðstoð, ráðgjöf, prentun, 
ljósritun o.fl. 

Háskólanámsver á Húsavík verði rekið með 
sama hætti og sömu þjónustu og verið hefur. 
Fjarfundatækni er að breytast og verður 
búnaður uppfærður m.t.t. þess. 

Starfsemi Menntasetursins á 
Þórshöfn rekin með sama hætti og 
sömu þjónustu og verið hefur 

Já Sólarhringsaðgangur, 
tækniaðstoð, ráðgjöf, prentun, 
ljósritun o.fl. Mönnun eins.  

Starfsemi Menntasetursins á Þórshöfn rekin 
með sama hætti og sömu þjónustu og verið 
hefur. Fjarfundatækni er að breytast og 
verður búnaður uppfærður m.t.t. þess. 

Opna námsver í Mývatnssveit í 
samstarfi við Skútustaðahrepp. 
Bjóða námsaðstöðu í góðu húsnæði.  

Nei Beðið niðurstöðu Skútustaða-
hrepps um fyrsta áfanga 
þekkingarseturs í Mývatnssveit, 
en hreppurinn frestaði 
ákvörðun til ársbyrjunar 2018.    

Opna námsver í Mývatnssveit í samstarfi við 
Skútustaðahrepp. Bjóða námsaðstöðu í góðu 
húsnæði.  

Opna námsver í nýju húsnæði í 
Grunnskólanum á Raufarhöfn.  
Standa fyrir kynningarátaki í 
samstarfi við heimafólk.  

 Já Tekin ákvörðun um að færa 
námsver úr “ráðhúsi” í 
grunnskólahúsnæðið á 
Raufarhöfn. Flutningur 
framkvæmdur áramót 
2016/2017. 

Starfsemi og þjónusta á Raufarhöfn rekin 
með sama hætti og sömu þjónustu og farið 
var af stað með. Reynt að auka framboð 
smærri námskeiða og náms- og 
starfsráðgjafar. 

Starfsemi og þjónusta á Laugum 
rekin með sama hætti og sömu 
þjónustu og farið var af stað með.  

Já Þingeyjarsveit breytti 
rekstrarformi á Seiglu á árinu 
2017, en ÞÞ hélt óbreyttri 
þjónustu.  

Starfsemi og þjónusta á Laugum rekin með 
sama hætti og sömu þjónustu og farið var af 
stað með.  

N
ám

sr
áð

gj
öf

 

Kynna þjónustu og 
fjarnámsmöguleika í gegnum 
formlega og óformlega námsráðgjöf. 
Horfa sérstaklega til 
framhaldsskólanema á elsta ári og 
fullorðinna á vinnumarkaði.  

Já Námsráðgjöf og námsaðstaða 
ÞÞ var kynnt útskriftarnemum 
framhaldsskólanna og 
jafnframt auglýst í námsvísum.  

Kynna þjónustu og fjarnámsmöguleika í 
gegnum formlega og óformlega námsráðgjöf. 
Horfa sérstaklega til framhaldsskólanema á 
elsta ári og fullorðinna á vinnumarkaði.  

Fj
ar

pr
óf

 Fjarpróf verði boðin með fullri 
þjónustu, án gjaldtöku, á öllum 
þjónustustöðum ÞÞ, eftir óskum 
skóla. 

Já Fjarprófaþjónusta var í boði 
fyrir skóla á öllum 
þjónustustöðum ÞÞ. 

Fjarpróf verði boðin með fullri þjónustu, án 
gjaldtöku, á öllum þjónustustöðum ÞÞ, eftir 
óskum skóla. 

H
ás

kó
la

ná
m

 Auka samstarf á faglegum og 
hagnýtum nótum við önnur 
þekkingarsetur. Hafa frumkvæði að 
fundi á árinu 2017. 

Já Áframhaldandi samstarf við 
þekkingarsetur og 
háskólasetur. 
Samsstarfssamningur 
undirritaður við Nýheima. 

Auka samstarf á faglegum og hagnýtum 
nótum við önnur þekkingarsetur. Stefna að 
því að formgera samstarf við önnur 
háskólanámssetur/þekkingarsetur.  

Fj
ar

fu
nd

ab
ún

að
ir

 Endurnýja og uppfæra fjarfundakerfi 
námsvera ÞÞ um héraðið. Viðhalda 
fjarfundabúnuðum að því leyti sem 
slíkt útheimtir ekki fjárfestingu. 
Byggja upp nýjar tæknilausnir í 
námsverum, byggðar á Office365 og 
vefrænum fjarfundum. 

Já Fjarfundabúnuðum og 
tengingum var haldið úti á 
árinu en tæknibreytingar eru í 
gangi.  

Endurnýja og uppfæra fjarfundakerfi 
námsvera ÞÞ um héraðið. Klára uppfærslu 
búnaðar sem miðast við nýjar tæknilausnir í 
námsverum, byggðar á Office365 og 
vefrænum fjarfundum. 

6.2 Námsver og þjónusta 

Þekkingarnet Þingeyinga sinnir allri þjónustu við fjarnema háskóla og eftir atvikum annarra skóla, 
á starfssvæði sínu. Þannig er vinnuaðstaða háskólanema orðin meðal sjálfsagðra innviða hins 
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íslenska skólakerfis, þar sem allir háskólar og fjarnámsskólar aðrir samnýta aðstöðuna fyrir sitt 
fólk.  Á árinu 2017 bauð Þekkingarnetið vinnuaðstöðu fyrir námsmenn með mannaðri þjónustu 
á dagvinnutíma og aðgengi allan sólarhringinn á Húsavík, Þórshöfn og Laugum.  Á Kópaskeri, 
Raufarhöfn og í Kiðagili er þjónusta fyrir námsmenn í boði til fjarprófahalds og fjarfunda og 
vinnuaðstaða með samkomulagi hverju sinni.  Þekkingarnetið vann áfram að auknu samstarfi 
aðila sem sinna þekkingarstarfsemi í Mývatnssveit með það í huga að koma þessum aðilum saman 
um rekstur þekkingarseturs undir einu þaki. Það er álit Þekkingarnetsins að slíkt samstarf sé  
forsenda þess að lifandi námsver og góð þjónusta komist á legg þar.  Á árinu 2016 kláraðist skýrsla 
sem Þekkingarnetið vann fyrir Skútustaðahrepp, um myndun þekkingarseturs í Mývatnssveit og 
til stóð að opna fyrsta áfanga þekkingarseturs í Mývatnssveit á árinu 2017. Þetta tafðist vegna 
óvissu um húsnæðismál hjá Skútustaðahreppi en ljóst er að ný aðstaða verður opnuð um mitt ár 
2018.  Þekkingarnetið mun þá opna nýtt námsver og koma sér upp starfsmanni í Mývatnssveit í 
fyrsta skipti.   

Sem fyrr hafa háskólanámsverin og -þjónustan reynst afar mikilvægir þættir í starfsemi 
Þekkingarnetsins í samfélaginu. Samneyti starfsmanna Þekkingarnetsins við námsfólk í fjarnámi 
hefur reynst báðum aðilum afar ánægjulegt og farsælt fyrirkomulag.  Námsverið í 
Þekkingarsetrinu á Húsavík er mikið notað af háskólanemum. Regluleg notkun er á 
dagvinnutíma þar sem fjarnemar stunda sitt nám, með fjarfundasókn og netkeyrðu námi, og eins 
er mikið um nýtingu lesaðstöðu um kvöld og helgar. Undanfarin misseri hefur einnig borið meira 
á því að yngri háskólanemar komi til dvalar um nokkurra vikna skeið í foreldrahúsum og nýti 
aðstöðu námsveranna til vinnu.  Þetta er helst í kringum prófatímabilin í nóvember/desember 
og apríl/maí ár hvert og hefur þessi þróun valdið jákvæðni í samfélaginu, þar sem ávinningur er 
margþættur af því að auka dvalartíma ungs námsfólks í sinni heimabyggð.   
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6.3 Fjarpróf 

Þekkingarnetið tekur að sér framkvæmd og yfirsetu fjarprófa fyrir alla skóla og nema sem þess 
óska innan starfssvæðis Þekkingarnetsins. Ekki er tekið gjald fyrir þá umsýslu. Alls voru tekin 251 
fjarpróf á 5 stöðum í héraðinu frá alls 11 skólum á vegum Þekkingarnetsins árið 2016.  

Þekkingarnetið vinnur eftir eigin prófreglum sem stofnunin hefur sett sér og birt og heimasíðu 
sinni:  http://www.hac.is/haskolanam/profreglur/. Þessar reglur eru byggðar á venjum og reglum 
háskólanna og voru þær bornar undir prófstjóra Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri áður 
en þær voru staðfestar með formlegum hætti af stjórn stofnunarinnar.  Ennfremur var tekin sú 
ákvörðun að bjóða fjarprófaþjónustu á grunni þessara prófreglna á öllum þjónustustöðum 
Þekkingarnetsins.  Ef ekki kemur til ákvörðun samstarfsskólanna um að takmarka sína þjónustu 
er því fjarprófahald í boði á sex stöðum í héraðinu.   
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7 RANNSÓKNASVIÐ 

7.1 Rannsóknir: Helstu markmið 

 

 Markmið 2017 
Náðist 
markmið?  

Skýringar  Áætlun 2018 

St
ar

fs
m

an
na

ha
ld

 

Uppfæra gæðastefnu og 
verkferla enn frekar, m.a. 
hlutverk og ábyrgð 
umsjónarmanna með 
sumarnemum, verkferla við 
útgáfu efnis bæði hvað varðar 
gæði, aðferðarfræði og 
yfirlestur. 

Já Vel tókst til að nýta mannafla í 
teymisvinnu þar sem starfsmenn 
sinntu bæði símenntunar- og 
rannsóknarsviði. Gæðastefna og 
verkferlar yfirfarin á sér fundi 
með sumarnemum. Verkferlar 
innan rannsóknarsviðs 
skilgreindir betur 

Verkferlum og gæðastefnu viðhaldið og 
uppfært eftir þörfum. Sumarsnemum 
sem og öðru starfsfólki komið vel inní 
þessa ferla. Skilgreina þarf betur 
skipulag og verkferli við yfirlestur og 
lokaútgáfu á efni. 

R
an

ns
ók

na
ve

rk
ef

ni
 

há
sk

ól
an

em
a 

Staðið verði fyrir a.m.k. 
fjórum tímabundnum 
rannsóknaverkefnum í 
samstarfi við háskólanema. 

Nei Enginn styrkur fékkst úr 
Nýsköpunarsjóði námsmanna né 
frá Vinnumálastofnun. Þó náðist 
að fjármagna með öðrum hætti 2 
verkefni sem unnin voru af 
háskólanemum.  

Staðið verði fyrir 2-4 tímabundnum 
rannsóknaverkefnum í samstarfi við 
háskólanema. 

In
nl

en
d 

ra
nn

só
kn

a-
/r

áð
gj

af
ar

ve
rk

ef
ni

 

Seld verði þjónustuverkefni 
við upplýsingaöflun og 
rannsóknir eftir því sem kostur 
er innan héraðs. Áhersla á 
sveitarfélög og fyrirtæki í 
héraðinu.  

Sérstök áhersla verði lögð á að 
ná samstarfi um verkefnavinnu 
við orku- og iðnfyritæki sem 
hugsanlega munu hefja/auka 
starfsemi sína á árinu.   

Stefnt að áframhaldandi 
samningum um 
Sjálfbærniverkefni 
Landsvirkjunar og að sú vinna 
verði umfangsmeiri. 

Já Ssamingur var gerður við 
Landsvirkjun um vinnu við 
Sjálfbærniverkefni og vinna við 
verkefnið nokkuð stöðug allt 
árið. 

Aldursgreiningarverkefni var 
unnið fyrir Héraðsnefnd 
Þingeyinga 

Einnig voru nokkur minni 
verkefni innan héraðs leyst af 
hendi. 

 

Seld verði þjónustuverkefni við 
upplýsingaöflun og rannsóknir eftir því 
sem kostur er innan héraðs. Áhersla á 
sveitarfélög og fyrirtæki í héraðinu.  

Sérstök áhersla verði lögð á að ná 
samstarfi um verkefnavinnu við orku- 
og iðnfyritæki sem hugsanlega munu 
hefja/auka starfsemi sína á árinu.   

Stefnt að áframhaldandi samningum 
um Sjálfbærniverkefni Landsvirkjunar 
og að sú vinna verði umfangsmeiri. 
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Er
le

nd
 r

an
ns

ók
na

ve
rk

ef
ni

 
Unnið með Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands að Cristal verkefni m.a. með 
prufukeyrslu á tilraunaverkefnum á 
öllum skólastigum í Norðurþingi. 
Ferð til Ítalíu á vegum verkefnis og 
unnið að því að klára þá verkþætti 
sem að ÞÞ snúa.  

Unnið verður í SPARK verkefni, 
m.a. með móttöku erlendra 
samstarfsaðila í maí 2017 á 
Húsavík.  

Unnið verður í BRIDGES verkefni, 
verkefni hefst formlega í apríl 2017 
og er fyrstu verkefnisstjórnarfundur í 
Helsinki í júní. 

Starfsfólk rannsóknarsviðs heldur 
vel utanum vinnu í erlendum 
samstarfsverkefnum og er opið 
fyrir þátttöku í fleirum ef kostur 
er. 

Já Vinna við Cristal verkefnið var á 
góðu skriði á árinu í góðu 
samstarfi við 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 
Háskólann á Akureyri.  
Væntanleg verklok eru í haust 
2018.  

Vinna í SPARK gekk vel, fundað 
var á Íslandi í maí, námskeið á 
vegum verkefnis var haldið í 
nóvember. Lok verkefnis verða í 
maí/júní 2018.04. 

BRIDGES gekk vel, fyrstu 
fundur verkefnis var í Helsinki í 
júní, og annar fundur í 
Kaupmannahöfn í nóvember. 
Gagnagrunnur fyrir 
samstarfsfyrirtæki er 
niðurstaðan. Lokaráðstefna í 
Rússlandi í maí 2018. Sótt um 
áframhald verkefnis. 

 

Núverandi erlend samstarfverkefni, 
CRISTAL, SPARK og BRIDGES kláruð 
á árinu, öllum skýslum, 
fjármálaupplýsingum og verkefnum 
skilað. 

Sótt um í fleiri erlend verkefni, t.d. í 
NPA sjóðinn, ERASMUS+ og 
NORDPLUS. Leitað eftir 
áframhaldandi samstarfi við erlenda 
aðila, m.a. með 
tengslamyndunarráðstefnu sem verður í 
BRIDGES verkefni í Arkhangelsk í 
Rússlandi í maí. 

Starfsmenn sæki ráðstefnu erlendis sem 
opnar á samstarf við fleiri aðila 

Sa
m

st
ar

fs
ve

rk
ef

ni
 í 

hé
ra

ði
nu

 

ÞÞ verði leiðandi afl í 
samstarfi stofnana á sviði 
fræðslu og rannsókna í 
héraðinu. 

Kannaðir verði kostir á auknu 
samstarfi stofnana til faglegrar 
og fjárhagslegrar samlegðar.   

 

Já ÞÞ leiðir samstarf stofnana innan 
veggja á Hafnarstétt 3 og einnig 
samstarf við Framhaldsskólann á 
Laugum í Menntasetrinu á 
Þórshöfn. Tímabundinn 
samningur var gerður við FL um 
umsýslu við deildina á Þórshöfn. 

Áframhald var á 30% 
starfshlutfalli starfsmanns ÞÞ á 
Þórshöfn fyrir sveitarfélagið 
Langanesbyggð. Sveitarstjórn 
hefur lýst yfir ánægju með 
samstarfið og árangur þess á 
árinu. 

 ÞÞ verði leiðandi afl í samstarfi 
stofnana á sviði fræðslu og rannsókna í 
héraðinu. 

Kannaðir verði kostir á auknu 
samstarfi stofnana til faglegrar og 
fjárhagslegrar samlegðar.   

 

U
pp

lý
si

ng
as

öf
nu

n 
í 

hé
ra

ði
nu

 

Árlegri útgáfu á grunn-
upplýsingum um íbúa- og 
samfélagsþróun á starfssvæði 
ÞÞ verði haldið áfram. 
Ákveðnir þættir teknir til 
skoðunar sem samstillast við 
lýðfræðivísa í 
sjálfbærniverkefni 
Landsvirkjunar. 

Nei Nokkur vinna var lögð í vinnu 
við aldursgreiningarverkefni fyrir 
Héraðsnefnd og vannst ekki tími 
til að klára mannfjöldaþróun til 
útgáfu á vordögum. 

Árlegri útgáfu á grunn-upplýsingum um 
íbúa- og samfélagsþróun á starfssvæði 
ÞÞ verði haldið áfram. Ákveðnir þættir 
teknir til skoðunar sem samstillast við 
lýðfræðivísa í sjálfbærniverkefni 
Landsvirkjunar. 

K
yn

ni
ng

ar
m

ál
 

Lögð verði áhersla á aukna 
kynningu verkefna og 
niðustaðna úr rannsóknum 
ÞÞ, bæði innan héraðs og 
utan, m.a. með þátttöku í 
málþingum, ráðstefnum, 
greinarskrifum. 

Já Þau verkefni sem unnin voru á 
árinu voru kynnt eftir því sem 
kostur var. Evrópuverkefni kynnt 
á viðeigandi vettvangi sem og á 
heimasíðu ÞÞ. 

 Lögð verði áhersla á aukna kynningu 
verkefna og niðustaðna úr rannsóknum 
ÞÞ, bæði innan héraðs og utan, m.a. 
með þátttöku í málþingum, ráðstefnum, 
greinarskrifum. 
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7.2 Rannsóknastarfsemin 

Rannsókna- og þróunarstarfsemi Þekkingarnetsins felst í meginatriðum í eftirfarandi þáttum:  

• Rannsóknaþjónusta; þ.e. þjónusta, upplýsingagjöf, aðstaða fyrir rannsakendur á 
svæðinu.  

• Eigin rannsóknarverkefni Þekkingarnetsins.  

• Útseld rannsókna- og ráðgjafarvinna starfsfólks Þekkingarnetsins.  

• Rannsóknaverkefni sem unnin eru í samstarfi við háskólanema.    

• Ýmis þróunar- og rannsóknaverkefni í samstarfi við aðra stofnanir.  

Rannsóknaþjónusta  
Þekkingarnetið hefur það hlutverk samkvæmt skipulagsskrá og samningi við 
menntamálaráðuneytið að þjónusta vísinda- og fræðastarf í Þingeyjarsýslum. Þannig er lögð 
áhersla á að hýsa rannsakendur og aðstoða þá sem sinna rannsóknum í Þingeyjarsýslum með 
margvíslegum hætti.  Slík þjónusta er veitt með aðgangi að húsnæði, tækjum og netkerfi 
Þekkingarnetsins auk þess sem ráðgjöf er veitt með formlegum og óformlegum hætti við 
rannsóknastarf.   

Þessi rannsóknaþjónusta er veitt ýmsum aðilum, eftirtöldum helst:   

• Starfsfólki rannsóknastofnana,   
• rannsakendum á vegum háskóla á Íslandi,  
• námsfólki í rannsóknaverkefnum,  
• sjálfstæðum rannsakendum (íslenskum og erlendum).  

Eigin verkefni Þekkingarnetsins  
Þekkingarnetið hefur samkvæmt samningi við menntamálaráðuneyti og skipulagsskrá ákveðnar 
skyldur til frumkvæðis að rannsókna- og þróunarstarfi í héraðinu.  Þannig er leitast við að afla 
þekkingar á samfélagi eða umhverfi í héraðinu með rannsóknastarfi og þátttöku í ýmsum 
þróunarverkefnum.    

Nokkur vinna fór í erlendu samstarfsverkefnin. Umfangsmikill samskóladagur var haldinn 8. 
september á vegum Erasmus-verkefnisins CRISTAL, þar sem öllum skólastigum í Þingeyjarsýslu 
var boðið til þátttöku. Þar var verkefnið kynnt, sem og vinna þeirra kennara sem hafa unnið við 
prufukennslu og innleiðingu í verkefninu. Ánægja var með þennan dag og stefnt að öðrum slíkum 
að ári sem lokapunkt í verkefninu. 

Nordplus verkefnið SPARK snýst um að efla menningarsjálfboðaliða í dreifðum byggðum og var 
haldið gagnlegt námskeið á Þórshöfn í nóvember, þar sem félagasamtökum var boðin þátttaka að 
kostnaðarlausu. Þar var leitast við að kenna verkefnastjórnun menningarviðburða með tilliti til 
áskorana sem dreifðar byggðir horfast í augu við. 

Norden – verkefnið BRIDGES snýst um að safna saman viljugum samstarfsaðilum á alþjóðlegan 
gagnagrunn, ngobridges.com, það verkefni gekk vel en safna þarf fleiri samstarfsaðilum. 
 
Útseld rannsókna- og ráðgjafavinna  
Sala á sérfræðivinnu var nokkuð mikil á árinu og þá mest í Sjálfbærniverkefnið á Norðausturlandi 
á vegum Landsvirkjunar. Á árinu var unnið að áframhaldandi þróun verkefnisins en einnig urðu 
þau tímamót að gagnaöflun og úrvinnsla gagna vegna vísa verkefnisins hófst og að hafist var handa 
við smíði og hönnun vefsíðu fyrir verkefnið.  
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Þekkingarnet Þingeyinga sér um gagnaöflun og framsetningu þeirra samkvæmt samningi við 
Norðurþing vegna pistils um sveitarfélagið í Árbók Þingeyinga. Þá var einnig unnið verkefni um 
aldursþróun fyrir Héraðsnefnd Þingeyinga. Norðurþing er víðfeðmt sveitarfélag sem varð til við 
sameiningu fyrst Reykjahrepps og Húsavíkur og síðar Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, 
Öxarfjarðahrepps og Raufarhafnar. Leitast er við að afla gagna sem víðast úr sveitarfélaginu bæði 
í landfræðilegum og samfélagslegum skilningi svo að sérkenni hvers hluta samfélagsins í 
Norðurþingi komi fram. Gagnaöflunin nær til menningarstarfsemi og viðburða, íþrótta- og 
tómstundastarfs, sjávarútvegs, landbúnaðar, veiði í ám og vötnum, rannsóknar- og 
þróunarstarfsemi, menntunar og hvers kyns félagsstarfs. 

Starfsmaður ÞÞ á Þórshöfn hélt áfram vinnu fyrir Langanesbyggð en samstarfssamningur er við 
sveitarfélagið um ákveðin föst verkefni. Þar var unnið að styrkumsóknum og fjármögnun sér-
verkefna fyrir Langanesbyggð. Einnig smærri verkefni eins og uppfærslu upplýsinga á heimasíðu, 
í auglýsinga- og ferðaþjónustubæklinga, samskipti við ferðaþjónstuaðila. Vinna við fjármögnun 
verkefna bar góðan árangur. Samstarfi verður haldið áfram árið 2017. 

Rannsóknaverkefni háskólanema  
Sumarið 2017 var unnið að tveimur rannsóknaverkefnum háskólanema. Enginn styrkur fékkst 
frá Nýsköpunarsjóði námsmanna eða Vinnumálastofnun til að ráða nema svo fjármögnun fór 
fram eingöngu úr verkefnasjóði sem Þekkingarnetið heldur utan um í samstarfi við sveitarfélögin 
í Þingeyjarsýslum.  
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7.3 Yfirlit verkefna á rannsóknasviði 2017 

 
Verkefni  Gerð verkefnis  Samstarf  Framkvæmd  Tími 

E
ig

in
 v

er
ke

fn
i 

Svæðisbundin 
skipulagsgerð fyrir haf- 
og strandsvæði næst 
landi; raundæmið 
Skjálfandaflói 

Upplýsingaöflun og 
gagnavinnsla 

Slkipulagsstofnun HEI, ÓH, GBJ  

 

2017 

Mannfjöldaþróun á 
starfssvæðinu  

Rannsóknar-/ 
þróunarverkefni   

Eigið verkefni  GBJ  2017 

 

 

CRISTAL Samstarfverkefni 
/nám og fræðsla 

NMI, HA, DORA 
Sicily, 
Lindberg&Lindberg 
Svíþjóð 

HEI, GBJ 2017 

 

SPARK Gagnavinnsla og 
fræðsla 

Erlendir aðilar frá 
Danmörku, 
Finnlandi og 
Eistlandi 

GBJ, ÓH 2017 

 

BRIDGES Gagnavinnsla og 
skipulag 

Erlendir aðilar frá 
Danmörku, 
Finnlandi og 
Rússlandi 

GBJ 2017 

Ú
ts

el
d 

vi
nn

a 
og

 r
áð

gj
öf

 

Söguslóð um 
Þórshöfn, Lífið á 
Heiðarfjalli ofl. 
verkefni 

Skipulag, gagnaöflun og 
framkvæmd í útseldri 
vinnu. 

Langanesbyggð GBJ 2017 

Upplýsingaöflun og 
ritunarvinna vegna 
Árbókar Þingeyinga  

Útsala/ráðgjöf  Norðurþing  HEI 2017 

Sjálfbærniverkefni 
Landsvirkjunar 

Útsala/ráðgjöf Landsvirkjun HEI - ÓH - GBJ 2017 

 

Aldursþróun í 
Þingeyjarsýslu 

Útsala/skipulag Héraðsnefnd 
Þingeyinga 

GBJ 2017 

H
ás

kó
la

ne
m

av
er

ke
fn

i 

 

Samfélagsmiðlar og 
umfjöllun um 
Norðausturhornið 

Gagnaöflun Eigið verkefni Karitas 
Ríkharðsdóttir 

2017 

Skjálfandi – haf- og 
strandstjórnun 

Verkefni 
háskólanema 

Eigið verkefni Birna Ásgeirsdóttir 2017 
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8 KYNNING  

8.1 Framsögur og fyrirlestrar 

Á árinu 2017 stóð Þekkingarnetið fyrir fyrirlestrum og framsögum, ýmist á eigin vegum eða í 
samstarfi við aðrar stofnanir. 

• Þekkingarsetrin í byggðum landsins – Fyrirlestur á ársfundi þekkingarsetra á Íslandi. 

Húsavík febrúar 2017. Unnið af Óla Halldórssyni 

• Adult education infrastructure in Iceland – Framsaga fyrir norrænan hóp starfsfólks í 

símenntun. Júní 2017. Húsavík.  Unnið af Óla Halldórssyni og Helenu Eydísi 

Ingólfsdóttur.   

• Þjóðgarðar og byggð; rannsóknir og samráð – Fyrirlestur fyrir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið um þjóðgarðamál og samráð við heimafólk. Narfastaðir, Reykjadal. 

Ágúst 2017. Unnið af Óla Halldórssyni 

• Þjóðgarðar og byggð; rannsóknir og samráð – Fyrirlestur fyrir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið um þjóðgarðamál og samráð við heimafólk. Dalsmynni, 

Húnavatnssýslu. September 2017. Unnið af Óla Halldórssyni 

• Þjóðgarðar í byggðum landsins – Framsaga á Skipulagsdeginum á vegum 

Skipulagsstofnunar. Reykjavík, nóvember 2017. Unnið af Óla Halldórssyni.  

• Education and cultural volunteers in Iceland – Framsaga á málþingi í tengslum við 
Nordplus verkefnið SPARK. Kaupmannahöfn, september 2017. Unnið af Óla 
Halldórssyni.  

• Adult education infrastructure in Iceland – Framsaga/kynning fyrir ítalska 

samstarfsaðila á kynnisferð um Ísland. Desember 2017. Húsavík.  Unnið af Óla 

Halldórssyni.   

Útgefið efni á vegum Þekkingarnetsins er birt á heimasíðu stofnunarinnar www.hac.is  

 
Starfsfólk Þekkingarnetsins hélt fleiri framsögur og kynningar í héraði í tengslum við störf stofnunarinnar 
sem ekki eru tilgreindar hér, t.a.m. inni á vinnustöðum og í tengslum við almenna kynningu verkefna og 
þjónustu stofnunarinnar.  

 

 
  

http://www.hac.is/
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9 STARFSEMI 2017 Í MYNDUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frá vinstri:  Ostagerðarnámskeið. Jóhann Ingi sálfræðingur flytur fyrirlestur. Matrreiðslunámskeið á Húsavík.  

 

Fjölsótt málstofa skólafólks úr Þingeyjarsýslum í tengslum við CRISTAL-Evrópuverkefnið. 

Edda Björgvinsdóttir hélt fjölsótt námskeið á Húsavík og Raufarhöfn 
haustmisseri 2017. 
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