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Formáli 
 

Verkefni það sem hér fer á eftir er lokaverkefni undirritaðrar til meistaraprófs í opinberri 

stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Megin viðfangsefni verkefnisins er umfjöllun um 

breytingar í atvinnuháttum íslensks samfélags sem á undanförnum áratugum hafa tekið 

miklum breytingum úr því að vera tiltölulega fábreyttir frumvinnsluatvinnuhættir í 

sjávarútvegi og landbúnaði í að vera fjölþættir og krefjandi atvinnuvegir með mikla þörf 

fyrir fjölbreytta og ólíka þekkingu vinnuafls. Í kjölfar slíkra breytinga aukast þarfir og 

kröfur um betra aðgengi að margbreytilegri menntun og ný fyrirtæki og nýjar 

atvinnugreinar staðsetja sig ekki síst þar sem menntun og ný tækni er aðgengileg. Um 

þetta er fjallað í verkefninu. Þær breytingar sem hér er vísað til eiga sér ákveðna stoð í 

því efnahagslega umhverfi sem ríkt hefur á Íslandi frá því um miðjan 10. áratug síðustu 

aldar, en þá hófst mikið uppgangsskeið í sögu lands og þjóðar. Það er kunnara en frá þurfi 

að segja að þetta umhverfi er gjörbreytt í dag þegar þetta er skrifað, á aðventu 2008. En 

þrátt fyrir að íslensk þjóð standi frammi fyrir miklum fjárhagslegum þrengingum sem 

vafalítið mun taka ár og áratugi að vinna úr, er það óumdeilt að Íslendingar eru vel 

menntuð þjóð sem á sér traustar undirstöður í atvinnu- og menningarlífi. Á þessum 

undirstöðum og með þekkingu sína að leiðarljósi, víðsýni og kjark mun þjóðin líta 

bjartari daga í efnahagslegu tilliti. Nú sem aldrei fyrr er rík ástæða til að ítreka mikilvægi 

þess að þjóðin hafi greiðan aðgang að ódýrri og fjölbreyttri menntun, því hvað sem öðru 

líður er það menntunin og þekkingin sem mun fleyta þjóðum heims áfram til lengri tíma 

litið. 

 

Bestu þakkir eru færðar öllum þeim sem létu mér í té upplýsingar, gáfu mér af tíma 

sínum til viðtala og veittu mér holl ráð. Sérstakar þakkir eru færðar leiðbeinanda mínum, 

Dr. Gunnari Helga Kristinssyni, deildarforseta stjórnmálafræðideildar Háskóla Íslands, 

fyrir gagnrýna, trausta og uppbyggilega leiðsögn. 

Sauðárkróki 20. desember 2008 

Herdís Á Sæmundardóttir 
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Inngangur 
 

Samhliða breytingum í atvinnuháttum landsmanna frá því upp úr miðri síðustu öld, sem í 

auknum mæli hefur þróast frá frumvinnslustörfum í sjávarútvegi og landbúnaði í 

fjölbreytileg þekkingartengd störf, hefur hið opinbera – ríki og sveitarfélög – reynt með 

ýmsum ráðum að viðhalda og styrkja einstaka atvinnugreinar í þeirri viðleitni sinni að 

viðhalda byggð í landinu og skapa einstökum svæðum samkeppnishæfar forsendur. Þessi 

viðleitni stjórnvalda, sem fram kemur í ýmsum svonefndum byggðaaðgerðum, hefur 

vægast sagt verið umdeild. Þau sjónarmið sem hafa beinst gegn slíkum byggðaaðgerðum 

eru að vísu ekki einhlít. Með nokkurri einföldun má þó segja að þau hverfist annars vegar 

um þá skoðun að óeðlilegt sé að nota skattfé borgaranna til að halda lífi í gömlum 

atvinnuháttum á fámennum stöðum og með því sporna gegn eðlilegri og nútímalegri 

þróun í atvinnu- og byggðamynstri. Hins vegar eru sjónarmiðin þau að skynsamlegt sé að 

beina þeim fjármunum sem til byggðaaðgerða fara í þá átt að byggja upp nýjar 

atvinnugreinar sem byggja á menntun og þekkingu óháð einhverjum óljósum 

byggðatengdum forsendum. Slíkt muni koma þjóðinni sem heild til góða og skapa henni 

þann grundvöll sem hún þarf til að standast frekar alþjóðlegan samanburð. 

 

Ekki eru heldur allir sammála um að aðgerðir stjórnvalda í þágu uppbyggingar atvinnulífs 

hafi verið markvissar og ekki hafa öll svæði verið jafnsett hvað varðar aðkomu hins 

opinbera að þeirri uppbyggingu. Norðurland vestra er eitt þeirra svæða sem að miklu leyti 

hefur byggt sína afkomu á hefðbundunum atvinnuháttum í sjávarútvegi og landbúnaði og 

er jafnframt það svæði á landinu þar sem hagvöxtur hefur verið hvað minnstur. En þrátt 

fyrir tiltölulega einhæft atvinnulíf eru engu að síður mikilvægir þekkingarsprotar 

staðsettir á svæðinu sem líklegir eru til að efla svæðið sem heild og gætu skapað því 

forskot hvað samkeppnishæfni varðar. Þekkingarsprotar þessir eru einkum og sér í lagi 

tengdir menntun, sögu og menningu.  Með öflugu samstarfi opinberra aðila, ríkis og 

sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga á þessu svæði má leiða líkur að því að sprotar 

þessir gætu orðið sá burðarás sem svæðið þarf á að halda.  
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Í því sem hér fer á eftir er leitast við að skýra þróun atvinnuhátta og búsetu sérstaklega í 

Skagafirði og jafnframt eru leidd rök að því að hin sömu lögmál gildi þar eins og annars 

staðar að ein af mikilvægari forsendum lífvænlegs samfélags, með stöðugri endurnýjun í 

einstökum aldurshópum íbúa, er gott aðgengi að góðri menntun. Fyrir þá einstaklinga 

sem taka eiga ákvarðanir sem snerta bæði einstaklinga og heil samfélög – 

sveitarstjórnarmenn, alþingismenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana – er mikilvægt 

að þeir hafi ávallt gleggstu yfirsýn yfir stöðu mála þannig að forsendur ákvarðana séu 

sem skýrastar. Markmið þessa verkefnis er að auðvelda þá yfirsýn. Því er jafnframt ætlað 

að vera innlegg í umræður um forsendur ákvarðana sem og styðja við stefnumótun í 

svæðisbundinni þróun og uppbyggingu atvinnu- og menntamála. 

 

Við vinnu verkefnisins var stuðst við ýmis opinber gögn og skýrslur sem og fræðibækur. 

Þá var leitað til ýmissa aðila um upplýsingar og loks voru tekin viðtöl við m.a. 

sveitarstjórnarmenn og forsvarsmenn fyrirtækja og stofnana. 
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1 Frá framleiðslu til þekkingar og þjónustu 
 

 

Líkt og aðrar vestrænar þjóðir hefur Ísland gengið í gegnum miklar samfélagslegar 

breytingar á undanförnum árum og áratugum. Á undanförnum árum hafa ný tækifæri 

blasað við á nánast öllum sviðum mannlífsins, tækifæri  sem eiga sér uppsprettu í nýrri 

tækni, nýjum vísindalegum uppgötvunum, opnun landamæra og auknu flæði fólks og 

fjármagns á milli landa. En þótt tækifærin virðist óþrjótandi er óvíst að einstaklingar, 

einstök samfélög eða heil landsvæði hafi forsendur til að hagnýta sér þessi nýju tækifæri 

og því óhjákvæmilegt að einhverjir verði útundan og nái ekki að setjast upp í hinn 

hraðfara vagn breytinga og framfara. Þær forsendur sem hagnýting tækifæranna krefst eru 

fyrst og fremst fólgnar í stöðugri þekkingarleit og hæfni til að tileinka sér nýja tækni  og 

nýjar lausnir fyrir síbreytilegar þarfir alþjóðlegs atvinnulífs sem er grundvöllur nútíma 

hagkerfis.  Fullyrða má að Ísland sé í hópi þeirra þjóða sem á undanförnum árum hefur 

með árangursríkum hætti tekist að tileinka sér þær breytingar og nýjungar sem hér um 

ræðir. Með aukinni áherslu á nýjar atvinnugreinar, auknum margbreytileika í 

atvinnulífinu, aukinni áherslu á þekkingaruppbyggingu, rannsóknir og vísindi sem og 

breytingum í fjármálakerfi þjóðarinnar hefur í stórum dráttum tekist að skapa íslensku 

atvinnulífi umgjörð sem er samkeppnishæf í alþjóðlegu umhverfi. Hagvöxtur á Íslandi 

hefur verið afar jákvæður mörg undanfarin ár og og þótt við íslensku þjóðinni, líkt og 

öðrum þjóðum, blasi efnahagslegt svartnætti um þessar mundir, bendir ekkert til annars 

en að Ísland eigi ágæta möguleika á að byggja sig enn frekar upp sem þekkingarþjóð sem 

getur skipað sér sess í alþjóðlegu samhengi til framtíðar litið. Þrátt fyrir allt eru 

undirstöður íslensks efnahagskerfis traustar, þar sem búið er að byggja upp öfluga 

atvinnuvegi sem skila þjóðinni miklum tekjum í eðlilegu efnahagslegu umhverfi. En þótt 

Ísland hafi skorað hátt í alþjóðlegum samanburði og þjóðin hafi lifað við gnægtaborð 

mörg undanfarin ár er ekki þar með sagt að veislan hafi náð til allra þegna landsins og að 

hægt sé að tala um að öll svæði landsins séu um borð í hinni hraðfleygu skútu þekkingar 

og framfara. Þvert á móti virðist sem nútíminn, eins og honum er lýst hér að ofan, hafi að 
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einhverju leyti farið fram hjá einstaka svæðum. Í kafla 1 verður horft til þessa. Fjallað 

verður um hvernig atvinnuhátta- og þjóðfélagsbreytingar hafa komið við einstök svæði á 

Íslandi á síðustu árum og áratugum og haft áhrif á þróun búsetu og búferlaflutninga. Þá 

verður einnig fjallað þróun hagvaxtar í einstökum landshlutum og hún skoðuð í samhengi 

við breytingar á atvinnuháttum. Loks verður fjallað um breytingar á gildismati og lífsstíl 

þjóðarinnar sem afleiðingu af breyttri heimsmynd, þar sem alþjóðlegur hugsunarháttur og 

hnattvæðing atvinnulífs og viðskipta skipar stóran sess.  

 

1.1 Þróun byggða á Íslandi á síðustu áratugum 

 

Á síðustu árum og áratugum hefur byggðaþróun á Íslandi verið landsbyggðinni afar 

óhagstæð og ekkert lát virðist á streymi fólks úr dreifbýlinu í þéttbýlið á 

suðvesturhorninu. Orsakir búferlaflutninga eru ekki einhlítar, heldur margslungnar og 

tengjast hvoru tveggja ytri aðstæðum sem varða búsetu fólks sem og huglægu mati á 

persónulegri stöðu og aðstæðum. Þessi sókn fólks í þéttbýlið á suðvesturhorninu er eitt af 

megineinkennum þeirra þjóðfélagsbreytinga sem fylgt hafa þróun atvinnuhátta 

samfélagsins frá frumframleiðslu í sjávarútvegi og landbúnaði í átt að nútíma samfélagi 

sem byggir afkomu sína á hátækni og upplýsinga- og þjónustugreinum af ýmsu tagi. Í iðu 

þéttbýlisins verða til ný störf í nýjum atvinnugreinum og gömlu störfin ýmist leggjast af 

eða taka breytingum í samræmi við nútímalega þjóðfélagshætti. Hlutfall þjóðarinnar sem 

hafði framfæri sitt af frumvinnslu hefur þannig stöðugt farið minnkandi og í dag eru 

bændur einungis 3-4% af vinnandi fólki og sjómenn aðeins 4-5%.
1
 

 

Auk beinnar fækkunar starfa í sjávarútvegi og landbúnaði sem stafar m.a. af minni 

sjávarafla, breytingum á neyslumynstri, vélvæðingu og hagræðingu af ýmsum toga, má 

einnig rekja fækkun starfa í þessum greinum til þess að þekkingin hefur haldið innreið 

sína í framleiðsluna. Þessari orsök fólksflóttans af landsbyggðinni, þekkingarinnreiðinni, 

hefur ekki verið gefinn mikill gaumur í umræðunni en í raun og veru hafa störfin í 

miklum mæli færst til, frá frumvinnslu á landsbyggðinni yfir í störf sem í langflestum 

                                                 
1
 Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson.  Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu  

  Þjóðfélagsumhverfi I. bls. 290-291 
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tilvikum lenda á höfuðborgarsvæðinu.
2
 Þetta eru störf  sem krefjast menntunar og 

þekkingar, eins og t.d. störf í tækniþróun, rannsóknum, menntun og markaðssetningu. 

Störfin verða sérhæfðari og því sérhæfðari sem þau eru, því mikilvægara er að þau séu 

staðsett þar sem markaðurinn og tækifærin eru.
3
  

 

1.2 Hagvöxtur landshlutanna 

 

Stjórnvöld hafa í áratugi leitast við að efla landsbyggðina og sett fram ýmsar áætlanir og 

yfirlýsingar þar að lútandi. Það verður þó að segjast að þrátt fyrir góðan vilja hefur ekki 

tekist að skapa þær forsendur í hinum dreifðu byggðum sem gera þær lífvænlegar nema 

að takmörkuðu leyti. Það hlýtur einnig að vera álitamál að hve miklu leyti og hvernig hið 

opinbera á að koma að þróun og þroska byggðanna sem og að hvaða byggðum eða 

atvinnugreinum sú aðstoð á að beinast. Oft á tíðum virðast slíkar aðgerðir einnig  vera 

ómarkvissar enda hafa rannsóknir á efnahag og atvinnulífi á einstökum svæðum verið af 

skornum skammti. Á allra síðustu árum hafa þó Byggðastofnun og Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands tekið upp samstarf um að safna upplýsingum um efnahag og atvinnumál 

og í því felst m.a. að safna tölum um hagvöxt einstakra landshluta.
4
 

 

Í töflunni hér að neðan má sjá hver hagvöxtur einstakra landshluta er á árabilinu 1998-

2005. Hagvöxtur er hér reiknaður út frá framleiðsluuppgjöri fyrirtækja í hverjum 

landshluta, en jafnframt er höfð hliðsjón af uppgjöri atvinnutekna.  

 

 

 

  

                                                 
2
 Byggðastofnun. Byggðir á Íslandi.  

3
 Sbr. viðtal við Vífil Karlsson í Fréttablaðinu 7. október 2006 

4
 Byggðastofnun og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Hagvöxtur landshluta 1998-2004. (Skýrsla) bls. 3.  

   Sótt af heimasíðu Byggðastofnunar, www.byggdastofnun.is þann 13. apríl 2008. Slóðin er  

   http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/Hagvoxtur_landshluta_1998_--_2004.pdf  

http://www.byggdastofnun.is/
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/Hagvoxtur_landshluta_1998_--_2004.pdf
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Tafla 1  Hagvöxtur eftir landshlutum 1998-2005 

 

  

Heimild: Byggðastofnun 2007 

 

Eins og taflan sýnir hefur meðaltal hagvaxtar á landinu á þessu tímabili verið afar gott, 

eða 40%. Eins og vænta má sker höfuðborgarsvæðið sig úr með mestan hagvöxt enda 

hefur uppbyggingin þar verið mest á þessu tímabili. Fast á hæla höfuðborgarsvæðisins 

kemur Austurland og er augljóst að þær miklu virkjanaframkvæmdir sem eru komnar vel 

í gang á þessu tímabili hafa veruleg áhrif á hagvöxt landshlutans. Athyglisvert er einnig 

að sjá að hagvöxtur á Vesturlandi virðist nokkuð góður. Auk áhrifa af þeim stóru 

fyrirtækjum í þungaiðnaði sem þar eru staðsett má velta fyrir sér hvort kenning W. 

Zelinskys sem hann setur fram í grein frá 1971
5

, um kosti nálægðar við 

höfuðborgarsvæðið sé ekki einmitt að virka þar. Þá væri einnig áhugavert að skoða áhrif 

þeirra tveggja háskóla sem staðsettir eru á Vesturlandi, Landbúnaðarháskólans á 

Hvanneyri og Háskólans á Bifröst, á vöxt og viðgang svæðisins. (Um hið síðasttalda 

hefur Kolfinna Jóhannesdóttir ritað BS ritgerð sem hún nefnir ,,Hlutverk háskóla í þróun 

samfélags. Svæðisbundin áhrif Viðskiptaháskólans á Bifröst.”
 6

)  

 

                                                 
5
 Sjá umfjöllun um kenningu Zelinsky í Stefán Ólafsson, Búseta á Íslandi. Rannsókn á orsökum  

  búferlaflutninga. 1997, bls. 13. 
6
 Um byggðaþróunarkenningu Zelinskys og lokaverkefni Kolfinnu  verður fjallað síðar í ritgerðinni. 

1. tafla. Hagvöxtur eftir landshlutum 1998-2005 

  

Höfuð- 
borgar-  
svæði 

Suður- 
nes 

Vestur- 
land 

Vest- 
firðir 

Norður- 
land  

vestra 

Norður- 
land  

eystra 
Austur- 

land 
Suður- 
land 

Landið  
allt 

1999 7% 5% 3% -7% -3% 5% 3% 5% 5% 
2000 7% 11% 5% 5% 1% 3% 6% 2% 6% 
2001 3% 7% 13% 6% -1% 3% 8% 6% 4% 
2002 1% -11% -6% -7% 2% -2% -6% -4% -1% 
2003 6% -1% -1% -6% -4% 0% 5% 5% 4% 
2004 10% 3% 2% 3% -2% 2% 5% 0% 7% 
2005 10% 3% 11% 4% -3% 1% 24% 4% 9% 

98 - '04 39% 14% 17% -7% -7% 11% 22% 15% 28% 
99 - '05 43% 11% 26% 4% -6% 7% 46% 14% 33% 
98 - '05 53% 17% 29% -3% -9% 12% 51% 19% 40% 
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Á eftir Vesturlandi koma svo Suðurland og Suðurnes, sem einnig njóta nálægðar við 

höfuðborgarsvæðið. Suðurland nýtur þó einungis að hluta til þessarar nálægðar við 

höfuðborgarsvæðið, þar sem áhrifanna hefur ekki gætt í jafn ríkum mæli í dreifbýlinu 

austan Árborgarsvæðisins eins og í vestari hluta svæðisins. Á eftir þessum svæðum 

kemur  svo Norðurland eystra sem hefur á að skipa stærsta þéttbýli landsins utan 

höfuðborgarsvæðisins. Það sama á við um Norðurland eystra og Suðurlandið að vegna 

stærðar svæðisins njóta ekki allir íbúar þessa landshluta áhrifa frá Akureyrarsvæðinu og 

vitað er að norðausturhorn landsins býr við mikla erfiðleika í atvinnu- og byggðalegu 

tilliti. 

 

Það sem þó hlýtur að vekja mesta athygli þessarar rannsóknar eru þau tvö svæði sem hafa 

haft neikvæðan hagvöxt á þessu tímabili, en það eru Vestfirðir með -3% og Norðurland 

vestra með -9%. Hvorugur þessara landshluta nýtur nálægðar við höfuðborgarsvæðið og 

hvorugur þessara landshluta getur státað af stórframkvæmdum eða annarri 

atvinnuuppbyggingu sem hefur verulega þýðingu fyrir svæðin. Báðir þessir landshlutar 

hafa í gegnum tíðina fyrst og fremst byggt afkomu sína á sjávarútvegi og landbúnaði, þar 

sem samdrátturinn er hvað mestur.  

 

 

1.3 Atvinnuháttabreytingar síðasta áratugar 

 

Hér að framan var minnst á þau nýju störf sem skapast í þekkingariðnaðinum og tengjast 

landbúnaði og sjávarútvegi. Ljóst er að þessi nýju störf leita annað en til hinna dreifðu 

byggða þar sem frumframleiðslan er. Þau verða fyrst og fremst til þar sem þekkingin er 

fyrir, þar sem möguleikarnir á sérhæfingu og aukinni framþróun er fyrir hendi. 
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Hér að neðan má sjá línurit sem sýnir þróun starfandi vinnuafls í landbúnaði, sjávarútvegi, 

framleiðslustarfsemi og ýmsum þjónustugreinum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og 

utan höfuborgarsvæðisins hins vegar á 10 ára tímabili á árunum 1997 - 2007.
7
 

Mynd 1  Þróun fjölda starfandi á árunum 1997-2007 

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands
8
 

 

Myndin sýnir glögglega hver þróunin er. Almennt hefur störfum fjölgað umtalsvert meira 

á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu á þessu 10 ára tímabili og allra síðustu 

ár hefur verulega dregið í sundur í þessu tilliti höfuðborgarsvæðinu í hag. Hlutfallsleg 

                                                 
7
 Upplýsingar þessar eru fengnar á vef Hagstofunnar www.hagstofa.is  Samkvæmt skýringu sem þar er sett  

   fram telst aðalatvinnugrein hvers starfandi manns vera sú atvinnugrein sem skilar hæstum tekjum í    

   hverjum  mánuði, ef um fleiri en eina grein er að ræða. Meðalfjöldi starfandi er meðaltal af fjölda í  

   hverjum  mánuði. Starfandi eru launþegar og sjálfstætt starfandi fólk. 
8
  Á vefsvæði Hagstofunnar, www.hagstofa.is  má sjá  greiningu á tegundum starfa innan einstakra 

atvinnugreina. Upplýsingar þessar eru sóttar af netinu 25.02.08.Slóð greiningarinnar er: 

http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfa

ndi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnuma

rkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fjöldihttp://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/var

val.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i

+1991%2D2007%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fjöldi.  
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http://www.hagstofa.is/
http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi
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heildarfjölgun starfandi í þessum greinum á höfuðborgarsvæðinu er 36.6% en 6.7%  á 

landsbyggðinni.  

 

Séu einstakar tegundir atvinnugreina skoðaðar kemur í ljós að fjölgun starfa er mest í 

ýmsum þjónustugreinum og umtalsvert meiri á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni, 

eins og myndin hér að neðan sýnir.  

 

Mynd 2  Þróun starfandi vinnuafls í ýmsum þjónustugreinum  á árunum 1997-2007 

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands
9
 

 

Í ljósi þeirra miklu samfélags- og atvinnuháttabreytinga sem orðið hafa í samfélaginu þarf 

ekki að koma á óvart að fjölgunin er svona mikil í ýmissi þjónustustarfsemi. Að þessi 

fjölgun sé svona yfirgnæfandi á höfuðborgarsvæðinu, en hlutfallsleg fjölgun í þessum 

greinum þar er tæp 42% en einungis tæp 17% utan þess, hlýtur á hinn bóginn að vera 

staðfesting á að landsbyggðin er eftirbátur höfuðborgarsvæðisins í þessum efnum.  

 

                                                 
  Sótt af vefsvæði Hagstofunnar,  www.hagstofa.is  25.02.08 
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1.4 ,,Maður hnígur til síns uppruna. Það er eitthvað í taugunum  

sem heldur manni föstum við sitt pláss.“ 

 

(Halldór Laxness: Úr Sölku Völku) 

 

Atvinnuhættir nútímans gera mikla kröfu til menntunar og stöðugrar þekkingarleitar 

starfsmanna með það að markmiði að hægt sé að bregðast jafnharðan við þeirri öru þróun 

sem á sér stað í hinum nýju greinum atvinnulífsins. Aukin menntun fólks leiðir síðan 

gjarnan til sérhæfingar sem fyrst og fremst finnur sér farveg í fjölbreytni 

borgarumhverfisins en síður í fámennari samfélögum þar sem atvinnulíf er einhæft.
10

 

 

Eins og hér að framan greinir eru orsakir flutninga fólks úr dreifbýli í þéttbýli 

margslungnar, þótt eflaust megi fullyrða að breytingar á atvinnuháttum vegi þar þyngst. 

Fleiri þættir koma þó til og til þess að einstök svæði geti orðið samkeppnishæf og 

samanburðarhæf við hin þéttbýlli þurfa margir ólíkir þættir að vinna saman. Ekki er nóg 

að einblína á atvinnutækifærin ein og sér, eins og gjarnan hefur gerst í umræðu um 

byggðamál og byggðaþróun. Rannsókn Stefáns Ólafssonar ,,Búseta á Íslandi,
11

 styður 

þessar fullyrðingar, en þar er m.a. bent á þá niðurstöðu að fólk hefur flutt í miklum mæli 

frá landssvæðum þar sem atvinnuástand hefur verið gott og meðaltekjur yfir 

landsmeðaltali. Þar kemur einnig fram að í flóði tækifæra nútímans eru hinar 

hugarfarslegu festingar átthaganna ekki eins sterkar og áður, þótt taug heimahaganna geti 

vissulega verið römm, eins og tilvitnunin í Sölku Völku hér að ofan gefur til kynna.  

 

Til að svæði geti orðið aðlaðandi til búsetu þarf auk fjölbreyttra atvinnutækifæra að vera 

til staðar gott félagslegt þjónustukerfi, nægt framboð á menningu og tómstundum, 

samgöngu- og fjarskiptakerfi þurfa að vera eins og best gerist í samfélaginu, verlsun og 

þjónusta af ýmsu tagi þarf að vera til staðar og síðast en ekki síst þarf að vera fyrir hendi 

gott aðgengi að menntun á öllum stigum.  

 

                                                 
10

 Stefán Ólafsson. Búseta á Íslandi. Rannsókn á orsökum búferlaflutninga. bls. 165. 
11

 Stefán Ólafsson. Búseta á Íslandi. Rannsókn á orsökum búferlaflutninga. bls. 183 
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Forsendur búsetu eru því mikið breyttar frá því sem áður var og breytingar af þessum 

toga, eins og aðrar samfélagslegar breytingar, kalla á ný viðbrögð. Hefðbundin viðhorf og 

gamlar lausnir í byggðamálum duga ekki lengur heldur kalla nýir tímar á nýjar leiðir í 

þróun,  uppbyggingu og viðhaldi búsetu í hinum dreifðu byggðum.  

 

1.5 ,,Hér lifir hvað á öðru“ 

 

Fyrirsögnin hér að ofan lýsir ágætlega ákveðinni hringrás athafna og umsvifa í 

atvinnulífinu. Sænski hagfræðingurinn og Nóbelsverðlaunahafinn Gunnar Myrdal setti á 

sínum tíma fram kenningun um ,,sjálfnærandi hringrás“ (e. circular causation). 

Kenningin vísar til ákveðins sambands á milli stöðu atvinnugreina og einstakra fyrirtækja 

og kemur fram þannig að umsvif í einni grein atvinnulífs smita yfir í aðrar. Kenningin 

lýsir því býsna vel hvernig þunginn í þéttbýlismynduninni eykst jafnt og þétt eftir að hún 

er á annað borð komin af stað.
12

  Hliðarverkanir af staðsetningu fyrirtækja eru 

margvíslegar og hin jákvæðu áhrif koma víða fram á viðkomandi stað. Dæmi um slíkar 

hliðarverkanir og sjálfnærandi hringrás er að fyrirtækin þurfa að kaupa ýmsar vörur og 

þjónustu og skapa þannig tækifæri fyrir fleiri ný fyrirtæki og fjölgun starfa. Fleiri og 

fjölbreyttari störf kalla á aukinn fjölda íbúa með mismunandi bakgrunn, fjárhagsleg 

afkoma batnar með meiri fjölbreytni og fleiri vinnandi hendur skila sveitarfélögunum 

auknum tekjum sem gerir þeim kleift að standa undir aukinni þjónustu við íbúana. 

Fjölbreytni í atvinnu, menningu og afþreyingu hefur mikið aðdráttarafl og líkur á að fólki 

taki að fjölga á viðkomandi stað aukast. Kraftar þessir – hin sjálfnærandi hringrás – eru 

því eins og snjóbolti sem sífellt hleður utan á sig. Með jákvæðum formerkjum er 

hringrásin mikilvæg fyrir vöxt og viðgang þéttbýlisins. Formerkin geta þó líka verið 

neikvæð og hringrásin getur einnig virkað í hina áttina. Þegar eitt fyrirtæki leggur upp 

laupana, missir annað spón úr aski sínum, reksturinn dregst saman, fólk missir vinnuna 

o.s.frv. Stærðarhagkvæmnin verður m.ö.o. minni, kostnaður þeirra sem eftir eru eykst og 

fólk leitar í aðrar áttir þar sem stærðarhagkvæmnin er meiri og hringrásin er með 

jákvæðum formerkjum. 
13

 

                                                 
12

   Axel Hall o.fl. Byggðir og búseta. Þéttbýlismyndun á Íslandi. Bls. 13   
13

  Axel Hall  o.fl. Byggðir og búseta. Þéttbýlismyndun á Íslandi. Bls. 13   
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Hvaða aðstæður ráða því hvar fyrirtækin staðsetja sig er svo önnur saga og koma þá til 

ýmsir þættir hagfræðinnar eins og fjarlægðir frá mörkuðum, flutningskostnaður aðfanga 

og afurða, skattalegt umhverfi o.fl. en einnig ýmsir samfélagslegir þættir eins og 

samgöngur, fjarskipti, aðgengi að menntun, þjónusta opinberra aðila og ýmis önnur 

félagsleg skilyrði. 

 

Af framansögðu er óhætt að álykta að kraftar hinnar sjálfnærandi hringrásar hafi á 

undanförnum árum og áratugum virkað með neikvæðum formerkjum í íslenskri 

landsbyggð og miðað við að ekkert lát virðist vera á fólksflutningi til 

höfuðborgarsvæðisins vantar talsvert upp á að formerkin verði jákvæð og skilyrði skapist 

fyrir viðsnúningi í búsetuþróun landsins.   

 

1.6 Gildismat og lífsstíll 

 

Í samræmi við breytingar á atvinnuháttum hefur samfélagsgerð og gildismat breyst mikið 

og stuðlað að enn frekari þéttbýlismyndun. Huglægt mat á ýmsum lífsgæðum og 

félagsleg staða fólks sem tengist umskiptum á hlutverkum fjölskyldunnar, aukinni 

atvinnuþátttöku, betri fjárhagslegri stöðu, jafnrétti kynjanna og fleira af þessum toga, 

hefur haft sín áhrif á búsetumynstur þjóðarinnar. Alþjóðlegur hugsunarháttur og lífsstíll 

sem og auðveldari ferðamáti milli landa hefur jafnframt haft í för með sér að fólk er ekki 

jafn bundið sínum heimahögum og áður var og skiptir oftar um starfsvettvang. 

Rannsóknir á langtímaþróun hugarfars á Vesturlöndum sýna vaxandi áherslu á veraldlega 

lífsskoðun og efnisleg lífsgæði. Jafnframt sýna rannsóknir af þessu tagi að meginstraumar 

nútíma hugarfars eru framfarahyggja, nýsköpunarleit, alþjóðahyggja, frelsi og sjálfstæði 

einstaklinga, umhverfismál, lýðræði, mannréttindi, og nytjahyggja. Efnis- og 

einstaklingshyggjunni fylgja svo markaðs- og neysluhyggja sem birtist í því sem nefnt 

hefur verið lífsgæðakapphlaup nútímans.
14

   

 

                                                 
14

 Stefán Ólafsson. Búseta á Íslandi. Rannsókn á orsökum búferlaflutninga. Bls. 166 og 167.  
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1.7 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um þá þróun sem íslenskt samfélag hefur gengið í 

gegnum á síðustu áratugum með tilliti til atvinnuhátta og búsetu. Gamlar og hefðbundnar 

atvinnugreinar hafa að sumu leyti hopað fyrir nýjum greinum sem eiga sér rætur í 

alþjóðavæðingu, sérhæfingu, aukinni menntun, auknum hreyfanleika fólks, nýrri tækni, 

samgöngubótum og fleiru af þeim toga. Breytingar þessar hafa eðlilega haft í för með sér 

miklar breytingar á lífsskilyrðum fólks og möguleikum þeirra til búsetu í hinum dreifðu 

byggðum landsins, bæði með tilliti til fjárhagslegra og ýmissa félagslegra þátta. Jafnframt 

hefur þessi þróun kallað fram breytingar á hugarfari fólks í þá veru að átthagarnir hafa 

ekki sama aðdráttaraflið og áður, fólki birtist ný heimsmynd sem felur í sér tækifæri til 

aukinnar þekkingar og víðsýni og jafnframt tækifæri til að lifa og starfa fjarri 

heimahögum, hérlendis eða erlendis. 

 

Í þessum samfélagslegu og hugarfarslegu breytingum ásamt umróti heimsvæðingarinnar 

virðist óumflýjanlegt að fámenn og afskekkt svæði sem byggt hafa á einhæfum 

atvinnuháttum til lands og sjávar verði viðskila við nútímavæðinguna, nema þau hafi 

bolmagn til að skapa íbúum sínum, sérstaklega unga fólkinu, sambærileg skilyrði í 

atvinnu- og lífsháttum og þéttbýlli svæði.  
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2 Er pláss fyrir Skagafjörð í þekkingarsamfélaginu? 
 

Eitt af þeim svæðum sem átt hafa undir högg að sækja í búsetulegu tilliti er Sveitarfélagið 

Skagafjörður. Skagafjörður tilheyrir Norðurlandi vestra og eins og fram kemur í töflu 1 

hér að framan var hagvöxtur á því landsvæði neikvæður um 9% á árunum 1998-2005. 

Bent var á í kafla 1 að hvorki nýtur Norðurland vestra nálægðar við stór vaxtarsvæði né 

heldur hefur verið ráðist í sérstaka uppbyggingu atvinnufyrirtækja eins og víða annars 

staðar á landinu.  Í þessu ljósi hljóta vangaveltur um það hvort sveitarfélag með rúmlega 

4000 íbúa, staðsett á svæði sem almennt virðist síður njóta þeirra skilyrða sem 

nútímavæðingin krefst, eigi yfir höfuð möguleika í samkeppninni um íbúa og nútímaleg 

atvinnufyrirtæki. Á hinn bóginn er líka mikilvægt að benda á að Sveitarfélagið 

Skagafjörður sker sig nokkuð frá öðrum sveitarfélögum á Norðurlandi vestra. Auk þess 

að vera stærsta sveitarfélagið á svæðinu býr það við nokkuð fjölbreytilegt atvinnulíf 

miðað við mörg önnur sveitarfélög af svipaðri stærð. Undirstöðugreinarnar sjávarútvegur 

og landbúnaður virðast þar hvíla á nokkuð styrkum stoðum og hafa verið að feta sig 

áfram í úrvinnslu og nýsköpun sem og rannsóknum og markaðssetningu. Auk öflugs 

fyrirtækis í samfélagslegri eigu, Kaupfélags Skagfirðinga, sem á og rekur öflug 

sjávarútvegs- og landbúnaðarfyrirtæki, er þar t.d. staðsett öflugt iðnaðarfyrirtæki, 

Steinullarverksmiðjan, auk annarra smærri iðnfyrirtækja og þar eru einnig staðsettar 

nokkrar opinberar stofnanir, t.d. fjölbrautaskóli, heilbrigðisstofnun, Byggðastofnun, hluti 

af starfsemi Íbúðalánasjóðs og síðast en ekki síst Háskólinn á Hólum. Þrátt fyrir að tölur 

sýni neikvæðan hagvöxt á Norðurlandi vestra er vert að spyrja hvort undirstöður atvinnu- 

mennta- og menningarlífs í Sveitarfélaginu Skagafirði geti til framtíðar verið burðarafl 

fólksfjölgunar og nútímalegrar atvinnuþróunar.  Um þetta verður fjallað betur hér á eftir 

og sjónum beint sérstakelga að hlutverki og þýðingu Háskólans á Hólum sem eins megin 

aflvaka þekkingaruppbyggingar í atvinnulífinu. Áður en að þeirri umfjöllun kemur verður 

fjallað í kafla 2 um þær breytingar sem orðið hafa á búsetu og mannfjölda í Skagafirði á 

umliðnum árum. Gerð er grein fyrir aldurssamsetningu íbúa hérðasins í samanburði við 
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aldurssamsetningu þjóðarinnar í heild. Loks er í kaflanum stuttlega fjallað um þróun 

atvinnuhátta í Sveitarfélaginu Skagafirði í samanburði við þróun á landinu öllu. 

 

2.1 ,,Bláir eru dalir þínir - byggð mín í norðrinu.“  

 

  (Hannes Pétursson: Úr Ljóðasafni) 

 

Fyrirsögnin hér að ofan vísar til heitis á ljóði sem hið skagfirska skáld Hannes Pétursson 

orti um heimabyggðina Skagafjörð
15

 og rómar þar fegurð og einstök litbrigði í náttúru 

héraðsins, líkt og svo margir aðrir andans menn, sem rætur sínar eiga að rekja til 

Skagafjarðar, hafa gert og gera enn. Víst er að hátt er til lofts og vítt til veggja í héraðinu. 

Skagafjarðarsýsla nær yfir ríflega 5200 km² og um 180 km eru á milli ystu punkta 

sýslunnar. Sveitarfélagið Skagafjörður varð til 6. júní 1998 við sameiningu 11 

sveitarfélaga í Skagafirði: Skefilsstaðahrepps, Sauðárkrókskaupstaðar, Skarðshrepps, 

Staðarhrepps, Seyluhrepps, Lýtingsstaðahrepps, Rípurhrepps, Viðvíkurhrepps, 

Hólahrepps, Hofshrepps og Fljótahrepps. Höfðu íbúar þeirra samþykkt sameininguna í 

kosningum 15. nóvember árið áður. Akrahreppur var eina sveitarfélagið í 

Skagafjarðarsýslu sem ákvað að vera ekki með í þessari stóru sameiningu. 

Í sveitarfélaginu búa nú rétt rúmlega 4.000 manns, þar af tæplega 2600 á Sauðárkróki, 

sem er langstærsti þéttbýliskjarninn en einnig er þéttbýli á Hofsósi, á Hólum í Hjaltadal 

og í Varmahlíð. 

 

  

                                                 
15

 Hannes Pétursson. Kvæðabók. Bls.  

http://is.wikipedia.org/wiki/6._j%C3%BAn%C3%AD
http://is.wikipedia.org/wiki/1998
http://is.wikipedia.org/wiki/Skefilssta%C3%B0ahreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/Sau%C3%B0%C3%A1rkr%C3%B3kskaupsta%C3%B0ur
http://is.wikipedia.org/wiki/Skar%C3%B0shreppur_%28Skagafjar%C3%B0ars%C3%BDslu%29
http://is.wikipedia.org/wiki/Sta%C3%B0arhreppur_%28Skagafjar%C3%B0ars%C3%BDslu%29
http://is.wikipedia.org/wiki/Seyluhreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDtingssta%C3%B0ahreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADpurhreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B0v%C3%ADkurhreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3lahreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/Hofshreppur_%28Skagafjar%C3%B0ars%C3%BDslu%29
http://is.wikipedia.org/wiki/Flj%C3%B3tahreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/15._n%C3%B3vember
http://is.wikipedia.org/wiki/Akrahreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/Sau%C3%B0%C3%A1rkr%C3%B3kur
http://is.wikipedia.org/wiki/Hofs%C3%B3s
http://is.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3lar_%C3%AD_Hjaltadal
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Hjaltadalur&action=edit
http://is.wikipedia.org/wiki/Varmahl%C3%AD%C3%B0
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2.2 Mannfjöldaþróun í Skagafirði 

 

Eins og víða annars staðar á landsbyggðinni hefur íbúum í Skagafirði fækkað jafnt og þétt 

á undanförnum árum og áratugum.
 16

 Á 17 ára tímabili áranna 1991-2007 fækkaði íbúum 

um 240 manns, eða um 5,52%. Á þessu sama tímabili fjölgaði landsmönnum um 15,34%. 

Hefði fólksfjölgun í sveitarfélaginu haldið í við landsmeðaltal þessara ára væru íbúar 

sveitarfélagsins nú ríflega 5000 í stað rúmlega 4000. Á Sauðárkróki búa rúmlega 63% 

íbúa sveitarfélagsins og hefur íbúaþróun þar því veruleg áhrif á heildarþróunina í 

sveitarfélaginu. Á þessu 14 ára tímabili hefur íbúum á Sauðárkróki fjölgað um 19 manns, 

eða 0,7%.
17

  Tölur þessar sýna að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem á annað borð taka 

sig upp flytja úr héraðinu. Miðað við þróunina í búferlaflutningum almennt má ætla að 

meirihlutinn hafi flust í hið stóra þéttbýli á suðvesturhorninu en ekki til stærsta 

þéttbýlisstaðarins í Skagafirði, Sauðárkróks eða annarra þéttbýlisstaða á landsbyggðinni.  

 

Myndirnar fjórar hér að neðan sýna íbúaþróunina á landinu öllu, í Sveitarfélaginu 

Skagafirði, á Sauðárkróki á tímabilinu 1991-2007 og að síðustu er mynd sem sýnir 

flutningsjöfnuðinn í Sveitarfélaginu Skagafirði árin á sama árabili. 

 

 
  

                                                 
16

  Nýjustu mannfjöldatölur Hagstofunnar, sem birtar voru þann 1. desember s.l. geta að vísu bent til    

    breytinga í þróun mannfjölda í Skagafirði . Samkvæmt þeim fjölgaði fólki í Sveitarfélaginu Skagafirði     

    um 50 manns  á tímabilinu frá 1.desember  2007. Í nágrannasveitarfélaginu Akrahreppi fjölgaði um 13  

    manns, þannig  að samanlögð fjölgun á síðasta ári í Skagafjarðarsýslu er 63 einstaklingar. Sambærileg  

    fjölgun á sér ekki stað í nágrannasveitarfélögum að Blönduósbæ undanskildum , þvert á móti fækkar  

    fólki í flestum þeirra.  
17

 Sigurður Árnason. 2008. 
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Mynd 3  Mannfjöldaþróun á Íslandi 1991-2007 

 

 
 

Heimild: Sigurður Árnason. 2008. 

 

 

Íslendingum fjölgaði jafnt og þétt á tímabilinu 1991-2007, eða úr 260 000 manns í 

rúmlega 300 000 manns. Eins og myndin ber með sér er fjölgunin hlutfallslega mest frá 

árinu 2004. Á síðasta aldarfjórðungi hefur Íslendingum fjölgað um 31%. Íbúum 

höfuðborgarsvæðisins hefur fjölgað mest, eða 54% en íbúum utan þess einungis um 4%.
18

 

 

 

  

                                                 
18

 Fréttablaðið. ,,Þróunin mun ekki stöðvast.“ 7. október 2006. Bls. 16. 
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Mynd 4  Mannfjöldaþróun í Sveitarfélaginu Skagafirði 1991-2007 

 

 

Heimild: Sigurður Árnason. 2008. 

 

 

Eins og myndin ber með sér nær fólksfjöldi í Sveitarfélaginu Skagafirði hámarki árið 

1993 en þá voru íbúar tæplega 4500 talsins. Eftir 1993 byrjar íbúum að fækka og mest er 

fækkunin á milli áranna 1996 og 1998 eins og raunin er einnig ef skoðuð er þróunin í 

stærsta þéttbýli sveitarfélagsins, Sauðárkróki, sbr. myndina hér að neðan. Séu þessar tvær 

myndir bornar saman má ætla að á árunum 1992 til 1995 hafi fjölgunin á Sauðárkróki að 

einhverju leyti orðið á kostnað sveitanna í kring, þ.e. að á þessum árum hafi fólk flutt úr 

sveitunum í næsta þéttbýli. 

 

 Á milli áranna 1996 og 1998 virðast verða talsverð umskipti, en þá fækkar íbúum í 

sveitarfélaginu verulega og má segja að fækkunin sé stöðug og jöfn síðan þá. 
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Mynd 5  Mannfjöldi á Sauðárkróki 1991-2007 

 

 
 

Heimild: Sigurður Árnason. 2008. 

 

Hvað veldur þessum umskiptum sem hér um ræðir er trúlega ekki einhlítt, heldur liggja 

miklu frekar margþættar ástæður að baki. Frá árinu 1991 til ársins 1996 er greinilega 

talsverður uppgangur á Sauðárkróki. Fólki fjölgar umtalsvert og íbúatalan nær hámarki 

árið 1995, en þá voru íbúarnir um 2760 talsins. Á þessum árum var talsvert um 

byggingarframkvæmdir á Sauðárkróki. Fyrsti áfangi nýs bóknámshúss við 

Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra var byggður upp úr 1990 og tekinn í notkun árið 1994. 

Almennt voru byggingaframkvæmdir blómlegar á þessum árum fram til ársins 1996 - 

mikið var byggt af íbúðarhúsnæði og m.a. var talsvert byggt af svokölluðum félagslegum 

kaupleiguíbúðum. Þá var unnið talsvert af hálfu sveitarfélagsins að skipulagningu nýrra 

hverfa. Á hinn bóginn kom til á þessu árabili, frá 1990 – 1995, talsverður niðurskurður á 

aflaheimildum sjávarútvegsfyrirtækja.  
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Þannig var þorskafli íslenskra fiskiskipa tæp 307 þúsund tonn árið 1991 en var kominn 

niður í tæp 203 þúsund tonn árið 1995, en þá er hann minnstur.
19

  Þær sjávarbyggðir sem 

byggja afkomu sína að einhverju eða verulegu leyti á sjávarútvegi verða augljóslega fyrir 

skakkaföllum þegar aflaheimildir eru skornar niður og það á við um Skagafjörð. Í því 

tilviki sem hér um ræðir er þó líklegt að þessi mikli niðurskurður aflaheimilda hafi ekki 

farið að hafa veruleg áhrif í samfélaginu fyrr en eftir 1995.
20

 Sé svo er ekki ólíklegt að 

rekja megi hluta fólksfækkunar á Sauðárkróki upp úr 1995 að einhverju leyti til 

niðurskurður veiðiheimilda.  

 

Hins vegar má einnig leiða líkur að því að sá stöðugleiki sem er í íbúatölu Sauðárkróks á 

árunum 1992-1996 skýrist að einhverju leyti af almennu efnahags- og atvinnuástandi í 

landinu. Á árunum 1993, 1994 og 1995 er atvinnuleysi um 5% á landinu öllu, sýnu meira 

á höfuðborgarsvæðinu en utan þess.
21

 Sogkrafur höfuðborgarsvæðisins er því ekki 

byrjaður að virka með sama hætti og hann gerir upp úr 1995, en þá minnkar einnig 

atvinnuleysið þar, sem raunar annars staðar á landinu. 

 

  

                                                 
19

Upplýsingar fengnar á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.  Sótt af netinu 18. mars 2008. 

http://hagstofa.is/?PageID=145&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09005%26ti=Afli+%EDslenskra+fis

kiskipa+af+%F6llum+mi%F0um+eftir+fisktegundum+1945%2D2006%26path=../Database/sjavarutvegur/

af3Fisk/%26lang=3%26units=tonn.  
20

 Skv. viðtali við Jón Eðvald Friðriksson, framkvæmdastjóra FISK Seafood á Sauðárkróki 
21

 Upplýsingar fengnar á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.  Sótt af netinu 18. mars 2008. 

http://hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01002%26ti=Atvinnu%FE%E1tttak

a%2C+atvinnuleysi%2C+vinnut%EDmi+og+fj%F6ldi+starfandi+%2D+%E1rst%F6lur+1991%2D2007++

++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fjöldi/hlutfall.   
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http://hagstofa.is/?PageID=145&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09005%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+af+%F6llum+mi%F0um+eftir+fisktegundum+1945%2D2006%26path=../Database/sjavarutvegur/af3Fisk/%26lang=3%26units=tonn
http://hagstofa.is/?PageID=145&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SJA09005%26ti=Afli+%EDslenskra+fiskiskipa+af+%F6llum+mi%F0um+eftir+fisktegundum+1945%2D2006%26path=../Database/sjavarutvegur/af3Fisk/%26lang=3%26units=tonn
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http://hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01002%26ti=Atvinnu%FE%E1tttaka%2C+atvinnuleysi%2C+vinnut%EDmi+og+fj%F6ldi+starfandi+%2D+%E1rst%F6lur+1991%2D2007++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi/hlutfall
http://hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01002%26ti=Atvinnu%FE%E1tttaka%2C+atvinnuleysi%2C+vinnut%EDmi+og+fj%F6ldi+starfandi+%2D+%E1rst%F6lur+1991%2D2007++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi/hlutfall
http://hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01002%26ti=Atvinnu%FE%E1tttaka%2C+atvinnuleysi%2C+vinnut%EDmi+og+fj%F6ldi+starfandi+%2D+%E1rst%F6lur+1991%2D2007++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj�ldi/hlutfall
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Mynd 6  Flutningsjöfnuður í Sveitarfélaginu Skagafirði 1991-2007 

 

 
 

Heimild: Sigurður Árnason. 2008. 

 

Með flutningsjöfnuði er átt við mismun á aðfluttum og brottfluttum og hann segir fyrst og 

fremst til um hve mörgum íbúum sveitarfélag (eða svæði) tapa frá sér eða fá til sín á ári 

hverju. Myndin hér að ofan sýnir að öll árin sem samantektin náði til fluttu fleiri frá 

sveitarfélaginu en í það, nema árin 1992 og 1993. Verst var ástandið árin 1997 og 1998 

en þá var þessi mismunur 147 og 159 íbúar en minnstur var mismunurinn árið 2003 þegar 

hann var aðeins 1. Meðaltal tímabilsins var tæplega 48 á ári sem er rúmlega 1%.  

 

2.3 Aldurssamsetning íbúa 

 

Aldurssamsetning íbúa á einstökum svæðum segir mikið til um ástand þeirra og getur 

haft veruleg áhrif á fjárhagslega sem og félagslega þróun þeirra. Það skiptir ekki síst máli 

að hlutfall fólks á vinnumarkaði sé í eðlilegu hlutfalli við heildaríbúafjölda þess, vegna 

þess að það er sá hópur einstaklinga sem stendur undir stærstum hluta tekjustofna 

sveitarfélaganna. Þá skiptir ekki síður máli að hlutfall barna og unglinga sé einnig í 

eðlilegu hlutfalli við aðra íbúa, þar sem framtíð svæðanna grundvallast á að vinnuaflið 
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endurnýist með eðlilegum hætti. Þá er kostnaður af þjónustu sveitarfélaga við íbúa sína  

mestur vegna yngstu og elstu íbúanna og því mikilvægt að aldurssamsetningin sé þannig 

að fólk á vinnufærum aldri sé nægilega margt þannig að hægt sé að standa undir þeirri 

þjónustu sem veita þarf.
22

 

 

Hér að neðan eru tvær myndir sem annars vegar sýna aldurssamsetningu í Sveitarfélaginu 

Skagafirði annars vegar og hins vegar meðaltal á landinu öllu. 

 

Mynd 7  Aldurssamsetning í Sveitarfélaginu Skagafirði 1. desember 2007 

 

 

Heimild:Gunnlaugur Júlíusson. 2008. 

 

Myndin hér að ofan ber með sér að samsetning íbúa í Sveitarfélaginu Skagafirði er 

samfélaginu frekar óhagstæð. Talsvert vantar í þann hóp íbúa sem virkur er á 

vinnumarkaði – þann hóp fólks sem ætlað er að standa undir rekstri sveitarfélagsins með 

gjöldum sínum til þess. Sérstaklega er áberandi hvað aldurshópurinn u.þ.b. 25-40 ára er 

lítill. Þá er einnig augljóst að yngsti aldurshópurinn er tiltölulega lítill og hlýtur því að 

                                                 
22

 Gunnlaugur Júlíusson. ,,Aldurssamsetning í sveitarfélögum landsins.“ Sveitarstjórnarmál. 3. tbl.  

    68. árg. 2008. Bls. 28-30.  
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vekja upp efasemdir um að eðlileg endurnýjun vinnuafls geti átt sér stað í sveitarfélaginu 

ef ekki verður breyting á.  

 

Mynd 8  Aldurssamsetning á landinu öllu 1. desember 2007 

 

 

Heimild:Gunnlaugur Júlíusson. 2008. 

 

Til viðmiðunar við Sveitarfélagið Skagafjörð er hér sýnt hvernig aldurssamsetningin á 

landinu öllu er. Myndin gefur til kynna eðlilega aldursskiptingu íbúa sem forsendu fyrir 

heilbrigðu og endurnýjanlegu samfélagi. 
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2.4 Þróun atvinnuhátta í Sveitarfélaginu Skagafirði  á 6 ára  

tímabili áranna 1999-2005 

 

 
Mynd 9  Meðalfjöldi starfandi skv. staðgreiðsluskrá eftir atvinnugreinum í Sveitarfélaginu 

Skagafirði 1998-2005 

 

 

Heimild: Gögn fengin hjá Byggðastofnun og af heimsíðu Hagstofu Íslands 

 

Myndin hér að ofan sýnir fjölda starfandi
23

 í Sveitarfélaginu Skagafirði raðað eftir 

greinum atvinnulífsins á árunum 1999-2005.   

                                                 
23

 Upplýsingar þessar eru fengnar á vef Hagstofunnar www.hagstofa.is  Samkvæmt skýringu sem þar er sett  

    fram telst aðalatvinnugrein hvers starfandi manns vera sú atvinnugrein sem skilar hæstum tekjum í    

    hverjum  mánuði, ef um fleiri en eina grein er að ræða. Meðalfjöldi starfandi er meðaltal af fjölda í  

    hverjum  mánuði. Starfandi eru launþegar og sjálfstætt starfandi fólk. Á sama vef má einnig sjá frekari  

    greiningu á tegundum starfa innan einstakraatvinnugreina.   Sótt af netinu 25.02.08. Slóðin er : 

http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfa

ndi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i+1991%2D2007%26path=../Database/vinnuma

rkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fjöldihttp://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/var

val.asp?ma=VIN01102%26ti=Fj%F6ldi+starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0i
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 31 

Heildarfjöldi starfandi hefur ekki aukist nema um 20 á þessu tímabili, úr 2.280 í 2.300, 

eða sem svarar um 0.9 prósentustigum. Borið saman við fjölgun starfa á landinu öllu sbr. 

mynd 1 hér að framan er langt frá því að þróunin sé í samræmi við meðaltalsþróunina á 

landinu öllu sem er rúmlega 10% á þessu sama tímabili.  

 

2.5 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið leitast við að varpa ljósi á aðstæður í Sveitarfélaginu 

Skagafirði með tilliti til þróunar mannfjölda og aldurssamsetningar íbúa sem og 

breytingar á atvinnuháttum héraðsins. Í samanburði við almenna þróun í landinu, ekki síst 

höfuðborgarsvæðið, sýna tölur að Skagafjörður tilheyrir þeim hópi svæða sem verulega 

eiga undir högg að sækja þrátt fyrir að svæðið búi yfir ýmsum landkostum og fjölbreytni í 

atvinnu- og menningarlífi. Það virðist að minnsta kosti ljóst að hugsa þarf hlutina upp á 

nýtt, velta við steinum og skilgreina vel hvaða aðgerðir og athafnir geta orðið héraðinu til 

bjargar á komandi árum og áratugum og skipað því í hóp samkeppnishæfra svæða og 

sveitarfélaga. 
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3 ,,Þetta unga fólk hefur engan tíma til að mennta sig 

því það er alltaf í skólunum að læra.“ 

 

Þessi skemmtilega staðhæfing er höfð eftir ónafngreindum öldnum bónda einhvers staðar 

austur í sveitum. Hún lýsir ágætlega viðhorfi hans, og sjálfsagt margra annarra af 

aldamótakynslóðinni þarsíðustu, til þess hvað felst í menntun – þ.e. að verða að manni 

með því að læra til verka og að læra að sjá fyrir sér og sínum í harðbýlli íslenskri náttúru. 

Slíkt lærðu menn ekki í formlegum skólum heldur fyrst og fremst af reynslunni í 

ströngum skóla lífsins. Eins og svo margt annað í hverfulum heimi á þetta viðhorf ekki 

við í þekkingar- og upplýsingasamfélagi nútímans. Mikilvægi formlegrar menntunar 

hefur aldrei verið jafn mikið og nú og fleiri og fleiri sækja sér lengri menntunar. 

Jafnframt hefur aldrei verið lögð meiri áhersla á að fólk á öllum aldri sé í stöðugri 

menntunar- og þekkingarsókn enda námstilboðin mörg og fjölbreytileg. Eftir því sem 

skólum á háskólastigi hefur fjölgað og fjölbreytnin í námsvali orðið meiri hefur 

samkeppnin um nemendurna jafnframt orðið meiri. Segja má að markaðshyggjan hafi 

haldið innreið sína í þennan geira samfélagsins eins og aðra. Leiðir skólanna til að ná til 

sín nemendum hafa á skömmum tíma tekið æ meiri svip af þeim lögmálum sem hinn 

frjálsi markaður notar við sölu á almennum neysluvörum, enda má segja að það viðhorf 

hafi að einhverju leyti skapast að skólarnir séu að selja tiltekna vöru eða þjónustu líkt og 

gert er á hinum frjálsa markaði. Í þessu viðhorfi felst þá einnig að menntun sé ákveðin 

lífsgæði sem telja má eftirsóknarverð fyrir nútímamanneskjuna. 

 

Kafli þessi fjallar um þær breytingar sem orðið hafa á skólasókn á háskólastigi á Íslandi. 

Þá verður einnig fjallað um menntunarstig eftir búsetu og loks verður fjallað um 

háskólamenntun íbúa á Norðurlandi vestra í samanburði við önnur svæði á landinu. 
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3.1. Menntunarstig landans 

 

Um allan hinn vestræna heim hefur þeim fjölgað gríðarlega sem sækja sér menntunar á 

háskólastigi og menntakerfin hafa tekið stökkbreytingu í samræmi við þessa auknu sókn 

fólks í menntun. Þessi þróun á jafnt við um fámennari svæði eins og Norðurlöndin sem 

hin fjölmennari þar sem íbúarnir eru taldir í tugum milljóna. Þannig fóru einungis um 5% 

ungs fólks á Norðurlöndunum í háskóla um miðja síðustu öld, en í dag fer um helmingur 

þessa hóps í háskóla.
24

 

 

Myndin hér að neðan sýnir glögglega þá gríðarlegu aukningu sem orðið hefur á sókn 

Íslendinga í háskólamenntun. Á einungis 9 ára tímabili hefur fjöldi nemenda í háskólum 

nær tvöfaldast, eða farið úr rúmum 8.800 í 16.700 nemendur. Skýringa á þessum aukna 

fjölda felast að hluta til í þeim miklu þjóðfélagsbreytingum sem hafa átt sér stað á 

undanförnum árum og stórlega auknu námsframboði, ekki síst á framhaldsstigi. En 

þjóðfélagsbreytingar og aukinn fjöldi nemenda er þó ekki nema hluti af skýringunni á 

þessari aukningu. Þær breytingar sem hafa orðið á sjálfu skólakerfinu á undanförnum 

árum eiga sinn þátt í henni.  

 

  

                                                 
24

 Nilsson, J. (ristj.) The role of Universities in Regional Innovation Systems: A Nordic Perspective.bls. 151.   
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Mynd 10  Heildarfjöldi íslenskra háskólanema 

  
Heimild: Byggðastofnun og Hagstofa Íslands. 

 
Á síðustu tveimur til þremur áratugum hafa orðið talsverðar breytingar á  framhalds- og 

háskólastigi á Íslandi og framboð menntunar, sérstaklega á háskólastigi, aukist verulega. 

Margir skólar sem áður höfðu verið skilgreindir sem sérskólar á framhaldsstigi voru 

færðir upp á háskólastigið á þessum árum. Sem dæmi má nefna að í kringum 1980 fór 

Háskóli Íslands að bjóða upp á nám í ýmsum heilbrigðisgreinum, eins og t.d. 

hjúkrunarfræðum og í kjölfarið lagðist  Hjúkrunarskóli Íslands af, sem skilgreindur hafði 

verið sem sérskóli á framhaldsstigi. Kennaraskóli Íslands varð að Kennaraháskóla Íslands 

á þessu árabili og í kjölfarið, eða um miðjan tíunda áratug síðustu aldar, færðust 

Fósturskóli Íslands og Þroskaþjálfaskóli Íslands, sem einnig höfðu verið sérskólar á 

framhaldsstigi, undir Kennaraháskóla Íslands. Þessi mikla aukning á sókn í háskólanám 

er því ekki eingöngu rakin til aukins fjölda nemenda sem skrá sig til háskólanáms, heldur 

einnig til þeirra miklu breytinga sem skólakerfið sjálft hefur gengið í gegnum á 

undanförnum árum.  
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3.2 Er munur á menntunarstigi eftir búsetu? 

 

 

Í umræðunni um byggðamál og þau klassísku vandamál sem íslensk landsbyggð glímir 

við heyrist oft að menntunarstigið á landsbyggðinni sé of lágt. Fullyrðing þessi á 

vissulega við rök að styðjast. Árið 2002 gerðu þau Jóni Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal rannsókn á námsferli ’75 árgangsins. Í rannsókninni var landinu skipt í fjóra 

hópa; höfuðborgarsvæðið, þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins með fullgildan 

framhaldsskóla, þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins án fullgilds framhaldsskóla og 

dreifbýli. Meðal niðurstaðna þessarar rannsóknar var að hlutfall fólks með stúdentspróf 

við 24 ára aldur var lægst meðal þeirra sem bjuggu, við lok grunnskóla, í þéttbýli án 

fullgilds framhaldsskóla, eða 32%. Hlutfall þetta var hins vegar 42% og 44% meðal 

nemenda sem bjuggu í dreifbýli annars vegar og þéttbýli með fullgildan framhaldsskóla 

hins vegar. Flestir luku stúdentsprófi á höfuðborgarsvæðinu, eða 51%. Á hinn bóginn 

voru þeir sem bjuggu í dreifbýli líklegastir til að ljúka iðnmenntun, eða 17% en þetta 

hlutfall er einungis 8% á höfuðborgarsvæðinu. Í þéttbýli með framhaldsskóla er þetta 

hlutfall  13% og 14% í þéttbýli án framhaldsskóla.
25

 

 

Auk þessa flyst landsbyggðarfólk í háskólanámi gjarnan til námsstaðar og snýr ekki til 

baka til sinna heimahaga að háskólanámi loknu heldur sest að í umhverfi 

menntunarstaðar. Fólk menntar sig að heiman. Þessi tengsl á milli menntunarstaðar og 

búsetuvals koma greinilega fram í rannsókn sem gerð var við Háskólann á Akureyri á 

árunum 2000-2002.
26

  Í rannsókn þessari er búseta nemenda í hjúkrunarfræðum annars 

vegar og viðskiptafræðum/rekstrarfræðum hins vegar skoðuð með tilliti til þess hvort þeir 

höfðu stundað nám við Háskólann á Akureyri (HA) annars vegar og hins vegar við 

Háskóla Íslands (HÍ). Rannsóknin leiddi í ljós að meirihluti brautskráðra viðskipta- og 

hjúkrunarfræðinga frá HÍ bjó á höfuðborgarsvæðinu og á sama hátt bjó meirihluti 

brautskráðra hjúkrunar- og rekstrarfræðinga frá HA utan höfuðborgarsvæðisins. Þá leiddi 

rannsóknin einnig í ljós að framboð af háskólamenntuðu fólki eykst í nágrenni 

                                                 
25

 Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal. Námferill, námslok og búseta.Rannsókn á námsferli 

    ’75   árgangsins. bls. 7. 
26

  Ingi Rúnar Edvarðsson o.fl. Háskólamenntun og búseta. Tengsl menntunarstaðar og búsetuvals. 

    Bls. 10-11.  
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háskólastofnana þar sem 45-90% brautskráðra nemenda býr áfram á menntunarstað að 

námi loknu.  

 

Ástæður þess að fólk sest frekar að í námunda við menntunarstað eru margvíslegar. Ýmis 

félagsleg atriði skipta miklu máli eins og starf maka, möguleikar á leikskóla fyrir börnin, 

fjölskyldutengsl og þess háttar, en möguleikar á starfsframa, hærri launatekjur og þess 

háttar vega einnig þungt.
27

  Háskólar auka mannauð nálægra svæða, þeir skapa atvinnu 

fyrir háskólamenntað fólk, jarðveg fyrir rannsóknir og vísindi, tengsl við fyrirtæki og 

fleira. Þannig stuðla þeir að nýsköpun í atvinnulífinu og eftir því sem fleira fólk er á 

svæðinu með mismunandi bakgrunn, því meiri fjölbreytni skapast í afþreyingu og 

mennta- og menningarlífi almennt. Hin sjálfnærandi hringrás fer að virka. Slík svæði 

svara því augljóslega betur þörfum nútímamannsins fyrir þann lífsstíl sem fjallað er um í 

kafla 1 hér að framan. 

 

Í ljósi þess sem hér hefur verið reifað um mikilvægi háskóla fyrir vöxt og viðgang 

nútímasamfélags hlýtur það að vera afar eftirsóknarvert fyrir einstök svæði að byggja upp 

öflugt háskólanám og freista þannig að skapa lífvænlegra samfélag fyrir íbúana alla; 

skapa jarðveg til að lifa og starfa með þeim heimsborgarabrag sem eftirsóknarverður 

þykir. 

 

3.3 Háskólamenntun á Norðurlandi vestra og annars staðar 

 

Til fróðleiks er hér varpað fram mynd sem sýnir hlutfallslega skiptingu háskólanema eftir 

landshlutum miðað við íbúafjölda. Eins og sjá má á myndinni er fjöldi háskólanemenda 

mestur á höfuðborgarsvæðinu en tiltölulega áþekkur á öðrum landssvæðum. Gera má ráð 

fyrir að yfirburðir höfuðborgarinnar skýrist að einhverju leyti af því að nemendur hafi í 

einhverjum mæli flutt lögheimili sín þangað.  

 

 

                                                 
27

 Ingi Rúnar Edvarðsson o.fl. Háskólamenntun og búseta. Tengsl menntunarstaðar og búsetuvals.  

    Bls. 12-15. 
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Mynd 11  Hlutfall háskólanema eftir landshlututm 

 

 

Heimild: Byggðastofnun og Hagstofa Íslands 

 

Athygli vekur að eitt svæði sker sig úr hvað varðar sókn nemenda í háskólanám á milli 

áranna 2005 og 2006, en það er Norðurland vestra. Það er eina svæðið sem bætir í á milli 

áranna 2005 og 2006, á meðan fólki í háskólanámi fækkar hlutfallslega alls staðar annars 

staðar á landinu á þessu tímabili. Ástæður þessa eru trúlega af tvennum toga.  

 

Í fyrsta lagi má ætla að þessi aukning nemenda af Norðurlandi vestra stafi af einhverju 

leyti af því að á undanförnum árum hefur verið lagt mikið kapp á að efla Hólaskóla – 

Háskólann á Hólum, sem með lögum sem sett voru árið 2003 fékk heimild til að starfa 

sem háskólastofnun og vera með fullt nám til fyrstu háskólagráðu. Í lok árs 2006 voru svo 

samþykkt ný lög sem festu Háskólann á Hólum enn frekar í sessi sem fullgildur háskóli. 

Þá hefur Farskólinn – miðstöð símenntunar aukið verulega við aðstöðu sína og þjónustu, 
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þannig að umtalsvert fleiri nemendur hafa sóst eftir að stunda fjarnám við aðra háskóla í 

landinu í gegnum símenntunarmiðstöðina. Með Háskólann á Hólum og Farskólann – 

miðstöð símenntunar á svæðinu, má segja að aðgengi íbúa á Norðurlandi vestra að 

háskólamenntun sé betra en áður. 

 

Í öðru lagi er áhugavert að velta fyrir sér þessum breytingum á sókn í háskóla á milli 

áranna 2005 og 2006 út frá atvinnu- og efnahagsástandinu í landinu. Spyrja má hvort hið 

góða atvinnuástand og hin gríðarmiklu umsvif sem einkennt hafa efnahagskerfi 

landsmanna á undanförnum árum í flestum landshlutum hafi áhrif þar á. Menn velji 

einfaldlega að fara út á vinnumarkaðinn þegar þeir hafa úr nægum atvinnutilboðum að 

velja og launastigið er hátt í stað þess að sitja á skólabekk. Sé svo má þá einnig með 

sömu röksemdum halda því fram að hið neikvæða hagvaxtarástand sem fjallað er um í 

kafla 1.1 hér að framan sem og skortur á góðum atvinnutækifærum á Norðurlandi vestra 

eigi sinn þátt í fjölgun háskólanemenda af Norðurlandi vestra. 

 

Miðað við þessa greiningu er ljóst að ástæður þess að Norðurland vestra sker sig úr hvað 

varðar fjölgun háskólanemenda eru hvoru tveggja jákvæðar og neikvæðar. Annars vegar 

er ástæðan aukið aðgengi að námi sem og jákvæð umræða og andrúmsloft í kjölfar 

eflingar Háskólans á Hólum og fjölgun nemenda sem stunda háskólanám í gegnum 

Farskólann – miðstöð símenntunar. Hins vegar er ástæðan svo ákveðin atvinnu- og 

efnahagsleg lægð á svæðinu sem stuðlar að því að fólk sest frekar á skólabekk en ella.  

 

Myndin sýnir einnig að af þeim 8 landsbyggðarsvæðum sem myndin nær til er fjöldi 

nemenda í háskólanámi mestur á Norðurlandi eystra, en fast á eftir fylgja svo Vesturland 

og Norðurland vestra. Þessi þrjú svæði eru einmitt þau svæði á landsbyggðinni sem hafa 

á að skipa háskólum. Á Norðurlandi eystra er Háksólinn á Akureyri, á Vesturlandi er 

Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskóli Íslands og á Norðurlandi vestra er Hólaskóli 

– Háskólinn á Hólum. Í þessu ljósi er nærtækt að álykta að háskólar hafi áhrif í þá veru að 

auka háskólasókn fólks þess svæðis sem þeir eru staðsettir á. 
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3.4 Samantekt  

 

Hér að framan hefur verið fjallað um aukna sókn landsmanna almennt í 

framhaldsmenntun, en af tölum er augljóst að viðhorf til menntunar hefur breyst afar 

mikið á umliðnum árum og áratugum í þá veru að menntun virðist mun eftirsóknarverðari 

en hún var á árum áður. Jafnframt hafa verið leidd að því rök að staðsetning 

menntastofnana skiptir máli fyrir menntasóknina, því auðveldara sem aðgengi að 

menntastofnunum er á einstökum svæðum, því fleiri á viðkomandi svæði kjósa að mennta 

sig. Þannig sýnir rannsókn þeirra Jóns Torf Jónassonar og Stellu Blöndal, sem fjallað er 

um hér að framan, að eftir því sem aðgengið að framhaldsskólum er betra, þeim mun 

meiri er hlutfallsleg sókn nemenda í framhaldsskólamenntun. Jafnframt eru þeir 

nemendur sem stunda háskólanám fleiri á þeim svæðum sem hafa á að skipa háskólum 

heldur en þeim svæðum sem ekki hafa háskóla í sínu nærumhverfi. 
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4 Aðgengi að menntun skiptir máli fyrir búsetuþróun  
 

Hér að framan hefur veirð fjallað um að atvinnuháttabreytingar í samfélaginu kalla á 

meiri menntun fólks á öllum sviðum. Eðlileg afleiðing þess er að menntasóknin hefur 

aukist gríðarlega og áhersla stjórnvalda á fjölbreytilega menntun hefur að sjálfsögðu 

aukist í samræmi við þess þróun. Þá hafa einnig verið leidd rök að því að eftir því sem 

aðgengi að menntun er betra á einstökum svæðum því meiri er menntasóknin á 

viðkomandi svæði. Af þesu má þá einnig ætla að þau svæði þar sem aðgengi að menntun 

er gott eigi auðveldara með að skapa sér aukin tækifæri til framþróunar í atvinnulífinu og 

þar með stöðu sem samkeppnishæf svæði í atvinnu- og búsetulegu tilliti. Með hliðsjón af 

ofansögðu verður í eftirfarandi kafla fjallað um stöðu skólamála í Sveitarfélaginu 

Skagafirði og aðgengi að fjölbreytilegri menntun á háskólastigi. Jafnframt verður fjallað 

um tengsl búsetuvals og menntunarstaðar og leidd enn frekari rök að því að aðgengi að 

háskólamenntun í heimabyggð hafi jákvæð áhrif á búsetuþróun á viðkomandi stað. 

 

4.1  Skólasamfélagið í Skagafirði 

 

Í Sveitarfélaginu Skagafirði er leik- og grunnskólastarfsemi rekin á 5 stöðum, að 

Sólgörðum í Fljótum, Hofsósi, Hólum í Hjaltadal, Varmahlíð og á Sauðárkróki. Börn á 

leikskólaaldri eru um 215, þar af eru um 140 á leikskólum á Sauðárkróki. 

Grunnskólabörn eru um 630 talsins, þar af eru 406 nemendur á Sauðárkróki. Þá rekur 

sveitarfélagið tónlistarskóla sem hefur starfstöðvar á Sauðárkróki, Varmahlíð og á 

Hofsósi. 

 

Fjölbrautskóli Norðurlands vestra er staðsettur á Sauðárkróki. Hann var stofnsettur árið 

1979 og hefur fyrst og fremst þjónað nemendum á Norðurlandi vestra en einnig eru 

allmörg dæmi um að nemendur frá öðrum landsvæðum sæki skólann. Skólinn er 

blandaður bóknáms- og verknámsskóli með þremur bóknámsbrautum til stúdentsprófs og 
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þremur verknámsbrautum, ásamt meistaraskóla. Um 450 nemendur stunda nám við 

skólann bæði í staðnámi og fjarnámi. Við skólann er rekin 120 manna heimavist og auk 

þess er nokkuð um að nemendur leigi húsnæði hjá einkaaðilum. Jafnframt eru þess dæmi 

að nemendur keyri daglega á milli Austur-Húnavatnssýlu og Sauðárkróks og einnig er 

algengt að nemendur keyri langar vegalengdir innan héraðsins. Á Sauðárkróki er rekinn 

Farskóli – miðstöð símenntunar, sem annars vegar sinnir atvinnulífinu á Norðurlandi 

vestra og hins vegar er miðstöð fólks í fjárnámi á háskólastigi. Loks er rekinn háskóli á 

Hólum í Hjaltadal – Háskólinn á Hólum, sem samanstendur af þremur deildum, 

ferðamáladeild, fiskeldis- og fiskalíffræðideild og hrossaræktar- og reiðmennskudeild. 

Við skólann stunda nú um 180 manns nám, sem ýmist er í staðnámi á Hólum og 

Sauðárkróki eða í fjarnámi. 

 

Á undanförnum árum hefur verið unnið markvisst að því að hlúa vel að hinum skagfirsku 

skólum og byggja þá upp til að vera samkeppnishæfa við það besta sem þekkist hér á 

landi. Kannanir og annar samanburður
28

 sem gerður hefur verið á grunnskólastarfi í 

Skagafirði og annars staðar virðist skagfirskum skólum hagstæður og góður vitnisburður 

um þann metnað sem fagfólk héraðsins ásamt yfirvöldum hafa í þessum efnum. Engu að 

síður er ljóst að æ erfiðara verður fyrir samfélagið að standa undir skólaþjónustu sem og 

annarri þjónustu eftir því sem íbúum fækkar meir.  

 

4.2 Samspil búsetuvals og menntunarstaðar 

 

Eins og reifað hefur verið hér að framan og í ljósi hinna miklu breytinga á atvinnu- og 

samfélagsháttum sem hér hefur jafnframt verið rætt um, er vel skiljanleg sú áhersla sem 

einstök svæði leggja á að hafa háskóla í sínu nærumhverfi. Íbúar í Sveitarfélaginu 

Skagafirði, sveitarstjórnarmenn sem aðrir, eru sér vel meðvitaðir um þetta samhengi 

aðgengis að menntun á háskólastigi og búsetuvals. Háskóli í nærumhverfinu virðist 

einfaldlega vera öflug leið til að bæta grunngerð svæðisins og skapa mun betri jarðveg en 

                                                 
28

  M.a. byggt á munnlegum upplýsingum Almars M. Halldórssonar  og gögnum sem hann kynnti um  

     útkomu einstakra skóla á kynningarfundi um Pisa rannsókn OECD, sem haldinn var á Sauðárkróki þann  

     14. janúar 2007. Sjá einnig Færni og þekking nemenda við lok  grunnskóla. Helstu niðurstöður Pisa  

     2006  í náttúrufræði,  stærðfræði og lesskilningi.  
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ella til nýsköpunar í atvinnulífinu og aukinnar grósku í samfélaginu almennt og auka 

þannig möguleika á að fólk vilji lifa og starfa í því umhverfi. 

 

Myndirnar hér að neðan sýna þetta samhengi menntunarstaðar og búsetuvals. Þær sýna 

annars vegar val nemenda Norðurlandi vestra og hins vegar nemenda á Norðurlandi 

eystra á háskólum á Íslandi í samanburði við val nemenda af öllu landinu á íslenskum 

háskólum.  

 

 
Tafla 2  Háskólasókn nemenda af landinu öllu og Norðurlandi vestra eftir skólum árin 2005 og 2006 

 

  2005 2006 

  Allt landið Norðurl. v. Allt landið   Norðurl. v. 
  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Háskóli Íslands 8.969 54 120 34 9138 55 113 35 

Háskólinn á Akureyri 1.500 9 69 20 1397 8 54 17 

Háskólinn í Reykjavík 2.540 15 27 8 2741 16 32 10 

Hólaskóli 98 1 31 9 117 1 39 12 

Kennaraháskóli Íslands 1.990 12 63 18 1866 11 55 17 
Landbúnaðarhásk. á 
Hvanneyri 245 1 12 3 241 1 11 3 

Viðskiptaháskólinn á Bifröst 669 4 28 8 655 4 18 6 

Aðrir háskólar 640 4 2 1 546 3 3 1 

Samtals fjöldi 
háskólanema 16.651 100 352 100 16.701 100 325 100 

 

Heimild: Byggðastofnun og Hagstofa Íslands 

 

Eins og taflan hér að ofan gefur til kynna má sjá að einungis 1% nemenda af landinu öllu 

stunda nám við Háskólann á Hólum en hlutfall nemenda sem koma frá Norðurlandi 

vestra í þeim sama skóla er 9% árið 2005 og 12% árið 2006. Þrátt fyrir smæð skólans og 

takmarkað námsframboð er engu að síður greinilegt að aukning nemenda við skólann er 

umtalsverð á milli þesssara ára. Hér er átt við nemendur sem eiga lögheimili á 

Norðurlandi vestra við innritun í skólann. 
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Tafla 3  Háskólasókn nemenda af landinu öllu og Norðurlandi eystra eftir skólum árin 2005 og 2006 

 

  2005 
 

2006 

  Allt landið Norðurl. e. Allt landið   Norðurl. e. 

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Háskóli Íslands 8.969 54 314 23 9138 55 309 24 

Háskólinn á Akureyri 1.500 9 756 56 1397 8 723 55 

Háskólinn í Reykjavík 2.540 15 66 5 2741 16 68 5 

Hólaskóli 98 1 5 0 117 1 10 1 

Kennaraháskóli Íslands 1.990 12 83 6 1866 11 90 7 
Landbúnaðarhásk. á 
Hvanneyri 245 1 31 2 241 1 23 2 

Viðskiptaháskólinn á Bifröst 669 4 35 3 655 4 37 3 

Aðrir háskólar 640 4 51 4 546 3 50 4 

Samtals fjöldi 
háskólanema 16.651 100 1.341 100 16.701 100 1.310 100 

 

Heimild: Byggðastofnun og Hagstofa Íslands 

 

Hvað Norðurland eystra varðar má sjá að árið 2006 stunda 8% nemenda af landinu öllu 

nám við Háskólann á Akureyri en þetta sama hlutfall er 55% þegar um nemendur af 

Norðurlandi eystra er að ræða.  

 

Vakin er sérstök athygli á því að nemendur sem stunda fjarnám við háskólana eru ekki 

taldir með í þessum töflum.  

 

4.3 Samantekt 

 

Hér að framan var lauslega gerð grein fyrir skólasamfélaginu í Skagafirði. Jafnframt voru 

færð frekari rök fyrir því háskóli í nærumhverfinu hefur áhrif til aukningar á fjölda 

einstaklinga af viðkomandi svæði sem nýta sér möguleikana á háskólanámi í heimabyggð. 

Í þessu ljósi hlýtur það að vera afar eftirsóknarvert fyrir einstök svæði að byggja upp 

öflugar menntastofnanir á öllum námsstigum sem annars vegar eru til þess fallnar að 

þjóna persónulegum þörfum einstaklinga fyrir menntun og hins vegar hagsmunum 

viðkomandi svæðis af því að hafa á að skipa fjölbreytilegri flóru menntaðs fólks sem 

getur staðið undir þeirri þróun sem atvinnulífið og innra þjónustukerfi svæðisins kallar á. 
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5 Auknar kröfur til háskóla um þátttöku í svæðis- 

 bundinni samfélagsþróun  
 

Í samræmi við flóknari atvinnuhætti nútímans og þarfir atvinnulífsins fyrir menntað fólk 

á öllum sviðum má spyrja hvort einstök svæði og samfélög séu sér nægilega meðvitandi 

um það afl sem æðri menntastofnanir geta verið til framfara í samfélagslegri þróun þeirra. 

Einnig má spyrja hvert sé hlutverk háskólanna í samfélagslegri þróun og er yfirhöfuð 

hægt að gera einhverjar kröfur til þeirra um að setja sér víðtækari markmið en einungis að 

mennta einstaklingana eftir þeirra eigin þörfum og óskum? Bæði OECD og ESB hafa lagt 

áherslu á mikilvægi þess að byggja upp háskóla á landsbyggðinni til að tryggja 

svæðisbundna þróun og tryggja enn frekar möguleika hinna dreifðu byggða til að skapa 

sér lífvænlegan og nútímalegan búsetugrunn. Háskólastarf eykur þekkingarflæðið á 

viðkomandi svæðum og eykur þannig samkeppnishæfni þeirra. Háskólastarf dregur 

jafnframt úr þörf einstakra svæða fyrir að  ,,flytja inn“ sérfræðinga annars staðar frá.
29

  

Um þetta verður fjallað í eftirfarandi kafla. Fjallað verður um mikilvægi háskóla á 

landsbyggðinni og auknar kröfur sem gerðar eru til þeirra um meiri og virkari þátttöku í 

þróun og vexti síns umhverfis. Sem eðlilega afleiðingu af auknum kröfum til háskólanna í 

þessu tilliti hafa sjónir ennfremur beinst að því þeim forsendum sem þekkingarsamfélagið 

byggir á sem er samstarf vísinda, atvinnulífs og opinberra aðila.  Um þetta verður einnig 

fjallað hér á eftir og leitast við að varpa ljósi á þann árangur sem samstarf af þessu tagi 

hefur borið, ekki síst í Skandinavíu.  

 

 

 

                                                 
29

 Lilja Mósesdóttir. ,,Mun landsbyggðin missa af þekkingarsamfélaginu.“ Fyrirlestur haldinn á Ársfundi     

    stofnunar fræðasetra Háskóla Íslands, 21. maí 2008. 
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5.1 Þríþætt hlutverk háskóla  

 

Meginhlutverk háskóla fram til þessa hefur verið tvíþætt; að mennta og rannsaka. Í 

gegnum tíðina hafa háskólar átt sér tiltölulega sjálfstæða tilveru sem í krafti þeirrar 

starfsemi sem þar fer fram hafa haft afar sterka stöðu í samfélaginu án þess þó að hafa 

haft sérstöku samfélagslegu hlutverki að gegna að öðru leyti. Á undanförnum árum hefur 

þetta þó verið að breytast og samfélagið vill fá meira frá háskólunum en velmenntað fólk. 

Háskólum, einkanlega í vestur og norður Evrópu, er nú í auknum mæli ætlað þriðja 

hlutverkið; byggða- og samfélagsþróun. Með þá skoðun í farteskinu að háskólar geti haft 

mikil áhrif á efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar aðstæður í því samfélagi sem 

þeir eru staðsettir í eru gerðar auknar kröfur til háskóla um að þeir taki virkan þátt í þróun 

og þroskaferli viðkomandi svæða. Alþjóðavæðingin með þekkingarhagkerfin í fyrirrúmi 

gefur háskólunum einstakt tækifæri á að mynda brú á milli alþjóðlegrar þróunar annars 

vegar og staðbundinnar þróunar hins vegar.
30

  Í þessu samhengi  hefur umræða um þetta 

þriðja hlutverk háskólanna meðal annars lotið að því hvernig sú þekking sem til er í 

skólunum getur yfirfærst og nýst sem best í nærumhverfinu – hvernig hægt sé að skapa 

gagnvirkar tengingar (networks) á milli háskólanna og annarra þátttakenda í samfélaginu, 

t.d. atvinnulífs, með það að markmiði að nýta þekkinguna á breiðari grunni en gert hefur 

verið. Krafa þessi til háskólanna byggist á þeirri skoðun að með því að gera háskólana 

virkari í nærsamfélaginu aukist líkur á nýsköpun og nýjum leiðum í byggðaþróun.
31

 

 

,,Getan til að skapa, dreifa og nýta þekkingu er í síauknum mæli forsenda 

 góðrar samkeppnisstöðu, verðmætasköpunar og betri lífskjara.“ 
32

  

 

Eftir því sem einstök svæði hafa á að skipa fleira menntuðu fólki því fleiri eru tækifæri 

þeirra til að skapa nýjum hugmyndum farveg í formi nýrra atvinnutækifæra og nýrra leiða 

til úrlausna á hinum margvíslegu verkefnum sem nýjar þarfir setja nútímasamfélaginu 

fyrir að leysa. Þannig aukast verðmætin og þar með almenn lífsgæði fólks. Háskóli í 

                                                 
30

 Thanki, R. ,,How do we know the value of higher education to regional   development?“ bls. 84-90  
31

 Karlsen, J. ,,When regional development becomes an institutional responsibility for universities:  

The need for a duscussion about knowledge construction in relation to universities´ third role“. bls. 500. 
32

 Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson. .  Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag.Ísland í breyttu  

    Þjóðfélagsumhverfi I.  bls. 51 
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nærumhverfinu eykur líkurnar á því að sú kynslóð sem á að erfa landið vilji skapa sér 

starfsvettvang í heimabyggð og hefur auk þess almennt aðdráttarafl fyrir ungt fólk annars 

staðar frá.
33

 

 

5.2 Samstarf opinberra aðila, fyrirtækja og háskóla  

 

Hugtakið ,,Triple helix”
 34

 hefur verið notað af hálfu Evrópusambandsins til að útskýra 

ákveðið samband eða samstarf á milli atvinnulífs, æðri menntunar og verkefna hins 

opinbera geira  eða stjórnvalda. Samstarf þetta felur í sér að í stað þess að þessar þrjár 

stoðir vinni hvert að sínum afmörkuðu markmiðum þá vinni þær saman að verkefnum á 

nýjum grunni með sameiginleg markmið að leiðarljósi sem er að hámarka útkomuna á 

alla lund með samvinnu þar sem henni verður við komið.  Hugmyndafræði sú sem þetta 

þríþætta samstarf byggir á hefur mjög rutt sér til rúms um allan hinn vestræna heim á 

undanförnum árum og áratugum.  

 

Þríþætt samstarf af þessu tagi hefur átt sinn þátt í atvinnu- og byggðaþróuninni í 

Skandinavíu, ekki síst í Finnlandi og hefur verið vísað til þessa módels 

sem ,,skandinavísku leiðarinnar“ öndvert við ,,bandarísku leiðina“, en sú leið byggir fyrst 

og fremst á tvíþættu samstarfi, eða samstarfi fyrirtækja í millum og á milli fyritækja og 

háskóla.  Afl hinna opinberu aðila í ,,bandarísku leiðinni“ er talið óæskilegt í þessu 

sambandi.
35

  Ímynd hinnar ,,bandarísku leiðar“ byggir einkum á efnahagsundrinu í 

Silicon Valley – Kísildal – þar sem framþróun dalsins hafi byggst á því að einkaframtak 

uppfinningamanna og einkafjárfesta hafi fengið að blómstra án opinberra afskipta. 

Raunar hefur verið bent á að efniviður og hvati þessarar miklu efnahagsþróunar hafi 

einmitt verið opinberir aðilar, eins og bandaríski herinn og geimferðastofnunin NASA 

sem voru helstu kaupendur tækninýjunganna sem urðu til í Kísildal.
36

  

                                                 
33

 Gløersen, E. ofl. ,,Nortehern Peripheral, Sparsely Populated Regions in the European Union.“           
34

 Sjá skilgreiningu í Framkvæmdaáætlun Norðurslóðaráætlunar Evrópusambandsins, INTERREG 

IIIB. http://www.byggdastofnun.is/skrar/File/NPP/2007-13/Operational_Programme_NPP_2007- 

2013_Final_Version_April_2007.pdf  Sótt af netinu 11. mars 2007  
35

 Sjá umfjöllun Stefáns Ólafssonar og Kolbeins Stefánssonar í .  Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag.  

   Ísland í breyttu þjóðfélagsumhverfi I. bls. 241-250 
36

 StefánsÓlafsson og Kolbeinn Stefánssonar . Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag.Ísland í breyttu  

   þjóðfélagsumhverfi I. bls. 242 

http://www.byggdastofnun.is/skrar/File/NPP/2007-13/Operational_Programme_NPP_2007-
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Meginhugmyndafræðin á bak við ímynd Kísildals er sú að einkafjárfestarnir og 

frumkvöðlarnir vinni saman og skapi greiðan aðgang að stofnfé fyrir einstaklinga með 

góðar hugmyndir sem eigi jafnframt greiðan aðgang að þekkingu háskólanna. Þetta 

módel sé sá drifkraftur sem til þarf til að skapa efnahagslega öflug fyrirtæki og framsækið 

þekkingarsamfélag.
37

  

 

Árið 1999 gerðu tveir fræðimenn við Kaliforníuháskóla, þeir Steven Cohen og Gary 

Fields, rannsókn á félagsgerð og félagsauði svæðisins við San Franciscoflóa. Miðað við 

hina miklu efnahagslegu uppbyggingu og hið kraftmikla samstarfs á milli fyrirtækja í 

Kísildal hefði mátt ætla að persónuleg samskipti væru mikil og kæmu fram í þróttmiklu 

borgaralegu mannlífi. Rannsókn þessi leiddi hins vegar í ljós að svo var ekki. Það sem 

einkenndi mannlífið var mikil einstaklingshyggja og sinnuleysi gagnvart samfélagslegum 

þáttum. Önnur rannsókn leiddi einnig í ljós að á tíu ára tímabili á árunum 1992-2002 

jókst tekjuójöfnuðurinn verulega í Kísildal, meira en í Bandaríkjunum almennt. Hin 

jákvæða hagsveifla fór með öðrum orðum framhjá venjulegu launafólki á meðan 

hátekjufólk og eigendur fyrirtækja högnuðust verulega.
38

  

 

Í ,,skandinavísku leiðinni“  þykir aftur á móti æskilegt að hafa bæði opinbera aðila með 

sem gerendur í framþróun þekkingarbúskaparins og jafnframt hefur verið gætt að 

samþættingu atvinnulífs við öflugt velferðarkerfi, þar sem launþegahreyfingin á sér sinn 

stað í samráðsskipan þjóðfélagsins. Öflugt velferðarkerfi getur vel farið saman við 

þróttmikið og framsækið þekkingarhagkerfi. Sú leið að virkja atvinnulífið, fyrirtæki og 

launþegasamtök, opinbera aðila og menntasamfélagið – með öðrum orðum að nýta 

mannauðinn í sinni fjölbreyttu mynd, virðist vera afar vænleg í þeirri viðleitni að hækka 

menntunarstig, draga úr stéttskiptingu og skapa öflugt þekkingarhagkerfi sem nær til 

samfélagsins alls.
39
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 StefánsÓlafsson og Kolbeinn Stefánssonar. Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu  

   þjóðfélagsumhverfi I. bls. 241 
38

 StefánsÓlafsson og Kolbeinn Stefánssonar. Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu  

   þjóðfélagsumhverfi I. bls. 245-246 
39

 Stefáns Ólafsson og Kolbeinn Stefánssonar. Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu  

   þjóðfélagsumhverfi I. bls. 246-248 



 48 

5.3 Efnhagsleg áhrif háskóla á nærumhverfi 

 

Hér að framan hefur verið vikið að því að þekking, vísindi og rannsóknir séu þeir 

framleiðsluþættir sem helst er veðjað á til að skapa samkeppnishæft og framsækið 

nútímasamfélag. Flest stjórnmálaöfl í lýðræðisþjóðfélögum setja menntun og vísindi 

mjög ofarlega á sínar stefnuskrár og stjórnvöld þessara ríkja verja sífellt meira fé í 

uppbyggingu mennta- og rannsóknarstofnana. Þetta er ekki einungis gert á forsendum 

þess að sérhver menntun er einstaklingum mikilvægur þáttur í þroskaferli og almennri 

göfgun.
40

  Í auknum mæli er litið á fjárfestingu í menntun og rannsóknum sem 

fjárfestingu sem skilar sér í nýsköpun í atvinnulífi, bættum hagvexti þjóða og þar með 

auknum lífsgæðum almennings. Sú aðgerð ein og sér að staðsetja háskóla og 

rannsóknarstofnanir á tilteknu svæði hefur bein efnahagsleg áhrif í nærumhverfinu. Hin 

beinu og augljósu áhrif sem virka strax eru áhrif þeirra fjárfestinga sem ráðast þarf í, þ.e. 

húsnæði, tæki og tól sem og annað sem til háskólareksturs þarf. Hin óbeinu áhrif sem 

einnig taka strax að virka eru m.a. þau að starfsfólk sem ráðið er til skólans borgar skatta 

til viðkomandi sveitarfélags. Bæði starfsfólkið og nemendurnir eru neytendur og styrkja 

þá þjónustustarfsemi sem fyrir er á viðkomandi svæði. Auk þeirra efnahagslegu áhrifa 

sem fylgja háskóla- og vísindasamfélaginu í lengd og bráð eru ýmis félagsleg og 

menningarleg atriði sem skila sér í meiri mann- og félagsauði í nærumhverfinu.
41

  

 

Hugtökin ,,þekkingarhagkerfi“ og ,,þekkingarþjóðfélag“ eru tiltölulega ný hugtök. Þau 

vísa til þeirra breytinga sem orðið hafa á efnahagslegri og menningarlegri þjóðfélagsgerð 

þróaðra ríkja og undirstrika meðal annars mikilvægi vísinda og fræða í samfélagslegum  

framförum.
42

 Í grein sem Páll Skúlason fv. rektor Háskóla Íslands skrifaði í 

Morgunblaðið þann 10. febrúar árið 2000, fjallar hann m.a. um hvernig 

þekkingarþjóðfélagið verður til og skýrir jafnframt muninn á upplýsingaþjóðfélaginu og 

þekkingarþjóðfélaginu með eftirfarandi hætti: 
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 Stefáns Ólafsson og Kolbeinn Stefánssonar. Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu  

   þjóðfélagsumhverfi I. bls. 293 
41

 Karlsen, J. ,,When regional development becomes an institutional responsibility for universities:  

The need for a duscussion about knowledge construction in relation to universities´ third role“ bls. 494. 
42

 Sjá t.d. skýringar á einkennum þekkingarhagkerfis í Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson.     

    Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu þjóðfélagsumhverfi I. bls. 74. 
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 ,,Þannig mun fræðasamfélagið smám saman víkka út uns tala má með réttu ekki  

 aðeins um „upplýsingaþjóðfélag“, heldur „þekkingarþjóðfélag“. Á þessu tvennu  

 ber að gera skýran greinarmun. „Upplýsingaþjóðfélagið“ einkennist af öflun og  

 dreifingu hvers kyns upplýsinga. „Þekkingarþjóðfélagið“ einkennist á hinn  

 bóginn af því að fólk leitar skilnings með aðferðum vísinda og beitir gagnrýninni  

 hugsun til að vega og meta hið sanna gildi hlutanna.“
43

 

  

Í þekkingarþjóðfélaginu felst að þekkingin fær sífellt meira vægi sem framleiðsluþáttur í 

samanburði við náttúruauðlindir og almennt vinnuafl.
44

 Þar af leiðandi má ætla að hvers 

kyns  mennta- og rannsóknarstofnanir gegni æ stærra hlutverki í samfélagsþróuninni. 

Þrátt fyrir það eru rannsóknir á svæðisbundnum áhrifum háskóla á atvinnulíf og tekjustig 

skammt á veg komnar hér á landi. Þær upplýsingar sem slíkar rannsóknir geta gefið gætu 

þó verið afar gagnlegar í þeirri viðleitni að vinna markvisst að svæðisbundinni þróun í 

víðu samhengi, t.d. vegna ákvarðanatöku um staðsetningu fyrirtækja og stofnana. 

 

5.4 Samantekt 

 

Í þessum kafla var fjallað um það aukna hlutverk sem háskólum í hinum vestræna heimi 

er nú  almennt ætlað og þær kröfur til þeirra að þeir taki virkari þátt í efnahagslegri og 

menningarlegri þróun þeirra samfélaga sem þeir eru staðsettir í. Kröfur þessar byggja á 

þeirri sýn að  rannsóknir, vísindi og þekkingarleit séu forsendur framfara á öllum sviðum 

mannlífsins, hvort sem er í nýsköpun í atvinnulífi, menningarlegum fjölbreytileika í stað 

einsleitni og opinberri velferðarþjónustu af öllu tagi. Þá var einnig rætt um nýja 

hugmyndafræði þessu tengt sem lýtur að því hvernig háskólar, fyrirtæki og opinberir 

aðilar geta stillt saman strengi sína og unnið saman að nýjum lausnum til hagsbóta fyrir 

samfélagið í heild sinni með sameiginleg markmið að leiðarljósi. Með hliðsjón af 

framansögðu ætti opinber stefnumótun og framtíðarsýn einstakra svæða að skipa 

                                                 
43

 Páll Skúlason. „Hlutverk Háskóla Íslands. Framtíð þekkingar og þjóðfélags“ Grein í Morgunblaðinu 10.    

    febrúar 2000. Sótt af  http://mbl.is/gagnasafn/grein.html?grein_id=517892  
44

 Stefáns Ólafsson og Kolbeinn Stefánssonar. Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag. Ísland í breyttu  

   þjóðfélagsumhverfi I.  bls. 287 
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menntamálunum og starfsemi sem tengist rannsóknum og vísindum í öndvegi. Augljóst 

virðist vera að hin flókna samfélagsskipan nútímans gerir einfaldlega kröfur um að gægst 

sé út fyrir hefðbundnar girðingar hugarfars og athafna og reynt að samhæfa og samræma 

starfsemi einstakra stoða samfélagsins til framtíðar. 
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6 Þróun búsetu á þekkingarsvæðum og rannsóknir á  

 samfélagslegum áhrifum háskóla   

  
Eins og áður er getið virðast samfélagsleg áhrif af staðsetningu háskóla og 

rannsóknastofnana lítt hafa verið skoðuð. Þetta á við hér á landi sem annars staðar. Ef 

marka má orð ráðamanna sem þeir gjarnan viðhafa við ýmis tækifæri þá skipa 

menntamálin stóran sess í áherslum þeirra þegar kemur að umræðum um 

samfélagsgerðina og samkeppnishæfni Íslands samanborið við önnur lönd. Í umræðum 

um byggðamál og byggðaþróun eru menntamálin jafnframt þau mál sem talin eru hvað 

mestu máli skipta til uppbyggingar einstakra svæða. Þessum áherslum sér m.a. stað í 

tveimur síðustu byggðaáætlunum stjórnvalda tveggja síðustu tímabila, þ.e. í 

byggðaáætlun fyrir árin 2002-2005 og aftur í byggðaáætlun fyrir árin 2006-2009, en í 

báðum þessum áætlunum er gott aðgengi að menntun og menntauppbygging talin ein af 

forsendum lífvænlegra samfélaga.
45

  

 

Í því sem hér fer á eftir verður aftur á móti m.a. fjallað um byggðaþróunarkenningu 

W.Zelinsky sem getið var um í kafla 1.2 hér að framan og hvernig hún hefur tekið á sig 

mynd hér á landi. Samhliða því verður fjallað um hugsanleg áhrif af sameiningu 

sveitarfélaga á byggðaþróunina og loks verður fjallað um tvær rannskóknir sem gerðar 

hafa verið á sambandi háskólastarfsemi og samfélagsþróunar umhverfis hann. Sú fyrri er 

íslensk og er unnin sem lokaverkefni við Viðskiptaháskólann á Birfröst vorið 2006 en sú 

seinni er sænsk frá árinu 2004 og lýsir samfélagslegri þróun einstakra svæða á 14 ára 

tímabili í kjölfar háskólavæðingar á viðkomandi svæðum.  

 
 

                                                 
45

 Sjá heimasíðu Byggðastofnunar, www.byggdastofnun.is/page/byggdaaetlun.  Sótt af netinu 28. apríl  

   2008. 

http://www.byggdastofnun.is/page/byggdaaetlun.%20%20S�tt%20af%20netinu%2028
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6.1 Byggðaþróunarkenning W.Zelinsky og áhrifasvæði  

 höfuðborgarinnar.  

 

Í mjög einföldum dráttum er tilgáta eða kenning W. Zelinsky sú að búferlaflutningar í 

landbúnaðarþjóðfélaginu (á öldinni 1800-1900) hafi verið mestir á milli sveita. Með 

iðnvæðingunni (1900-1970) jukust búferlaflutningarnir til muna úr sveit í þéttbýli eða 

borg. Með upplýsingaþjóðfélaginu eftir 1970, þegar þéttbýlismyndunin var vel á veg 

komin, breyttist búferlaflutningamynstrið enn frekar. Flutningur á milli þéttbýlisstaða 

varð algengasta mynstrið, þ.e. fólk fluttist frá minni þéttbýlisstöðum til stærri 

þéttbýlisstaða. Í kenningunni eru síðan vísbendingar um hvernig mynstrið þróast í 

nútímanum. Þær vísbendingar lúta að því að við ákveðin skilyrði taki fólk að flytjast úr 

borgum til minni þéttbýlisstaða eða dreifbýlis sem er innan seilingar við borgirnar.
46

  Upp 

á enska tungu hefur þessi þróun verið kölluð ,,counter-urbanization“. 
47

  Búferlaflutningar 

sem þessir (counter-urbanization) hafa fyrst og fremst átt sér stað í þróuðum löndum 

Vesturlanda frá árinu 1950. Einkum fjórar ástæður eru taldar valda þessari þróun:  Í fyrsta 

lagi hefur bílaeign fólks aukist til muna sem leiðir til þess að fólk er mun hreyfanlegra en 

áður. Þar á ofan hefur upplýsingatækninni fleygt svo fram að fólk er ekki lengur eins 

bundið tilteknum vinnustað og getur í mörgum tilvikum unnið störf sín utan hans, t.d. 

heima hjá sér. Í öðru lagi hefur aðdráttarafl stærri borga minnkað sem búsetusvæði með 

aukinni mengun, afbrotum og umferðarþunga. Í þriðja lagi er tilhneiging í þá átt að fólk 

flytji við starfslok og í fjórða lagi hefur þeim fyrirtækjum fjölgað sem kjósa að staðsetja 

sig utan hringiðu miðsvæðanna. Íbúabyggð myndast þannig í kringum atvinnufyrirtækin 

á jöðrum borganna.
48

 

 

Á allra síðustu árum hefur þessi þróun einmitt verið að taka á sig mynd hér á landi – 

nokkuð seinna en á hinum Norðurlöndunum, Bretlandi og fleiri löndum. Í auknum mæli 

hefur fólk flust til þeirra byggða sem umlykur höfuðborgarsvæðið. Þannig hefur fólki og 

                                                 
46 Sjá umfjöllun Stefáns Ólafssonar um  kenningu Zelinsky í  Stefán Ólafsson. Búseta á Íslandi. Rannsókn  

   á orsökum búferlaflutninga. bls. 13 
47

 Sjá m.a skilgreiningu í ;;Wikipedia“ – fjrálsu alfræðiorðabólinni  

    http://en.wikipedia.org/wiki/Counter_urbanisation.  Sótt af netinu 28. apríl 2008  
48

 Sjá greiningu á heimasíðu Internet Geography www.geography.learnontheinternet.co.uk/:  Slóð   

    greiningarinnar er http://www.bennett.karoo.net/topics/urban.html#count   Sótt af netinu 5. júní 2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Counter_urbanisation.%20%20S�tt%20af%20netinu%2028
http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/
http://www.bennett.karoo.net/topics/urban.html#count
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fyrirtækjum fjölgað verulega allt austur á hið svokallaða Árborgarsvæði og jafnframt 

vestur á bóginni, allt upp í Bifröst í Borgarfirði, en á hluta Vestulands hafa einmitt orðið 

miklar breytingar á samfélagsgerðinni á tiltölulega skömmum tíma. Samkvæmt rannsókn 

sem unnin var við Háskólann á Bifröst á samfélagslegum áhrifum breytinga á eignarhaldi 

jarða til sveita, virðist sem fólk sækist í auknum mæli eftir kyrrð og náttúru dreifbýlisins 

en vilji þó ekki fara svo langt frá höfuðborginni að það geti ekki notið kostanna þar með 

auðveldum hætti. Auk þessa færist mjög í vöxt að fólk eigi sér tvö heimili, annað í 

þéttbýlinu og hitt í dreifbýlinu.
49

 Sá radíus sem rætt hefur verið um að kalla megi 

áhrifasvæði höfuðborgarinnar er sem svarar u.þ.b. 45 mínútna akstri frá höfuðborginni,
50

  

en stór hluti Vesturlands fellur einmitt innan þess.  

 

Af þessari kenningu leiða vangaveltur um hvort þessi mikla uppbygging á Vesturlandi 

hefði ekki átt sér stað að einhverju eða töluverðu leyti þótt ekki hefði notið háskólanna 

tveggja sem þar eru staðsettir, sbr. umfjöllun í kafla 3.3. Erfitt getur verið að greina bein 

áhrif af staðsetningu háskóla á einhverja tiltekna svæðisbundna þróun og oft er það 

þannig að margir einstakir þættir vinna saman og leiða til tiltekinnar niðurstöðu. Þannig 

hefur Dr. Grétar Þór Eyþórsson, fyrrv. forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans 

á Bifröst og núverandi prófessor við Háskólann á Akureyri, bent á að ekki sé einhlítt að 

draga þá ályktun að sá mikli uppgangur sem átt hefur sér stað á Vesturlandi á 

undanförnum árum sé bein afleiðing háskólauppbyggingarinnar á Bifröst annars vegar og 

á Hvanneyri hins vegar, þar sem Landbúnaðarháskóli Íslands er staðsettur. Hann bendir 

m.a. á að samgöngubæturnar sem gerðar voru með lagningu Hvalfjarðarganga eigi sinn 

ríka þátt í því að stóran hluta Vesturlands megi nú skilgreina sem jaðarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins sem nýtur góðs af uppbyggingunni þar
51

  

 

                                                 
49

 Kolfinna Jóhannesdóttir o.fl. Breytingar á eignarhaldi jarða – samfélagsleg áhrif. Rannsókn unnin fyrir  

   Bændasamtök Íslands í september 2007. 
50

 M.a. byggt á viðtali við Hjalta Jóhannesson, sérfræðing og aðstoðarforstöðumann Rannsókna- og  

    þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri og skýrslu RHA og Vegagerðarinnar á samgöngubótum og  

    félags- og efnahagslegum áhrifum þeirra 2004. Sjá einnig Byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin  

    2006-2009, en þar er talað um að virkt atvinnusóknarsvæði höfuðborgarinnar sé í 30-60 mínútna      

    akstursfjarlægð. 
51

 Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Viðtal tekið þann 24. apríl 2008.  
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Til viðbótar við þessar vangaveltur er áhugavert að velta fyrir sér hvaða áhrif sameining 

sveitarfélaga hafði á vöxtinn á Vesturlandi, sérstaklega í Borgarfirði. Spyrja má hvort slík 

sameining sveitarfélaga sem átti sér stað í Borgarfirði á árunum 1994, 1998 og 2006
52

 var 

ekki einmitt sá aflvaki framþróunar sem orðið hefur á þessu svæði. Telja má víst að  

sameining sveitarfélaga á þessi svæði hafi skapað forsendur til að búa til öfluga 

stjórnsýslueiningu sem var í stakk búin til að búa atvinnulífinu og stofnunum það 

umhverfi og þau skilyrði sem til þurfti til að vaxa og dafna. Að minnsta kosti má telja 

afar ólíklegt að mjög lítið og fámennt sveitarfélag hefði ráðið við að veita íbúum 

þéttbýlisins á Bifröst, þá þjónustu sem sveitarfélagið Borgarbyggð veitir íbúum þar í dag, 

t.d. í tengslum við leikskóla- og grunnskólaþjónustu. Þannig má segja að vöxturinn á 

Bifröst eigi að einhverju leyti grunn sinn í þeirri breytingu sem varð á hinni opinberu 

stjórnsýslu á svæðinu. 

 

6.2 Svæðisbundin áhrif  Viðskiptaháskólans á Bifröst 

 

Í niðurstöðum rannsóknar sem Kolfinna Jóhannesdóttir gerði í lokaverkefni sínu til BS 

prófs við Viðskiptaháskólann á Bifröst vorið 2006 er margt athyglisvert að finna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar setur Kolfinna fram í nokkrum meginatriðum sem hér 

verður lauslega gerð grein fyrir: 
53

 

 

Rannsókn Kolfinnu bendir til að hlutdeild Viðskiptaháskólans í mannfjöldaaukningu í 

Borgarbyggð frá árinu 1997 sé veruleg. Þetta er m.a. rökstutt með því að fjöldi 

starfsmanna við háskólann hefur þrefaldast frá árinu 1996 og nú búa rúm 60% 

starfsmanna skólans í Borgarbyggð. Þá hefur fjöldi nemenda við skólann sjöfaldast frá 

upphafi og þeim fer fjölgandi sem flytja lögheimili sitt til Borgarbyggðar meðan á námi 

stendur. Af þessum niðurstöðunum er dregin sú ályktun að Viðskiptaháskólinn hafi með 

starfsemi sinni fjölgað yngra fólki og jafnframt dregið úr kynjahalla í Borgarbyggð. Þessi 

ályktun er rökstudd með því að fólki á aldrinum 25-34 í Borgarbyggð hafa fjölgað um 50% 
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frá árinu 1996 og konum hefur fjölgað um 120% í aldurshópnum 25-29 ára. Þessi 

aukning ungs fólks er mun meiri í Borgarbyggð en á öðrum svæðum Vesturlands. 

 

Fyrirtæki í þekkingariðnaði eru hlutfallslega flest á Borgarfjarðar- og Mýrarsvæðinu á 

árinu 2005 miðað við önnur svæði á Vesturlandi. Auk samanburðar innan Vesturlands er 

í rannsókninni einnig gerður samanburður á Borgarbyggð annars vegar og Rangárþingi 

hins vegar (Rangárþing ytra og Rangárþing eystra). Rangárþing er að mörgu leyti líkt 

svæði og Borgarbyggð m.t.t. atvinnuhátta, stærðar og akstursfjarlægðar frá höfuðborginni. 

Afgerandi munur á þessum svæðum er þó sá að í Rangárþingi er ekki háskóli. Af 

samanburði við Rangárþing, er dregin sú ályktun að þennan fjölda fyrirtækja í 

þekkingariðnaði í Borgarbyggð megi að nokkru leyti rekja til Viðskiptaháskólans. Þessi 

ályktun er rökstudd með því að fjöldi fyrirtækja í þekkingariðnaði hafi nær tvöfaldast frá 

árinu 1998 í Borgarbyggð.  Þessi aukning átti sér ekki stað í samanburðarsveitarfélaginu. 

 

Af athugunum á áhrifum Viðskiptaháskólans á vinnumarkað og menntun er dregin sú 

ályktun að hann hafi veruleg og jákvæð svæðisbundin áhrif á menntunarstig í 

Borgarbyggð. Þessi ályktun er rökstudd m.a. með því að yfir 40% nemenda skólans af 

Vesturlandi séu frá Borgarbyggð. Af brautskráðum nemenudm árin 1996-2004 búa að 

meðaltali 13% þeirra í Borgarbyggð ári seinna og þetta hlutfall er komið upp í 15% ef 

einungis er tekið mið af brautskráðum nemendum árin 2001-2004.  

 

Eðli málsins samkvæmt dregur starfsemi Viðskiptaháskólans að sér  háskólamenntað fólk 

og hækkar þannig menntunarstig í sveitarfélaginu. 

 

6.3 Ákvörðun sænskra yfirvalda um að dreifða háskóla 

 

Árið 1987 var tekin um það ákvörðun af hálfu sænskra yfirvalda að dreifa 

háskólamenntun um landið. Að baki þessari ákvörðun lágu nokkrar ástæður sem ýmist 

voru af pólitískum, félagslegum eða efnahagslegum toga.  Markmið ákvörðunar þessarar 

var að auka aðgengi íbúa hinna dreifðu byggða að menntun á hærri stigum, ekki síst 

þeirra sem af ýmsum félagslegum ástæðum áttu erfiðara með að sækja sér menntun. 
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Markmiðið var þannig að koma til móts við þarfir þess hóps fólks sem vildi starfa og búa 

á þessum svæðum en jafnframt eiga kost á háskólamenntun í heimabyggð og hækka 

menntunarstigið á viðkomandi svæðum. En markmiðið var ekki síður að örva 

efnahagslegan vöxt og framfarir í atvinnulífi þessara svæða. Miklar  umræður áttu sér 

stað á þessum tíma um hlutverk háskólarannsókna og hliðaráhrif þeirra (spin-off) á 

svæðisbundna þróun. Hvati þessara umræðna var ekki síst það sem var að gerast í Silicon 

Valley, þar sem háskólarnir í Stanford og Berkeley áttu sinn stóra þátt í þeim 

efnahagslegu framförum sem fyrirtæki á þessu svæði tóku.  Fram til ársins 1987 höfðu 

einungis 6 háskólar verið starfandi í Svíþjóð, auk nokkurra tækniskóla og minni háskóla 

(college). Tekin var ákvörðun um að breyta skólakerfinu m.a. með því að auka vægi og 

hlutverk nokkurra þeirra sem fyrir voru og jafnframt að stofnsetja nýja háskóla. Háskólar 

þessir eru staðsettir í 26 sveitarfélögum vítt og breitt um landið. 
54

 

 

Rannsókn sú sem hér er greint frá lýtur að efnahagslegum áhrifum af staðsetningu 

háskóla á viðkomandi svæði og nágrannasvæði þeirra. Á 14 ára tímabili fylgdust 

rannsakendur með þróun mála og mældu áhrif á framleiðni fyrirtækja, atvinnuþátttöku og 

fleiri samfélagslega þætti. Litið hefur verið á þetta verkefni sænskra yfirvalda sem eina 

mikilvægustu byggðaaðgerðina sem ráðist hefur verið í þar í landi.  

 

Ekki verða hér raktar niðurstöður rannsóknarinnar í smáatriðum en þó má segja í fáum 

orðum að hún sýni fram á að í fyrsta lagi leiði staðsetning háskóla og háskólarannsókna 

til aukningar á hagvexti þeirra svæða sem þeir eru staðsettir á. Í öðru lagi er framleiðni 

starfsmanna fyrirtækja almennt meiri á svæðum þar sem háskólar eru staðsettir en annars 

staðar og því meiri sem fjárfestingin er í mannauði háskólanna, þ.e. því meiri sem 

menntun starfsmannanna er, því meiri er framleiðni fyrirtækjanna. Framleiðnin var mest 

á þeim svæðum þar sem nýir háskólar voru settir niður.  
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Í þriðja lagi leiðir rannsóknin í ljós að eftir því sem akademískir vísindamenn (university-

based researchers) eru fleiri því meiri eru jákvæðu áhrifin og athyglisvert er sú niðurstaða 

rannsóknarinnar að fjöldi þessara akademísku vísindamanna skiptir meira máli en fjöldi 

nemendanna.
 55

 

 

6.4 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um kenningar um búferlaflutninga í samhengi við það 

sem kallað hefur verið ,,counter-urbanization“ eða vöxt nærsvæða stórborga. Þá hefur 

sérstaklega verið fjallað um þá framþróun sem átt hefur sér stað á Vesturlandi, 

sérstaklega í Borgarbyggð, í kjölfar uppbyggingarinnar í tengslum við Háskólann á 

Bifröst og Landbúnaðarháskólann. Þrátt fyrir að Borgarfjarðarsvæðið standi ennþá 

sterkum fótum í hefðbundnum landbúnaði og framleiðslu tengda honum virðist engu að 

síður óhætt að fullyrða að Borgarfjarðarsvæðið hafi tekið stórstígum breytingum í átt til 

nútímalegs þekkingarsamfélags þar sem fjölbreytnin er í fyrirrúmi og gamlar og nýjar 

atvinnugreinar blómstra hlið við hlið. Ekki má þó eingöngu líta á þessa þróun sem 

afleiðingu af uppbyggingu í háskólakerfinu, heldur koma fleiri þættir til eins og 

stórbættar vegasamgöngur og efling opinberrar stjórnsýslu með stækkun 

stjórnsýslueininga. Í lokin var svo gerð grein fyrir tveimur rannsóknum, annari íslenskri 

og hinni sænskri, sem hvor um sig leiða í ljós mikilvægt samband á milli 

háskólamenntunar og efnahagslegrar þróunar einstakra svæða. 
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7 Háskólar á Íslandi 
 

 

Háskólar á Íslandi eru nú 7 talsins. Auk háskólanna hefur rannsókna- og fræðasetrum 

tengdum háskólum fjölgað ört á síðustu misserum og telja nú orðið á annan tuginn. Þær 

námsleiðir sem í boði eru í þessum háskólum eru nú um 300 talsins og hefur prófgráðum 

á háskólastigi fjölgað um rúmlega eitt hundrað frá árinu 1999.
56

  Í landi sem telur 300 

þúsund íbúa er eðlilegt að spurt sé hvort þjóðfélagið ráði við að reka alla þessa háskóla og 

hvort ekki sé eðilegra að fækka þeim með því að sameina stofnanir; að í stað lítilla og 

dreifðra háskóla séu þeir færri og stærri. Um þetta eru skiptar skoðanir í samfélaginu en 

ýmsir skólamenn hafa á umliðnum árum varpað fram hugmyndum um hvernig 

háskólasamfélagið ætti að líta út og hvernig það eigi að þróast til framtíðar. Sumir telja að 

sameina beri krafta háskóla með þá skoðun að leiðarljósi að stórir og öflugir háskólar séu 

samkeppnishæfari á alþjóðavettvangi en þeir sem minni eru. Aðrir telja á hinn bóginn 

fráleitt að skólarnir séu orðnir of margir og að stærð skólans sé ekki höfuðatriði, heldur 

skipti fyrst og fremst máli að þeir skapi sér sérstöðu og leggi megináherslu á gæðin en 

ekki afköstin. 
57

  Inn í þessa umræðu spinnast ýmis sjónarhorn, eins og að ekki skipti máli 

hvar háskólarnir séu staðsettir eða hvers konar stofnanaform sé utan um starfsemina, 

heldur skipti fyrst og fremst máli að aðgengi að menntun sé gott, hvort sem það er í 

gegnum svokölluð háskólasetur, í gegnum nýjan tæknibúnað eða með öðrum hætti. 

Þannig eru margir því fylgjandi að um landið vítt og breitt séu byggð háskólasetur sem 

beintengd séu stóru sjálfstæðu háskólunum og lúti þeirra forræði að hluta eða öllu leyti. 

Rökin gegn þessari þróun eru fyrst og fremst þau að þannig sé verið að auka og efla hið 

miðstýrða vald í menntamálum og að háskólasetur fái ekki að þroskast og þróast út frá 

eigin óskum og því umhverfi sem þau eru staðsett í, heldur lúti skoðuðnum og áformum 

manna sem séu víðs fjarri vettvangi og hafi þar af leiðandi ekki raunhæfa sýn á samspil 

samfélags og skóla. Mikilvægt sé að háskólar, þótt litlir séu, hafi frumkvæði og sjálfstæði 
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í eigin málum og fái að starfa og vaxa á eigin forsendum í góðum samhljómi við það 

samfélag sem þeir eru staðsettir í.   

 

7.1 Hvernig á að þróa háskólamenntun á Íslandi til framtíðar? 

 

Hvernig sem litið er á þróun í uppbyggingu háskóla og háskólasetra hlýtur að vera 

mikilvægt fyrir litla þjóð sem Ísland, sem vill vera samkeppnishæf og standa sig sem þjóð 

meðal þjóða, að þær námsleiðir sem í boði eru í íslenskum háskólum séu fjölbreyttar og 

taki mið af þörfum samfélagsins á hverjum tíma. Segja má að hin sterka bókmenntalega 

arfleifð sem andans menn fyrri tíma hafa skilað nútímanum hafi sett sinn ákveðna svip á 

menntakerfi Íslendinga og skipað bóklegum áherslum talsvert ofar í virðingarstiganum en 

t.d. verkvitinu og verklegri færni. Með hliðsjón af þessu má halda fram að framboð 

námsleiða hér á landi sé frekar einsleitt.  Ómaksins vert er að velta því fyrir sér hvort 

fleiri litlir háskólar á landinu myndu auka þessa fjölbreytni þar sem námsframboð þeirra 

tækju frekar mið af sérstöðu einstakra svæða frekar en að feta sömu slóð í námsframboði 

og stóru háskólarnir í Reykjavík og á Akureyri. Slíkir litlir háskólar gætu skapað sér 

sérstöðu, boðið upp á námsleiðir sem hafa skírskotun til síns umhverfis og nýtt styrkleika 

þess. Gott dæmi um háskóla sem býður upp á nám sem tekur mið af sérstöðu þess 

umhverfis sem hann er staðsettur í er Háskólinn á Hólum. Þær þrjár námsleiðir sem 

skólinn býður upp á eiga sér afar sterkar rætur í menningu og atvinnulífi héraðsins, þar 

sem hrossarækt og hestamennska, sögulegar minjar og náttúrufar sem og mikilvægi 

vatna- og sjávarnytja hafa í gegn um tíðina gegnt þýðingarmiklu hlutverki í lífi og starfi 

fólks á því svæði sem umlykur skólann. 

 

Jón Torfi Jónasson, prófessor og forstöðumaður Rannsóknarstofu um þróun menntunar  

við Háskóla Íslands, veltir þróun háskóla fyrir sér í grein sem hann ritar í 

tímaritið ,,Uppeldi og menntun“ og spyr hvort allt sé á eina bókina lært, hvort 

háskólastarfið stefni smám saman í einsleitt kerfi með yfirgnæfandi bóklegri áherslu.
 58
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Þessi sterka bóklega hefð á ekki bara við um háskólana, heldur er hún í fullu samræmi 

við áherslur framhaldsskólanna í landinu, en um 84% af því námi sem 

framhaldsskólanemendum er boðið upp á er bóklegt nám.
59

   

Í fyrrnefndri grein Jóns Torfa setur hann fram allmargar spurningar sem lúta að 

háskólakerfinu og sem þarflegt væri að fást við og reyna að svara. Spurningarnar eru 

þessar: 

 

,,Hvað er háskóli? Hvaða hlutverki þjóna háskólar? Hvaða verkefni vinna 

háskólar? Eiga allir háskólar eitthvað sameiginlegt annað en nafnið? Að hvaða 

marki eiga þeir að vera eins? Hvað eiga að vera margir háskólar á Íslandi? 

Hvernig þróast háskólar? Er þróunin eins hér á landi og annars staðar? Hvaða 

öfl ráða þeirri þróun? Hver á að borga fyrir háskólastarfið og hvers vegna? 

Hvernig á að stjórna háskólum? Hversu mikilvæg er samkeppni í 

háskólaumhverfinu? Eru háskólar í tilvistarkreppu? Er mikilvægasta 

sameiginlega einkenni háskóla að þeir flétta saman rannsóknir og kennslu? 

Hvernig er sennilegt að háskólastarf verði eftir 50 ár?“ 
60

 

 

Hér er stórt spurt og svo yfirgripsmiklum spurningum verður ekki svarað í fáum orðum, 

heldur krefjast þær nánast allar  umræðu og yfirvegun. Það er jafnframt ljóst að við þeim 

öllum eru ekki einhlít svör, heldur fjölmörg og fara að einhverju eða verulegu leyti eftir 

lífsskoðunum og persónulegri afstöðu þeirra sem um véla. Því verður ekki gerð tilraun 

hér til að svara þeim svo nokkru nemi umfram það sem gert er annars staðar í ritgerðinni. 

Í gegnum tíðina hafa þó ýmsir fræðimenn fengist við spurningar af þessu tagi. Það er t.d. 

vert að vitna í orð Páls Skúlasonar, fyrrverandi rekstors Háskóla Íslands, er hann viðhafði 

í stefnuræðu sinni við embættistöku hans sem rektor árið 1997, um að leiðarljós allra 

háskóla og menntastofnana um víða veröld sé ,,hugsjón vísinda og fræða, mennta og 

menningar.“
61

  Þessa hugsjón skýrir Páll með eftirfarandi hætti: 
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 ,,Hugsjón Háskólans hefur tvær hliðar. Önnur hliðin snýr að skilningi á  

 veruleikanum. Við viljum vita hvernig hann er og hvers vegna hann er eins og  

 hann er. Þetta er markmið allra vísinda. Vísindi eru skipuleg viðleitni til að öðlast  

 skilning á tilverunni, innsýn í lögmál heimsins, þekkingu á gerð allra skapaðra  

 hluta. [...] 

 Hin hliðin á hugsjón vísindanna lýtur að sameiningu mannkyns í þekkingu og  

 skilningi á heiminum og lífinu. Vísindaleg hugsun og rannsókn gefa mönnum  

 sameiginlegar forsendur til að skoða veruleikann og ræða kenningar og  

 niðurstöður. Þannig hefur orðið til alþjóðlegt samfélag vísinda- og fræðimanna  

 sem sameinar mannkynið ofar öllu sem skilur að menn og þjóðir, samfélag sem er  

 ein styrkasta stoðin undir alþjóðasamstarfi, viðskiptum og samskiptum af öllu tagi. 

 

Þann 15. júní árið 2005 undirrituðu rektorar allra íslensku háskólanna sameiginlega 

yfirlýsingu um forsendur og frelsi háskóla. Í yfirlýsingunni segir um hlutverk háskóla. 

 

 „Hlutverk háskóla er að skapa skilyrði til frjálsrar þekkingarleitar, sköpunar, 

varðveislu og miðlunar á sviði vísinda, fræða og lista. Með starfsemi sinni þjóna  

þeir fræðunum og langtímahagsmunum samfélagsins. Háskólar miðla þekkingu til 

samfélagsins og efla einstaklinga til þroska og sjálfstæðis. Þeir eru vettvangur  

gagnrýninna vinnubragða og öflunar og úrvinnslu nýrrar þekkingar. Í þeim  

mætast straumar alþjóðlegra hugmynda og í ljósi þeirra er menningararfur  

rannsakaður, varðveittur og efldur. Háskóli er samfélag þar sem menn geta  

óhræddir rætt á gagnrýninn hátt um hvaðeina sem leitar á hugann.“
62

 

 

Þessi yfirlýsing felur í sér sameiginlegan skilning íslenskra háskólarektora á hlutverki 

háskóla og er þar af leiðandi mikilvægt innlegg í umræðu um margar þeirra spurninga 

sem Jón Torfi setur fram hér að ofan. 
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7.2 Framtíðin í íslensku skólakerfi 

 

Í kafla 3.1 hér að framan er nokkuð fjallað um þær breytingar sem hafa átt sér stað á 

íslensku framhalds- og háskólakerfi á síðustu árum og áratugum. Þar var sérstaklega 

fjallað um þá skóla sem upphaflega voru starfræktir á framhaldsskólastigi en hafa verið 

endurskipulagðir og færðir undir háskólastigið. Breytingar þessar eru angi af miklu meiri 

umbreytingum í skólakerfinu sem nær til allra skólastiga og hafa verið í undirbúningi á 

síðustu árum. Eðli málsins samkvæmt eru breytingar á svo umfangsmiklu sviði sem 

skólakerfið er vandasamar og taka langan tíma. En það er jafnframt mikilvægt að 

skólahald sé stöðugt í endurskoðun og að skólakerfið taki breytingum í takt við aðrar 

samfélagslegar breytingar og með hliðsjón af því sem best gerist í heiminum í 

menntamálum. 

 

Á árinu 2006 voru sett ný lög um háskóla sem hafði það að markmiði að ,,setja almennan 

lagaramma um starfsemi háskóla sem tekur mið af hinni öru þróun á háskólastiginu hér á 

landi og erlendis undanfarin ár“, eins og segir í athugasemdum við lagafrumvarpið. Í því 

segir jafnframt að markmið frumvarpsins sé að auka gæðaeftirlit með háskólum, 

samræma prófgráður, tryggja aukinn hreyfanleika nemenda, auka möguleika til samstarfs 

háskóla hérlendis sem erlendis og jafnframt að tryggja áfram sveigjanleika í skipulagi 

háskóla þar sem svigrúm þeirra og sjálfstæði sé í fyrirrúmi.
63

 

 

Á 135. löggjafarþingi 2007-2008, lagði svo menntamálaráðherra fram 3 frumvörp til laga 

um skólahald, um leikskóla, um grunnskóla og um framhaldsskóla. Undanfari þessara 

frumvarpa er heildstæð endurskoðun og stefnumótunarvinna sem nær til þessara þriggja 

skólastiga. Í ávarp menntamálaráðherra á þingi Kennarasambands Íslands 10. apríl 2008 

sagði hún eftirfarandi um markmið endurskoðunarinnar: 

 

,,Meginmarkmið endurskoðunarinnar er fyrst og fremst að móta löggjöf sem 

styrkir menntun á öllum skólastigum með velferð allra barna og nemenda að 

leiðarljósi. Með frumvörpunum er leitast við að auka samfellu milli skólastiga, 
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 63 

festa í sessi sveigjanleika milli og innan þeirra og að skólakerfið mæti 

breytilegum þörfum ólíkra einstaklinga. Lokamarkmiðið er heildstæðara 

skólakerfi - betri skóli - betri menntun.“ 
64

 

 

Þegar öll þessi frumvörp eru lesin er augljóst að skólakerfið er að þróast í átt til meiri 

sveigjanleika í starfi skólanna og ekki síður sveigjanleika gagnvart námsleiðum og 

samsetningu náms. Jafnframt er lögð mikil áhersla á samfellu í námi með því að þurrka 

sem mest út mörk á milli skólastiga. Þannig er t.d framhaldsskólunum gefið talsvert aukið 

svigrúm til að byggja upp sveigjanlegt námsframboð og fjölga námsleiðum. Þá er og gert 

ráð fyrir auknum sveigjanleika hvað námsskipulag varðar og að skólarnir geti þróað 

sérstakar námsbrautir sem byggjast á sérstöðu þeirra og styrkleika. Samkvæmt þessu 

frumvarpi er framhaldsskólunum líka gert kleift að skilgreina mismunandi námstíma til 

námsloka. Ein skilgreind leið til lokaprófs er samkvæmt frumvarpinu 

kölluð ,,Viðbótarnám við framhaldsskóla“. Í athugasemdum við frumvarpið er  þetta nám 

skilgreint sem lengra nám að loknum öðrum lokaprófum.  

 

Í frumvarpinu segir ennfremur um viðbótarnám við framhaldsskóla að gera megi ráð fyrir 

að ,,fram komi óskir um að hluti þess náms sem fellur undir þessa skilgreiningu verði 

jafnframt metinn til eininga á háskólastigi, en lög um háskóla fela í sér heimild til handa 

háskólum til að meta nám til þess.“
65

  Slík heimild framhaldsskólanna til að kenna 

einingabært nám á háskólastigi er í raun viðleitni í þá veru að afmá mörkin á milli þessara 

tveggja skólastiga, framhaldsskóla og háskóla, þannig að hugsanlegt er að starfsemi 

þeirra muni að einhverju leyti skarast í framtíðinni.  

Það færist mjög í vöxt að íslenskir háskólar bjóði upp á svokallað frumgreinanám sem 

skilgreint er sem undirbúningsnám fyrir háskólanám. Þannig býður t.d. Háskólinn á 

Bifröst upp á ,,eins árs sérhæfðan undirbúning fyrir háskólanám á Bifröst“. Þá veitir 
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Keilir – miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs 2-3 anna undirbúningsnám fyrir háskóla 

hérlendis og erlendis. Námið hjá Keili, sem fengið hefur heitið ,,háskólabrú”, er þróað í 

samstarfi við Háskóla Íslands. Það veitir nemendum rétt til að sækja um nám í öllum 

íslenskum háskólum, að undanskildum Háskólanum á Bifröst, auk þess sem ýmsir 

erlendir háskólar samþykkja háskólabrú Keilis. 
66

  

Líkt og segja má að nýtt frumvarp menntamálaráðherra um framhaldsskóla heimili 

framhaldsskólunum að teygja sig inn á svið háskólanna, má segja að með 

frumgreinadeildum af því tagi sem hér að ofan er lýst, séu háskólarnir að sama skapi að 

færa sig yfir á starfssvið framhaldsskólanna. Hvort þessi skörun á milli framhaldsskóla og 

háskóla heldur áfram og þá á hvern hátt hún þróast er ekki gott að spá um. Það er hins 

vegar ljóst að nú um stundir virðist öll stefnumörkun á sviði menntamála lúta að því að 

skapa meiri samfellu og afmá mörk á milli skólastiga. Um leið sér þess glögg merki að 

vilji er til að auka fjölbreytni í námsframboði og námsleiðum þannig að betur henti 

mismunandi einstaklingum með mismunandi getu og áhugasvið. 

 

7.3 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið rætt um stöðu háskólanna í íslensku samfélagi og leitast við að 

varpa ljósi á þá umræðu sem á sér stað um það hvort rétt sé að hafa marga litla og 

sjálfstæða háskóla um land allt eða hvort frekar beri að leggja áherslu á að stofna 

háskólasetur sem einkum starfi í umboði stóru háskólanna. Þá er leitast við að varpa ljósi 

á umræðu um kjarna háskólastarfs, hlutverk háskóla sem afl í samfélagslegri og 

svæðisbundinni þróun. Loks er fjallað um nýtt lagaumhverfi skólastarfs á Íslandi sem 

felur í sér sterka tilhneigingu til aukinnar samþættingar skólastiganna, aukið frelsi 

skólanna með það að leiðarljósi að auka framboð náms og námsleiða. 

  

                                                 
66

 Upplýsingar um frumgreinanám og háskólabrú eru fengnar af heimsíðum Háskólans á Bifröst,  

    http://www.bifrost.is/default.asp?sid_id=841&tre_rod=003|005|&tId=1 og heimasíðu Keilis –  

    miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, www.keilir.net  í maí 2008. 

http://www.bifrost.is/default.asp?sid_id=841&tre_rod=003|005|&tId=1
http://www.keilir.net/


 65 

 

 

8 Hólastaður og skólahald á Hólum 
 

Hólastaður á sér langa og merka sögu sem skóla- og menningarsamfélag og hefur  í 

gegnum aldirnar leikið stórt hlutverk í sköpun og þróun menningarsögu Íslands. Talið er 

að Hólastaður hafi byggst um miðja 11. öld úr landnámsjörðinni Hofi, sem er um 2,5 km 

fyrir framan Hóla.  Þar bjó Hjalti Þórðarson og er dalurinn nefndur eftir honum, 

Hjaltadalur. Sögu Hólastaðar má því rekja allt aftur á miðja 11. öld, en þá bjó á Hólum 

Oxi nokkur Hjaltason af ætt Hofsverja. Oxi þessi lét reisa kirkju mikla á staðnum. Illugi 

Bjarnason eignaðist jörðina um 1100 og þegar ákveðið var að stofna biskupsstól á 

Norðurlandi, gaf hann jörðina til biskupsseturs. Fyrsti biskup Hólastaðar, Jón 

Ögmundsson helgi, tók vígslu árið 1106 og stofnaði þá skóla á staðnum fyrir verðandi 

presta. Af þessum skóla fór mikið frægðarorð og má segja að hann hafi verið háskóli þess 

tíma. Rætur Hólaskóla nútímans teygja sig því langt aftur í tímann, eða rúm 900 ár og 

lengst af þessu tímabili hefur verið reglulegt skólahald á Hólum. Árið 1881 keypti 

Skagafjarðarsýsla jörðina Hóla og ári síðar var stofnaður búnaðarskóli á staðnum sem 

hefur starfað nær óslitið síðan. Hét hann þá Búnaðarskólinn.
67

 

 

Í áranna rás hefur skólinn tekið breytingum í samræmi við breyttar kröfur nútímans og 

hefur námið miðað að því að efla atvinnu- og menningarlíf í dreifbýli með fjölbreyttri 

starfsmenntun á sviði nútíma landbúnaðar.  Árið 1996 fékk skólinn aftur sitt upprunalega 

nafn, Hólaskóli. Árið 2003 urðu enn tímamót í sögu Hólaskóla en þá fékk hann heimild 

til að starfa sem háskólastofnun og vera með fullt nám til fyrstu háskólagráðu. Á 

undanförnum árum hefur rannsókna- og vísindastarf skólans eflst verulega samhliða 

auknu námsframboði og skólinn hefur lagt áherslu á að vera í virku samstarfi við aðra 

háskóla hérlendis sem erlendis. Auk grunnnáms á háskólastigi hafa margir nemendur 

farið í framhaldsnám undir leiðsögn kennara skólans. Heimild skólans til að starfa sem 
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háskólastofnun árið 2003 var honum mjög mikilvæg til áframhaldandi uppbyggingar og 

markaði tímamót í sögu hans.  

 

Með lögum frá Alþingi í desember 2006 var skólinn svo formlega skilgreindur sem 

háskóli og fékk þá heitið Hólaskóli – Háskólinn á Hólum. Lög þessi eru í samræmi við 

löggjöf um aðra ríkisháskóla. Þar með var staðfest sú áhersla að skólinn fengi tækifæri til 

að efla starfsemina og þróast enn frekar. Með lögunum fær skólinn m.a. leyfi til að 

útskrifa nemendur til meistara- og doktorsgráðu. Eftir þær breytingar sem gerðar hafa 

verið á inntaki skólans heitir hann, eins og fyrr segir, ,,Hólaskóli – Háskólinn á 

Hólum“ en gengur þó í daglegu tali ýmist undir sínu gamla nafni ,,Hólaskóli“ eða seinni 

hluta hins nýja, ,,Háskólinn á Hólum“. 

Við Hólaskóla – Háskólann á Hólum eru starfræktar þrjár kennslu og rannsóknadeildir; í 

hrossarækt og hestamennsku, fiskeldi og ferðaþjónustu í dreifbýli. Meginmarkmið 

Hólaskóla er að styðja við nýsköpun, framþróun og vöxt í þessum atvinnugreinum með 

öflugu mennta- og rannsóknarstarfi. Skólinn veitir endurmenntun í þeim fræðigreinum 

sem kenndar eru við skólann og veitir auk þess almenningi fræðslu og þjónustu í krafti 

þekkingar sinnar. Skólinn leggur áherslu á að þróa starfsemina í anda sjálfbærrar þróunar 

við nýtingu náttúruauðlinda, virkrar byggðastefnu og nýsköpunar. Hólaskóli hefur á sér 

nokkuð alþjóðlegt yfirbragð. Erlendir nemendur eru fjölmargir og erlendir kennarar og 

fræðimenn eru þar tíðir gestir. Mikil samskipti við innlent og erlent fræða- og vísindastarf 

eru skólanum mikilvæg og gefa nemendum og kennurum skólans tækifæri á fjölbreyttum 

valkostum á námi sínu og starfi. 

Auk háskóla er margs konar starfsemi stunduð á Hólum í beinu og óbeinu samstarfi við 

skólann. Þar má nefna ferðaþjónustu, fornleifarannsóknir og fornleifauppgröft,  

Guðbrandsstofnun sem er rannsókna- og fræðastofnun við Hólaskóla, Verið – 

Vísindagarða í samstarfi við FISK Seafood á Sauðárkróki, embætti dýralæknis í 

hrossasjúkdómum, embætti landgræðslufulltrúa, Fiskeldisstöðin Hólalax h.f., 
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Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar, skógræktina á Hólum og Sögusetur íslenska 

hestsins. Loks má nefna að á Hólum býr og starfar víglsubiskup Hólastiftis.
68

 

Hér á eftir verður leitast við að varpa ljósi á þann ávinning sem samfélagið sem umlykur 

skólann, einkum Skagafjörður, hefur af starfsemi hans. Þá verður einnig reynt að leggja 

mat á ýmsa þætti sem hvoru tveggja varða skólann sjálfan, en einnig umhverfi hans, með 

svokallaðri SVÓT greiningu með það að markmiði að greina hvar sóknarfæri hans liggja 

helst. 

 

8.1 Ávinningur samfélagsins af starfsemi Háskólans á Hólum 

 

Þótt ekki hafi verið gerð sérstök rannsókn á efnahagslegum og öðrum samfélagslegum  

áhrifum af starfsemi Háskólans á Hólum á nærumhverfið er augljóst að þau eru 

margvísleg. Þessu til rökstuðnings er nærtækt að vísa til rannsóknar Kolfinnu 

Jóhannesdóttur hér að framan um svæðisbundin áhrif Viðskiptaháskólans á Bifröst. Þrátt 

fyrir ýmis atriði sem greinir Bifröst frá Hólum, eins og t.d. nálægð Bifrastar við 

höfuðborgarsvæðið og að stærð og umfang starfsemi skólans þar umfram Hólaskóla, má 

engu að síður heimfæra ýmsar niðurstöður í rannsókn Kolfinnu upp á starfsemi Hólaskóla 

og svæðisbundna þróun í umhverfi hans.  

 

Hér á eftir eru tilgreid nokkur atriði tengd starfsemi Háskólans á Hólum sem telja má að 

hafi veruleg áhrif á svæðisbundna þróun. Upplýsingar þessar byggja á mannfjöldatölum 

og neyslutölum Hagstofunnar sem og upplýsingum frá Háskólanum á Hólum og 

Grunnskólanum að Hólum: 

  

Íbúum í þéttbýlinu á Hólum hefur fjölgað umtalsvert og langt umfram fjölgun íbúa í 

sveitarfélaginu almennt. Á 10 ára tímabili áranna 1998-2008 hefur íbúum þar fjölgað um 

tæp 30%, eða úr 82 í 106 einstaklinga sem eiga þar fasta búsetu. Hlutfallsleg fjölgun 

þessi er ekki í neinu samræmi við mannafjöldaþróunina í Sveitarfélaginu Skagafirði að 
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öðru leyti, eins og rætt var um í kafla 2.2 hér að framan, en þar kemur fram að á 16 ára 

tímabili áranna 1991-2007 fækkaði íbúum um tæp 6% í sveitarfélaginu.  

 

Á árinu 2007 voru starfsmenn sem hafa vinnu beint við skólann 75 talsins í rúmum 54 

stöðugildum. Auk fastra starfsmanna stunduðu 16 manns vinnu yfir sumarmánuðina við 

svokallaða Hólarannsókn sem er viðamikil rannsókn á fornleifum og sagnfræði 

Hólastaðar. Launagreiðslur (laun og launatengd gjöld) Háskólans á Hólum vegna þessara 

starfsmanna námu á árinu 2007 rúmlega 250 milljónum króna. Þeir einstaklingar sem 

eiga lögheimili í Skagafirði skipa rúm 43 stöðugildi á árinu 2007. Laun þessara 

starfsmanna námu tæpum 165 milljónum króna og útsvarstekjur Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar  um 21,5 milljónir króna m.v. 13.03% hlutdeildar þess í sköttum þeirra. 

Samkvæmt neyslutölum Hagstofunnar 
69

 má áætla að rúmlega helmingur af launatekjum 

fólks fari í að kaupa vörur og þjónustu í nærumhverfinu, eins og t.d. matvörur, rafmagn 

og hita, tannlæknaþjónustu, snyrtingu o.fl. Sé svo má gera ráð fyrir að fjárhagslegur 

hagur samfélagsins af starfsmönnum skólans sé ekki undir 90 milljónum króna á árinu 

2007 að meðtöldum útsvarstekjum. 

 

Í sameinuðum grunnskóla á Hólum, Hofsósi og Sólgörðum er 90 nemendur. Þar af eru 29 

nemendur sem eiga forráðamenn sem eru starfsmenn Háskólans á Hólum, eða rétt rúm 

30%.  Þessi fjöldi skiptir verulegu máli fyrir rekstur og starfsmannahald skólans og 

skapar heimafólki verðmæt störf sem gerir mörgum þeirra kleift að búa áfram í sinni 

heimabyggð. Eins og getið er um hér að framan er Háskólinn á Hólum jafnframt í 

umtalsverðu samstarfi við fyrirtæki og stofnanir á svæðinu. Samstarf þetta styrkir 

verulega grunnstoðir samfélagsins, skapar möguleika á uppbyggingu þekkingarstarfa, 

eykur fjölbreytni, skapar tekjur inn á svæðið, eykur menningarlegan og félagslegan 

fjölbreytileika og þannig mætti lengi telja. 
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http://www.hagstofa.is/
https://postur.fnv.is/owa/redir.aspx?C=1b03c926ff17420baae68ee9bac47e93&URL=http%3a%2f%2fwww.hagstofa.is%2f%3fPageID%3d716%26src%3d%2ftemp%2fDialog%2fvarval.asp%3fma%3dVIS05302%2526ti%3dMe%25F0alneysla%2bog%2b%252Dst%25E6r%25F0%2bheimila%2b%25E1%2b%25E1ri%2beftir%2bb%25FAsetu%2bfr%25E1%2b2002%2526path%3d..%2fDatabase%2fvisitolur%2fneysla%2f%2526lang%3d3%2526units%3dKr%c3%b3nur%2520og%2520hlutfall
https://postur.fnv.is/owa/redir.aspx?C=1b03c926ff17420baae68ee9bac47e93&URL=http%3a%2f%2fwww.hagstofa.is%2f%3fPageID%3d716%26src%3d%2ftemp%2fDialog%2fvarval.asp%3fma%3dVIS05302%2526ti%3dMe%25F0alneysla%2bog%2b%252Dst%25E6r%25F0%2bheimila%2b%25E1%2b%25E1ri%2beftir%2bb%25FAsetu%2bfr%25E1%2b2002%2526path%3d..%2fDatabase%2fvisitolur%2fneysla%2f%2526lang%3d3%2526units%3dKr%c3%b3nur%2520og%2520hlutfall
https://postur.fnv.is/owa/redir.aspx?C=1b03c926ff17420baae68ee9bac47e93&URL=http%3a%2f%2fwww.hagstofa.is%2f%3fPageID%3d716%26src%3d%2ftemp%2fDialog%2fvarval.asp%3fma%3dVIS05302%2526ti%3dMe%25F0alneysla%2bog%2b%252Dst%25E6r%25F0%2bheimila%2b%25E1%2b%25E1ri%2beftir%2bb%25FAsetu%2bfr%25E1%2b2002%2526path%3d..%2fDatabase%2fvisitolur%2fneysla%2f%2526lang%3d3%2526units%3dKr%c3%b3nur%2520og%2520hlutfall
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Eins og glögglega má ráða af upptalningunni hér að ofan eru efnahagsleg og 

samfélagsleg áhrif Háskólans á Hólum á nærumhverfi sitt mikil og margvísleg. Það skal 

þó ítrekað að til að leggja vísindalegt mat á þessi áhrif þarf að fara fram ítarleg rannsókn 

sem nær til mun fleiri þátta en sem nefndir eru hér að ofan. 

 

8.2 Háskólinn á Hólum – SVÓT greining 

 

Til að átta sig á stöðu Háskólans á Hólum í samanburði við aðra háskóla og greina þau 

tækifæri sem skólinn hefur til að sækja fram og eflast, getur verið nytsamlegt að gera 

svokallaða SVÓT geiningu. SVÓT greining er tæki til að meta hvernig nýta má styrkleika 

og veikleika skólans til að hagnýta og takast á við þau tækifæri og þær ógnanir sem til 

staðar eru í umhverfi hans.
70

   

 

Sú greining sem hér fer á eftir er byggð á gögnum sem starfsmenn og nemendur hverrar 

hinna þriggja deilda skólans unnu á árinu 2004.
 71

  Hún er afrakstur af hugarflugsvinnu 

nemenda og kennara sem jafnframt var undanfari og hluti af  kynningaráætlun skólans. 

Greiningin er jafnframt byggð á munnlegum viðtölum við rektor og deildarstjóra skólans 

sem og sveitarstjórnarmenn og fleiri. 

 

 
Tafla 4  SVÓT greining fyrir Háskólann á Hólum 

 

Styrkleikar Veikleikar Ógnanir Tækifæri 
 

Sérhæft nám 

Metnaður 

Áhersla á gæði 

Lítill skóli 

Staðsetning 

Lítið samfélag 

Góð aðstaða 

Mikið samstarf 

Alþjóðl. yfirbragð 

 

Staðsetning 

Lítill skóli 

Fámenni 

Fámennt samfélag 

Áhugaleysi eigenda 

Fjárþröng 

Húsnæðisskortur 

 

 

Of mikil sérhæfing 

Óljós stefna yfirv. 

Samkeppni 

Afkoma tengdra 

    atvinnugreina 

Samgöngur 

 

Samstarf 

Menntunarþörf 

Aukin sérhæfing 

Áhugi umhverfis 

Alþjóðl. áhugi 

Rekstrarform 
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Sé horft til smæðar skólans verður það a teljast til styrkleika hans hve sérhæft það nám er 

sem hann býður upp á. Það þýðir einfaldlega að samkeppnin við aðra skóla er ekki mikil 

og nemendur hafa ekki um marga aðra skóla að velja hér á landi vilji þeir afla sér 

menntunar á fræðasviðum skólans. Ekki má þó líta svo á að skólinn byggi grundvöll sinn 

á fákeppni, því þrátt fyrir þessa sérstöðu einkennist starf hans af miklum metnaði, 

faglegri ábyrgð og gæðum. Þetta kemur skýrt fram í viðurkenningu 

menntamálaráðuneytisins á fræðasviðum skólans, en skv. lögum um háskóla nr. 63 frá 13. 

júní 2006, veitir menntamálaráðherra háskólum viðurkenningu að uppfylltum  ákveðnum 

skilyrðum. Skilyrði þessi lúta að þáttum eins og hlutverki og markmiðum, stjórnskipulagi, 

fyrirkomulagi kennslu og rannsókna, hæfisskilyrðum starfsmanna, inntökuskilyrðum, 

aðstöðu, innra gæðakerfi, inntaki náms o.fl. Smæð skólans getur hvoru tveggja verið 

kostur og óskostur. Kostur að því leyti m.a. að það gefur fólki, nemendum og kennurum, 

einstakt færi á að mynda persónuleg sambönd og vinna þétt saman, þvert á faggreinar, 

félagslega stöðu og annað. Smæðin krefst líka ákveðinnar fjölhæfni og erfitt getur t.d. 

verið fyrir kennara að einangra sig við sína fræðigrein, heldur þarf hann að geta tekið þátt 

í mörgum ólíkum þáttum sem tilheyra starfsemi háskóla, bæði fræðilega og 

stjórnsýslulega. Smæðin gerir það líka að verkum að gagnsæið í allri starfseminni verður 

meiri og fólk veit hvað næsti maður er að gera og hvernig málum er háttað almennt 

hverju sinni. Staðsetning skólans hefur ákveðna kosti. Segja má að hann sé úr alfaraleið, 

en þó engu að síður staðsettur á fornu höfuðbóli, þar sem um sjö alda tímabili voru Hólar 

hinn raunverulegi höfuðstaður Norðurlands og helsta menningarsetur 

Norðlendingafjórðungs, enda starfræktur þar skóli lengst af. Mikil náttúrufegurð, kyrrð 

og veðursæld einkennir jafnframt þennan fornfræga sögustað. Það getur líka verið kostur 

að það samfélag sem umlykur skólann er tiltölulega lítið. Hann nýtur velvildar í 

samfélaginu og heimamenn eru almennt stoltir af sínum skóla og þannig er tiltölulega 

auðvelt að fá fólk til þátttöku í ýmsum þeim verkefnum sem skólinn hefur á sinni könnu. 

Skólinn hefur á undanförnum árum lagt mikla áherslu á samstarf í ýmsar áttir. Bæði er 

um að ræða samstarf af ýmsum toga við aðra innlenda og erlenda háskóla, við stofnanir 

og fyrirtæki. Þetta mikla samstarf kemur kannski einna best fram í þeirri staðreynd að um 

40% af tekjum skólans eru sértekjur, þ.e. styrkir og verkefni sem færa honum tekjur.
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Mannlífið á Hólastað hefur yfir sér ákveðið alþjóðlegt yfirbragð. Það skýrist m.a. af því 

tiltölulega stór hópur nemenda, ekki síst á sviði hestafræða, kemur erlendis frá. Íslenski 

hesturinn virðist því hafa mikið aðdráttarafl langt út fyrir landsteinana.  Jafnframt má 

segja að Hólastaður sé gósenland fornleifafræðinga og þar stunda árlega rannsóknir fólk 

sem kemur frá öllum heimshornum. 

 

Sumt af því sem talið hefur verið hér að framan sem kosti skólans má einnig telja til 

ókosta hans. Þannig getur staðsetningin, úr alfaraleið, verið fráhrindandi fyrir þá sem ekki 

beinlínis kjósa náttúrufegurð, kyrrð og fámenni umfram fjölskrúðugt menningarlíf 

borgarsamfélagsins. Skólinn er ekki staðsettur í iðu mannlífsins og það á vissulega sinn 

þátt í því að hann er svolítið útundan í umræðunni um háskólana í landinu. Fyrir vikið er  

kastljósi yfirvalda og fjölmiðla síður beint að honum en öðrum háskólum. Smæð skólans 

getur líka verið honum fjötur um fót sem og fámennið í umhverfi hans. Hin persónulega 

nánd sem rætt er um hér að framan getur auðveldlega orðið of mikil og í stað þess að vera 

uppörvandi og gefandi, getur hún snúist öndverð og birst sem þrúgandi og smásmuguleg. 

Einnig má segja að fámenni og einhæfni svæðisins umhverfis skólann sé honum dragbítur, 

ekki síst á þann hátt að samfélagið hafi einfaldlega ekki fjárhagslega eða félagslega burði 

til að veita skólanum þann stuðning sem hann þarf á að halda í ýmsu tilliti. Þar á ofan 

virðist svo sem áhugi eigenda skólans, þ.e. ríkisvaldið, hafi lítinn áhuga á framgangi hans. 

Áhugaleysi þetta birtist m.a. í seinvirkni í öllum afgreiðslum, fáskiptni, tortryggni og 

naumt skornum stakki hvað fjárhagsleg málefni varðar. Þrátt fyrir að aðstaða og umgjörð 

til kennslu sé að mörgu leyti einstaklega góð, ekki síst á sviði hestamennsku og fiskeldis, 

er húsnæðisskortur farinn að hamla vexti skólans verulega. Þetta á við bæði um 

kennsluhúsnæði og íbúðarhúsnæði fyrir nemendur og starfsfólk. Þetta á líka við um 

húsnæði fyrir ýmsa stoðþjónustu og raunar má segja að einn af veikleikum skólans sé of 

lítil stoðþjónusta. 

 

Ógnanir þær sem að skólanum steðja felast m.a. í of mikilli sérhæfingu námsbrauta. Þau 

þrjú fræðasvið sem skólinn starfar á hafa takmarkað aðdráttarafl fyrir hinn breiða hóp 

almennings sem vill öðlast háskólamenntun og því er viss hætta á skólinn verði ekki til 

lengri tíma litið það samfélagslega afl sem hann ætti að vera. Þrátt fyrir að lög um 



 72 

háskóla séu tiltölulega ný, eða frá 2006 sem og lög um skólahald í landinu (um leik-, 

grunn- og framhaldsskóla sem tóku gildi á  árinu 2008), virðist oft á tíðum sem svo að 

hugur fylgi ekki máli þegar ráðamenn ræða um mikilvægi menntunar og vilja sinn til að 

efla og auka aðgengi landsmanna að góðri menntun. Aðkoma ríkisvaldsins virkar oftar en 

ekki sem handahófskenndar smáskammtalækningar í stað markvissrar stefnu sem fylgt er 

eftir með viðeigandi aðgerðum. Eins nauðsynleg og samkeppni er á flestum sviðum 

mannlífsins getur hún líka orðið litlum og óburðugum aðilum erfið og gefið hinum stærri 

forskot sem ekki endilega er verðskuldað. Eins og vikið hefur verið að hér að framan er í 

auknum mæli litið á menntun sem hvern annan söluvarning og lögmál markaðarins hafa 

sett æ meiri svip á viðleitni háskólanna til að ná sér í ,,nýja kúnna“. Hætt er við að litlir 

skólar eins og Hólaskóli geti ekki tekið þátt í þeim auglýsinga- og áróðursdansi sem 

markaðssérfræðingarnir dansa í þágu stærri skólanna. Deildir skólans eru mjög 

atvinnulífstengdar og þar af leiðandi að einhverju leyti háðar afkomu í þeim greinum 

atvinnulífsins sem þær þjóna. Þannig getur það verið ógnun við starfsemi 

ferðamáladeildarinnar ef afkoma í ferðaþjónustunni er með þeim hætti að 

ferðaþjónustuaðilar sjá sér ekki fært að kosta miklu til menntunar starfsfólks síns eða nýta 

sér krafta háskólans til rannsókna og þekkingaröflunar, svo dæmi sér tekið. Þetta sama 

sjónarmið á raunar líka við um sjávarútveginn og þá sem byggja sína afkomu á 

hestatengdri þjónustu. Loks skal það nefnt að samgöngur til og frá Skagafirði skipta 

miklu máli fyrir vöxt og viðgang skólans. Sérstaklega er honum – og raunar samfélaginu 

öllu – mikilvægt að fyrir hendi séu flugsamgöngur á milli Sauðárkróks og Reykjavíkur.  

 

Þau tækifæri, sem Háskólinn á Hólum  hefur til að festa sig enn frekar í sessi og styrkja 

sig sem hvoru tveggja sérhæfðan gæðaskóla með alþjóðlegu yfirbragði og háskóla sem er 

umhverfi sínu mikilvægur drifkraftur í framþróun á sem flestum sviðum, eru mörg. Þessi 

tækifæri felast ekki síst í öflugu samstarfi við aðra innlenda og erlenda háskóla, samstarf 

á jafnréttisgrunni sem byggir á gæðum og metnaði.  Telja má líklegt að sérsvið skólans 

muni öðlast meira vægi í framtíðinni, ekki síst þau svið sem snúa að ferðamálafræðinni 

og sjávarlíffræði og þörfin fyrir rannsóknir á þessum sviðum mun að sama skapi aukast. 

Þessar greinar snúast að verulegu leyti um umgengni við auðlindir til lands og sjávar þar 
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sem sjálfbærni er lykilþáttur. Heimur vaxandi umhverfisvitundar gefur skólanum einstakt 

tækifæri á að þróa sig ennfrekar í átt umhverfisfræða og vistvænnar nýtingar auðlinda. 

 

Í kafla 3 hér að framan var fjallað nokkuð um aukna sókn Íslendinga í menntun á 

háskólastigi. Þessi sókn á ekki bara við um ungt fólk sem er að hefja háskólanám að 

afloknu stúdentsprófi, heldur líka um eldra fólk sem ýmist sækist eftir endurmenntun á 

háskólastigi eða sækist eftir styttra eða lengra háskólanámi þótt hefðbundinn  

grunnundirbúningur sé ekki til staðar. Þessum þörfum fólks þarf samfélagið að svara. 

Sem eini háskólinn á Norðurlandi vestra gefst Háskólanum á Hólum einstakt tækifæri til 

að  byggja upp fjölþætt nám til að koma til móts við þann breiða og ólíka hóp sem hér er 

rætt um. Á síðustu misserum hafa augu þess samfélags sem umlykur skólann opnast betur 

fyrir þeirri auðlind sem Háskólinn á Hólum er og getur verið. Mikilvægt er að skólinn 

nýti sér vel þennan aukna áhuga sem hann nýtur í sínu nánasta umhverfi og virkji 

heimamenn til sóknar fyrir skólann, bæði gagnvart yfirvöldum menntamála sem og 

gagnvart almenningi í gegnum fjölmiðla og markaðssetningu. Augljóst er einnig að 

sérsvið skólans, saga hans, menningararfur og umhverfi hans njóta alþjóðlegs áhuga. 

Veruleg tækifæri felast í slíkum alþjóðlegum áhuga og máli skiptir fyrir framþróun hans 

að virkja betur þær tengingar sem skólinn hefur útfyrir landsteinana. 

 

Háksólinn á Hólum er ríkisskóli. Frá og með áramótunum 2007 fluttist hann frá 

landbúnaðarráðuneyti, þar sem hann hafði alla tíð verið vistaður ásamt 

Landbúnaðarháskóla Íslands, til menntamálaráðuneytisins. Síðan þá hefur verið ákveðin 

vinna í gangi af hálfu ríkisvaldsins sem miðar að því að skoða alla umgjörð hans. 

Nokkrar umræður hafa átt sér stað meðal heimamanna og þeirra sem um véla af hálfu 

ríkisvaldsins um það  m.a. hvort það rekstrarform, þ.e. ríkisrekstur, sé það form sem 

hentar skólanum til lengri tíma litið.  Verði rekstrarformi breytt, t.d. í sjálfseignarstofnun, 

mun það vissulega fela í sér tækifæri til eflingar og nýrra verka. Það veltur hins vegar að 

sjálfsögðu á hvernig samningar um slíkar formbreytingar líta út á endanum. 
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8.3 Umhverfi Háskólans á Hólum – SVÓT greining 

 

Háskólinn á Hólum er ekki eyland og þannig óháður því umhverfi sem hann er staðsettur 

í. Þvert á móti er hann hluti af samfélagi sem getur haft og hefur mikil áhrif á hvernig 

skólinn þróast og þroskast til framtíðar. Þetta á við hvort sem um ræðir þætti sem lúta að 

hinu pólitíska umhverfi, tengingum við atvinnulíf, almennri stöðu umhverfisins í 

byggðalegu tilliti og síðast en ekki síst er skólinn háður því að allur almenningur líti á 

hann sem góðan og eftirsóknarverðan skóla. Allt þetta hefur áhrif á það hvort skólanum 

tekst að móta sér lífvænleg skilyrði til framtíðar litið og hvernig skólanum tekst að 

staðsetja sig í litrófi þeirra háskóla sem fyrir eru í landinu. Með tilliti til þessa er ekki úr 

vegi að leggja mat á umhverfið með sama tæki og skólinn er greindur með hér að ofan, 

þ.e. SVÓT greiningu.  

 

Greiningin hér að aftan er meðal annars byggð á gögnum frá Byggðastofnun sem og 

samtölum við sveitarstjórnarmenn í Skagafirði
73

. Hún er sett fram af höfundi út frá 

sjónarhóli Háskólans á Hólum og með hagsmuni hans í huga, þ.e.a.s., leitast er við að 

leggja mat á styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri út frá þeim þáttum sem hafa áhrif á 

skólann og uppbyggingu hans til framtíðar litið. Í matinu er horft  á Skagafjörð 

sérstaklega sem næsta umhverfi skólans en einnig á Norðurland vestra í heild, þar sem 

skólinn leggur áherslu á að þjónusta þetta svæði vel, sem eini háskólinn á þessu 

landssvæði. 
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Tafla 5  SVÓT greining fyrir umhverfi Háskólans á Hólum 

 

Styrkleikar Veikleikar Ógnanir Tækifæri 
 

Saga, menning 

Atvinnulíf 

Skólasamfélag  

Mann-/ félagsauður 

Pólitík, stjórnsýsla 

 

 

 

Fámenni, fólksfækk 

Láglaunasvæði 

Neikv.  hagvöxtur 

Utan áhrifa  

     stærra svæðis 

Afkoma sveitarfél. 

Fábreytt atvinnul. 

Flugsamgöngur 

Lítil samstaða á  

     svæðinu  

 

Fólksfækkun 

Afkoma sveitarfél. 

Afkoma fyrirtækja 

Samkeppnisstaða 

    svæðisins 

Samstöðuleysi  

 

Framsýni og kraftur 

Aukin samstaða 

Áhugi á samfélagi 

    þekk. og nýsköp. 

Ljósleiðaravæðing 

Samstarf  háskóla, 

    fyrirt. og opinb. 

    aðila 

 

 

Styrkleikar svæðisins felast ekki síst í menningarsögu þess. Hólar í Hjaltadal er rótgróinn 

sögustaður með 900 ára skóla- og menningarsögu og er þannig afar eftirsóknarverður sem 

vettvangur rannsókna og fræðimennsku. Skagafjörður er sögusvið margra stóratburða 

Íslandssögunnar sem m.a. eiga sér skýringar í hinu kirkjulega og veraldlega valdi 

Hólabiskupa til forna. Staðurinn hefur því ákveðna sérstöðu í héraðinu og dregur að 

fjölda ferða- og fræðimanna á ári hverju.  Afar gott samstarf hefur verið á milli 

Hólasamfélagsins og annarra menningarsögulegra stofnana í héraðinu, eins og t.d. 

Byggðasafns Skagfirðinga og Héraðsskjalasafns Skagfirðinga og með því samstarfi hefur 

tekist að tengja söguna vel saman í heildstæða mynd. Þá er einnig í næsta nágrenni, á 

Hofsósi, staðsett Vesturfararsetrið, sem er er menningarsetur sem m.a. geymir sögu ferða 

Íslendinga vestur á bóginn á seinni hluta 19. aldar.  Í næsta nágrenni skólans er atvinnulíf 

tiltölulega fjölbreytt og eins og áður er getið spegla námsleiðir skólans það atvinnulíf sem 

svæðið hefur byggt sína afkomu á í gegnum tíðina, þ.e. landbúnað, sjávarútveg og 

náttúru- og menningartengda ferðaþjónustu. Kaupfélag Skagfirðinga (KS) er afar burðugt 

fyrirtæki í samfélagslegri eigi. Þetta fyrirtæki og dótturfyrirtæki þess, einkum FISK 

Seafood, hefur á undanförnum árum sýnt mikla viðleitni til að styrkja skólasamfélagið í 

Skagafirði og verið Háskólanum á Hólum sérstakur bakhjarl. Verið – vísindagarðar á 

Sauðárkróki er dæmi um þennan stuðning. Verið er stofnsett að frumkvæði KS og FISK 

Seafood sem hýsir kennslu- og rannsóknarstarfsemi fiskeldis- og fiskalíffræðinnar og þar 

er jafnframt rannsóknarstarfsemi á vegum Matís ohf., starfsemi vaxtarsamnings fyrir 
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Norðurland vestra o.fl. Mikil áform eru uppi um frekari uppbyggingu Versins og að 

staðsetja þar fjölbreytta starfsemi tengda rannsókum, nýsköpun og frumkvæði. Auk þessa 

eru í Skagafirði ýmis iðnaðarfyrirtæki, þjónustustarfsemi af ýmsu tagi og nokkrar öflugar 

stofnanir í ríkiseigu.   

 

Í kafla 4 hér að framan var rætt um skólasamfélagið í Skagafirði.  Fyrir starfsemi 

Háskólans á Hólum er sá metnaður sem einkennt hefur uppbyggingu skólastarfs í 

héraðinu mikill styrkur. Styrkur þessi felst m.a. í því að mann- og félagsauðurinn í 

þessum skólum, sem og almennt í samfélaginu, er umtalsverður og auðvelt að finna fólk 

sem hefur mikla og fjölþætta þekkingu sem nýtist skólanum á margan hátt. Á það hefur 

einnig verið minnst hér að framan að hið pólitíska umhverfi sveitarstjórnarmála er 

skólanum hliðhollt og félagslegt og menningarlegt stoðkerfi er gott. Það skiptir máli í 

þeirri viðleitni að fá fólk til að setjast að á svæðinu. 

 

Veikleikar svæðisins eru margir. Norðurland vestra er fámennur landshluti og býr við 

viðvarandi fólksfækkun. Það er einnig láglaunasvæði, hagvöxtur hefur verið neiðkvæður 

á svæðinu í mörg undanfarin ár, samanber umfjöllun í 1. kafla hér að framan. Svæðið 

nýtur ekki áhrifa vaxtarins á höfuðborgarsvæðinu og með örfáum undantekningum er 

atvinnulífið afar brothætt. Afkoma sveitarfélaga á svæðinu hefur jafnframt verið með 

þeim hætti að þau hafa í raun ekki getu til að vera sá burðarás í samfélagsþróuninni sem 

þau þyrftu að vera. Atvinnulíf í landshlutanum verður að teljast fremur fábreytt og byggir 

að stórum hluta á hefðbundnum framleiðslugreinum í landbúnaði og sjávarútvegi, en það 

eru einmitt þær greinar sem hvað mest fjarar undan í atvinnuháttum Íslendinga. Af 

fábreytni atvinnulífsins leiðir einnig að allt vísinda- rannsókna- frumkvöðlastarf sem og 

nýsköpun er af skornum skammti á svæðinu. Þá verður það einnig að teljast veikleiki að 

flugsamgöngur eru ekki eins tíðar og þær þyrftu að vera til að þjóna fyrirtækjum og 

stofnunum eins og þörf er á. 

 

Samstaða á svæðinu hefur löngum verið lítil og hrepparígurinn gamalkunni lifir góðu lífi. 

Samtök sveitarfélaga hafa heldur ekki megnað að hefja sig nægilega upp fyrir þetta 

neikvæða niðurrifsafl sem hrepparígurinn er og líta á svæðið sem eina heild með þeim 
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augum að framþróun á einum stað styrki stoðirnar á öðrum stöðum á svæðinu. 

Hugsanlega á þetta rætur sínar að rekja til þess annars vegar að sveitarfélögin á svæðinu 

voru lengst af mjög lítil og mörg og jafnframt má telja að veik staða þeirra og hin veika 

staða svæðisins í heild sé rót þess að samkeppnin um þá fáu bita sem í boði eru verður 

harðari en ella.  

 

Um leið og allir ofangreindir þættir hefta framþróun Norðurlands vestra í heild sinni, eru 

þeir Háskólanum á Hólum einnig fjötur um fót, því lítll háskóli í dreifbýli þarf öðrum 

fremur á öflugu og styðjandi nærsamfélagi að halda. 

 

Ekki þarf að tíunda þá ógn sem sem steðjar að Norðurlandi vestra takist ekki að snúa 

mannfjöldaþróuninni við og fjölga í þeim aldurshópum sem að meginhluta standa undir  

samfélagsþjónustunni. Rekstur og afkoma sveitarfélaganna er jafnframt mikið 

áhyggjuefni því sífellt aukast þau verkefni og skyldur sem þeim er ætlað að standa undir. 

Hér að framan var minnst á að fyrirtæki á svæðinu væru að talsverðum hluta í hefð-

bundnum framleiðslugreinum í landbúnaði og sjávarútvegi. Versni afkoma í þessum 

greinum og takist fyrirtækjum ekki að aðlaga sig betur að nýjum atvinnuháttum, má telja 

víst að enn frekari brestur eigi sér stað í atvinnulífi á svæðinu og veiki þar með almenna 

samkeppnishæfni þess enn frekar. Samstöðuleysið sem rætt er um hér að framan er 

jafnframt mikil ógn og dregur úr möguleikum svæðisins til að koma fram sem öflug heild 

t.d. gagnvart ríkisvaldinu.  

 

Tækifæri þess umhverfis sem umlykur Háksólann á Hólum felast meðal annars í  þeim 

mikla mannauði sem þrátt fyrir allt er að finna á svæðinu. Í Skagafirði ríkir almenn 

bjartsýni og Skagfirðingar barma sér yfirleitt lítið. Þeir eru frekar ánægðir með sjálfa sig 

og sitt umhverfi og hafa almennt orð á sér fyrir að vera glaðsinna og hressir. Ánægja 

þessi kemur vel fram í rannsókn Stefáns Ólafssonar sem hann gerði á orsökum 

búferlaflutninga frá árinu 1997.
74

  Að auki hefur Skagafjörður einnig á að skipa framsýnu 

og kraftmiklu fólki sem vissulega getur verið mikill drifkraftur í samfélaginu. Til að nýta 

þessa krafta sem best er þó mikilvægt að efla samstöðu og sameiginlega sýn á það 
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hvernig samfélag á að byggja upp til framtíðar litið. Áhugi á nýjum atvinnugreinum í 

þekkingariðnaði er mikill á svæðinu sem kemur afar skýrt fram í stórhuga samfélagslegu 

verkefni í samstarfi Sveitarfélagsins Skagafjarðar og fyrirtækja í héraðinu sem miðar að 

því að ljósleiðaravæða meginhluta sveitarfélagsins á næstu þremur árum. Með því er 

verið að skipa sveitarfélaginu í fremstu röð sveitarfélaga á landsbyggðinni í upplýsinga- 

og tæknibyltingu nútímans og skapa fyrirtækjum og stofnunum á svæðinu tækifæri á að 

byggja upp starfsemi sem krefst öruggra háhraða nettenginga.  

 

Í kafla 5 hér að framan var rætt um samstarf opinberra aðila, fyritækja og háskóla. Að 

þessar þrjár samfélagsstoðir vinni saman felur í sér mikil tækifæri til sóknar fyrir alla 

aðila og því einkar mikilvægt að þessir aðilar stilli saman strengi sína. Með góða leik- og 

grunnskóla, tónlistarskóla, framhaldsskóla, símenntunarmiðstöð og háskóla, framsýna og 

kraftmikla einstaklinga, velviljuð fyritæki og metnað sveitarstjórnarmanna hefur 

Sveitarfélagið Skagafjörður einstakt tækifæri til að skapa sér sérstöðu meðal íslenskra 

sveitarfélaga á landsbyggðinni sem öflugt og lifandi skóla- og þekkingarsamfélag.  

 

8.4 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið leitast við að leggja mat á stöðu Háskólans á Hólum í 

nærsamfélaginu. Fjallað hefur verið um þann menningarlega sess sem Hólastaður og 

skólinn hafa í hugum heimamanna og raunar landsmanna allra. Þá hefur lauslega verið 

fjallað um mikilvægi hans fyrir svæðið í efnahagslegu tilliti og loks var gerð SVÓT 

greining fyrir skólann annars vegar og hins vegar fyrir það svæði sem skilgreina má sem 

hans aðal starfssvæði. Með SVÓT greiningunni er fyrst og fremst leitast við að greina þá 

styrkleika og veikleika sem skólinn og starfsvæði hans búa við en einnig að greina þær 

ógnanir sem steðja að og þau tækifæri sem jafnframt felast í sérkennum og starfsemi 

skólans sem og staðsetningu hans á dreifbýlu og fámennu landssvæði. 
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9 Viðhorf til menntunar 
 

Hér að framan hefur verið fjallað um aukna sókn Íslendinga í menntun á háskólastigi og 

þörf nútímasamfélaga til að styrkja og byggja upp innri krafta sína sem felast m.a. í vel 

menntuðu og framsæknu fólki. Þessi uppbygging felur þá einnig í sér að samhliða góðu 

aðgengi að háskólamenntun þarf einnig að vera til staðar gott aðgengi að 

framhaldsskólastiginu. Einstök svæði vilja eðlilega taka þátt í menntauppbyggingunni 

almennt og vera þannig þátttakendur í alþjóðlegri framþróun og samkeppni um fólk og 

fyrirtæki. Áhugi þessi kemur berlega í ljós í vilja einstakra svæða til að byggja upp 

framhaldsskóla sem víðast og jafnframt kemur þessi vilji vel í ljós í opinberri umræðu 

meðal fólks. Hér á eftir verður fjallað um tvær nýjar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

viðhorfi fólks til menntunar á framhalds- og háskólanámi og þörf fyrirtækja fyrir 

starfsfólk með aukna menntun. Annarri þeirra er lokið og liggja niðurstöður fyrir, en hin 

síðari er enn í vinnslu en bráðabirgðaniðurstöður liggja fyrir. 

 

9.1 Viðhorf til náms í tengslum við uppbyggingu  

 framhaldsskóla við utanverðan Eyjafjörð 

 

Í lok árs 2007 fól menntamálaráðuneytið Capacent Gallup að gera könnun á viðhorfi til 

náms í tengslum við uppbyggingu framhaldsskóla við utanverðan Eyjafjörð. Könnunin 

var þríþætt, í fyrsta lagi var gerð símakönnun meðal almennings 16-60 ára sem búsettir 

voru í Fjalla- og Dalvíkurbyggð, í öðru lagi var póstkönnun lögð fyrir alla nemendur í 9. 

og 10. bekkja í Fjalla- og Dalvíkurbyggð og í þriðja lagi var gerð símakönnun meðal 100 

fyrirtækja með þrjá eða fleiri starfsmenn staðsett í Fjalla- og Dalvíkurbyggð. Úrtakið var 

um 500 manns.  
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Spurningarnar í könnuninni lutu m.a. að áhuga á að stunda framhaldsnám í heimabyggð,  

á fjarnámi á háskólastigi og loks voru fyrirtækin spurð um menntunarstig starfsmanna 

sinna. Hér  verður  stiklað á stóru í niðurstöðum könnunarinnar.
75

 

 

Athyglisvert er að um 65% svarenda á aldrinum 16-60 ára sögðust myndu vilja senda  

börnin sín í framhaldsskóla við utnaverðan Eyjafjörð með höfuðstöðvar á Ólafsfirði en 

einungis tæp 17% nemenda í 9. og 10. bekk vilja stunda nám í heimabyggðinni. Flestir 

nemendanna, eða 56%, vilja helst fara í Verkmenntaskólann á Akureyri og önnur 17% 

vilja fara í Menntaskólann á Akuryeri. Þegar spurt er hvað ráði vali þeirra á 

framhaldsskóla segja 32,5%  þeirra að námsframboð ráði og 27,7% að félagslífið ráði 

skóla. Gæði skólastarfs er ástæða í 15,7% tilvika, staðsetning í 14,5% tilvika og loks 

svara 9,6% nemenda því til að skólaval ráðist af því hvert vinir eða aðrir 

fjölskyldumeðlimir fari. 

 

Vafalítið má álykta að óskin um að hafa börnin sín lengur heima en til 16 ára aldurs ráði 

að einhverju eða miklu leyti jákvæðri afstöðu meirihluta fólks á aldrinum 16-60 ára til 

þess að senda börn sín í skóla í heimabyggð. Jafnframt má einnig telja að margvíslegir 

efnahagslegir, búsetutengdir og atvinnutengdir hagsmunir svæðisins af þvi að hafa 

framhaldsskóla í heimabyggð ráði að einhverju leyti afstöðu þeirra sem segjast myndu 

vilja senda börn sín í skóla í heimabyggð. 

 

Könnun þessi leiddi einnig í ljós greinilegan áhuga fólks á aldrinum 16-60 ára á að stunda 

fjarnám á háskólastigi, en tæp 64% svöruðu spurningunni játandi. Loks er áhugavert að 

skoða nokkrar niðurstöður úr svörum forsvarsmanna fyrirtækja á svæðinu. Spurningunni 

um hversu mikið eða lítið framboð þeim finnst vera á fólki á sínu heimasvæði sem hefur 

þá hæfni sem hentar í viðkomandi fyrirtæki eða stofnun, svara einungis 24,5% 

forsvarsmanna því til að mjög mikið eða frekar mikið framboð sé á hæfu fólki. Aftur á 

móti svara tæp 51% forsvarsmannanna því til að framboðið sé frekar eða mjög lítið. Við 

greiningu á þeirri menntun sem forsvarsmenn fyrirtækjanna segja þörf á í þeirra 
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fyrirtækjum/stofnunum, segja 43,4% þörf á sveins- eða meistaraprófi í löggiltri iðngrein, 

20,8% segja þörf á háskólamenntun og 11,3% segja þörf á stúdentsprófi. Þessir aðilar 

voru einnig spurðir um viðhorf þeirra til þess hversu mikið eða lítið framboð á námi eða 

námskeiðum fyrir starfsfólkið væri á svæðinu. Tæp 6% svarenda sögðu framboðið vera 

mjög mikið en ríflega 48% svarenda sögðu framboðið vera mjög lítið. Rúmum 23% 

þeirra fannst framboðið mjög eða frekar mikið en rúm 71% þeirra fannst það mjög eða 

frekar lítið. Rúmlega 98% þessara aðila sögðust hafa mikinn eða frekar mikinn áhuga á 

að starfsfólk viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar sækti nám eða námskeið og afgerandi 

meirihluti þeirra var einnig tilbúinn til að auðvelda starfsfólki að sækja sér nám eða 

námskeið með ýmsum hætti, t.d. sveigjanlegum vinnutíma, fjárstuðningi, lækkun 

starfshlutfalls og námsleyfi. Jafnframt svaraði yfirgnæfandi meirihluti forsvarsmannanna 

því til að þeir væru tilbúnir til samstarfs við framhaldsskóla við utanverðan Eyjafjörð um 

verklega kennslu á starfssviði fyrirtækisins. 

 

Niðurstöður könnunar þessarar benda eindregið til að mikil þörf sé á meiri menntun á því  

landsvæði sem hún náði til. Þá er þörfin greinilega af ýmsu tagi og einskorðast ekki bara 

við háskólamenntun, heldur er ekki síður mikil þörf fyrir fólk með iðnmenntun. Þótt ekki 

sé ástæða til annars en ætla að svörin megi yfirfæra á önnur viðlíka svæði á 

landsbyggðinni, væri engu að síður fróðlegt að ráðast í víðtækari rannsóknir á þörf fyrir 

aukna menntun á landsbyggðinni, ekki síst í tengslum við atvinnulíf viðkomandi svæða. 

 

9.2 Viðhorf til náms á Norðurlandi vestra 

 

Bráðabirgðaniðurstöður í meistaraprófsrannsókn Nínu Þóru Rafnsdóttur,
 76

 kennara við 

Fjölbrautaskóla Norðulands Vestra, gefa vísbendingar um að mikill áhugi sé fyrir hendi 

hjá fólki á Norðurlandi vestra á að auka við menntun sína. Í viðamikilli rannsókn hennar 

sem náði til 1000 einstaklinga á aldrinum 18-60 ára sem dreifðir voru um allt Norðurland 

vestra, var spurt um viðhorf til gildis háskólamenntunar. Annars vegar snýr rannsókn 

þessi að persónulegu gildi háskólamenntunar fyrir viðkomandi einstakling og hins vegar 
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að gildi menntunarinnar fyrir samkeppnishæfni og framþróun svæðisins. Svarhlutfall í 

könnun þessari var lágt, svör fengust einungis frá um 200 einstaklingum. Í því sambandi 

skal bent á að aldursbilið í úrtakinu var stórt og gera má ráð fyrir að stór hópur úrtaksins 

sé búinn að koma sér fyrir í lífinu og hyggi ekki á frekara nám. En þótt svarhlutfall sé 

svona lágt bendir svörun engu að síður til þess að talsverður áhugi sé á háskólanámi á 

svæðinu.  Þannig segjast tæp 70% svarenda hafa áhuga á að stunda grunn- eða 

meistaranám á háskólastigi og yfir 90% eru mjög sammála eða frekar sammála um 

mikilvægi þess að nemendur eigi kost á námi á háskólastigi í sinni heimabyggð eða 

nálægt henni. Varðandi spurningu um val á búsetu telja um 80% svarenda skipta mjög 

miklu eða frekar miklu máli að hægt sé að stunda háskólanám á svæðinu. Tæp 98% 

svarenda segjast tilbúnir til að verja allt að 2 klukkustundum í ferðir á milli heimilis og 

háskóla dag hvern. Þá skiptir stærð háskóla máli því tæp 70% svarenda eru mjög eða 

frekar sammála þeirri fullyrðingu að við val á háskóla skipti máli að skólinn sé minni og 

tæp 94% svarenda telja mikilvægt að auðvelt sé að fá húsnæði nálægt skólanum. Það 

kemur ekki á óvart að tæp 94% svarenda eru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu 

að háskólamenntun sé nauðsynleg forsenda þess að Norðurland vestra verði 

samkeppnishæft við önnur svæði og jafnframt telja 92% svarenda Háskólann á Hólum 

mjög eða frekar mikilvægan fyrir svæðið.  

 

Fleiri áhugaverðar niðurstöður er að finna í rannsókn Nínu Þóru sem ekki verða tíundaðar 

hér. Þó er vert að ítreka að áhuginn á aukinni menntun á svæðinu er mikill og beinist í 

margar áttir og að mörgum greinum. En ef lesa á í forsendur þessa mikla áhuga má segja 

að hann eigi sér tvenns konar uppruna. Annars vegar snýr hann að því að fólk vilji breyta 

sinni eigin samfélagslegu stöðu, bæði félagslega og fjárhagslega og hins vegar hverfist 

áhuginn um viljann til að nýta mannauðinn á svæðinu betur í þágu sinnar heimabyggðar.  
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9.3 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um tvær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þörf og 

viðhorfi til menntunar á tveimur landsbyggðarsvæðum, sem bæði má telja til veikra 

svæða í efnahagslegu tilliti. Báðar þessar rannsóknir leiða í ljós mikinn áhuga á aukinni 

menntun og telja hana eftirsóknarverða.  Augljóst er að fólk hefur trú á að aukin menntun 

geti hvoru tveggja verið tæki til að auka persónulega möguleika og jafnframt að hún sé 

lykilatriði til að efla fyrirtækin og auka samkeppnisstöðu nærsvæðisins. Í ljósi 

umræðunnar í samfélaginu um mikilvægi menntunar sem tæki til framþróunar og 

aukinnar samkeppnishæfni landsins, sem meðal annars er borin uppi af ráðamönnum 

þjóðarinnar, er mikilvægt að ráðast í fleiri og ítarlegri rannsóknir á þörf og viðhorfi til 

menntunar. Fullyrða má að fram til þessa hafi allt of lítið verið gert af því að rannsaka 

þessi tengsl menntunar við framþróun í atvinnulífi og búsetumynstur, en rannsóknir af 

þessum toga eru í raun undirstaða þess að stjórnvöld geti með markvissum hætti mætt 

þörfum fólks og fyrirtækja sem vilja nútímalega uppbyggingu atvinnulífs og samfélags. 
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10 Háskólinn á Hólum – skóli fyrir framtíðina? 
 

Í köflum 8 og 9 ér að framan hefur verið leitast við að greina stöðu Háskólan á Hólum og 

það umhverfi sem hann er staðsettur í með tilliti til ýmissa styrkleika og veikleika og 

jafnframt hefur verið lagt mat á ógnanir sem að steðja, sem og tækifæri skólans til 

framþróunar. Jafnframt hefur afar lauslegt mat verið lagt á þann efnahagslega og 

félagslega ávinning sem Sveitarfélagið Skagafjörður hefur af skólanum. Þá hefur verið 

fjallað um niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á þörf og áhuga á aukinni 

menntun í hinum dreifðu byggðum. Enn framar í ritgerðinni hefur verið fjallað um nýtt 

og aukið  samfélagslegt hlutverk háskóla og þróun háskólastigisins hér á landi. Í því sem 

hér fer á eftir verður horft til framtíðar Háskólans á Hólum. Hvernig getur hann þróast til 

framtíðar og orðið sterkara samfélagslegt afl – afl sem setur mark sitt á þróun atvinnu- og 

menningarlífs í sínu nærumhverfi? Hvers konar skóli á hann að vera og hvaða skref er 

æskilegt fyrir hann að taka í þeim tilgangi að festa sig í sessi sem háskóli framtíðarinnar 

sem höfðar til  ungs fólks á starfsvæði hans en er jafnframt áhugaverður alþjóðlegur skóli 

með sterkar rætur í því samfélagi sem umlykur hann? 

 

10.1 Núverandi staða Háskólans á Hólum 

  

Háskólinn á Hólum samanstendur, eins og hér að framan er getið, af þremur deildum, 

ferðamáladeild, fiskeldis- og fiskalíffræðideild og hrossaræktar- og reiðmennskudeild. 

Skólinn hefur verið í miklum vexti undanfarin ár, bæði með tilliti til fjölda námskeiða 

sem boðið er upp á sem og rannsóknarverkefna. Þá hefur nemendafjöldi næstum 

þrefaldast frá árinu 1999. Auk tekna sem koma á fjárlögum frá íslenska ríkinu, hefur 

skólinn umtalsverðar sértekjur í gegnum samstarfsverkefni af ýmsum toga, rannsóknir og 

styrki. Á árinu 2006 námu þessar sértekjur 45% af heildartekjum skólans.
77

 Til að mæta 

aukinni húsnæðisþörf skólans hafa á undanförnum fimm árum verið byggðar rúmlega 80 
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nýjar nemendaíbúðir en einnig hefur verið byggt 3500m²  hesthús sem hvoru tveggja er 

notað sem kennslu- og rannsóknaraðstaða fyrir hrossaræktar- og reiðmennskudeildina og 

hýsir jafnframt hesta nemenda og kennsluhesta skólans. 

 

Á myndunum hér að neðan má sjá mynd af fjölgun nemenda við skólann annars vegar og 

hins vegar fjölgun starfsmanna við skólann á árunum 2000-2007. 

 

Mynd 12  Aukning á nemendafjölda við Háskólann á Hólum árin 2000-2007 

 

 

Heimild: Háskólinn á Hólum
78

 

 

Myndin sýnir að sókn nemenda í skólann er umtalsverð á þessu árabili. Frá árinu 2004 

kemur greinilega kippur í nemendaukninguna. Ástæður þessa eru einkum tvíþættar. Í 

fyrsta lagi hefur áhugi á íslenska hestinum  aukist verulega, bæði hérlendis og erlendis. Í 

samræmi við þennan aukna áhuga hefur skólinn lagt áherslu á að kynna starfsemi sína á 

þessu sviði og uppskorið verulega aukna sókn í hrossaræktar- og reiðmennskudeildina. 
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Erlendir nemendur við þessa braut eru nú um fjórðungur nemendanna. Auk þessa var á 

þessu tímabili byggt nýtt og glæsilegt hesthús sem gerir skólanum enn betur kleift að 

sinna þessum þætti starfseminnar. Samkvæmt upplýsingum frá skólanum vantar þó enn 

upp á að kennslu- og rannsóknaraðstaða sé eins og best verður á kosið.
79

 Í öðru lagi var á 

árinu 2005 byrjað að kenna til BA/BS prófs á ferðamálabraut. 

 

Mynd 13  Aukning á fjölda starfsmanna við Háskólann á Hólum árin 2000-2007 

 

Heimild: Háskólinn á Hólum
80

 

 

Í samræmi við nemendaaukningu fjölgar starfsmönnum í kennslu og rannsóknum upp úr 

2003. Starfsfólki í stjórnun og annarri umsýslu fjölgar ekki að sama skapi, en í samtölum 

við stjórnendur skólans kemur fram að auka þurfi verulega við stoðþjónustu við skólann.  

 

Í 5 ára áætlun skólans fyrir árin 2006-2011 er lögð áhersla á að hann sé leiðandi í 

rannsóknum og kennslu á fræðasviðum skólans og í samræmi við það muni hann leitast 
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við að laða til sín hæfustu starfsmennina og nemendurna. Jafnframt er lögð áhersla á að 

deildirnar þrjár séu öndvegissetur (center of excellence) hvert á sínu fræðasviði og að 

skólinn sé alþjóðlega viðurkenndur. Þá er gert ráð fyrir því að skólinn sé mikilvægasta 

uppspretta efnahagslegs vaxtar og framþróunar á Norðurlandi vestra þar sem samvinna 

við atvinnulíf er tengist fræðasviðum skólans og nýsköpun séu í fyrirrúmi.
81

 

 

10.2 Sérhæfðar námsleiðir 

 

Þær þrjár deildir sem starfræktar eru við Háskólann á Hólum eru allar tengdar náttúrunni 

og umhverfisvitund með einum eða öðrum hætti. Þær miða allar að því að nýta auðlindir 

til lands og sjávar með sjálfbærni þeirra að leiðarljósi. Hugtökin sjálfbærni, náttúruvernd, 

náttúruímynd, skynsamleg nýting náttúruauðlinda, vistvæn ferðaþjónusta, 

menningartengd ferðaþjónusta og fleiri af þessum toga eru allt hugtök sem eiga upp á 

pallborð nútímans í alþjóðasamfélaginu og þeir sem taka að sér að vera iðkendur í anda 

þessara hugtaka þykja til fyrirmyndar. Í kjölfar umræðu um breytingar í vistkerfum 

heimsins sem afleiðingu af hinum svokölluðu gróðurhúsaáhrifum hefur kastljós heimsins 

einnig beinst í auknum mæli að norðurslóðum og hreinni ímynd norðursins. Því mætti 

ætla að háskóli á norðurslóðum, sem sérhæfir sig á sviðum sem hafa fyrrnefnd hugtök í 

hávegum, ætti ekki í vandræðum með að laða til sín mikinn fjölda nemenda og hæfustu 

vísindamennina. Málið er þó ekki svo einfalt. Eins og segir í SVÓT greiningunni hér að 

framan er skólinn staðsettur úr alfararleið, í fámennu samfélagi sem ekki nýtur neinnar 

sérstakrar athygli ráðamanna, almennings eða fjölmiðla. Auk þess er honum af hálfu 

eigenda sinna afar þröngur stakkur skorinn fjárhagslega sem gerir honum m.a erfitt fyrir 

að taka þátt í samkeppninni um nemendurna - samkeppni sem á síðustu árum hefur 

markast af lögmálum auglýsinga- og markaðashyggju.  Telja má einnig að þrátt fyrir 

mikilvægi fræðigreina sem beinast að samspili manns og náttúru, eins og fræðigreinar 

Hólaskóla sannarlega gera og þrátt fyrir að umhverfisvitund sé ört vaxandi í heiminum, 

munu þær seint ná almennri hylli stórra nemendahópa, jafnvel þótt markaðssvæðið sé 

allur heimurinn. Þaðan af síður munu fræðigreinar skólans höfða til hins breiða hóps 

almennings á Norðurlandi vestra sem hefur áhuga og vilja til að takast á við menntun á 
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háskólastigi. Með ofansögðu er ekki gert lítið úr því að þær þrjár deildir sem skólinn 

byggir á, ekki síst hrossaræktar- og reiðmennskudeild, eru líklegar til að skapa skólanum 

enn meira vægi hér heima sem og á alþjóðavettvangi en nú er og þær eiga mikla 

möguleika á að festa sig enn frekar í sessi og skapa skólanum ennþá sterkari ímynd og 

orðspor. Engu að síður er það svo að ef skólinn ætlar sér að verða það afl í 

nærsamfélaginu sem svo margir háskólar, ekki síst í dreifðum byggðum hérlendis sem 

erlendis, stefna að, það er að segja að vera virkir þátttakendur í efnahagslegri, 

menningarlegri og félagslegri þróun og í góðum og gagnvirkum tengslum við atvinnulífið, 

er skólanum afar nauðsynlegt að finna fleiri stoðir til að byggja sína samfélagsþátttöku á.  

 

10.3 Fjölgun námsbrauta við Háskólann á Hólum 

 

Í samfélaginu umhverfis skólann hefur átt sér stað allmikil umræða um að fjölga þyrfti 

námsleiðum við Háskólann á Hólum. Fjölmargar greinar hafa komið upp í þeirri umræðu 

og hafa greinar eins og verkfræði, sagnfræði, fornleifafræði, viðskiptafræði, lögfræði, 

kennslufræði, hjúkrunarfræði og fleiri greinar verið nefndar sem áhugaverðar námsleiðir 

fyrir skólann að taka upp.
82

 Umræða þessi hefur m.a. byggst á þeirri sýn manna að 

mikilvægt sé fyrir skólann að taka upp vinsælar námsleiðir sem ekki væru eins sérhæfðar 

og núverandi námsleiðir skólans og sem þar af leiðandi gætu laðað til sín stærri 

nemendahópa. Þannig geti skólinn stækkað og orðið öflugri til allra verka. Eins og segir í 

kafla 7 hér að framan eru háskólar á Íslandi nú sjö talsins, auk  á annan tug rannsókna- og 

fræðasetra þeim tengd. Þær námsleiðir sem í boði eru í þessum háskólum eru nú um 300 

talsins og hefur prófgráðum á háskólastigi fjölgað um rúmlega eitt hundrað frá árinu 1999. 

Þetta verður að teljast vel í lagt miðað við mannfjölda í landinu. Miðað við þetta mikla 

framboð námsleiða verður það að teljast vafasamt að skynsamlegt sé fyrir Háskólann á 

Hólum að leggja í þá miklu fjárfestingu að byggja upp nýjar heildstæðar námsleiðir sem 

ætlað er að laða til sín stóra hópa nemenda, meðal annars með tilliti til fjölda háskóla í 

landinu en einnig í ljósi fjárhagslegrar stöðu skólans og þess fámennis sem hann er 

staðsettur í.  Miklu frekar er mikilvægt að festa þær námsbrautir sem nú þegar eru 
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kenndar við Háskólann á Hólum enn frekar í sessi og byggja eins og hægt er ofan á þær. 

Almennt virðast sérfræðingar á sviði menntamála nokkuð sammála um að litlum 

háskólum á landsbyggðinni sé afar mikilvægt að marka sér sérstöðu í námsframboði, 

sérstöðu sem byggir á styrkleikum umhverfisins. Háskólinn á Hólum byggir sitt 

námsframboð einmitt á styrkleikum héraðsins og afar mikilvægt er að skólinn verði 

óumdeilanlega fremstur háskóla í kennslu og rannsóknum á sínum brautum. Þetta 

endurspeglast í stefnu skólans, eins og fram hefur komið og er enn fremur í samræmi við 

stefnu stjórnvalda um aukin gæði og alþjólega samkeppnishæfni íslenskra háskóla, sbr. 2. 

grein í lögum um háskóla árið 2006. 

 

Auk ofangreinds má halda því fram að með því að nota kraftana til að byggja upp enn 

eina heildstæða námsbraut við skólann sé verið að takmarka möguleika hans til þróunar á 

öðrum sviðum. Þess í stað sé skynsamlegra að róa á fleiri mið og freista þess að fanga 

mismunandi áhuga og ólíkar þarfir fólks fyrir háskólanám í samstarfi við aðra háskóla, 

hérlendis sem erlendis. Ýmislegt bendir til þess að sókn í styttra nám á háskólastigi sé að 

aukast og háskólar leitast almennt við að svara þeirri sókn. Þá hefur einnig færst mjög í 

aukana að háskólarnir bjóði fram nám í fjarnámi eða lotum, enda eru slíkar leiðir afar 

mikilvægar fyrir möguleika fólks á landsbyggðinni til að stunda háskólanám.  

 

10.4 Endurmenntunar- og fjölgreinadeild Háskólans á Hólum 

 

Öflug endurmenntun og hvers kyns viðleitni háskóla til að auka menntunar- rannsóknar-

og þróunartækifæri á háskólastigi fyrir íbúa á svæðum sem skólarnir þjóna (e. extension 

service)
83

 er algeng við marga erlenda háskóla. Þetta er öflugt tæki til að auka 

menntunarstig íbúa og möguleika þeirra á að taka upplýstar ákvarðanir um fjárhagslega, 

félagslega og menningarlega þætti í umhverfi þeirra og stuðla þannig að jákvæðri 

byggðaþróun ásamt meiri lífsgæðum. Starfsemi íslenskra háskóla á undanförnum árum 

bendir til sömu þróunar hér á landi. Af þessu má ætla að annars vegar séu skólarnir að 

svara ákveðinni þörf fyrir fjölbreytilega skemmri og lengri háskólamenntun, hvort sem 
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þörfin er sprottin af áhuga einum saman eða af þörfum atvinnulífsins fyrir nýja þekkingu 

og meiri þekkingu. Hins vegar má svo ætla að háskólarnir sjái slíkar deildir sem tækifæri 

til að auka við starfsemi sína og laða til sín fleiri nemendur.  

 

Samhliða stefnu Háskólans á Hólum að byggja fagdeildir sínar upp sem öndvegissetur á 

sínu sviði ,gæti verið skynsamlegt fyrir Háskólann á Hólum að stefna að útvíkkun á 

starfseminni í þá átt sem hér að ofan er rætt um með stofnun nýrrar deildar við skólann -  

endurmenntunar- og fjölgreinadeild. Deildinni mætti ætla að skipuleggja og halda utan 

um námskeið sem boðin væru í tengslum við skipulagt nám við námsbrautir skólans. 

Einnig gæti deildinni verið ætlað að bjóða nýjar námsgreinar sem nýst gætu sem 

valnámskeið í hefðbundnu námi skólans og geti jafnframt nýst sem hluti af öðru 

háskólanámi við innlenda sem erlenda háskóla. Þá gæti deildin einnig boðið upp á 

einingabært nám á háskólastigi sem sérstaklega er sniðið að þörfum fólks í atvinnulífinu. 

Nám á háskólastigi getur verið í formi námskeiða, styttri námsleiða (diploma) eða 

námsleiða til BA/BS náms í samvinnu við aðra háskóla.  

 

Til að koma til móts við þann hóp fólks sem ekki hefur formleg réttindi eða nægjanlegan 

undirbúning  til að hefja háskólanám væri jafnframt mögulegt að skólinn hefði innan 

sinna vébanda svokallað frumgreinanám, eða undirbúningsnám sem miði að því að gera 

þennan hóp hæfan til að takast á við háskólanám. Hér  er m.a. átt við fólk sem komið er 

yfir hefðbundinn framhaldsskólaaldur og gjarnan búið að koma sér fyrir í atvinnulífinu. 

Þrátt fyrir að á svæðinu sé framhaldsskóli (Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra) hentar 

þessum hópi fólks síður að setjast í 3-4 ára dagskóla til að öðlast þann undirbúning sem 

til þarf.  

 

Skipulagning náms í deild sem þessari gæti verið með ýmsum hætti, allt eftir því hvað 

hentar hverjum námshópi fyrir sig. Sem dæmi um skipulag væri hægt að bjóða upp á 

kennslu í lotum, dagkennslu, kvöldkennslu og kennslu í fjarnámi. Jafnframt er mikilvægt 

að hafa í huga að til þess að tryggja sem best að slík deild standist samanburð við aðrar 

sambærilegar stofnanir þyrfti að byggja upp öflugt samstarf við innlenda og erlenda skóla 

og einstaklinga um aðkomu að inntaki og kennslu námsins á breiðum grunni og vart er 
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raunhæft að gera ráð fyrir að slík deild hefði rekstrargrundvöll án samninga við aðra 

háskóla. 

 

Grundvallarforsenda slíkrar deildar við Háskólann á Hólum er án efa að rík svæðisbundin 

samstaða náist um hana, ekki einungis með öðrum menntastofnunum á svæðinu og 

öðrum beinum hagsmunaaðilum, heldur þarf aðkoma almennings að vera mikil. Til að 

svo geti orðið er mikilvægt að skólinn eigi á hverjum tíma samtal við íbúana og hlusti vel 

eftir þörfum þeirra um menntun. Jafnframt er mikilvægt að vera í góðum og gagnvirkum 

tengslum við atvinnulíf, stofnanir og hvers kyns félagasamtök og gefa þessum aðilum 

færi á að koma að mótun og stjórnun deildarinnar. Forsvarsmenn opinberra aðila og 

einkafyrirtækja þurfa að geta haft mikil áhrif á mótun og framboð náms í slíkri deild, 

þannig að tryggt sé að hún þjóni markmiðum um að auka samkeppnishæfni svæðisins í 

víðum skilningi. Áherslu þarf m.ö.o. að leggja á nám sem tengist sérstökum einkennum, 

þörfum og styrkleikum/veikleikum Norðurlands vestra. Þótt svæðið sé í heild sinni veikt í 

ýmsu tilliti er þar þó engu að síður að finna mikilvæga sprotastarfsemi, auk stærri 

stofnana, sem tengja má rannsóknarstarfsemi af ýmsu tagi. Fyrir utan þær stofnanir sem 

minnst var á í kafla 8 hér að framan á má nefna heillbrigðisstofnanir á svæðinu, 

byggðasöfn, Náttúrustofu Norðurlands vestra á Sauðárkróki, Norðurlandsdeild 

Veiðimálastofnunar á Sauðárkróki, Sögusetur íslenska hestsins á Hólum, Selasetur á 

Hvammstanga, Hafíssetur á Blönduósi og BioPol – sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd o.fl.  

 

10.5 Skipulag Háskólans á Hólum 

 

Markmiðið með tillögu um að stofna endurmenntunar- og fjölgreinadeild af því tagi sem 

er að ofan er greint er í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi að festa skólann betur í sessi sem 

svæðisskóli sem þjónar betur en nú er þörfum almennings á starfssvæði hans fyrir 

menntun og í öðru lagi að auka samkeppnishæfni svæðisins með aukinni menntun og 

þeim jákvæðu hliðaráhrifum sem aukin menntun hefur á fólk og fyrirtæki. Skólinn á að 

vera skóli í samfélaginu og skóli fyrir samfélagið. 
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Myndin hér að neðan skýrir ákveðna hugsun um hvernig nýtt skipulag skólans gæti litið 

út með það að leiðarljósi að hann væri að þjóna samfélaginu í heild. 

 

Mynd 14  Skipulag Háskólans á Hólum 

 

 

 

Í innsta hringnum eru deildir Háskólans á Hólum sem mynda kjarnastarfsemi hans. 

Kjarnastarfsemi þjónar endurmenntunar- og fjölgreinadeild m.a.með því að leggja til 

þekkingu og rannsóknir, ásamt því að taka þátt í skipulagningu náms, kennslu og annarri 

starfsemi eftir því sem við á. Endurmenntunar- og fjölgreinadeildin þjónar samfélaginu
84

 

með því að skipuleggja og bjóða upp á frumgreinanám og styttra eða lengra háskólanám í 

samræmi við þarfir einstaklinga, stofnana og fyrirtækja hverju sinni. Samfélagið þjónar 

skólanum með því að nýta námsframboð og leggja honum til þekkingu sem skólinn býr 

ekki yfir, auk þess að taka virkan þátt í skipulagningu og framkvæmd náms.  

 

Áður hefur verið minnst á að stefna yfirvalda menntamála í landinu hnígi í þá átt að 

þurrka út mörk á milli skólastiga, eyða blindgötum í skólakerfinu og skapa aðstæður fyrir 

nemendur að fara sína leið í námi án kerfislægra hindrana. Séð frá sjónarhóli 

svæðisbundinna hagsmuna á Norðurlandi vestra, hlýtur það að vera eftirsóknarvert að 

nýta sem best þær skólastofnanir sem þar eru til að skapa nemendum þessa sjálfstæðu, 

                                                 
84

  Með ,,samfélagi“ er hér átt við einstaklinga, fyrirtæki, opinbera aðila, stofnanir og félagasamtök af  

     hvaða tagi sem er.  

Kjarna- 
starfsemi 
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persónulegu og hindrunarlausu leið til menntunar. Í þessu tilliti má hugsa sér að 

Háskólinn á Hólum,  Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra og Farskólinn – miðstöð 

símenntunar á Norðurlandi vestra renni að einhverju leyti saman og myndi það sem upp á 

enska tungu hefur verið kallað ,,dual school“ eða ,,dual education“. Skólar eða 

menntaleiðir af þessu tagi hafa á undanförnum árum rutt sér til rúms víðs vegar í 

heiminum, t.d. í Englandi, Ástralíu og Kanada  og fela í sér að framhaldsnám (e. further 

education) og háskólanám (e. higher education) er sett saman í eina stofnun.
85

 Afar 

mismunandi er hvernig skólar þessir eru útfærðir, en hugmyndafræðin að baki þeim 

liggur í ýmsum félagslegum, pólistískum markaðslegum aðstæðum. Félagslegt réttlæti og 

aukið aðgengi að menntun er t.d. ein af ástæðum sem nefndar eru og í Kanada eru 

sérstaklega nefnd þau rök fyrir aukinni samþættingu framhalds- og háskólanáms að slíkt 

auðveldi fólki í dreifðum byggðum að sækja sér framhalds- og háskólamenntun. Endur- 

og símenntun (e. lifelong learning) og fjarnám eru einnig lykilhugtök í starfsemi þessara 

skóla.
86

   

 

Sú hugmyndafræði sem að framan er lýst í tengslum við nýja Endurmenntunar- og 

fjölgreinadeild við Háskólann á Hólum kemur vel heim og saman við hugmyndafræði þá 

sem dual - skólarnir byggja á og vel má hugsa sér að innan ekki svo langs tíma verði 

mynduð ein regnhlífarstofnun sem hýsi og reki þær stofnanir á Norðurlandi vestra sem 

sinna framhalds- og háskólamenntun á svæðinu. 
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 Sjá t.d. heimasíður  Thames Valley University http://tvu.ac.uk  og Victoria University  

    http://www.vu.edu.au  
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 Garrod og Macfarlane. ,,Scoping the Duals: Structural Cahllenges of  Combining Further and Higher  

    Education in Post-Secondary Institutions.“  

http://tvu.ac.uk/
http://www.vu.edu.au/
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10.6 Rekstrarform Háskólans á Hólum  

 

Háskólinn á Hólum er í eigu íslenska ríkisins og rekinn með framlögum á fjárlögum auk 

sjálfsaflafjár, sem eins og að framan getur, var 45% af heildartekjum skólans árið 2006. Í 

nærumhverfi skólans hefur rekstrarform hans og aðkoma ríkisvaldsins að starfseminni á 

breiðum grunni verið mjög til umræðu. Sú umræða endurspeglar þá óánægju sem lýst var 

í umfjöllun um veikleika skólans hér að ofan. 

 

Beinn ríkisrekstur, eins og við á um Háskólann á Hólum, á sér langa sögu í íslensku 

samfélagi og hefðin er rík hvað þetta varðar. Alla síðustu öld og fram á þennan dag hefur 

umfang ríkisrekstrar aukist jafnt og þétt, þrátt fyrir ólík sjónarmið um að hve miklu leyti 

ríkisvaldið á að koma að rekstri mismunandi samfélagsþátta. Afstaða manna í þessu á sér 

að einhverju leyti rætur í pólitískri hugmyndafræði og pólitískum skoðunum einstaklinga, 

þar sem hægri menn hafa frekar viljað takmarka umsvif ríkisins og treysta markaðnum og 

einkaframtakinu til að leysa úr verkefnunum, en vinstri menn hafa á hinn bóginn 

vantreyst hinum frjálsa markaði og viljað tryggja taumhald ríkisins með margvíslegri 

starfsemi ríkisins í þágu jöfnuðar og velferðar.
87

 Vissulega má rökstyðja að beinn 

ríkisrekstur menntastofnana hafi marga kosti umfram önnur rekstrarform og opinberar 

stofnanir eru beinlínis hannaðar til að ná tilteknum árangri. Þar af leiðir getur 

sveigjanleiki í opinberum rekstri verið meiri en í óbeinum ríkisrekstri, þar sem oft þarf að 

semja við þriðja aðila til að miðla málum og það felur í sér kostnað og tíma. Réttlæting 

ríkisafskipta felst meðal annars gjarnan í því að beinn ríkisrekstur getur aukið jöfnuð í 

samfélaginu og tryggt réttláta skiptingu gæða. Ríkisrekstur getur einnig komið til móts 

við ýmsa markaðsbresti, eins og t.d. skort á samkeppni og nýtingu framleiðsluþátta, eins 

og t.d. vinnuafl, fjármagn og auðlindir. Réttlætingin getur líka falist í því að einhver 

tiltekin gæði hafi ekki bara jákvæð áhrif á einstaklinginn sem nýtir þau, heldur hafi 

samfélagið allt mikla hagsmuni af því að einstklingarnir nýti þessi gæði og því sé 

mikilvægt að ríkið stuðli að sem mestri útbreiðslu þeirra. Dæmi um slík ytri áhrif er 

einmitt menntun – samfélagið allt hefur mikla hagsmuni af að til séu vel menntaðir 

kennarar, læknar og verkfræðingar svo dæmi séu tekin. Sem dæmi um ábata samfélagsins 
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 Gunnar Helgi Kristinsson. ,,Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu.“ 
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af menntun, hefur verið bent á að uppbygging mannauðs með niðurgreiðslum á menntun 

hér á landi hafi leitt til um fimmtungs þess hagvaxtar sem átti sér stað á árabilinu 1970-

1992.
88

  Gallar hins beina opinbera reksturs eru á hinn bóginn fyrst og fremst þeir að 

erfitt getur verið að mæla árangur, því markmiðin eru oft svo mörg og óljós. Þá er 

opinber rekstur háður ströngum reglum um starfsmannamál sem geta gert stjórnendum 

afar erfitt fyrir um t.d. að vera í virkri samkeppni um hæfustu starfsmennina. Þrátt fyrir 

það sem hér að ofan segir að beinn ríkisrekstur geti verið sveigjanlegur og brugðist hratt 

við, þar sem hann beinist að tilteknum verkefnum, er reyndin hins vegar sú að þvert á 

móti getur hann verið afar seinn að bregðast við og aðlagast nýjum og breyttum þörfum.
89

  

 

10.7 Nýskipan í opinberum rekstri 

 

Líkt og í öðrum vestrænum ríkjum hafa sjónir manna beinst í æ ríkari mæli að því 

hvernig hagkvæmt sé og skynsamlegt að koma sívaxandi óskum og þörfum um þjónustu 

af hálfu hins opinbera í önnur rekstrarform en beinan rekstur ríkisins. Viðurkennt er að 

ekkert rekstrarform er gallalaust og því er mikilvægt að leitast við sníða formið að 

verkefninu í hverju tilviki fyrir sig. Árið 1993 kynntu íslensk stjórnvöld áform um 

endurbætur í ríkisrekstri sem kallaðar hafa verið ,,nýir stjórnarhættir“ eða ,,nýskipan í 

opinberum rekstri“ og er þýðing á enska hugtakinu ,,New Public Management“. Stefna 

þessi var formlega samþykkt af þáverandi ríkisstjórn árið 1995. Nýskipan í opinberum 

rekstri er hugmyndafræði og safn verkfæra sem miðar að því að leysa hin margvíslegu 

verkefni ríkisins með nýjum og markvissari hætti með það sem markmið að leita nýrra 

leiða til að auka markvirkni, skilvirkni og sveigjanleika í opinberum rekstri. Þetta skyldi 

meðal annars gert með því að færa verkefni ríkisins út á hinn frjálsa samkeppnismarkað 

með einkavæðingu eða að færa lögmál hins frjálsa samkeppnismarkaðar inn í rekstur 

ríkisins eða í þriðja lagi einhvers konar samblandi af þessu - einkarekstri og ríkisrekstri. 

Hugmyndafræði þessi á rætur sínar að rekja til Bretlands en hefur fengið alþjóðlega 
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 Axel Hall o.fl. Byggðir og búseta.Þéttbýlismyndun á Íslandi. (Haustskýrsla 2002) bls.52. 
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 Umfjöllun um beinan ríkisrekstur er byggð á Salomon, L. (riststj.). The Tools of Government. A Guide to  

   the Newgovernance. bls. 48-74 
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útbreiðslu á undanförnum árum. 
90

 Auk þessara alþjóðlegu strauma og viðhorfa til 

opinbers reksturs voru forsendur og aðalhvatar þess að ákveðið var að ráðast í umræddar 

endurbætur í ríkisrekstri erfiðleikar í íslensku samfélagi í í kringum og eftir 1990. Dapurt 

efnahagslegt ástand þjóðarinnar, tekjuhalli og sívaxandi skuldir ríkisins áttu sinn þátt í 

því að menn fóru að leita annarra leiða til lausnar margvíslegra verkefna og vandamála 

sem ríkið hafði verið að kljást við með hefðbundnum aðferðum. Þegar betur fór að ganga 

í efnahagsbúskap þjóðarinnar og skuldir ríkissjóðs upp greiddar í einni mestu 

efnahagslegu uppsveiflu sem um getur í sögu landsins upp úr árinu 1997, má segja að 

áhugi á nýskipan í ríkisrekstri hafi nokkuð farið að dofna.
 91

  

 

Í ávarpi sem fjármálaráðherra sem hann hélt á málþingi Stofnunar stjórnsýslufræða þann 

30.11.2005 
92

 sagði hann hins vegar að tími væri nú kominn, þegar 10 ár væru liðin frá 

því að Nýskipan í ríkisrekstri var ýtt úr vör, til að beina sjónum að því verkefni á ný. Þar 

sagði hann m.a.:  

 

,,Það sem liggur fyrir á þeim vettvangi er að leggja fram tillögur um breytingar á  

stofnanakerfi og rekstri verkefna á grundvelli skilvirkni, hagkvæmni og betri  

þjónustu við borgarana. Jafnframt verður unnið að tillögum um mismunandi  

rekstrarform fyrir ríkisreksturinn eftir eðli verkefna.“ 

 

Í kjölfarið hefur svo verið sett fram á vettvangi fjármálaráðuneytisins ,,Stefna um 

árangursríkan ríkisrekstur”. Um er að ræða aðgerðaáætlun fyrir árin 2008-2010. Stefna 

þessi, sem byggir á þeirri stefnumörkun sem sett var fram fyrir rúmum áratug, felur m.a. í 

sér áherslu á að settar séu fram skýrar tillögur um hentug rekstrarform fyrir ríkisrekstur 

og skilgreina kröfur sem gerðar eru fyrir hvert þeirra. Þar er jafnframt ítrekað að leita 
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 Arnar Jónsson og Arnar Pálsson. ,,Er enn stefnt að nýskipan í opinberum rekstri?”og Ómar H.    

    Kristmundsson.  Reinventing government in Iveland. A case study of public management reform. bls.  

    141-143 
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 Ómar H. Kristmundsson. Reinventing government in Iveland. A case study of public management  
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 Sótt af heimasíðu fjármálaráðuneytisins þann 27. júní 2008. Slóðin er  

   www.fjarmalaraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar/nr/5021. Sótt af netinu 27.  
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þurfi  ,,nýrra leiða til að bæta reksturinn og kanna möguleika á að fela öðrum að sinna 

tilteknum verkefnum ríkisins.
93

 

 

Af því sem hér að framan greinir má augljóst vera að vilji ríkisvaldsins stendur til þess að 

skilgreina betur einstök verkefni í rekstrinum með það að markmiði að finna besta 

rekstrarform viðkomandi verkefnis.  

 

10.8 Á að breyta rekstrarformi Háskólans á Hólum? 

 

Í upphafi umfjöllunar um rekstrarform Háskólans á Hólum er vert að vitna í ræðu 

menntamálaráðherra, sem hún hélt á málþingi um stjórnun háskóla sem haldið var í 

Kennaraháskóla Íslands um þann 8. desember 2004. Þar segir ráðherra m.a.: 

 

 Starfsumhverfi háskólanna hefur verið að breytast ört, þeir hafa vaxið hratt að  

 umfangi og til þeirra eru gerðar stöðugt meiri kröfur. Hinir opinberu háskólar  

 standa nú jafnframt frammi fyrir meiri samkeppni en áður og því eðlilegt að menn  

 velti jafnframt fyrir sér hversu vel þeir eru í stakk búnir til að mæta samkeppni á  

 næstu árum. Við verðum að velta því fyrir okkur hvort ríkisháskólarnir búi við  

 nægjanlegan sveigjanleika eða hvort reglur um þá hefti þá að einhverju leyti í því  

 umhverfi sem þeir starfa nú í. Opinberu háskólarnir starfa samkvæmt svipuðum  

 lagaramma og aðrar ríkisstofnanir en samanborið við til dæmis  

 sjálfseignarstofnanir er umhverfið annað. Rekstrarskilyrði opinberu háskólanna  

 eru að því leytinu til sambærileg við rekstrarskilyrði sjálfseignarstofnana að  

 fjárframlög þeirra byggja á sömu lögmálum, þ.e. reikniflokkun og  

 nemendaígildum, en á hinn bóginn hafa sjálfseignarstofnanir mun meira frelsi og  

 sveigjanleika á öðrum sviðum.“
94

 

 

                                                 
93

 Sótt af heimasíðu fjármálaráðuneytisins þann 30. júní 2008. Slóðin er www.fjarmalaraduneyti.is/helstu -  

vidfangsefni/umbaetur/nr/7565. 
94

 Sótt af heimasíðu menntamálaráðuneytisins www.stjr.mrn.is þann 30. júní 2008. Slóð síðunnar er 

    http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/nr/2908 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/helstu%20-%20%20vidfangsefni/umbaetur/nr/7565.
http://www.fjarmalaraduneyti.is/helstu%20-%20%20vidfangsefni/umbaetur/nr/7565.
http://www.stjr.mrn.is/


 98 

Hér að framan hefur verið rætt um mikilvægi Háskólans á Hólum fyrir nærsamfélag hans, 

sérstaklega Skagafjörð og raunar allt Norðurland vestra – eitt mesta láglaunasvæði 

landsins. Jafnframt hafa hugmyndir um möguleika skólans til að þjóna samfélaginu enn 

betur með nýrri deild, endurmenntunar- og fjölgreinadeild, sem auk þess að bjóða upp á 

frumgreina- og háskólanám á breiðum grunni, gæti þjónað atvinnlífi og stofnunum á 

svæðinu betur með hagnýtum rannsóknum og samstarfi af ýmsu tagi. Markmið slíkrar 

þjónustu og samstarfs ætti að vera að styrkja inniviði fyrirtækjanna og samfélagsins í 

heild með því að stuðla að aukinni menntun og þekkingu, sem hvoru tveggja er 

grunnforsenda þess að fyrirtæki og einstök svæði séu samkeppnishæf. Í SVÓT 

greiningunni hér að framan er jafnframt fjallað um meint áhugaleysi eigenda skólans sem 

fyrst og fremst birtist í seinvirkni í öllum afgreiðslum, fáskiptni og tortryggni. 

Heimamönnum virðist einnig sem skilningur á eðli skólans, starfsemi hans og samspili 

hans við svæðisbundna hagsmuni séu af skornum skammti í ríkiskerfinu. Þá hefur einnig 

verið fjallað um þær mörgu stofnanir og þau fjölmörgu verkefni sem skólinn tengist í 

heimabyggð og þær sögulegu rætur sem gera skólann ekki bara að menntastofnun, heldur 

fjölþættri menningarstofnun sem ekki verður slitin úr samhengi við sögu svæðisins og 

þróun þess til framtíðar. Í því samhengi hefur verið bent á að skólinn byggi einmitt 

kjarnastarfsemi sína á þeim atvinnugreinum og þeirri menningarhefð sem hvað ríkust er í 

nærsamfélaginu. 

 

Í ljósi þess sem að framan segir er það niðurstaða höfundar að mikilvægt sé að efla 

aðkomu heimamanna að stjórnun og rekstri Háskólans á Hólum og freista þannig að leiða 

þróun hans til framtíðar í góðu hljómfalli við hagsmuni svæðisins að öðru leyti. 

Spurningin um hvort markmiðum um eflingu skólans í anda svæðisbundinna hagsmuna 

verði betur náð með því að færa eignarhald og/eða rekstur til heimaaðila er áleitin. 

Einkum virðast þrjár aðferðir koma til greina í því efni. Í fyrsta lagi að heimaaðilar 

mynduðu félag sem gerði samning við ríkisvaldið um að yfirtaka eignir og rekstur 

skólans. Í öðru lagi að heimaaðilar mynduðu félag um að gera samning við ríkisvaldið 

um rekstur skólans. Og í þriðja lagi að skólinn verði gerður að sjálfseignarstofnun. Nú 

þegar eru nokkrar fyrirmyndir að því að menntastofnanir á Íslandi séu reknar með öðrum 

hætti en beinum ríkisrekstri, þótt allar háskólastofnanir búi við nokkuð sambærileg 
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rekstrarskilyrði hvað varðar fjárframlög frá ríki. Sem dæmi um annað rekstrarform en 

ríkisrekstur, má nefna að Háskólinn í Reykjavík er rekinn af Sjálfseignarstofnun 

Verzlunarráðs Íslands um viðskiptamenntun, Háskólinn á Bifröst er sjálfseignarstofnun 

og Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, 

fyrirtækja og almannasamtaka. Miðað við orð menntamálaráðherra í ræðu þeirri er hér að 

ofan er vitnað til hafa sjálfseignarstofnanir eða einkahlutafélög mun meira frelsi og 

sveigjanleika í rekstri sínum en ríkisreknir háskólar. Þannig heyra sjálfseignarstofnanir og 

einkahlutafélög ekki undir lög um starfsmenn opinberra stofnana né  kjarasamninga 

þeirra og eru ekki settar skorður um þátttöku í margvíslegri starfsemi. Heimilt er  

sjálfseignarstofnunum og einkahlutafélögum að innheimta skólagjöld og þær hafa mun 

frjálsari heimildir til að afla sér fjár en ríkisháskólarnir. 

 

Ofnagreindir kostir sjálfseignarstofnana eða einkahlutafélaga umfram ríkisrekna háskóla 

geta vissulega verið tvíeggjað sverð í ýmsu tilliti, ekki síst út frá sjónarmiðum nemenda 

og starfsfólks. Þau álitaefni verða ekki tíunduð hér.
95

 Hins vegar skal það ítrekað að það 

eru fyrst og fremst hinir svæðisbundnu hagsmunir sem gera það fýsilegt að skoðað verði 

með ítarlegum hætti að breyta rekstarformi Háskólans á Hólum. Í öllum slíkum 

breytingum er þó mikilvægt að festa í sessi ákveðin grundvallarsjónarmið um sjálfstæði 

og frelsi til kennslu og rannsókna, ásamt tjáningarfrelsi og fagleg viðmið.  

 

10.9 Samantekt 

 

Í kafla þessum var fjallað um núverandi starfsemi og stöðu Háskólans á Hólum og 

hvernig hann gæti þróast til framtíðar. Sérstök áhersla var lögð á mikilvægi þess að hann 

aðlagaði sig betur að því nærsamfélagi sem hann er staðsettur í og styrkti stöðu sína sem 

aflvaki nýrrar og aukinnar þekkingar og nýsköpunar á Norðurlandi vestra í samvinnu við 

fyrirtæki og stofnanir. Í þessari framtíðarsýn var rætt um möguleikann á að mynda eina 

stofnun (regnhlífarstofnun) sem tæki að sér rekstur allra þeirra stofnana sem hafa á sinni 
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 Í þessu sambandi má benda á greinargerð frá Félagi háskólakennara og Félagi prófessora til  

   deildarforseta háskóla Íslands, þann 20. apríl 2004. Greinargerðin er birt á heimasíðu Háskóla Íslands,  

   www.hi.is  Slóðin er  http://www.hi.is/Fel/FH/hi-sjalfseignarstofnun.html . Sótt 22. apríl 2008. 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Sj%C3%A1lfseignarstofnun_Verzlunarr%C3%A1%C3%B0s_%C3%8Dslands_um_vi%C3%B0skiptamenntun&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Sj%C3%A1lfseignarstofnun_Verzlunarr%C3%A1%C3%B0s_%C3%8Dslands_um_vi%C3%B0skiptamenntun&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Sj%C3%A1lfseignarstofnun_Verzlunarr%C3%A1%C3%B0s_%C3%8Dslands_um_vi%C3%B0skiptamenntun&action=edit&redlink=1
http://www.hi.is/
http://www.hi.is/Fel/FH/hi-sjalfseignarstofnun.html
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könnu framhalds- og háskólamenntun á svæðinu. Fjallað var um rekstrarform skólans, 

yfirlýsingar og stefnumörkun ráðamanna varðandi nýskipan í ríkisrekstri. Niðurstaða 

þessarar umfjöllunar gefur tilefni til að skoðað verði gaumgæfilega að breyta 

rekstrarformi Háskólans á Hólum með það að markmiði að auka vægi heimamanna í 

þróun hans, stjórnun og rekstri. 
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11 Hvert stefna yfirvöld? 
 

Hér að framan hefur verið vitnað til þess að ýmsum fræðimönnum á sviði búsetu- og 

byggðaþróunar, sem og stjórnmálamönnum hefur orðið tíðrætt um mikilvægi þess að efla 

menntun og aðgengi að menntun í dreifðum byggðum á þeim forsendum að aukin 

menntun sé einn af mikilvægari þáttum í uppbyggingu nútímahagkerfa. Atvinnulífið 

byggi í síauknum mæli starfsemi sína á menntuðu vinnuafli og því sé aðgengi að 

viðeigandi menntun einn af þeim þáttum sem ræður staðsetningu fyrirtækja. Auk þess að 

vera mikilvægt tæki til efnahagslegrar þróunar sé aukin menntun einstaklinganna til þess 

fallin að styrkja innviði einstakra samfélaga á ýmsa lund, geri þau fýsilegri til búsetu og 

auki jafnframt almenn lífsgæði fólks. En hvert stefna yfirvöld í þessum málum? Fylgjast 

orð og athafnir ráðamanna að, eða er orðræðan um samfélagslegt mikilvægi menntunar 

og rannsókna meira til skrauts á tyllidögum? Hér að neðan verður fjallað um þau skref 

sem stjórnvöld hafa stigið á síðustu árum í þá veru að byggja upp mennta- og 

vísindasamfélagið á landsbyggðinni og þær áherslur sem sjá má á menntauppbygginguna 

sérstaklega, í hinum ýmsu aðgerðum stjórnvalda. 

 

11.1 Skóli sem aflgjafi byggðanna 

 

Hugmyndin um að það skipti miklu máli fyrir þróun hinna dreifðu íslensku byggða að  

íbúar þeirra hafi gott aðgengi að góðri menntun á sér langa sögu í íslensku samfélagi. 

Með þéttbýlismynduninni upp úr aldamótunum þarsíðustu fór fólk að streyma úr 

sveitunum til þéttbýlisstaða hringinn í kringum landið. Vaxandi sjávarútvegur og aukin 

iðnvæðing voru helstu hvatarnir að þeim flutningum og á árunum 1900-1950 flutti 

helmingur þjóðarinnar búferlum úr sveitunum til bæjanna.
96

  Það er heldur engin tilviljun 

að Reykjavík varð svo yfirgnæfandi stór  á örskömmum tíma sem raun ber vitni um. Í 
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 Axel Hall o.fl. Byggðir og búseta.Þéttbýlismyndun á Íslandi. (Haustskýrsla 2002) bls 39. 
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Reykjavík voru í senn ákjósanlegar hafnaraðstæður og aðgengi að góðum 

landbúnaðarsvæðum var einnig mjög gott. Samgöngur á landi voru afar frumstæðar og 

það skapaði Reykjavík, sem miðstöð strandsiglinga, einnig sérstaka stöðu til að festa sig í 

sessi og vaxa hratt. Þéttbýlismyndun á Íslandi tók skamman tíma og ekki er ólíklegt að 

byggðamynstrið væri öðru vísi og hugsanlega dreifðara í dag ef þessi þéttbýlismyndun 

hefði tekið lengri tíma og samgöngur á landi verið betri á þeim árum sem þessi þróun var 

í sem mestum gangi. Höfuðatvinnugreinunum tveimur hefði þá gefist betra  færi á að 

aðlaga sig betur örum framförum í öðrum greinum atvinnulífsins.
97

 

 

Í borginni byggðust menntastofnanirnar upp og þeir sem vildu afla sér menntunar urðu að 

sækja hana þangað. En á þriðja áratug síðustu aldar var mikið átak gert í því að færa 

menntunina nær fólkinu Stofnaðir voru húsmæðraskólar og héraðsskólar vítt og breitt um 

landið. Einnig var Menntaskólanum á Akureyri heimilað að útskrifa stúdenta. 

Aðalhvatamaðurinn að þessari menntasókn var Jónas Jónsson frá Hriflu sem vildi hvoru 

tveggja hnekkja einokun Reykjavíkur í menntamálum og stofna nýja skóla í nábýli við 

íbúa í sveitum landsins.
98

  Segja má að forsendur menntasóknarinnar í upphafi síðustu 

aldar séu að einhverju leyti þær sömu og í dag; gífurlegur fólksflutningur af 

landsbyggðinni til stærra þéttbýlis, vaxandi stéttskipting og ójöfn tekjudreifing, fákeppni 

og fábreytni í atvinnulífinu og vaxandi skilningur á mikilvægi menntunar fyrir hagvöxt í 

framtíðinni. Í anda umræðunnar í dag notaði Jónas einnig menntun sem pólitískt verkfæri 

til að stuðla að ákveðinni þróun í hinum dreifðu byggðum. Ekki leikur vafi á því að 

héraðsskólarnir gegndu mikilvægu hlutverki í að mennta nýjar kynslóðir Íslendinga og 

þeir áttu sinn stóra þátt í að hefja hina íslensku sveitamenningu upp á hærra virðingarstig. 

Hins vegar má líka eflaust til sanns vegar færa að mistökin í þeirri menntasókn fólust í 

því að héraðsskólarnir voru staðsettir úti í sveitum, en ekki í þéttbýliskjörnum. Hin 

fábreytta atvinnustarfsemi sveitanna var ekki það umhverfi sem skapað gat aðstæður til 

þeirrar stærðarhagkvæmni eða þeirrar sjálfnærandi hringrásar
99

 sem þéttbýlisstöðunum 

var svo nauðsynleg.  
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 Axel Hall o.fl. Byggðir og búseta.Þéttbýlismyndun á Íslandi. (Haustskýrsla 2002) bls. 48 
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 Guðjón Friðriksson. Dómsmálaráðherrann. Saga Jónasar Jónssonar frá Hriflu II. bls. 21 
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 Sjá umfjöllun um sjálfnærandi hringrás í kafla 1.5 
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Hugmyndir Jónasar um að sveitaunglingarnir gætu ,,fullnægt útþrá sinni á glæsilegum 

stöðum í sveit“ og skapað með dvöl sinni og menntun ,,andlegar höfuðborgir í sveitinni“ 

virkuðu ekki alveg eins og draumar hans stóðu til.
100

  

 

11.2 Áherslur stjórnvalda á menntun í þágu byggðanna 

 

Á undanförnum árum hefur rannsókna- fræða- og þekkingarsetrum fjölgað verulega um 

land allt. Háskóli Íslands, með tilstyrk stjórnvalda, hefur verið í fararbroddi þeirrar 

uppbyggingar. Vettvangur Háskólans í þessu efni er Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands 

og hún er farvegur samstarfsverkefna við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök 

og einstaklinga á landsbyggðinni. Auk þessa hlutverks stofnunarinnar er markmið hennar 

enn fremur að skapa aðstöðu til rannsókna á landsbyggðinni, auka möguleika almennings 

til menntunar og styrkja tengsl Háskóla Íslands við atvinnu- og þjóðlíf, eins og segir á 

heimasíðu stofnunarinnar.
101

 Setur þessi eru faglega sjálfstæð og vinna gjarnan að 

rannsóknum og verkefnum á þeim þekkingarsviðum sem einkenna einstök svæði. Sem 

dæmi um slíkar áherslur má nefna rannsóknir á hörpudisk sem hafa borið hátt í 

Háskólasetri Snæfellsness, enda er Breiðafjörðurinn afar ríkur af hörpudiski og þar er 

hann mest veiddur. Háskólasetrið á Hornafirði leggur hins vegar áherslu á rannsóknir á 

sviði umhverfismála og náttúruverndar, einkum í tengslum við ferðaþjónustu og starfsemi 

á friðlýstum svæðum. Þá eru þar einnig stundaðir rannsóknir um jöklafræði og 

loftlagsbreytingar sem og rannsóknir sem lúta að Vatnajökulsþjóðgarði. Auk starfrækslu 

Háskólasetranna á Stofnun fræðasetra í samstarfi við ýmsar mennta-, þekkingar-, 

rannsókna- og menningarstofnanir um land allt.  

 

Á síðasta kjörtímabili 2003-2007, lagði þáverandi iðnaðarráðherra fram á Alþingi 

frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. 

Í frumvarpinu var gert ráð fyrir að þrjár stofnanir, Iðntæknistofnun, Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins og Byggðastofnun, sameinuðust í eina stofnun Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands. Hlutverk hennar átti m.a. að verða að efla samstarf á milli rannsóknastofnana, 
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 Sjá heimasíðu stofnunarinnar http://www.fraedasetur.hi.is/. Sótt af netinu 16. júlí 2008.  
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háskóla og fyrirtækja, stunda tæknirannsóknir og þróun svo eitthvað sé nefnt. 
102

  Í 

athugasemdum við frumvarp þetta segir m.a. eftirfarandi: 

 

  ,,Nýsköpunarmiðstöð Íslands verður þekkingarsetur þar sem  

saman koma tæknirannsóknir með tengsl við rannsóknir í háskólum og 

háskólasetrum annarsvegar og þróunarstarfsemi fyrirtækja hinsvegar. 

 [...] 

Efling starfseminnar úti á landi er ein af forsendum þessara breytinga. 

Þekkingarsetur á landsbyggðinni verði þungamiðja atvinnusóknar sem einkum 

mun byggja á helstu styrkleikum atvinnulífsins á viðkomandi svæði og getu þess 

til að ná árangri á alþjóðlegum samkeppnismarkaði.
103

 

 

Í meðförum þingsins breyttist frumvarpið í þá veru að Byggðastofnun var tekin út úr 

sameiningaráformunum og því sameinuðust einungis Iðntæknistofnun og 

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins í eina stofnun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Auk 

höfuðstöðvanna í Reykjavík, starfar Nýsköpunarmiðstöð einnig á 4 stöðum á 

landsbyggðinni Á heimasíðu miðstöðvarinnar segir svo:   

,,Nýsköpunarmiðstöð Íslands leggur mikla áherslu á að vera í sterkum tengslum 

við bæði atvinnulífið og háskólasamfélagið til að ná sem mestum árangri í 

rannsóknum og þróun sem bætt geta íslenskt samfélag.  Jafnframt leggur 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands áherslu á öflugt samstarfsnet við fyrirtæki og 

stofnanir erlendis og veitir  þjónustu á sviði tækniyfirfærslu og aðstoð við mótun 

þróunarsamvinnu milli íslenskra og erlendra fyrirtækja eða stofnunna.  
104
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 Sjá frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun sem lagt  
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Í stefnumörkun Vísinda- og tækniráðs sem markar stefnu stjórnvalda í vísinda- og 

tæknimálum getur einnig að líta þessa áherslu á menntauppbygginguna, en á heimasíðu 

ráðsins segir:  

,,Lykill að árangri er sýn til framtíðar og dugmikið, velmenntað fólk sem metur og 

hagnýtir tækifæri sem gefast við hraðfara tækni-, þjóðfélags - og markaðslegar 

breytingar. Skipuleggja þarf samræmda sókn ríkis og atvinnulífs er hafi það 

markmið að Ísland verði meðal fremstu þjóða í árangri í vísindalegum og 

tæknilegum framförum og þar verði öflugt, auðugt og skilvirkt atvinnulíf." 
105

 

Þá er einn af höfuðáherslupunktum Vísinda- og tækniráðs að: 

,,byggja upp mennta- og vísindakerfi sem er í fremstu röð meðal þjóða, starfar í 

nánum tengslum við atvinnulíf og getur brugðist við hraðfara breytingum og leitt 

þær”
106

  

Byggðaáætlun, sem sett er af stjórnvöldum til fjögurra ára í senn, er stefnumarkandi fyrir 

áherslur stjórnvalda í byggðamálum. Í byggðaáætlun fyrir tímabilið 2006-2009 er mikil 

áhersla lögð á mikilvægi menntunar og eitt af þremur meginatriðum sem hafa skal að 

leiðarljósi er að stórefla menntun á landsbyggðinni og þær aðgerðir sem helst verður 

gripið til í því skyni er að byggja enn frekar upp þekkingarsetur/háskólasetur á 

landsbyggðinni og efla dreifmenntun á öllum skólastigum. Á heimasíðu Byggðastofnunar 

segir m.a. um menntauppbygginguna: 

 

,,Kostir dreifmenntunar, þar sem aðferðum fjarkennslu og staðbundinnar 

 kennslu verði beitt saman og nýttir til að veita fjölbreytt námsframboð  

á öllum skólastigum með samstarfi skóla. M.a. verði stuðlað að samstarfi  

háskóla um fjarkennslu.”
107
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Eitt af þeim tækjum sem stjórnvöld hafa komið sér upp til eflingar byggðanna eru 

svokallaðir vaxtarsamningar. Á heimasíðu Byggðastofnunar segir að vaxtarsamningar séu  

 

,,framkvæmdaáætlanir (tíma-, vinnu- og kostnaðaráætlanir) um nýsköpun á  

tilgreindum sviðum atvinnumála fyrir ákveðið svæði. Samningarnir byggja á  

samkomulagi opinberra aðila og einkaaðila um leiðir til að ná settum markmiðum  

og eru aðferð til þess að leiða saman opinbera aðila, mennta- og  

rannsóknastofnanir og fyrirtæki á þeim sviðum sem samningarnir ná til”.
108

   

Meginhugmyndin í vaxtarsamningum er samstarf í klösum, þar sem leitast er við að efla 

samvinnu fyrirtækja í milli og milli fyrirtækja og stofnana á ákveðnum sviðum sem á 

einhvern hátt geta unnið saman og nýtt sér styrkleika hvers annars til framþróunar, 

jafnvel þótt fyrirtækin séu að öðru leyti í samkeppni. Hugmyndafræði vaxtarsamninga er 

af sama meiði og hugmyndafræðin sem fjallað er um í kafla 5.2. hér að framan, þar sem 

leiddir eru saman kraftar – stundum ólíkir og stundum líkir – í þeim tilgangi að nýta 

styrkleika hvers annars til sameiginlegs árangurs og vaxtar. Í þeim íslensku 

vaxtarsamningum sem gerðir hafa verið eru skilgreind  meginsvið sem hver samningur 

tekur til. Þannig eru meginsvið vaxtarsamnings Eyjafjarðar t.d. matvælagreinar, 

ferðaþjónusta, menntun og rannsóknir og heilbrigðisþjónusta. Meginsvið vaxtarsamnings 

Vestfjarða eru menning og ferðaþjónusta, sjávarútvegs- og matvælagreinar og menntun 

og rannsóknir. Á Suðurlandi er höfuðáhersla lögð á menntun og rannsóknir, 

ferðaþjónustu og menningu og matvælaframleiðslu og sjávarútveg og á Austurlandi eru 

starfandi mennta- og rannsóknaklasi, menningar- og ferðaþjónustuklasi og sjávarútvegs- 

og matvælaklasi.  Á Vesturlandi er einnig mennta- og rannsóknarklasi, menningar- og 

ferðaþjónustuklasi, sjávarútvegs- og matvælaklasi og einnig iðnaðarklasi. Í nýjasta 

vaxtarsamningnum sem gerður hefur verið, þ.e. Vaxtarsamningi fyrir Norðurland vestra, 

eru meginsviðin annars vegar menntun og rannsóknir þar sem áhersla verður m.a. lögð á 

auðlindalíftækni og uppbyggingu þekkingarsetra sem þjóna muni öllu svæðinu og hins 

vegar menning og ferðaþjónusta. Samningur þessi er til þriggja ára og skuldbindur 

iðnaðarráðuneytið  sig til að greiða árlega 30 milljónir króna til verkefnisins eða samtals 
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kr. 90 milljónir á samningstímanum. Auk þessara fjármuna koma til samningsins framlög 

annarra aðila sem að honum standa. 

Auk þess sem að ofan er talið má sjá áherslur yfirvalda á menntamálin víðar í ýmsum 

aðgerðum og verkefnum af þeirra hálfu, sem dæmi má nefna ýmsar mótvægisaðgerðir 

sem oft er gripið til af hálfu ríkisvaldsins vegna tímabundinna erfiðleika í atvinnulífinu, 

t.d. vegna aflasamdráttar. Slíkar mótvægisaðgerðir beinast gjarnan að 

menntauppbyggingu og leiðum til að auka þekkingu á einstökum svæðum. Þá er ekki 

auðvelt að henda reiður á þeim fjölda nefnda sem skipaðar hafa verið af hálfu stjórnvalda 

og sem hafa haft það hlutverk að fjalla um menntun í hinum dreifðu byggðum. Hér 

verður því ekki fjallað frekar um aðgerðir stjórnvalda í menntmálum landsbyggðarinnar. 

Augljóst er að um þessar mundir eru menntamálin sem stjórntæki í byggðamálum bæði 

stjórnmálamönnum og fræðimönnum afar hugleikin. Hins vegar hljóta þó að vakna ýmsar 

áleitnar spurningar í vangaveltum um hvort menntunin skili raunverulega þeim árangri 

sem menn vonast til í byggðaþróun – spurningar sem m.a. lúta að því hversu vel 

skilgreindar og markvissar slíkar aðgerðir eru í raun og veru. 

 

11.3 Samantekt 

 

Trú manna um þessar mundir er sú að menntunin og þekkingin séu þeir þættir sem helst 

skapi tækifærin í hagkerfum framtíðarinnar. Að þessu leyti gilda sömu lögmál hvort sem 

viðmiðið er heilar heimsálfur, einstök lönd eða borgarsamfélög og jafnvel hinar dreifðar 

byggðir. Menntunin og þekkingin er sá grundvöllur sem nútímasamfélög byggjast upp á 

og sem bjóða upp á þann lífsstíl og þá atvinnuhætti sem eftirsóknarverðir þykja.  

Íslendingar eru engin undantekning í þessu tilliti. Mikil áhersla hefur verið lögð á að efla 

menntunartækifærin og í samræmi við þessa trú ríkir einnig ákveðinn vilji til þess að efla 

aðgengi að menntun í hinum dreifðu byggðum. Eins og bent er á hér að framan bera 

stefnumörkun og aðgerðir stjórnvalda á undanförnum árum þessum vilja vitni. Hér að 

framan hefur hins vegar einnig verið bent á að rannsóknir á samhengi menntunar og 

byggðaþróunar séu af skornum skammti. En auk þess má jafnframt benda á að mjög 

margir aðilar innan stjórnkerfisins koma að ákvörðunum um úthlutun fjármuna og því má 
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spyrja hvort menntaaðgerðir í þágu byggðanna séu markvissar og samræmdar, hvaða 

forsendur liggi þeim að baki, hvernig eftirfylgni þeirra sé háttað og hvort yfirleitt sé veitt 

nægilegu fjármagni af hálfu hins opinbera til þess að þær skili þeim árangri sem að er 

stefnt. Þeim spurningum verður ekki svarað hér en auk þess að leggja áherslu á mikilvægi 

þess að vel sé haldið utan um aðgerðir af þessu tagi, skal ítrekað að mikla nauðsyn ber til 

að efla rannsóknir á áhrifum menntunar á svæðisbundna þróun. 
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12 Niðurstaða 
 

Hér að framan hefur verið fjallað um að atvinnuháttabreytingar undanfarinna áratuga 

einkennast af því að hinar hefðbundnu framleiðslugreinar í landbúnaði og sjávarútvegi 

hafa látið undan mikilli sókn í hvers kyns þekkingar- og þjónustugreinum. Eðli málsins 

samkvæmt hefur Norðurland vestra orðið illa úti í þeim breytingum og í stórum dráttum 

kemur það tvennt til að svæðið hefur fram til þessa einkum byggt sitt atvinnulíf á 

landbúnaði og sjávarútvegi en einnig hitt að svæðið nýtur ekki nálægðar við stórt 

atvinnusóknarsvæði. Í tengslum við atvinnuháttabreytingar var skoðað hvernig 

mannfjöldaþróun hefur orðið í Skagafirði, sem er langstærsta sveitarfélagið á Norðurlandi 

vestra, samanborið við landið allt og ljóst að verulega hallar á hið fyrrnefnda og líklegt 

má telja að sú neikvæða þróun haldi áfram komi ekki til einhver markviss úrræði sem 

duga til að snúa henni til betri vegar. Í þriðja lagi var svo fjallað um þá miklu menntasókn, 

sérstaklega á háskólastigi, sem einkennt hefur samfélagið á undanförnum árum. Kemur 

þar m.a. til sú skoðun að hagkerfi framtíðarinnar byggist á þekkingu, rannsóknum og 

nýsköpun. Menntasókn þessi er ekki bundin við Ísland, heldur er hún alþjóðlegt fyrirbæri 

og sem líklegt er að muni skipta verulegu máli fyrir samkeppnishæfni einstakra landa og 

landsvæða. Í því samhengi var rætt um auknar kröfur sem gerðar eru til háskóla umfram 

það að sjá einstaklingunum fyrir viðeigandi menntun. Kröfur þessar lúta að aukinni 

þátttöku í svæðisbundinni þróun, samstarfi við fyrirtæki, stofnanir og aðra aðila um þróun 

og nýsköpun, ekki síst í dreifðum byggðum. Þetta er heldur ekki séríslenskt fyrirbæri, 

heldur alþjóðleg þróun. Þessi nýja afstaða til hlutverks háskólanna byggir ekki síst á 

þeirri trú manna að háskólarnir – sú þekking sem þar býr – sé mikilvægur efnahagslegur 

og menningarlegur aflgjafi samfélagsins og mikilvægt sé að mannauðurinn nýtist í sem 

víðustu samhengi. Þá var fjallað um háskólana á Íslandi sem og þær augljósu breytingar 

sem eru að verða á öllu íslensku skólakerfi og sem beinast að aukinni samþættingu, 

samfellu í námi og auknu samstarfi á milli skólastiga. Í þessu ljósi var leitast við að 

leggja mat á möguleika Hólaskóla – Háskólans á Hólum til að verða það svæðisbundna 

afl sem væntingar standa til og með tilliti til þessa var reynt að leggja mat á styrkleika og 
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veikleika skólans annars vegar og þess samfélags sem umlykur hann hins vegar. Í þessu 

sambandi var fjallað um nýlegar kannanir sem gerðar hafa verið til viðhorfs fólks á 

norðvestur- og norðaustursvæði landsins til menntunar og sem benda eindregið til að 

þörfin fyrir meiri menntun á framhalds- og háskólastigi sé hvergi nærri mettuð. Með 

hliðsjón af framansögðu voru reifaðar leiðir til að byggja Háskólann á Hólum enn frekar 

upp, þannig að hann gæti hvoru tveggja mætt þörfum einstaklinganna fyrir fjölbreytilega 

menntun og jafnframt verið sá samfélagslegi aflvaki sem um var rætt hér að framan. Þær 

leiðir lúta annars vegar að breytingu og aukningu á starfsemi skólans, en einnig að 

breyttu rekstrarformi hans sem hefði í för með sér meiri aðkomu nærumhverfisins að 

starfsemi hans. Að lokum var svo fjallað um hvernig stoðkerfi atvinnulífsins og áherslur 

stjórnmálamanna hafa með beinum og óbeinum hætti miðað að því að styrkja 

menntakerfið í þeirri viðleitni að styrkja innviði einstakra svæða á landinu. 

 

Með hliðsjón af ofansögðu má segja að Norðurland vestra með Skagafjörð 

og Háskólann á Hólum sem þungamiðju, bjóði upp á einstakt tækifæri til 

að láta reyna á hvort markviss uppbygging háskóla með öflugu samstarfi 

við fyrirtæki og sveitarfélög, geti breytt svæði með tiltölulega fábreytt 

atvinnuumhverfi í öflugt þekkingarsvæði sem stenst innlendan og 

erlendan samanburð í öllu tilliti. 
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