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Útdráttur 

Síðasti áratugur var mikill uppgangstími á Austurlandi. Virkjana- og 

álversframkvæmdir settu sterkan svip á allt líf í Fjarðabyggð og á Fljótsdalshéraði. Á 

margan hátt er hægt að segja að tilkoma álvers Fjarðaáls hafi hjálpað svæðinu, en með 

starfsemi þess hafa skapast beint eða óbeint hátt í 800 störf. Munar um minna fyrir ekki 

fjölmennara svæði. Íbúafjöldi náði hámarki á árunum 2005 og 2006 en eftir að 

framkvæmdum lauk hefur íbúum fækkað. Í dag er svæðið fyrst og fremst 

frumvinnslusvæði með fisk og ál, auk þjónustustarfa. Menntun íbúa er lakari en gengur 

og gerist, og starfsfjölbreytni með lakara móti. Aðstaða til framhaldsskólanáms er til 

fyrirmyndar og eru á svæðinu þrír skólar, sem bæta hverja aðra upp í námsúrvali. Ekkert 

staðbundið nám er hinsvegar í boði á háskólastigi. Úr þessu þarf að bæta, en til þess að 

svæðið geti haldið samkeppnishæfni þarf að bæta menntun og efla mannauð. Er það 

best gert með því að bjóða upp á staðbundið nám, efla rannsóknir og nýsköpun í 

atvinnulífi. Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð eiga töluvert í land með að geta titlað sig 

sem þekkingarsamfélag, enda frumframleiðsla stór þáttur í atvinnulífi svæðisins. Til 

lengri tíma litið er mikilvægt að auka hlut þekkingarstarfa, því jarðgæðin sem 

frumvinnsla byggist á eru ekki ótæmandi og samkeppnishæfni svæðiðsins er bundin því 

að breyting verði í áherslum. Eftir engu er að bíða og því ættu sveitarfélögin að vinna í 

sameiningu að því að gera landsfjórðunginn að þekkingardrifnu samfélagi.  
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verða skoðaðir möguleikar Austurlands á að fylgja þeirri þróun sem á 

sér stað  í hagkerfum heimsins þar sem mikilvægi þekkingar er að aukast. Svæðin sem 

verða skoðuð eru Fljótsdalshérað og Fjarðarbyggð og gengið út frá því að þessi tvö 

sveitarfélög séu eitt atvinnusvæði og verður því vísað til þeirra sem eins svæðis.  Fyrst 

verður gerð grein fyrir því  hvað felst í hugtökunum þekkingarhagkerfi og 

þekkingarsamfélög, auk þess að gerð verður grein fyrir mikilvægi nýsköpunar á 21. 

öldinni.   

Farið verður yfir þróun svæðisins síðustu 10 ár, en  það tímabil er einkar áhugavert í 

ljósi þess að árið 2007 tók til starfa álver Fjarðaráls í Reyðarfirði auk þess að bygging 

Kárahnjúkavirkjunar var lokið sama ár. Þær framkvæmdir höfðu gífurleg áhrif á 

vinnumarkaðinn á svæðinu sem og á íbúafjölda. 

 Skoðuð verða mennta- og atvinnumál á svæðinu og sýnt hvernig þau hafa þróast. Þá 

verður stefna sveitafélaganna skoðuð og námsmöguleikar á framhaldsstigi kynntir. Með 

því er hægt að sjá hvort það sé verið að færa Austurland í átt að þekkingarsamfélagi og 

hvort yfir höfuð sé lögð áhersla á það. Að lokum verða reifaðar hugmyndir um hvaða 

skref sveitafélögin þurfa að stíga í nánustu framtíð til að verða samfélag sem drifið er 

áfram af mikilli þekkingu og nýsköpun.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða möguleika Fljótsdalshérað og Fjarðarbyggð 

hafa til að auka fjölbreytni starfa og gera svæðið áhugavert  fyrir fólk með ólíka 

menntun og þekkingu. 
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1. Þekkingarsamfélag, nýsköpun og hið nýja hagkerfi 
 

Þekkingarsamfélag 

Þekking skapar auð.  Menntun er sífellt að verða mikilvægari fyrir þjóðfélög og íbúa 

þeirra. Þar af leiðandi eru þjóðir farnar að byggja meira upp á því að efla menntun og 

nýsköpun á meðan áherslan á iðnaðarstörf, hvort sem það er stóriðnaður eða 

landbúnaðarvinnsla, víkur til hliðar. Er það útbreidd skoðun sem og skoðun höfundar að 

fjölbreytni sé af hinu góða og margskonar menntun og störf eigi að standa öllum til 

boða. Orðin þekkingarhagkerfi, nýsköpun og þekkingarsamfélag eru hugtök sem heyrast 

æ oftar þegar rætt er um þróun þjóðfélaga.   

Mannauð er erfitt að meta til fjár. Það eru engin nýmæli að menn líti á mannauð sem 

fjársjóð. Adam Smith benti á það strax á 18. öld. Á 20. öldinni voru fræðimenn líka 

duglegir að sýna fram á mikilvægi mannauðs. Irving, Schultz og Bekcer ítrekuðu allir 

að fjárfesting í mannauði í gegnum þjálfun og menntun væri mikilvæg fyrir 

efnahagslegar framfarir. Þær tæknilegu framfarir sem hafa orðið á síðustu áratugum eru 

að miklu leyti að þakka betur menntuðu vinnuafli. Með meiri og betri menntun 

vinnuafls hefur fengist dýrmætari mannauður. Aldrei  í sögunni hefur  verið hægt að 

skýra hagvöxt með hráefni einu saman, mannauður hefur alltaf skipt máli.  Auð þjóða er 

því hægt að mæla meðal annarrs út frá mannauð. Þannig hefur fjárfesting í menntun 

orðið ein af megináherslum þekkingarsamfélaga og verður það lykilmál þjóða á 

komandi árum að mennta íbúa sína eins og tækifæri gefast (Chen, 2008). 

Stefán Ólafsson (2001) hefur tekið saman yfirlit yfir helstu þætti  

þekkingarhagkerfisins, en í því er gengið út frá því að þekking sé lykilforsenda 

hagvaxtar og helsta uppspretta verðmæta.  Aðalverðmætin eru fólgin í fólkinu. 
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Þetta stangast á við iðnaðarhagkerfið þar sem hráefnið skapar auðinn, hvort sem það er 

þorskur , báxít eða eitthvað annað hráefni (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005).   

Í ljósi þess að fólk og þekkingin sem það býr yfir er aðalverðmætið þá krefst 

þekkingarhagkerfið aukinnar menntunar meðal íbúanna og meiri hæfni. 

Samkeppnishæfni svæða er  grundvöllur þess að árangur skapist og samstarf fyrirtækja 

og stofnana verður sífellt brýnna. Þannig þurfa svæði að koma sér upp aðstöðu og 

byggja upp innri styrk til að standast samkeppni í hinum alþjóðavædda heimi (Stefán 

Ólafsson, 2001).   

Rule og Besen (2008) benda á að þessi breyting á samfélagsgerð, frá iðnaði yfir í 

þekkingu, hefur líka haft áhrif á opinber stjórnvöld jafnt og á einkafyrirtæki. Í ljósi þess 

að upplýsingar og þekking eru sífellt að verða mikilvægari þá verða stjórnvöld að fylgja 

þeirri þróun. Hefur þessi breyting gert það að verkum að almenningur og fyrirtæki 

treysta meira og meira á opinberar upplýsingar í ákvarðanatöku sinni.  Sú hæfni að geta 

notað þær upplýsingar rétt er mikils virði. Að mati Rule og Besen eru góðar  og réttar 

upplýsingar frá stjórnvöldum því ein af forsendum hagvaxtar og framleiðni, þar sem 

fyrirtæki eru farin að treysta meira og meira á þær. Ein af mestu breytingunum sem 

þekkingarsamfélagið hefur haft á stjórnvöld eru breytingar í stefnumótun. Stjórnvöld 

þurfa að róa í aðra átt en gert var í iðnaðarhagkerfinu. Í þekkingarsamfélagi þarfnast 

ákvarðanatökur stjórnvalda réttlætingar. Það verður að vera hægt að sýna fram á að þær 

séu réttar í opinberum gögnum og reikningum. Handahófskenndar, illa ígrundaðar 

ákvarðanir byggðar á geðþótta og hagsmunum þeirra sem fara með valdið eru því 

óverjanlegar. Breyting á sambandi einkageirans og þess opinbera er því að sífellt að 

þróast  með því að samfélagsgerðir fara í áttina að þekkingarhagkerfi. 
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Þekkingarkjarnar hafa skapast samhliða því að þjóðir hafa gert þekkingariðnaðinum 

hærra undir höfði. Öflugasta hátæknisvæði heims er í Kísildalnum í Kaliforníu. Það er 

einmitt afsprengi þess að Standford háskóli ákvað að byggja upp vísindagarð og skapa 

þannig skólanum, nemendunum og síðast en ekki síst fyrirtækjum ný tækifæri. Til þess 

að þekkingarkjarni og frumkvölasetur geti orðið að veruleika þarf samfélagið að hafa 

góðar grunnstoðir (Stefán Ólafsson, 2001).  

Þekkingarsamfélag sem þrífst á nýjum upplýsingum og þekkingu er farið að breyta 

hlutverki háskóla. Hlutverk háskóla þegar kemur að nýsköpun hefur alltaf verið töluvert 

en Bercovitz og Feldman (2006) benda á að nú sé víða farið að líta á þá sem hreyfil 

efnahagslegra framfara. Þetta setur því nýjar og þungar kröfur á háskóla og hafa sumir 

sett spurningamerki við að þeir sinni rannsóknum sem hafi ekki einhver mælanleg áhrif 

á hagvöxt.  Þetta gerir því sumum sviðum háskóla erfitt fyrir. Fjölmargir háskólar hafa 

reynt að aðlagast kröfum sem settar eru á þá. Það er gert með því að efla rannsóknir á 

staðbundnum atvinnugreinum, koma upp sérstökum  rannsóknarhópum  og vinna 

þverfaglega að því að efla og bæta fyrirliggjandi staðbundnar  atvinnugreinar.   

Upplýsingatækni hefur ýtt undir þróun þekkingarsamfélaginu. Með aukinni tækniþróun 

á sviði upplýsinga er hægt að safna saman meiri upplýsingum með minni fyrirhöfn en 

áður hefur þekkst. Tölvan og internetið er einhver helsta forsenda þess að 

þekkingarhagkerfið virki. Tæknin hjálpar þannig þekkingarhagkerfinu að miðla 

upplýsingum hratt og af skilvirkni. Auk þess sem kostnaður við það er mun minni en ef 

ekki væri fyrir auðvelt upplýsingaflæði. Tæknileg samleitni, hefur hjálpað vanþróuðum 

ríkjum jafnt sem þróuðum. Þannig hefur stafræn tækni að vissu leyti lokað gatinu á milli 

ríkra og fátækra ríkja. Ef fátæk ríki hefðu tækifæri á að því að efla menntun, í gegnum 

tækni sem býðst, þá væru þau fyrr fær um að fara úr vanþróuðum iðnaði og yfir í 

þekkingarsamfélag. Upplýsingatæknin hefur gert það að verkum að almenningur á 
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auðveldara en áður með að leita sér upplýsinga og þekkingar um það sem það kýs 

(Chen, 2008).  

Kenningin um kjarna, semi-jaðar og jaðarríki hefur verið vinsæl í félagsfræði og  

hagfræði og gengur hún gjarnan undir nafninu ,,heimskerfa kenningin“ (e. World-

systems theory). Þar er gengið útfrá því að þær þjóðir sem búa yfir mestri þekkingu, við 

bestu launin og mikla nýsköpun, flokkist sem kjarnaríki (Malecki, 1981).  Oft er þó 

sérstaklega litið til svæða innan hvers lands enda oft miljónir sem búa í hverri borg. 

Dæmi um kjarnríki er London, París og Helsinki. Andstæðan kallast hins vegar 

jaðarríki. Það sem einkennir þau er  lítil þekking og menntun starfsfólks, lágmarks 

nýsköpun og oft á tíðum frumstæð tækni. Þar er hráefnið í aðalhlutverki, ekki þekking 

starfsfólksins og oftast lítil völd íbúa yfir örlögum sínum. Mest öll Afríka flokkast 

þannig undir það að vera jaðarríki sem og hinn minna þróaði hluti Asíu (Friedmann, 

1986).  

Til þess að Ísland geti litið á sig sem kjarnaríki, er mikilvægt að vörur sem eru hér 

framleiddar séu einnig fullunnar hér. Að sumu leyti er hægt að telja Ísland til semi-

jaðarríkis þar sem mikið af útfluttri vöru er seld óunninn í stað þess að fullvinna hana 

heima. Þannig er einungis 16-18% af  útflutningi Íslendinga há- og 

meðalhátækniafurðir. Ef litið er hinsvegar til nágranna okkar Dana þá er hlutfallið þar 

41% og Finnar, sem hafa lagt mikinn kraft í nýsköpun, eru með 53% útflutnings á þessu 

tæknistigi (Rannsóknarmiðstöð Íslands, 2009). Slíkt krefst menntunar og færni 

starfsfólks.  
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Nýsköpun 

Árið 2000 kom Evrópusambandið saman á fundi í Lissabon. Þar var meðal annarrs lagt 

upp með að gera efnahagskerfi Evrópu það samkeppnishæfasta í heiminum. Þeir sem 

sátu fundina gerðu sér fulla grein fyrir því að ef þeir vildu gera Evrópu að 

samkeppnishæfasta efnahagskerfi heims þá væri það með breytingu yfir í 

þekkingahagkerfi. Áttuðu menn sig á að ekki væri hægt að vanmeta þátt nýsköpunar í 

því ferli. Tekin var ákvörðun um að færa stefnumarkmið í átt að þekkingarsamfélagi. Til 

þess var ákveðið að stefnumótun yrði miðuð að því að bæta samkeppnisstöðu ríkja í 

gegnum meiri nýsköpun. Það er því bæði undir ríkjunum sjálfum í gegnum stefnumótun 

sem og einkaframtakinu að efla nýsköpun (Achim og Popescu, 2009). 

Nýsköpun leikur lykilhlutverk í þekkingarsamfélögum. Með nýsköpun er átt við nýtt 

ferli eða endurbætta afurð. Þetta getur verið þjónusta, afurð eða eitthvað fyrirkomulag 

sem skapar verðmæti. Nýsköpun er að finna í opinbera geiranum en aðalega er áhersla á 

nýsköpun í einkageiranum. OECD skilgreinir nýsköpun sem nýjar afurðir sem styrkja 

félagslega velferð og eru virðisaukandi. En afhverju að leggjast í nýsköpun? Heimurinn 

er í sífelldri þróun og kröfur neytenda eru sífellt að breytast og verða meiri. Nýsköpun 

fer oft fram í stigvaxandi mæli þar sem sífellt er verið að bæta áður þekktar vörur 

(Nordic innovation, 2011).  Gott dæmi um fyrirtæki sem hefur komið með 

byltingarsinnaðar vörur er Apple með Ipod, Ipad og Iphone.  Íslendingar eiga vissulega 

nýsköpunarfyrirtæki og eru Össur, Marel og CCP oft nefnd í því samhengi. Samkvæmt 

úttekt frá Rannsóknarmiðstöð Íslands (2009) þá á atvinnulífið undir högg að sækja 

þegar kemur að samkeppnisstöðu þess og nýsköpun. Almennt er menntun unga fólksins 

ekki nægjanleg til að mæta kröfum nýsköpunar. Á aldrinum 20-24 ára hafa einungis 

53% Íslendinga útskrifast úr framhaldsskóla, samanborið við 79% Norðurlandabúa og 

78% íbúa aðildarþjóða Evrópusambandsins. Menntun Íslendinga þarf að stórbæta til að 
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auka samkeppnishæfni Íslands. Stoðkerfið til nýsköpunar er brotakennt og það þarf að 

styrkja. Þörf er á að gera umhverfi nýsköpunar hagstæðara og er Austurland ekki 

undanskilið. Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað rétt eins og önnur sveitarfélög á Íslandi 

þurfa því að leggja áherslu á að skapa arðbæra þekkingarstarfsemi. Það er gert með 

fleiri menntunarmöguleikum, fjölbreyttu starfsúrvali og bættu nýsköpunarumhverfi. 

Með því  skapast meiri verðmæti og fjölbreyttara samfélag. Austurland hefur nefnilega 

fjölda tækifæra. 

 

2. Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð: Þróun svæðisins 
 

Þróun byggðar á 20. öldinni 

Í þessum kafla verður skoðuð þróun atvinnu og menntunarmála á svæðinu, tekin út 

staða sveitafélaganna í dag og skoðaðir framtíðarmöguleikar og stefnur sveitarfélaganna 

og hvað þær feli í sér til að auka þekkingu á svæðinu. 

Fyrst verður skoðað hvernig þessi sveitarfélög urðu til. Á Fljótsdalshéraði í dag eru 

Egilsstaðir og Fellabær óneitanlega í aðahlutverki, enda fjölmennasti byggðarkjarni 

Austurlands og þar búa vel flestir íbúar sveitarfélagsins. Saga Egilsstaðabæjar hefst með 

lagasetningu árið 1947. Þannig er bærinn ungur miðað við margar helstu byggðir 

Íslands. En Egilsstaðir standa ekki við sjó heldur stendur bærinn við bakka Lagarfljóts 

nokkra tugi kílómetra inn í skógsælu landi. Egilsstaðir byggðust því ekki uppá 

sjávarútvegi , eins og flestir þéttbýlisstaðir á landinu. Þéttbýlismyndun varð á svæðinu 

aðalega sökum þess að bærinn tengir saman Austurland. Lagarfljótið var brúað 

endanlega með breiðri brú árið 1958. Því varð Egilsstaðir fljótt höfuðstaður verslunar, 
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þjónustu og samgangna á Austurlandi þar sem staðurinn myndar einskonar krossgötur 

samgangna á svæðinu (Björn Vigfússon, 2007).  

Árið 1998 sameinuðust Egilsstaðabær, Eiðahreppur, Hjaltastaðarhreppur, 

Skriðdalshreppur og Vallarhreppur í eitt sveitarfélag undir nafninu Austur-Hérað. 

(Örnefnanefnd telur Austur-Hérað eiga við, 1998). 

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað varð svo til árið 2004 með sameiningu Austur-Héraðs, 

Fellahrepps og Norður-Héraðs. Með því varð til landsmesta sveitafélag landsins með 

Egilsstaði og Fellabæ sem miðkjarna þess (Fljótsdalshérað, 2011). Með þessari 

sameiningu varð til sveitafélag sem í senn býr yfir fjölbreytilegri verslun og þjónustu en 

jafnframt mikið af sveitabæum, enda nær sveitafélagið yfir mikið og byggilegt land. 

Sveitarfélagið sem heitir Fjarðabyggð í dag var fyrir um 25 árum níu aðskilin 

sveitarfélög. Þéttbýli í þeim sveitarfélögum byrjaði að myndast upp úr aldamótum 1900 

með tilkomu vélbáta. Sem sagt mun eldri þéttbýlismyndun en á Fljótsdalshéraði og 

þorpin í Fjarðabyggð byggja á þróun sem er í samræmi við flesta byggðarkjarna 

landsins.  Fáskrúðsfjörður, sem dæmi, naut þess vel að þar fyrir utan voru gjöful 

fiskimið. Um 1900 voru þar t.d. bækistöðvar franskra sjómanna. Það var vegna þessara 

sjómanna sem byggð voru ýmis mannvirki sem komu samfélaginu til góða, svo sem 

spítali og kappella. Í kringum seinni heimsstyrjöldina varð Reyðarfjörður miðstöð 

hermanna, aðalega breskra, en þó líka bandarískra, norskra og kanadískra. Þegar hæst 

stóð var fjöldi þeirra um 1200 og hafði þetta áhrif á þróun samfélagsins rétt eins og 

Frakkarnir höfðu áhrif á Fáskrúðsfjörð 40 árum fyrr. Með tilkomu fjölda erlendra 

manna styrktust innviðir bæjarins. Á 7. áratug síðustu aldar fylltust svo allir firðir af 

íslensku verkafólki, enda nóg að gera við að landa upp gulli Íslendinga, síldinni. Var 
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það mikill uppgangstími fyrir alla firðina og þorpin sem nú mynda Fjarðabyggð 

(Fjarðabyggð, 2011). 

Árið 1988 var farið að skoða möguleikana á að sameina alla firðina í eitt sveitarfélag. 

Sem ein heild yrðu firðirnir öflugri eining auk þess að sameining myndi leiða af sér 

hagræðingu. Fyrstu skrefin að því urðu með sameiningu Eskifjarðarkaupsstaðar, 

Reyðarfjarðarhrepps og Neskaupsstaðar árið 1998. Það sveitarfélag gengur núna undir 

nafninu Fjarðabyggð eldri. Það var síðan árið 2006 að Fjarðabyggð, eins og hún þekkist 

dag, varð til. Þá gekk í gildi sameining Fjarðabyggðar eldri, Austurbyggðar, 

Mjóafjarðarhrepps og Fáskrúðsfjarðarhrepps. Hægt er að ganga út frá því að 

Reyðarfjörður sé miðkjarni Fjarðabyggðar. Frá Reyðafirði eru um 20 kílómetrar til 

Fáskrúðsfjarðar, 40 kíómetrar til Neskaupsstaðar og einungis 35 kílómetrar til 

Egilsstaða (Fjarðabyggð, 2011). Fjarðabyggð, sem saman stendur í meginatriðum af sex 

mismunandi þyrpingum, Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði 

auk Mjóafjarðar sem og kjarni Fljótsdalshéraðs þ.e. Egilsstaðir og Fellabær eru innan 

akstursmarka til atvinnuþátttöku. Ekki þarf að aka lengur en hámark rúma klukkustund 

á milli staða sem gerir það að verkum að sveitafélögin geta talist til eins atvinnusvæðis. 

Hafa skal það þó í huga að á milli sumra staðanna þarf að keyra fjallvegi, sem gerir 

hlutverk Vegagerðarinnar í atvinnulífinu mikilvægt, sér í lagi yfir hávetrartímann. 

 

Framkvæmdatími: Álver og virkjun mæta á svæðið 

Það voru síður en svo allir sammála um ágæti þess að Landsvirkjun færi í 

virkjunarfrankvæmdir við Kárahnjúka. Mikið var barist á móti því á forsendum 

náttúruverndar og auk þess sem sumir héldu því fram að bygging hennar væri ekki 

hagkvæm. Virkjunin var þrátt fyrir það reist. Kárahnjúkavirkjun Fljótsdalsstöðvar er 
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reist í þeim tilgangi að sjá álveri Fjarðaráls fyrir rafmagni, sem er grunnforsenda þess að 

sú starfsemi geti farið fram á Reyðarfirði. Framkvæmdir við byggingu álversins og 

virkjunarinnar stóðu yfir á árunum 2002 til 2008 og var það mikill uppgangstími á 

svæðinu. Til að gefa dæmi um umfang framkvæmdanna, þá voru um 1700 manns 

starfandi við byggingu álversins um mitt ár  2007. Á meðan að framkvæmdum stóð 

fjölgaði íbúum á svæði sem er innan 2 klukkustunda aksturs frá framkvæmdarsvæðum 

um 22%, eða um 1700 manns. Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð nutu góðs af fjölguninni, 

en hennar varð ekki vart annars staðar á Austurlandi á þessum tíma. Það var þó ekki 

þannig að þetta væru eingöngu Íslendingar sem fluttu til Austurlands til að taka þátt í 

uppbyggingunni þar. Í kringum 80% starfsmanna sem komu að byggingu virkjunar og 

álversins voru erlendir ríkisborgar og skýrist það að hluta til á því hversu lítið 

atvinnuleysi var á Íslandi á þessum tíma (Hjalti Jóhannesson, 2010).  

Gögn um nákvæm efnahagsleg áhrif framkvæmdanna á Austurland, ein og sér, liggja 

ekki fyrir en talið er að framkvæmdirnar hafi skilað 36 milljörðum inn í íslenska 

efnahagkerfið (Hjalti Jóhannesson, 2010). Þessi ár, á meðan að bygging mannvirkjana á 

Austurlandi stóð yfir, eru hin frægu góðærisár Íslendinga, sem  enduðu svo í hruninu 

árið 2008, þar sem Geir H. Haarde mælti svo ógleymanlega Guð blessi Ísland.  

Eins og kom fram áður þá var Fjarðabyggð fyrst og fremst byggð upp á fiskveiðum og 

fiskvinnslu, á meðan Fljótsdalshérað byggðist upp á verslunar og þjónustustarfsemi 

ásamt því að vera blómlegt landbúnaðarsvæði. Tilfærsla á milli atvinnugreina, með 

tilkomu álversins, meðal íbúa svæðisins var óumflýjanleg, enda mörg ný störf sem 

sköpuðust. Fækkunar í sjávarútvegi í Fjarðabyggð varð sérstaklega vart  á 

framkvæmdatíma álversins, en um 300 manns hættu í störfum tengdum fiskvinnslu á 

þessum árum (Hjalti Jóhannesson, 2010). Rétt er að hafa það þó í huga að mikil 

vélvæðing hefur átt sér stað í fiskvinnslu á Íslandi undanfarin ár auk ýmissa 
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hagræðingaraðgerða, sem leitt hafa af sér fækkun í starfsgreininni. Því er ekki hægt að 

gefa sér það sem víst að álvers og virkjanaframkvæmdir hafi einar og sér valdið fækkun 

í þeirri starfsgrein. 

Áhugavert er að skoða niðurstöður könnunar sem gerð var árið 2002. Hún sýnir að þá 

fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir hafi ekki haft mikil áhrif á það hvort fólk hafi íhugað 

að flytja búferlum frá Austurlandi (Kjartan Ólafsson, 2005). Því er ekki hægt að 

staðhæfa sem svo að bygging stóriðju hafi komið í veg fyrir brottflutning af svæðinu.  

Byggðarannsóknarstofnun Íslands fylgdist vel með gangi mála á áhrifasvæði virkjunar 

og álvers á meðan á framkvæmdum stóð. Gerðar voru kannanir meðal íbúa svæðisins 

um ýmis viðhorf og væntingar. Auk þess var fylgst með ýmsum breytingum á svæðinu. 

Áhugavert er að rýna stuttlega í niðurstöður þeirra. Þar kemur meðal annarrs berlega í 

ljós bjartsýni og trú meðal almennings  um framtíð svæðisins.   

 

 

Mynd 1 sýnir niðurstöður könnunar sem framkvæmd var árið 2004 á meðal íbúa sem 

bjuggu í innan við 2 klukkustunda meðalakstursfjarlægð frá framkvæmdum við álver og 
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Mynd 1. Hefur þú mikla eða litla trú á jákvæðri þróun byggðarlags þíns á 

næstu árum?  (Kjartan Ólafsson, 2005) 
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virkjun. Þar sést að það ríkti á þessum tíma mikil bjartsýni á svæðinu. Þetta svæði var 

gjarnan kallað miðsvæði Austurlands, enda talið að það allt yrði fyrir miklum eða 

töluverðum áhrifum frá framkvæmdunum.  

Ein niðurstaða rannsókna frá framkvæmdartímanum er sérstaklega áhugaverð með tilliti 

til ritgerðarefnisins (sjá mynd 2). Hún snýr að því hversu spenntir íbúar á hinu 

svokallaða miðsvæði væru fyrir að vinna við álverið þegar það myndi hefja starfsemi. 

Miðsvæði er Fljótsdalshérað, Fjarðabyggð og Seyðisfjörður. Þetta er áhugavert þar sem 

þekkingarsamfélagið snýst að miklum hluta um að skapa aðstæður og störf sem krefjast 

mikillar þekkingar. Álverið fellur hinsvegar auðveldlega að markmiði 

iðnaðarsamfélagsins þar sem þungavigtin er  hráefnið og framleiðsluvaran.  

 

 

 

Einungis 11% sögðust telja það mjög líklegt eða frekar líklegt að viðkomandi sæktist 

eftir vinnu við álverið. Árið 2004 þegar rannsóknin er framkvæmd, voru 4350 

einstaklingar á miðsvæðinu á vinnumarkaði, á aldrinum 18-62. Séu þessum 
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Mynd 2. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir sækjast eftir vinnu við 

álver í Reyðarfirði? (Kjartan Ólafsson, 2005). 
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niðurstöðum snarað yfir á virka þátttakendur á vinnumarkaðnum þýðir það að einungis 

130 einstaklingar töldu mjög líklegt að þeir myndu sækja um vinnu við álverið og 350 

fannst það fremur líklegt. Þó 350 kunni að virka lág tala í þessu samhengi, þá er það 

engu að síður um það bil sá fjöldi sem starfar fyrir Fjarðaál nú til dags. Fróðlegt er að 

skoða afstöðu íbúa Egilsstaða til spurningarinnar hvort þeir myndu sækjast eftir vinnu í 

álverinu. Þar töldu um 30% að þeir myndu njóta fjárhagslegs ávinnings af því að fá 

álver á Reyðarfjörð en aðeins 5% töldu það líklegt að þeir myndu sækja um vinnu þar 

(Kjartan Ólafsson, 2005). Hlýtur það að hafa talist óvænt, enda einungis um 20 mínútna 

akstur frá Egilsstöðum til álversins. Eitthvað hefur valdið því að flest allir íbúar hafa 

ekki séð framtíð sína þar og er fjarlægðin ekki svarið við því. Kann það þó að hafa áhrif 

að fara þarf um fjallveg á milli Egilsstaða og Reyðarfjarðar. 

Til að taka niðurstöðurnar Byggðarannsóknarstofnunar saman þá er það greinilegt að 

tilkoma álversins hefur eflt trú íbúa svæðinsins á framtíð þess. Jafnvel þótt þeir hafi ekki 

séð sjálfa sig hagnast á tilkomu þess, nema þá óbeint.  

 

Þróun íbúafjölda frá 2002-2009 
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Mynd 3. Íbúaþróun í sveitafélögunum tveimur og sameinuðum sveitafélögum. 

(Hagstofa Íslands, 2011a) 
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Séu íbuúatölur frá Hagstofunni skoðaðar sést hversu gríðarleg fólksfjölgun varð í 

Fjarðabyggð sem og á Fljótsdalshéraði eftir árið 2002. Því lengra sem leið á álvers- og 

virkjanaframkvæmdir því meira fjölgaði íbúum. Fjöldi íbúa í Fjarðabyggð og á 

Fljótsdalshéraði er mestur árið 2007, 5713 talsins í Fjarðabyggð og 4653 á 

Fljótsdalshéraði. Það var þó ekki þannig að allir sem komu nálægt byggingu 

mannvirkjanna festu rætur á svæðinu. Snörp íbúafækkun eftir árið 2007 var þó meiri en 

margir höfðu búist við.  

Íbúafjöldaskýrsla var gerð árið 2004, um spár á íbúaþróun fyrir mið-Austurlandi ef álver 

kæmi ekki til sögunnar. Þar var því spáð að ef Fjarðarál hefði ekki hafið rekstur á 

Reyðarfirði hefði orðið 4,5% fækkun þar (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005). Eftir að 

skýrslan kom út varð enn meiri samdráttur í fiskiðnaði en spár höfðu gert ráð fyrir og 

hefði fækkunin því getað farið upp í 8% (Hjalti Jóhannesson, 2010). Auðvitað var þetta 

bara spá og því mikilli óvissu háð. Aftur á móti gefur þetta mynd af því  hversu 

gríðarleg áhrif tilkoma álversins hefur haft haft á svæðið.    
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Eins og sjá má á mynd 4 þá hefur fjöldi barna á grunnskólastigi haldist fremur stöðugur 

síðastliðin 10 ár. Hægt er að lesa úr því að allur sá fjöldi sem kom nálægt því að reisa 

álverið og virkjunina, hafi annað hvort ekki verið fjölskyldufólk eða ekki tekið með 

fjölskyldur sínar til Austurlands. Fjölgun nemenda er á árunum 2009-2010 í báðum 

sveitarfélögum sem teljast verður jákvætt fyrir svæðið. Auk þess eru 

grunnskólanemendur fleiri í lok áratugarins en í upphafi hans. 

Af grunnskólum á svæðinu er Egilsstaðaskóli fjölmennastur allra með 338 skráða 

nemendur árið 2010. Í Fjarðabyggð er það aftur á móti Nesskóli á Neskaupsstað sem er 

með flesta nemendur eða 218. Þar á eftir koma grunnskóli Reyðafjarðar með 178 

nemendur og grunnskólinn á Eskifirði með 148 nemendur . 

Á Austurlandi eru reknir þrír skólar á framhaldsstigi. Á Fljótsdalshéraði eru 

Menntaskólinn á Egilsstöðum (ME) og Hússtjórnarskólinn á Hallormstað og í 

Fjarðabyggð er Verkmenntaskóli Austurlands (VA).  
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Sé fjöldi nemenda í framhaldsskólnumum tveimur skoðaður sést að ME er með nærri 

helmingi fleiri nemendur en VA. Aftur á móti er hlutfallslega lítil fjölgun nemenda við 

ME frá árinu 2001 á meðan hún er umtalsverð í VA frá 2005. Ljóst er að þetta er ekki í 

takt við íbúaþróun á Fljótsdalshéraði síðustu 10 árin. Framkvæmdirnar við álverið 

kunna að hafa átt þátt í þeirri fjölgun sem var í VA enda eftirspurn eftir iðnmenntuðu 

starfsfólki á þessum tíma. Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað er með skráða í kring um 

20 nemendur öll árin og því mjög smár. Breytingar á milli ára eru nánast engar þar.  

Skólarnir þrír verða teknir fyrir síðar í ritgerðinni og verður þá skoðað námsúrval og 

þær námsbrautir sem þeir bjóða nemendum sínum upp á. 

 

3. Staða mála í dag 

 

Atvinna  

Snúum okkur að nútímanum. Stærstu atvinnuveitendur Fjarðabyggðar eru 

Síldarvinnslan, Eskja og Loðnuvinnslan sem öll eru sjávarútvegsfyrirtæki. Lang stærsti 

atvinnuveitandi svæðisins er þó Alcoa Fjarðaál (Fjarðabyggð, 2011). Alcoa Fjarðaál 

sækir ekki einungis starfsfólk sitt til Fjarðabyggðar heldur einnig til Fljótsdalshérað og 

jafnvel Seyðisfjarðar og Breiðdalsvíkur. Hjá Alcoa Fjarðaáli starfa um 465 manns. Um 

300 manns starfa að auki sem verktakar við álverið. Því eru hátt í 800 manns sem eru 

með vinnu vegna álversins. Athyglisvert er að skoða úr hvaða störfum starfsmenn 

álversins höfðu áður gegnt. Um 26% starfaði við verslun og þjónustu og 21% 

starfsmanna kemur úr öðrum iðnaði. Þá koma um 13% úr sérfræðistörfum og 7% úr 

fiskvinnslu. Einungis 4% starfsfólksins kemur beint úr námi. Um 1% kom úr 



22 
 

landbúnaði, 6% hafði starfað við fiskveiðar, 11% komu úr ótilgreindum störfum, 3% úr 

störfum við samgöngur, 4% kom úr fræðslustarfsemi og  3% kom úr félagsþjónustu- og 

heilbrigðisgeiranum. Aðeins 1% starfsfólk kom úr einkarekstri yfir í álverið. Kemur 

þarna helst á óvart hversu fáir færðu sig úr fiskvinnslu yfir í álverið þar sem mikill 

samdráttur varð í fiskiðnaði á árunum 2003-2007, en talið er að um 300 störf á 

miðsvæði hafi tapast vegna þess. (Hjalti Jóhannesson, 2010). Annað sem er athyglisvert 

við þessar tölur er hversu fáir starfsmanna koma beint úr námi. Erfitt er því að segja að 

álverið stuðli að mikilli nýliðun á svæðinu.  

Þegar tölur um skiptingu starfa á Fljótsdalshéraði eru skoðaðar þá sést að yfir helmingur 

fólks á vinnumarkaði í sveitarfélaginu vinnur við ýmiskonar þjónustustörfum. Þetta er 

mikið lægra hlutfall en á höfuðborgarsvæðinu og er það aðalega vegna þess hversu 

margir á Fljótsdalshéraði starfa við iðnað, landbúnað eða önnur störf sem krefjast lítillar 

formlegrar menntunar (Þróunarfélag Austurlands, 2007). 

Ferðaþjónusta á Austurlandi er í mikilli sókn, rétt eins og ferðaþjónusta almennt á 

Íslandi. Telur hún um 300 ársverk og skapar hátt í 500 störf.  Þar með er hún orðin 

mikilvæg atvinnugrein fyrir svæðið. Ljóst er að í henni felast ýmis tækifæri. 

Vetrartíminn er þó tími sem nýta þarf betur til að laða að ferðamenn, en svæðið hefur 

tvö skíðasvæði og fjölda góðra gististaða. Aukin ferðaþjónusta og fleiri ferðamenn þýða 

betri rekstrargrundvöll fyrir aðra verslun og þjónustu. Þá hefur austfirskt handverk 

styrkst mikið undanfarin ár m.a. vegna fjölgunar ferðamanna sem eru kaupendur 

vörunnar (Ásta Þorleifsdóttir, 2009).  

Meðaltekjur hafa verið hæstar á Austurlandi á landsbyggðinni frá 2002 (Hjalti 

Jóhannesson, 2010). Séu listar yfir skattahæstu einstaklinga í sveitarfélögunum tveimur, 

Fljótsdalshéraði og Fjarðabyggð skoðaðir, má sjá að Fjarðabyggð hefur töluvert fleiri 



23 
 

íbúa í hálaunastörfum. Þegar listi yfir tekjuhæstu einstaklinga ársins 2010 í Fjarðabyggð 

er skoðaður, kemur í ljós að 9 af 10 tekjuhæstu eru sjómenn eða  skipstjórar. Allir með 

vel yfir 2 miljónir í mánaðarlaun. Sé aftur listi Fljótsdalshéraðs skoðaður eru ólíkar 

starfsstéttir í hæstu 10 sætunum. Læknar skipa 4 sæti og ýmiskonar sérfræðingar hin 6 

sætin. Einungis ein kona prýðir lista sveitarfélaganna yfir 10 skatthæstu íbúa. Hallar því 

mikið á hlut kvenna á svæðinu, þegar kemur að hálauna störfum (Gunnar Gunnarsson, 

2011). Af tekjulistanum að dæma er auðvelt að álykta að Fljótsdalshérað bjóði upp á 

fleiri þekkingartengd stör. Það sem er hinsvegar mjög athyglisvert er að tekjuhæsti 

einstaklingurinn á Fljótsdalshéraði kæmist ekki á lista yfir 10 hæstu í Fjarðabyggð. Sú 

spurning hlítur að vakna hvort hin gamalgrónna starfsstétt sjómennska sé auðveldasta 

leiðin að góðum dagslaunum á Austurlandi. Í því ljósi má velta fyrir sér hvort 

þekkingardrifin störf séu samkeppnishæf við laun í sjávarútvegi. Eða skýrist þetta frekar 

að því hversu fáir íbúar á svæðinu hafa lokið háskóla eða framhaldsskóla? Fyrst að 

Austurland er með hæstu meðallaun  á landsbygðinni þarf þá að breyta einhverju? Eins 

og komið var inná í kaflanum um þekkingarsamfélagið þá þurfa samfélög að fara horfa 

til þess að fjölga störfum sem þarfnast menntunar og þekkingar til að halda 

samkeppnishæfni sinni. Ekki getur verið eftirsóknarvert að keppa bara við láglaunalönd 

um störf í iðnaði. Ein af lykilforsendum þess að svæðið þarf fjölbreyttari vinnumarkað 

er niðurstaða könnunar sem framkvæmd var árið 2008 og sýnir að einungis 47% íbúa á 

miðsvæði Austurlands eru mjög eða frekar ánægðir með fjölbreytni starfa í 

byggðarlaginu. Það eru hinsvegar 53% frekar eða mjög óánægðir með fjölbreytnina 

(Hjalti Jóhannesson, 2010). Sýnir það glögglega hversu mjög svæðið skortir meira 

spennandi starfsúrval. 
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Íbúadreifing 

Áður en farið verður í að gera grein fyrir möguleikum svæðisins til að færast nær því að 

vera þekkingarsamfélag er rétt að líta hvar á svæðinu íbúar búa. Er gott að hafa þessar 

tölur í huga upp á hvar t.d. þekkingarkjarna og menntastofnunum á háskólastigi væri 

best fyrirkomið. 
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Mynd 6. Fjöldi íbúa á Fljótsdalshéraði 1. desember 2010. (Fljótsdalshérað, 

2011) 

Mynd 7. Fjöldi íbúa í Fjarðabyggð 1. maí 2011. (Fjarðabyggð, 2011) 
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Þessar tvær myndir (6 og 7) sýna að Egilsstaðir og Fellabær er fjölmennasti 

byggðarkjarni svæðisins. Mjóifjörður er lang fámennastur með 25 skráða íbúa. 

Jafnframt er Mjóifjörður eini byggðarkjarninn sem ekki er tengdur þjóðveginum og eru 

samgöngur þangað oft erfiðar, sérstakleg á veturna. Stöðvarfjörður er einnig fámennur, 

með í kring um 250 íbúa. Í Fjarðabyggð er Norðfjörður fjölmennastur, þar er sterk 

fiskvinnsla, ásamt því að þar er staðsett fjórðungssjúkrahús landshlutans (Fjarðabyggð, 

2011).  

 

Menntastefna á svæðinu  

Þegar að mennta- og fræðslustefnur Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar eru skoðaðar 

kemur í ljós að þær eru fremur ólíkar. Stefna Fljótsdalshéraðs er frá árinu 2008 en stefna 

Fjarðabyggðar frá árinu 2009 (Fljótsdalshérað, 2008) (Fjarðabyggð, 2009).  

 

 

Ferlið við stefnumótun menntastefnu sveitarfélaganna tveggja má sjá á mynd 8. hér að 

ofan.  Best er að fara yfir ferlið skref fyrir skref til þess að skilja það betur. Fyrri hluti 

Mynd 8. Stefnumiðuð árangursstýring beggja sveitarfélaga 

(Fljótsdalshérað, 2008, bls. 6). 
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ferlisins frá hlutverki til markmiða er ætlað að ákveða í hvaða stöðu skipulagsheildin vil 

vera, eftir tilgreindan tíma. Hlutverkið er til langs tíma og segir til um af hverju 

skipulagsheildin er til og á hvaða vettvangi hún starfar. Framtíðarsýn segir til um 

hvernig árangur lítur út og hvernig skipulagsheildin vill vera eftir 10 ár eða meira. 

Stefnan er sú taktík sem er notuð til að ná árangri. Stefnan þarf að vera í sífelldri 

endurskoðun og fylgjast þarf með hvort hún sé árangursrík. Markmiðin skilgreina hvaða 

starfssvið þarf að leggja áherslu á til að uppfylla stefnuna. Mælikvarðarnir eru til að 

segja til með hverju á að fylgjast til að gera stefnu og framtíðarsýn að veruleika, 

viðmiðin sýna hvað telst vera viðunandi árangur miðað við grunnstöðu. Viðmiðin geta 

verið til langtíma, skammtíma og allt þar á milli. Aðgerðirnar skilgreina hvað þarf að 

gera til að ná árangri og aðföngin sýna hvað þarf til að geta unnið aðgerðirnar. Þegar að 

ferli sem þetta er skoðað þarf að hafa í huga að hafa í huga að þetta er lifandi ferli. Ef að 

niðurstöður mælinga eru á einhvern hátt ekki í samræmi við það sem vonast var eftir er 

viðbúið að breyta þurfi einhverju. Oft eru hlutir rangt hugsaðir og þarf þá að bregðast 

við því, auk þess að umhverfið getur þróast í aðra átt en búist var við í upphafi og þarf 

þá að leiðrétta stefnuna í samræmi við það (Fljótsdalshérað, 2008; Fjarðabyggð, 2009). 

Áhugavert er að renna yfir aðalatriði í stefnu, framtíðarsýn og aðgerðaráætlun 

sveitarfélaganna, í hvoru lagi fyrir sig.  

Fjarðabyggð stefnir að því að vera í í fremstu röð í fræðslu og frístundamálum barna og 

ungmenna. Þessu hlutverki ætlar sveitarfélagið að ná með því að laða að hæft starfsfólk, 

bjóða upp á öfluga grunnmenntun og halda úti öflugu frístundastarfi. Framtíðarsýnin 

hljómar á þá leið að Fjarðabyggð verði góður staður fyrir börn og ungmenni að njóta 

fræðslu og frístunda. Í stefnunni er ekki komið inn á fræðslu fyrir fullorðna. Þegar 

markmið sveitarfélagsins eru skoðuð er lögð mikil áhersla á frístundastarf. Auka á 

frístundaframboð fyrir 16-20 ára, gera frístundastarf fjölbreyttara og sjá til þess að öll 



27 
 

börn geti stundað tómstundir óháð félagslegri stöðu. Áhugavert er að sjá að 

sveitarfélagið vill bjóða upp á samfélagslega tengda starfsþjálfun fyrir 16-20 ára, sem 

hvorki eru í framhaldsskóla né vinnu. Þá er það stefnuþáttur að  bjóða upp á nám við 

hæfi hvers og eins og á það að nást með því að bjóða upp á meira listnám og verknám til 

jafns við bóknám. Þá er lögð áhersla á endurmenntun starfsfólks og að auka hlutfall 

menntaðs starfsfólks í frístunda- og fræðslustarfi (Fjarðabyggð, 2009).  

Þegar menntastefna Fljótsdalshéraðs er skoðuð sést það strax að þar er lögð mun meiri 

áhersla á menntun á efri stigum. Rétt eins og Fjarðabyggð þá ber sveitarfélagið ábyrgð á 

rekstri og þróun leik- grunn- og tónskóla en ekki námi á framhalds- , háskóla, sí- og 

endurmenntunarstigi. Aftur á móti segir Fljótsdalshérað það í stefnu sinni að 

sveitarfélagið gegni ákveðnu stuðningshlutverki á síðari skólastigum. Sem sagt þá 

leggur Fljótsdalshérað upp með það að reyna tryggja íbúum sínum eftir fremsta megni 

menntun á hærri stigum. Frá vöggu til grafar. Þannig telur sveitarfélagið sig skyldum 

gegna við að búa íbúum umhverfi sem er hvetjandi til þekkingaröflunar og nýsköpunar. 

Fljótsdalshérað orðar framtíðarsýn á þann veginn að sveitarfélagið verði öflug miðstöð 

fjölbreyttrar þekkingar og menntunar sem skilar samkeppnishæfum einstaklingum með 

sterka sjálfsmynd og ríka félagsfærni. Lögð er áhersla á það að laða til sín vel menntað, 

metnaðarfullt starfsfólk sem vinni með nemendum og öðrum samborgurum að 

þekkingarsköpun. Líkt og Fjarðabyggð vill Fljótsdalshérað líka auka fjölbreytni í námi. 

Uppbygging rekstrar háskóla- og rannsóknarstarfsemi er sett á oddinn og aðgengi að 

menntun fyrir alla íbúa sveitarfélagsins óháð aldri haft að leiðarljósi. Þá eru mál 

Menntaskólanna höfð inn í stefnu sveitarfélagsins en þar er vilji fyrir að bæta aðgengi 

að iðnnámi. Skapa á sveitarfélaginu ímynd sem leiðandi þekkingarsamfélag með 

menntun og þekkingarstarfsemi sem drifkraft samfélagsins (Fljótsdalshérað, 2008). 
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Menntun á framhaldsskólastigi 

Menntunarstig á Austurlandi er töluvert lægra en gengur og gerist að meðaltali á 

landsvísu. Algengt er að íbúar á Austurlandi ljúki einungis grunnskólanámi og 

meirihluti þeirra sem ljúka iðnnámi eða stúdentsprófi sækja sér ekki áframhaldandi 

menntun. Þeir sem flytja burt til að sækja háskólanám snúa vanalega ekki heim aftur, 

eins og byggðarlög á landsbyggðinni þekkja vel. Á Austurlandi eru karlar í miklum 

meirihluta umfram konur sem hafa lokið meiru en grunnskólaprófi (Háskólinn í 

Reykjavík, 2009).  

Til samanburðar við höfuðborgarsvæðið stendur Austurland sérstaklega illa að vígi 

þegar kemur að háskólamenntun íbúa. Kann ein af ástæðum þess að vera einmitt sú að 

enginn háskóli hefur verið staðsettur á Austurlandi? Einugis 17% íbúa Austurlands hafa 

háskólapróf samanborið við 34% höfuðborgarbúa. Sé landsbyggðin skoðuð sem heild 

sést að þar hafa um 20% háskólapróf. Sennilega verður alltaf erfitt fyrir Fljótsdalshérað 

og Fjarðabyggð að jafna höfuðborgarsvæðið í menntunarstigi en reyna þarf að loka 

þessu bili eins og mögulegt er (Fljótsdalshérað, 2006). Er það best gert með 

uppbyggingu á aðstöðu og mannauði. 

Þegar Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð eru skoðuð sem eitt svæði kemur í ljós að 

námsframboð á framhaldsskólastigi er gott. Námsúrval í Menntaskólanum á 

Egilsstöðum (ME) og í verkmenntaskóla Austurlands (VA) er nokkuð ólíkt og getur því 

komið til móts við ólíkar kröfur ungmenna á svæðinu. Hvað er í boði? Ný námskrá ME 

miðar að því stuðla að alhliða þroska nemenda og bjóða þeim nám við hæfi. Námið á að 

efla nemendur til þátttöku í lýðræðsþjóðfélagi og efla rökhugsun þeirra og stuðla með 

því að upplýstri umræðu. Grunnþættir námsins eru læsi, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, 

menntun til sjálfbærni og skapandi starf. Ný breyting í kennsluháttum skólans er að 
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teknar hafa verið upp spannir í stað anna. Skólárið deilist því á fjórar spannir í stað 

tveggja anna, með því er hægt að kafa dýpra í námsefnið á skemmri tíma. Lögð er aukin 

áhersla á verkefnavinnu og með því aukin ábyrgð nemenda og virkni þeirra. 

Menntaskólinn á Egilsstöðum býður upp á fjórar námsbrautir til stúdentsprófs. 

Alþjóðabraut undirbýr nemendur undir samskipti og samvinnu við aðrar þjóðir. 

Nemendur verða færari í að tjá sig á erlendum tungumálum og skilningur þeirra á 

öðrum menningum eykst. Alþjóðabraut undirbýr því nemendur undir vinnu heima og að 

heiman. Félagsbraut gefur færi á að efla þekkingu sína um samfélög, sögu Íslands og 

umheimsins og meginstrauma hugmynda, trúar, menningar og stjórnmála. Félagsbraut 

kennir nemendum að gera sér grein fyrir samspili mannsins og náttúrunnar og hvaða 

þættir móta manninn. Þar læra nemendur gagnrýna hugsun sem hefur verið svo mikil 

vöntun á í íslensku samfélagi. Listnámsbraut er ætlað að efla sköpunargáfu og þroska 

tjáningarmáta. Með eflingu sjálfsskilnings undirbýr námið nemendur fyrir 

framhaldsnám í ólíkum greinum. Markmið Náttúrufræðibrautar er að búa nemendur 

undir frekara nám í verkfræði, raungreinum og í heilbrigðisgeiranum. Áhersla er lögð á 

stærðfræði og raunvísindi. Að námi loknu á Náttúrufræðibraut eiga nemendur meðal 

annarrs að vera færir um að taka ábyrga afstöðu gagnvart umhverfismálum. Ásamt 

þessum fjórum námsbrautum eru kenndar tvær viðbótarlínur í menntaskólanum sem 

nemendur taka til hliðar við aðal námsbrautir. Annarrsvegar er það íþróttalína sem gefur 

nemendum tækifæri á að læra meira inn á líkama sinn og mikilvægi réttrar næringar. Þar 

eru jafnframt verklegir og bóklegir tímar í ólíkum íþróttagreinum en aðstaða til kennslu 

íþrótta á Egilsstöðum er góð. Þá er líka kennd hagfræði viðbótarlínu. Það nám gagnast 

vel þeim sem hyggjast taka þátt í viðskiptalífinu en áherslan er þar á markaðs-, 

viðskipta- og hagfræði. Þar undir er jafnframt hinn áhugaverði áfangi frumkvölafræði. 

Slíkur áfangi eykur skilning um þörf á nýsköpun og frumkvöðla starfsemi. Að lokum er 
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svo boðið upp á svokallaða framhaldsskólabraut. Tilgangur hennar er að undirbúa 

nemendur undir iðnám með því að ljúka þar bóklegum kjarna. Jafnframt hentar hún 

þeim sem þurfa meiri undirbúning fyrir hefðbundnar bóknámsbrautir (Menntaskólinn á 

Egilsstöðum, 2011 ). 

Á meðan að áherslan er lögð á bóklegt nám í ME, þá býður VA upp á meira af verklegu 

námi. Boðið er upp grunnnám í byggingagreinum þar sem nemendur fá að kynnast 

starfsumhverfi byggingar- og mannvirkjageirans.  Húsasmíði er svo í boði fyrir þá sem 

vilja öðlast færni í allra smíðavinnu. Námi í húsasmíði við VA lýkur með sveinsprófi. 

Hársnyrtibraut er kennd fyrir þá sem vilja verða starfsfólk í háriðnaðinum. Í boði er 

iðnmeistaranám sem er fjölbreytilega samsett. Skiptist það í bóklegar-, rekstrar- og 

stjórnunargreinar. Grunnnám málmiðnaðagreina er í boði fyrir þá sem vilja læra 

blikksmíði, rennismíði eða  stálsmíði. Vélvirkjun er jafnframt kennd. Þeir sem hafa 

áhuga á að starfa við rafmagn geta tekið grunnnám rafiðna. Þá er  boðið upp á fullt nám 

í rafvirkjun. Þeir sem stefna á að starfa á sjúkrahúsum geta tekið sjúkraliðabraut. Þar 

hljóta nemendur bæði faglega og verklega þjálfun. Þá eru í boði bóklegar brautir, 

félagsfræði og náttúrufræðibraut. Jafnframt er framhaldsskólabraut í VA 

(Verkmenntaskóli Austurlands, 2011).  Námsúrval í  Hússtjórnarskólanum á 

Hallormsstað er óhefðbundið miðað við skóla á framhaldsstigi. Nám í 

Hússtjórnarskólanum er ekki til stúdentsprófs. Meðal áfanga sem boðið er uppá eru 

útsaumur og hekl, fatagerð, textílfræði og vefnaður. Þá er listmunagerð,  myndlist og 

lífsleikni í boði. Fyrir þá sem hafa áhuga á matvinnslu eru svo hreinlætisfræði, 

veitingatækni og næringarfræði kennd (Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað, 2011). 

Á þessu má sjá að það er lagður góður, fjölbreyttur grunnur í sveitarfélögunum tveimur 

að ólíkri áframhaldandi menntun nemenda sem hafa lokið framhaldsskólastigi á 
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svæðinu. Vinna framhaldsskólarnir því vel saman með skapandi greinum, iðnnámi og 

hefðbundnu bóknámi. 

Í  September 2011 var stóriðjuskóli Fjarðaráls á Reyðarfirði settur í fyrsta skipti. 

Skólinn er samstarfsverkefni Fjarðaráls, Þekkingarnets Austurlands og 

Verkmenntaskóla Austurlands. Markmið skólans er að gefa nemendum tækifæri til að 

öðlast menntun sem nýtist þeim bæði við störf í álverinu en einnig síðar til frekara 

náms. Námið er svo verðlaunað, en þeir nemendur sem ljúka því fá launahækkun innan 

álversins, kjósi þeir að vinna þar en skilyrði fyrir skólavist er þriggja ára starfsferill hjá 

fyrirtækinu. Grunnnám skólans tekur þrjár annir og að því loknu er hægt að hefja 

framhaldsnám í stóriðjufræðum en það spannar fjórar annir. (Alcoa, 2011). Ber að fagna 

þessu góða framtaki álversins og er ljóst að þarna er verið að gefa starfsfólki með litla 

formlega menntun tækifæri til að auka hana. Þótt stóriðja falli ekki undir 

þekkingarhagkerfis starfsemi, þá hlítur að eiga fagna góðri viðleitni álversins til að 

starfsfólk þar fái menntun sem það kýs sér.  

 

 Þekkingarsamfélagið á Fljótsdalshéraði og í Fjarðabyggð 

Á Egilsstöðum er staðsett háskólanámssetur ÞNA, rekið af Þekkingarneti Austurlands. 

Þekkingarnet Austurlands er sjálfseignastofnun sem hefur það að markmiði að hjálpa til 

við uppbyggingu háskólanáms, rannsókna og símenntunar á Austurlandi. Auk þess er 

Þekkingarnetið samstarfsvettvangur fyrir þá sem starfa að nýsköpun og þróun á 

Austurlandi. Verkefni þess er meðal annarrs að veita upplýsingar, miðla og kynna nám, 

skipuleggja allskyns námskeið, veita ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja og taka þátt í 

þróunarverkefnum með samstarfsaðilum. Þekkingarnet Austurlands rekur auk 

háskólanámssetursins nokkur námsver á Austurlandi í samstarfi við skóla og 
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sveitarfélög. Líta má á Þekkingarnetið sem millilið á milli háskóla og einstaklinga, 

stofnanna og fyrirtækja. Þekkingarnetið er mikilvæg stofnun fyrir þá sem stunda 

fjarnám á svæðinu enda mikilvægt að geta leitað aðstoðar í eigin persónu hjá ráðgjöfum 

og öðru starfsfólki og haft aðstöðu til lærdóms í námsverum þess (Þekkingarnet 

Austurlands, 2011). 

Athyglisvert er að skoða áfangaskýrslu um þekkingarsetur sem unnin var árið 2010. Þar 

kemur margt fram  um Austurland sem þekkingarsvæði.  Kannaðar voru starfsstöðvar 

þekkingarstofnana á öllu landinu árið 2009. Starfsemin þurfti að uppfylla tvö skilyrði: 

Annarrs vegar að hún væri að öllu leyti eða að hluta til fjármögnuð af ríki og/eða 

sveitarfélagi. Hins vegar þurfti starfsemin að vera á einhverju eftirtöldu sviði: Menntun 

og fræðsla, rannsóknir og þróun, menning og/eða þjónusta og ráðgjöf. Á Austurlandi 

var 31 starfsstöð sem féll undir skilgreininguna og 74,4 starfsgildi. Sé skipting þessara 

starfa skoðuð eftir staðsetningu kemur kannski ekki á óvart að Egilsstaðir eru með 

flestar starfsstöðvar eða 15 talsins, 36,7 stöðugildi. Samtals fjöldi starfsstöðva á 

Fljótsdalshéraði mældist 16 og stöðugildi 44,7 en munar þar um Skógrækt ríkisins sem 

talin er til Hallormsstaðar.  Í Fjarðabyggð er Neskaupsstaður með flestar starfsstöðvar 

eða 5 talsins og með 9 stöðugildi. Í heildina reyndust þekkingastofnanir vera 10 talsins í 

Fjarðabyggð með 17,5 stöðugildum. Utan sveitarfélaganna tveggja sem fjallað er um í 

ritgerðinni voru 5 starfsstöðvar á Austurlandi með 11,2 stöðugildi, staðsettar í Fljótsdal, 

Breiðdalsvík, Vopnafirði og á Seyðisfirði. Af þessum tölum að dæma er því hægt að 

segja sem svo að Fljótsdalshérað og sér í lagi Egilsstaðir sé miðja þekkingastofnana á 

Austurlandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Það hvernig þekkingarstofnanir á Austurlandi eru samsettar er athyglisvert að skoða. 

Símenntunarstöðvar eru 4 talsins með 12 stöðugildi. Menning og fornleifar eru með 13 

stöðugildi en 3 stafsstöðvar. Skógrækt og sérhæfð þekkingarsetur höfðu svo bæði 8 
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stöðugildi hvor. Aðrar þekkingarstofnanir hafa færri stöðugildi, en þar má helst minnast 

á atvinnuþróunarfélagið sem hefur 5 stöðugildi. Þegar viðfangsefni þessara stofnana á 

Austurlandi eru skoðuð sjást þess greinilega merki að fyrst og fremst eru þetta þjónustu 

stofnanir. Þannig töldu 48% þátttakenda þeirra meginviðfangsefni snúa að þjónustu og 

ráðgjöf. 26% unnu að menningu, 19% að menntun og fræðslu og um 7%  við rannsóknir 

og þróun. Að lokum er svo áhugavert að skoða þá menntun sem fólk sem vinnur í 

þessum þekkingarstofnunum á Austurlandi hefur. Það sem er helst eftirtektarvert þar er 

að 60,4% starfsfólks þessara þekkingastofnana eru með grunnháskólapróf eða meiri 

menntun, þar af 30,9% með meistara- eða doktorspróf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010).  

  

4. Horft til framtíðar  
 

Hugmynd sem aldrei varð að veruleika 

Góðar hugmyndir geta lifað góðu lífi löngu eftir að þær koma fram. Undanfarinn áratug 

hefur verið unnið að margsvíslegum hugmyndum sem hafa haft þann tilgang að bæta 

aðgengi að staðbundinni menntun á Austurlandi svo og að efla rannsóknarstarfsemi og 

nýsköpun. Ein slík kom upp á löggjafaraþinginu 1998-1999 þegar þeir Hjörleifur 

Guttormsson og Jón Kristjánsson fluttu tillögu til þingsályktunar um háskólamiðstöð 

Austurlands á Eiðum. Líklegt er að ef sú hugmynd hefði orðið að veruleika þá væri 

umhverfi til menntunar og rannsókna fyrir á Austurlandi allt öðruvísi. Á þessum tíma 

átti ríkið eignir og landið á Eiðum en áður hafði verið rekinn menntaskóli á staðnum og 

höfðu Eiðar verið höfuðmenntasetur Austurlands fram á seinni hluta síðustu aldar. Eins 

og segir í ályktuninni þá henta Eiðar afar vel undir slíka starfsemi. Staðurinn er í 10 
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mínútna akstursfjarlægð frá Egilsstöðum sem er aðalflugvöllur landshlutans og 

varaflugvöllur í millilandaflugi á Íslandi. Landið í kring friðsælt og víðfermt. Horfa átti 

til þess að reka námsbrautir tengdar umhverfinu. Má þar nefna skógrækt, gróðurrækt, 

landnota- og jarðvegsvernd. Ástæða þess að fræðasetrið ætti að einbeita sér að því var 

sögð staðsetningin, en Fljótsdalshérað býður upp á heppilega umgjörð enda skógi vaxið 

landbúnaðarsvæði. Segir í þingályktuninni að slíkt fræðasetur yrði lyftistöng fyrir 

landshlutann sem og allt landið.  Ljóst er að stofnun sem þesssi, yrði að vera tengd 

öðrum háskólum auk þess að bjóða upp á aðstöðu til fullkominnar fjarkennslu fyrir 

nemendur (Hjörleifur Guttormsson og Jón Kristjánsson, 1999). 

Áhugaleysi stjórnvalda varð því miður til þess að þetta tækifæri fyrir Austurland allt, til 

að fá að byggja upp háskólasetur, rann þeim úr greipum. Það gerðist kannski endanlega 

þegar Eiðar voru seldir einkaaðila stuttu eftir að hugmynd Hjörleifs og Jóns kom fram á 

Alþingi.  

 

Uppbygging þekkingarkjarna og staðbundins náms 

Er mögulegt að reisa þekkingarkjarna á Fljótsdalshéraði eða Fjarðabyggð þar sem 

starfar töluverður fjöldi fólks sem býr yfir sérþekkingu, starfar að rannsóknum og 

þróunarverkefnum eða nýsköpunarstarfi? Þessari spurningu er ekki auðveldlega svarað.  

Fyrst þyrfti að skoða hvar hann ætti að koma. Með tilliti til samgangna á svæðinu, fjölda 

þekkingarstofnana og stærð byggðarkjarnanna hljóta Egilsstaðir að vera álitleglegasti 

staðurinn fyrir slíka starfsemi. Auk þess að vera krossgötur Austurlands og fjölmennasti 

íbúakjarninn þá er þar alþjóðaflugvöllur eins og komið hefur fram. Kemur það sér vel 

þar sem ferðalag milli Reykjavíkur og  Egilsstaða er ekki nema um klukkustundar langt 
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með flugi. Hvers vegna nyti svæðið góðs að því að reistur yrði  þekkingarkjarni og 

boðið upp á staðbundið nám? 

Til þess að reisa þekkingarkjarna þurfa að vera bæði eftirspurn og forsendur fyrir 

uppbyggingu og rekstri. Er þörf? Menntunarstig íbúa á Austurlandi er ekki 

samkeppnisfært við höfuðborgarsvæðið og lægra en víða annarrs staðar á landinu 

(Fljótsdalshérað, 2006). Auk þess er það óhjákvæmilegt að þegar fólk flyst af svæðinu 

til að sækja sér menntun þá snýr það ekki tilbaka með menntun sína og þekkingu. Við 

það verður nýsköpun minni og þekkingarstörf verða ekki til á svæðinu. Fólk flyst 

semsagt því það fær ekki menntun og svæðið fær ekki menntað fólk til sín því það 

býður ekki upp á menntun (Háskólinn í Reykjavík, 2009). Má líkja þessu við vítahring. 

Þörfin fyrir því að leita leiða til að efla þekkingarstarfsemi ætti því að vera til staðar. 

Vissar forsendur eru einnig til staðar vegna þess að svæðið býr yfir fjölbreytilegum 

framhaldsskólum og þjónustu- og rannsóknarstofnunum sem sýnt hafa vilja til að eflast 

sameiginlega sem vísindagarðar. Þá hafa sveitarfélögin, sérstaklega Fljótsdalshérað lýst 

því í stefnu sinni að það vilji verða þekkingardrifið samfélag. 

Er eftirspurn? Í könnun sem framkvæmd var árið 2007 meðal nemenda í 

Menntaskólanum á Egilsstöðum sögðust 85,6% svarenda stefna á frekara nám að 

framhaldsskóla loknum. Þar af svöruðu 51,3% að þeir myndu hefja nám við háskóla á 

Egilsstöðum ef það væri í boði. Eftirspurn eftir slíku námi er því til staðar hjá þeim sem 

búa á Austurlandi og eru í Menntaskólanum á Egilsstöðum.  Allir þéttbýliskjarnar 

Fjarðabyggðar eru svo í akstursfæri svo þetta myndi gera íbúum þess kleift að búa 

heima en sækja sér nám á Egilsstöðum ef staðsetning háskólastofnunnar væri staðsett 

þar. Kostnaðarsamt er að flytja búferlum og margir sem kjósa að búa lengur í 

heimabyggð ef þeir hafa tækifæri til þess. Fyrir utan íbúa Austurlands mætti reikna með 
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að áhugi væri hjá öðrum til að flytjast á svæðið og stunda nám, sérstaklega ef boðið 

væri upp á eitthvað sem aðrir skólar hefðu ekki (Háskólinn í Reykjavík, 2009).  

Hugmyndir þess efnis að bjóða upp á staðbundið háskólanám og reisa þekkingarkjarna á 

Egilsstöðum eru ekki nýjar af nálinni. Á Egilsstöðum eru staðsett þekkingarsetur sem 

ber nafnið Vísindagarðar. Eru þeir merki um að vilji hefur verið til að reisa 

þekkingarkjarna á svæðinu. Þó það hafi ekki enn tekist eins og áætlanir hafa gert ráð 

fyrir er hugmyndin í sjálfu sér mjög metnaðarfull og áhugaverð. Ljóst er að ef hún væri 

orðin að veruleika myndi Austurland taka gríðarstórt skref í átt að þekkingarsamfélagi. 

Það var í  janúar 2006 sem Fljótsdalshérað, Austurlandsskógar, Landgræðsla ríkisins, 

Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnun, Þróunarfélag Austurlands, Fræðslunet 

Austurlands (FNA), Héraðsskógar, Náttúrustofa Austurlands, Fornleifavernd ríkisins og 

Búnaðarsamband Austurlands skrifuðu undir samstarfsyfirlýsingu um uppbyggingu 

þekkingarseturs á Egilsstöðum. Undirbúningur að stofnun slíkra garða hófust strax árið 

2002 og leiddi sú vinna meðal annarrs af sér háskólanámssetur Þekkingarnets 

Austurlands (ÞNA) sem er til staðar á Egilsstöðum. Eitt af framtíðarmarkmiðum 

garðanna er að hækka menntunarstig á svæðinu, með því að bjóða upp á fullt staðbundið 

nám árið 2010 eins og segir í greinagerðinni frá 2006 (Fljótsdalshérað, 2006). Það hefur 

ekki orðið að veruleika. Margar góðar hugmyndir urðu til með stofnun Vísindagarðanna 

og áttu áherslusviðin að vera þrennskonar þegar kæmi að staðbundnu námi.  Bjóða átti 

upp á rannsóknarnám tengt umhverfisfræðum, for- og rannsóknarnám á sviðum verk- 

og tæknifræði auk þess að í boði átti að vera nám tengt byggða- og samfélagsþróun. 

Þverfagleg rannsóknarefni áttu svo að tengja þessar mismunandi námsbrautir saman. 

Markmið til ársins 2016 voru sett fyrir Vísindagarðanna árið 2006. Þar ber helst að 

nefna að fjölga  störfum við rannsóknir úr 11 árið 2005 í amk 100 árið 2016, þar af áttu 

50 rannsóknarstörf að vera innan vísindagarðanna. Árið 2016 átti að vera komið 
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staðbundið meistaranám á þremur áherslusviðum og tengja átti sprotafyrirtæki inn í 

garðanna og leyfa þeim að starfa þar tímabundið (Fljótsdalshérað, 2006).  

Ólíklegt er að á næstunni muni þessi markmið nást, en skemmtilegt er að ímynda sér 

hvernig svæðið liti öðruvísi út hefði þetta magnaða verkefni og þessi háleitu markmið 

náð því flugi sem stefnt var að áður en efnahagskreppan skall á. Velta má fyrir sér hvort 

þessi verkefni öll um háskólanám og þekkingarsetur á Austurlandi, þá sérstaklega á 

Fljótsdalshéraði, hafi verið raunhæf. 

Ýmsar hugmyndir hafa komið upp í gegnum tíðina með að hefja staðbundið nám á 

svæðinu. Alcoa styrkti vísindagarðanna á Egilsstöðum til að skoða möguleika þess að 

koma upp meistaranámi í þjóðgarðs og umhverfisfræðum á Egilsstöðum og á Höfn. 

Myndu nemendur þá stunda nám í háskólasetrum þar, en útskrifast frá Háskóla Íslands. 

Markmið verkefnisins var að tengja saman byggðarlög á Austurlandi og svara þörf fyrir 

menntað fólk í umhverfisfræðum. Þá myndi slíkt nám vera framlag til uppbyggingar 

þekkingariðnaðar á Austurlandi auk þess að vera fyrsta staðnámið á Austurlandi. Slíkt 

nám myndi hæfa svæðinu vel og væri hægt að bjóða námið í samstarfi við 

Vatnajökulsþjóðgarðinn. Slíkt nám á Egilsstöðum væri fengur fyrir allt landið og sér í 

lagi svæðið. Staðhættir og sérhæfð kunnátta eru til staðar. Þeir sem stóðu að 

undirbúningi verkefnisins töldu orðið tímabært að rödd Austfirðinga fái loksins að 

hljóma í íslensku háskólasamfélagi eins og segir í greinagerð um verkefnið (Sigrún 

Víglundsdóttir og Guðrún Á. Jónsdóttir, 2010).  

Vorið 2008 gerðu Háskólinn í Reykjavík (HR) og Fljótsdalshérað með sér samning um 

þróun hugmynda um svæðisháskóla á Austurlandi. Í inngangsorðum um ávinning 

Fljótsdalshéraðs er komið inn á það hvernig samfélagið sé að breytast og þekking og 

mannauður séu að verða sífellt mikilvægari. Markimið námsins áttu að vera 
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tvennskonar. Annars vegar að halda ungu fólki lengur í heimabyggð og hinsvegar að 

nýta sérþekkingu tengda Austurlandi. Hugmyndin var að bjóða fyrst upp á 120 ETCS 

eininga diplomanám í sjálfbærri nýsköpun. Svarar það til 4 anna í háskólanámi. Þegar 

það nám væri svo farið af stað átti að skoða möguleikana á að bæta við námsstigum 

bæði á BA/BS stigi og meistarastigi. Háskólinn í Reykjavík myndi þá sjá skólanum fyrir 

kennurum í samráði við Fljótsdalshérað (Háskólinn í Reykjavík, 2009). Þessi hugmynd 

líkt og margar aðrar sem komið hafa fram um staðbundið nám á svæðinu hafa ekki náð 

að verða að veruleika. Ein augljós ástæða þess er að unnið var að þeim flestum í 

aðdraganda og um það leiti sem efnahagshrun varð á Íslandi. En það breytti bæði getu 

og áhuga ríkisvaldsins, sveitarfélaga og stofnana til að koma að verkefnum sem þessum 

(Óðinn Gunnar Óðinsson, frv. þróunarstjóri Fljótsdalshéraðs, munnleg heimild, 1. 

desember 2011) . 

Athyglisvert er að skoða Snowpolis þekkingarkjarnann í Finnlandi með það í huga að 

einn slíkur gæti risið á Austurlandi í komandi framtíð. Ástæða þess að hann er tekinn 

hér fyrir er sú að hann er staðsettur í miðju Finnlandi, í Sotkamo, og er íbúafjöldi á 

svæðinu aðeins í kring um 10.000, sem er ekki langt frá fjölda þeirra sem búa í 

Fjarðabyggð og á Fljótsdalshéraði samanlagt. Þá hafa aðilar sem unnu að undirbúningi 

vísindagarðanna á Egilsstöðum kynnt sér Snowpolis og starfsemi hans. Snowpolis 

garðurinn hefur sérhæft sig í öllu sem viðkemur íþróttum, næringu og tækni tengdri 

líkamlegu hreysti. Þrátt fyrir að þekkingarkjarninn sé ekki staðsettur í fjölmennu 

samfélagi þá tekst honum að leiða saman ólík fyrirtæki, rannsóknir og þróun á sama 

sviðinu. Með því verður til mikil þekking sem nýtist nemendum á sviði íþrótta og tækni 

tengdri henni gríðarlega vel. Í kringum Snowpolis hefur skapast fjöldinn allur af góðum 

þekkingarstörfum auk þess að í kringum þá er fjölskylduvænt og gott umhverfi til að 

búa í. Staðsetning kjarnans gerir það einnig að verkum að þeir eru sérstaklega vel undir 
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það búnir að rannsaka allt sem kemur vetrar íþróttum enda snjóþungt í miðju Finnland. 

Snowpolis er partur af tengslaneti háskóla og fyrirtækja, innlendra og erlendra aðila. 

Með því að einangra sig ekki, heldur vera í beinu samstarfi við fleiri þúsund 

sérsfræðinga gerir einangruð staðsetning kjarnans það að verkum að stöðugt 

upplýsinaflæði streymir í gegnum hann.  Stefna Snowpolis er að byggja starf sitt á 

samvirkni ólíkra stofnanna og fyrirtækja. Á bakvið allar aðgerðir kjarnans er mikill 

mannauður sem byggir rannsóknir sínar á samvinnu og vilja til þess að ná árangri í 

rannsóknum. Það sem sker þetta samfélag frá flestum öðrum þekkingarsamfélögum er 

að fólk starfar í hátækni- og þekkingar umhverfi en býr og getur svo notið frítímans út í 

óheftri náttúru í fámennu samfélagi. Þeir þættir vinna því saman að því að gera 

Snowpolis að spennandi kosti og samaburðarhæfan við hugmyndir um þekkingarkjarna 

á Austurlandi (Snowpolis, 2011). 

 

Áherslur i atvinnumálum 

Í náinni framtíð ættu sveitarfélögin tvö að horfa enn frekar til þeirra greina sem falla 

undir þekkingarstarfsemi, til þess að geta haldið uppi samkeppnishæfni og boðið upp á 

fjölbreytileg störf í bland við það sem fyrir er. Þær atvinnugreinar sem tilheyra 

þekkingariðnaðinum eru m.a. sérfræðiþjónusta, mennta og rannsóknastofnanir, 

ýmiskonar þjónustustarfsemi svo sem ferðaþjónusta og svo skapandi atvinnugreinar. 

Það sem getur fallist undir skapandi atvinnugreinar eru t.d. handverk og hönnun og 

tískugeirinn. Ýmiskonar söfn eru af hinu góða hvort sem það eru lista-, bóka- eða 

annarskonar söfn. Tölvu og hugbúnaðargerð er eitthvað sem sveitarfélögin ættu að efla 

hafi þau tækifæri til. Þá falla rannsókna- og vísindastörf undir skapandi atvinnugreinar. 

Til þess að gerlegt verði að byggja upp þekkingarstörf í ríkari mæli á svæðinu þurfa 
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sveitarfélögin tvö að koma til móts við aðila með aðstöðu, tilboðum og styrkjum. Ekki 

þarf endilega að finna nýjar atvinnuleiðir heldur fremur að byggja ofan á það sem fyrir 

er á svæðinu (Þróunarfélag Austurlands, 2007).  Þetta er starfsemi sem sveitarfélögin 

tvö eiga að reyna að byggja upp á svæðinu á næstu áratugum. Í næsta kafla verða lagðar 

fram hugmyndir og vangaveltur um næstu skref í framtíð atvinnusköpunar á 

Austurlandi. 

 

5. Umræður 
 

Tíminn á meðan álverið og virkjunin voru í byggingu var útaf fyrir sig um margt 

áhugaverður á Fljótsdalshéraði og í Fjarðabyggð. Ekki var hægt að fara út í verslun án 

þess að rekast á hóp erlendra verkamanna. Sem íbúi og ungur menntaskólanemi á 

Egilsstöðum á þessum tíma mátti skynja mikla bjartsýni og flestir voru á því að þessar 

framkvæmdir myndu ,,bjarga“ Austurlandi og að þær myndu hafa í för með sér  

allskyns umbætur og fjölgun íbúa á svæðinu. Og að sumu leyti var það rétt. 

Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað búa vel að hafa stóriðju og gjöful fiskimið sem tryggja 

afkomu og atvinnu. Með tilkomu álversins skapaðist starfsöryggi fyrir svæðið auk þess 

að óbein áhrif af tilkomu þess hafa verið í heild jákvæð fyrir sveitarfélögin (Hjalti 

Jóhannesson, 2010). Aftur á móti er erfitt að halda því fram að svæðið sé 

þekkingardrifið. Til þess að svo verði þarf ýmsu að breyta, en hvað þarf að gera? Ekki 

getur orðið endalaus fjölgun starfa í hefðbundnum greinum frumvinnslu. Náttúrugæði 

jarðar eru takmörkuð, fiskurinn í sjónum er t.d. ekki endalaus. Fjölgun íbúa og 

framþróun atvinnulífsins til lengri tíma litið getur einungis orðið á þeim sviðum þar sem 

mikil þekking er grundvöllur nýsköpunar. 
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 Menntun skapar auð, þar er engu logið og  núna þremur árum eftir efnahagshrun er þörf 

fyrir að þjóðin setji menntun í forgrunn og auki þekkingu þjóðarinnar á öllum sviðum. 

Sú viðleitni að reisa hér hagkerfi svo til eingöngu á iðnaði og frumvinnslu er ekki 

álitlegt til frambúðar. Sú breyting sem á sér stað í hinum vestræna heimi sýnir að 

menntun, þekking og mannauður er það verðmætasta sem þjóðir eiga og geta byggt á, 

ekki hráefnið (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Auka þarf því tækifæri 

til atvinnurekstrar á háu tæknistigi. Það er gert meðal annars með því að bæta menntun 

og færni almennings. Stóriðnaður í formi fleiri álvera ætti því ekki að vera baráttumál 

heldur atvinnustarfsemi sem gefur af sér fullunna vöru og krefst hás tæknistigs. 

Útflutningur Íslands byggir á mjög lágu tæknistigi og þau nágrannalönd sem Ísland ber 

sig saman við bera höfuð og herðar yfir okkur þegar kemur að útflutningi á hátækni 

(Rannsóknarmiðstöð Íslands, 2009). Þessu þarf að breyta. Í þessu samhengi væri gaman 

að sjá bændur á Austurlandi fullnýta og vinna afurðir sínar, líkt og þekkist í 

sveitarhéruðum Frakklands.  Væri þannig hægt að hugsa sér þegar fram líða stundir að í 

Fjarðabyggð yrði unnið lengra með álið sem þar er framleitt og það notað í ýmiskonar 

tæknilegan varning í stað þess að vera sent beint út. Þá er þar  sterkur fiskiðnaður, 

sérstaklega á Norðfirði og mætti ímynda sér að þar væri hægt að tengja saman atvinnulíf 

við nýsköpun, svo sem vinnu við tækniframfarir í fiskiðnaðinum. Á Fljótsdalshéraði er 

mikill skógur sem hægt verður að nýta ekki aðeins í vöruframleiðslu, heldur einnig í því 

að byggja upp rannsóknir og þróunarstarf  með þekkingarsetri. Þá er í sveitarfélaginu 

öflugur landbúnaður. Hægt er að tengja landbúnaðinn enn meira við ferðamennsku og 

leggja frekari áherslu á matvælaþróun og úrvinnslu Ferðamennska á Íslandi er í sókn og 

ætti Austurland að setja krafti í að halda úti ferðaþjónustu sem er sjálfbær bæði á 

veturna sem og að sumri til (Ásta Þorleifsdóttir, 2009). Austurland hefur allt að bera til 

að sækja fast í að fá ferðamenn til sín. Þá ættu sveitarfélögin að berjast fyrir því, rétt 
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eins og önnur sveitarfélög á landsbygðinni, að fá fluttar til sín opinberar stofnanir. Eins 

og Chen (2008) bendir á, þá er upplýsingatækni í stöðugri bætingu og upplýsingaflæði 

sífellt að verða auðveldara. Þar af leiðandi er ekki nauðsynlegt að hafa flest allar 

opinberar stofnanir á höfuðborgarsvæðinu. 

Út frá umræðu um þekkingarstofnanir á Austurlandi er ljóst að þessar sérhæfðu 

þekkingarstofnanir á Austurlandi draga til sín fólk með menntun og þekkingu og eykur 

þannig fjölbreytni starfa. En eins og kom hér fyrr fram, þá eru íbúar á Austurlandi að 

meðaltali minna menntaðir en aðrir íbúar landsins. Það ætti því að vera kappsmál að 

reyna fjölga þekkingastofnunum og fjölga starfsgildum í þeim sem fyrir eru (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2010) um leið og unnið er að því að hækka menntunarstig 

íbúanna. Samvinna opinbera stofnanna og einkafyrirtækja í átt að meiri nýsköpun er 

eitthvað sem setja þarf á oddinn. 

Bætt aðstaða, auknar rannsóknar, þróunarstarf og námsframboð á háskólastigi skapa 

forsendur fyrir því að svæðið geti orðið að öflugu þekkingarsamfélagi. Umhverfi sem 

getur laðað til sín háskólamenntaða einstaklinga og fjölskyldur þeirra. Slík þróun getur 

ein orðið til þess að stöðva atgervisflótta og hækka menntunarstig á Austurlandi. 

Uppbygging háskólasamfélags á svæðinu myndi leiða af sér jákvæða byggðaþróun auk 

þess að hjálpa sveitarfélögunum tveimur, Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði, að stíga inn í 

nýja tíma, byggða á tækni og þekkingu (Fljótsdalshérað, 2006). Í því ljósi má t.d. halda 

áfram að vinna með þær hugmyndir sem gerð hefur verið grein fyrir í ritgerðinni 

varðandi uppbyggingu háskólanáms og þekkingarkjarna. Svo sem skoða þann 

möguleika hvort það sé enn fyrir hendi að reka háskólasetur á Eiðum eða byggja ofan á 

þær hugmyndir sem komu með stofnun Vísindagarðanna. Snowpolis kjarninn í 

Finnlandi er vísbending þess að með samvinnu við aðrar stofnanir er hægt að reka 

þekkingarkjarna í ekki fjölmennara samfélagi en svæðið á Austurlandi býður upp á. 
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Fámenni og smæð þarf ekki að vera ókostur þar sem  ekki leitast allir eftir því að búa í 

stórborgum, þó svo áætlanir sem þessar séu vandasamari á fámennum svæðum en 

fjömennum. En til þess þarf þor og skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn sveitarfélaga, 

ríkisvalds og íbúanna sjálfra.  

Menntaskólarnir þrír bjóða svæðinu upp á mjög ólíka menntun sem ætti að nýtast vel. 

Aftur á móti þurfa ungmennin að flytja frá heimabyggð sinni til að sækja sér 

áframhaldandi menntun. Það gerir það að verkum að sú menntun sem verður í grunninn 

til á svæðinu flyst í burtu og kemur þá vanalega ekki til baka (Háskólinn í Reykjavík, 

2009).  

Bæði sveitarfélög, Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð, hafa sett fram stefnur í 

menntamálum. Ljóst er að vilji Fljótsdalshéraðs til að stuðla að þekkingardrifnu 

samfélagi er meiri þegar miðað er við stefnuskrá þeirra beggja. Enda segir sveitarfélagið 

það vera markmið sitt að verða samfélag byggt upp á þekkingu og nýsköpun 

(Fljótsdalshérað, 2008; Fjarðabyggð, 2009). Aftur á móti er spurning hvort það myndi 

ekki gagnast svæðinu mest ef þau störfuðu saman sem ein heild að þeim áformum sem 

mikilvæg eru og þannig aukið líkurnar á því að farið væri í að reisa þekkingarsamfélag 

fyrir austan, enda svæðið sterkara sem ein heild í stað tveggja sundraða eininga sem 

stundum ber á.  
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