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Úrdráttur 

Ritgerð þessi beinist að núverandi stöðu atvinnumála sveitarfélaga á Íslandi og hvaða 

leiðir sveitarfélög hafa farið í atvinnuþróun og nýsköpun. Á Íslandi eru 77 sveitarfélög í 

dag og eru dæmi um að þau fari mismunandi leiðir í atvinnumálum. 

 Reynt verður að komast að hinu almenna hlutverki sveitarfélaga í atvinnuþróun 

og nýsköpun og skoða hvaða leiðir sveitarfélög hafa farið. Síðar verður Sveitarfélagið 

Hornafjörður tekið sérstaklega fyrir, sú leið sem Hornafjörður hefur farið í 

atvinnumálum verður svo borin saman við það sem sveitarfélög eru að gera almennt. 

Í ritgerðinni er komist að því að hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum sé illa 

skilgreint og það hvergi tekið fyrir í sveitarstjórnarlögum. Niðurstöður benda til þess að 

hið almenna hlutverk sveitarfélaga og sú leið sem Hornafjörður hefur farið séu afar 

svipuð. En sérstaða Hornafjarðar í nýsköpun og atvinnumálum er þróunarsetrið 

Nýheimar sem reist var árið 2002. Sú starfsemi sem þar fer fram er nær því einsdæmi á 

landinu. Gæti þessi leið sem Hornafjörður hefur farið í atvinnumálum trúlega verið 

fyrirmynd annarra sveitarfélaga þegar kemur að atvinnuþróun og nýsköpun. 
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1. Inngangur 

Á undanförnum áratugum hefur fólki á landsbyggðinni fækkað jafnt og þétt um leið og 

fjölgun hefur átt sér stað á Suðvesturhorni landsins. Mörg sveitarfélög hafa reynt að 

sporna við þessari þróun. Í gegnum tíðina hafa atvinnuþróun og búferlaflutningar haldist 

í hendur á Íslandi. Því hefur stöðug atvinna meðal annars orðið til þess að tryggja búsetu 

á Íslandi. Einstaklingar og fjölskyldur flytjast frá svæðum þar sem að litla atvinnu er að 

hafa til svæða þar sem að atvinnumöguleikar eru fleiri.
1
 Því eru atvinnumál mjög 

hugleikin sveitarstjórnarfólki. Enda skipta þau höfuð máli í litlum samfélögum þar sem 

víða hefur verið fólksflótti í langan tíma. Þrátt fyrir það gegna sveitarfélög formlega 

litlu hlutverki á þessu sviði. 

Atvinnuþróun og nýsköpun eru ein áhrifaríkustu tæki sem hægt er að notast við, 

til þess að styrkja búsetu og vinna gegn atvinnuleysi. Því ætti það að vera forgangsmál 

fyrir sveitarfélög að stuðla að aukinni atvinnuþróun og styðja við nýsköpun, til þess að 

styrkja búsetuskilyrði í sínu umhverfi. 

Í ritgerðinni verður kannað hvert hlutverk sveitarfélaga á Íslandi hefur verið í 

þróun og nýsköpun í atvinnumálum á undanförnum árum. Hvaða leiðir hafi verið farnar 

og hvernig staðið sé að þessum málum. Hlutverk sveitarfélaganna verður sett upp í 

ákveðinn ramma þar sem þær grunnaðgerðir sem sveitarfélög hafa farið í við þróun í 

atvinnumálum og aukna nýsköpun verða gerð skýrari. 

Eftir þá greiningu verður farið yfir það hvernig Sveitarfélagið Hornafjörður 

hefur staðið að þessu hlutverki og fundið út hvaða leiðir Hornafjörður hefur farið, hvort 

sveitarfélagið hafi farið hefðbundna leið, eða sína eigin, eða hvort sveitarfélagið hafi 

sinnt þessum málum yfirleitt.  

Sveitarfélög hafa frá örófi alda unnið að atvinnuþróun, beint eða óbeint, en með 

tíð og tíma hafa verkefni og skyldur sveitarfélaga breyst. Í dag fara sveitarfélög aðrar 

leiðir heldur en áður voru farnar í atvinnuþróun. Bein afskipti sveitarfélaga af 

atvinnulífinu hafa minnkað, en aðrar aðgerðir hafa aukist til muna á síðustu árum, svo 

sem í formi styrkja og nýsköpunar. 

                                                 
1
 Stefán Ólafsson, Búseta á Íslandi. (Byggðastofnun, 1997), 147. 
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 Í dag eru sveitarfélög landsins 77 talsins.
2
 Þeim hefur fækkað ört síðustu ár því 

unnið hefur verið kröftuglega að sameiningu sveitarfélaga. Sveitarfélög hafa stutt við 

atvinnulíf og nýsköpun, til dæmis með ýmsum nefndum, sjóðum og félögum sem þau 

koma að svo sem atvinnuþróunarfélögum, atvinnumálanefndum, markaðsstofum og 

rannsóknar- og þróunarsjóðum. Allt eru þetta tæki sem sveitarfélög geta notað og unnið 

með til þess að efla atvinnuþróun og nýsköpun. 

 Oft eru atvinnumál meðal þeirra áhersluatriða sem mesta umfjöllun fá hjá 

frambjóðendum í sveitarstjórnarkosningum.
3
 Það er líka athyglisvert að í könnun frá 

1994 voru 63% sveitarstjórnarmanna í sveitarfélögum með færri en 250 íbúa og 98% 

sveitarstjórnarmanna í sveitarfélögum fjölmennari en 2.500 sammála fullyrðingunni um 

að stærri og öflugri sveitarfélög á landsbyggðinni yrðu til þess að draga úr 

byggðaröskun og fólksflótta til suðvesturhornsins.
4
 Færð hafa verið margvísleg rök fyrir 

því að veikleiki sveitarstjórnarstigins hafi staðið í vegi fyrir eðlilegri byggðaþróun.
5
 

 Í lok árs 2009 bjuggu ríflega 2.000 manns á Hornafirði.
6
 Sveitarfélagið 

Hornafjörður nær yfir alla Austur-Skaftafellssýslu. Á Hornafirði eru starfandi öflug 

ferðaþjónustu-, landbúnaðar, og fiskvinnslufyrirtæki. Með tímanum hefur mikilvægi 

atvinnuþróunar og nýsköpunar aukist mikið, og eru tækifærin í Sveitarfélaginu 

Hornafirði fjölmörg. Til dæmis nálægðin við stærsta jökul Evrópu, Vatnajökul sem nú 

er orðinn þjóðgarður. Hin líflega landbúnaðar- og fiskvinnslustarfsemi gefur einnig ótal 

möguleika á þróun matvæla og annarri nýsköpun.
7
 

 Efni ritgerðarinnar er byggt á áður birtu efni, sem bæði hefur birst á prenti og á 

vefnum. Í tengslum við fyrri hluta ritgerðarinnar var mikið stuðst við heimasíður 

sveitarfélaga og upplýsinga aflað þaðan. En gagnasöfnun kom einnig úr tímaritinu 

Sveitarstjórnarmál, sem gefið er út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Einnig var 

                                                 
2
 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Sveitarfélög 2006–2010,“ http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-

2010/ (sótt 13. apríl 2010). 
3
 Bjarni Jónsson, Jón Gauti Jónsson og Þröstur Sigurðsson, Rekstur og stjórnun sveitarfélaga (Reykjavík: 

Rekstur og ráðgjöf ehf., 1998), 131. 
4
 Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, Sameining sveitarfélaga - Áhrif og afleiðingar, rannsókn á 

sjö sveitarfélögum (Akureyri: Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, 2002), 25. 
5
 Félagsmálaráðuneytið, Átak um eflingu sveitarstjórnarstigsins. Lokatillögur nefndar um sameiningu 

sveitarfélaga (Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið, 2005). 
6
 Samband íslenskrasSveitarfélaga, „Sveitarfélagið Hornafjörður 2006–2010,“ 

http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/sudurland-2006-2010/7708-sveitarfelagid-hornafjordur-

2006-2010/ (sótt 13. apríl 2010). 
7
Sveitarfélagið Hornafjörður, „Nokkrar staðtölur,“ 

http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/nokkrarstadtolur/ (sótt 13. apríl 2010). 

http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/
http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/
http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/sudurland-2006-2010/7708-sveitarfelagid-hornafjordur-2006-2010/
http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/sudurland-2006-2010/7708-sveitarfelagid-hornafjordur-2006-2010/
http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/nokkrarstadtolur/
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notast við aðrar bækur og fræðiskýrslur, svo sem frá ráðgjafarfyrirtækinu R3-Ráðgjöf, 

Trausta Fannari Valssyni um ólögbundin verkefni sveitarstjórna og svo rit Gunnars 

Helga Kristinssonar um staðbundin stjórnmál. 

 Í seinni hluta ritgerðarinnar, umfjölluninni um Hornafjörð, er upplýsinga aflað af 

heimasíðu sveitarfélagsins. Tímaritið Skaftfellingur nýttist einnig við gerð kaflans og 

upplýsingar fengust úr erindisbréfum og tölvupósti, meðal annars frá bæjarstjóra 

Hornafjarðar, Hjalta Þór Vignissyni og öðrum einstaklingum sem á einn eða annan hátt 

tengjast atvinnuþróun og nýsköpun á Hornafirði. 

Spurningarnar sem leitast verður við að svara í ritgerðinni eru:  

o Hvert er núverandi hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun?  

o Hvernig hefur Sveitarfélagið Hornafjörður sinnt þessu hlutverki síðustu tvö 

kjörtímabil, tímabilið 2002 – 2010?  

Einnig verður reynt að svara því hvert hlutverk sveitarfélaga ætti að vera í atvinnuþróun 

og nýsköpun. 

 

Núverandi hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun er illa skilgreint. Í 

íslensku sveitarstjórnarlögunum kemur ekkert fram um hvert hlutverk sveitarfélaga eigi 

að vera í atvinnuþróun og því hafa sveitarfélög í raun engar lögbundnar skyldur til þess 

að sinna atvinnumálum. Því var áhugavert að skoða það hvernig sveitarfélög hafa komið 

að atvinnuþróun og hvaða leiðir hafa verið farnar.  

Megin ástæða fyrir því að ákveðið var að taka Sveitarfélagið Hornafjörður fyrir 

og kanna hvaða leið það hefur farið í atvinnuþróun og nýsköpun er sú að höfundur er 

fæddur og uppalinn á Hornafirði og ber því ákveðnar tilfinningar til byggðarlagsins. 

Þaðan er  áhugi á sveitarstjórnarmálum sprottinn. Þegar höfundur stundaði nám í 

Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu sat hann áfanga í frumkvöðlafræðslu og 

þar kviknaði áhugi á atvinnumálum og nýsköpun. 
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2. Hlutverk sveitarfélaga í sögulegu ljósi 

Sveitarfélög eins og þau þekkjast nú til dags eru alls ekki ný af nálinni, og er hægt að 

rekja uppruna þeirra allt aftur til fornaldar. 

Fyrstu ákvæði um sveitarstjórnarmál má finna í Grágás, sem er sameinuð úr 

tveimur ritum, annars vegar úr Konungsbók og hins vegar úr Staðarhólsbók. Fjallað er 

um sveitarstjórnarmál í tveim köflum í Grágás. Þar kemur meðal annars fram að hver 

hreppur skuli hafa að lágmarki 20 búendur. Fyrstu hlutverk hreppanna voru ekki mörg í 

upphafi og talin frekar óskýr og hafa sagnfræðingar komið með ýmsar tilgátur um 

uppruna þeirra og hlutverk. En meðal tilgátna sem komið hafa fram um hlutverk þeirra, 

var að innheimta og skipta tíund, sinna fátækraframfærslu og útdeila matargjöfum.
8
 Það 

var því eitt af hlutverkum hreppa til forna, þegar byggð þéttist og mannfjöldi jókst, að 

koma í veg fyrir það að einstaklingur, sem ekki átti ættingja sem gátu komið honum til 

hjálpar, færi á vergang.
9
 

Í kjölfar heimskreppunnar sem geisaði um allan heim á árunum 1929-1930 varð 

atvinnuleysi á Íslandi töluvert, og meira en áður hafði þekkst. Öllum bæjarstjórnum í 

landinu var gert skylt að safna gögnum um atvinnuleysi í sínu sveitarfélagi, samkvæmt 

lögum nr. 57 frá 7. maí 1928. Þessu var þó ekki fylgt nægilega vel eftir og var 

Reykjavík eina sveitarfélagið sem birti skýrslur um atvinnuleysi reglulega. Síðar voru 

settar á fót vinnumiðlunarskrifstofur í nokkrum sveitarfélögum sem áttu að hafa það 

hlutverk að fylgjast með atvinnuháttum í sveitarfélögunum, miðla vinnu á milli 

bæjarbúa, úthluta atvinnubótavinnu og hafa milligöngu um ráðningar. 

Vinnumiðlunarskrifstofur störfuðu þó ekki lengi í þeim fáu sveitarfélögum þar sem 

þeim var komið á fót og voru þær lagðar niður árið 1951.
10

 

Á þessum árum var aðkoma sveitarfélaga að atvinnulífinu yfirleitt með þrennum 

hætti. Í fyrsta lagi beinn atvinnurekstur sveitarfélagsins, þ.e. að sveitarfélagið kom beint 

að atvinnufyrirtæki, sem var þá stofnað af sveitarfélaginu, rekið á ábyrgð þess og þar sat 

stjórn sem sveitarfélagið hafði skipað. Í öðru lagi var það aðild að hlutafélagi um 

einhvers konar atvinnurekstur og var sveitarfélagið þá yfirleitt með meirihluta 

                                                 
8
 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, 1. bindi. (Reykjavík: Almenna Bókafélagið, 1972), 11-

12. 
9
 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, 1. bindi. (Reykjavík: Almenna Bókafélagið, 1972), 14–

16. 
10

 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, 2. bindi. (Reykjavík: Almenna Bókafélagið, 1979), 

355-356. 
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hlutafjársins í fyrirtækinu, sem greiddur hafði verið úr sveitarsjóði. Hlutafélagið var 

rekið á eigin ábyrgð, en sveitarfélagið hafði meirihlutastöðu innan þess. Í þriðja lagi var 

það að sveitarfélagið tók yfir ábyrgð á skuldbindingum eða lánum fyrirtækis eða 

einstaklings sem stofnað hafði til atvinnureksturs innan sveitarfélagsins, en annars voru 

afskipti sveitarfélagsins engin af viðkomandi atvinnurekstri.
11

 

Sveitarfélög hafa tekið miklum stakkaskiptum síðustu áratugi, þeim hefur 

fækkað mikið vegna sameininga, alls hefur þeim fækkað um 152 frá 1950, eða úr því að 

vera 229
12

 í það að vera 77 árið 2010.
13

 Hlutverk sveitarfélaga hefur breyst mikið frá því 

sem var. Verkefni sem áður voru í höndum ríkisins hafa færst í auknum mæli til 

sveitarfélaga, svo sem rekstur grunnskóla og rekstur heilbrigðisþjónustu í sumum 

tilfellum. 

Það hefur einnig verið bent á það, að með sameiningu sveitarfélaga skapist 

forsendur fyrir auknu lýðræði, þrátt að með sameiningu fækki kjörnum fulltrúum. 

Forsendur aukins lýðræðis skýrast af því að með stærri og öflugri sveitarfélögum fái þau 

í raun meira vald yfir málefnum sínum og séu þar af leiðandi betur í stakk búin til að 

taka á sig fleiri verkefni.
14

 

 

2.1 Grunnhugtök og fræðilegar kenningar varðandi tilvist sveitarfélaga 

Tilvist sveitarfélaga hefur verið réttlætt með nokkrum fræðilegum kenningum, og hefur 

Gunnar Helgi Kristinsson sett fram þrjár fræðilegar réttlætingar á tilvist þeirra í bók 

sinni Staðbundin stjórnmál. Þær eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi að sveitarfélög stuðli að 

auknu frelsi og valddreifingu. Samkeppnin sem myndast á milli sveitarfélaga og 

sjálfstæðið frá ríkinu myndar ákveðið mótvægi gegn því að ríkið geti beitt 

einokunarvaldi.
15

 Þessi hugmynd er upphaflega komin frá franska fræðimanninum 

Montesquieus og höfundum bandarísku stjórnarskrárinnar. En þessi hugmynd um að 

sveitarfélögin stuðli að auknu frelsi og valddreifingu hefur ekki náð almennilegri 

                                                 
11

 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, 2. bindi. (Reykjavík: Almenna Bókafélagið, 1979), 

358. 
12

 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Sameining sveitarfélga,“ http://www.samband.is/sameining-

sveitarfelaga/ (sótt 29. mars 2010). 
13

 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Sveitarfélög 2006–2010,“ http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-

2010/ (sótt 24. febrúar 2010). 
14

 Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, Sameining sveitarfélaga - Áhrif og afleiðingar, rannsókn 

á sjö sveitarfélögum (Akureyri: Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, 2002), 21. 
15

 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. (Háskólaútgáfan, 

2001), 9-10. 

http://www.samband.is/sameining-sveitarfelaga/
http://www.samband.is/sameining-sveitarfelaga/
http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/
http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/
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fótfestu í Evrópu. Sveitarstjórnir eru almennt mjög háðar ríkisvaldinu um verkefni og 

fjárveitingar og því er hægt að deila um sjálfstæði þeirra.
16

 

Í öðru lagi talar Gunnar Helgi um að rök séu fyrir því að sveitarfélög stuðli að 

aukinni þátttöku íbúa sinna og að samborgaralegar dyggðir íbúa eflist. Sveitarfélög eru 

þannig uppbyggð að þau mynda góð skilyrði til þess að íbúar geti tekið virkan þátt í 

ýmsum málefnum sveitarfélagsins.
17

  Þátttaka íbúa er mjög mikilvæg, ekki síst til þess 

að tryggja ákveðið aðhald að stjórnvöldum. Einnig hefur verið sýnt fram á að þátttaka 

almennings stuðli að auknum samborgaralegum dyggðum og því má ætla að 

sveitarfélög séu afar mikilvæg. Einnig hafa aðrar rannsóknir bent á það, að íbúum 

finnist yfir höfuð auðveldara að taka þátt í sveitarstjórnarmálum heldur en í 

landsmálum. Því virðist smæð sveitarfélaga hafa áhrif á lýðræðislega þátttöku íbúa og 

skapa góðan jarðveg fyrir þróun samborgaralegra dyggða.
18

 

Þriðja réttlætingin sem Gunnar Helgi kemur fram með í bók sinni snýst um það 

að sveitarfélög geti sinnt opinberri þjónustu mun hagkvæmar heldur en ef ríkið stæði 

þar að. Þegar sveitarfélög sjá sjálf um þjónustuna við íbúa er hægt að ná skilvirkari 

árangri heldur en ef ríkið kemur þar að, því sveitarfélögin eru í betri aðstöðu til þess að 

stilla saman framboð þjónustu og eftirspurn íbúanna eftir þjónustunni. Þar að auki 

skapar nálægð sveitarfélagsins við íbúa og þá þjónustu sem sveitarfélagið þarf að sinna, 

góðar aðstæður til að takast á við málin.
19

 Fyrir ríkið væri hagkvæmara að úthluta 

sveitarfélögum ýmsum þjónustuþáttum, þar sem líklegt er að sveitarfélög þekki 

aðstæður í sínu umhverfi betur en ríkið, og geti því sniðið þjónustu sína að þörfum 

samfélagsins. Öll álitaefni og deilumál er auðvelt að leysa með lýðræðislegum hætti. 

Nefnd hafa verið nokkur atriði til stuðnings þess að sveitarfélög geti boðið fram 

þjónustu með hagkvæmari hætti heldur en ríkið. Í fyrsta lagi að sveitarfélög þekkja 

betur eftirspurn eftir þjónustu og geta því lagað framboðið eftir henni og þannig 

samræmt hlutfallið á milli þjónustu og þarfa. Í öðru lagi að sveitarfélagið getur myndað 

ákveðið mótvægi við hagsmunasamtök og starfað sem einskonar málsvari fyrir íbúa 

                                                 
16

 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. (Háskólaútgáfan, 

2001), 10-13. 
17

 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. (Háskólaútgáfan, 

2001), 9-10. 
18

 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. (Háskólaútgáfan, 

2001), 14-15. 
19

 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. (Háskólaútgáfan, 

2001), 9-10. 
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sína. Í þriðja lagi að sveigjanleiki sveitarfélaga er meiri en ríkisins í sambandi við 

framboð á þjónustu og því geta sveitarfélög oft brugðist hraðar við ákveðnum þörfum 

samfélagsins, heldur en ríkið gæti gert.
20

 

 Margir fræðimenn hafa fjallað um hlutverk og valdsvið sveitarfélaga. Edward C. 

Page kemst til dæmis að því að þrátt fyrir kostina við að færa ákvarðanatöku frá 

miðstýringu (ríkinu) til staðbundins stjórnvalds (sveitarfélagi) sé raunin oft sú að hið 

síðarnefnda eigi í erfiðleikum með meiriháttar stefnumótun eða ákvarðanatöku nema 

fyrir liggi undirbúningur frá ríkinu.
21

 

 

2.2 Sveigjanleiki sveitarfélaga 

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan þá er sveigjanleiki sveitarfélaga meiri en 

ríkisins í sambandi við framboð á þjónustu, og því geta sveitarfélög í mörgum tilvikum 

brugðist hraðar við ákveðnum þörfum samfélagsins heldur en ríkið gæti gert. Þessi 

sveigjanleiki skiptir töluverðu máli fyrir sveitarfélög. Ef atvinnuleysi er mikið í ákveðnu 

sveitarfélagi þá geta sveitarfélög í sumum tilvikum brugðist hratt við. Samkvæmt 

þessari kenningu ætti því hlutverk sveitarfélaga meðal annars að vera það að bregðast 

við atvinnuleysi íbúanna með því að hlúa að nýsköpun. Hér verða tekin nokkur dæmi 

um það hvernig hin og þessi sveitarfélög á Íslandi hafa tekið þátt í nýsköpun til að 

sporna við atvinnuleysi. 

 Til að sporna við atvinnuleysi hugðust bæjaryfirvöld í Grindavík efla aðra þætti 

en sjávarútveg, sem hefur verið undirstaða alls atvinnulífs á svæðinu í marga áratugi. 

Bæjaryfirvöld hugðust nýta orkuauðlindir og nýta landsvæði í kring til nýsköpunar. 

Hugmyndin var að nýta orkuna og landsvæðið til að lokka að ný fyrirtæki. Verkefnið 

var kynnt undir kjörorðinu E3, sem á íslensku stendur fyrir orku, umhverfi og 

hagkvæmni.
22

 

 Í janúar 2009 var Virkjun, miðstöð fólks í atvinnuleit opnuð á Vallarheiði. 

Sveitarfélögin á Suðurnesjum koma meðal annars að starfsemi og rekstri 

miðstöðvarinnar, auk annarra félaga og stofnana af svæðinu. Á þessum tíma mældist 

atvinnuleysi á Suðurnesjum um 10% og var atvinnuleysi hvergi hærra. Því var ákveðið 

                                                 
20

 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. (Háskólaútgáfan, 

2001), 16-17. 
21

 Edward C. Page, Localism and centralism in Europe – The political and legal bases of local self-

government, (New York: Oxford University press, 1991), 40. 
22

 “Erum að skipuleggja stór iðnaðarsvæði,“ Sveitarstjórnarmál 8. tbl. 67. árg. (2007): 18–20. 
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að setja á stofn verkefni sem hefur það markmið að byggja upp starfsemi og aðstöðu 

fyrir íbúa á Reykjanesi sem leita eftir nýjum tækifærum í atvinnu eða námi. Einnig er 

litið á Virkjun sem samkomustað fólks, sem á það sameiginlegt að hafa orðið fyrir áfalli 

í atvinnulífinu, t.d. eftir að hafa misst vinnuna. Þar er hægt að breyta því áfalli sem 

atvinnuleysi hefur í för með sér í ný tækifæri á atvinnumarkaðnum, t.d. með auknu 

námi, fjölbreyttum námskeiðum, tómstundum og annarri menningarstarfsemi.
23

 

Þrjú sveitarfélög á Suðurnesjum, Sveitarfélagið Garður, Sandgerðisbær og 

Reykjanesbær hafa tekið höndum saman með Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar um 

þróun og uppbyggingu á vallarsvæðinu á svæði er kallast Ásbrú.
24

 

 Þetta fyrrum varnarsvæði Nató við Keflavíkurflugvöll, hefur á stuttum tíma 

þróast yfir í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. Í Ásbrú er stærsti háskólagarður 

Íslands, þar er Keilir einnig með kennsluaðstöðu sína, auk fjölda annarra verkefna.
25

 

 

2.3 Ólögbundin verkefni sveitarfélaga 

Í íslensku sveitarstjórnarlögunum (nr. 45/1998) sem tóku gildi 1. júní 1998 er lítið sem 

ekkert fjallað um hlutverk og skyldur sveitarfélaga í atvinnumálum. Í raun eru 

lögbundin verkefni sveitarfélaga sem snúa að atvinnumálum óveruleg. Hins vegar eru til 

svokölluð ólögbundin verkefni sem sveitarfélögum er heimilt að sinna. Í 

sveitarstjórnarlögum er fjallað um þau verkefni í 2. og 3. mgr. 7. gr.  

7. gr. Almennar skyldur sveitarfélaga 

2. mgr. Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir 

því sem fært þykir á hverjum tíma. 

3. mgr. Sveitarfélög geta tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, 

enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum.
26

 

Eins og fram kemur í þessum tveim málsgreinum þá er sveitarfélögum heimilt 

samkvæmt lögum að taka að sér öll þau verkefni er varða hag íbúa þeirra, án þess að 

hinn almenni löggjafi hafi sett verkefninu einhverjar sérstakar reglur. Um verkefni sem 

                                                 
23

 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, „Opnun Virkjunar,“ http://www.sss.is/Frettayfirlit/Lesa/729 

(sótt 29. mars 2010). 
24

 mbl.is, „Samstarf um þróun á Ásbrú Norður,“ mbl.is, 7. febrúar 2010. 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/02/07/samstarf_um_throun_a_asbru_nordur/ (sótt 29. mars 

2010). 
25

 Ásbrú frumkvöðlasetur, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs,  „ÁSBRÚ,“ http://www.asbru.is/ (sótt 

29. mars 2010). 
26

 Íslensk sveitarstjórnarlög nr. 45/1998. 

http://www.sss.is/Frettayfirlit/Lesa/729
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/02/07/samstarf_um_throun_a_asbru_nordur/
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ráðist er í með tilliti til þessara laga gilda ekki ákvæði tiltekinna sérlaga, þess vegna 

hafa verkefni sem falla innan þessara laga verið kölluð ólögbundin verkefni, eins og 

fram kemur í grein Trausta Fannars Valssonar um ólögbundin verkefni sveitarfélaga.
27

  

  Hægt er að beita heimildum laganna um ólögbundin verkefni í atvinnumálum, 

það er annars vegar heimild sveitarfélaga til að reka sinn eigin atvinnurekstur og hins 

vegar heimild sveitarfélaga til að styðja við atvinnurekstur sem er í höndum 

einkaaðila.
28

 Hins vegar hefur verið deilt mikið um þessa heimild og eftirfarandi eru 

nokkur atriði sem Trausti Fannar Valsson tók saman í grein sinni um ólögbundin 

verkefni sveitarfélaga sem ber að hafa í huga þegar að henni er beitt, því á henni eru 

ýmsir vankantar sem ber að varast og heimildin er flókin í meðhöndlun. 

 Fyrst er hægt að nefna að almennt mega aðgerðir sveitarfélaga á hinum almenna 

markaði ekki vera til þess fallnar að hafa áhrif á samkeppnisstöðu einkaaðila í sama 

rekstri.  

Í öðru lagi hafa sveitarfélög aðgang að skatttekjum og eru því í vænlegri stöðu 

heldur en einkafyrirtæki, þar að auki verða þau ekki tekin til gjaldþrotaskipta ef illa fer, 

en annað gildir um einkaaðila. 

Í þriðja lagi geta styrkir sem sveitarfélög veita til einstakra fyrirtækja haft 

skaðlegar afleiðingar fyrir samkeppnishæfni nágrannasveitarfélaga. Þrátt fyrir að 

sveitarfélögum sé heimilt að vinna að almennum velferðarmálum íbúa sinna, þá er það 

matsatriði hversu mikið sveitarfélög mega gera á kostnað annarra sveitarfélaga. 

Í fjórða lagi er það deilumál hversu þröngt eigi að túlka almenna og 

sameiginlega hagsmuni íbúa sveitarfélagsins. Verkefni sem sveitarfélög ætla að taka að 

sér á grundvelli þessara laga verða að þjóna hagsmunum allra íbúa sveitarfélagsins, og 

því er erfitt fyrir sveitarfélag að framkvæma einhver verkefni í atvinnumálum ef þessi 

regla er túlkuð mjög þröngt.
29

 

 

 

 

                                                 
27

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 87. 
28

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 111. 
29

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 112. 
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2.4 Eldri deilumál 

Upp hafa komið nokkru deilumál í gegnum tíðina er snerta 7. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 

45/1998. Tekin verða nokkur dæmi um deilumál sem hafa átt sér stað, um hvað sé verið 

að deila og hvernig lögin hafa verið túlkuð. Dæmin eru fengin úr grein Trausta Fannars 

Valssonar um ólögbundin verkefni sveitarfélaga. 

 Fyrsta mál kemur úr úrskurði félagsmálaráðuneytisins frá 26. ágúst 1994 og 

snérist um sameiginleg velferðarmál íbúanna. Málsatvik voru þannig að 

Broddaneshreppur hafði fjárfest í greiðslumarki í sauðfé og greiðslumarkinu var síðan 

úthlutað til sauðfjárbænda innan hreppsins. Úthlutunin fór fram eftir fyrirfram 

ákveðnum viðmiðum sem hreppsnefndin hafði sett sér. Félagsmálaráðuneytið 

úrskurðaði síðar þessa aðgerð hreppsnefndar Broddaneshreppar löglega og vísaði til 

þess að sveitarfélögum var heimilt að vinna að bættum hag íbúa sinna.
30

 

 Þessi úrskurður félagsmálaráðuneytisins hefur síðar verið gagnrýndur, meðal 

annars fyrir það að aðgerðin hafi mögulega verið á mörkum þess að vera sameiginlegt 

velferðarmál allra íbúa hreppsins.
31

 Trausti Fannar Valsson telur hins vegar ekki 

endilega að niðurstaða félagsmálaráðuneytisins hafi verið andstæð sveitarstjórnarlögum, 

en það gæti verið að hún hafi stangast á við samkeppnislög. 

 Dæmi því til stuðnings má nefna álit samkeppnisráðs nr. 2/1997 frá 2. júlí 1997 

um styrk Svínavatnshrepps til greiðslumarkskaupa. Samkeppnisráð úrskurðaði í því 

máli að ráðstöfun Svínavatnahrepps um að styrkja sauðfjárbændur í kaupum á 

greiðslumarki myndi ekki standast lög. Samkeppnisráð rökstuddi úrskurð sinn þannig að 

styrkir af þessu tagi myndu hafa áhrif á samkeppnisstöðu bænda sem bjuggu í öðrum 

sveitarfélögum.
32

 

 Annað dæmi sem nefna má þar sem sveitarfélög hafi áhrif á samkeppnisstöðu 

annarra fyrirtækja er ákvörðun samkeppnisráðs nr. 3/2005 frá 18. janúar 2005. Þá fékk 

Samkeppnisstofnun inn á borð til sín mál þar sem kvartað var yfir starfsemi 

Upplýsingamiðstöðvar ferðamála í Reykjavík, rekstur hennar er í höndum 

Höfuðborgarstofu og því hluti af rekstri borgarinnar. Samkeppnisráð bendir á í 

                                                 
30

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 91. 
31

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 91. 
32

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 91-92. 
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rökstuðningi sínum að atvinnurekstur sem sé á vegum sveitarfélaga falli undir 

samkeppnislög, og því hafi samkeppnisráð almennt eftirlit með athöfnum sveitarfélaga 

þegar kemur að samkeppni. Bendir ráðið á að sveitarfélögum beri skylda til að hafa 

hliðsjón af samkeppnislögum þegar þau eiga í atvinnurekstri.
33

 

 Samkeppnisráð úrskurðaði svo að rekstur höfuðborgarstofu á bókunarþjónustu 

og ferðasölu hefði slæm áhrif á samkeppni, og því var mælt fyrir um fjárhagslegan og 

stjórnunarlegan aðskilnað á bókunarþjónustunni og annarri samkeppnisstarfsemi annars 

vegar og hins vegar annarri starfsemi upplýsingamiðstöðvarinnar.
34

 

  

                                                 
33

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 98. 
34

 Trausti Fannar Valsson, „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. tbl. 3. árg. 

(2007), 98. 
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3. Aðkoma sveitarfélaga að atvinnumálum 

Í 78. gr. stjórnarskrár Íslands kemur fram að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum 

sínum eftir því sem lög ákveða.
35

 En vegna þess að sveitarfélög hafa fá eða engin 

lögbundin verkefni í atvinnumálum þá fara sveitarfélögin misjafnar leiðir í 

atvinnuþróun og nýsköpun.  

 Á Norðurlöndunum eru atvinnumál hvergi skilgreind sem eitt af megin 

verkefnum sveitarfélaga, því er staða sveitarfélaga á Íslandi í atvinnumálum ekki 

ósvipað og hjá nágrannaþjóðum okkar á Norðurlöndum.
36

 

 

3.1 Hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum og svigrúm þeirra 

Við gerð þessa kafla var leitað til sveitarstjórnarmanna og annarra einstaklinga sem á 

einn eða annan hátt koma að atvinnuþróun og nýsköpun á Hornafirði. Lögð var fyrir þá 

spurning, um það hvert þeim fyndist að hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og 

nýsköpun ætti að vera. Einnig var leitað svara við því hvort þeim fyndist núverandi 

lagaumhverfi veita sveitarfélögum nógu mikið svigrúm til að taka þátt í atvinnuþróun 

og nýsköpun. Því er eftirfarandi kafli að mestu byggður á svörum þessara einstaklinga. 

 Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri birti á heimasíðu sinni á sínum tíma 

áhugaverðan pistil um mótvægisaðgerðir ríkisins vegna niðurskurðar á aflaheimildum í 

sjávarútvegi. Í þeim pistli kom hann inn á hvert hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum 

ætti að vera. Í pistlinum skrifaði Hjalti; 

 

Höfuðhlutverk sveitarfélaga er að byggja upp sterkar lýðræðislegar stofnanir sem veitt 

geta góða samfélagsþjónustu.  Eitt af flóknari viðfangsefnum í starfi sveitarfélaga er 

hvaða hlutverki þau gegna í uppbyggingu atvinnulífsins. Flestum ber saman um að 

sveitarfélög eigi ekki að vera í almennum atvinnurekstri og keppa þannig við 

einkaaðila.  Kröftugt atvinnulíf kemur heldur aldrei til með að standa og falla með 

sveitarfélögum eða opinberum aðilum heldur áræðnum einstaklingum og sterkum 

fyrirtækjum. Það getur þó verið eðlilegt að sveitarfélög komi með almennum hætti að 

uppbyggingu atvinnulífs, t.d. með því að styðja við bakið á markaðssetningu 

atvinnugreina, stýra sköttum og gjöldum, skapa aðstæður fyrir frumkvöðla og fyrirtæki 

og koma á fót samvinnu milli fyrirtækja, rannsóknarstofnana og opinberra aðila.  

Atvinnustefna sveitarfélaga ætti að snúa að slíkum þáttum í stað þess að beita beinum 

inngripum í fyrirtækjarekstur. Þannig vex upp og dafnar heilbrigt og sjálfstætt 

atvinnulíf.
37

 

 

                                                 
35

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 1944 nr. 33 17. júní. 
36

 Félagsmálaráðuneytið, Aukið hlutverk sveitarfélaga (Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið, 1992), 40. 
37

 Hjalti Þór Vignisson, „Mótvægisaðgerðir,“ http://hjaltithor.blog.is/blog/hjaltithor/entry/313633/ (sótt 

15. apríl 2010). 

http://hjaltithor.blog.is/blog/hjaltithor/entry/313633/
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Hjalti Þór telur því að hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum geti verið fjölþætt, 

en fyrst og fremst í formi almennra aðgerða og því að skapa hagstæð skilyrða fyrir 

atvinnulíf. Áfram er vitnað í pistilinn: 

 

Það hefur komið fram að aðlögun að nýjum veruleika hafi ekki gengið nógu langt né 

hratt fyrir sig á landsbyggðinni. Til þess að kynda undir og auka hreyfiaflið þurfa 

sveitarfélög að leggja meira í rannsóknar- og þróunarstarf og ná háskólum landsins til 

samstarfs við sig.  Rannsóknir er varða grunngerð samfélagsins eru mikilvægar. Þessar 

rannsóknir geta miðast að því að búa okkur betur undir framtíðina, t.d. með því að 

rannsaka breytingar á náttúrufari.  Rannsóknir á félagsgerð hvers samfélags eru einnig 

nauðsynlegar, m.a. til að vita hvort hugmyndum fólks um lífsgæði sé fullnægt á 

stöðunum. Einnig er mikilvægt að auka rannsóknir um félagsgerð samfélagsins og 

hvernig jarðvegur er fyrir nýsköpun og breytingar.  Rannsóknar- og þróunarstarf eru 

einnig til þess fallið að styrkja atvinnulífið með beinum hætti. Þekkingarsetur á 

landsbyggðinni geta því reynst mikilvægur aflvaki fyrir samfélagið en nauðsynlegt er 

að byggja brýr yfir til atvinnulífsins.  Þannig er hægt að auka verðmæti þeirrar vöru og 

þjónustu sem framleidd er á hverju svæði og draga fram hugmyndir til þess að nýta 

betur fjárfestingu.  Rannsóknar- og þróunarstarf gegnir lykilhlutverki í samfélagsþróun í 

dreifbýli.  Samt hefur það ekki að fullu verið viðurkenndur hluti af þessari heildarmynd. 

Ástæðan getur verið sú að oft er erfitt að meta gildi þessa starf fyrir atvinnulífið og 

opinbera starfsemi til skamms tíma.
38

  

 

 Hér kemur bæjarstjórinn beint inn á mikilvægi rannsókna- og þróunarstarfs fyrir 

atvinnulífið svo og uppbyggingu þekkingarsetra. Í kaflanum um Hornafjörð kemur líka í 

ljós að áhersla hefur verið lögð á þessa þætti þar. 

Halldóra B. Jónsdóttir bæjarfulltrúi á Hornafirði telur það vera hlutverk 

sveitarfélaga að huga að aðstæðum í umhverfinu fyrir atvinnurekstur, svo sem varðandi 

lóðamál, fasteignaskatt og skipulagsmál. Halldóra segir einnig að bæjarstjórnir eigi að 

vera í forsvari fyrir ýmis mál sem snúa að atvinnutækifærum íbúa, til dæmis bættum 

samgöngum.
39

 

 Einnig telur Halldóra það vera hlutverk sveitarstjórnarmanna í þessum efnum að 

hafa samskipti við þingmenn og aðra ráðamenn og koma áherslum á framfæri við þá.
40

 

 Eyjólfur Guðmundsson skólameistari við Framhaldsskólann í Austur- 

Skaftafellssýslu og fyrrverandi bæjarfulltrúi telur að sveitarfélög eigi að vera leiðandi í 

stefnumótun hvað varðar atvinnumál og móta umhverfi og skapa aðstöðu fyrir 

nýsköpun.
41

 

                                                 
38

 Hjalti Þór Vignisson, „Mótvægisaðgerðir,“ http://hjaltithor.blog.is/blog/hjaltithor/entry/313633/ (sótt 

15. apríl 2010). 
39

 Halldóra B. Jónsdóttir, tölvupóstur til höfundar 15. apríl 2010. 
40

 Halldóra B. Jónsdóttir, tölvupóstur til höfundar 15. apríl 2010. 
41

 Eyjólfur Guðmundsson, tölvupóstur til höfundar 30. mars 2010. 
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 Björg Erlingsdóttir forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar telur að 

sveitarfélagið eigi að vera leiðandi í atvinnuþróun og nýsköpun á þann máta að skapa 

aðstöðu til nýsköpunar, og vera þannig bakhjarl, til dæmis með styrkveitingum. Starf 

sveitarfélaga miði því að því að ná til fyrirtækja og einstaklinga og efla þannig getu 

þeirra og frumkvæði.
42

 

 Gauti Árnason nefndarmaður í atvinnumálanefnd Hornafjarðar telur að hlutverk 

sveitarfélaga sé að vera bakhjarl fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Það getur verið í formi 

húsnæðis á lágu verði, úthlutunar á styrkjum eða með því að leggja til vinnu 

sérfræðinga.
43

 

 Þorvarður Árnason forstöðumaður Háskólasetursins á Hornafirði telur hlutverk 

sveitarfélaga i atvinnuþróun og nýsköpun eigi annars vegar að vera í gegnum virka 

stefnumótun um slíka hluti og hins vegar í gegnum samstarf og stuðning við fyrirtæki 

og stoðkerfi þeirra.
44

 

 Hvað varðar núverandi lagaumhverfi sveitarfélaga og hvort þau hafi nógu mikið 

svigrúm til að taka þátt í atvinnuþróun og nýsköpun segir Hjalti Þór bæjarstjóri að 

lagaumhverfið sé að mörgu leyti ágætt. En hann telur þó að setja þurfi inn ákvæði um að 

sveitarfélögum sé skylt að stuðla að almennri atvinnuþróun með nýsköpun og 

rannsóknarstarfi. Hann telur að færa þyrfti meiri ábyrgð og völd og fjármuni frá ríki til 

sveitarfélaga.
45

 

 Halldóra B. Jónsdóttir bæjarfulltrúi telur núverandi lagaumhverfi til þess ætlað 

að verja lögbundinn rekstur sveitarfélaga. Lögin hafi breyst frá því sem áður var þegar 

sveitarfélög voru að gangast í fjárhagslegar ábyrgðir fyrir fyrirtæki. 
46

 

Eftir að hafa fjallað um hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum og skoðanir 

einstaklinga sem tengjast atvinnuþróun og nýsköpun á einn eða annan hátt, hefur verið 

útbúinn greiningarramma um hlutverk þeirra. Notuð verða nokkur tæki sem algeng eru 

við atvinnuþróun hjá sveitarfélögum. Nýting hvers tækis fyrir sig gagnvart einstökum 

hópum eða sviðum atvinnulífs er svo skilgreind í lítið, miðlungs og mikið. Lítið þýðir að 

tækið nýtist ekki mikið innan ákveðins sviðs, miðlungs þýðir að tækið nýtist nokkuð í 

                                                 
42

 Björg Erlingsdóttir, tölvupóstur til höfundar 30. mars 2010. 
43

 Gauti Árnason, tölvupóstur til höfundar  12. apríl 2010. 
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45

 Hjalti Þór Vignisson, tölvupóstur til höfundar 8. apríl 2010. 
46

 Halldóra B. Jónsdóttir, tölvupóstur til höfundar 15. apríl 2010. 
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atvinnumálum, mikið þýðir svo að tækið nýtist almennt í atvinnumálum og skipti þar 

miklu máli. 

Sviðin sem notast verður við eru opinber rekstur, einstaklingar og frjáls 

félagasamtök og fyrirtæki. Opinber rekstur er starfsemi sem ríkið eða sveitarfélag rekur, 

það gætu til dæmis verið söfn, heilsugæsla, lögregla eða vegagerð. Einstaklingar og 

frjáls félagasamtök eru til dæmis ýmiskonar framleiðsla sem einstaklingar koma að, svo 

sem hönnun og listsköpun og dæmi um frjáls félagasamtök eru ferðamálafélög. Svo eru 

það fyrirtæki sem geta verið í eigu einstaklinga eða fjárfesta. 

 Með töflunni er leitast við að skýra betur út hvert almennt hlutverk sveitarfélaga 

í atvinnumálum sé. Á hvaða sviðum beita sveitarfélög sér frekar en á öðrum og hvaða 

tæki nýtast við hverjar aðstæður fyrir sig. Taflan verður svo notuð síðar í ritgerðinni til 

samanburðar á Sveitarfélaginu Hornafirði og öðrum sveitarfélögum. 

Tækin sem notuð eru í greiningarrammanum eru; styrkir, nýsköpun, 

stefnumótun, stoðþjónusta og ráðgjöf og eignarhlutur. Hér verður hvert tæki fyrir sig 

skilgreint í nokkrum orðum. 

Styrkir. Mörg sveitarfélög hafa sett á fót styrktar- og þróunarsjóði sem notaðir 

eru til þess að styrkja atvinnulífið á einn eða annan hátt. Atvinnumálanefndir veita 

einnig aðilum styrki til verkefna. 

Nýsköpun. Þegar sveitarfélög hlúa að nýsköpun getur það verið til dæmis með 

því að bjóða upp á aðstöðu fyrir frumkvöðla, eða bjóða upp á sérfræðinga til aðstoðar. 

Stefnumótun í atvinnumálum sveitarfélaga snýst um að móta stefnu sem hægt er 

að vinna eftir. Það er stundum í höndum nefnda eins og atvinnumálanefnda sem móta 

slíka stefnu í umboði sveitarstjórnar. 

Stoðþjónusta og ráðgjöf eru tæki sem sveitarfélög geta notað í atvinnumálum. 

Ýmsar nefndir og stofnanir svo sem atvinnumálanefndir og atvinnuþróunarfélög veita 

aðilum, hvort sem það er opinber rekstur, einstaklingar og frjáls félagasamtök, eða 

fyrirtæki, sérlega ráðgjöf á ýmsum sviðum. 

Eignarhlutur er annað tæki sem sveitarfélög hafa möguleika á að beita í 

atvinnuþróun. Það er að eiga beinan hlut í rekstri og eiga þá möguleika á fjárhagslegum 

ávinningi ef vel gengur. 
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Tafla 1. Hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum 

 Opinber 

rekstur 

Einstaklingar og frjáls 

félagasamtök 

Fyrirtæki 

Styrkir Lítið Mikið Mikið 

Nýsköpun Lítið Mikið Mikið 

Stefnumótun Mikið Miðlungs Miðlungs 

Stoðþj. og ráðgjöf Lítið Mikið Mikið 

Eignarhlutur Lítið Lítið Lítið 

 

Greiningarramminn hér að ofan sýnir hið almenna hlutverk sveitarfélaga í 

atvinnumálum eins og það birtist í raun. Þau tæki sem sveitarfélög hafa virðast nýtast 

opinbera sviðinu lítið, nema stefnumótun því hún virðist skipta starfsemi í opinberum 

rekstri máli. Varðandi einstaklinga og frjáls félagasamtök virðast styrkir, nýsköpun og 

ráðgjöf vera mikilvæg tæki sem sveitarfélög beita til þess að styrkja atvinnuþróun. 

Stefnumótun virðist ekki vera eins mikilvægt tæki, en nýtist samt sem áður vel, til 

dæmis þegar sveitarfélög beita sér fyrir að skapa nýsköpunarumhverfi fyrir einstaklinga, 

í því er fólgin ákveðin stefnumótun. Eignarhlutur sveitarfélaga í rekstri einstaklinga, 

frjálsra félagasamtaka og fyrirtækja er hverfandi lítill. Varðandi fyrirtæki þá eru styrkir, 

nýsköpun og stoðþjónusta og ráðgjöf mikilvæg tæki, en stefnumótun síður, en eins og 

með einstaklinga og frjáls félagasamtök þá er henni beitt, til dæmis í gerð heppilegs 

umhverfis fyrir fyrirtæki. 

Eftir að hafa litið á nokkur verkefni á sviði nýsköpunar sem sveitarfélög hafa 

tekið þátt í til að sporna við atvinnuleysi er athyglisvert að skoða starfsemi og hlutverk 

atvinnumálanefnda sem starfræktar eru í fjölda sveitarfélaga. 

 

3.2 Atvinnumálanefndir 

Atvinnumálanefndir hafa verið settar á fót í fjölmörgum sveitarfélögum. Hlutverk þeirra 

er yfirleitt mjög svipað víðast hvar og starfa þær flestar að svipuðum málefnum. Hér 

verður rennt lauslega yfir nokkrar atvinnumálanefndir víðsvegar um land og reynt að 

komast að almennu hlutverki þeirra. 

 Atvinnumálanefndir bera ýmis nöfn eftir starfsemi þeirra og staðsetningu. Á 

Seyðisfirði er starfrækt atvinnumálanefnd sem ber heitið atvinnu- og framtíðarmálaráð. 

Hún var stofnuð árið 2007 og sér bæjarstjórn Seyðisfjarðar um að kjósa nefndarmenn. 

Helstu hlutverk ráðsins samkvæmt erindisbréfi hennar er að vera bæjarstjórn 
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Seyðisfjarðar til ráðgjafar í atvinnumálum og öðrum málum sem tengjast framtíð 

kaupstaðarins. Að sjá um stefnumótun og tillögugerð í samvinnu við bæjarráð. Að leita 

að nýjum atvinnutækifærum fyrir kaupstaðinn í samstarfi við aðila úr atvinnulífinu á 

Seyðisfirði. Ráðið hefur einnig frumkvæði að því að lokka að ný fyrirtæki með möguleg 

verkefni fyrir staðinn auk þess að hafa frumkvæði að því að efla atvinnustarfsemi sem 

nú þegar er starfrækt á staðnum og skjóta undir hana nýjum og sterkari stoðum. Ráðið 

hefur einnig það hlutverk að vera tengiliður við Atvinnuþróunarfélag Austurlands og 

atvinnulífið á Austurlandi í heild sinni.
47

  

 Á Fljótsdalshéraði er hlutverk atvinnumálanefndar að vera ráðgefandi nefnd fyrir 

bæjarstjórn og er henni ætlað að styðja við eflingu og uppbyggingu atvinnulífsins í 

sveitarfélaginu. Samkvæmt samþykkt fyrir nefndina eru helstu hlutverk hennar 

eftirfarandi: Að vinna að stefnu á sviði atvinnumála, meðal annars með aðgerðaráætlun, 

fylgja henni eftir og annast árangursmat hennar. Atvinnumálanefndinni er ætlað að gera 

tillögur varðandi umbætur fyrir fyrirtæki í sveitarfélaginu. Koma að málum sem tengjast 

ferðaþjónustu og kanna aðkomu sveitarfélagsins að þeim. Nefndin á einnig að halda 

utan um markaðs- og kynningarmál sveitarfélagsins, auk þess að gera kannanir á stöðu 

atvinnulífsins í sveitarfélaginu og standa fyrir og efna til funda og málþinga um 

atvinnumál. Nefndin á einnig að vera tengiliður við þau landshlutasamtök sem 

sveitarfélagið á hluta að sem koma að atvinnumálum, líkt og í Seyðisfjarðarbæ. Það eru 

samtök eins og Atvinnuþróunarfélag Austurlands og Markaðsstofa Austurlands. 

Nefndin á einnig að vera í forsvari fyrir uppbyggingu miðbæjarkjarna á Egilsstöðum, og 

fara með stjórn Atvinnumálasjóðs Fljótsdalshéraðs.
48

 

 Í Skagafirði er starfrækt atvinnu- og ferðamálanefnd sem hefur það hlutverk að 

fjalla um atvinnu- og ferðamál í Skagafirði og sér um að móta stefnu í málaflokkum 

sem falla þar inn. Nefndin á einnig að fylgjast með þróun og stöðu atvinnulífsins í heild 

sinni fyrir Skagafjörð og stuðla að atvinnuuppbyggingu og nýsköpun á staðnum. 

Nefndinni er einnig sett það hlutverk að skoða og greina nýjar leiðir í 

                                                 
47
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atvinnuuppbyggingu, í nánu samstarfi við fyrirtæki og stofnanir bæjarins sem hafa með 

atvinnu- og nýsköpunarmál að gera.
49

 

 Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar starfar að atvinnu- og ferðamálum í bænum. 

Nefndin á að vinna að eflingu atvinnulífsins og auka samkeppnishæfni þess. Nefndin 

vinnur að tillögum sem eiga að styrkja mögulegar aðgerðir bæjarins í atvinnumálum og 

úrbætur sem þörf er á. Nefndin á að koma að auknu samstarfi fyrirtækja á svæðinu og 

vinna með hagsmunasamtökum í atvinnu- og ferðamálum, og sinna hvatningarhlutverki 

fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem eru í atvinnurekstri svo sem með veitingu 

viðurkenninga. Samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar þá er hlutverk nefndarinnar einnig 

að vera til ráðgjafar fyrir bæjarstjórn í atvinnu- og ferðamálum og sinna tengihlutverki á 

milli bæjarstjórnar og atvinnulífsins á staðnum. Hennar aðal hlutverk er að vinna að 

stefnumótum fyrir bæjarfélagið og vinna í samræmi við þá stefnumótun. Nefndin á að 

stuðla að því að aðstæður til reksturs fyrirtækja séu eins góðar og best er á kosið, auk 

þess að hafa almenna yfirsýn og fylgjast með þróun og framtíðarhorfum í atvinnumálum 

bæjarins. Nefndinni er þar að auki ætlað að koma fram með tillögur um útgjaldaliði sem 

snerta atvinnu- og ferðamál og afla upplýsinga um þau atriði sem skipta hvað mestu 

máli varðandi atvinnuaðstæður og byggðarþróun. Nefndinni er ætlað að eiga náið 

samstarf við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Ferðamálasamtök Vestfjarða, auk 

annarra félaga sem koma að atvinnu- og ferðamálum á svæðinu. Hlutverk nefndarinnar 

er einnig að standa fyrir fundum fyrir almenning og sjá um kynningu er varðar atvinnu- 

og ferðamál. Að lokum er það hlutverk nefndarinnar að fylgjast með atvinnuhorfum og 

vinna markvisst gegn almennu atvinnuleysi í bænum.
50

 

  

3.3 Almennt hlutverk atvinnumálanefnda 

Að lokinni skoðun á verkefnum og starfsemi þessara fjögurra atvinnumálanefnda hefur 

verið búinn til greiningarrammi um almennt hlutverk slíkra nefnda. Atvinnumálanefndir 

eru starfræktar í mörgum bæjarfélögum, og sinna þær þá yfirleitt verkefnum tengdum 

sínu bæjarfélagi eða sínu sveitarfélagi. Atvinnumálanefndir eru oft tengdar ferðamálum 
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Skagafjörður, „Atvinnu- og ferðamálanefnd 2006-2010,“ 

http://www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=62 (skoðað 3. mars 2010). 
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 Ísafjarðarbær, „Erindisbréf nefndar,“ 

http://www.isafjordur.is/isafjordur/leit/frettir/?cat_id=950&ew_0_a_id=903 (sótt 3. mars 2010). 

http://www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=62
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síns svæðis og starfa því í beinum tengslum við þá atvinnugrein, sem hefur vaxið hvað 

örast hér á landi. 

Almennt hafa atvinnumálanefndir það verkefni að vera bæjarstjórn síns 

sveitarfélags til ráðgjafar, vinna að stefnumótun í atvinnumálum, og vinna svo eftir 

þeirri stefnu. Hlutverk atvinnumálanefnda er einnig að sjá um tillögugerð sem ætlað er 

að styrkja aðgerðir bæjarins í atvinnumálum, svo sem með tillögum um hugsanlega 

útgjaldaliði bæjarins til atvinnumála. 

Nefndunum er ætlað að fjalla um atvinnumál, eins og nafnið gefur til kynna, og í 

sumum tilvikum ferðamál og ferðaþjónustu. Þær eiga að stuðla að eflingu og 

uppbyggingu atvinnulífs og nýsköpunar og skoða nýjar leiðir í þeim málum. Þeim er 

ætlað að hafa yfirsýn yfir atvinnulífið í heild sinni og fylgjast með þróun og 

atvinnuhorfum og vinna þannig gegn atvinnuleysi. Þær eiga að hafa frumkvæði að því 

að lokka að ný fyrirtæki, koma með tillögur varðandi umbætur á fyrirtækjum sem nú 

þegar eru til staðar með það að markmiði að efla starfsemina. Þannig er stuðlað að 

aukinni samkeppnishæfni atvinnulífsins á staðnum. 

Atvinnumálanefndir eiga vera tengiliðir við ýmis landshlutasamtök og 

hagsmunafélög, svo sem atvinnuþróunarfélög og markaðsstofur, þar að auki er þeim 

ætlað að vera tengiliður við atvinnulífið í heild sinni. 

Atvinnumálanefndum er oft ætlaða að halda utan um markaðs- og kynningarmál. 

Framkvæma skoðanakannanir um stöðu atvinnumála á staðnum og efna til funda um 

atvinnumál. Þeim er einnig ætlað að sinna hvatningarhlutverki, til dæmis með því að 

veita viðurkenningar fyrir góðan árangur. 

  

 Í töflu 2 er leitast við að skýra hlutverk atvinnumálanefnda og sjá á hvaða 

sviðum þær beita sér mest og hvaða tæki henta best hverju sviði fyrir sig. Í framhaldi af 

því verður notast við töfluna og hún borin saman við hlutverk og verkefni 

atvinnumálanefndar Hornafjarðar og fundið út hver sé munurinn á hlutverki 

atvinnumálanefnda almennt og hlutverki atvinnumálanefndar Hornafjarðar, eftir hverju 

sviði fyrir sig og hvaða verkfærum sé beitt á þeim sviðum. 
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Tafla 2. Almennt hlutverk atvinnumálanefnda sveitarfélaga 

 Opinber rekstur Einstaklingar og 

frjáls félagasamtök 

Fyrirtæki 

Styrkir Lítið Miðlungs Miðlungs 

Nýsköpun Lítið Mikið Mikið 

Stefnumótun Mikið Mikið Mikið 

Ráðgjöf Lítið Miðlungs Mikið 

 

Gagnvart opinberum rekstri virðist stefnumótun atvinnumálanefnda fyrst og fremst 

nýtast, nefndirnar vinna til dæmis oft að atvinnustefnu fyrir sveitarfélögin. En 

atvinnumálanefndir virðast ekki veita mikla styrki til opinbers reksturs og nýsköpun 

innan hans er lítil. Stuðningur atvinnumálanefnda við einstaklinga og frjáls 

félagasamtök annars vegar og fyrirtæki hins vegar virðist vera svipaður. Styrkir til 

þessara hópa eru veittir, en gildi þeirra er í meðallagi. Nýsköpun er mikilvægt tæki sem 

atvinnumálanefndir nota í að styrkja þessi svið. Stefnumótun atvinnumálanefnda virðist 

sömuleiðis gagnast fyrir þessi svið. Varðandi ráðgjöf á þessum sviðum, þá virðist henni 

vera meira beitt á sviði fyrirtækja heldur en á sviði einstaklinga og frjálsra 

félagasamtaka. 

 Það virðist því vera að atvinnumálanefndir vinni meira að ráðgjöf og nýsköpun 

með fyrirtækjum og einstaklingum, og beiti sér fyrir stefnumótun sem gagnast öllum 

sviðum. 

Næst víkur umfjölluninni að hlutverki atvinnuþróunarfélaga, sem starfrækt eru 

sem landshlutasamtök sem mörg sveitarfélög eiga hlut að. 

 

3.4 Atvinnuþróunarfélög 

Atvinnuþróunarfélög eru starfrækt í nokkrum landshlutum á Íslandi. Hér verður reynt að 

greina hlutverki þeirra almennt, og stuðst við starfsemi Atvinnuþróunarfélags 

Suðurlands, Austurlands og Vestfjarða. 

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands er í eigu 14 sveitarfélaga á Suðurlandi.
51

 

Samkvæmt samþykktum þess eru markmið félagsins þau að veita styrki til verkefna á 

starfssvæði félagsins og veita fyrirtækjum, stofnunum, einstaklingum og sveitarfélögum 

rekstrarráðgjöf. Einnig er það hlutverk félagsins að vinna að þróunarverkefnum og að 
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 Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, „Eigendur,“ http://www.sudur.is/eigendur/ (sótt 4. mars 2010). 
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eflingu atvinnu- og athafnalífs á öllu starfssvæði félagsins og einstökum hlutum þess, 

auk þess að vinna að verkefnum á sviði atvinnu- og athafnalífs sem tengjast stefnu 

stjórnvalda á starfssvæði félagsins.
52

 Félaginu er ætlað að vera leiðandi í kynningar- og 

upplýsingamálum fyrir atvinnurekendur á svæðinu, auk þess að aðstoða aðila við 

nýsköpun og nýjungar. Helsta markmið Atvinnuþróunarfélagsins er að stuðla að eflingu 

atvinnulífs á svæðinu og vinna þannig að aukinni hagsæld. Það er meðal annars gert í 

formi styrkja og ráðgjafar.
53

 

 Þróunarfélag Austurlands er öllu stærra félag heldur en Atvinnuþróunarfélag 

Suðurlands, í meðlimum talið. Í Þróunarfélagi Austurlands eru ekki eingöngu 

sveitarfélögin aðilar heldur einnig fjöldinn allur af fyrirtækjum af svæðinu. Hlutverk 

félagsins er að starfa á breiðum vettvangi að framþróun í atvinnulífinu og stuðla að 

jákvæðri samfélagsþróun. Efling atvinnulífsins og þróun í átt að samkeppnishæfni 

byggðarlaga á Austurlandi er meðal helstu viðfangsefna félagsins, auk víðtæks 

þróunarstarfs. Markmið félagsins er að vinna að framþróun og frumkvæði í austfirsku 

samfélagi. Félaginu er ætlað að vera vel sýnilegt meðal íbúa svæðisins og starfa með 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi.
54

 

 Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hefur það hlutverk að aðstoða og leiðbeina 

einstaklingum, fyrirtækum og sveitarfélögum í nýsköpun, atvinnuþróun og 

hugmyndavinnu. Félagið vinnur að því að beina verkefnum þessara aðila í viðeigandi 

farveg.
55

 Megin tilgangur félagsins er að efla og bæta atvinnulífið á Vestfjörðum og 

styrkja forsendur byggðarinnar á svæðinu með því. Félagið er einnig í ráðgjafahlutverki 

fyrir einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 

er leiðandi aðili í mótun atvinnustefnu fyrir Vestfirði og hefur frumkvæði að því að leita 

að sóknarfærum í atvinnulífinu. Félagið sér einnig um að miðla upplýsingum, varðandi 

hina ýmsu þætti sem tengjast atvinnuþróun, svo sem um rekstur fyrirtækja og lán. 

Félagið stendur einnig fyrir fræðslustarfsemi og sérstökum rannsóknar- og 
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 Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, „Samþykktir,“ http://www.sudur.is/samthykktir/ (sótt 4. mars 2010). 
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 Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, „Þjónusta félagsins,“ http://www.sudur.is/thjonusta-felagsins/ (sótt 4. 

mars 2010).  
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 Þróunarfélag Austurlands, „Stefna,“ 

http://austur.is/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=14 (sótt 4. mars 2010). 
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 Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, „Um Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða,“ 

http://www.atvest.is/efni.asp?m=37#. (sótt 4. mars 2010). 
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þróunarverkefnum. Þar að auki hefur félagið frumkvæði að aukinni samvinnu við hina 

ýmsu aðila í atvinnulífinu og vinnur að því að efla samstarf þeirra á milli.
56

 

  

3.5 Almennt hlutverk atvinnuþróunarfélaga 

Atvinnuþróunarfélög eru yfirleitt í eigu sveitarfélaga á ákveðnu svæði, en fyrirtæki og 

einstaklingar geta líka átt hlut í þeim eins og raunin er í Þróunarfélagi Austurlands. 

 Hið almenna hlutverk atvinnuþróunarfélags er að móta atvinnustefnu fyrir sitt 

starfsvæði og vinna að verkefnum tengdu því. Þau verkefni eru fjölmörg, þar á meðal að 

veita einstaklingum, fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum innan síns svæðis 

ráðgjöf varðandi atvinnumál og atvinnuþróun. Einnig að sinna kynningar- og 

upplýsingamálum er snerta atvinnumál og nýsköpun, til dæmis með ýmis konar 

fræðslustarfsemi og námskeiðum.  

Atvinnuþróunarfélögum er ætlað að vera vel sýnileg fyrir íbúa síns svæðis, auk 

þess sem þeim er ætlað að sinna rannsóknar- og þróunarverkefnum með það að 

leiðarljósi að efla atvinnu- og athafnalíf síns svæðis. Einnig að eiga frumkvæði að 

samvinnu og starfa sem tengiliður milli hinna ýmsu aðila atvinnulífsins, þar að auki að 

beina nýjum verkefnum í réttan farveg.  

Í síðasta lagi er það hlutverk atvinnuþróunarfélaga að veita nýjum sem og 

gömlum verkefnum og hugmyndum styrki og vera leiðandi í að leita nýrra 

sóknartækifæra fyrir atvinnumál og atvinnuþróun. 

Eins og áður kom fram starfa atvinnuþróunarfélög í flestum landshlutum. Í 

næstu töflu verður hlutverk þeirra skoðað með sömu greiningaraðferð og áður. Þá er 

hægt að sjá á hvaða sviðum félögin beita sér og hvaða tæki þau nota í starfsemi sinni. 

 Tilgangurinn með greiningartöflunni er að fá skýrari mynd af hlutverki 

atvinnuþróunarfélaga og sjá með skýrari hætti á hvaða sviðum atvinnuþróunarfélög 

einbeita sér og hvaða tæki félögin nota í atvinnuþróun. Síðar í ritgerðinni verður notast 

við greiningarrammann og hann borinn saman við Þróunarfélag Austurlands, sem 

Sveitarfélagið Hornafjörður var lengi aðili að. Þá er hægt að sjá með skýrari hætti hvort 

það sé munur á starfsemi Þróunarfélags Austurlands og annarra atvinnuþróunarfélaga, 

hvort að þau beiti sér á sömu sviðunum og hvort þau notist við sömu tæki í verkefnum 

sínum. 
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Tafla 3. Hlutverk atvinnuþróunarfélaga 

 Opinber rekstur Einstaklingar og 

frjáls félagasamtök 

Fyrirtæki 

Styrkir Lítið Mikið Mikið 

Nýsköpun Mikið Mikið Mikið 

Stefnumótun Mikið Miðlungs Miðlungs 

Ráðgjöf Mikið Mikið Mikið 

 

Af þessum greiningarramma að dæma virðast tæki atvinnuþróunarfélaga nýtast töluvert 

á sviði opinbers reksturs og sérstaklega nýsköpun, stefnumótun og ráðgjöf. Þessi 

þjónusta er fyrst og fremst til sveitarfélaga og stofnana þeirra. En styrkveitingar frá 

atvinnuþróunarfélögum til hins opinbera virðast ekki vera miklar. Á sviðum 

einstaklinga og frjálsra félagasamtaka virðast atvinnuþróunarfélög beita sér ansi mikið 

og nota til þess öll áðurgreind tæki. Talsvert er um að styrkir séu veittir og nýsköpun er 

hluti af starfi atvinnuþróunarfélaga á þessu sviði. Atvinnuþróunarfélög veita þessum 

aðilum ráðgjöf en stefnumótun hefur ekki eins sýnileg áhrif þar. Hlutverk 

atvinnuþróunarfélaga þegar kemur að fyrirtækjum er mikið og þar nýtast flest tæki 

félaganna vel, eins og gagnvart einstaklingum og frjálsum félagasamtökum. 

 

3.6 Rannsóknar- og þróunarsjóðir 

Hjá ýmsum sveitarfélögum eru starfræktir ýmis konar sjóðir, sem styrkja ný verkefni og 

verkefni tengd nýsköpun í atvinnumálum og öðrum sviðum, svo sem í menntamálum. 

Í Fljótsdalshreppi var starfræktur Verkefna- og rannsóknarsjóður. Sjóðurinn var 

stofnaður í samvinnu við Landsbanka Íslands í apríl árið 2006. Samstarfssamningurinn 

var til þriggja ára og fór fyrsta úthlutunin fram vorið 2006. Hlutverk sjóðsins var að 

styrkja verkefna- og rannsóknarvinnu sem á einhvern hátt tengist eða nýtist 

Fljótsdalshreppi.
57

 

Í Fljótsdalshéraði er starfræktur Atvinnumálasjóður Fljótsdalshéraðs – Fjárafl. 

Sjóðurinn er sjálfstæður og er í eigu sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs. Hans helsta 

hlutverk er að efla atvinnutengda starfsemi í héraðinu og efla búsetu í Fljótsdalshéraði í 

samræmi við stefnu og samþykktir sveitarfélagsins í þeim málum. Sjóðnum er ætlað að 

fjármagna verkefni á vegum atvinnumálanefndar Fljótsdalshéraðs og veita styrki til 
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 Fljótsdalshreppur, „Verkefna- og rannsóknarsjóður - Um sjóðinn,“ 

http://www.fljotsdalur.is/pages/verkefna-og-rannsF3knarsjF3F0ur/um-sjF3F0inn.php (sótt 10. mars 

2010).  

http://www.fljotsdalur.is/pages/verkefna-og-rannsF3knarsjF3F0ur/um-sjF3F0inn.php


30 

 

ýmissa verkefna einstaklinga, fyrirtækja og stofnana er stuðla að atvinnusköpun og 

atvinnuþróun. Hann styrkir einnig hagnýtar rannsóknir og framþróun annarra 

samfélagsþátta sem líklegt sé að geti haft áhrif á atvinnustarfsemi og búsetu í 

sveitarfélaginu. Sjóðnum er heimilt að veita áhættulán og skuldabréfalán, sem hafa 

breytirétt í hlutafé. Slík lán eru bundin við nýsköpunarverkefni. Sjóðnum er einnig 

heimilt að kaupa hlutafé í fyrirtækjum sem eru líkleg til þess að efla atvinnulífið sem 

fyrir er í sveitarfélaginu, eða í fyrirtækjum sem líkleg séu til þess að skapa ný störf sem 

auka atvinnumöguleika íbúa sveitarfélagsins. Eftir því sem sjóðnum er falið, heldur 

hann utan um hluti sveitarfélagsins í undirfélögum og fyrirtækjum sveitarfélagsins. 

Sjóðnum er einnig heimilt að veita stofnfjárframlög til samvinnufélaga og 

sjálfseignarstofnana sem kunna að hafa hlutverk sem varði hagsmuni íbúa, fyrirtækja 

eða stofnana í Fljótsdalshéraði.
58

 

Sveitarfélagið Skagafjörður, ásamt öðrum aðilum stendur að sáttmála sem 

undirritaður var árið 2006 um sókn í skólamálum í Skagafirði. Sveitarfélagið 

Skagafjörður og þeir aðilar sem að sáttmálanum koma skuldbinda sig til að leggja fram 

25 milljónir kr. á ári í alls fjögur ár til þess að styrkja og efla skólastarf í Skagafirði. 

Sáttmálinn er tækifæri til þess að styrkja öflugt starf í menntamálum og tryggja 

framtíðarbúsetu í sveitarfélaginu. Sjóðurinn er því til styrktar menntamálum á öllum 

skólastigum í Skagafirði og í honum er fólgin ákveðin nýsköpun og framtíðarsýn.
59

 

 

3.7 Markaðsstofur landshlutanna og hlutverk þeirra 

Markaðsstofur eru starfræktar í öllum landshlutum, og eru flest sveitarfélög aðilar að 

markaðsstofum. Markaðsstofur standa fyrst og fremst fyrir kynningarstarfsemi síns 

landshluta og vinna fyrst og fremst að ferðamálum og kynningarstarfsemi tengdum 

þeim. Flestar markaðsstofurnar hafa það þó að langtíma markmiði sínu að útvíkka 

starfssvið sitt og starfa með fleiri atvinnugreinum en bara ferðaþjónustunni. Sveitarfélög 

sem koma að markaðsstofunum borga yfirleitt fyrirfram ákveðna upphæð fyrir hvern 

íbúa sveitarfélagsins inn í rekstur stofunnar. Fjallað verður um fjórar markaðsstofur og 

hlutverk þeirra og reynt að komast að því hvert sé almennt hlutverk markaðsstofa. 
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 Fyrst er það Markaðsstofa Austurlands. Hún var stofnuð í febrúar árið 1999 af 

sveitarfélögum og ferðaþjónustuaðilum á Austurlandi. Markaðsstofan er 

sjálfseignarstofnun og er rekstur hennar fjármagnaður með framlögum frá 

sveitarfélögunum sem eiga aðild að stofunni, hvert sveitarfélag borgar árlega 650 kr. á 

hvern íbúa sem gerir rúmlega 3 milljónir kr. árlega. Einnig koma félagsgjöld frá 

ferðaþjónustuaðilum sem eru þátttakendur í markaðsstofunni.
60

 

 Helstu verkefni markaðsstofunnar eru stuðningur við nýsköpun og vöruþróun 

auk þess að aðstoða við markaðssetningu á vörum. Markaðsstofa Austurlands sér einnig 

um viðburðastjórn og rekstur á heimasíðu fyrir landshlutann. Markaðsstofan kemur 

einnig að útgáfu dagskrár og kynningarefnis og tekur þátt í fræðslu og ráðgjöf. Hún 

tekur þátt ásamt fleiri aðilum í stefnumótum fyrir Austurland. Verkefni 

markaðsstofunnar snúast fyrst og fremst um ferðaþjónustu, en hún hefur einnig starfað á 

öðrum tengdum sviðum, svo sem að menningu og þróun á matvælatengdum afurðum.
61

 

 Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi hefur starfað frá árinu 2003. Stofan er í 

eigu ferðamálasamtaka Norðurlands eystra og Norðurlands vestra og starfar hún náið 

með ferðamálafulltrúum og sveitarfélögum á Norðurlandi auk þess sem tugir 

ferðaþjónustufyrirtækja af svæðinu taka þátt í markaðsstofunni. Sveitarfélögin leggja til 

500 kr. á hvern íbúa inn í rekstur stofunnar.
62

 

 Á meðal helstu hlutverka Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi er að samræma 

markaðs- og kynningarmál norðlenskra ferðaþjónustuaðila, sem á að ná til bæði 

innlendra og erlendra ferðamanna. Markaðsstofan býður ferðaþjónustuaðilum einnig 

upp á aðstoð og ráðgjöf varðandi ýmis kynningar- og markaðsmál. Hún stendur einnig 

fyrir ýmis konar fræðslu og heldur úti sameiginlegri vefsíðu fyrir ferðaþjónustu á 

svæðinu, í þeim tilgangi að efla og kynna Norðurland.
63

 

 Markaðsstofa Vesturlands er starfrækt sem einkahlutafélag sem er í eigu 

Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, All Senses Group, (hópur fyrirtækja í 

ferðaþjónustu á Vesturlandi) og Ferðamálasamtaka Vesturlands. Allir hluthafarnir eru 

með jafnan hlut í markaðsstofunni. Stofan starfar í nánu samstarfi við alla 
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ferðamálafulltrúa á Vesturlandi, sveitarfélög og hagsmunaaðila, að auki starfar hún náið 

með ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu.
64

 

 Aðalverkefni markaðsstofunnar eru markaðs- og kynningarmál, hún heldur 

einnig úti vefsíðu fyrir landshlutann, gefur út bæklinga og heldur ýmsar sýningar. Því 

má segja að kynningarstarf sé aðal þátturinn í starfsemi Markaðsstofu Vesturlands.
65

 

 Markaðsstofa Vestfjarða var stofnuð árið 2005 og var hluti af 

Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða fram til ársins 2007. Stofan er nú að fullu rekin 

sjálfstætt og sem sjálfseignarstofnun. Stofnendur markaðsstofunnar eru 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Fjórðungssamband Vestfjarða og Ferðamálasamtökin á 

Vestfjörðum. Sveitarfélögin greiða 932 kr. á hvern íbúa á ári til markaðsstofunnar.
66

 

 Markaðsstofan starfar sjálfstætt með sína eigin stjórn, en í nánu samstarfi við 

Atvinnuþróunarfélag og Ferðamálastofu. Helstu verkefni markaðsstofunnar skiptast 

mikið eftir árstíðum, fyrri hluti árs fer mestmegnis í kynningarstarf, en haustin í 

fjármögnun og almennan undirbúning. Það er einnig hluti af verkefni stofunnar að 

stuðla að aukinni umræðu meðal ferðaþjónustuaðila og efla fræðslu. Stofan sinnir einnig 

fræðslu og útgáfumálum auk þess að vinna að vöruþróun. Eins og er starfar stofan 

nánast eingöngu að málefnum ferðaþjónustu en hyggst færa út verksvið sitt á komandi 

árum og fara þá að starfa með fleiri atvinnugreinum.
67

 

 

3.8 Almennt hlutverk markaðsstofa 

Markaðsstofurnar fjórar sem teknar voru til umfjöllunar hér að ofan eru allar reknar 

sjálfstæðar, annað hvort sem einkahlutafélög eða sjálfseignastofnanir. Markaðsstofur 

eru yfirleitt í eigu nokkra aðila, þá yfirleitt sveitarfélaga þess svæðis sem stofurnar starfa 

á, einnig er algengt að ferðaþjónustuaðilar eigi hlut að. Einnig eru fjórðungssambönd og 

atvinnuþróunarfélög aðilar að sumum markaðsstofum. Aðkoma sveitarfélaganna er 

yfirleitt fyrst og fremst í formi styrkja sem þau veita markaðsstofunum, yfirleitt ákveðna 

upphæð á hvern íbúa. Markaðsstofurnar starfa yfirleitt í nánu samstarfi við 

ferðamálafulltrúa, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila. Helstu verkefni markaðsstofanna 

hingað til hafa verið í tengslum við ferðaþjónustu, en þær virðast vera að færa út 
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verksvið sitt með hverju árinu. Verkefni þeirra hafa mörg verið í tengslum við markaðs- 

og kynningarmál. Markaðsstofurnar halda úti eigin heimasíðum, með kynningarefni og 

upplýsingum um landshlutann. Þær standa fyrir öflugum kynningar- og útgáfumálum og 

gefa einnig flestar út sína eigin bæklinga með fræðslu um þjónustu svæðisins. 

Markaðsstofur eru landshlutasamtök eins og kom fram í umfjölluninni hér að 

framan. Hér verður sett upp tafla sem útskýrir betur hið almenna hlutverk markaðsstofa. 

Þar verða skoðuð þrjú svið og fjögur tæki. Svo verður hvert tæki greint eftir mikilvægi 

fyrir á hverju sviði fyrir sig. Notagildi tækjanna skiptist í lítið, miðlungs og mikið.  

 Markmiðið með þessari töflu er að fá skýrari mynd af hlutverki markaðsstofa. 

Þar kemur fram á hvaða sviðum þær starfa, og hvaða tækjum þær beita í verkefnum 

sínum. Síðar verður greiningartaflan notuð í samanburði við Markaðsstofu Suðurlands, 

þar sem Sveitarfélagið Hornafjörður er aðili. Þá verður kannað hver munurinn á hinu 

almenna hlutverki markaðsstofa sé og Markaðsstofu Suðurlands. Einnig verður hægt að 

skoða hver munurinn sé eftir sviðum og hver munurinn er á notkun tækjanna.  

 

Tafla 4. Hlutverk markaðsstofa 

 Opinber rekstur Einstaklingar og 

frjáls félagasamtök 

Fyrirtæki 

Styrkir Lítið Lítið Lítið 

Nýsköpun Lítið Mikið Mikið 

Stefnumótun Miðlungs Mikið Mikið 

Ráðgjöf Miðlungs Mikið Mikið 

 

Eins og áður sagði eru markaðsstofur bundnar við landssvæði og koma eigendur þeirra 

úr öllum áttum, yfirleitt sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklingar. Markaðsstofur virðast 

ekki veita styrki á neinu sviði. Markaðsstofurnar virðast beita sér mest á sviðum 

einstaklinga og frjálsra félagasamtaka og fyrirtækja. Á sviði hins opinbera vinna 

markaðsstofur lítið í nýsköpun en þær koma eitthvað að stefnumótun og ráðgjöf sem 

nýtist hinu opinbera meðal annars í því að móta stefnu í kynningar- og fræðslumálum. Á 

sviðum einstaklinga og frjálsra félagasamtaka og fyrirtækja eru markaðsstofur 

atkvæðamestar. Þær vinna mikið að nýsköpun með þessum sviðum og veita 

einstaklingum og fyrirtækjum ráðgjöf. Einnig móta þær heildarstefnu síns 

markaðssvæðis með einstaklingum og fyrirtækjum, um það hvernig eigi að standa að 

kynningarefni fyrir svæðið.   



34 

 

4. Sérstök verkefni einstakra sveitarfélaga 

Fyrir utan þá almennu þátttöku í atvinnuþróun, nýsköpun og ráðgjöf eru fjölmörg dæmi 

þess að sveitarfélög hafi beitt sér fyrir einstökum verkefnum á sviði atvinnumála. Þar er 

barátta fyrir stóriðju og virkjunum mest áberandi. Sem dæmi má nefna hugmyndir 

sveitarstjórnarmanna í Norðurþingi um álver á Bakka og einnig fyrri baráttu 

sveitarstjórnarmanna á Austurlandi fyrir byggingu álvers á Reyðarfirði. 

 

4.1 Álver og virkjanir 

Norðurþing tók til starfa 11. júní 2006, og er það sameinað úr fjórum eldri 

sveitarfélögum, Húsavíkurkaupstað, Kelduneshreppi, Öxarfjarðarhreppi og 

Raufarhafnarhreppi. Norðurþing hefur beitt sér mikið fyrir því að reist verði álver á 

Bakka við Húsavík sem tengist hugmyndum íbúa Norðurþings um sjálfbært samfélag. 

Grundvöllur þessara hugmynda heimamanna varðandi álverið og sjálfbært samfélag er 

að nýta orkulindirnar á svæðinu til hagsbóta fyrir íbúa Norðurþings en með virðingu 

fyrir náttúrunni og umhverfinu. Sveitarstjórnarmenn vilja sporna við þeirri fólksfækkun 

sem orðið hefur og beita sér því fyrir byggingu álvers. Menn búast við allt að 1.200 

manna fólksfjölgun, sem er gríðarlega mikið fyrir rúmlega 3.000 manna sveitarfélag, og 

er áætlað að álverið skapi allt að 600 ný störf á svæðinu, þar af 300 í álverinu sjálfu.
68

 

 Þrátt fyrir mikinn áhuga heimamanna á álveri á Bakka, var ríkisstjórn Íslands 

ekki eins áhugasöm og var ákveðið síðla árs 2009 að skrifa ekki undir áframhaldandi 

viljayfirlýsingu við Alcoa um byggingu álvers, heimamönnum til mikillar gremju.
69

 

Verkefnið er þó áfram í vinnslu heima fyrir. 

 Samband sveitarfélaga á Austurlandi beitti sér á sínum tíma fyrir álveri á 

Reyðarfirði og árlega var ályktað um stóriðju og virkjanir á aðalfundum þess. Á 

aðalfundi árið 2002 var því samstarfi fagnað sem náðst hafði á milli íslenskra 

stjórnvalda og Landsvirkjunar annars vegar og bandaríska stórfyrirtækisins Alcoa hins 

vegar um virkjun og uppbyggingu orkufreks iðnaðar á Austurlandi. Beitti sambandið sér 

fyrir þessum stórverkefnum svo austfirskt samfélag gæti farið að eflast á ný.
70
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 Austfirskir sveitarstjórnarmenn heimsóttu einnig norsk álver árið 2000 og var 

tilgangur heimsóknar þeirra að skoða álver og virkjanir í Noregi. Þeir heimsóttu einnig 

forsvarsmenn þeirra norsku sveitarfélaga sem standa að slíkum fyrirtækjum, og fengu 

að fræðast mikið um kosti og galla þess að hafa slíkar verksmiðjur og virkjanir 

staðsettar í sínu sveitarfélagi.
71

 

 

4.2 Stórfyrirtæki og orkuvinnsla 

Sveitarfélagið Ölfus beitir sér sérstaklega fyrir stórfyrirtækjum og orkuvinnslu. Í 

sveitarfélaginu státa menn sig af mestu orkuframleiðslu landsins og segja að þar sé 

einnig að finna hvað mesta möguleika fyrir orkufreka starfsemi.
72

 

 Sveitarfélagið hefur lagst í það að breyta aðalskipulagi sínu töluvert til þess að 

lokka að aðila í atvinnurekstri og er að skipuleggja þrjú atvinnusvæði. Sveitarfélagið 

nýtir sér það mikla landrými sem þar er, jarðhitann og þá orku sem hann skapar, einnig 

nýta þeir sér kalda vatnið. Gert er ráð fyrir 2x220 KW rafmagnslínum frá virkjunum á 

Hellisheiði sem eiga að sjá þessu atvinnusvæði fyrir orku.
73

 

 

4.3 Hitaveitur 

Víða hafa sveitarfélög leitað að jarðhita og virkjað hann til atvinnustarfsemi. Í upphafi 

árs 2007 væntu Skagstrendingar þess að hitaveita yrði lögð í sveitarfélagið. Hitaveita 

myndi skipta miklu fyrir lítið sveitarfélag eins og Skagaströnd, því með henni myndu 

búsetuskilyrði batna og atvinnutækifærum fjölga og það auðveldaði sveitarfélaginu 

mikið atvinnusókn. Undirrituð var viljayfirlýsing árið 2007 við RARIK um lagningu 

hitaveitu.
74

 En í kjölfar bankahrunsins 2008 var slíkum framkvæmdum slegið á frest 

tímabundið og voru svo viðræður teknar upp að nýju í september 2009.
75
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4.4 Ferðaþjónusta 

Fjölmörg sveitarfélög hafa ferðamálafulltrúa í starfi hjá sér og má nefna sveitarfélögin 

fjögur í uppsveitum Árnessýslu. Starf ferðamálafulltrúans þar fellst fyrst og fremst í 

fjölþættri ráðgjöf og alhliða upplýsingamiðlun og þar að auki tekur hann þátt í mörgum 

fjölbreyttum verkefnum.
76

 Ferðamálafulltrúinn vinnur einnig að því að fjölga störfum í 

ferðaþjónustu og auka tekjur af ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Hann hefur einnig það 

hlutverk að styrkja og efla ímynd Uppsveitanna sem ferðaþjónustusvæðis í fremstu 

röð.
77

 

 Sveitarfélög koma einnig oftast að rekstri upplýsingamiðstöðva fyrir ferðamenn í 

sínu sveitarfélagi, annað hvort beint eða óbeint í gegnum markaðsstofur. Þannig styðja 

sveitarfélög óbeint við ferðaþjónustu sem atvinnugrein. 
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5. Sveitarfélagið Hornafjörður 

Upphaf búsetu á Höfn í Hornafirði má rekja til þess að Otto Tulinius fluttist með 

verslun sína frá Papósi í Lóni til Hafnar í Hornafirði sumarið 1897.
78

 Austur-

Skaftafellssýsla skiptist í fimm sveitir, sem nú hafa allar verið sameinaðar í 

Sveitarfélagið Hornafjörð auk Hafnar, sveitirnar heita Öræfi, Suðursveit, Mýrar, Nes og 

Lón.
79

 

 Í upphafi fjölgaði íbúum hægt, enda voru atvinnutækifæri af skornum skammti, 

aðeins tímabundna vinnu að hafa við upp- og útskipun og slátrun. Árið 1908 hófst 

vélvæðing smábáta á Höfn, þangað komu þrír vélbátar frá Eskifirði. Í kjölfarið upphófst 

mikill vöxtur í útgerð á Hornafirði og varð staðurinn einn helsti útgerðarstaður 

austfirskra vélbáta.
80

 

 Kaupfélag Austur–Skaftfellinga var stofnað í sýslunni veturinn 1919-1920. 

Kaupfélagið varð með tímanum öflugasti atvinnurekandinn í Austur-Skaftafellssýslu, í 

verslun, fiskvinnslu og á fleiri sviðum. Á sjöunda áratugnum komst meiri kraftur í 

sjávarútveginn á Höfn, og því er ekki síst að þakka humrinum, og frá þeim tíma hefur 

Höfn verið í flokki helstu útgerðarstaða landsins.
81

 Sjávarútvegurinn og uppgangur hans 

varð til þess að styrkja atvinnulífið á Höfn til muna. Á áttunda áratugnum fjölgaði 

íbúum um tæplega 500 og má að mörgu leyti rekja það beint til sjávarútvegsins.
82

 

 Afskipti Hafnarhrepps af atvinnulífinu á árum áður voru lítil. Sveitarfélög 

reyndu yfirleitt að hjálpa fyrirtækjum á margvíslegan hátt, svo sem með því að skapa 

þeim góðar starfsaðstæður, útvega þeim gott aðgengi að rafveitu og vatnsveitu, bjóða 

upp á góðar hafnaraðstæður og útvega byggingarlóðir. Hafnarhreppur var á tíma 

hluthafi í tveimur fiskvinnslufyrirtækjum á Hornafirði og studdi þannig við 

uppbyggingu sjávarútvegsins á staðnum, það voru fyrirtækin Fiskiðjan Höfn og 

Fiskimjölsverksmiðja Hornafjarðar. Annars hafði Hafnarhreppur ekki mikil afskipti af 

atvinnulífinu. Dæmi eru þó um það að hreppurinn hafi gengið í ábyrgð fyrir lánum 

                                                 
78

Arnþór Gunnarsson, Saga Hafnar í Hornafirði. Aðdragandi búsetu og frumbýlisár, (Hornafirði: 

Hornafjarðarbær, 1997), 9. 
79

 Arnþór Gunnarsson, Saga Hafnar í Hornafirði. Aðdragandi búsetu og frumbýlisár, (Hornafirði: 

Hornafjarðarbær, 1997), 11. 
80

 Sveitarfélagið Hornafjörður, „Ágrip af sögu Hafnar,“ 

http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/agripafsogu/ (sótt 6. apríl 2010). 
81

 Sveitarfélagið Hornafjörður, „Ágrip af sögu Hafnar,“ 

http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/agripafsogu/ (sótt 6. apríl 2010). 
82

 Sveitarfélagið Hornafjörður, „Ágrip af sögu Hafnar,“ 

http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/agripafsogu/ (sótt 6. apríl 2010). 

http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/agripafsogu/
http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/agripafsogu/
http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/inngangur/agripafsogu/


38 

 

einstakra fyrirtækja og beitt sér fyrir því að atvinnubótafé af fjárlögum ríkisins myndi 

renna beint til einstaklinga í atvinnurekstri í hreppnum.
83

 

Það sem einkennir landsbyggðina í atvinnumálum er óhagstæð 

atvinnusamsetning. Það er að segja að hátt hlutfall íbúa starfa í greinum sem bundnar 

eru við framleiðslutakmörkun, til dæmis landbúnað og sjávarútveg. Því er 

þróunarstarfsemi mjög mikilvæg hjá sveitarfélögum.
84

 

Í dag er sjávarútvegurinn ennþá ein af aðal atvinnugreinum Hornafjarðar. Einnig 

er landbúnaður sterk atvinnugrein í sveitarfélaginu og á síðustu árum hefur 

ferðaþjónusta vaxið til muna. Öflug frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun er starfrækt á 

Hornafirði og með byggingu Nýheima (mennta-, menningar- og þróunarseturs) hafa 

grunnstoðir nýsköpunar verið styrktar til muna. Mikil áhersla er lögð á náttúruna og 

hefur sveitarfélagið verið að markaðssetja sig mikið í gegnum Vatnajökul og 

náttúrufegurðina sem hann og umhverfi hans hafa að geyma. Mikil áhersla er lögð á 

ferðaþjónustu og að laða að sem flesta ferðamenn, því ef ferðaþjónustan heldur áfram að 

vaxa eins og hún hefur gert síðustu ár, þá stefnir í að tekjur af ferðaþjónustu og 

ferðamönnum verði ein af mikilvægustu undirstöðum sveitarfélagsins í komandi 

framtíð. 

 Eins og áður segir er öll Austur-Skaftafellssýsla nú eitt sveitarfélag eða frá árinu 

1998 að Sveitarfélagið Hornafjörður varð til. 

  

5.1 Atvinnumálanefnd Hornafjarðar 

Atvinnumálanefnd Hornafjarðar starfar á stjórnsýslusviði bæjarins og heyrir beint undir 

bæjarstjórn. Starfsmaður nefndarinnar er framkvæmdarstjóri stjórnsýslusviðsins en í 

nefndinni sitja fimm kjörnir fulltrúar.
85

 

 Helsta hlutverk atvinnumálanefndar er að móta stefnu í atvinnumálum fyrir 

Hornafjörð, með tilliti til þess í  hvaða farveg heppilegast sé að vinna að eflingu 

atvinnulífsins í sveitarfélaginu. Hún á einnig að fylgjast með því að lög og reglugerðir 

sem snerta starfssvið nefndarinnar séu framkvæmd með lögmætum hætti. Helstu 

verkefni nefndarinnar eru meðal annars, að starfa með bæjarstjórn og vera henni til 
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ráðgjafar í atvinnumálum. Henni er einnig ætlað að fylgjast með atvinnuhorfum og veita 

bæjarstjórn umsögn varðandi atvinnumál í sveitarfélaginu, auk þess að vinna markvisst 

með bæjarstjórn gegn atvinnuleysi. Nefndinni er ætlað að vinna að tillögum varðandi 

útgjaldaliði í atvinnumálum fyrir bæjarstjórn.
86

 

 Nefndinni er ætlað að eiga samstarf við önnur félög og nefndir um helstu atriði 

er snerta atvinnuaðstæður og byggðarþróun, svo sem Þróunarfélag Austurlands og 

Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu, meðal annars með það að markmiði að efla það 

öfluga ferðaþjónustustarf sem starfrækt er í sýslunni.
87

 

 Nefndin hefur einnig það hlutverk að standa fyrir fræðslu um atvinnumál í 

sveitarfélaginu, henni er ætlað að gera það meðal annars með fundum og annarri 

kynningu. Nefndinni er einnig ætlað að hafa eftirlitsstörf með ýmsum þáttum er snerta 

landbúnað og landgræðslu.
88

 

 Atvinnumálanefnd setti sér ákveðin áhersluatriði sem hún ætlaði að vinna eftir 

og gilda þau til ársins 2011. Þau voru meðal annars að nefndin ætlaði sér að auka 

framboð á hentugu húsnæði í sveitarfélaginu og leggur nefndin það til að kanna kosti 

þess að setja á laggirnar húsnæðissamvinnufélag. Nefndin setti sér einnig það markmið 

að styrkja ýmis félagasamtök og hópa, svo sem á sviði íþrótta, menningar og stjórnmála. 

Það er nefndinni mikið kappsmál að sveitarfélagið tryggi sem mesta þátttöku íbúa í 

ákvörðunum samfélagsins. Hún leggur einnig kapp á öflugt og fjölbreytt félagslíf, þar 

sem félagslíf er ein að grunnstoðum öflugrar byggðar.
89

 

 Atvinnumálanefndin leggur áherslu á það að bæjaryfirvöld á Hornafirði brúi 

bilið á milli fyrirtækja, rannsóknaraðila og opinberra aðila. Aukið samstarf við fyrirtæki 

geti orðið til þess að möguleikar til vöruþróunar og markaðssetningar aukist og þar af 

leiðandi geti ný störf skapast í atvinnulífinu. Einnig leggur atvinnumálanefndin áherslu 

á að skoða möguleika þess að koma af stað klasasamstarfi á milli matvælaframleiðenda, 

bæði til sjávar og sveita, og að kanna kosti á vinnslu og útflutningi á vatni úr 

sveitarfélaginu. Þar af leiðandi er mikilvægt að fræða íbúa um mikilvægi 

umhverfismála. Kynna fyrirtækjum og einstaklingum endurnýtingu og sorpurðun. Með 

mikilvægi umhverfis og náttúru að sjónarmiði telur atvinnumálanefnd að tilkoma 
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Vatnajökulsþjóðgarðs verði til þess að efla samfélagið í sveitarfélaginu, og leggur hún 

því áherslu á að hrint verði af stað nefnd til að kanna það hvernig þjóðgarðurinn geti eflt 

atvinnulífið á svæðinu.
90

 

 Atvinnumálanefndin telur það brýnt að efla menntunarmöguleika í 

sveitarfélaginu. Hún gerir það að einu af áhersluatriðum sínum og leggur til að það 

verði gert í samstarfi við háskóla í landinu, auk Þekkingarnets Austurlands og 

Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu. Vegna fámennis og fjarlægðar 

Hornafjarðar frá öðrum þéttbýliskjörnum er nauðsynlegt að efla tengsl Hornafjarðar við 

önnur svæði, bæði innanlands og utan. Atvinnumálanefnd telur það afar brýnt að 

sveitarfélagið sem og félagasamtök og fyrirtæki leiti eftir samstarfsaðilum hér á landi og 

erlendis sem geti styrkt stoðir samfélagsins.
91

 

 Að lokum er það eitt af áhersluatriðum atvinnumálnefndar að leggja fjármagn í 

rannsóknar- og þróunarstarf. Slíkt starf eykur möguleika nýsköpunar og skapar aukna 

möguleika fyrir ný fyrirtæki að ná fótfestu og ný verkefni að dafna.
92

 

Atvinnumálanefndin fer með umsjón Atvinnu- og rannsóknarsjóðs Hornafjarðar. 

Hann er í eigu sveitarfélagsins. Sjóðurinn hóf starfsemi sína 1. febrúar 2009. Sjóðurinn 

fjallar um þær umsóknir sem honum berst og ber fram tillögur að úthlutun úr honum. 

Stofnfé sjóðsins var í upphafi 20 milljónir króna, og fengust þær eftir að sveitarfélagið 

seldi Nesjaskóla. Í framhaldinu verður unnið að því að efla sjóðinn enn frekar, og 

verður framlaga aflað frá fyrirtækjum, sjóðum, stofnunum, ríkinu og sveitarfélaginu. Ef 

einhverra hluta vegna verði ákveðið að leggja sjóðinn af, mun starfsemi hans renna í 

sveitarsjóð. Sjóðurinn starfar með það að megin markmiði að efla byggð og atvinnu í 

sveitarfélaginu. Sjóðnum er ætlað að veita verkefnum styrki sem snúa að atvinnuþróun 

og nýsköpun í sveitarfélaginu.
93

 

 Eftir að hafa skoðað hlutverk Atvinnumálanefndar Hornafjarðar er athyglisvert 

að skoða og bera það saman við almennt hlutverk atvinnumálanefnda sveitarfélaga. 
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Tafla 5. Almennt hlutverk atvinnumálanefnda sveitarfélaga miðað við hlutverk 

Atvinnumálanefndar Hornafjarðar 

 Opinber rekstur Einstaklingar og frjáls 

félagasamtök 

Fyrirtæki 

 Atvinnu-

mála-

nefndir 

almennt 

Atvinnumála- 

nefnd 

Hornafjarðar 

Atvinnu-

mála-

nefndir 

almennt 

Atvinnumála- 

nefnd 

Hornafjarðar 

Atvinnu-

mála-

nefndir 

almennt 

Atvinnumála-

nefnd 

Hornafjarðar 

Styrkir Lítið Lítið Miðlungs Mikið Miðlungs Mikið 

Nýsköpun Lítið Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Stefnu-

mótun 

Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Ráðgjöf Lítið Mikið Miðlungs Mikið Mikið Mikið 

 

Hlutverk atvinnumálanefndar Hornafjarðar fellur ágætlega inn í hina almennu greiningu 

á hlutverki atvinnumálanefnda. Þó er örlítill munur þar á.  Hér verður farið aðeins yfir 

það hvar munurinn liggur fyrst og fremst. 

 Gagnvart opinberum rekstri virðist starf atvinnumálanefndar Hornafjarðar vera 

hið sama og hlutverk atvinnumálanefnda almennt, fyrir utan það að hún virðist beita sér 

meira fyrir nýsköpun og ráðgjöf innan opinberra stofnana. Þar eru Nýheimar og 

opinberar stofnanir þar ofarlega á blaði. 

 Varðandi einstaklinga og félög þá er munurinn á hlutverki atvinnumálanefndar 

Hornafjarðar og atvinnumálanefnda almennt töluvert meiri. Hún virðist nýtast 

einstaklingum og félögum meira heldur en atvinnumálanefndir gera almennt. Hér eru 

beinir styrkir og ráðgjöf áberandi. 

 Í sambandi við fyrirtæki þá er hið almenna hlutverk og hlutverk 

atvinnumálanefndar Hornafjarðar mjög svipað. Atvinnumálanefnd Hornafjarðar virðist 

þó nýta tækið styrki meira til fyrirtækja heldur en almennt er gert. 

 

5.2 Þróunarfélag Austurlands 

Sveitarfélagið Hornafjörður var lengi aðili að Þróunarfélagi Austurlands, en sagði sig úr 

félaginu 2009. Sveitarfélagið borgaði 1,4 milljónir kr. á ári í félagið.
94

 

Í Þróunarfélagi Austurlands eru ekki eingöngu sveitarfélögin aðilar heldur einnig 

fjöldinn allur af fyrirtækjum af svæðinu. Hlutverk félagsins er að starfa á breiðum 

vettvangi að framþróun í atvinnulífinu og stuðla að jákvæðri samfélagsþróun á svæðinu. 
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Efling atvinnulífsins og þróun í átt að samkeppnishæfni byggðarlaga á Austurlandi er 

meðal helstu viðfangsefna félagsins, auk víðtæks þróunarstarfs á svæðinu. Markmið 

félagsins er að vinna að framþróun og frumkvæði í austfirsku samfélagi. Félaginu er 

ætlað að vera vel sýnilegt meðal íbúa svæðisins og starfa með hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi.
95

 

Til hliðar við Þróunarfélagið starfar Atvinnuþróunarsjóður Austurlands. Hann 

veitir völdum frumkvöðlum styrki, hvort sem um er að ræða fyrirtæki eða 

einstaklinga.
96

 

En hefur þátttaka sveitarfélagsins í Þróunarfélagi Austurlands skilað tilætluðum 

árangri? Leitað var eftir svörum við þessu hjá sveitarstjórnarfólki á Hornafirði. 

Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri á Hornafirði taldi að Þróunarfélagið hafi verið í 

lykilhlutverki á sínum tíma við byggingu Nýheima. Eftir það hafi stoðkerfið á 

Hornafirði vaxið það mikið að í raun hafi sveitarfélagið orðið sjálfu sér nægt, því hafi 

verið ákveðið að hætta samstarfi við Þróunarfélagið. En árangurinn af þátttökunni í 

Þróunarfélaginu telur Hjalti Þór hafi verið framúrskarandi, því það varð til þess að 

sveitarfélagið þurfti ekki að reiða sig eins mikið á það, og sé það meðal annars 

stoðkerfinu í Nýheimum að þakka.
97

 

Halldóra B. Jónsdóttir bæjarfulltrúi á Hornafirði telur að þátttakan í 

Þróunarfélagi Austurlands hafi skilað tilætluðum árangri. Hún talar meðal annars um að 

Nýheimar hefðu líklega aldrei orðið að veruleika ef ekki hefði verið fyrir samstafið við 

Austurland og ráðgjöf Þróunarfélag Austurlands. 
98

 

Eftir að hafa skoðað almennt hlutverk atvinnuþróunarfélaga er athyglisvert að 

bera það saman við hlutverk Þróunarfélags Austurlands. 
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Tafla 6. Almennt hlutverk atvinnuþróunarfélaga miðað við hlutverk Þróunarfélags 

Austurlands 

 Opinber rekstur Einstaklingar og 

frjáls félagasamtök 

Fyrirtæki 

 Þróunar-

félög 

almennt 

Þróunarfélag 

Austurlands 

Þróunar-

félög 

almennt 

Þróunarfélag 

Austurlands 

Þróunar-

félög 

almennt 

Þróunarfélag 

Austurlands 

Styrkir Lítið Lítið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Nýsköpun Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Stefnumótun Mikið Mikið Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs 

Ráðgjöf Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið 

 

Eftir að hafa borið saman almennt hlutverk atvinnuþróunarfélaga og hlutverk 

Þróunarfélags Austurlands kemur í ljós að hlutverk þeirra eru mjög svipuð. Styrkir til 

einstaklinga, félaga og fyrirtækja eru miklir, og mikið er unnið að nýsköpun á öllum 

sviðum. 

 Stefnumótunarhlutverkið er mikið á opinbera sviðinu, en annars í meðallagi á 

öðrum sviðum og ráðgjafarhlutverkið er mikilvægt og mikið á öllum sviðum. 

 

5.3 Markaðsstofa Suðurlands 

Sveitarfélagið Hornafjörður hefur tekið þá ákvörðun að taka þátt í Markaðsstofu 

Suðurlands, og leggur mikla áherslu á að um leið og gengið verði frá aðild 

sveitarfélagsins að markaðsstofunni verði gengið frá því að upplýsingarmiðstöð 

Hornafjarðar fái fjárveitingar. Nefnd sem vinnur með markaðsstofunum leggur það til 

að þær sjái um rekstur og málefni upplýsingamiðstöðva í hverjum landshluta fyrir sig.
99

 

Á starfssvæði Markaðsstofu Suðurlands eru 15 sveitarfélög, þar eru starfrækt 

rúmlega 2.500 fyrirtæki og þar búa um 26 þúsund íbúar. Framtíðarsýn 

Markaðsstofunnar er að hún verði leiðandi í kynningu og markaðssetningu á 

Suðurlandi, jafnt innanlands sem og erlendis. Markaðsstofan stafar að því markmiði að 

efla ímynd Suðurlands og gera landshlutann þekktan fyrir vöru- og þjónustugæði. 

Stofan stefnir að því að starfa með öllum atvinnugreinum landshlutans og telur það 

lykilatriði í því að ná markmiðum sínum í að efla Suðurland.
100

 

 Tilgangur Markaðsstofu Suðurlands er fyrst og fremst að efla markaðsstarf á 

svæðinu með áherslu á að auka atvinnu og gjaldeyristekjur á svæðinu. Einnig er stefnt 
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að því að vinna markvisst að því að efla samstarf atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og 

stoðkerfisins. Einnig að vinna að bættri ímynd svæðisins og þar með að auka eftirspurn 

eftir hvers kyns þjónustu og atvinnustarfsemi.
101

 

 Hlutverk og verkefni markaðsstofunnar eru margvísleg en þeim er skipt upp í 

þrjá liði. Það er í fyrsta lagi að skapa jákvæða ímynd og vera samnefnari í 

markaðssetningu á Suðurlandi. Það á að nást með því að vinna að heildstæðri 

markaðsstefnu fyrir allt Suðurland, það er gert með ítarlegri markaðsáætlun. 

Markaðsstofunni er einnig ætlað að reka og uppfæra vefsíðuna www.south.is og er 

unnið að því að nýta vefinn til sölu á þjónustu svæðisins og innihalda bókunar- og 

pöntunar þjónustu. Markaðsstofunni er einnig ætlað að taka þátt eða standa fyrir 

kynningarviðburðum á þjónustu, landssvæðum, atvinnuháttum, búsetukostum, náttúru 

og afurðum svæðisins.
102

 

 Í öðru lagi er það hlutverk markaðsstofunnar að auka samstarf í markaðsmálum 

milli aðila á Suðurlandi. Markmiðið er því að efla samstarf milli hinna fjölbreyttu 

atvinnugreina, svæða, allra sveitarstjórna og fyrirtækja á Suðurlandi og skapa þar 

samstöðu um markaðssetningu og almenna uppbyggingu. Árangur er talinn nást ef lögð 

er áhersla á markaðssetningu hverrar atvinnugreinar fyrir sig.
103

 

 Þriðja hlutverk markaðsstofunnar er að veita einstökum aðilum eða hópum á 

Suðurlandi faglegan stuðning við markaðssetningu. Til að geta sinnt því hlutverki þarf 

Markaðsstofan að greina sóknarfæri og hvetja fyrirtæki og aðila til atvinnusköpunar 

þegar það er talið hagkvæmt. Því þarf markaðsstofan að þekkja þarfir markaðarins og 

þannig geta séð hvaða þörfum er ekki fullnægt og geta gripið til sóknar þar. Því er 

framkvæmd kannanna um ánægju viðskiptavina nauðsynlegar, til þess að 

Markaðsstofan geti mótað sínar áherslur í markaðs- og kynningarstarfsemi sinni. 

Kannanir gefa góða mynd af því hvar markaðnum er ekki fullnægt og hvar sé þá hægt 

að grípa til sóknar. Markaðsstofan leggur því árherslu á að auka getu og skilning aðila á 

svæðinu til þess að kynna og markaðssetja starfsemi sína. Það gerir hún með því að 

bjóða upp á kynningar og námskeið sem geti gagnast atvinnulífinu. Markaðsstofan þarf 

að hafa getu til að veita faglega aðstoð og geta stutt við allskyns nýsköpun og vöruþróun 
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sem myndu gagnast atvinnulífi og íbúum Suðurlands. Það er einnig mikilvægt í 

framhaldi af stuðningi við nýsköpun og vöruþróun að Markaðsstofan standi fyrir 

fræðslu og ráðgjöf varðandi hina ýmsu þætti, svo sem kynningarmál og þjónustu. 

Markaðsstofan hefur einnig það hlutverk að aðstoða einstaklinga og fyrirtæki við 

markaðssetningu á vörum og þjónustu, og sérstaklega er það mikilvægt varðandi 

nýjungar.
104

 

 Eftir að hafa skoðað Markaðsstofu Suðurlands og hlutverk hennar er athyglisvert 

að bera það hlutverk saman við hið almenna hlutverk markaðsstofa sem sett hefur verið 

upp í greiningarramma. 

 

Tafla 7. Almennt hlutverk markaðsstofa miðað við hlutverk Markaðsstofu 

Suðurlands 

 Opinber rekstur Einstaklingar og 

frjáls félagasamtök 

Fyrirtæki 

 Markaðs-

stofur 

Almennt 

Markaðsstofa 

Suðurlands 

Markaðs-

stofur 

Almennt 

Markaðsstofa 

Suðurlands 

Markaðs-

stofur 

Almennt 

Markaðsstofa 

Suðurlands 

Styrkir Lítið Lítið Lítið Lítið Lítið Lítið 

Nýsköpun Lítið Lítið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Stefnumótun Miðlungs Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Ráðgjöf Miðlungs Mikið Mikið Mikið Mikið Mikið 

 

Munurinn á hinu almenna hlutverki markaðsstofa og hlutverki Markaðsstofu Suðurlands 

virðist vera sáralítill, enda er starfsemi þeirra mjög lík. Styrkir frá markaðsstofum eru 

litlir á öllum sviðum.  

 Nýsköpun hjá markaðsstofum almennt og Markaðsstofu Suðurlands er 

mikilvægt tæki á öllum sviðum nema í opinberum rekstri. Stefnumótun og ráðgjöf eru 

mikilvæg tæki hjá markaðsstofum almennt og Markaðsstofu Suðurlands á öllum 

sviðum, síst þó hinu opinbera. Markaðsstofur vinna með einstaklingum og fyrirtækjum 

að sameiginlegri stefnu í markaðsmálum og kynningarmálum. 
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6. Nýheimar, miðstöð nýsköpunar, menntunar, menningar og 

rannsókna 

Þann 9. mars 2000 var undirritaður samningur milli Sveitarfélagsins Hornafjarðar, 

Háskóla Íslands og menntamálaráðuneytisins um byggingu nýs hús í sveitarfélaginu, 

Nýheima.
105

 Bygging Nýheima var stærsta útboðsverk í sögu Hornafjarðar og því hefur 

húsinu og starfsemi þess alltaf verið veitt mikil eftirtekt í bæjarfélaginu.
106

 

Þann 24. ágúst 2002 voru Nýheimar vígðir við hátíðlega athöfn á Hornafirði. 

Nýheimar hýsa Menningarmiðstöð Hornafjarðar og bókasafn og héraðsskjalasafn sem 

eru hluti af menningarmiðstöðinni. Þar að auki hýsir húsið Framhaldsskólanum í 

Austur-Skaftafellssýslu, frumkvöðlasetur og Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á 

Hornafirði og fleiri stofnanir.
107

 

Nýheimar byggja á hugmyndum um opið þekkingarsamfélag á Höfn en 

hugmyndin hafði verið þróuð heima fyrir um alllangt skeið áður en að ráðist var í að 

framkvæma hana. Byggingarnefndin sem starfaði við byggingu hússins hafði uppi 

sterkar hugmyndir um það hvernig húsið ætti að vera, og vildi hún meðal annars hafa 

það að markmiði að allir sem þar dvelja eða starfa eiga að vera þvingaðir til þess að 

rugla saman reytum og miðla hugsun sinni og þekkingu hver til annars.
108

 

 

6.1 Nýsköpunarsetrið í Nýheimum 

Með byggingu Nýheima komst nýsköpunar- og frumkvöðlasetrið Nýherjabúðir í stærra 

og betra húsnæði. Nýsköpunarhugmyndina má rekja allt aftur til ársins 1995 þegar 

viðræður fóru fram á milli Hornafjarðarbæjar og Þróunarstofu Austurlands um að finna 

nýjar leiðir í aðkomu sveitarfélagsins að atvinnumálum á svæðinu. Hugmyndin að 

Nýherjabúðum er að mörgu leyti komin frá svokölluðum vísindagörðum sem yfirleitt 

voru reistir á lóðum háskóla. Í vísindagörðum er blandað saman annars vegar nýsköpun 

í atvinnulífinu og hins vegar rannsóknum og háskólamenntun, með það að markmiði að 

nota þá þekkingu sem til verður í háskólum til atvinnuuppbyggingar og 
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nýsköpunarstarfsemi, og var ætlunin með Nýherjabúðum að skapa vettvang fyrir 

nýsköpun í atvinnulífinu á Hornafirði.
109

 

 Reiknað var með því að ýmsir aðilar kæmu að verkefninu, auk bæjarfélagsins, 

Háskóli Íslands, Þróunarstofa Austurlands, Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, 

ýmis fyrirtæki á Hornafirði og ýmsar rannsóknarstofnanir. Með aðkomu Háskóla 

Íslands átti að tryggja mikilvæg tengsl rannsókna og þekkingar við verkefnið, aðild 

fyrirtækja af staðnum var til að tryggja þátttöku atvinnulífsins í verkefninu.
110

 

 Eftir margra ára undirbúnings- og þróunarvinnu og samningagerð var 

Nýherjabúðum loks hrundið af stað og fengu þær svo heimili í Nýheimum þegar að þeir 

risu árið 2002. 

 

6.2 Eru Nýheimar fyrirmynd í atvinnuþróun og nýsköpun?  

Hér verður leitast við að svara því hvernig tekist hafi til með Nýheima og 

nýsköpunarstarf þar, og hvað hafi tekist vel og hvað mætti betur fara varðandi 

Nýheimaverkefnið. Þessi kafli er byggður á viðhorfum einstaklinga á Hornafirði sem 

hafa tengst atvinnuþróun og nýsköpun á einn eða annan hátt í sveitarfélaginu. 

 Eyjólfur Guðmundsson skólameistari í Framhaldsskólanum í Austur- 

Skaftafellssýslu, sem hefur aðsetur í Nýheimum telur að mjög vel hefði heppnast til 

með Nýheima. Verkefnið hafi þróast á þann veg sem gert var ráð fyrir, en með mun 

meiri hraða og ríkara inntaki en þeir allra bjartsýnustu þorðu að vona.
111

 

 Björg Erlingsdóttir forstöðumaður í Menningarmiðstöð Hornafjarðar, sem 

einnig hefur aðsetur í Nýheimum segir einnig að Nýheimaverkefnið hafi heppnast 

einkar vel. Þarna sé sveitarfélagið að skapa það umhverfi sem fyrirtæki og einstaklingar 

þurfi og geti sótt sér hjálp, aðstoð og ráðgjöf þangað.
112

 

 Guðmundur H. Gunnarsson fagstjóri hjá Matvælarannsóknum Íslands (Matís) 

telur að Nýheimar séu mjög gott dæmi um það sem sveitarfélög eigi að vera að gera í 

atvinnuþróun og nýsköpun. Guðmundur minnist á að Nýheimar byggi á hugmyndafræði 

um klasasamstarf. Þar hafi verið unnið kröftuglega að því að fá inn nýjar stofnanir og 

sprotafyrirtæki sem síðan hafa leitt af sér þverfaglegt samstarf, sem hafi opnað fyrir 
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nýjar leiðir í vöruþróun og nýsköpun. Guðmundur talar einnig um að Nýheimar byggi á 

ákveðni hugmyndafræði, þar sem að unnið er markvisst að því að tryggja að íbúar eigi 

greiðan aðgang að húsinu og leiti þangað í starfsemi þess. Lykillinn að því markmiði 

hefur verið að hafa menningar- og skólastarfsemi í húsinu.
113

 

 Halldóra B. Jónsdóttir bæjarfulltrúi á Hornafirði telur að Nýheimar séu mjög 

gott dæmi um hlutverk sveitarfélagsins varðandi atvinnuþróun og nýsköpun. Halldóra 

talar um að í raun hafi ekki eingöngu verið reist hús, heldur var með Nýheimum verið 

að ná utan um ákveðna hugmyndafræði. Þessi hugmyndafræði segir Halldóra að snúist 

um að steypa saman á einn vinnustað ólíkum aðilum sem oft eru einyrkjar í sínum 

samfélögum. Hugmyndin gengur út á að þeir styrki hvern annan, og út úr því komi ný 

gerjun í samfélagið. Með Nýheimum var því verið að fara nýjar leiðir í bættu og 

fjölbreyttara atvinnulífi á svæðinu.
114

 

  

En hvernig hefur telist til með Nýheima og er verkefnið ef til vill fyrirmynd að þátttöku 

sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun?   

 Eyjólfur Guðmundsson skólameistari og fulltrúi í atvinnumálanefnd 

Hornafjarðar segir að í Nýheimum hafi tekist að flétta saman nám, rannsóknir, 

menningu og nýsköpun á þann hátt að ekki bara nýsköpun hafi orðið öflugri, heldur 

einnig hinir þættirnir. Eyjólfur talar einnig um að með Nýheimaverkefninu hafi hugarfar 

sköpunar náð rótfestu í sveitarfélaginu.
115

 

 Björg Erlingsdóttir forstöðumaður segir að fólk sé farið að vera meira vakandi 

yfir viðskiptatækifærum og að fagmennska hafi aukist. Jákvæð umræða um Nýheima og 

starfsemi þeirra hafi einnig aukist á meðal íbúa í sveitarfélaginu. Það sem vel hafi 

heppnast sé meðal annars að íbúar sveitarfélagsins eru farnir að skilja og skynja að 

Nýheimar eru fyrir þá, í því er mikill sigur unninn. Einnig nefnir Björg þá mikla orku 

sem felst í hinu þverfaglega samstarfi. Nýheimar eru módel sem hefur margskonar 

virkni, sú fyrsta er húsið sjálft og starfsemin þess, önnur er starfsemi hverrar stofnunar 

fyrir sig sem hefur aðsetur í Nýheimum og sú þriðja eru verkefnin sem unnin eru á milli 

stofnana, verkaskipting og annað sem er að virka vel.
116
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 Guðmundur H. Gunnarsson hjá Matís minnir á að innan Nýheima hafi myndast 

þverfaglegur þekkingarkjarni sem sé mjög meðvitaður um mikilvægi þess að afrakstur 

vinnunnar skili sér út í samfélagið í formi nýrra atvinnutækifæra. Guðmundur talar 

einnig um að unnið sé að því markmiði í Nýheimum að ná frumkvöðlastuðningi yfir á 

annað stig. Þannig að ekki sé eingöngu unnið að því að ýta undir frumkvöðlavirkni með 

stuðningi á hugmyndastigi, heldur væri nú farið að styðja við frumkvöðla á 

vöruþróunarstigi.
117

 

 Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri telur að afar vel hafi til tekist, en það sé 

eingöngu vegna hinar miklu vinnu sem lögð hafi verið í verkefnið af þeim sem komu 

því á laggirnar. Hjalti telur einnig að það hafi tekist einkar vel að koma á fót þeirri 

meginstarfsemi sem þar þarf að vera til að hægt sé að tala um stoðkerfi fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki.
118

 

 Þorvarður Árnason forstöðumaður Háskólasetursins á Hornafirði telur að 

frábærlega hafi til tekist með Nýheimaverkefnið. Þorvarður talar um að það svífi 

ákveðinn nýsköpunarandi yfir starfi Nýheimasamfélagsins, sá andi er alls ekki 

sjálfgefinn. En fyrir nýsköpunarandanum séu ástæður, bæði samfélagslegar og 

sögulegar. Lykilatriði í velgengni Nýheima telur Þorvarður vera tvö, annars vegar 

metnað og ákveðna „áhættusækni“ í starfi einstakra stofnana, sem lýsa sér til dæmis í 

því að fólk er iðulega tilbúið að hella sér út í margvísleg frumkvöðlaverkefni sem gefa 

fólki ákveðið forskot og aukið sjálfstraust þegar vel tekst til. Hins vegar er það hinn ríki 

samstarfsvilji sem kemur meðal annars fram í því að allir, óháð móðurstofnunum, skynji 

sig sem hluta af stærri heild og eru tilbúnir að hafa hönd í bagga með framþróun þess, 

og í Nýheimum fái menn virkilega tækifæri til þess.
119

 

 Gauti Árnason, nefndarmaður í atvinnumálanefnd Hornafjarðar telur að 

Nýheimar og nýsköpunarstarfið sem þar er unnið, hafi sannað sig rækilega. Gauti talar 

um að allar stoðir og deilir styðji hver við aðra og virki þannig saman, þrátt fyrir að hver 

sé á sínu sviði. Þannig tryggi verkefnin grundvöll hvers annars og um leið þá nýsköpun 

sem til verður í kringum þau. Gauti talar um samstarfið sem ríki milli ólíkra deilda svo 

sem menntunar, menningar og nýsköpunar. Þegar vel menntað fólk af ólíkum sviðum 
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leiði saman hesta sína verði til skemmtileg blanda, sem hvetur svo aðra til frekari 

dáða.
120

 

 Ásgrímur Ingólfsson formaður atvinnumálanefndar Hornafjarðar telur að 

ágætlega hafi tekist til með Nýheima, þar hafi orðið til störf sem áður voru ekki til á 

Hornafirði. Það sem Ásgrímur telur að hafi tekist vel í Nýheimaverkefninu er sú 

fjölbreytta starfsemi og það ólíka fólk sem þar starfar og hefur stuðning hvert af öðru.
121

 

Halldóra B. Jónsdóttir bæjarfulltrúi álítur að betur hafi til tekist varðandi 

atvinnuþróunina heldur en hún þorði nokkurn tíman að vona. En meðal annars vegna 

þeirrar gerjunar sem sé í gangi í samfélaginu til dæmis varðandi matarmenningu og 

handverk, hafi hugsunarhátturinn varðandi þessi mál gjörbreyst.
122

 

 

6.4 Hvað má betur fara í Nýheimum? 

Í Nýheimum er einnig ýmislegt sem betur mætti fara og nefnir Eyjólfur öflugri 

uppbyggingu menntunar fyrir þann hluta íbúa sveitarfélagsins sem ekki hafi lokið meira 

námi en grunnskóla. Eyjólfur talar einnig um að fjölga mætti öflugum rannsóknum á 

svæðinu, og þá einkum félagslegum rannsóknum.
123

 Hjalti Þór talar um að styrkja megi 

enn betur aðstoð við þá sem hafa hugmyndir um nýsköpun og þróun.
124

 

Þorvarður segir að stærstu áskoranirnar framundan, séu annars vegar að ná betri 

tengslum við sveitirnar og reyna að koma upp öflugri Nýheimavirkni þar, og hins vegar 

að reyna að smita enn meira frá sér til samfélagsins alls, ekki síst í mennta- og 

gæðamálum.
125

 

Ásgrímur telur að bæta þurfi sambandið á milli Nýheima og samfélagsins. Þarna 

inni sé fólk í sínum eigin heimi og fólk utan úr bæ veigri sér við að leita sér aðstoðar. 

Eftir að sveitarfélagið fór að vísa þeim sem fengu styrki meira á þessar stofnanir, hafi 

sambandið þó batnað.
126

 Og Halldóra telur að þegar að Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafi 

tekið við stjórn á frumkvöðlasetrinu muni áherslur breytast. Því sé nauðsynlegt að 

bæjarstjórn verði vel vakandi og verji hana með öllum ráðum, ef hún á að lifa af.
127
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7. Önnur nýsköpunarverkefni sem Sveitarfélagið Hornafjörður hefur 

unnið að 

Sveitarfélagið Hornafjörður hefur, með beinum eða óbeinum hætti, stutt við einstök 

nýsköpunarverkefni á undanförnum árum. 

 Sveitarfélagið lagði 5,8 milljónir í sjávarútvegstengd verkefni af þeim peningum 

sem komu sem mótvægisaðgerðir frá ríkisstjórn Íslands. Nýsköpunarmiðstöðin og Matís 

höfðu umsjón með þeim verkefnum sem ráðist var í fyrir þessa fjárhæð. Tvö verkefni 

voru meðal annars unnin með fyrirtækinu Bestfisk, sem áttu að stuðla að breikkun og 

þróun í starfsemi fyrirtækisins.
128

 

 Nýlega voru kannaðar aðstæður til vatnsútflutnings úr sveitarfélaginu, farið var 

yfir styrkleika og veikleika svæðisins með það að leiðarljósi að hefja þar 

vatnsútflutning. Vatnsverksmiðjur eru mannaflsfrekar og ef rannsóknir benda til þess að 

hagkvæmt sé að hefja vatnsútflutning úr sveitarfélaginu gæti það leitt af sér töluverðan 

fjölda nýrra starfa.
129

 

 Sveitarfélagið lagði eina milljón króna í verkefni sem tengjast atvinnulífinu og 

Vatnajökulsþjóðgarði. Það eru verkefni sem hafa það að markmiði að hagnýta 

þjóðgarðinn fyrir byggðina í sveitarfélaginu.
130

 

 Sveitarfélagið kom að stofnun ferðaþjónustu-, menningar- og matvalaklasans Í 

ríki Vatnajökuls. Sveitarfélagið hefur skuldbundið sig til þess að styrkja verkefnið um 

þrjár milljónir króna á ári. Megin markmið klasans er að efla vöruþróun í sveitarfélaginu 

og vinna að markaðssetningu með það fyrir augum að gera svæðið að heppilegum 

viðkomustað allan ársins hring. Þetta verkefni er afar mikilvægt fyrir ferðaþjónustuaðila 

og landbúnaðinn í hinum dreifðu sveitum sveitarfélagsins.
131

 

 Þá er einnig í gangi verkefni á milli sveitarfélagsins og Verkís, Siglingastofnunar 

og Nýsköpunarmiðstöðvar um að kanna möguleika á sjárvarorkuvirkjunum. Svokallað 

fjallaverkefni miðar að því að gera svæðið að einu fjölsóttasta útivistarsvæði í Norður 

Evrópu og leggur þannig grunn að öflugri vetrarferðamennsku. Einnig er unnið að því 
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með Listaháskóla Íslands og frumkvöðlum á Hornafirði að byggja upp svo kallaðar 

skapandi greinar og er þá horft fyrst og fremst til svæðisins við Hafnarvík – Heppu, sem 

nánar verður fjallað hér á eftir. 

Áhersla hefur verið hjá bæjarstjórn Hornafjarðar varðandi verkefni tengd eflingu 

matvælageirans og ferðaþjónustunnar. Einnig hefur sveitarfélagið beitt sér fyrir 

skapandi greinum í samstarfi við Nýheima og er það í samræmi við 

Nýheimaverkefnið
132

 

 Þá er eitt áhugaverðasta verkefnið sem sveitarfélagið vinnur að tengt 

frumkvöðlafræðslu í Grunnskóla Hornafjarðar.
133

 

 Bæjarstjórnin hefur unnið markvisst að eflingu starfsemi á sviði nýsköpunar og 

atvinnuþróunar, með því til dæmis að leita eftir stuðningi um innri uppbyggingu til 

ríkisvaldsins, með því að ýta undir samstarf við önnur svæði og sveitarfélög og með því 

að vinna að eflingu sveitarfélagsins með áherslu á innri uppbyggingu og 

frumkvöðlaþekkingu.
134

 

Þátttaka í Vaxtarsamningi Austurlands styður við nýsköpun og atvinnuþróun 

bæði í fjárhagslegu og stjórnunarlegu tilliti. Sveitarfélagið hefur einnig stutt 

fjárhagslega við starsemi einstakra stofnana í Nýheimum, eins og Háskólasetursins, 

Þekkingarnets Austurlands og Frumkvöðlaseturs.
135

 

 

7.1 Hafnarvík – Heppa 

Árið 2007 ákváðu bæjaryfirvöld og Menningarmiðstöð Hornafjarðar að láta gera 

skýrslu um möguleika á uppbyggingu á gömlum húsum við hafnarsvæðið á 

Hornafirði.
136

 Svæðið kallast Hafnarvík – Heppa og eru hugmyndir um endurbyggingu 

svæðisins dæmi um atvinnuþróun og nýsköpun á Hornafirði. 

 Húsin á svæðinu voru byggð í á árunum 1897-1924. Svæðið og húsin í kring 

gegna mikilvægu hlutverki í sögu Hornafjarðar og hafnarsvæðisins en einnig mikilvægu 

hlutverki í sögu útgerðar á Austurlandi. Hugmyndir eru uppi um að nýta húsin og 

svæðið undir söfn og ýmis konar sýningarstarfsemi, vinnusali og verslanir fyrir 
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handverks- og listafólk en einnig er fyrirhugað að setja þar á fót fiskbúð og humarsetur. 

Þar með er verið að styðja við ferðaþjónustu, handverk, listsköpun og aðrar 

atvinnugreinar í sveitarfélaginu. 

 Húsin þarfnast mikilla viðgerða og aðhlynningar, jafnt að utan sem innan.
137

 

Slíkar framkvæmdir gætu skapað mörg störf á Hornafirði og gæti í framtíðinni orðið til 

frábært umhverfi fyrir hina ýmsa frumkvöðlastarfsemi og vöruþróun. 
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8. Stefna Hornafjarðar í atvinnumálum 

Eftir að hafa farið yfir hlutverk Sveitarfélagsins Hornafjarðar í atvinnumálum er hér sett 

upp tafla til samanburðar við almennt hlutverk sveitarfélaga. Með henni er hægt að átta 

sig á hvort einhver munur er á þessu tvennu. 

 

Tafla 8. Almennt hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum í samanburði við aðkomu 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar að málaflokknum 

 Opinber rekstur Einstaklingar og frjáls 

félagasamtök 

Fyrirtæki 

 Almennt Hornafjörður Almennt Hornafjörður Almennt Hornafjörður 

Styrkir Lítið Lítið Mikið Mikið Mikið Mikið 

Nýsköpun Lítið Miðlungs Mikið Mikið Mikið Mikið 

Stefnumótun Mikið Mikið Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs 

Stoðþj. og 

ráðgjöf 

Lítið Miðlungs Mikið Mikið Mikið Mikið 

Eignarhlutur Lítið Lítið Lítið Lítið Lítið Lítið 

 

 Á opinbera sviðinu virðast sveitarfélög almennt beita tækjum sínum í 

atvinnumálum lítið, nema hvað varðar stefnumótun, en hún virðist skipta starfsemi í 

opinberum rekstri máli. Stefnumótun á opinbera sviðinu á Hornafirði er aðallega í 

gegnum atvinnumálanefnd Hornafjarðar, en hún hefur það hlutverk að móta stefnu í 

atvinnumálum fyrir sveitarfélagið. Atvinnumálanefnd Hornafjarðar er einnig í 

ráðgjafarhlutverki gagnvart bæjarstjórn. Þróunarfélag Austurlands vinnur einnig að 

nýsköpun á öllum sviðum, og var meðal annars leiðandi í undirbúningi Nýheima. 

Eignarhlutur Sveitarfélagsins Hornafjarðar er lítill á öllum sviðum atvinnulífs. 

 Varðandi einstaklinga og frjáls félagasamtök virðast styrkir, nýsköpun og 

ráðgjöf vera mikilvæg tæki hjá sveitarfélögum almennt í atvinnuþróun. Stefnumótun er 

ekki eins mikilvægt tæki, en samt sem áður notað, til dæmis þegar sveitarfélög beita sér 

fyrir að skapa nýsköpunarumhverfi fyrir einstaklinga, í því er fólgin ákveðin 

stefnumótun.  

Varðandi hlutverk Hornafjarðar á sviði einstaklinga og frjálsra félagasamtaka 

hefur það verið eitt af áhersluatriðum atvinnumálanefndar Hornafjarðar að styrkja 

einstaklinga og ýmis félagasamtök og hópa. Atvinnuþróunarsjóður Austurlands veitir 

einnig styrki til einstaklinga, hópa, og fyrirtækja. Einnig er starfræktur Atvinnu- og 

rannsóknarsjóður Hornafjarðar sem veitir einstaklingum og félögum styrki. 
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Markaðsstofa Suðurlands kemur einnig mikið að nýsköpun og vöruþróun á sviði 

einstaklinga og frjálsra félagasamtaka. Einnig er markaðsstofan leiðandi aðili í 

stefnumótun varðandi markaðssetningu fyrir öll svið. Nýheimar hafa orðið til þess að 

afar mikið fer fyrir nýsköpun í sveitarfélaginu og er hún mjög áberandi á sviðum 

einstaklinga og frjálsra félagasamtaka annars vegar og á sviði fyrirtækja  hins vegar.  

 Þegar kemur að fyrirtækjum þá eru styrkir, nýsköpun og stoðþjónusta og ráðgjöf 

mikilvæg tæki hjá sveitarfélögum almennt, en stefnumótun er ekki eins mikið beitt. 

Einnig nýtist stefnumótun einstaklingum og félagasamtökum til dæmis við gerð 

heppilegs umhverfis fyrir sprotastarf. 

 Hlutverk Hornafjarðar í atvinnumálum þegar kemur að fyrirtækjum hefur verið 

að veita styrki, oftast í gegnum atvinnumálanefnd og Atvinnuþróunarsjóð Austurlands. 

Einnig er starfræktur Atvinnu- og rannsóknarsjóður sem veitir fyrirtækjum styrki sem 

snúa að atvinnusköpun og nýsköpun. 

Markaðsstofa Suðurlands og atvinnumálanefnd Hornafjarðar vinna einnig að 

stefnumótandi hlutverki í atvinnu- og markaðsmálum fyrir fyrirtæki. 

Atvinnumálanefndin, atvinnuþróunarfélagið og markaðsstofan sinna einnig 

ráðgjafarhlutverki fyrir fyrirtæki. Varðandi nýsköpun þá er eins og á öðrum sviðum 

bygging Nýheima aðalþátturinn í því að aukinnar nýsköpunar er farið að verða vart í 

sveitarfélaginu. Þar er einstaklingum og fyrirtækjum veitt aðstoð á öllum sviðum 

nýsköpunar, til dæmis með því að skapa kjörið umhverfi fyrir frumkvöðla. 

Sveitarfélagið kemur lítið sem ekkert að eignarhlut á fyrirtækjasviðinu. 

Eins og kemur fram í þessari greiningu er í raun lítill munur á hinu almenna 

hlutverki sveitarfélaga og hlutverki Hornafjarðar í atvinnuþróun og nýsköpun. 

Áherslurnar virðast vera þær sömu að flestu leyti og sömu tækjum er beitt á sömu 

sviðin, bæði almennt og hjá Hornafirði.  

Sérstaða Hornafjarðar virðist því fyrst og fremst liggja í hugmyndafræðinni að 

baki Nýheima og starfseminni þar. Þar virðist Hornafjörður vera skrefi framan en flest 

önnur sveitarfélög þegar kemur að atvinnuþróun og nýsköpun. 
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9. Niðurstöður og lokaorð 

Við gerð ritgerðarinnar var lagt upp með að svara tveim spurningum:  

o Hvert er núverandi hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun? 

o Hvernig hefur Sveitarfélagið Hornafjörður sinnt þessu hlutverki síðustu tvö 

kjörtímabil, eða tímabilið 2002 – 2010?  

Hér verður leitast við að svara þessum spurningum. 

 

Hvert er núverandi hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun? 

Núverandi hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun er illa skilgreint. Í 

sveitarstjórnarlögum kemur ekkert fram um hvert hlutverk sveitarfélaga eigi að vera í 

atvinnuþróun og því hafa sveitarfélög í raun engar lögbundnar skyldur til þess að sinna 

atvinnumálum. 

 Engu að síður hafa sveitarfélög alltaf komið að atvinnumálum með einum eða 

öðrum hætti eins og fjallað hefur verið um í ritgerðinni. Sveitarfélög hafa á 

undanförnum árum tekið þátt í atvinnumálum í gegnum nefndir og félög, svo sem 

atvinnumálanefndir og atvinnuþróunarfélög. Nýverið hafa sveitarfélög í auknum mæli 

byrjað að taka þátt í markaðsstofum landshlutanna, sem hafa unnið öturlega að 

stefnumótun, kynningu og markaðsmálum. Fyrst og fremst hafa markaðsstofur unnið 

með ferðaþjónustu en yfirlýst stefna þeirra er að hefja samstarf með fleiri 

atvinnugreinum. Mörg sveitarfélög hafa einnig stofnað styrktarsjóði sem þau nota til 

þess að styrkja beint við atvinnuþróun og nýsköpun. 

 Þrátt fyrir að lögbundin hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun séu ekki til staðar 

hafa þau alltaf lagt kapp á að styðja við atvinnulífið, því eins og kom fram í byrjun er 

traust atvinna grundvöllur búsetu og hafa einstaklingar og fjölskyldur flust frá svæðum 

þar sem litla atvinnu er að hafa til svæða þar sem að atvinnumöguleikar eru fleiri. Því er 

afar nauðsynlegt fyrir sveitarfélög að standa þétt við bakið á atvinnumálum í sínu 

sveitarfélagi og hvert starf er mikilvægt í smáum sveitarfélögum. 

Hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum og sérstaklega atvinnuþróun og nýsköpun 

er því í raun tvíþætt, annars vegar að skapa fyrirtækjum og einstaklingum hagstætt 

umhverfi til atvinnurekstrar svo sem með skattlagningu, skipulagsmálum og almennri 

þjónustu. Hins vegar að stuðla að ráðgjöf og styrkveitingum til nýsköpunar, oftast í 

gegnum atvinnuþróunarfélög, markaðsstofur og slíkar sameiginlegar stofnanir. 
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En hvert ætti hlutverk sveitarfélaga þá að vera í atvinnuþróun og nýsköpun ? 

Af svörum einstaklinganna frá Hornafirði, sem leitað var til við gerð 

ritgerðarinnar, að dæma ætti hlutverk sveitarfélaga í atvinnumálum að felast í því að 

vera leiðandi í stefnumótun og samstarfi við fyrirtæki og stoðkerfi þeirra. Þar að auki 

ættu sveitarfélög að vinna að almennri uppbyggingu atvinnulífsins, svo sem með því að 

skapa aðstæður í umhverfinu fyrir atvinnurekstur og nýsköpun, og vera þannig sá 

bakhjarl sem til þarf, til dæmis með styrkveitingum. Einnig að skapa þá ytri umgjörð 

sem til þarf, varðandi lóðamál, skipulagsmál, fasteignaskatt og fleiri þætti. 

 Sveitarfélög ættu því að skapa aðstæður fyrir frumkvöðla og fyrirtæki og koma á 

fót samvinnu milli fyrirtækja, rannsóknarstofnana og opinberra aðila. Þau ættu að leggja 

meira í rannsóknar- og þróunarstarf og vinna að því að ná háskólum landsins til 

samstarfs við sig.  

 Því er eðlilegt að hlutverk sveitarfélaga í atvinnuþróun og nýsköpun sé skilgreint 

betur og jafnvel með því að bæta atvinnumálum við sem lögbundnu hlutverki 

sveitarfélaga í sveitarstjórnarlögum. Það gæti til dæmis falist í ákvæði um að 

sveitarfélögum sé skylt að stuðla að almennri atvinnuþróun með nýsköpun og 

rannsóknarstarfi. Þó er hitt enn líklegra til árangurs, að sveitarfélög átti sig á mikilvægi 

nýsköpunar sjálf, án þvingunar löggjafans. 

 

Hvernig hefur Sveitarfélagið Hornafjörður sinnt þessu hlutverki síðustu tvö kjörtímabil, 

eða tímabilið 2002–2010? 

 Sveitarfélagið Hornafjörður hefur tekið þátt í Þróunarfélagi Austurlands með 

góðum árangri og á vegum bæjarstjórnar er starfrækt atvinnumálanefnd sem sinnir stóru 

hlutverki í atvinnumálum í sveitarfélaginu. Á Hornafirði er einnig starfræktur Atvinnu- 

og rannsóknarsjóður sem styrkir ýmsa atvinnustarfsemi og nýsköpun. Sveitarfélagið tók 

einnig ákvörðun um það nýlega að taka þátt í Markaðsstofu Suðurlands, sem á án efa 

eftir að styrkja atvinnumál enn frekar í framtíðinni. En fyrst og fremst hefur 

sveitarfélagið beint kröftum sínum í atvinnuþróun og nýsköpun í þekkingarsetrið 

Nýheima, sem hóf starfsemi árið 2002. 

 Nýheimar eru dæmi um það umhverfi sem fyrirtæki og einstaklingar þurfa, og 

geta þangað sótt sér hjálp, aðstoð og ráðgjöf. Umhverfi sem sveitarfélagið skapaði með 

beinum hætti. 
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 Hugmyndafræðin að baki Nýheima byggir á klasasamstarfi, sem snýst um að 

fá saman á einn vinnustað ólíka aðila, og að þeir styrki hvern annan. Með því að tryggja 

að íbúar staðarins eigi greiðan aðgang að húsinu er það hluti af samfélaginu en ekki 

einangrað fyrirbæri. Lykilinn að því markmiði er að hafa menningar- og skólastafsemi í 

byggingunni. Lagt hefur verið í mikla vinnu við að fá inn nýjar stofnanir og 

sprotafyrirtæki, sem leitt hafa af sér þverfaglegt samstarf og í leiðinni opnað fyrir nýjar 

leiðir í vöruþróun og nýsköpun. 

 Með Nýheimum er því verið að fara nýjar leiðir í bættu og fjölbreyttu atvinnulífi 

á svæðinu. Þar hefur tekist að flétta saman menntun, rannsóknir, menningu og nýsköpun 

á þann hátt að ekki bara nýsköpun hafi orðið öflugri, heldur einnig hinir þættirnir. Allir 

þættirnir styðja hver við annan. Þannig er grundvöllur hvers þáttar fyrir sig tryggður og í 

leiðinni nýsköpunin sem til verður í kringum þá. 

  Jákvæð umræða um Nýheima og starfsemi þeirra hefur aukist í sveitarfélaginu 

og fyrir tilstuðlan Nýheima hefur hugarfar sköpunar náð rótfestu í sveitarfélaginu. Fólk 

er nú farið að vera meira vakandi yfir viðskiptatækifærum. Þar af leiðandi hefur þar 

myndast þverfaglegur þekkingarkjarni sem er mjög meðvitaður um nauðsyn þess að 

afrakstur vinnunnar skili sér út í samfélagið í formi nýrra atvinnutækifæra. Því í 

Nýheimum fær fólk virkilega tækifæri til að þróa ný atvinnutækifæri. 

 Aftur á móti er ekki við margt að miða þegar talað er um Nýheima, en engu að 

síður hefur Nýheimaverkefnið heppnast einstaklega vel og eru Nýheimar dæmi um nýja 

aðkomu sveitarfélaga að atvinnuþróun og nýsköpun. 

 Sveitarfélagið Hornafjörður hefur því að mörgu leyti farið sína eigin leið í 

atvinnuþróun. Hugmyndafræðin að baki Nýheima var algjör nýjung og starfsemin þar 

hefur leitt af sér mikið frumkvöðlastaf og nýsköpun. Þetta frumkvöðlastarf hefur skilað 

mörgum atvinnutækifærum til sveitarfélagsins. Þarna liggur sérstaða Hornafjarðar 

gagnvart öðrum sveitarfélögum og er ekki ólíklegt að þessi leið verði fyrirmynd annarra 

sveitarfélaga í eflingu atvinnulífs í náinni framtíð.  
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