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Að þróanýja gerðöflugraþekkingarsetrafyrirþéttbýlisstaði landsbyggðar,
til eflingaratvinnulífs byggðanna.
Bregðast viðfyrirséðum samfélags-og atvinnuháttabreytingum í
dreifðum byggðum samfara 4. iðnbyltingunni með því að efla starfsemi
stoðkerfis og þekkingardrifinnar starfsemi og færahananær
atvinnulífinu.
Að virkja slagkraftstofnana og annarra aðila með samlegðog samstarfi
undir einuþaki.
Máta útfærsluhinna nýju þekkingarsetra sem verkefnið snýr að á
aðstæður þéttbýlisstaða á starfssvæði landshlutasamtaka
svæðisins(SSNE).
Leitast við að koma á legg og hrinda í framkvæmd(sem raundæmi)
nýjuþekkingarsetri-„húsi/klasa þekkingarog atvinnulífs“-á Húsavík, sem
einnig hefur verið valinn staður sem varnarþinglandshlutasamtakanna
(SSNE).

Verkefnið
gengurútáaðþróaþekkingarseturbyggðarlagameðþaðaðmarkmiðiaðþaugetiverið
máttarstólparíþróunsinnabyggðarlagatilframtíðar.Verkefniðverðurunniðútfráraun
dæmimeð yfirfærslugildi á önnur svæði innan
SSNEþarsemHúsavíkverðurskoðuðsérstaklega.Íslenskt samfélag stendur nú á
tímamótumí kjölfar hraðfara tæknibreytinga. Samkvæmt samantekt
forsætisráðuneytisins um fjórðu iðnbyltinguna* kemur fram að framþróun í
tæknimálum muni leiða til umbyltingar á fjölmörgum sviðum samfélagsinsá
næstu árum. Miklar líkur eru taldará því að 28% íslensks vinnumarkaðar verði
fyrir verulegum breytingum þar sem aukin sjálfvirknivæðing muni jafnvel
yfirtaka störf manna. Jafnframt muni um 58% starfa taka talsverðum
breytingum.Áhrifin eru talin veraenn meiri á landsbyggðinnien í þéttbýliþar
sem stjórnendastörf og sérhæfð skrifstofustörf eruþar færri.Í sömu
samantekter lögð áhersla á mikilvægi þess að styrkja þjónustu og
stuðningskerfi fyrir þá sem verða fyrir áhrifum sjálfvirknivæðingar. Þar
gegnir vísindastarf, menntakerfið og stoðkerfi atvinnulífsins lykilhlutverki. Þó
svoað framfarir í tækni geti ógnað stöðuávinnumarkaðiverður ekki hjá því
litiðað tækifærin eru að sama skapi mörg. Tryggja þarf að mannafli og mannvit
séuvirkjuðá sem bestan mögulegan háttá hverjum stað til að hagnýtatækninatil
aukinnarvelferðarog hagsældar.Með því að leiða saman öflþekkingar-,
rannsókna-og fræðslustofnana ásamt stoðkerfi atvinnulífsins verður til
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vettvangur sem stuðlar bæði að rekstrarlegum og faglegum samlegðaráhrifum
á því sviði.Jafnframt skapast þarfjölmennir og framsæknirvinnustaðir sem
getaorðið að suðupotti samfélagsþróunar í þéttbýlisstöðum af þeirri gerð
sem verkefnið miðast við. Með slíkum vettvangi byggjum við undir og eflum
nýsköpunsem á endanum leiðir til verðmætaaukningar.Í grófum dráttum snýst
verkefnið um að þróa og útfæra nýja gerð þekkingar-/þróunarsetra og máta
við þéttbýlisstaði á starfssvæði SSNE, með áherslu á raundæmi (case-study) á
Húsavík. Á Húsavík er fyrir öflug þekkingarstarfsemien mikil tækifæri til eflingar
á tengslum við þróunarvinnu og nýsköpunarstarf.Þá hafa sveitarfélögin á NAlandi nýverið valið Húsavík sem varnarþing/höfuðstöðvar sinna
landshlutasamtaka (SSNE). Stefntverður að því að koma til framkvæmda
allstóruþekkingarsetriog unnið með þekkingarstofnunumá
svæðinuaðhugmyndum um húsnæði. Um1.000m2í húsnæði Norðlenska á
Húsavík (gamla frystihúsi FH/Vísis)verður fyrsti húsnæðiskostur (óformlegar
viðræður þegar hafnar). Þar er nægtrými fyrir ofangreinda aðila auk þess sem
húsnæðið er miðsvæðis og býður upp á flutning þekkingardrifinnar starfsemi og
stoðkerfis nær atvinnulífinu.Áformað er að nýtt setur hýsi Þekkingarnet
Þingeyinga,Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra
(SSNE), Náttúrustofu Norðausturlands, Rannsóknasetur HÍ, auk þess sem
horft verður til fleiri opinberra og hálfopinberra aðila í nýsköpun, ráðgjöf og
rannsóknum, sem og nýrra starfa á vegum ríkisins í framtíðinni.Skapandi rými
(e. FabLab) verður jafnframt meðal þess sem stefntverði að því að koma á
legg.

Verkefnið skiptist í fimmmeginverkþætti („V“):
V1: Greining þekkingarsetra meðalstórra þéttbýlisstaða á Íslandi-byggt á rýni
nýlegra íslenskra rannsókna/samantekta
V2: Greining þekkingarsetra á dreifbýlli svæðum í nágrannalöndumheimildavinna
V3:Þekkingarsetur á starfssvæði SSNE-útfærsla m.v.
aðstæðurþéttbýlisstaðanna-heimildavinna, samtöl/viðtölvið mögulega
samstarfsaðila
V4: Raundæmi um þekkingarsamfélag-„Hús þekkingar og atvinnulífs á
Húsavík“-útfærslaseturs á Húsavík-verkefniþróað og hrint í framkvæmd!
V5: Lokafrágangur-skýrslugerð, kynningarvinna

Framkvæ
mdaaðili
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Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra (SSNE), Náttúrustofa
NorðausturlandsogRannsóknasetur Háskóla Íslands. Auk þess mun verkefnið
útheimta samstarf og samráð við aðraaðilaí áþekkri starfsemi.

Tengsl við
sóknaráæ
tlun

Norðausturland er ríkt af auðlindum, það er vel staðsett m.t.t. til málefna
norðurslóða, það hefur mikilvægt aðdráttarafl í ferðaþjónustu,býr yfir öflugum
landbúnaðarhéruðum og hefur ótal tækifæri sem mikilvægt er að virkja með því
að tefla saman nýsköpun, rannsóknum og stoðkerfi atvinnulífsins á
svæðinu. Þar meðskapast eftirsóknarvertumhverfi fyrir fyrirtæki ogstofnanirog
því erljóst er að verkefniðtengist um það bil öllum markmiðum sóknaráætlunar í
atvinnu og nýsköpun auk þess sem það hefur bein tengsl við fjölmörg markmið
heimsmarkmiða sameinuðu þjóðanna.Helstu markmiðatvinnu og nýsköpunarí
sóknaráætlun2020-2024:
1.Að hlutfall stöðugilda á vegum ríkisins aukist um 15%
2.Að fjölga nýskráðum fyrirtækjum um 10%
3.Að auka hlutdeild skapandi greina og hátækni í veltu atvinnulífs um 20%
4.Að auka opinbert fjármagn til rannsókna, þróunar og nýsköpunar til
landshlutans um 40%

Tengsl við
heimsmarkmið
Sameinuð
u
þjóðanna

Helstu tengsl verkefnisins viðheimsmarkmiðin erueftirfarandi:
4.4Fjölgunfólks með hagnýta kunnáttu m.a. á sviði tækni og starfsmenntunar.
4.7 Fjölgunfólks með þekkingu og færni til að efla sjálfbæra þróun og lífsstíl.
8.1 Aukinniframleiðni í atvinnulífinu verði náð með fjölbreytni,
tækninýjungum og nýsköpun.
8.9 Fókus á sjálfbæra ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á
staðbundna menningu og framleiðsluvörur.
9.1 Þróun traustra innviða í því skyni að styðja við efnahagsþróun og
velmegun.
9.5 Efling vísindarannsókna ogtæknigetu atvinnulífsins. Ýtt verði undir
nýsköpun og störfum við rannsóknir og þróun fjölgað. Útgjöld til rannsókna og
þróunar hins opinbera og einkageirans verði aukin.
11.A Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags-og umhverfisleg tengsl milli
þéttbýlis, þéttbýlla svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að
styrkja áætlanir um byggðaþróun á landsvísu og innan svæða.
15.9 Tekið verði tillit til gildis vistkerfis og líffræðilegrar fjölbreytni við gerð
lands-og svæðisáætlana og í öllu þróunarferli.
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Verkefnið er hagnýtt og einfalt:

Efnahagslegur ávinningurverkefnisinsfelst íeflingu atvinnulífs og stuðningi við
þróun þess í nútímalega átt.Ákvarðanataka verður í auknum mæli
þekkingardrifinog stuðningur við fyrirtæki og atvinnulífið meiri.Það mun á
endanum efla fyrirtæki og stofnanir á svæðinu og styrkja þau til frekari sóknar.
Á sama tíma skapast betri aðstæður í samfélaginu til að taka við störfum án
staðsetningar.

Samfélagslegur ávinningurskapast þegaröflug þekkingarsetur í þéttbýlisstöðum
geta orðið að máttarstólpum samfélaga af þessari stærð í framtíðinni; sækjandi
ungt og vel menntað fólk og framsækin fyrirtæki í samstarf í frumkvöðlastarfi.

Mælikvarðar:
•
•
•
•
•

Lokafurð
(hver verður
lokaafurð
verkefnisins
, hver
verður
ávinningur
samfélagsin
s?)

Að búiðverði að mynda vinnustað/seturaf nýrri gerð með starfsstöðvum
fyrir25-30 mannsá sviði þróunar, rannsókna, fræðslu og stoðkerfis
atvinnulífsins undireinu þaki á Húsavík
Að verkefnið styðji við markmið atvinnuog nýsköpunar í
sóknaráætlun landshlutans.
Starfsemi ríkisstofnana ásviði nýsköpunar og frumkvöðlastarfs verði
efld á svæðinu, m.a. með nýjum störfumísetrunum.
Komið verðiá tengslumvið öflug(t)fyrirtækiá alþjóða-eða landsvísu í
nýsköpunargeiranum.
Í lok verkefnis liggi fyrir greiningá innviðum þekkingar/þróunarstarfsemi í helstu þéttbýlisstöðum á starfssvæði SSNE.

Meginafurðir verkefnisins verða eftirfarandi:
•
•

Greiningþekkingarsetraþéttbýlisstaða á Íslandi og í
nágrannalöndumásamt útfærslu fyrir starfssvæði SSNEverðurgerð skil í
skýrslu sem gefin verður út í lok verkefnisins.
Hús þekkingar og atvinnulífs á Húsavík verðurútfært sem raundæmi og
komið á legg og telji 25+ starfsmenná árinu2021.

Upphaf
og lok
verkefnis

Verkþáttum 1-3 ásamt lokaskýrslu (V5) verði lokið 31.12.2020. Verkþætti 4 ljúki
á árinu 2021 (með myndun nýs öflugs húss þekkingar og atvinnulífsá Húsavík).
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