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Staða mála
• Austurbrú samningslaus frá áramótum við MMR

- Samningur verið framlengdur um ár í senn síðan hann rann út árið 2016!
- Ekki er búið að gera samning fyrir árið 2022
- Síðustu upplýsingar úr ráðuneyti menntamála að fjárveiting í ramma sé eingöngu það 

grunnfjármagn sem Austurbrú var með en ekki sú leiðrétting sem hún hefur fengið undanfarin 
ár við aðra umræðu fjárlaganefndar.

- Austurbrú er með 91 millj. kr. fjárveitingu á fjárlögum 2021 sem skiptist 
61 millj. kr. skv. fjárlögum og 30 millj. kr. skv. sérstakri ákvörðun við 2. 
umræðu fjárlaga. Miðað við frumvarp 2022 sýnist okkur að Austurbrú sé 
með 64 millj. kr. fjárveitingu á árinu 2022.

• Austurbrú þarf að fá varanlega leiðréttingu á sínum fjárveitingum líkt 
og óskað hefur verið ítrekað eftir undanfarin ár.
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Stofnanir og samanburður
• Austurbrú starfar á Austurlandi sem er rúmlega 15 þúsund ferkílómetra 

svæði.
• Austurbrú er með starfsstöðvar á 7 stöðum á Austurlandi til að þjónusta 

íbúa í dreifðum byggðalögum í þeirra nærumhverfi.
• Austurbrú er samþætt stofnun en fjárveiting á fjárlögum - málaflokkur 

„21.10 Háskólar og rannsóknarstarfsemi“ tengist fræðslu- og 
þekkingarstarfsemi stofnunarinnar. Undir fræðslustarfsemi er bæði 
þjónusta við háskólanema um allt Austurland sem og miðstöð 
símenntunar. Þær miðstöðvar sem eru hreinar símenntunarmiðstöðvar 
eru tilgreindar í málaflokki „21.20 Framhaldsfræðsla og menntun 
óflokkkuð á skólastig“

• Ekki eru til aðrar einingar sem eru eins og Austurbrú en hægt er að 
skoða fræðslu- og þekkingarstarfsemina út frá þeim svæðum sem eru í 
meðfylgjandi yfirliti.
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Fjárveitingar nokkurra eininga

*Kom inn í annarri umræðu fjárlaga. F=Framhaldsfræðsla H=Þjónusta við háskólanema 
R=Þekkingarsetur og rannsóknir

Landshlutar/ stofhanir Hlut- 
verk

2010 2014 2018 2021 2022

Austurland 59.8 57 86 91 64

Austurbrú
Áður Þekkingarnet
Austurlands ÞNA

F,H,R 419 57 56+30 61+30» 64

ÞNAfrá iðnaðaráðuneyti 17.9

Vestfirðir 104,3 113,6 121 138 154

Háskólasetur Vestfjarða 
(Hvest)

H,R 68.0 94,5 102 111 127

Hvestfrá Iðnaðarr. 17.9

Fræðslumiðstöð
Vestfjarða

F 18.4 19.1 19 27 27

Þingeyjarsýslur 37,4 38,8 40 52 55

Þekkingarnet Þingeyinga F,H,R 37.4 38.8 40 52 55

Vestmannaeyjar 36,2 47,3 51 55 58

Viska F.H 21.2 21 7 22 24 25

Þekkingarsetur R 15 25 5 29 31 33
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Fjárlög 2022 vs. 2021
Fjöldi íbúa Fjárveíting Framlag pr. íbúa

Árið 2021 - fjárlög
Austurland 10.850 91.000.000 8.387
Vestfirðir 7.108 138.000.000 19.415
Þingeyjarsýslur 5.007 52.000.000 10.386
Vestmannaeyjar 4.347 55.000.000 12.652
Árið 2022 - frumvarp
Austurland 10.850 64.000.000 5.899
Vestfirðir 7.108 154.000.000 21.666
Þingeyjarsýslur 5.007 55.000.000 10.985
Vestmannaeyjar 4.347 58.000.000 13.343
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Fjárveiting Austurbrú 2021
• Óskað eftir að fjárveiting verði sanngjörn og á við það sem 

fjárveiting sambærilegra verkefna er í öðrum landshlutum.
- Miðað við höfðatölu íbúa og t.d. fjárveitingu til Vestmannaeyja þá 

væri fjárveiting til Austurbrúar í rannsóknar og 
þekkingarsetursstarfsemi, símenntun og þjónustu við fjarnema á 
háskólastigi vítt og breytt um Austurland um 145 millj. kr.

• Til vara er óskað eftir að hún verði 105 m. kr. eða að hún 
hækki um 41 m. kr. frá 1. umræðu fjárlaga.
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Framþróun þekkingarsamfélags 
á Austurlandi

• Mikilvægt að rugla ekki saman þjónustu og þróun Austurbrúar og umræðu um uppbyggingu 
Háskólaútibús með staðbundinni kennslu á Austurlandi á vegum HR og HA sem felur í sér;
- Frumgreinadeild - aðfaranám fyrir háskólastig (fór af stað haustið 2021)
- Nám á háskólastigi á Austurlandi (fer af stað haustið 2022)
- Byrjað á sviði B.sc. í hagnýtri iðnaðartæknifræði byggt á styrkleikum í sjávarútvegi og áliðnaði

• Austurbrú sinnir fjarnemum frá fjölda skólastofnana á öllu svæðinu í því starfsstöðvarneti sem 
Austurbrú hefur komið upp og í því felst t.d. framkvæmd prófa, námsaðstöðu, ráðgjöf o.fl. um allt 
Austurland.

• Austurbrú sinnir lykilhlutverki við að koma á háskólaútibúi enda hefur ekki aldrei verið staðbundin 
kennsla á háskólastigi á svæðinu á þessu sviði. Hlutverk Austurbrúar sem þróunaraðili á svæðinu í 
samstarfi við atvinnulíf og sveitarfélög hefur verið undirstaðan sem verið er að byggja ofaná.

• Austurbrú sinnir einnig veigamiklu og stefnumótandi hlutverki á svæðinu sem símenntunarmiðstöð 
enda mikil þörf íbúa á svæðinu (bæði af innlendum og erlendum uppruna) að geta viðhaldið sinni 
færni og þróað sig áfram því tækibreytingar eru örar í atvinulífinu á Austurlandi og nýjar 
atvinnugreinar að koma inn á svæðið.

• Tilkoma staðbundinnar kennslu á háskólastigi í landshlutanum byggt á styrkleikum atvinnulífsins á 
svæðinu er mikilvæg viðbót í eflingu þekkingarsamfélagsins á Austurlandi.

• Mun þessi áhersla styðja við aðra uppbyggingu á þekkingarstarfsemi og þannig stuðla að betri 
búsetuskilyrðum á svæðinu.
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Framþróun þekkingarsamfélags 
á Austurlandi

Austurbrú
• Þekkingarsetur og rannsóknir
• Símenntunarmiðstöð
• Þjónusta við og aðstaða fyrir 

fjarnema á Austurlandi
• Sjá nánar ársskýrslu á 

meðfylgjandi hlekki:
Ársrit 2020 | Austurbrú (austurbru.is)

Háskólaútibú - NÝTT!
• Í fyrsta skipti sem komið er á 

tækninámi á háskólastigi utan 
höfuðborgarsvæðisins

• Gert ráð fyrir framkvæmd kennslu 
ýmissa greina á svæðinu, í nánu 
sambandi við atvinnulífið

• Um að ræða blöndu af staðnámi og 
fjarnámi með sérhæfðum 
staðarstuðningi

• Fleiri námsleiðir gætu fylgt í 
kjölfarið þegar búið er að þróa 
módelið
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https://austurbru.is/arsrit/arsrit-2020/

