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Hvað lærðu þau?

Tekið saman af Hagstofu Íslands fyrir ME 2016
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Menntunarstig á Austurlandi

Úr Stöðugreiningu Byggðastofnunar 2014



„Opinber störf“

Stöðugreining Byggðastofnunar 2016



Hvaða störf eru í boði?





Hvar er best að búa?

Stöðugreining Byggðastofnunar 2016



Hvað segir unga fólkið?

Elísabet Erlendsdóttir í erindi sínu á málþingi SSA um uppbyggingu þekkingarsamfélags á 
Austurlandi:

…  Svo landsbyggðin þróist í takt við alþjóðavæðingu heimsins þarf möguleikinn á því að geta sótt sér 

háskólamenntun annars staðar að vera raunverulegur. Þá er brýnast af öllu að sjá tækifæri í því að koma 

heim.Við viljum ekki fylla upp í gömul störf.

• Ég er reglulega spurð að því hvort ég ætli að flytja austur og starfa þar þegar ég lýk námi. Við þessari spurningu hef ég þó enn ekkert gott svar. Mér finnst 
tilhugsunin um að stofna fjölskyldu í Reykjavík skrítin en jafnframt finnst mér tilhugsunin um farsælan starfsframa, eins og þann sem mig dreymir um, á 

Austurlandi óraunhæf.

• Hljómurinn er álíka hjá jafnöldrum mínum. Við sjáum einfaldlega fá tækifæri í því að snúa heim að námi loknu. Þá er umræðan í samfélaginu 

neikvæð í gegn sem hefur þær afleiðingar að okkur skortir vilja til að búa til eigin tækifæri. Það er erfitt að 

ætla sér að taka fyrstu skrefin skuldsett upp fyrir haus, á byrjunarreit með 0 krónur í reynslubankanum. Þarna liggur raunverulegur vandi.

• Einna helst þurfum við atvinnutækifæri. Það er misjafnt eftir námi hvaða störf bjóðast eftir útskrift. Það 

virðist stundum vera þrautinni þyngri að manna ýmsar mikilvægar stöður í grunnþjónustu á 

landsbyggðinni en mín tilfinning er sú að ungt fólk vilji ekki flytja aftur heim, eingöngu til að fylla upp í 

það sem vantar. Tækifærin þurfa að vera þess eðlis að þau einskorðist ekki við að feta í fótspor þeirra 

sem á undan okkur komu. Við viljum eitthvað meira og betra. Það sem við viljum er að skapa aukin 

verðmæti og aukna þekkingu fyrir samfélagið sem við ólumst upp í. Við viljum sækja fram en ekki vera í 

eilífri varnarbaráttu

Erindi EE í heild er að finna á heimasíðu SSA; undir flipanum „Um SSA“.



Íbúaþróun á núverandi 

Fljótsdalshéraði 1993-2016

 

Breyting Mannfjöldi breyting breyting

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 frá 5. jan '16 Árið frá í 

Hverfi 5.jan 5.feb 5.apr 5.maí 6.jún 5.júl 5.ágú til 5. ágúst '16 1993 1993 %

Jökuldalur 110 107 108 110 110 110 110 0 151 -41 -30,46%

Jökulsárhlíð 70 70 66 66 65 63 63 -7 85 -22 -23,53%

Hróarstunga 78 75 76 73 76 77 77 -1 94 -17 -18,09%

Fell dreifbýli 87 87 89 89 88 84 84 -3 75 9 13,33%

Fellabær 401 404 411 410 410 412 413 12 345 68 14,20%

Hjaltastaðaþinghá 62 62 62 63 63 64 61 -1 74 -13 -12,16%

Eiðaþinghá 89 89 88 88 88 87 86 -3 152 -66 -48,03%

Vellir 131 128 128 129 128 125 123 -8 148 -25 -2,70%

Skriðdalur 56 56 56 58 58 58 60 4 96 -36 -36,46%

Egilsstaðir 2365 2373 2378 2391 2388 2389 2398 33 1.562 836 52,11%

3.449 3.451 3.462 3.477 3.474 3.469 3.475 26 2.782 693 24,05%

 

Þéttbýlin samtals 2.766 2.777 2.789 2.801 2.798 2.801 2.811 45 1.907 904 45,25%

 

Dreifbýli samtals 683 674 673 676 676 668 664 -19 875 -211 -22,17%

Íbúasýn  -  Yfirfærsla yfir í Excel - hverfaskrá



Svar lánastofnunar til frumkvöðla með neitun um lán til 

framkvæmda við uppbyggingu afþreyingar á Austurlandi

„Eftir skoðun á verkefninu var það niðurstaða 

bankans að það væru helst tvö atriði sem 

þetta strandaði á. Við teljum svæðið ekki 

tilbúið fyrir þetta verkefni að svo komnu máli –

er þar helst  verið að horfa til „off season“ 

túrisma sem því miður hefur ekki verið að skila 

sér á Austurlandið í neinu hlutfalli við fjölgun 

ferðamanna á landinu“.



Lán Byggðastofnunar til uppbyggingar í feðaþjónustu



Þróun 2008 - 2015



Svo vitnað sé í Megas …

… til þess eru vítin að 

vita um þau til þess að 

geta varast þau …



Hvað er hægt að gera?
• Hugsa með opnum huga um þau tækifæri sem eru 

á einstökum svæðum og laga þjónustu að 

aðstæðum.



Hvað þarf að gera?

Hafa skýra stefnu varðandi byggð í landinu 
– sem unnið er eftir jafnt og þétt.

Innviðir séu með þeim hætti að landið sé fýsilegt til búsetu; 

heilbrigðisþjónusta, samgöngur og fjarskipti, menntamál, 

menning og tómstundir …

Miða áætlanir hins opinbera (ríkis) við það að þjónusta sé 

fjármögnuð þannig að hún standi undir kröfum



Hamingjan er …


