
 

 

 

 

Samstarfssamningur  
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Ströndum – Þjóðfræðistofu 

og Strandabyggðar  
 
  

Markmið samningsins er að:  

• efla þekkingar- og rannsóknastarf í sveitarfélaginu Strandabyggð og á Ströndum  

• festa í sessi starfsemi Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Ströndum  
 

Rannsóknasetrið var sett á fót á haustmánuðum 2016 og tóku fyrstu starfsmenn setursins til 

starfa þá um haustið. Rannsóknir í þjóðfræði eru í öndvegi hjá setrinu og sérstök áhersla á 

miðlun og hagnýtingu þjóðfræðilegrar þekkingar. Rannsóknasetrið leitast við að efna til 

samstarfs og samvinnu við aðra aðila sem vinna með menningararf og þjóðfræðaefni, bæði í 

nærumhverfinu og á landsvísu.  

 

Rannsóknasetrið er hluti af Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands en markmið hennar er að 

skapa aðstöðu til rannsókna á landsbyggðinni, auka möguleika almennings til menntunar og 

styrkja tengsl Háskóla Íslands við atvinnu- og þjóðlíf. Stofnun er jafnframt vettvangur 

samstarfsverkefna háskólans við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga 

á landsbyggðinni.  
  
Samstarf sem samkomulag þetta gildir um felst í því að:  

• Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands starfrækir rannsóknasetur í Strandabyggð, 

nánar tiltekið á Hólmavík. Setrið leggur fyrst um sinn áherslu á rannsóknir í þjóðfræði 

og hagnýtingu og miðlun þjóðfræðilegrar þekkingar. 

• Strandabyggð leigir rannsóknasetrinu aðstöðu í Þróunarsetrinu á Hólmavík að 

Höfðagötu 3, samkvæmt sérstökum leigusamningi, með það að markmiði að efla 

starfsemi rannsóknasetursins og styrkja það í sessi til framtíðar. Innifalin er notkun á 

sameiginlegri aðstöðu, s.s. til funda og námskeiðahalds á vegum setursins. 

• Rannsóknasetrið leitast við að taka virkan þátt í samstarfi um að efla Þróunarsetrið á 

Hólmavík og starfsemi þess, þ.á m. með þátttöku í vinnuhópum og nefndum með þetta 

markmið.  

• Strandabyggð leitast við að hafa samstarf við rannsóknasetrið þegar um er að ræða 

rannsókna- og verkefnavinnu þar sem sérþekking innan þess getur nýst í þágu 

samfélagsins. 
• Samningsaðilar stefna að samstarfi um tímabundna gisti- og skrifstofuaðstöðu, ef 

sveitarfélagið hefur möguleika á að nýta húsnæði á sínum vegum til að bjóða upp á slíkt 

fyrir fræði- og listamenn, og þá einnig gesti setursins og námsmenn á þess vegum. 
 

 



 

 

 

 
 

• Setrið vinnur með menningar- og menntastofnunum á svæðinu að verkefnum og 

viðburðum á sviði menningararfs og þjóðfræða, eftir því sem aðstæður leyfa. Stefnan er 

að ávallt séu í gangi verkefni sem snúi að svæðinu sérstaklega, til viðbótar við 

rannsóknir á alþjóðavísu. 
• Aðilar samningsins leggja áherslu á vandaða söfnun og varðveislu upplýsinga og gagna, 

ásamt góðu aðgengi þeirra og nýtingu og miðlun í þágu rannsókna og samfélags. 
  
Gildistími samkomulags:  
Samkomulag þetta tekur gildi við undirritun og gildir frá 30. september 2021. Gagnkvæmur 

uppsagnarfrestur er sex mánuðir.  
 
 
 

Hólmavík 30. september 2021, 

 

 

F.h. sveitarfélagsins Strandabyggðar   F.h. Rannsóknaseturs HÍ á Ströndum  
  
 

_____________________________     ______________________________  
Jón Gísli Jónsson oddviti     Jón Jónsson forstöðumaður  
  

 

 

F.h. Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands  
 
  

______________________________________________  
Sæunn Stefánsdóttir forstöðumaður  

 

 


