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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hver aðkoma ríkisins að 

efnahagsmálum á Suðurnesjum í kjölfar brottfarar varnarliðsins árið 2006 og 

efnahagshrunsins árið 2008 var. Einnig er fjallað um efnahags- og atvinnumál 

Suðurnesja í víðu samhengi. 

Hið opinbera getur gripið til ýmissa aðgerða til að bregðast við efnahagsáföllum. 

Aukning ríkisútgjalda í formi fjárfestinga getur til dæmis komið hagkerfum sem 

eiga í erfiðleikum að gagni. 

Helstu niðurstöður eru þær að aðkoma ríkisins var almenns eðlis og í takt við 

almenna stefnu stjórnvalda hvað varðar uppbyggingu innviða víðsvegar um land. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er 12 ECTS einingar og er lokaritgerð til BA gráðu við Háskólann á 

Bifröst í HHS; heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Ritgerðina vann 

undirritaður að mestu á sumarmánuðum ársins 2013. Yfirskrift ritgerðarinnar 

er: Efnahagsþróun á Suðurnesjum á árunum 2004 - 2013. 

 

Undirritaður hefur lengi haft áhuga á efnahagsmálum Suðurnesja og er það von 

mín að ritgerð þessi geti varpað ljósi á þær þrengingar sem svæðið hefur gengið í 

gegnum á síðastliðnum árum. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Magnúsi Árna 

Magnússyni, fyrir leiðsögn og ágætar ábendingar við vinnslu ritgerðarinnar. 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir mikinn stuðning og skilning á meðan 

vinnan fór fram. 
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Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um atvinnu- og efnahagsmál á Suðurnesjum frá árinu 2004 

til 2013. Svæðið varð fyrir tveimur áföllum á þessum tíma í efnahagslegu tilliti. 

Það fyrra var árið 2006 þegar varnarliðið yfirgaf flotastöðina á Miðnesheiði. 

Fyrirvarinn sem gefinn var, aðeins sex mánuðir, þótti ekki mikill og svæðið 

algjörlega óviðbúið þeim miklu breytingum sem fylgdu í kjölfarið. Á þeim tíma 

störfuðu fyrir varnarliðið, beint og óbeint, um 1200 manns sem þurftu að leita 

sér að atvinnu. Flestir fengu störf, en lægra launuð, sem kom niður á tekjum 

sveitarfélaganna.  

Seinna áfallið varð þegar bankakerfi landsins hrundi árið 2008. Það fór í raun 

mikið verr með Suðurnesin en brottför varnarliðsins, því í kjölfarið var 

samdráttur á flestum sviðum og á Suðurnesjum var litla vinnu að hafa.  

Farið er yfir aðkomu ríkis og sveitarfélaga til að bregðast við þessum atburðum 

og úrræði þeirra rakin og reynt að gera grein fyrir árangri aðgerðanna.  

Rannsóknarspurning lokaverkefnisins er: Hver var aðkoma ríkisins að 

efnahagsmálum á Suðurnesjum í kjölfar brottfarar varnarliðsins árið 2006 og 

efnahagshrunsins árið 2008? 
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1.  Fræðilegur grunnur 

Öll hagkerfi búa alltaf við eitthvert atvinnuleysi en mismikið þó. Ástæður þess 

eru margvíslegar og tegundir atvinnuleysisins sömuleiðis. Menntunarstig 

vinnufærs fólks hefur til dæmis mikið til að segja um hversu sjálfbær hagkerfi 

eru. Nýsköpun og framfarir hagkerfa byggja að miklu leyti á menntunarstigi 

fólks. 

Afskipti ríkisins af efnahagslífinu hafa alltaf verið umdeild. Sumir hagfræðingar 

halda því fram að þegar eftirspurn í hagkerfinu dregst saman sé lag fyrir hið 

opinbera að láta til sín taka og ýta undir hana. Aðrir hagfræðingar halda því aftur 

á móti fram að afskipti ríkisins séu vandamál og langt fyrir utan hlutverk þess. 

Hér á eftir mun ég fara yfir hverju afskipti ríkisins af efnahagslífinu eiga að skila 

og helstu kenningar í þeim efnum. Sömuleiðis mun ég fjalla um atvinnuleysi og 

mikilvægi menntunar.  

1.1. Landsframleiðsla og hagvöxtur 

Forvitnilegt getur verið að rýna í tölur um landsframleiðslu á milli svæða því þær 

geta sagt mikið um lífsgæði þeirra sem þar búa. Sterk tengsl eru á milli 

landsframleiðslu á mann og lífsgæða einstaklinga eins og sjá má til dæmis á 

algengum samanburði Norður og Suður Kóreu; þeim mun meiri sem 

landsframleiðslan er þess meiri eru lífsgæði borgaranna. Hagfræðingar hafa því 

mikinn áhuga á tölum sem segja til um landsframleiðslu.  

Verg landsframleiðsla (VLF) segir til um tekjur og gjöld hagkerfis á ákveðnu 

tímabili að meðtöldum afskriftum. Yfirleitt er miðað við almanaksár. VLF (Y) er 

summa einkaneyslu (C), fjárfestingar (I), ríkisútgjalda (G) og útflutnings að 

frádregnum innflutningi (NX) (Mankiw & Taylor, 2006, bls. 688).  

           

Hagvöxtur er hlutfallsleg breyting landsframleiðslu frá ári til árs.  
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1.2. Hagsveiflur  

Yfirleitt eykst framleiðslugeta hagkerfa frá ári til árs. Rekja má aukninguna til 

fjölgunar á vinnumarkaði, aukins fjármagns, náttúruauðlinda og tækniframfara 

(Mankiw & Taylor, 2006, bls. 681). Hagkerfi eiga það þó einnig til að minnka og 

eru orðin samdráttur og kreppa notuð til lýsingar þegar það gerist; talað er um 

kreppu þegar hagkerfi minnkar tvo ársfjórðunga í röð (Arnold, 2007, bls. 147). 

Minni eftirspurn í hagkerfinu leiðir til minni eftirspurnar eftir framleiðslu á 

vörum og þjónustu.  

1.2.1. Hagsveiflur 

Hagsveiflur gera yfirleitt ekki boð á undan sér. Fyrirtæki þrífast best þegar 

hagvöxtur á sér stað; veltan í hagkerfinu eykst, eftirspurn sömuleiðis og fyrirtæki 

ráða til sín fleira starfsfólk. Hins vegar þegar hagvöxtur er neikvæður þurfa 

fyrirtæki að segja upp starfsfólki vegna minnkandi eftirspurnar í hagkerfinu 

(Mankiw & Taylor, 2006, bls. 681). Íslenskar hagsveiflur eru misstórar. Meðal 

uppsveiflan er 5 ár en meðal niðursveiflan um það bil 18 mánuðir (Seðlabanki 

Íslands, 2012, bls. 248). 
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Mynd 1. Verg landsframleiðsla á mann, magnbreyting frá fyrra ári. Bráðabirgðatölur fyrir árin 2011 
og 2012 (Hagstofa Íslands, 2013(b)). 

Oftast er stuðst við breytingu á VLF, leiðrétt fyrir verðbólgu, þegar 

efnahagsstöðugleiki er athugaður. Ekki skiptir þó miklu máli hvaða breytur 

hagkerfisins eru skoðaðar þegar efnahagsstöðugleiki er athugaður. Flestar 

breytur hagkerfisins fara upp og niður í takti. Fastlega má gera ráð fyrir því að 

tekjur einstaklinga lækki þegar VLF lækkar, einkaneysla, fjárfestingar og 

hagnaður fyrirtækja sömuleiðis. Einnig eru sterk jákvæð tengsl á milli VLF og 

atvinnuleysis. Augljóst er að þegar fyrirtæki ákveða að draga saman í fjárfestingu 

eða framleiðslu minnkar eftirspurn eftir starfsfólki og fleiri fara á 

atvinnuleysisskrá (Mankiw & Taylor, 2006, bls. 682-684).  

Mynd 2 sýnir líkan heildarframboðs og heildareftirspurnar sem notað er til að 

greina stöðugleika hagkerfa. Á lóðrétta ásnum er almennt verðlag í hagkerfinu en 

á þeim lárétta framleiðslumagn vara og þjónustu. Líkanið sýnir jafnvægisverð og 

framboð hagkerfis (Mankiw & Taylor, 2006, bls. 686). 
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Mynd 2. Jafnvægi heildarframboðs og heildareftirspurnar í hagkerfi. 

1.2.2. Heildareftirspurnarlínan 

Mynd 3 sýnir hvernig eftirspurn eftir vörum og þjónustu eykst (F1 í F2) þegar 

verðlag lækkar úr V1 í V2. Þrjár ástæður eru fyrir þessu neikvæða sambandi:  

1) Þegar verðlag lækkar eykst kaupmáttur einstaklinga.  

2) Aukinn kaupmáttur þýðir auknar ráðstöfunartekjur heimila sem skilar sér 

meðal annars í aukinni fjárfestingu í formi innlána til banka og kaupum á 

skuldabréfum sem aftur leiðir til lægra vaxtastigs. 

3) Lægra vaxtastig hvetur fjárfesta til að fjárfesta erlendis. Fjárfestingar erlendis 

leiða til veikingar gjaldmiðilsins sem sem notaður er. Lægra gengi ýtir undir 

útflutning og eftirspurn erlendra aðila eftir vörum og þjónustu (Mankiw & 

Taylor, 2006, bls. 688).  
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Mynd 3.Heildareftirspurnarlínan. Verðlækkun leiðir til meira framleiðslumagns. 

Eins og áður hefur verið sýnt fram á skiptist landsframleiðslan í fjóra hluta: 

neyslu, fjárfestingu, ríkisútgjöld og nettó útflutning. Gefur því auga leið að 

heildareftirspurnarferillinn hliðrast til hægri þegar einhver þessara þátta eykst 

nægilega mikið en hliðrast til vinstri þegar neysla, fjárfesting, ríkisútgjöld eða 

nettó útflutningur minnka.  

1.2.3. Heildarframboðslínan 

Heildarframboðslínan segir til um heildarmagn vöru og þjónustu sem fyrirtæki í 

hagkerfinu framleiða við ákveðið verðlag. Heildarframboðslínuna er bæði hægt 

að skoða til skamms og langs tíma. Til langs tíma er hún lóðrétt en til skamms 

tíma (1-2 ár) hallar hún niður á við. 
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Mynd 4. Heildarframleiðslumagn til langs tíma litið. Verðbreytingar hafa engin áhrif á framleitt 
magn. 

Eftirfarandi þættir hafa áhrif á framboðslínuna til langs tíma litið og geta hliðrað 

henni: magn vinnuafls, fjármagn, náttúruauðlindir og tækniþekking. Verðlag 

getur ekki haft áhrif á þessa þætti og af þeirri ástæðu er framboðslínan lóðrétt til 

langs tíma. 
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Mynd 5. Heildarframboðslínan til skemmri tíma. 

Til skamms tíma litið hallar lína heildarframboðs hins vegar upp. Það er vegna 

þess að verðlækkanir eða hækkanir eiga það til að auka eða minnka 

framleiðslumagn vöru og þjónustu til skamms tíma. 

Hagfræðingar nota þrjár kenningar til þess að útskýra ástæður þessa jákvæða 

sambands verðlags og framleiðslumagns á þrjá vegu: 

1. Kauptregðukenningin. Laun vinnandi fólks breytast ekki í takt við 

hagsveiflur. Þegar atvinnuleysi eykst standa laun þess fólks sem enn 

hefur störf í stað eða hækka ekki jafn hratt og áður. 

2. Verðtregðukenning. Verðlag breytist ekki í takt við aukna eftirspurn. 

3. Misskilningskenning. Tímabundin og óvænt lækkun verðlags getur leitt 

til þess að einstaka framleiðendur dragi úr framleiðslu (Mankiw & Taylor, 

2006, bls. 696-697). 

Stjórnvöld geta brugðist við niðursveiflum með tvennskonar hætti: beðið eftir 

því að markaðurinn finni nýtt jafnvægi eða örvað heildareftirspurn með 

hagstjórnartækjum sínum. 
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1.3. Afskipti hins opinbera af markaðnum 

John Meynard Keynes var einn áhrifamesti hagfræðingur síðustu aldar. Í riti sínu 

The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), sýndi Keynes 

fram á það hvernig hið opinbera getur hlaupið undir bagga hagkerfis sem á í 

vanda. Hið opinbera gæti þannig lækkað stýrivexti í þeim tilgangi að ýta undir 

fjárfestingu í hagkerfinu (aukning á I) en einnig væri það réttlætanlegt fyrir hið 

opinbera að taka peninga að láni og nota þá til fjárfestinga (aukning á G).  

Tilgangur og markmið aðgerða af þessu tagi er að dempa hagsveiflur. Innstreymi 

fjármagns, með aðstoð hins opinbera, á markað í niðursveiflu, ætti meðal annars 

fjölga viðskiptatækifærum og auka eftirspurn eftir vinnuafli. Auknar 

ráðstöfunartekjur einstaklinga ýta undir einkaneyslu, fjárfestingu og sparnað. 

Samkvæmt kenningu Keynes um peningaeftirspurn þá ráðast vextir af jafnvægi 

framboðs og eftirspurnar á peningamarkaði. 

Vaxtastig stjórnar meðal annars eftirspurn eftir peningum, vaxtahækkanir draga 

því úr eftirspurn eftir peningum. Á Íslandi er það peningastefnunefnd 

Seðlabanka Íslands sem ákveður stýrivexti. Seðlabankinn hefur þó fleiri 

stýritæki, til dæmis ákvörðun bindiskyldu bankastofnana og inngrip í viðskipti á 

gjaldeyrismarkaði (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Hið opinbera getur einnig örvað efnahagslífið með áformum í ríkisútgjöldum og 

skattamálum. Stefna ríkisins í fjármálum getur því haft áhrif á hagvöxt til 

skemmri tíma, til dæmis ákvarðanir varðandi fjárfestingar ríkisins og lækkun 

skatta, en einnig til lengri tíma litið með fjárfestingu í mennta- og 

heilbrigðismálum (Mankiw & Taylor, 2006, bls. 721-726). 

Skattabreytingar og breytingar á peningamagni í umferð hafa óbein áhrif á 

heildareftirspurn. Bein ríkisútgjöld, til dæmis fjárfestingar á borð við 

uppbyggingu og viðhald þjóðvega landsins, hafa hins vegar bein áhrif á 

heildareftirspurn.  

Aukning í útgjöldum ríkisins hefur tvennskonar áhrif, svokölluð margfeldisáhrif 

og ruðningsáhrif. Margföldunaráhrifin eru viðbótarhliðrun 
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heildareftirspurnarlínunnar. Aukning ríkisútgjalda eykur framleiðslu og tekjur 

og þar af leiðandi eftirspurn almennings eftir vörum og þjónustu (Mankiw & 

Taylor, 2006, bls. 721-722). 

Reikna má með því að vextir hækki þegar ríkið eykur útgjöld sín vegna aukinnar 

eftirspurnar eftir peningum. Eftirspurn eftir lánsfé dregst þá saman sem leiðir til 

minni fjárfestingar einkageirans. Samdráttur í fjárfestingu minnkar 

heildareftirspurn í hagkerfinu. Þessi áhrif kallast ruðningsáhrif (Mankiw & 

Taylor, 2006, bls. 724).  

Skattalækkanir auka ráðstöfunartekjur einstaklinga og fyrirtækja. Reikna má 

með því að ákveðnum hluta þessarar aukningar sé varið í sparnað (sem lækkar 

vexti) en afganginum í aukna neyslu (Mankiw & Taylor, 2006, bls. 725-726). 

Sjálfvirkir sveiflujafnarar á borð við atvinnuleysisbætur koma fólki vel þegar 

atvinnuleysi fer upp en einnig hagkerfinu í heild þar sem þeir draga úr hliðrun 

eftirspurnarlínunnar til vinstri (Mankiw & Taylor, 2006, bls. 729).  

1.3.1. Gagnrýni á afskipti hins opinbera 

Ekki eru allir hagfræðingar sammála um ágæti ríkisafskipta af þessu tagi. Árið 

2004 fengu hagfræðingarnir Finn Kydland og Edward Prescott Nóbelsverðlaunin 

í hagfræði fyrir rannsóknir sínar á hagstjórn og hagsveiflum. Bentu þeir á að 

vegna svokallaðs ósamkvæmisvanda gæti það reynst stjórnvöldum erfitt að hafa 

áhrif á efnahagsmál. Betra væri fyrir stjórnvöld að framfylgja fyrirfram 

ákveðnum reglum og viðmiðum í stað þess að grípa til tímabundinna aðgerða og 

stjórna með geðþótta (Sveinn Agnarsson, 2005, bls. 40).  

Robert Lucas var einna fyrstur til að benda á ágalla þeirra aðferða sem Keynes 

hafði þróað. Lucas notaðist við mun flóknari líkön en Keynes hafði gert og dró þá 

ályktun að ekki væri hægt að sjá nákvæmlega fyrir hvaða efnahagslegu þróun 

ríkisafskipti hefðu í för með sér (Sveinn Agnarsson, 2005, bls. 41).  

Ósamkvæmisvandinn sem Kydland og Prescott kynntu í grein sinni Reglur 

fremur en geðþótti: Ósamræmi góðra gjalda (1977) er sá að ef stjórnvöld geta 

ekki hagað því þannig að enginn vafi leiki á að stefna þeirra nái fram að ganga 
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muni stefna þeirra ekki virðast trúverðug í augum einstaklinga og fyrirtækja. 

Stjórnvöld geti því aldrei náð fram ákveðnum markmiðum sem byggja á 

geðþóttaákvörðunum ef einstaklingar og fyrirtæki hafa skynsamlegar væntingar. 

Í öðru lagi þá sýndu þeir fram á aðgerðir stjórnvalda sem byggðu á hentistefnu 

eða geðþóttaákvörðunum hefðu í för með sér minni velferð fyrir borgarana. Í 

þriðja lagi þá komust þeir að þeirri niðurstöðu að lausn vandans væri sú að 

stjórnvöld settu sér ákveðna stefnu í efnahagsmálum sem ekki mætti kvika frá. 

Slík stefna myndi hámarka velferð allra (Sveinn Agnarsson, 2005, bls. 43).  

1.4. Atvinna og atvinnuleysi 

Skipta má mannfjöldanum í tvo hópa, þá sem tilheyra vinnuafli og þá sem 

tilheyra því ekki. Vinnuafl er svo skilgreint aftur í tvo hópa, þá sem hafa atvinnu 

og þá sem eru atvinnulausir en eru í leit að starfi. 

Hér á landi eru tvær stofnanir sem mæla og birta atvinnuleysistölur; 

Vinnumálastofnun sem notast við atvinnuleysisskráningu vinnumiðlana og 

Hagstofa Íslands sem framkvæmir vinnumarkaðsrannsóknir sem byggja á 

skilgreiningum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.  

Samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni teljast þeir atvinnulausir sem ekki 

voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafi störf innan tveggja vikna frá því að 

rannsóknin var gerð og uppfylla eftirfarandi skilyrði:  

1) Hafa verið virkir í atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur, að viðmiðunarviku 

meðtalinni. 

2) Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síður en innan þriggja vikna. 

3) Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeim takmörkunum sem atvinnuleysistölur 

sýna. Atvinnuleysismælingar sýna vissulega fjölda eða hlutfall þeirra sem á 

vinnumarkaði eru og eru í leit að atvinnu en tölurnar sýna ekki ástæður þess að 

fólk er án vinnu. Fleiri vankanta má finna: tölurnar segja til dæmis ekkert til um 

menntun þeirra sem atvinnulausir eru og þær innihalda ekki þá sem eru í leit að 
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atvinnu en tilheyra ekki skilgreiningunni á vinnuafli, til dæmis hafi einstaklingur 

misst rétt sinn til atvinnuleysisbóta (Ehrenberg & Smith, 2011). 

Oft er litið á atvinnuleysistölur til þess að segja til um heilsu hagkerfa. Of hátt 

atvinnuleysi er talið áhyggjuefni, því það gefur til kynna að margt fólk eigi í 

erfiðleikum með að framfleyta sér og sínum en einnig að of stór hluti vinnufærra 

manna sitji heima með hendur í skauti. Margvísleg félagsleg vandamál geta 

komið fram sem afleiðing atvinnuleysis og útgjöld hins opinbera hækka með 

tilkomu fleiri aðila sem treysta á atvinnuleysisbætur (Ehrenberg & Smith, 2011).  

Of lítið atvinnuleysi getur þó einnig verið áhyggjuefni því það gefur til kynna 

umframeftirspurn á vinnumarkaði. Slík umframeftirspurn getur leitt til 

óhóflegrar hækkunar launa sem aftur getur leitt til verðbólgu.  

Ekki er allt atvinnuleysi af sömu rót og því getur verið gott að skilgreina það 

frekar.  

1.4.1. Náttúrulegt atvinnuleysi og leitaratvinnuleysi 

Er eitthvað til sem kalla má eðlilegt atvinnuleysi eða fullt atvinnustig? Hvaða 

hlutfall gæti það verið? Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að skilgreina 

eðlilegt, eða náttúrulegt, atvinnuleysi. Ein skilgreining er það stig atvinnuleysis 

sem hagkerfið nálgast til langs tíma litið, önnur skilgreinir náttúrulegt 

atvinnuleysi sem það hlutfall þar sem launa- og verðlagsvísitala helst stöðug eða 

hækkar innan ákveðinna marka. Enn önnur er skilgreinir fullt atvinnustig sem 

það hlutfall atvinnuleysis þar sem fjöldi lausra starfa er jafn fjölda atvinnulausra 

(Ehrenberg & Smith, 2011, bls. 542).  

Eitt er þó víst, alltaf er einhver hópur fólks í atvinnuleit. Svokallað 

leitaratvinnuleysi stafar af því að vissan tíma tekur fyrir fólk að finna starf við 

hæfi. Það tekur til dæmis námsmenn ákveðinn tíma að finna starf þegar þeir 

ljúka námi og koma út á vinnumarkaðinn. 

1.4.2. Kerfislægt atvinnuleysi 

Kerfislægt atvinnuleysi stafar af misræmi á milli eftirspurnar eftir ákveðinni 

kunnáttu (menntun) og framboði á henni. 
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Mynd 6. Dæmi af markaði A og B. 

Tökum dæmi af tveimur mörkuðum, A og B. Markaður A er fyrir vinnuafl sem 

framleiðir íhluti í bíla. Markaður B er fyrir vinnuafl sem framleiðir íhluti í tölvur. 

Gerum einnig ráð fyrir því að markaðirnir séu í jafnvægi ((D0A, S0A) og (D0B, S0B)).  

Segjum næst sem svo að vegna erlendrar samkeppni minnki eftirspurnin eftir 

vinnuafli sem framleiðir íhluti í bíla í D1A en vegna aukinnar eftirspurnar eftir 

tölvum eykst eftirspurn eftir vinnuafli sem framleiðir tölvuíhluti í D1B. Ef 

ómögulegt reynist að lækka laun á markaði A vegna kjarasamninga, löggjafar eða 

af einhverjum öðrum ástæðum mun starfsmönnum í bílageiranum fækka í E1A. 

Hins vegar mun nýtt jafnvægi myndast á markaði B (E1B, W1b.) þar sem 

eftirspurnarlínan hliðrast til hægri. 

Ef sérfræðingar í framleiðslu bílavarahluta gætu sér að kostnaðarlausu orðið að 

sérfræðingum í framleiðslu tölvuíhluta myndu þeir atvinnulausu gera það og fara 

yfir á markað B og þannig útrýma atvinnuleysinu. Kerfislægt atvinnuleysi kemur 

hins vegar við sögu ef kostnaðurinn sem felst í þjálfun í því að verða 

sérfræðingur í framleiðslu tölvuíhluta er það mikill að hann geri fólki það erfitt 

eða kemur alfarið í veg fyrir slíka þjálfun. Sérstaklega erfitt getur það reynst eldri 

einstaklingum, þar sem þeir eiga stutt eftir af starfsævi sinni (Ehrenberg & Smith, 

2011, bls. 508-510).  
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1.4.3. Sveiflubundið atvinnuleysi  

Hagsveiflur hafa áhrif á atvinnustig. Þegar eftirspurn eftir vörum og þjónustu í 

hagkerfinu minnkar má fastlega gera ráð fyrir því að atvinnuleysistölur fari upp. 

Að sama skapi má reikna með því að atvinnuleysi minnki þegar eftirspurn í 

hagkerfinu eykst.  

Þessar sveiflur má sjá greinilega þegar íslenskar atvinnuleysistölur eru skoðaðar. 

Auðvelt er að sjá árstíðasveiflu í hagkerfinu, vinnustig fer upp á sumrin en 

lækkar þegar tekur að hausta, en einnig er auðvelt að benda á hvenær þensla 

hefur verið mikil og hvenær áföll hafa dunið yfir.  

Hærra atvinnuleysisstig er þó ekki óhjákvæmileg niðurstaða þegar samdráttur á 

sér stað í hagkerfinu. Mögulegt er fyrir launagreiðendur að lækka laun en það 

reynist þó oft erfitt vegna kjarasamninga eða löggjafar. 

1.5. Menntun 

Margir þeirra valmöguleika sem standa fólki, sem er á vinnumarkaði eða mun 

fara á vinnumarkað, til boða krefjast mikillar upphafsfjárfestingar. Samkvæmt 

skilgreiningu er sú fjárfesting upphafskostnaður sem vonast er til að borgi sig 

upp á ákveðnum tíma. Núverandi laun og vinnuaðstæður eru ekki einu 

áhrifavaldar ákvarðanatöku vinnuafls. Flokka má fjárfestingamöguleika 

vinnuafls í þrennt: menntun og þjálfun, búferlaflutninga og atvinnuleit. Allir 

þessara möguleika krefjast ákveðinnar upphafsfjárfestingar og einstaklingar sem 

fara í einhverja af þessum fjárfestingum reikna með því að hún borgi sig vel í 

framtíðinni. Hagfræðingar skilgreina fjárfestingar sem þessar sem fjárfestingar í 

mannauði (Ehrenberg & Smith, 2011, bls. 278). 

Fjárfesting í menntun er hægt að flokka í þrjú stig. Fyrsta stigið er í bernsku 

þegar einstaklingar sækja leik- og grunnskóla. Foreldrar, leiðbeinendur og 

samfélagið sem einstaklingar alast upp í móta tungumála- og stærðfræðifærni 

sem og viðhorf þeirra til náms. Annað stigið er þegar unglingar og annað ungt 

fólk sækir framhaldsskóla, háskóla og starfsþjálfun af ýmsum toga. Þriðja stigið 

er þegar fólk er komið á vinnumarkað og bætir við sig námskeiðum, sem oft eru í 
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styttri kantinum, kvöldskóla og sérhæfðri þjálfun á vinnustöðum (Ehrenberg & 

Smith, 2011, bls. 279-280). 

Kostnað við menntun er hægt að sundurliða á eftirfarandi hátt: 

 Beinn kostnaður, þar með talin gjöld vegna námskeiða, bókakostnaður og 
annar tilfallandi kostnaður 

 Tekjumissir sem annars hefði verið hægt að afla á fjárfestingartímanum 

 Sálrænn kostnaður (e. physic loss) sem er vegna þess að nám er oft á 
tíðum erfitt og þreytandi (Ehrenberg & Smith, 2011, bls. 280). 

Þegar ákvörðun um fjárfestingu er tekin samþykkir fjárfestir núverandi 

kostnaðaráætlun fyrir væntan framtíðarhagnað. Væntur hagnaður er vissulega 

óvissuþáttur (vegna þess að enginn getur spáð fyrir um framtíðina á öruggan 

hátt) og honum getur seinkað þannig að hagnaðurinn skilar sér á mjög löngum 

tíma. Fjárfestirinn þarf að bera saman kostnaðaráætlun við núvirtan 

framtíðarábata og verður að taka með í reikninginn áhrif seinkunar á tekjum. 

Setjum upp dæmi. Gefum okkur að einstaklingi séu boðnar 100.000 krónur í dag 

eða eftir 1 ár. Eru valkostirnir jafn álitlegir? Nei, því ef einstaklingurinn tekur við 

peningunum í dag gæti hann eytt þeim og notið eða fjárfest og þénað vexti. Ef 

vextirnir væru til dæmis 5% þá myndu krónurnar 100.000 verða 105.000 eftir 

eitt ár. Þar af leiðandi þyrfti að bjóða einstaklingum 100.000 krónur í dag eða 

105.000 krónur eftir eitt ár til þess að valmöguleikarnir væru sambærilegir 

(Ehrenberg & Smith, 2011, bls. 280-281). Framhaldsnám er góður kostur ef 

núvirtir framtíðartekjumöguleikar eru hærri en kostnaðurinn sem fylgir náminu.  

Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli þess stigs 

menntunnar sem einstaklingur hefur lokið og tekna og að aukin þekking og færni 

fólks á atvinnumarkaði geri starfskrafta þess eftirsóknarverða (Ehrenberg & 

Smith, 2011, bls. 291-292). Þessi tengsl eru einnig til staðar hér á Íslandi eins og 

kemur fram í rannsókn Eyjólfs Sigurðssonar sem hann gerði að ósk kjara- og 

réttindanefndar Bandalags háskólamanna og kom út í febrúar 2011 (Eyjólfur 

Sigurðsson, e.d.).  
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2. Suðurnes 

Suðurnes er samheiti sem notað er um þau byggðarlög sem eru á Reykjanesi. 

Byggðarstofnun skilgreinir Suðurnes sem öll sveitarfélög sem eru á 

Reykjanesskaga, að Hafnarfirði og Kópavogi undanskildum (Byggðastofnun, 

1986, bls. 65). Þessi sveitarfélög eru fimm talsins, Reykjanesbær, Sveitarfélagið 

Vogar, Sveitarfélagið Garður (Garður), Grindavíkurkaupstaður (Grindavík) og 

Sandgerðisbær (Sandgerði). 

2.1. Íbúafjölgun og íbúasamsetning 

Þann 1. janúar 2004 voru landsmenn 290.570 talsins. 1. janúar 2013 hafði þeim 

fjölgað í 321.857 eða um tæp 11%. Á sama tíma fjölgaði íbúum Suðurnesja um 

rúm 25%, fóru þeir úr 16.953 í 21.206.  

2.1.1. Íbúafjölgun 

 

Mynd 7. Hlutfallsleg mannfjöldabreyting valdra landshluta á árunum 2004 – 2013 (Hagstofa Íslands, 
2013(a)). 

Þessa miklu fjölgun íbúa á Suðurnesjum, sem var langt um meiri en á landsvísu, 

Suður- og Vesturlandi, má rekja til nokkurra þátta.  
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2007 -
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2008 -
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2009 -
2010

2010 -
2011

2011 -
2012

2012-
2013

Á landsvísu 1,03% 2,15% 2,59% 2,53% 1,24% -0,54% 0,26% 0,35% 0,71%

Suðurnes 0,93% 4,70% 5,57% 9,24% 4,28% -0,86% -1,27% 0,73% -0,17%

Suðurland 1,08% 2,86% 2,47% 3,03% 2,06% -1,12% -0,32% -0,25% 0,38%

Vesturland -0,11% 3,15% 1,02% 3,59% 0,89% -2,15% 0,06% -0,07% 0,08%
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Gríðarleg uppbygging átti sér stað í Reykjanesbæ á góðærisárunum og sáu 

margir sér þann kost vænstan að flytja þangað vegna hagstæðs fasteignaverðs, 

miðað við þróun fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu og nálægðar við 

höfuðborgarsvæðið. Að auki bættist við mikið magn íbúða á leigumarkaðinn árið 

2007 á gamla varnarsvæðinu á Miðnesheiði, fyrst nemendaíbúðir en nú er opið 

fyrir allan almenning og miklum væntingum um vel launuð iðnaðarstörf hefur 

verið haldið á lofti síðan áður en varnarliðið fór. Meira verður fjallað um það í 

kaflanum um stór atvinnutækifæri. 

 

Mynd 8. Mannfjöldabreyting sveitarfélaga á Suðurnesjum árin 2004 – 2013 (Hagstofa Íslands, 
2013(a)). 

Mynd 8 sýnir sundurliðaða mannfjöldabreytingu sveitarfélaga á Suðurnesjum á 

árunum 2004 – 2013. Hlutfallslega fjölgaði íbúum Reykjanesbæjar mest, um rúm 

23%. 

Reykjanesbær Grindavíkurbær Sandgerði
Sveitarfélagið

Garður
Sveitarfélagið

Vogar

2004 10.908 2.434 1.389 1.290 932

2005 10.952 2.494 1.398 1.329 937

2006 11.367 2.614 1.538 1.377 1.019

2007 11.952 2.701 1.660 1.487 1.112

2008 13.440 2.779 1.749 1.460 1.231

2009 14.172 2.850 1.754 1.550 1.218

2010 14.091 2.837 1.710 1.515 1.206

2011 13.971 2.821 1.683 1.452 1.161

2012 14.137 2.830 1.672 1.477 1.126

2013 14.231 2.860 1.581 1.429 1.105
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Á aðalskipulagi Reykjanesbæjar fyrir árin 2008 – 2024 er gert ráð fyrir enn meiri 

uppbyggingu íbúðahverfa, meðal annars á svokölluðu Nikkel-svæði í Ytri-

Njarðvík og í Innri-Njarðvík sunnan Reykjanesbrautar (Reykjanesbær, e.d.). 

Þessar hugmyndir má rekja allt til ársins 2002 þegar Steinþór Jónsson, sem þá 

var varabæjarfulltrúi í Reykjanesbæ, skrifaði grein er birtist í Víkurfréttum um 

framtíðarbyggingarland í landi Reykjanesbæjar. Í greininni gerði hann ráð fyrir 

að allt að 20 þúsund manna nýrri byggð í landi Innri-Njarðvíkur (Steinþór 

Jónsson, 2002).  

2.2. Hagvöxtur áranna 2004 - 2009 

Uppgangur var mikill á Suðurnesjum á góðærisárunum. Hagvöxtur árin 2004 til 

2009, sé litið til breytinga á vergum þáttatekjum (VLF að meðtöldum 

framleiðslustyrkjum og frádregnum afurðasköttum), var yfirleitt töluvert yfir 

landsmeðaltali. Meðal hagvöxtur á landsvísu, árin 2004 til 2009, var 23% en 54% 

á Suðurnesjum (Sigurður Jóhannesson, 2011, bls. 3). Í greiningu sem 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Byggðastofnun í október 2011 er 

hagvöxturinn að mestu leyti rakinn til aukins umfangs í sjávarútvegi og 

stækkunar flugstöðvarinnar (Sigurður Jóhannesson, 2011, bls. 4). Benda 

skýrsluhöfundar á að þegar húsnæðisverð reis sem hæst á höfuðborgarsvæðinu 

hafi margir ákveðið að flytja á Suðurnesin þótt unnið væri á 

höfuðborgarsvæðinu. Framleiðsla þeirra sem þetta gerðu var innifalin í 

útreikningum skýrsluhöfunda (Sigurður Jóhannesson, 2011, bls. 10). Á mynd 9 

má sjá hagvöxt einstakra landshluta og landsins alls. Athygli vekur gríðarmikill 

hagvöxtur Suðurnesjanna árið 2007 en það ár stækkaði hagkerfi svæðisins um 

21%. Þennan mikla vöxt má að mestu rekja til fjármálaþjónustu en á þessum 

árum voru umsvif Sparisjóðsins í Keflavík hvað mest (Sigurður Jóhannesson, 

2010, bls. 12). Að auki má rekja vöxtinn til þeirrar mannfjöldaaukningar sem átti 

sér stað en eins og bent var á í kaflanum um hagsveiflur þá má meðal annars 

rekja hægri hliðrun heildarframboðslínunnar til aukningar vinnuafls.  
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Mynd 9. Hagvöxtur valdra landshluta árin 2004 – 2009 (Sigurður Jóhannesson, 2011, bls. 5). 

 

Mynd 10. Skipting hagvaxtar á atvinnugreinar 2003 – 2009. Súlur fyrir neðan núll sýna samdrátt ( 
(Sigurður Jóhannesson, 2011, bls. 4). 

2004 2005 2006 2007 2008
2009,

bráðabirgða
Hagvöxtur

2004 - 2009

Suðurnes 3% 17% 7% 21% 6% -6% 54%

Vesturland 5% 10% 5% 2% 9% -4% 28%

Suðurland 2% 8% 7% 2% 5% -3% 23%

Landið allt 7% 7% 7% 8% 2% -8% 23%
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2.3. Atvinnumarkaðurinn 

Suðurnesin eru afmarkað svæði, samgöngur eru góðar og má vel halda því fram 

að það sé eitt atvinnusvæði. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands, frá 

árinu 2005, byggist vinnumarkaðurinn upp á mörgum fámennum vinnustöðum. 

Af þeim 1078 vinnustöðum sem voru á Suðurnesjum árið 2005 unnu færri en 10 

starfsmenn á 951 þeirra.  

 
2005 

Fjöldi starfsmanna: 1 2 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 

Alls 531 420 59 42 10 8 8 

A Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 5 2 1 0 1 0 0 

B Fiskveiðar 46 55 9 2 0 0 1 

C Námugröftur og vinnsla hráefna 0 0 0 0 0 0 0 

D Iðnaður 55 68 16 11 3 2 1 

E Veitur 0 0 0 0 0 1 0 

F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 107 88 13 5 1 1 1 

G Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 55 68 9 4 0 1 1 

H Hótel- og veitingahúsarekstur 10 20 2 3 0 0 0 

I Samgöngur og flutningar 64 11 3 4 0 0 1 

J Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og 
vátryggingar 

7 0 1 0 1 0 0 

K Fasteignaviðsk., leigustarfs. og ýmis 
sérhæfð þjónusta 

71 47 3 4 1 0 0 

L Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar 1 0 0 1 2 2 1 

M Fræðslustarfsemi 4 2 0 0 0 0 0 

N Heilbrigðis og félagsþjónusta 31 13 1 2 1 0 1 

O Önnur samfélagsþjón., félags- og 
menningarstarfsemi o.fl. 

71 45 1 6 0 1 0 

Q Starfsemi alþjóðlegra stofnana og 
samtaka með úrlendisrétt 

0 0 0 0 0 0 1 

Ótilgreind starfsemi 4 1 0 0 0 0 0 

Tafla 1. Fjöldi launagreiðenda eftir starfsmannafjölda og atvinnugreinum á Suðurnesjum árið 2005 
(Hagstofa Íslands, 2007). 
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Tafla 2. Fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum á 
Suðurnesjum árið 2005 (Hagstofa Íslands, 2006). 

2.3.1. Byggingarstarfsemi 

Eins og sést á töflu 1 voru fyrirtæki 

tengd byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerð mjög fyrirferðarmikil 

árið 2005, alls 216 talsins. Fjöldi 

fyrirtækja sem tengdust miðlun 

fasteigna og íbúða var einnig mikill, 

126. Á árunum 2003 til 2010 fjölgaði 

íbúðum í Reykjanesbæ um tæplega 

3500 eða um 77%. Til samanburðar má 

geta þess að íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 16%. 

Á sama tímabili fjölgaði íbúum 

Reykjanesbæjar um 3000, rétt tæplega 

þriðjung (Rannsóknarnefnd Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl., 2013, bls. 121). 

Gefur auga leið að fjölgun íbúða var langtum meiri en þörf var fyrir. Ekki 

einblíndu þó öll fyrirtæki sem voru í byggingarstarfssemi og eða mannvirkjagerð 

á framleiðslu íbúða. Mikið hefur verið unnið við uppbyggingu flugstöðvarinnar á 

Keflavíkurflugvelli. Árið 2005 var til dæmis jarðhæð og annarri hæð norðurhluta 

flugstöðvarinnar umbreytt algjörlega þannig að heildar verslunarsvæði á annarri 

hæðinni stækkaði úr 3.600 fermetrum í 7.700 fermetra. Ráðgert var að 

kostnaður við þessar framkvæmdir einar myndi nema 5 milljörðum króna 

(Jóhann Magnús Jóhannsson, 2006). Einnig má benda á að húsnæði í eigu 

varnarliðsins þarfnaðist umfangsmikils viðhalds.  

Skömmu eftir brottför varnarliðins var hafist handa við að breyta því húsnæði 

sem varnarliðið skildi eftir þannig að allt stæðist íslenskar reglur um 

rafmagnsöryggi og fyrirmæli Neytendastofu. Þurfti meðal annars að breyta 

Fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum á 
Suðurnesjum árið 2005 

Alls 9.340 

Frumvinnslugreinar alls (A-C) 490 

Landbúnaður (A) 90 

Fiskveiðar (B) 410 

Iðngreinar alls (D-F) 2.860 

Fiskvinnsla (152) 1.020 

Annar iðnaður (D) 600 

Veitustarfsemi (E) 80 

Mannvirkjagerð (F) 1.160 

Þjónustugreinar alls (G-Q) 5.990 

Verslun og viðgerðaþjónusta (G) 1.110 

Hótel- og veitingahúsarekstur (H) 230 

Samgöngur og flutningar (I) 1.030 

Fjármálaþjónusta (J) 220 

Fasteigna- og viðskiptaþjónusta (K) 500 

Opinber stjórnsýsla (L) 440 

Fræðslustarfsemi (M) 450 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (N) 1.030 

Önnur þjónusta (O-Q) 980 
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spennu úr 110 voltum í 230 volt. Kadeco, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, hafði 

yfirumsjón með verkefninu (Ásbjörn Jóhannesson, 2007). 

2.3.2. Sjávarútvegur 

Sjávarútvegur hefur lengi verið mikilvægur atvinnuþáttur samfélagsins á 

Suðurnesjum. Öll sveitarfélögin liggja að sjó og úti fyrir hafa löngum verið 

fengsæl fiskimið. Vægi sjávarútvegarins hefur farið vaxandi og færst í enn frekara 

mæli á suðvesturhorn landsins. Samkvæmt skýrslu um hagvöxt landshluta jókst 

hlutur Suðurnesjanna í sjávarútvegi á árunum 2004 til 2009 úr 10% í 16%. Ein 

meginskýring á þessari þróun er nálægðin við útflutningshafnir og 

Keflavíkurflugvöll en erlendir kaupendur gera kröfu um að fiskur sem þeir kaupa 

sé sem ferskastur (Sigurður Jóhannesson, 2011, bls. 7).  

Sem dæmi má nefna að grindvískir bátar eru víða um land og er mikið af afla 

þeirra keyrt til Grindavíkur þar sem hann er unninn. Árið 2009 störfuðu á 

níundahundrað manns við sjávarútveg í Grindavík og um það bil 300 manns í 

Garði. (Grindavíkurbær, 2011). 1. janúar sama ár bjuggu 2850 manns í Grindavík 

og 1550 í Garði (Hagstofa Íslands, 2012). Ekki þurfa sjávarútvegsfyrirtækin að 

flytja afurðir sínar langt til þess að koma þeim á alþjóðamarkað, sem dæmi þá 

tekur einungis um 30 mínútur að keyra frá Grindavík á alþjóðaflugvöllinn í 

Keflavík.  

2.4. Atvinnuþátttaka og atvinnuleysi 

Varnarliðið hætti starfsemi sinni á Miðnesheiði í septemberlok árið 2006 og á 

haustmánuðum 2008 hrundi síðan íslenska bankakerfið með slæmum 

afleiðingum fyrir svæðið. Stýrivextir Seðlabanka Íslands hækkuðu mikið sem 

gerði fólki og fyrirtækjum erfitt fyrir, mörg fyrirtæki fóru á hausinn og enn fleiri 

sögðu upp starfsfólki í sparnaðarskyni. Atvinnuleysi rauk upp og hefur verið 

langtum hærra en atvinnuleysi á landsvísu síðan þá. 

Mjög skýr og greinileg árstíðarsveifla kemur í ljós þegar mynd 11 er skoðuð. 

Atvinnuleysi minnkar á sumrin en eykst aftur með haustinu. Þessa sveiflu má 
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meðal annars rekja til sumarleyfa og meiri eftirspurnar eftir iðnaðarmönnum á 

sumrin. 

 

 

Mynd 11. Hlutfall mánaðarlegs atvinnuleysis eftir völdum landshlutum (Desemberskýrslur 
Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði, 2004-2012). 

2.4.1. Í kjölfar brottfarar varnarliðsins, árin 2006 - 2007 

Reykjanesbær hafði undirbúið aðgerðaáætlun sem útlistaði hvernig bregðast 

ætti við því ef varnarliðið myndi ákveða að fara úr landi. Farið verður yfir 

áætlunina í kafla 4.  

Þrátt fyrir að rúmlega 550 Íslendingar hafi starfað hjá varnarliðinu við brottför 

þess og 70% þeirra ættu heima á Suðurnesjum var höggið minna en margan 

hefði grunað (HRV Engineering, 2007, bls. 16). Að auki störfuðu um 250 manns 

hjá fyrirtækjum sem þjónustuðu varnarliðið, svo sem hjá Ratsjárstofnun, ÍAV 

þjónustu, Kögun og fleirum, en ekki unnu allir á Suðurnesjum (mbl.is, 2006(c)). 

Atvinnuleysi jókst vissulega á svæðinu eftir brottför varnarliðsins eins og sjá má 
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á mynd 12. Fór það upp í 3,3% í janúar 2007 miðað við 1,7% í júní árið áður. Hin 

mikla þensla sem var á þessum árum kom í veg fyrir enn meira atvinnuleysi. 

Störfin sem töpuðust við brottför varnarliðsins voru fjölbreytileg; fjölmargir 

iðnaðarmenn unnu þar, verkamenn sáu um viðhald og umsýslu eigna en einnig 

unnu þar margir sérfræðingar á hinum ýmsu sviðum (HRV Engineering, 2007, 

bls. 16). Atvinnuleysið minnkaði hins vegar fljótt aftur og í ágúst 2007 var það 

1,8%. Á annað hundrað manns fengu starf hjá Flugmálastjórn 

Keflavíkurflugvallar (Friðrik Ársælsson, 2006), áfram var unnið að stækkun 

flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, framkvæmdir hófust við uppbyggingu á 

varnarsvæðinu og hóf háskólasetrið Keilir þar störf árið 2007. 

 

Mynd 12. Mánaðarlegt atvinnuleysi valdra landshluta og á landsvísu. Jan 2006 – des. 2007 
(Desemberskýrslur Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði, 2006-2007). 

Forstöðumaður ráðgjafastofu starfsmanna á varnarsvæðinu hafði mestar 

áhyggjur af skrifstofustarfsmenn varnarliðsins ættu erfitt með að finna ný störf. 
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Margir starfsmenn höfðu fengið sérhæfða menntun hjá varnarliðinu og unnið sig 

upp án þess þó að hafa formlega gráðu (Friðrik Ársælsson, 2006). 

2.4.2. Í kjölfar efnahagshrunsins, árin 2008 - 2009 

Eftir bankahrunið rauk atvinnuleysið skyndilega upp úr öllu valdi eftir mörg góð 

ár. Í september 2008 mældist atvinnuleysi á Suðurnesjum 2,6% og hækkaði það í 

14,3% í mars 2009. Eins og sést á mynd 11 var atvinnuleysi langt um mest á 

Suðurnesjum; á landsvísu mældist það 1,3% í september 2008 og fór það hæst í 

8,9% í mars 2009. 

 

Mynd 13. Mánaðarlegt atvinnuleysi valdra landshluta og á landsvísu. Jan. 2008 – des. 2009 
(Desemberskýrslur Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði, 2008-2009).  

Það segir sig sjálft að svona mikið atvinnuleysi er mjög slæmt fyrir hvaða 

hagkerfi sem er. Mikill fjöldi vinnufærs fólks fær ekki vinnu við hæfi og fara 

starfskraftar þess því í súginn. 
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Mynd 12 sýnir að síðan í desember 2008 og þangað til í maí 2012 voru fleiri en 

1200 manns atvinnulausir á Suðurnesjum. Í júní 2012 fór fjöldi atvinnulausra 

niður fyrir 1000, í fyrsta skipti síðan í nóvember 2008.  

 

 

Mynd 14. Fjöldi atvinnulausra eftir völdum landsvæðum. Jan. 2008 – ág. 2012 (Desemberskýrslur 
Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði, 2008-2011, og skýrsla ágústmánaðar 2012). 

Mynd 13 sýnir að þrátt fyrir að meðaltal fjölda atvinnulausra á Suðurnesjum hafi 

farið lækkandi, úr 1599 í 1110, síðan árið 2009 er ástandið enn alvarlegt. 

2.4.3. Langtímaatvinnuleysi 

Í desember 2012 höfðu 49% þeirra sem atvinnulausir voru á Suðurnesjum verið 

án atvinnu í 6 mánuði eða meira og er það sú skilgreining á langtímaatvinnuleysi 

sem Vinnumálastofnun notast við. 
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Mynd 15. Hlutfall langtímaatvinnuleysis valdra landshluta. Jan. 2004 – des. 2012 
(Vinnumálastofnun, (e.d.)). 

Eins og mynd 15 gefur til kynna þá hefur langtímaatvinnuleysi ágerst töluvert og 

verið viðvarandi vandamál á svæðunum þremur síðan eftir bankahrun. Áhrif 

þenslunnar koma mjög greinilega í ljós í desember 2008 en í framhaldi koma 

afleiðingar bankahrunsins í ljós. 

Síðan árið 2004 hefur hlutafallið yfirleitt verið hæst á Suðurnesjum og greinilega 

má sjá árstíðarsveiflu. Hlutfall þeirra sem eru atvinnulausir til lengri tíma hefur 

farið mjög hækkandi eftir hrun. Annað sem vekur athygli er að þrátt fyrir 

árstíðarsveiflu á vinnumarkaði er stór hópur atvinnulausra sem nýtur hennar 

ekki.  

Í desember 2010 var lögum um atvinnuleysistryggingar breytt þannig að réttur 

fólks til atvinnuleysisbóta var lengdur úr þremur árum í fjögur (Vísir, 2010(b)). 

Þessi breyting jók útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs en hins vegar hækkuðu 
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útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar félagsþjónustu sveitarfélaganna minna en ella. 

Breytingin var tímabundin og féll úr gildi árið 2012 (mbl.is, 2013(b)). 

2.4.4. Menntunarstig á Suðurnesjum 

Fyrirtækið Capacent hefur lengi safnað upplýsingum um menntun fólks í 

könnunum sínum. Samkvæmt könnun sem Capacent gerði að beiðni 

Byggðastofnunar og byggði á tölulegum gögnum sem Capacent hefur aflað í 

gegnum árin kom í ljós markverður munur á menntunarstigi eftir landshlutum. 

Samkvæmt Byggðastofnun hafa þessar upplýsingar aldrei áður verið teknar 

saman (Byggðastofnun, 2012). 

 
Mynd 16. Menntun eftir landsvæðum (Byggðastofnun, 2012). 

Athygli vekur að hlutfall einstaklinga sem lokið hafa grunnskólaprófi, starfsnámi 

í framhaldsskóla, stúdentsprófi í framhaldsskóla, grunnámi í háskóla og 

framhaldsnámi í háskóla er lægra í öllum flokkum á Suðurnesjum en á landsvísu. 

Samkvæmt könnuninni er hlutfall þeirra sem eingöngu hafa lokið 

grunnskólaprófi eða minna langhæst á Suðurnesjum, 38% íbúa Suðurnesja 

miðað við 25% á landsvísu. Annað sem vekur athygli er að hlutfall þeirra sem 

eingöngu hafa grunnskólapróf eða minna er tvöfalt hærra á Suðurnesjum en á 
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höfuðborgarsvæðinu. Hlutfall einstaklinga með háskólamenntun á Suðurnesjum 

er 4% miðað við 5% á landsvísu.  

Hins vegar er hlutfall karla sem lokið hafa iðnnámi 5% hærra á Suðurnesjum en á 

landsvísu, 36% miðað við 31%. Hlutfallið hjá konum er hið sama, 9%. 

2.5. Niðurstaða kafla 

Efnahagshrunið hafði vissulega slæm áhrif á hagkerfi landsins í heild en vegna 

hinna miklu sveiflna sem hagkerfið á Suðurnesjum hafði orðið fyrir var áfallið 

þar enn meira en annarsstaðar. Það sést best þegar atvinnuleysistölur eru 

skoðaðar og bornar saman við önnur landsvæði landið í heild. 

Uppgangur áranna fyrir hrun byggði að mestu leyti á innstreymi fjármagns, 

aukningu á fiskvinnslu og verkun sem og mjög miklum byggingarframkvæmdum. 

Gríðar mikil fólksfjölgun leiddi meðal annars til þess að hagvöxtur svæðisins var 

17% árið 2005 og 21% árið 2007 og segir það sig sjálft að slíkur hagvöxtur er 

ekki sjálfbær til lengri tíma.  

Hin mikla þensla sem átti sér stað árin fyrir hrun kom í veg fyrir mun meira 

atvinnuleysi á Suðurnesjum eftir brottför varnarliðsins sem annars hefði orðið.  

Erfiðleikar atvinnulausra að afla sér vinnu má rekja að stórum hluta til skorts á 

framhaldsmenntun og kom í ljós að Suðurnesin eru eftirbátur annarra landsvæða 

hvað menntun varðar. Samkvæmt kenningum um mismunandi tegundir 

atvinnuleysis telst atvinnuleysi af þeim toga til kerfislægs atvinnuleysis. 

Langtímaatvinnuleysi hefur verið viðvarandi vandamál á svæðinu síðan eftir 

hrun en eins og almennar tölur um atvinnuleysi þá lækkar það á sumrin vegna 

sumarleyfa starfsmanna og hins mikla fjölda ferðamanna sem fer um 

Keflavíkurflugvöll. 
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3. Aðgerðir vegna sérstakra aðstæðna 

Stóru áföllin tvö, brottför varnarliðsins haustið 2006 og hrun íslensku bankanna 

haustið 2008, hafa, eins og áður hefur verið greint frá, haft mikil áhrif á 

efnahagslífið á Suðurnesjum. 

Reykjanesbær hafði tilbúna viðbragðsáætlun varðandi það hvað skyldi gera ef og 

þegar varnarliðið færi en ríkið hafði ekki undirbúið neitt slíkt. Ekki var nein 

sérstök viðbragðsáætlun til þess að efla íslenskt atvinnulíf þegar bankarnir 

hrundu, enda var eðli atburðarins af allt öðrum toga en brottför 

Bandaríkjamanna frá Miðnesheiði.  

Áfallið sem Suðurnesin urðu fyrir vegna þess mikla samdráttar sem bankahrunið 

hafði í för með sér hefur samt sem áður kallað á sérstök viðbrögð yfirvalda. 

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur samþykkti til að gera sérstaka 

aðgerðaáætlun til þess að styrkja atvinnulífið á Suðurnesjum í nóvember árið 

2010. 

Í þessum kafla verða tillögur sveitarfélaganna á Suðurnesjum og ríkisstjórnar 

Íslands, sem settar voru fram með það að markmiði að styrkja atvinnulíf á 

Suðurnesjum og efla eftirspurn eftir vörum og þjónustu, skoðaðar og athugað 

verður hverjar þeirra náðu fram að ganga. 

Eins og áður segir getur hið opinbera ýtt undir eftirspurn í hagkerfinu, bæði til 

skamms og langs tíma. Ríkið getur meðal annars gert skattalöggjöf hagstæðari 

fyrir fjárfesta en einnig getur ríkið fjárfest í menntun mannaflans sem og farið 

sjálft í fjárfestingar. 

3.1. Viðbrögð við brottför varnarliðsins 

Þann 15. mars árið 2006 tilkynntu bandarísk stjórnvöld íslenskum stjórnvöldum 

að þau hefðu ákveðið að flytja úr landi allar þyrlur og þotur sem varnarliðið hafði 

til afnota í Keflavík því varanlegur rekstur varnarstöðvar á Keflavíkurflugvelli 

þjónaði ekki lengur hagsmunum Bandaríkjanna. Rúmum sex mánuðum síðar 

hafði bandaríska varnarliðið hætt starfsemi sinni á Miðnesheiði og flutt úr landi 

eftir 64 ára starfssemi (Isavia, 2013). Íslensk stjórnvöld voru ekki viðbúinn 
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þessari ákvörðun og að mörgu var að huga. Bandaríkjamenn höfðu séð mörg 

hundruð Íslendingum fyrir atvinnu bæði beint og óbeint, en nú varð það undir 

Íslendingum komið að sjá um varnir landsins sem og rekstur og viðhald 

alþjóðaflugvallarins í Keflavík. Engar áætlanir voru til um hvernig nýta mætti allt 

það húsnæði sem herinn skyldi eftir. Þann 19. mars funduðu þáverandi 

forsætisráðherra, Halldór Ásgrímsson, og utanríkisráðherra, Geir H. Haarde, með 

bæjarstjórnarmönnum á Suðurnesjum. Árni Sigfússon, bæjarstjóri 

Reykjanesbæjar, afhenti ráðherrunum ítarlegar tillögur um hvernig mætti 

bregðast við brottför varnarliðsins. Tillögunum fylgdi ósk um náið samstarf 

Reykjanesbæjar við ríkisstjórnina um uppbyggingu á Suðurnesjum (mbl.is, 

2006(b)). 

3.1.1. Tillögur Reykjanesbæjar 

Tillögur Reykjanesbæjar voru þríþættar. Í fyrsta lagi snéru þær að þáverandi 

íslenskum starfsmönnum varnarliðsins og hvað væri hægt að gera til að koma til 

móts atvinnumissi þeirra, í öðru lagi framkvæmdaáætlun um nútímavæðingu 

varna á Keflavíkurflugvelli og í þriðja lagi voru það tillögur um ný tækifæri á 

Suðurnesjum. Hér í framhaldinu verður gerð grein fyrir tillögunum, lið fyrir lið, 

og athugað hvaða árangri þær skiluðu. 

3.1.1.1. Tillögur er vörðuðu þáverandi starfsmenn 

1) Huga ætti að því að gera starfslokasamninga við þá starfsmenn sem voru nálægt 

því að komast á eftirlaunaaldur. 

Eins og útskýrt hefur verið í kaflanum um atvinnuleysi getur það reynst fólki sem 

stutt á eftir af starfsævi sinni sérstaklega erfitt að finna annað starf við hæfi. Enn 

erfiðara getur það verið fyrir fólk sem á stutt eftir af starfsævinni og hefur litla 

menntun en hjá varnarliðinu starfaði margt fólk sem hafði ekki mikla formlega 

menntun heldur hafði unnið sig upp og sótt sérstök námskeið sem tengdust 

vinnu þess á vegum varnarliðsins. 

Á fundi sem samstarfsnefnd fulltrúa sveitarfélaga, verkalýðshreyfingar og 

ráðuneyti héldu þann 3. maí 2006 var fjallað um mögulega starfslokasamninga til 
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handa þeim sem áttu lítið eftir af starfsævi sinni. Nokkrum dögum síðar greindi 

Árni Sigfússon frá því á opnum fundi með starfsmönnum varnarliðsins í 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja að fátt hafi verið um svör þegar þessi tillaga var 

borin upp á fundinum (Ómar Friðriksson, 2006). Svo fór að ekkert varð úr 

hugmyndinni um starfslokasamningana (Víkurfréttir, 2006). 

2) Reykjanesbær var tilbúinn að vera milliliður í ráðningarmálum þeirra 

starfsmanna sem misstu vinnuna. 

Í júní 2006 höfðu 90 íslenskir fyrrverandi starfsmenn varnarliðsins fengið aðra 

vinnu á Suðurnesjum í gegnum ráðgjafastofu starfsmanna varnarliðsins. 

Reykjanesbær rak ráðgjafastofuna í samstarfi við stéttarfélög á svæðinu (mbl.is, 

2006(a)). 

3) Bjóða ætti þeim sem vildu endurmenntun. Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 

gæti skipulagt hana. 

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum ásamt IMG (sem seinna varð að Capacent) 

sáu um námskeið í færni- og ferilskráargerð. Starfsmaður ráðgjafaþjónustu 

starfsmanna varnarliðsins sá um að bjóða þeim sem misstu vinnuna hjá 

varnarliðinu á námskeiðið. Ekki liggur fyrir hversu margir nýttu sér boðið 

(Guðjónína Sæmundsdóttir, 2009). 

4) Flýta skyldi endurráðningu þeirra sem myndu halda áfram að starfa við 

varnarþjónustu og í tengslum við rekstur flugvallarins. 

Endurráðningarferlið gekk mjög hratt fyrir sig. Þann 2. maí 2006 lagði þáverandi 

utanríkisráðherra, Geir H. Haarde, fram á Alþingi sérstakt frumvarp til laga um 

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar. Fram til þess hafði Flugmálastjórn 

Keflavíkurflugvallar starfað á grundvelli reglugerðar sem sett var með stoð í 

lögum nr. 110/1952 um lagalegt gildi varnarsamnings milli Íslands og 

Bandaríkjanna (Utanríkismálanefnd, e.d.). Lögin kveða á um stofnun 

Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar sem í fyrstu grein laganna er skilgreind 

sem:  
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„sérstök stofnun sem annast stjórnun, rekstur og uppbyggingu 

Keflavíkurflugvallar í samræmi við ákvæði loftferðalaga og annarra laga 

eftir því sem við á. [...] Flugmálastjórn Íslands annast eftirlit með 

framkvæmd flugverndar og flugöryggis á Keflavíkurflugvelli.“.  

Frumvarpið var samþykkt sem lög frá Alþingi þann 4. maí (34/2006). Í 

bráðabirgðaákvæði laganna var kveðið á um að starfsmönnum eftirfarandi deilda 

varnarliðsins skyldi boðin áframhaldandi störf hjá Flugmálastjórn 

Keflavíkurflugvallar: Slökkviliði, snjóruðnings- og brautadeild, rafeindadeild, 

voltadeild og verkfræðideild. 

Í umsögn sem fylgdi frumvarpinu kom fram að með frumvarpinu væri mótaður 

rammi um starfssemi og stjórnsýslu íslenskra flugmálayfirvalda á 

Keflavíkurflugvelli. Áætlað var að starfsmenn Flugmálastjórnar yrðu um 200 

talsins (Utanríkisráðherra, 2006). 

5) Skoða ætti þátttöku brunavarna Suðurnesja í rekstri slökkviliðs flugvallarins; 

sameining Brunavarna Suðurnesja, slökkviliðs flugvallarins og slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins var einnig álitinn álitlegur kostur. 

Ekkert varð af sameiningu slökkviliða. Slökkviliðsmönnum á Keflavíkurflugvelli 

hefur fækkað jafnt og þétt síðan Bandaríkjamenn lokuðu herstöðinni. Þann 1. 

mars 2010 tóku Flugstoðir ohf. við viðbúnaðarþjónustu á Reykjavíkurflugvelli og 

voru slökkviliðsmenn frá Keflavíkurflugvelli fengnir til verksins (mbl.is, 2009). Í 

febrúar 2012 undirrituðu framkvæmdastjóri Keflavíkurflugvallar, forstjóri 

Isavia, bæjarstjóri Sandgerðis og forseti bæjarstjórnar Sandgerðis samning um 

framtíðarskipan björgunar-, slökkviliðs- og eldvarnamála á starfssvæði Isavia á 

Keflavíkurflugvelli. Sandgerðisbær sér nú um slökkviliðsmál og brunavarnir á 

flugvallarsvæðinu og Isavia sér um nú eingöngu um björgunar- og 

slökkviþjónustu í flugvélum (Isavia, 2012). 

3.1.1.2. Tillögur um nútímavæðingu varna á Keflavíkurflugvelli 

1) Hrinda skyldi í framkvæmd tillögum um styrkingu varna, greiningar og 

alþjóðaeftirlits gagnvart innra og ytra öryggi þjóðarinnar.  
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Þessar tillögur höfðu verið í undirbúningi hjá ráðuneytum og lutu að skipulögðu 

eftirliti með hryðjuverkahópum, glæpasamtökum, fíkniefnum og sjúkdómum. 

Tillögur Reykjanesbæjar fólu það í sér að höfuðstöðvar þessa eftirlits gætu verið 

á eða við alþjóðaflugvöllinn í Keflavík. Reiknað var með að á annaðhundrað störf 

gætu skapast í tengslum við þetta. 

Sumt af því sem fram kom í tillögum Reykjanesbæjar varðandi starfsemi vegna 

styrkingar ytra og innra öryggis þjóðarinnar varð að veruleika. Greiningardeild 

Ríkislögreglustjóra tók til starfa í upphafi árs 2007 og um mitt ár 2008 tók 

Varnarmálastofnun til starfa. Varnarmálastofnun var til húsa á 

Keflavíkurflugvelli. Greiningardeild Ríkilögreglustjóra var hins vegar ekki til flutt 

til Keflavíkur. 

2) Stungið var upp á því að starfsemi vegna fyrirhugaðrar eflingar 

greiningardeildar lögreglunnar yrði staðsett á Keflavíkurflugvelli. 

Greiningardeild Ríkislögreglustjóra tók til starfa 1. janúar 2007 og er starfsemin í 

Reykjavík (Innanríkisráðuneytið, 2008). 

3) Nýráðning starfsfólks vegna aukinna krafna um flugvernd. 

Hertar kröfur um flugvernd hafa leitt til þess að starfsmönnum á 

Keflavíkurflugvelli sem starfa við flugvernd hefur farið fjölgandi á síðustu árum 

(mbl.is, 2010), (Víkurfréttir, 2011). Ekki þurfti aðkomu opinberra aðila að því. 

4) Alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra yrði flutt á alþjóðaflugvöllinn. 

Alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra er enn til húsa hjá ríkislögreglustjóra í 

Reykjavík. 

5) Flutningur Landhelgisgæslunnar, að hluta eða öllu leyti.  

Í mars 2005 sagði Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, að ef það færi svo að 

Íslendingar tækju yfir starfsemi þyrlureksturs sem varnarliðið hafði séð um gæti 

það hentað vel að hafa Landhelgisgæsluna á Keflavíkurflugvelli (Vísir, 2005(a)). Í 

nóvember 2006 sagði Björn Bjarnason, þáverandi dómsmálaráðherra, í 
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utandagskrárumræðu á Alþingi að ekki væri útilokað að flugstarfsemi 

Landhelgisgæslunnar yrði flutt til Keflavíkur en það væri hins vegar ekki á 

döfinni (Vísir, 2006). Ekkert varð af flutningi gæslunnar. 

Þessi hugmynd kom aftur til athugunar þegar ríkisstjórn Íslands fundaði í 

Víkingaheimum. Meira verður fjallað um málefni Landhelgisgæslunnar í 

kaflanum um sérstakar aðgerðir í kjölfar efnahagshrunsins. 

6) Miðstöð friðargæslu verði við alþjóðaflugvöllinn. Framkvæmd og þjálfun 

friðargæsluliða myndi heyra undir sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli. 

Ekkert varð úr hugmyndinni um miðstöð friðargæslu á Keflavíkurflugvelli. 

7) Ratsjárstofnun yrði flutt til Keflavíkur og að allir verkþættir sem tengjast 

alþjóðaflugumferð og alþjóðaflugi myndu færast til Keflavíkurflugvallar. 

Ratsjárstofnun var lögð niður 1. júní 2008, samhliða því að Varnarmálastofnun 

tók til starfa (Utanríkisráðuneytið, 2008(b)). 

8) Heilbrigðisstofnun Suðurnesja yrði miðstöð varna gegn því að sjúkdómar berist 

til landsins. 

Í ársskýrslum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja fyrir árin 2006-2011 er ekkert 

sem bendir til þess að stofnunin hafi orðið að einhverskonar miðstöð varna gegn 

því að smitsjúkdómar berist til landsins. Þvert á móti hefur HSS, eins og svo 

margar aðrar heilbrigðisstofnanir víðsvegar um land, orðið að skera niður og 

hagræða í rekstri sínum vegna efnahagsþrenginga.  

9) Varnarmálaskrifstofa flytji starfsemi sína á Keflavíkurflugvöll. 

Þann 1. júní 2008 var Varnarmálastofnun komið á laggirnar. Sinnti hún öllum 

varnartengdum verkefnum og var hún til húsa á varnarsvæðinu á 

Keflavíkurflugvelli (Utanríkisráðuneytið, 2008(a)). Helstu verkefni stofnunarinnar 

voru rekstur íslenska loftvarnakerfisins, þátttaka í samræmdu loftrýmiseftirliti 

og loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins, rekstur og umsjón öryggissvæða og 

mannvirkja í eigu íslenska ríkisins og Atlantshafsbandalagsins og undirbúningur 
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og umsjón varnaræfinga sem haldnar voru á Íslandi (Alþingi, 2008). Stofnunin 

var ekki langlíf, hún var lögð niður 1. janúar 2011 og öll verkefni hennar flutt til 

annarra opinberra stofnana (Vísir, 2010(a)), (Alþingi, 2010). 

10) Flutningur Útlendingastofnunar nær hliðinu inn og úr landinu. Þjónusta við 

hælisleitendur var þá til staðar í Reykjanesbæ en tekið var fram í tillögunum að 

gera þyrfti ráð fyrir enn frekari verkefnum Útlendingastofnunar í framtíðinni.  

Útlendingastofnun er enn til húsa í Reykjavík. Hælisleitendum hefur hins vegar 

fjölgað svo mikið að bæjarstjóri Reykjanesbæjar bar upp tillögu þess efnis að 

bærinn hætti móttöku hælisleitenda þann 1. apríl 2013. Bæjarráð 

Reykjanesbæjar samþykkti tillöguna einróma á fundi sínum þann 28. febrúar 

2013 (Víkurfréttir, 2013). Þegar tillagan var samþykkt í bæjarráði var fjöldi 

hælisleitenda í Reykjanesbæ um það bil 150, tvöfaldur sá fjöldi sem hann var 

þegar Reykjanesbær og Útlendingastofnun gerðu samstarfssamning árið 2004. 

Bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ ákváðu eftir formlega beiðni frá 

Innanríkisráðuneytinu að halda áfram að taka við hælisleitendum til 1. júlí (RÚV, 

2013(a)). Skömmu síðar var fresturinn var svo framlengdur til 1. október (Vísir, 

2013). 

3.1.1.3. Tillögur og umfjöllun um ný tækifæri 

Reykjanesbær hafði samband við utanríkisráðuneytið, Sandgerðisbæ og 

Fjárfestingastofu iðnaðarráðuneytisins og útflutningsráðs varðandi mögulegt 

samstarf um skoðun á tækifærum tengdum alþjóðaflugvellinum og 

athafnasvæðinu þar í kring. Reykjanesbær tilgreindi fimm verkefni sérstaklega: 

1) Íþrótta- og heilsuháskóli.  

Háskólanám í íþróttafræðum hófst í Íþróttaakademíu í Reykjanesbæ haustið 

2005 í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Þá var talað um að góð 

íþróttamannvirki á varnarsvæðinu gætu komið að góðum notum. 

Í júní 2007 var Íþróttaakademían (sem staðsett var í Keflavík) sameinuð Keili, 

miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. Íþróttaakademían tók til starfa haustið 
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2005 (mbl.is, 2005). Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs er enn starfandi 

á Ásbrú og búa margir nemendur skólans í húsnæði sem áður hýsti starfsmenn 

varnarliðsins. 

2) Mögulegar strætisvagnatengingar við höfuðborgarsvæðið og flutningur 

innanlandsflugs til Keflavíkur. 

Innanlandsflugið fer enn um Reykjavíkurflugvöll og er fátt sem bendir til þess að 

það verði flutt til Keflavíkur. Ekkert varð af strætisvagnatengingu. 

3) Reykjanesbær ætti að vera tilbúinn að taka yfir rekstur Helguvíkurhafnar og 

bjóða svo reksturinn út til olíufélaga eða flugrekstraraðila. 

Á árunum 2007 - 2010 fóru Reykjaneshafnir í miklar framkvæmdir við 

Helguvíkurhöfn til þess að laða að fjárfesta. Framkvæmdirnar kostuðu tæpar 

1100 milljónir króna (Siglingastofnun, 2012, bls. 26-27). Fjallað er meira um 

framkvæmdir á Helguvíkurhöfn í kaflanum um stór atvinnutækifæri á 

Suðurnesjum. 

4) Álver í Helguvík 

Norðurál var tilbúið að hefja framkvæmdir við 120 þúsund tonna álver árið 2007 

sem, að þeirra sögn, myndi skapa um 500 ársverk. Reiknað var með að rekstur 

gæti hafist árið 2009 ef 200 MW orka fengist til verkefnisins.  

Enn hefur ekkert álver risið í Helguvík. Í ársbyrjun 2013 sagði Ragnar 

Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, í viðtali við mbl Sjónvarp að Norðurál hefði 

alls eytt um 15 milljörðum króna í verkefnið (mbl Sjónvarp, 2013). Meira verður 

fjallað um álverið í kaflanum um stór atvinnutækifæri. 

5) Íbúafjölgun 

Vegna mikillar íbúafjölgunar hafði eftirspurn eftir landi undir íbúðir rokið upp. 

Að sögn forsvarsmanna Reykjanesbæjar var mikil eftirspurn eftir 

atvinnuhúsnæði en framboðið takmarkað og sá bærinn því mörg tækifæri á 

varnarliðssvæðinu. Ekki kæmi til greina að setja húsnæði varnarliðsins á 



 

 

 

 

38 

almennan markað nema með samþykki bæjarins vegna hættu á að virði þeirra 

fasteigna sem fyrir voru í Reykjanesbæ myndi lækka. 

Fyrst um sinn voru það aðeins námsmenn sem fengu að leigja húsnæði á gamla 

varnarsvæðinu en nýlega var opnað fyrir almennan markað. 

3.2. Sérstakar aðgerðir í kjölfar efnahagshrunsins 

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hélt ríkisstjórnarfund í húsnæði 

Víkingaheima í Reykjanesbæ þann 9. nóvember 2010. Áður en fundurinn hófst 

fundaði ríkisstjórnin með bæjar- og sveitastjórnarmönnum á Suðurnesjum og fór 

yfir tillögur til þess að efla atvinnu og byggð á svæðinu (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Fyrir fundinn hafði ríkisstjórnin óskað eftir hugmyndum að aðgerðum sem gætu 

komið Suðurnesjunum vel. Einnig hafði ríkisstjórnin farið yfir hugmyndir sem 

komu úr vinnslu við svokallaða 20/20 sóknaráætlun fyrir Suðurnes. Samkvæmt 

fréttatilkynningu frá Forsætisráðuneytinu voru þrettán tillögur úr nokkrum 

ráðuneytum samþykktar.  

Alþingismennirnir Eygló Harðardóttir og Unnur Brá Konráðsdóttir hafa tvívegis 

óskað eftir skriflegu svari frá forsætisráðherra um framvindu verkefnanna, í 

fyrra skiptið í janúar 2011 og í seinna skiptið í september 2012. Hér í 

framhaldinu mun ég fara yfir þann árangur sem áætlanir þáverandi ríkisstjórnar 

hafa skilað samkvæmt svörum sem bárust úr forsætisráðuneytinu 

(Forsætisráðherra, 2011), (Forsætisráðherra, 2012) .  

3.2.1. Tillögur frá Ríkisstjórn Íslands 

1) Samráðsvettvangur stjórnvalda og sveitarfélaga á Suðurnesjum. 

Samþykkt var að koma á laggirnar sérstökum samráðsvettvangi 

ríkisstjórnarinnar og sveitarfélaganna á Suðurnesjum til að vinna að framgangi 

málanna sem ríkisstjórnin samþykkti.  

2) Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði yrði athuguð. 
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Hagkvæmniathugun var gerð á því að flytja Landhelgisgæsluna til Keflavíkur. 

Niðurstaða athugunarinnar var sú að ekki væri skynsamlegt, til skamms tíma 

litið, að flytja gæsluna (RÚV, 2011).  

Þessi umræða kemur þó enn upp annað slagið. Tillaga til þingsályktunar um 

flutning Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar var síðast flutt á Alþingi í 

nóvember 2011 af Björgvini G. Sigurðssyni þingmanni Samfylkingarinnar í 

Suðurkjördæmi og voru allir aðrir 9 þingmenn kjördæmisins meðflutningsmenn 

(Björgvin G. Sigurðsson o.fl., 2011), (Vísir, 2011(a)). Lítið bendir hins vegar til 

þess að Landhelgisgæslan verði flutt. Í svari Ögmundar Jónassonar, 

innanríkisráðherra, við fyrirspurn Eyglóar Harðardóttur, alþingismanns 

Suðurkjördæmis, um mögulegan flutning Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja 

kemur fram að árlegur rekstrarkostnaður eftir flutning Landhelgisgæslunnar 

myndi aukast um tæpar 692 milljónir króna og einskiptiskostnaður yrði tæpar 

704 milljónir króna. Í svari ráðherrans kemur einnig fram að eingöngu hefði 

verið litið til fjárhagslegra áhrifa en horfa þurfi til fleiri þátta þegar endanleg 

ákvörðun verður tekin (Innanríkisráðherra, 2011).  

3) Bætt samkeppnisskilyrði gagnavera. 

Alþingi samþykkti breytingu á lögum um virðisaukaskatt í því skyni að gera 

samkeppnisstöðu gagnavera á Íslandi samkeppnishæfa við gagnaver í löndum 

innan ESB. Gagnaver Verne Holding tók til starfa í febrúar 2008. Um það bil 15 – 

20 manns vinna þar. Meira verður fjallað um gagnaver í kaflanum um stór 

atvinnutækifæri. 

4) Verklegum framkvæmdum á þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar verði flýtt. 

Farið var í ytra viðhald bygginga á Ásbrú og fékk Landhelgisgæslan tvö 

umhverfishreinsunarverkefni, annað við Stafnes í Sandgerði en hitt við Patterson 

flugvöll. Kostnaður verkefnanna nam 135 milljónum króna og voru áætluð 

ársstörf 15. 
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5) Kynningar- og markaðsátak á fasteignum á varnarsvæðinu (Kadeco og 

Fjárfestingarsvið Íslandsstofu). 

Ráðist var í markaðsherferð þar sem fasteignir á Ásbrú voru auglýstar 

innanlands og utan. Kostnaðurinn við verkefnið var 15 milljónir og áætlað var að 

1 ársverk hafi skapast. Í svari forsætisráðherra kom fram að eftirspurn eftir 

atvinnuhúsnæði hefði aukist í framhaldinu og að einhverjir nýir leigusamningar 

hefðu verið undirritaðir en ekki kom fram hversu margir þeir voru. 

6) Hersetusafn á Suðurnesjum. 

Húsnæði sem áður hýsti svonefndan Officera klúbb var endurskipulagt og gerður 

var sérstakur salur fyrir Hersetusafnið. Kostnaðurinn við framkvæmdirnar var 

100 milljónir króna og áætluð ársverk 16. 

Safnið hefur enn ekki opnað en unnið er að undirbúningi þess. 

7) Starfshópur um atvinnumál á Suðurnesjum. 

Starfshópurinn skilaði skýrslu um atvinnumál á Suðurnesjum til iðnaðarráðherra 

og í framhaldi af því var atvinnuþróunarfélagið Heklan stofnað. Helstu tillögur 

starfshópsins voru þær að ráðast skyldi í mannaflsfrekar endurbætur á 

flugmannvirkjum, fráveitukerfi og stækkun flughlaða á Keflavíkurflugvelli, aukið 

fjármagn yrði sett í Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja og að menntastofnanir á 

svæðinu yrðu efldar með samvinnu og/eða sameiningu vegna þess hve innviðir 

svæðisins væru veikir (Ásta Dís Óladóttir, Eiríkur Hilmarsson, Guðmundur 

Pétursson, 2011).  

Í dag hefur atvinnuþróunarfélagið Heklan umsjón með Vaxtarsamningi 

Suðurnesja. Fjallað verður nánar um Vaxtarsamning Suðurnesja í kafla 4. 

8) Klasasamstarf fyrirtækja á sviði líforku. 

Undir forystu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í samvinnu við ráðgjafafyrirtækið 

Gekon, Kadeco og vaxtarsamnings Suðurnesja var farið af stað með 

langtímaþróunarverkefni á sviði líforku. Greiningarvinnu félaganna lauk í 
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nóvember 2011 og voru helstu niðurstöður þess að stofnun auðlindagarðs myndi 

styrkja atvinnulíf, auka menntun Suðurnesja og auka nýsköpun. 

Ráðinn hefur verið verkefnastjóri fyrir verkefnið og er nú unnið að því að fá 

Reykjanes viðurkennt sem alþjóðlegan jarðvang og er þess vænst að slík 

viðurkenning muni efla straum ferðamanna um Reykjanesið (Reykjanes Geopark 

Project, e.d.). 

9) Hámarkstímabil atvinnuleysisbóta lengt í 4 ár. 

Í desember 2010 var réttur til atvinnuleysisbóta lengdur úr þremur árum í 

fjögur. Breytingin féll úr gildi í árslok 2012. Haustið 2012 gafst einstaklingum í 

atvinnuleit einnig kostur á því að fara í nám eina önn án þess að missa rétt til 

bóta. 

10) Formlegt samstarf sveitarfélaga í velferðarmálum. 

Samstarfshópur um velferðarmál á Suðurnesjum var stofnaður í lok árs 2010 

undir nafninu Suðurnesjavaktin. Hlutverk Suðurnesjavaktarinnar er að efla og 

styrkja samstarf sveitarfélaga á Suðurnesjum í velferðarmálum.  

11) Útibú umboðsmanns skuldara á Suðurnesjum. 

Umboðsmaður skuldara opnaði útibú í Reykjanesbæ í desember 2010. Tveir eru 

þar í fullu starfi, lögfræðingur og ráðgjafi.  

12) Þróun á nýju og fjölbreyttara námsframboði. 

Í svari forsætisráðherra segir að námsframboð á Suðurnesjum sé mjög fjölbreytt 

en þátttaka ekki nægilega mikil. Haldnar voru starfskynningar fyrir elstu 

nemendur grunnskóla á svæðinu, birtir voru pistlar í Víkurfréttum með það að 

markmiði að efla jákvæða umfjöllun um menntun á svæðinu. Unnið var að því að 

þróa nýjar námsbrautir en það gekk illa vegna skorts á fjármunum. Eitt af 

markmiðum verkefnisins var að tryggja rekstrargrundvöll þeirra 

menntastofnana sem voru á svæðin en það virðist ekki hafa tekist að því er fram 
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kom fram í svari ráðherrans að talsverð óvissa væri um starfsemi 

menntastofnanna.  

13) Fisktækniskóli Íslands fái fjárveitingu fyrir stöðugildi. 

Tryggð var fjárveiting fyrir einu stöðugildi hjá Fisktækniskólanum. Einnig fékk 

hann tímabundna viðurkenningu sem einkaskóli á framhaldsskólastigi til loka 

vorannar 2013. Nemendur á haustönn 2012 voru 6. Til athugunar er að samhæfa 

starfsemi skólans öðrum menntastofnunum á Suðurnesjum vegna mikils 

meðalkostnaðar vegna hvers nema. 

 

3.3. Niðurstaða kafla 

Íslensk stjórnvöld voru því alls ekki viðbúin þegar Bandaríkjamenn tilkynntu um 

brottför sína frá Miðnesheiði. Reykjanesbær var hins vegar tilbúinn með tillögur 

og óskaði eftir stuðningi Íslenskra stjórnvalda við framkvæmd þeirra. 

Tillögurnar voru þríþættar: í fyrsta lagi snérust þær um starfsmenn 

varnarliðsins, í öðru lagi um framkvæmdaáætlun og nútímavæðingu varna á 

Keflavíkurflugvelli og í þriðja lagi um ný tækifæri á Suðurnesjum.  

Ekki náðu allar tillögur Reykjanesbæjar fram að ganga. Starfsmönnum 

varnarliðsins gekk hins vegar vel að finna ný störf vegna þenslunnar sem þá var í 

þjóðfélaginu. Einn veigamikill liður í tillögum Reykjanesbæjar var meðal annars 

að útbúa lóðir fyrir stóriðju á Helguvíkursvæðinu og gera svæðið að 

áhugaverðum valkosti fyrir fjárfesta.  

Ríkisstjórn Íslands tilkynnti aðgerðaáætlun eftir ríkisstjórnarfund sem hún hélt í 

Víkingaheimum í nóvember 2010. Þær aðgerðir sem farið var í skiluðu um 40 - 

50 ársstörfum, samkvæmt svari forsætisráðherra við fyrirspurn Unnar Brár 

Konráðsdóttur. Fæst voru störfin þó til frambúðar. Á bilinu 15-20 manns vinna 

til dæmis í gagnaveri Verne Holding á Ásbrú, en önnur störf voru tímabundin 

viðhaldsverkefni og undirbúningsvinna annarra verkefna.  

Ekki hefur verið mikið um framkvæmdir við flugstöðina í Keflavík eftir hrun. 

Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia, sagði í viðtali við Morgunblaðið í janúar 
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síðastliðnum að áætlað væri að félagið færi í framkvæmdir við flugvöllinn í 

Keflavík fyrir um 2,7 milljarða króna (mbl.is, 2013(a)). Áætlað er að 100 manns 

muni að jafnaði vinna við framkvæmdirnar sem munu skapa 30-60 

framtíðarstörf. Á meðal verkefna sem ráðist verður í eru slitlagsendurnýjanir, 

nýtt þjónustuhús og hlöð fyrir flugvélar (mbl.is, 2013).  
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4. Vaxtarsamningur og sóknaráætlun 

Eins og rakið var í kafla 1.3 getur ríkið ýtt undir heildareftirspurn hagkerfis með 

fjölbreyttum hætti. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 gripu íslensk stjórnvöld 

einmitt til aðgerða í þá veru. Flestar þær ákvarðanir og aðgerðir verða að teljast 

almenns eðlis. Með öðrum orðum þá hafa flestar aðgerðir stjórnvalda miðað að 

því að efla efnahagslífið í heild en ekki á ákveðnum svæðum. 

Sem dæmi um almennar aðgerðir eru lenging hámarkstímabils til 

atvinnuleysisbóta úr 3 árum í 4, átakið Allir vinna og aðgerðir sem stuðla að því 

að framhaldsskólum sé kleift að taka inn fleiri umsækjendur. Átakið Allir vinna 

felur í sér endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæði 

og frístundahús þegar unnið er að viðhaldi eða endurbótum á húsnæðinu á 

byggingarstað (Forsætisráðuneytið, 2011), (Allir vinna, e.d.). Aðgerðir á borð við 

þessar koma hagkerfinu vel til skamms tíma litið en aukin fjárframlög í 

menntamál koma hagkerfinu vel til langs tíma litið. 

4.1. Vaxtarsamningar 

Vaxtarsamningar eru tiltölulega nýtt hugtak í íslenskri umræðu. Hins vegar hafa 

aðrar þjóðir, til dæmis Svíþjóð og Finnland, notað vaxtarsamninga sem hluta af 

byggðarstefnu sinni til fjölmargra ára til þess að efla ákveðin landsvæði. Fyrstu 

samningarnir voru kynntir í Svíþjóð árið 1998. Hugmyndin sem býr að baki 

vaxtarsamningum er sú að efla tengsl og samstarf ríkis og sveitarfélaga, 

menntastofnana, einkaaðila og fleiri aðila sem vilja stuðla að uppbyggingu og 

vexti atvinnulífs og samfélags ákveðinna landsvæða. 

Fyrstu vaxtarsamningar á Íslandi voru undirritaðir og komu til framkvæmda árið 

2006. Eitt hlutverk þeirra er að stuðla að svokölluðu klasasamstarfi en 

klasasamstarf er þegar þrjú eða fleiri fyrirtæki vinna saman að sameiginlegu 

verkefni. Er það liður í að styrkja innviði þess svæðis sem vaxtarsamningurinn 

nær til. Nú, árið 2013, ná vaxtarsamningar til allra þeirra svæða sem heimilt er 

að veita byggðastyrki á Íslandi (Byggðastofnun, e.d.(b)), (Iðnaðarráðuneytið, 

2010). 
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Vaxtarsamningur Suðurnesja var undirritaður í febrúar 2010. Til að byrja með 

var það Atvinnuþróunarráð Sambands Sveitarfélaga á Suðurnesjum sem fór með 

rekstur samningsins en í apríl 2011 var Heklan, Atvinnuþróunarfélag 

Suðurnesja, formlega sett á laggirnar. Núverandi samningur, sem gildir út árið 

2013, tryggir Heklunni 27 milljónir króna árlega til úthlutunar til sprotaverkefna 

gegn jafnháu mótframlagi annarra þátttakenda (Vaxtarsamningur Suðurnesja, 

e.d.(a)), (Heklan, e.d.).  

Þrisvar sinnum hefur verið úthlutað úr Vaxtarsamningi Suðurnesja, til samtals 

60 verkefna (Vaxtarsamningur Suðurnesja, e.d.(b)), (Vaxtarsamningur 

Suðurnesja, e.d.(c)), (Vaxtarsamningur Suðurnesja, e.d.(d)). 

Til langs tíma litið er hlutverk vaxtarsamninganna að efla hagvöxt, samstarf 

fyrirtækja, auka nýsköpun og menntun landsvæða. Til skemmri tíma litið veita 

atvinnuþróunarfélög á borð við Hekluna frumkvöðlum mikilvægan stuðning 

þegar kemur að fyrstu skrefum í fyrirtækjarekstri, gerð viðskiptaáætlana og 

síðast en ekki síst fjármagn til að hrinda framkvæmd verkefna af stað. 

Atvinnuþróunarfélag á borð við Hekluna kemur því landsvæðum á borð við 

Suðurnesin mjög vel, í bráð og til lengri tíma litið.  

4.2. Sóknaráætlun 

20/20 Sóknaráætlun er verkefni sem er á vegum forsætisráðuneytisins. 

Verkefninu var skipt í þrjá þætti: sóknaráætlanir landshluta, framtíðarsýn og 

samkeppnishæfni.  

Í skýrslu sem unnin var af ráðgjafafyrirtækinu Expectus koma fram kunnugleg 

stef. Efla þurfi menntun á svæðinu, stuðla samvinnu stofnana á öllum sviðum og 

örva atvinnulífið. Gert var ráð fyrir að af þeim 400 milljónum sem ríkisstjórn 

Íslands samþykkti til úthlutunar fyrir árið 2013 í sóknaráætlanir landshluta 

myndu rúmar 45 milljónir renna til Suðurnesja. Einnig var gert ráð fyrir 

mótframlagi sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra aðila upp á rúmar 18 milljónir 

og að samtals yrði því 63,5 milljónum króna varið í sóknaráætlun Suðurnesja 

árið 2013. 27,5 milljónum í verkefni tengd atvinnu- og nýsköpunarmálum, 
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rúmum 15 milljónum í menningar- og menntamál og tæpri 21 milljón í markaðs 

og ímyndarmál (Expectus, 2013).  

Sem dæmi um verkefni sem ráðgert er að fara í er að ná samkomulagi um 

flutningsleiðir orku til stóriðju í Helguvík, eflingu fullvinnslu á sjávarfangi og 

greiningu tækifæra í fjarnámskennslu á háskólastigi. 

4.3. Niðurstaða kafla 

Vaxtarsamningur Suðurnesja og sóknaráætlunarverkefnið eru góð aðstoð við 

atvinnurekendur og frumkvöðla á svæðinu og vel þess virði að haldið verði 

áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið. Örva þær hagvöxt Suðurnesjanna 

bæði í bráð og til lengdar. 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að þau verkefni sem um var fjallað í kaflanum 

skili strax árangri. Uppbygging innviða á borð við sterkara menntakerfi og 

menntun mannafla tekur langan tíma. 

Vaxtarsamningarnir og sóknaráætlun koma svæðinu vel til skamms tíma litið en 

aukin fjárframlög til menntamál nýtast svæðinu vel til lengri tíma litið. Unnið er 

að því hjá Atvinnuþróunarfélaginu Heklunni að koma mörgum litlum 

sprotafyrirtækjum til hjálpar og styðja þau til vaxtar og framþróunar. Reikna má 

fastlega með því að afföll verði af þessum sprotafyrirtæki þar sem um 

frumkvöðlastarf er að ræða.  

Út úr þessu öllu vaxa og vaxa og eflast tengsl ríkis, sveitarfélaga, menntastofnana 

og einkaaðila sem er til góðs fyrir svæðið í heild. Því verður að líta á 

vaxtarsamninginn og sóknaráætlunina sem mjög jákvæða þróun fyrir innviði 

svæðisins í heild. 
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5. Stór atvinnutækifæri á Suðurnesjum 

Miklum væntingum hefur verið haldið á lofti þess efnis að stórar 

iðnaðarframkvæmdir geti komið Suðurnesjunum til bjargar. Vonir hafa verið um 

mörg vel launuð störf við undirbúning og uppbyggingu slíkra verkefna sem og 

framtíðarstörf þegar framkvæmdum er lokið. Hins vegar hafa þær hugmyndir 

sem mest hefur verið fjallað um ekki náð fram að ganga nema að mjög 

takmörkuðu leyti. 

Flest þessara verkefna gera ráð fyrir að nokkuð hundruð manns muni starfa að 

uppbyggingu og í framhaldinu muni hagvöxtur, sem byggir á útflutningi, sjá 

fjölda fólks fyrir vel launuðum störfum.  

Hér á eftir mun ég fjalla um nokkrar af þessum hugmyndum. 

5.1. Álver í Helguvík 

Álversframkvæmdir hafa í mörg ár verið mjög umdeildar á Íslandi, meðal annars 

vegna þess hversu orkufrekur iðnaðurinn er og ekki eru allir sammála um hvaða 

náttúruauðlindir skal virkja til þess að ná í orku.  

Í maí árið 2005 undirrituðu fulltrúar Norðuráls, Reykjanesbæjar og Hitaveitu 

Suðurnesja samkomulag um að kanna möguleika á rekstri álvers í Helguvík. 

Seinna sama ár birti verkfræðistofan Hönnun hf. niðurstöður könnunarinnar. 

Niðurstöðurnar voru jákvæðar, hægt væri að byggja 250 þúsund tonna álver á 

iðnaðarsvæðinu í Helguvík og uppfylla öll umhverfisskilyrði. Yrði iðnaðarsvæðið 

stækkað væri hægt að stækka álverið enn frekar. Einnig kom fram í könnuninni 

að auðvelt yrði að flytja orku til Helguvíkur. Reiknað var með að framkvæmdir 

gætu hafist árið 2007 og að álframleiðsla gæti hafist á árunum 2010 - 2015 

(Markaðurinn, 2005), (Viðskiptablaðið, 2005(a)). 

Landsnet Hf. og Norðurál undirrituðu samning um raforkuflutning í október 

2007, Reykjanesbær veitti byggingaleyfi í mars 2008 (Viðskiptablaðið, 2008) og 

var fyrsta skóflustungan að álverinu tekin í júní sama ár (Vísir, 2008(c)). 

Umhverfisstofnun veitti starfsleyfi fyrir álverinu í september árið 2008 (mbl.is, 

2008(a)). 
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Fulltrúar Norðuráls reikna með að um 600 ný störf verði til í álverinu á 

rekstrartíma þess og að hátt í 2.000 störf muni tengjast því og rekstri þess. 

Fulltrúar fyrirtækisins hafa einnig reiknað með að bygging álvers í Helguvík og 

tengdar framkvæmdir, á borð við orkumannvirki, skapi um 10.000 ársverk á 

byggingartímanum (Norðurál, e.d.). Árið 2008 var áætlað að kostnaður við fyrsta 

áfanga álversins yrði á bilinu 60 – 70 milljarðar króna og framleiðslugeta 

álversins um 150.000 tonn á ári (mbl.is, 2008(b)). 

Nú eru liðlega 8 ár liðin frá því að fulltrúar Reykjanesbæjar, Norðuráls og 

Hitaveitu Suðurnesja undirrituðu samkomulag um mögulegt álver. Hundruðum 

milljóna hefur eytt í undirbúningsvinnu, meðal annars við uppbyggingu 

stóriðjuhafnar í Helguvík. Undir liðnum óstyrkhæfar hafnarframkvæmdir í 

skýrslu Siglingastofnunar um framkvæmd samgönguáætlunar 2011 kemur fram 

að framkvæmdakostnaðurinn á árunum 2007 - 2010 hafi numið 1.083 milljónum 

króna (Siglingastofnun, 2012, bls. 26-27).  

5.2. Gagnaver 

Á blaðamannafundi, sem haldinn var þann 26. febrúar 2008, kynnti Verne 

Holdings, fjárfestingarfélag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar og bandaríska 

fjárfestingarsjóðsins General Catalyst Partners, áætlanir sínar um uppbyggingu 

gagnavers á gamla varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Við sama tækifæri 

skrifuðu forsvarsmenn Verne Holding undir samninga um raforkukaup við 

Landsvirkjun, leigu á flutningsrými við Farice um Farice-1 og Danice-1 

sæstrengina ásamt kaupum á fasteignum við Þróunarfélag Suðurnesja. Talað var 

um að nú hæfist nýr kafli í atvinnusögu Íslands (Vísir, 2008(a)). 

Á blaðamannafundinum tilkynnti Verne Holding um 20 milljarða króna 

fjárfestingu. Reiknað var með að starfssemi við gagnaverið hæfist seinna sama ár, 

að gagnaverið yrði komið í fullan rekstur árið 2012 og að á annað hundrað ný 

störf yrðu til á Suðurnesjum (Vísir, 2008(b)). 
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Gagnaverið hóf hins vegar starfsemi í febrúar árið 2012, fjórum árum seinna en 

áætlað var. Nú er áætlað að gagnaverið verði fullbúið árið 2017 og að 100 störf 

skapist hjá fyrirtækinu (mbl.is, 2012). 

Í júlí 2012 ákvað eftirlitsnefnd EFTA (ESA) að íslenska ríkið skyldi endurheimta 

ólögmæta ríkisaðstoð sem það veitti Verne árið 2008. Ríkisaðstoðin, sem fólst í 

sölu á fasteignum á gamla varnarsvæðinu undir markaðsverði, hljóðaði upp á 

220 milljónir króna. Reykjanesbær hafði einnig veitt Verne undanþágu frá 

fasteigna- og gatnagerðagjöldum frá árinu 2009 og komst eftirlitsnefndin að 

þeirri niðurstöðu að undanþágan væri ósamræmanleg EES-samningnum og 

Reykjanesbær skyldi endurheimta þær frá Verne (EFTA Surveillance Authority, 

2012). 

Í dag kaupa fimm fyrirtæki þjónustu af Verne. Þau eru BMW, 

tölvuleikjaframleiðandinn CCP, GreenCloud, Datapipe og Opin Kerfi (Rath, 2012), 

(Vísir, 2012). 

5.3. Kísilver 

Í júlí 2007 var greint frá því fyrirtækið Icelandic Silicon Corporation myndi reisa 

50.000 tonna kísilmálmverksmiðju í Helguvík. Var því einnig haldið fram að 

fjármögnun væri langt komin og Reykjanesbær hefði gefið vilyrði fyrir lóð undir 

verksmiðjuna. Áformað var að hefja byggingu fyrsta áfanga verksmiðjunnar árið 

2008 og að framleiðsla gæti hafist ári síðar (Víkurfréttir, 2007). 

Í febrúar 2011 náðust svo samningar um að kísilver risi í Helguvík þegar 

fjárfestingasamningar milli stjórnvalda, Reykjanesbæjar og Íslenska kísilfélagsins 

ehf. voru undirritaðir. Við sama tækifæri var gengið frá orkusamningi við HS 

Orku, hafnarsamningi við Reykjaneshöfn og gengið var frá viljayfirlýsingu um 

orkuflutninga við Landsnet. Framkvæmdir við kísilverið áttu að hefjast í byrjun 

sumars 2011 og áætluð ársverk voru 300 á framkvæmdatímanum sem áætlaður 

var 20 mánuðir. Heildarfjárfesting var áætluð rúmlega 17 milljarðar króna. 

Greint var frá því að verkefnið væri fullfjármagnað án ríkisaðstoðar. Gert var ráð 

fyrir 90 framtíðarstörfum (Vísir, 2011(b)). 



 

 

 

 

50 

Annað kom hins vegar á daginn. Í fréttatilkynningu frá Stjórnarráði Íslands í 

mars 2012 kom fram að samningum um orkuafhendingu hefði verið rift vegna 

vanefnda og að helsti fjárfestirinn á bakvið verkefnið hefði snúið sér annað. Til 

athugunar væri þó hvort aðrir framleiðendur gætu gengið inn í verkefnið 

(Stjórnarráð Íslands, 2012). 

5.4. Niðurstaða kafla 

Undanfarin ár hafa margar hugmyndir verið á lofti um stórframkvæmdir á 

Suðurnesjum. Reykjanesbær hefur á undanförnum árum óskað eftir 

framkvæmdafé til hafnaframkvæmda í Helguvík. Ekki hafa fengist fjármunir en 

Reykjanesbær fjármagnað framkvæmdirnar á eigin spýtur.  

Ríkið hefur greitt götu gagnavera á Íslandi og gert skattalegt umhverfi þeirra 

sambærilegt við það sem gerist annarsstaðar í Evrópu. Hins vegar hafa ekki öll 

áform ríkisins skilað því sem til var ætlast. Eftirlitsnefnd EFTA (ESA) kvað upp úr 

um að sala fasteigna á gamla varnarsvæðinu undir markaðsverði væri ekki 

heimil og að Verne bæri að greiða mismun markaðsverðs og söluverðs.  
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6. Niðurstöður  

Hið mikla kerfislæga atvinnuleysi sem viðvarandi hefur verið á Suðurnesjum 

síðan eftir efnahagshrunið á haustmánuðum ársins 2008 má að miklu leyti rekja 

til lágs menntunarstigs á svæðinu. Ástæður þessa menntunarleysis má rekja til 

mikilla atvinnumöguleika hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. Varnarliðið var 

mikilvægur þáttur í samfélagi Suðurnesjamanna, greidd voru ágæt laun fyrir 

störf sem ekki kröfðust mikillar formlegrar menntunnar en hægt var að vinna sig 

upp metorðastigann með námskeiðasókn í mjög sérhæfð störf sem unnin voru á 

herstöð. Samkvæmt kenningum um menntun og menntasókn kýs fólk heldur að 

hefja störf án framhaldsmenntunnar ef núvirtur framtíðarhagnaður hins 

mögulega starfs er hærri en kostnaðurinn við menntunina.  

Eftir brottför herliðsins af Miðnesheiði var þenslan og uppgangurinn í 

þjóðfélaginu svo mikill að ekki kom til stórfells atvinnuleysis á meðal 

Suðurnesjamanna. Vissulega jókst atvinnuleysið en varð ekki stórfellt vandamál 

fyrr en eftir efnahagshrunið. Þá kom hið raunverulega vandamál, skortur á 

formlegri menntun, í ljós og hamlaði því að fólk fengi vinnu. Framhaldsmenntun 

er forsenda rannsókna og nýsköpunar og verður því að leggja áherslu á að 

menntun fólks á svæðinu verði stóraukin.  

Reykjanesbær hafði tilbúna aðgerðaáætlun um hvernig bregðast skyldi við 

skyndilegri brottför varnarliðsins og óskaði eftir stuðningi frá ríkinu. Þar á meðal 

voru óskir um að flýta endurráðningu starfsmanna sem myndu áfram starfa við 

varnarþjónustu og í tengslum við rekstur flugvallarins. Þetta var drifið í gegn á 

skömmum tíma. Hins vegar var bróðurparti tilagnanna ekki sinnt.  

Ríkisstjórn Íslands hélt fund í Víkingaheimum í nóvember 2010. Á fundinum var 

samþykkt að kanna margvísleg mál til eflingar atvinnu og innviða á Suðurnesjum. 

Flestar framkvæmdir sem farið var í í framhaldi fundarins voru skammtíma 

verkefni. Hins vegar varð Vaxtarsamningur Suðurnesja til og má líta á það sem 

góða leið til uppbyggingar svæðisins.  
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Því má segja að bein aðkoma ríkisins að efnahagsmálum á Suðurnesjum hafi að 

mestu leyti verið almenns eðlis og miðuð við heildarsýn stjórnvalda í 

atvinnuuppbyggingu landsins.  
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7. Lokaorð 

Eftir þessa rannsókn á efnahagsmálum á Suðurnesjum er ljós að áfallið vegna 

bankahrunsins hefur reynst Suðurnesjamönnum mjög erfitt. Svæðið hafði ekki 

náð sér að fullu eftir brotthvarf varnarliðsins árið 2006 sem þó hafði ekki eins 

mikil áhrif og mátt hefði vænta. Þar hjálpaði til mikil þensla á árunum 2004 - 

2008 og mikil eftirspurn eftir vinnuafli.  

Til þess að koma jafnvægi á efnahagsmálin á Suðurnesjum þarf, eins og fram 

kemur í ritgerðinni, að auka menntun íbúa svæðisins og nýta til fullnustu 

vaxtarsamninga og sóknaráætlun fyrir Suðurnesin en fleira kemur til; hafa þarf 

hemil á fólksfjölgun því ef fjölgun verður of ör kallar það á opinberar 

framkvæmdir, svo sem skóla, heilsugæslu, lögreglu og þess háttar sem betra væri 

að kæmu með hægfara þróun en ekki stökkbreytingu.  

 

Suðurnesin eru eftirsóknarverður staður sem býr yfir auðlindum, bæði til lands 

og sjávar en aðgæslu er þörf við nýtingu þeirra.  
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