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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um atvinnuþróun á Suðurnesjum frá því að varnarliðið yfirgaf Ísland 

og efnahagsáfallið dundi yfir þjóðina árið 2008. Suðurnesin fundu einna mest fyrir þessum 

áföllum og atvinnuástand var með versta móti. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða 

hvaða hlutverki Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, og Atvinnuþróunarfélagið 

Hekla gegndu í atvinnuuppbyggingu á Suðurnesjum og meta árangurinn af starfsemi 

félaganna. Einnig verður rýnt í aðrar opinberar aðgerðir til atvinnuuppbyggingar sem 

ráðist var í. 

Fjögur viðtöl voru tekin við fólk sem kemur að viðfangsefninu frá ýmsum hliðum. Tveir 

viðmælandanna voru framkvæmdastjórar félaganna á tímabilinu sem um ræðir og hinir 

tveir eru sveitarstjórnarmenn sem þekkja málaflokkinn frá ýmsum hliðum. Einnig var rýnt 

í hagtölur og opinberar skýrslur. Helstu niðurstöður eru að hinar hefðbundnu aðferðir við 

atvinnuþróun á landsbyggðinni hafa ekki skilað miklum fjölda starfa þó mörg smærri 

samfélagsverkefni hafi notið góðs af vaxtarsamningum og uppbyggingarsjóðum. Sjálfbær 

rekstur sprettur sjaldnast upp úr þeim jarðvegi. Kadeco hefur náð athyglisverðum árangri 

bæði í sölu þeirra fasteigna sem varnarliðið skyldi eftir og einnig í að skapa jarðveg fyrir 

áhugaverð fyrirtæki sem hafa haslað sér völl á Ásbrúarsvæðinu. Full ástæða er til að draga 

lærdóm af því hvernig tekist hefur til með Kadeco og byggja á þeirri reynslu til framtíðar í 

þróun atvinnulífsins. 
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Abstract 

This thesis discusses economic development in the Southern Peninsula from the time the 

Iceland Defence Force left Iceland in 2006 and the economic collapse hit the nation in 

2008, until today. The Southern peninsula was hard hit by these crises resulting in a poor 

employment situation. The purpose of the research is to look into the roles Kadeco, the 

Keflavik Airport Development Corporation, and Hekla, the Economic Development 

Corporation, played in resurrecting the economy of the Southern Peninsula and evaluate 

the results of their work. Other public operations and interventions from this period will 

also be considered.  

Four interviews were conducted with people with various expert insights on the 

subject. Two of them were executive directors of the corporations during the research 

period and the other two come from the municipal council who know the subject from 

different angles. Official reports and statistics were also examined. The main results are 

that the conventional approach to economic development in the countryside has not 

created many jobs, although many small scale community projects have enjoyed the 

growth contracts and build-up funds offered. A sustainable business is seldom the result 

of those endevours. Kadeco has achieved interesting results in selling the properties left 

behind by the Iceland Defence Force and also in creating a platform for exciting ventures 

that have gained a foothold in the Asbru area. Lessons can be learned from the outcome 

of Kadeco for future economic development policy. 
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1  Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um atvinnuþróun á Suðurnesjum frá því að ljóst var að varnarliðið 

myndi yfirgefa Ísland. Afleiðing þessa var meðal annars að stærsta hópuppsögn 

Íslandssögunnar var fyrirsjáanleg, að hún myndi hafa mest áhrif á Suðurnesjum og að 

bregðast þyrfti við verulega breyttu landslagi í atvinnumálum.  

Skoðað verður hvaða hlutverki atvinnuþróunarfélög gegndu í atvinnuuppbyggingunni 

og reynt að meta hver árangur þeirrar starfsemi hefur verið. Þróunarfélag 

Keflavíkurflugvallar var stofnað utan um eignir þær sem varnarliðið skyldi eftir og var 

meginmarkið þess að koma þeim eignum í not m.a. með það að leiðarljósi að valda sem 

minnstri röskun á fasteignamarkaði Suðurnesja. Í því augnamiði fór félagið sem fékk 

nafnið Kadeco að beita sér fyrir atvinnuþróun og ýta undir nýsköpun á svæðinu.  

Í hruninu dundi síðan annað áfall yfir þjóðina. Suðurnesin urðu ekki síst illa úti í þeim 

hremmingum og náði atvinnuleysi hámarki um 15%. Til að bregðast við þeirri stöðu var 

annað atvinnuþróunarfélag stofnað sem fékk nafnið Heklan og á að einbeita sér að 

atvinnuþróun á Suðurnesjum öllum. Jafnhliða því er hvert sveitarfélag fyrir sig að vinna 

að atvinnuuppbyggingu hvert á sínu svæði.  

Rannsóknarspurningarnar sem hér verður leitað svara við eru þessar:  

1. Hvaða hlutverki gegndu atvinnuþróunarfélög í atvinnuuppbyggingu á 

Suðurnesjum eftir brotthvarf varnarliðsins? 

2. Hver hefur ávinningurinn verið af starfsemi þessara félaga?   

Í þessu ástandi sem hér er lýst hefur síðan bæst við að Isavia hefur lagt í heilmikla 

þróunarvinnu sem hefur veruleg áhrif á atvinnuþróun á svæðinu. Af þeim sökum er einnig 

velt upp þeirri spurningu hvernig þessir dreifðu kraftar munu vinna saman og hvort 

möguleiki er á að finna skilvirkari, hagkvæmari og árangursríkari lausn fyrir Suðurnesin 

sem atvinnusvæði. Það hefur nefnilega mikil áhrif fyrir þjóðina alla hvernig þjónustan mun 

þróast í kringum alþjóðaflugvöllinn.   
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2  Fræðilegur rammi  

Erfitt getur reynst að finna fræðilegan grunn að aðkomu hins opinbera að atvinnuþróun. 

Það er ekki eitt af skilgreindum verkefnum sveitarstjórna að efla atvinnulífið þó að eitt af 

grundvallar skilyrðum fyrir lífvænlegu samfélagi sé atvinna fyrir íbúana. Viðfangsefnið 

verður skoðað í samhengi við stefnumótunarfræðin almennt og einnig út frá fræðilegri 

skilgreiningu á opinberum stjórntækjum eins og hún birtist í bók Lesters M. Salamon, The 

Tools of Government (2002). 

Í kaflanum verða skoðaðir helstu kenningaskólar um stefnumótun og einnig fjallað um 

greiningarlíkan af víddum stefnumiðaðrar stjórnunar eins og Runólfur Smári Steinþórsson 

setur fram í grein sinni frá 2003. 

2.1 Uppruni stefnumótunar 

Stefnumótun sem fræðigrein á sér ekki ýkja langa sögu þó ræturnar liggi kannski á 

nítjándu öldinni þegar farið var að stunda einstaklingsbundnar áætlanir (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). Skýringin liggur kannski í því að fyrir iðnbyltingu voru fyrirtæki yfir 

höfuð svo smá að lítil þörf var á formlegri stjórnun eða hugsun nema þá helst í stofnunum 

ríkisins (Lynch, 2006). Árið 1910 fara fyrirtæki að vinna fjárhagsáætlanir og starfaskipting 

og stjórnunarhlutverk í anda Henry og Taylor eru skoðaðar (Lynch, 2006, Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

Stefnumótun fær aukna athygli eftir seinna stríðið þegar endurreisn heilu 

þjóðfélaganna úr rústum átakanna lá fyrir (Lynch, 2006). Á þessu tímabili leitast 

stjórnendur við að skoða reksturinn innan frá og einblína á að treysta styrkleika og draga 

úr veikleikum fyrirtækja, líkt og þau væru lokað kerfi (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Stefnumiðuð stjórnun fær viðurkenningu sem sjálfstætt fag meðal fræðimanna upp úr 

1960 (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Stefnumarkandi áætlanagerð einkennir síðan 

stefnumótun upp úr 1970 og hún verður meira formleg. Á þeim árum var frjáls samkeppni 

að aukast og heimurinn varð eitt markaðssvæði og hafði það áhrif á stefnumótunina. 

Fyrirtæki þurftu að aðlaga vörur sínar alþjóðlegum markaði en jafnframt taka tillit til 

staðbundinna þarfa. Jafnframt var meiri áhersla lögð á hvatningu starfsfólks og þátttaka 

þess í stefnumiðaðri stjórnun var aukin (Lynch, 2006).  
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Mikil áhersla var lögð á að greina stöðu á markaði og einnig að greina samkeppnina. 

Kenningar líta svo á að hæfi fyrirtækja snúist um að svara viðbrögðum keppinauta sinna 

til að standast samkeppni á markaði. Stjórnendur líta á reksturinn utan frá  í stað þess að 

líta inn á við og lögð er mikil áhersla á markaðsrannsóknir. Horft er á starfsumhverfið sem 

síbreytilegt og áhersla lögð á að fyrirtækið marki sér skýra stefnu. Í samræmi við stefnuna 

er auðlindum þess ráðstafað í því augnamiði að ná árangri í rekstri (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

Þriðja skeiðið hófst síðan 1985 þegar fræðikenningar breytast í þá veru að horft er á 

tækifærin til árangurs og verðmætasköpunar í víðara samhengi en áður og litið á fyrirtæki 

sem margbrotnar efnahagslegar, menningarlegar og félagslegar einingar. Sífellt þyrfti því 

að samhæfa alla þætti starfseminnar til að ná tilætluðum árangri. Þannig þyrfti skipulag 

allt að verða sveigjanlegra og sköpunargáfa starfsfólks fengi að njóta sín í ríkara mæli með 

því að gefa starfsfólkinu aukið umboð til athafna en bera auk þess meiri ábyrgð á störfum 

sínum. Fyrirtækjamenning og gildismat er með þessum hætti lagt til grundvallar í rekstri 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Upp úr 1990 hefst síðan fjórða skeiðið og áherslur fræðikenninga breytast aftur. Mikil 

þróun verður í samskipta- og upplýsingatækni og fyrirtæki fara að nota veraldarvefinn í 

auknum mæli. Áhersla er lögð á auðlindir fyrirtækisins og mikilvægi samlegðaráhrifa á 

milli rekstrareininga. Fyrirtæki skilgreina duldar eignir og þau eru greind niður í 

kjarnaeiningar. Áhersla er lögð á þekkingarverðmæti og innviði fyrirtækja sem ekki skila 

beinum arði í stað áherslu á fjárhagslegt verðmæti auðlinda og hagnaðareininga. 

Rekstrarárangur er mældur á annan hátt en áður og nýjar leiðir farnar við 

verðmætasköpun með endurskoðun allra ferla auk þess að endurskipuleggja 

stjórnskipulag og farið var að líta til raunhagnaðar í fjármálalegri greiningu. Þátttaka 

starfsfólk í stefnumiðaðri stjórnun fyrirtækisins er talin mikilvæg svo auka megi sérhæfni 

þeirra og einnig samkeppnis- og samstarfshæfni þeirra. Tækni á að hagnýta eins og 

mögulegt er og öll stjórnkerfi eiga að taka mið af stefnu og þróun fyrirtækisins. 

Alþjóðavæðing og tækniþróun eru helstu drifkraftar breytinganna og umhverfi fyrirtækja 

fær víðara kastljós. Verðmætasköpun í gegnum samstarf og netlausnir fær aukna athygli 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 
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2.2 Hvað er stefnumótun? 

Þegar kemur að því að skilgreina hugtakið stefnumótun eru margir kallaðir til og hefur 

ásýndin tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Í stefnumótunarfræðunum eru 

fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök kölluð skipulagsheildir. „Grunnskilgreining á 

skipulagsheild er að þar fari hópur fólks sem skiptir með sér verkum í starfi sem unnið er 

að í ákveðnum tilgangi“ (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011). 

Í bók Lynch (2006), Corporate strategy, segir að stefna varði þróun tiltekinna 

grundvallarþátta skipulagsheilda til framtíðar. Hver er tilgangur þeirra, hverjar eru 

auðlindir þeirra, hverju vilja þær áorka,  og hvernig eiga þær samskipti í þeim heimi sem 

starfað er í. Megininntak stefnu liggi þannig í tilvistargrunni (e. sense of purpose) 

skipulagsheildar á hverjum tíma og hvernig tilgangi hennar sé framfylgt með markvissum 

áætlunum og vel úthugsuðum aðgerðum (Lynch, 2006). Eitt af grundvallarverkefnum allra 

skipulagsheilda er að móta stefnu til að vera undir það búnar að takast á við hið ókomna 

og hið óþekkta í framtíðinni. „Að vinna stefnumiðað felur í sér að mæta framtíðinni og 

leitast við að ná tilteknum árangri á grundvelli afstöðu um það sem viðkomandi 

skipulagsheild vill vera og vill verða.“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 27). 

Í orðum Henderson (1989) er stefna fyrirtækja leit þeirra að aðgerðaáætlun í því 

augnamiði að mynda samkeppnisforskot og bæta sífellt við það. Stefnumótun er þannig 

viðvarandi ferli sem spyr fyrst hvar fyrirtækið er statt og hvað það hefur. Erfiðustu 

keppinautarnir eru þeir sem líkjast fyrirtækinu einna mest en grundvöllur 

samkeppnisforskotsins er munurinn á milli þess og keppinautanna. Ef fyrirtæki skilar 

hagnaði  þá býr það þegar yfir nokkurs konar samkeppnisforskoti og skiptir þá engu hver 

stærð þess er eða styrkur. Að öðrum kosti missir það fleiri viðskiptavini en það laðar að 

sér. Markmiðið er að auka á samkeppnisforskotið með því að skapa sér sérstöðu.  

Henry Mintzberg útlistar stefnuhugtakið með þeim hætti að stefna sé allt í senn 

áætlun, munstur, staða, sýn og leikflétta (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011). Á frummálinu 

er lagt upp með svokallaða fimm P stefnu.  Í fyrsta lagi gæti stefnan verið sú sem er 

fyrirhuguð (e. intended) og fylgt er eftir algjörlega meðvitað eða samkvæmt áætlun (e. 

plan). Hlutirnir fara ekki alltaf eftir áætluninni heldur gerist eitthvað á leiðinni sem myndar 

eitthvað mynstur (e. pattern). Þá er stefnunni lýst eftir því sem þegar hefur gerst. Stefna 

getur líka miðað að því að staðsetja (e. position) vöru á markaði eða í sýn (e. perception) 
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viðskiptavina á vöruna. Að lokum getur stefna verið leikflétta (e. a ploy) eða aðgerð sem 

liður í því að blekkja keppinauta sína og slá ryki í augu þeirra. 

2.2.1 Kenningaskólar 

Fræðasviðið hefur einnig greint ólíka skóla stefnumótunar. Þekktasta flokkunin var kynnt 

af Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998). Í þeirra skrifum eru tilgreindir 10 skólar sem 

falla annað hvort í flokk um leiðandi (e. prescriptive) eða lýsandi (e. descriptive) 

kenningar. Yfirferð Mintzberg og félaga sýnir einnig hvernig stefnumótun skipulagsheilda 

hefur þróast. Stefnumótunarskólarnir eru þessir: 

 Hönnunarskólinn (e. The Design School). Stefnumótun með áherslur á 
hugmyndavinnu og  hönnun. Hentar í stöðugu umhverfi sem krefst ekki 
viðbragðsflýtis á markaði. 

 Áætlanaskólinn (e. The Planning School). Stefnumótun miðar að því að 
skilgreina ítarlega áætlanir sem fylgt er eftir að markmiðunum. Er frekar 
ósveigjanlegt og þolir illa frávik. 

 Staðfærsluskólinn (e. The Positioning School). Stefnumótun tekur mið af 
samkeppnisumhverfinu og hvar varan eða þjónustan passar inn. Horfir ekki 
fram á veginn heldur tekur bara stöðuna. 

 Frumkvöðlaskólinn (e. The Entrepreneurial School). Stefnumótun er í 
höndunum á stjórnandanum sem er þá sterkur leiðtogi með skýra 
framtíðarsýn. Mjög sveigjanlegt kerfi.  

 Hugræni skólinn (e. The Cognitive School). Stefnumótun tekur mið af 
greiningum á sýn viðskiptavina á vörunni.  Ekki alltaf hagkvæmt þar sem erfitt 
getur reynst að elta duttlunga fólks.  

 Lærdómsskólinn (e. The Learning School). Stefnumótun byggir á því að læra af 
reynslunni.  Lærdómur getur verið dreginn af öðrum (e. benchmarking). Þetta 
er vinsæl stefnumótunaraðferð og yfirleitt taka sem flestir starfsmenn þátt í 
ferlinu.  

 Valdaskólinn (e. The Power School). Stefnumótun ræðst af þeim 
hagsmunaaðilum sem hvað mest völd hafa. Gætu verið viðskiptavinir, 
eigendur, stjórnendur eða jafnvel hið opinbera.   

 Menningarskólinn (e. The Cultural School). Stefnumótun byggir á menningunni 
í fyrirtækinu eða samfélaginu. Tekur mið af gildum, menningu og tiltrú.  

 Umhverfisskólinn (e. The Environmental School). Stefnumótun byggir á því 
hversu fyrirtæki eru háð umhverfisþáttum.  

 Formskólinn (e. The Configuration School). Mest leitað í þennan skóla þar sem 
stefnumótun byggir á efni úr öllum skólunum og tekur mið af þróunarferli 
skipulagsheildarinnar.    
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Þrír fyrstu skólarnir leggja áherslu á að setja forskrift að því hvernig skipulagsheildir 

skulu vera og teljast þannig leiðandi (e. prescriptive). Stefnumótun miðar að því að finna 

vissa reglu í innra og ytra umhverfi skipulagsheilda og að stefna sé mótuð á grundvelli 

rökrænnar skynsemi (Lynch, 2006).  

Sex næstu skólar teljast lýsandi skólar (e. descriptive) þar sem áherslan er lögð á að 

lýsa breytingarferlinu. Stefna mótast smátt og smátt þegar hagsmunaaðilar og 

skipulagsheildir eiga samskipti er skapa mynstur athafna (Grant, 2008; Lynch, 2006). 

Síðasti skólinn er nokkurs konar samantekt úr öllum hinum skólunum og kallast  

Formskólinn. Hann er ákveðinn þverskurður allra skólanna og beinir sjónum að ferli 

stefnumótunar innan skipulagsheilda sem umbreytingu (e. transformation) 

stefnumótunar frá einu æviskeiði skipulagsheildarinnar til annars (Mintzberg o.fl., 1998).  

2.2.1.1 Hönnunarskólinn 

Framlag Harvard háskólans til fræðasviðsins hefur fengið nafnið „hönnunarskólinn“ í 

stefnumótunarfræðunum. Það hefur jafnframt verið það sem mest áhrif hefur haft á 

skilning stjórnenda og starfsmanna á hvað felst í stefnumótun og stefnumiðaðri stjórnun 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011). 

Samkvæmt hönnunarskólanum næst árangur eingöngu með viðamikilli greiningu á 

innra og ytra umhverfi fyrirtækja og gildismat allra hagsmunaaðila hafi áhrif á stefnuna. 

SVÓT greiningin er þekktasta verfæri hönnunarskólans og er notað til að taka saman 

styrkleika fyrirtækisins og veikleika og kortleggja ógnanir og tækifæri í umhverfi þess. 

Hönnunarskólinn byggir á að staðsetja fyrirtæki í rekstrarumhverfi sínu og tengja hvað 

best saman það sem fyrirtækið kann og getur og þau tækifæri sem því stendur til boða í 

umhverfinu (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011).  

„Vinnulag hönnunarskólans við stefnumótun er: a) framkvæmd á ytri og innri 

greiningu, b) samantekt á yfirliti yfir tækifæri, ógnanir og lykilárangursþætti sem og yfirliti 

yfir styrk, veikleika og sérstaka færni, c) hönnun og val á stefnu að teknu tilliti til gildismats 

stjórnenda og ábyrgðar gagnvart samfélaginu, og d) framkvæmd stefnunnar“ (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson o.fl., 2011, bls. 77). 

Í orðum Mintzberg og félaga (1998) byggir skólinn á þeim forsendum að stefnumótun 

sé vel ígrundað og meðvitað þróunarferli æðstu stjórnenda sem stilla upp stefnukostum 

eftir ítarlega skoðun og greiningu á ytri og innri þáttum og velja síðan þá stefnu sem fellur 
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best að þeirra hugmyndum og framtíðarsýn og er best til þess fallin að ná fram æskilegri  

breytingu eða framþróun á fyrirtækinu sem færi því samkeppnisforskot. Mesta vinnan fer 

í að móta stefnuna sjálfa og meta síðan valkostina en áhersla er ekki á að innleiða 

stefnuna. 

2.2.1.2 Staðfærsluskólinn 

Stefnumótun samkvæmt staðfærsluskólanum leggur höfuðáherslu á að greina 

samkeppnisumhverfi fyrirtækisins og þau tækifæri sem það býður upp á og geta út frá því  

skapað fyrirtækinu viðvarandi samkeppnisstöðu og þar með sérstöðu gagnvart 

viðskiptavinum (Mintzberg o.fl., 1998; Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011). Einnig er kynnt 

sú nálgun að horfa á fyrirtækið „utan frá og inn“ (DeWit og Meyer 1994). Þó 

staðfærsluskólinn sé skilgetið afkvæmi hönnunarskólans þá skipta samkeppnisumhverfi 

fyrirtækisins og undirliggjandi þættir í atvinnugreininni meginmáli. Þeir kostir 

stefnumótunar sem unnið er úr einskorðast við tækifærin og ógnanirnar sem fyrirtækið 

þarf að vinna úr í sinni atvinnugrein. „Því þarf fyrirtækið að finna og skapa sér vænlega 

stöðu gagnvart keppinautum með hliðsjón af þeim samkeppniskröftum sem það þarf að 

takast á við“ (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011, bls. 77).  

Staðfærsluskólinn er upprunninn í Harvard og kenningar Michael E. Porter (1979, 1980, 

1985, 1990) höfðu mikil áhrif á hann. Það sem einkennir þessa nálgun að mati Mintzberg 

og félaga (1998) er hve stórt hlutverk ráðgjafar og ýmiskonar sérfræðingar spila í 

stefnumótunarvinnunni sem byggir að miklum hluta á margs konar útreikningum. 

Aðferðir Porters til að greina samkeppnisforskot (e. competitive advantage) og fimm 

samkeppniskraftar Porters (e. Porter‘s five forces) hafa verið miklir áhrifavaldar í 

staðfærsluskólanum.  

2.2.1.3 Lærdómsskólinn 

Samkvæmt lærdómsskólanum felast megináherslur stefnumótunar í því að lýsa hvernig 

stefna myndast, hvar hún fer fram, hverjir taki þátt og hvernig hún þróast (Mintsberg og 

fl. 1998). Stefnan birtist þegar starfsfólk upplifir ákveðið ástand, lærir af því og bregst við. 

Talið er að upphafsmaður lærdómsskólans sé James Brian Quinn (1980) sem lagði upp 

með að stefnumótun væri nokkurs konar „rökrænt smáskrefaferli“ (e. logical 

incrementalism) og spáir í það hvernig stefnan mótast frekar en að segja til hvernig eigi 

að móta hana (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2011).  
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Rætur lærdómsskólans liggja líklegast í skrifum Charles Lindblom frá 1959 um 

„sundurlaust smáskrefaferli“ (e. disjointed incrementalism). Að hans mati myndast 

stefna, frá stjórnarfarslegu sjónarmiði, sem áframhaldandi (e. serial), styðjandi (e. 

remedial) og hlutað (e. fragmental) ferli þar sem allar ákvarðanir eru einstakar og teknar 

til að leysa vandamál sem upp koma, án þess að taka tillit til lokamarkmiða eða tengsla 

við aðrar ákvarðanir. Inntakið í kenningu Lindbloms um stefnumótun er að „framvinda 

stefnumiðaðra athafna sé frekar flókin, illa fyrirsjáanleg og hægfara“ (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson o.fl., 2011, bls. 78). 

2.3 Stefnumiðuð stjórnun – fjórar víddir til greiningar 

Hér verður greint frá greiningarlíkani sem Runólfur Smári Steinþórsson (2003) kynnti sem 

„rannsóknarverkfæri til að draga fram þær forsendur og þau séreinkenni sem koma fram 

og setja mark sitt á stefnumiðaða stjórnun tiltekinnar skipulagsheildar” (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003, bls. 33). 

Víddirnar eru taldar fjórar og er ætlað að draga fram svör við eftirfarandi spurningum: 

„a) Tilvist: hvers vegna er skipulagsheildin til staðar; b) Innihald: um hvað snýst starfsemi 

hennar; c) Ferli: hvernig fer starfsemin fram; d) Samhengi: úr hverju, hvar, af hverjum og 

fyrir hverja er starfsemin framkvæmd.“ (mynd 1). 

 

Mynd 1. Fjórar víddir stefnumiðaðrar stjórnunar 
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2.3.1 Tilvistarvíddin 

Tilvistargrundvöllur skipulagsheildarinnar byggir á atriðum eins og lögum og samþykktum 

og lýsir tilgangi starfseminnar, mótar hlutverk hennar og framtíðarsýn í grófum dráttum 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Tilvistargrundvöllurinn segir til um 

hugmyndafræðina á bak við stofnun og rekstur fyrirtækis og gefur vísbendingar um 

efnahagslegar forsendur fyrir tilvist þess. Það getur skipt máli hvað það var sem réði 

stofnun fyrirtækis og hvaða fyrirmyndir voru að baki. Hugtakið er þannig mjög víðtækt og 

skipta má tilvistargrunninum í sex þætti. Þeir eru a) uppruni, b) fyrirmynd, c) hlutverk, d) 

meginstefna, e) stjórnunarstefna og f) framtíðarsýn (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Uppruni: Mikilvægt er að skoða uppruna og sögu fyrirtækis og hvaða áherslur réðu 

stofnun þess. Einnig að draga fram hvernig þróun fyrirtækisins hefur verið og hvaða 

einstaklingar settu svip á starfið. 

Fyrirmynd: Fyrirtæki eiga sér oftast einhverjar fyrirmyndir hvort sem þær eru beinar 

eða óbeinar. Hún er bein þegar hermt er eftir fyrirkomulagi annars staðar frá og óbein 

þegar fyrirkomulag er yfirfært á milli sviða (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Hlutverk: Með hlutverki er átt við ákveðin meginverkefni sem fyrirtækinu er ætlað að 

leysa og raungera þannig þann ávinning sem umbjóðendur og hagsmunaaðilar sækjast 

eftir. Ákvörðun um meginstefnu myndar umgjörð fyrir útfærslu á starfsgrundvelli 

fyrirtækisins og þarf að opna augu stjórnenda fyrir þeim tækifærum sem fyrirtækið 

stendur frammi fyrir (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Framtíðarsýn: Framtíðarsýnin segir til um hvert fyrirtækið stefnir og hvað það vill 

verða. Þá er dregin upp mynd af þeirri stöðu, skipan og ímynd sem umbjóðendur ætlast 

til að ná á ákveðnum tíma (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Viðskiptaáherslur: Viðskiptaáherslur draga fram útlínur starfseminnar með sérstaka 

áherslu á viðskiptasvið og samkeppnisáherslur. Þær gefa vísbendingu um starfsramma 

fyrirtækisins og draga fram sérstöðu þess. 

Stjórnunaráherslur: Hér er spurningunni um hvernig fyrirtækið vill starfa svarað. Það 

er hvaða skipulagsgerð er viðeigandi, hvernig fer samræming starfseminnar fram, hvaða 

hvatakerfi á við og hvernig á að meta árangur (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 
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2.3.2 Innihaldsvíddin 

Innihaldsvíddin dregur fram við hvað fyrirtækið starfar og hver varan er eða þjónustan 

sem er í boði. Hugmyndafræðilegur grunnur er sá sami og í tilvistarvíddinni en hér er reynt 

að ná utan um starfsemina á hlutbundnari hátt, þ.e. hvað er gert í raun og veru og hvað á 

að gera í náinni framtíð. Innihaldsvíddin hjálpar til við að greina starfsgrundvöll 

fyrirtækisins og honum má skipta í þrennt: a) viðskiptasvið og þjónustutilboð, b) 

vinnslusvið og samvirkni, c) samkeppnisáherslur og sérstaða (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

Viðskiptasvið og þjónustutilboð: Með viðskiptasviði er átt við meginverkefni 

fyrirtækisins, atvinnugreinina sem það starfar í, markaðssvæðið, viðskiptavinina sem það 

þjónar, notagildi vörunnar sem boðið er upp á, þörfina sem á að uppfylla, vöru- og 

þjónustuframboðið, verð og gæði, vörutækni og framleiðslutækni. Þjónustu má síðan 

flokka í kjarnaatriði, lykilatriði, stuðningsatriði, umgjörð, samskipti og þátttöku (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003).  

Vinnslusvið og samvirkni: Vinnslusviðinu má lýsa með virðiskeðju Porters (1985) ef um 

vöruframleiðslu er að ræða og hugtaka eins og virðisnets eða virðisstofu þegar um 

þjónustu er að ræða (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Lykilatriði er að rýna í 

verðmætasköpunina og draga fram hvaða þáttum í ferlinu fyrirtækið sinnir sjálft og hvað 

hentar í úthýsingu og hvaða samvirkni kemur best út. 

Samkeppnisáherslur og sérstaða: Í samkeppni þarf fyrirtæki að ákveða hvaða vöru eða 

þjónustu það  vill bjóða viðskiptavinum sínum, með hvaða hætti það vill keppa og hvernig 

það vill aðgreina sig. Samkeppnisforskot getur legið í lykilstöðu á markaði eða átt rætur 

að rekja til sérstakrar færni fyrirtækisins. Gagnlegt getur verið að greina stöðuna með því 

að líta til tiltækra auðlinda, varanleika, staðkvæmdaráhættu, mannauðs fyrirtækisins og 

þekkingarverðmæta (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

2.3.3 Ferlisvíddin 

Ferlisvíddinni er ætlað að greina frá því hvernig fyrirtækið starfar, hefur starfað og hvernig 

það muni starfa í náinni framtíð. Þá er sérstaklega horft til verklags, aðferða og venja sem 

einkenna reksturinn. Tilvistarvíddin og innhaldsvíddin einblína á starfsramma 

fyrirtækisins en ferlisvíddin skerpir á ferli athafna og samhengi þeirra. Runólfur (2003) 

telur að ef hugað er markvisst að mótandi og einkennandi starfsháttum fyrirtækisins þá 
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megi treysta stefnumiðaða stjórnun þess. Þá er horft til eftirfarandi þátta: a) þróunarskeið 

fyrirtækis, b) vinnubrögð þess og venjur og c) það sem skiptir máli til að ná árangri. 

Þróunarskeið: Stefnumótunarfræðin hafa samkvæmt venju tekið mið af því á hvaða 

aldursskeiði fyrirtæki er við greiningarvinnu. Fyrirtæki geta verið reist á gömlum rústum, 

farið í gegnum sameiningarferli, forstjóraskipti o.fl. Þróunarskeið getur einnig varpað ljósi 

á menningu fyrirtækisins með því að skoða siði og venjur, sögur, tákn og tungumál sem 

notað er.  

Vinnubrögð og venjur: Það er hverju fyrirtæki nauðsynlegt að draga fram upplýsingar 

um ráðandi vinnubrögð og venjur. Það getur t.d. verið gert með skráningu verkferla og 

leiðbeinandi vinnureglna. Starfshættir og atferli fyrirtækis endurspeglar þá færni og 

kunnáttu sem í því býr. Þekking skapast svo í gegnum samvirkni og samtengingu 

starfsmanna, viðskiptavina, birgja og annarra hagsmunaaðila (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

Árangur: Lykilhlutverk hverrar skipulagsheildar er að skila árangri. Margar aðferðir eru 

til að mæla árangur þó hefðin leiti í reikningshaldið og fjárhagslegt uppgjör. Það er 

fljótlegasta leiðin til að mæla verðmætasköpunina sem reksturinn leiðir af sér. Undanfarið 

hefur árangursmatið verið útvíkkað og horft til verðmætasköpunar í stærra samhengi en 

áður. Þannig er allt ferlið skoðað og árangur metinn á öllum stigum ferlisins. Þó er horft 

sérstaklega til þeirra þátta sem mestu skipta fyrir starfsemina (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

2.3.4 Samhengisvíddin 

Samhengisvíddin hjálpar stjórnendum að greina og skilja þau atriði sem snerta umhverfi 

og innviði fyrirtækja. Samhengi er víðfeðmt hugtak og tekur á efnahagslegu, 

landfræðilegu, pólitísku, skipulagslegu, hugarfarslegu og menningarlegu samhengi 

fyrirtækja. Greint er á milli ytra og innra samhengis. 

2.3.4.1 Ytra samhengi 

Þegar ytra umhverfi fyrirtækja er skoðað er bæði hægt að skoða almenna umhverfið og 

einnig viðskiptaumhverfið. Mikilvægast er að greina þá drifkrafta í umhverfinu og þá þætti 

sem fyrirtæki verður að ráða við (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 
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Athafnasvæði: Þegar talað er um athafnasvæði er bæði átt við landfræðilega 

staðsetningu og einnig markaðinn sem fyrirtækið starfar á. Í þeim hópi eru viðskiptavinir, 

birgjar, samkeppnisaðilar og nánast allir hagsmunaaðilar fyrirtækisins.  

Hagsmunaaðilar: Hægt er að líta á fyrirtækið sem bandalag hagsmunaaðila og er það 

algjört grundvallaratriði að jafnvægi sé í þeim samskiptum. Áhrif þeirra geta bæði verið 

neikvæð og jákvæð og viðmiðin um árangur mismunandi. Helstu hagsmunaaðilarnir eru: 

eigendur, lánadrottnar, ríkisvaldið, sveitarfélagið, birgjar, starfsmenn og viðskiptavinir. 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Viðskiptavinir: Markaðssinnuð fyrirtæki setja viðskiptavininn í öndvegi og gera sér far 

um að mæta væntingum hans þannig að ávinningur hans skili ánægju og vilja til frekari 

viðskipta. Reynt er að skapa fyrirtækinu sérstöðu og samkeppnisforskot með ýmsum 

markaðsaðgerðum, s.s. markhópagreiningu og markaðshlutun. 

Samkeppni: Fá fyrirtæki starfa í tómarúmi á markaði og því þarf að taka tillit til þess 

hvernig markaðurinn lítur út. Fyrirtækin hafa síðan ýmis tól og tæki til að bæta 

samkeppnisaðstöðu sína. Má þar nefna verð, vöruna sjálfa og tilboð um þjónustu, 

staðarval og kynningarmál (Kotler, 1994). Annað kemur einnig til skoðunar s.s. umgjörð 

þjónustunnar, starfsmannaval og þátttaka viðskiptavina. Í þessu samhengi er gott að gera 

greiningu á markaði m.t.t. samþjöppunar, samkeppnishindrana og aðgengis að 

upplýsingum (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

2.3.4.2 Innra samhengi 

Mikil skörun er á milli ytra og innra samhengis fyrirtækja og verður í auknum mæli eftir 

því sem samfélagið verður meira þekkingarsamfélag. Mikill vöxtur í þjónustugeiranum 

kallar á meiri samskipti viðskiptavinar og starfsmanna fyrirtækja. Af þeim sökum snýr 

mikilvægi þess að hæfni og þekkingu starfsmannanna (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003). 

Samskipti: Samskipti eru kjarninn í þjónustu- og þekkingarþjóðfélaginu. Með auknum 

samskiptum við viðskiptavininn er betur hægt að þekkja þarfir hans og óskir og sérsníða 

ávinning að hverjum og einum. Flest stærri fyrirtæki hafa lagt höfuðáherslu á að byggja 

upp öflugt viðskiptamannakerfi til að efla tengslin við viðskiptavini.  

Auðlindir: Mögulegt er að greina auðlindir í þrennt: náttúrulegar auðlindir, mannauð 

og fjármagn. Nýting auðlinda ákvarðar síðan framleiðsluþættina sem unnið er úr til að 



 

22 

framleiða vörur og þjónustu. Eins og greint var frá hér að ofan er áherslan að færast æ 

meira yfir á mannauðsþáttinn og þá þekkingu og færni sem í fyrirtækinu býr.  

Starfsfólk: Margt bendir til að áhersla á mannauðinn sé sífellt að aukast og fyrirtæki 

reyni eftir megni að halda starfsfólki ánægðu og hafi vilja til að vinna vel. Markmið 

fyrirtækis og starfsfólks þarf þannig að fara saman. „Árangur fyrirtækis veltur á því að 

starfsmenn gangi í verkin, sýni frumkvæði og leggi sitt af mörkum til að þjónusta verði 

hnökralaus.“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 48). 

Skipulag: Stjórnskipulag fyrirtækis, upplýsingakerfi, framleiðslukerfi, umbunar- og 

hvatningarkerfi, samskiptakerfi og eftirlitskerfi miða öll að því að teikna upp með hvaða 

hætti fyrirtækið hyggst gera ætlunarverk sitt að veruleika. Skipulag fyrirtækja getur verið 

með ýmsum hætti en nauðsynlegt er að greina með hvaða hætti skuli haga 

verkaskiptingu, sérhæfingu og samræmingu. Skipulagið segir einnig til um það hver 

farvegur auðlinda er og hver nýting hráefna, fjármagns og mannauðs er. 

2.4 Opinber stjórntæki 

Hér verður fjallað um fræðilega samantekt Lester M. Salamon um notkun opinberra 

stjórntækja eins og þau birtast í bókinni The Tools of Government (2002).  Í bókinni eru 

kynntar víddir og viðmið er skýra hvernig hin ólíku opinberu stjórntæki hafa áhrif á það 

hvernig verkefni stjórnvalda eru útfærð. Hér verður gerð grein fyrir þeim stjórntækjum 

sem tengjast tveimur atvinnuþróunarverkefnum sem ráðist var í á Suðurnesjum. Annars 

vegar  Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf. og hins vegar Atvinnuþróunarfélaginu 

Heklunni. 

„Opinbert stjórntæki er greinanleg aðferð sem beitt er til að leysa almenningsvanda 

með almennum aðgerðum“ (Salamon, 2002, bls. 19). Stjórntæki þessi innihalda nokkra 

þætti; tegund gæða eða virkni (s.s. reiðufé, höft eða bönn, upplýsingamiðlun); tæki til 

dreifingar (s.s. lán, styrkir, beiðnir, skattheimta); dreifingarkerfi (opinber stofnun, 

félagasamtök, sveitarfélög, einkafyrirtæki) og skráðum og óskráðum reglum sem 

skilgreina sambandið milli aðila í dreifikerfinu. Salamon telur upp fjórtán stjórntæki í bók 

sinni. Hefur hvert stjórntæki kosti og galla sem verður að vega og meta þegar velja á 

hentugustu leiðina við lausn hinna ýmsu verkefna. 

Hægt er að flokka stjórntæki sem beint stjórnvald (e. direct government) eða sem 

óbein stjórntæki (e. indirect tools). Það telst beint stjórnvald þegar hið opinbera eða 
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stofnanir þess ákvarða opinber verkefni, fjármagna þau, skipuleggja og framkvæma. 

Þegar stjórnvöld nota óbein stjórntæki er öðrum aðilum treyst til að útfæra og 

framkvæma verkefnin að stórum hluta. Verkefnið er fjármagnað af hinu opinbera en því 

útvistað til annarra aðila.  Það gætu verið aðrar ríkisstofnanir, félagasamtök, fyrirtæki og 

einstaklingar sem taka að sér verkefni fyrir ríkið. Hið opinbera er í mörgum tilvikum að 

deila sínu valdi í margháttuð samstarfsverkefni. Með útvistun verkefna til annarra aðila 

er ekki eingöngu verið að fylgja eftir stefnu stjórnvalda heldur felur það í sér víðtæka 

útdeilingu á opinberum aðgerðum svo sem tilfærslu á valdi og ráðstöfun á almannafé 

(Salamon, 2002). 

2.4.1 Nýskipan í ríkisrekstri 

„Ein skilvirkasta og útbreiddasta tegund stjórnsýslu á síðari tímum hefur verið byggð á 

hugmyndinni um weberískt skrifræði þar sem stjórnun byggist á stigveldi með pólitískri 

yfirstjórn, miðstýringu verkefna og ítarlegu regluverki“ (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006).  

Stefna opinberra stofnanna og fyrirtækja greinir sig oft frá stefnu einkarekinna 

fyrirtækja. „Hið opinbera heldur úti stjórnkerfi sem samanstendur af þeim stofnunum 

sem teljast nauðsynlegar til að það geti sinnt hlutverki sínu með fullnægjandi hætti“ 

(Viðskiptaráð Íslands, 2015). Opinberar stofnanir bjóða einnig þjónustu og vörur sem 

tryggja grunnþjónustu og vöruframboð sem erfitt er að starfrækja á frjálsum markaði. 

Hagnaðarsjónarmið eru að öllu jöfnu ekki höfð að leiðarljósi í opinberum rekstri líkt og 

hjá einkafyrirtækjum heldur eru markmiðin hagræn, félagsleg eða pólitísk. Í sumum 

tilvikum er opinber rekstur notaður  til að ná fram samfélagslegum jöfnuði, en undanfarið 

hefur stjórnsýslan fært sig nær vinnulagi einkageirans. Útvistun ríkisverkefna, 

þjónustusamningar og einkaframkvæmdir hefur verið liður í að ná fram betri gæðum, 

árangri og meiri hagkvæmni. Hefðbundin opinber stjórntæki hafa þannig vikið fyrir 

óbeinum stjórntækjum. Þessi þróun hefur verið nefnd nýskipan í ríkisrekstri. Salamon 

(2002) kynnir til sögunnar hugmyndafræði um „nýja stjórnarhætti“. Í stjórntækjunum 

felast nýjar leiðir til að fella opinberar aðgerðir betur að einkennum opinberra vandamála.  

Hugmyndafræðin um nýskipan í ríkisrekstri (e. new public management) kom fram um 

miðjan áttunda áratug 20. aldar. NPM gengur út á að beita aðferðum eða verkfærum 

einkageirans á starfsemi hins opinbera og gera hana viðskiptasinnaðri og líkari 

einkarekstri. Aukin útvistun opinberra verkefna og framkvæmd þeirra er tilflutningur frá 
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hefðbundnu  skipulagi skrifræðis til einkageirans. Þannig opnast stjórnendum opinbers 

rekstrar fleiri möguleikar til að gera reksturinn skilvirkari og hagkvæmari með nýjum 

leiðum og stjórntækjum. Eitt stjórntækjanna sem nýskipanin lagði til voru 

þjónustusamningar milli ríkis og annarra aðila. Sá síðarnefndi veitir þá ákveðna þjónustu 

eða sér um ákveðið verkefni samkvæmt samkomulagi við ríkið og fær fyrir það greiðslu. 

Markmið með slíkum samningum var auk annars að mynda samningstengsl á milli 

verksala og verkkaupa að hætti einkageirans, jafnvel þótt báðir samningsaðilar væru í 

opinberri eigu (Kelman, 2002). 

2.4.2 Opinbert fyrirtæki 

Opinbert fyrirtæki er skilgreint þannig af Salamon að það er ríkisstofnun, í eigu ríkisins og 

stjórnað af ríkinu en er sett upp sem löglega aðskilið fyrirtæki frá ríkisrekstri. Oft notað 

þegar búist er við að verkefnið skili tekjum og verði sjálfbært. Stundum geta fyrirtækin 

verið að hluta til í einkaeigu en þeim er alltaf stýrt af ríkinu. Opinbera fyrirtækið er 

sérstakur lögaðili og getur lögsótt eða verið lögsótt. Þetta form er oft sett upp til að hafa 

meiri sveigjanleika heldur en þykir eðlilegt hjá ríkisstofnunum. Þau geta gert eigin 

fjárhagsáætlanir án þess að treysta á fjárlög og ríkið er einnig óbundið því að leggja fé til 

rekstar ef fyrirtækið er sjálfbært (Salamon, 2002). 

Ein víddin sem tekin er fyrir í bók Salamons er þvingun eða valdbeiting (e. 

coerciveness). Þvingun mælir að hve miklu leyti stjórntæki takmarkar hegðun einstaklinga 

eða hópa í stað þess að virka letjandi eða hvetjandi fyrir ákveðna hegðun. Skattheimta og 

upplýsingamiðlun eru stjórntæki sem hafa litla þvingun eða valdbeitingu; bein lán, 

samningar, styrkir og tryggingar hafa miðlungs þvingun en þegar formlegum 

takmörkunum er beitt til að koma böndum á óæskilega starfsemi með efnahagslegum og 

félagslegum aðgerðum telst þvingunin mikil (Salamon, 2002).  

Bein afskipti eða íhlutun (e. directness) mælir að hve stórum hluta eining sjái um 

framkvæmd verkefnis sem það hefur ákvarðað, fjármagnað og hefur frumkvæði að. Þessi 

vídd segir til um eðli afhendingarkerfisins sem stjórntæki notar til að leysa 

samfélagsverkefni og hægt er að leysa með mismunandi aðilum og mismunandi 

starfsemi. Það teljast bein afskipti ef allt ferlið frá ákvörðun til afhendingar vöru eða 

þjónustu er í höndum einnar ríkisstofnunar. Afskipti eru óbein ef þriðji aðili tekur þátt í  

að framkvæma verkefnið eða veita þjónustuna sem ákveðin er og fjármögnuð af ríkinu. 
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Ef kraftar opinberra og einkaaðila eru sameinaðir við að leysa samfélagsleg verkefni þá 

opnast margir möguleikar. Óbein afskipti hafa bæði pólitíska og rekstrarlega kosti, með 

þeim fæst aðgangur að þekkingu og kunnáttu en á móti kemur að erfiðara getur reynst 

að stýra þriðja aðila, umboðsvandinn eykst og kerfið verður allt óskilvirkara (Salamon, 

2002). 

Sjálfvirkni (e. automaticity) segir til um í hve miklum mæli viðkomandi stjórntæki nýti 

sér þá innviði sem fyrir eru, kerfi og stofnanir, í stað þess að gera kröfu um nýtt 

stjórnsýslutæki til að virkja það. Dæmi um sjálfvirk stjórntæki er nota markaðinn eru 

skattar og tilvísanir en lög og reglur, upplýsingar og bein stjórnsýsla hafa litla sjálfvirkni. 

Mikil sjálfvirkni getur verið auðveldari í framkvæmd en skilar ekki endilega betri árangri 

og vandamál geta skapast í fyrirliggjandi kerfum (Salamon, 2002).  

Sýnileiki (e. visibility) stjórntækis segir til um hversu áberandi það er í ríkisrekstrinum.  

Ef stjórntækið kemur fram á hefðbundnum fjárlögum og opinberum fjárhagsáætlunum 

og vel er hægt að greina kostnað þá telst það vera sýnilegt. Bein stjórnsýsla, styrkir og 

samningar eru til að mynda mun sýnilegri en reglugerðir og tryggingar. Sýnileiki skiptir 

miklu máli í pólitískum veruleika og sýnileiki stjórntækja hefur ákveðna kosti.  Það getur 

reynst auðveldara að fá ósýnilegan kostnað samþykktan við fjárlagagerð heldur en 

sýnilegan. Pólitíski kosturinn við ósýnileikann getur reynst ókostur ef aðrar víddir eru 

skoðaðar. Meiri ósýnileiki stjórntækisins gerir allt eftirlit erfiðara og flóknara að kalla 

menn til ábyrgðar (Salamon, 2002).  

Við mat á þeim stjórntækjum sem nota á við framkvæmd opinberrar þjónustu skal 

skoða nokkur viðmið. Markvirkni (e. effectiveness) er grundvallarviðmiðið ef meta á 

árangur  opinberra aðgerða og að öllu jöfnu ekki verið að skoða kostnaðinn. Skilvirkni (e. 

efficiency) mælir árangurinn með tilliti til útlagðs kostnaðar. Jöfnuður eða jafnræði (e. 

equity) leggur áherslu á sanngirni og að gæðum og ávinningi sé skipt jafnt. 

Framkvæmanleiki (e. manageability) verkefna segir til um hversu erfitt eða auðvelt er að 

stýra verkefninu. Ef fleiri aðilar koma að því verður stýring verkefna erfiðari.  Lögmæti (e. 

legitimicy) verkefna og pólitískur fýsileiki þeirra (e. political feasibility) getur einnig skipt 

verulegu máli (Salamon, 2002). 
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2.4.2.1 Stjórnun óbeinna stjórntækja 

Stjórnun opinberra verkefna er tvíþætt; framleiðsla vöru og þjónustu frá hinu opinbera 

og hins vegar framleiðsla vöru og þjónustu fyrir hið opinbera af öðrum í umboði ríkisins, 

með hinum ýmsu óbeinu stjórntækjum sem bjóðast. Kostirnir eru oft taldir miklir af því 

að bjóða út verkefni þar sem einkafyrirtæki geti gert hlutina á hagkvæmari hátt en hið 

opinbera. Þetta þarf ekki alltaf að vera reyndin. Vandinn liggur í því að ganga að því vísu 

að útboð verkefna skili sjálfkrafa hagkvæmustu niðurstöðu. Gert er ráð fyrir að einkaaðilar 

geti skilað betri þjónustu. Og það gerist án þess að ríkið fylgi því eftir. Útboð krefjast þess 

bæði í einkageiranum og hinum opinbera að vel sé haldið á spilunum og virku eftirliti sé 

viðhaldið (Salamon, 2002) 

Í hefðbundnu fyrirtækjaskipulagi, hvort sem það er opinbert eða einkarekið, hafa 

stjórnendur vald til að hafa áhrif á sína undirmenn og geta þannig gripið inn í og tekið á 

vandamálum. Þegar útboði er beitt eða öðrum óbeinum stjórntækjum eru þessi völd 

óljósari. Hægt er að beita sektum, hvötum eða einhverju samkomulagi (Salamon, 2002). 

Verkefnin geta byggst á útboði sem tengist ákveðnu verki eða það getur verið 

þjónustusamningur sem tengist einhverju átaki eða annað rammasamkomulag. Vandi 

hins opinbera er þríþættur. Fyrir hið fyrsta að nota sitt stigveldisskipulag til að stýra 

skipulagi sem lýtur ekki að stigveldisskipulagi, í öðru lagi að samræma ólík sjónarmið og 

hvata hinna ýmsu aðila sem að verkefninu koma og að lokum að samræma pólitíska 

ábyrgð á verkefninu við fjárhagslegan ávinning verktakanna (Salamon, 2002). 

Þegar óbeinum stjórntækjum er beitt í ríkari mæli þurfa opinberir stjórnendur að 

tileinka sér nýja stjórnunarstíla. Þeir eru ekki lengur að stýra starfsmönnum heldur 

tengslaneti ólíkra hagsmunaaðila (Salamon, 2002). 

2.4.2.2 Ferli óbeinnar stjórnunar 

Tvennt ber að skoða við beitingu óbeins stjórntækis. Annars vegar er það stjórnun 

tengiliða og hins vegar að fylgja flæði fjármagns (Salamon, 2002). 

2.4.2.2.1 Stjórnun verkefna með uppbyggingu tengiliða 

Einkafyrirtæki þekkja vel að bjóða út verk og halda utan um sína tengiliði og hið opinbera 

hefur í auknum mæli notast við útboðsmódelið. Til að standa vel að opinberum 

samningum þarf að huga að nokkrum atriðum. Fyrst þarf að ákvarða hvað er verið að 
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kaupa. Oftar en ekki er þetta ekki hilluvara og er greint frá því í samningum hvernig 

endanleg vara muni líta út. Frávik geta síðan reynst dýrkeypt fyrir báða aðila. Í öðru lagi 

þarf að tryggja að markaðurinn sé virkur, þ.e. að nógu margir séu starfandi í viðkomandi 

geira þannig að samkeppni ríki. Í einhverjum tilfellum er það engan veginn mögulegt ef 

varan er mjög sérhæfð. Að lokum þarf að meta gæði vörunnar sem afhent er. Hjá hinu 

opinbera geta ótal vandamál komið upp sem ekki eiga við á almennum markaði. 

Hagsmunasamtök geta risið upp og gert athugasemdir vegna náttúruverndarsjónarmiða 

eða neytendur almennt verið ósáttir við framkvæmdir sem stjórnvöld lögðu í (Salamon, 

2002). 

2.4.2.2.2 Stjórnun verkefna með eftirfylgni fjármagns 

Óbeina stjórntækið slítur í sundur valda- og ábyrgðarkeðjuna sem einkennir beinu 

stigveldisstjórnunina. Flæði fjármagns er því gott tæki til að tryggja árangur og ábyrgð. Ef 

vel er fylgst með fjárhagsáætlun og bókhaldi má greina hvaða verkefni fengu fjármagn og 

hverju það skilaði (Salamon, 2002). 

2.4.3 Styrkir 

Styrkir eru greiðslur frá stjórnvöldum til fyrirtækis (einka- eða óhagnaðardrifins) eða 

einstaklings. Þeir eru gjöf með þann tilgang að „hvetja“ eða „styðja“ einhverja þjónustu 

eða verkefni viðtakanda, hvort sem það er einhver nýjung eða er þegar til staðar 

(Salamon, 2002). Hið opinbera leggur til fjármagn en þiggjandinn sér um að klára 

verkefnið.  

Bein afskipti hins opinbera eru frekar lítil þegar styrkir eru annars vegar. Oftast er um 

ný verkefni að ræða þannig að það er ekki hægt að byggja á neinum grunni þó mörg 

verkefnin séu áskriftarverkefni sem eiga sér forsögu. Lítil þvingun er með styrkjum en í 

flestum tilvikum kallað eftir lokauppgjöri eða áfangaskýrslum. Sýnileikinn er mikill er 

varðar styrkveitinguna sjálfa en árangur er oft erfiðara að mæla (Salamon, 2002).  

2.5 Rannsóknin 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum verður leitast við að lýsa þeirri þróun sem 

hefur orðið á Suðurnesjum síðasta áratuginn og líta til þess hvernig strefnumótunarfræðin 

geta varpað ljósi á framvinduna. Greint verður frá því hlutverki sem 

atvinnuþróunarfélögin fengu til að efla atvinnulífið á svæðinu eftir brotthvarf 
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varnarliðsins og einnig eftir hrunið. Það er ákveðnum erfiðleikum bundið að meta seinni 

rannsóknarspurninguna um ávinninginn af starfsemi félaganna en í fræðunum er hægt að 

finna mismunandi sjónarhorn á árangursmat sem verður síðan reifað í umræðukaflanum. 
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3 Aðferðafræði 

Verkefnið sem höfundur lagðist út í helgast af áhuga hans á sveitarstjórnamálum og einnig 

vildi hann rýna hvernig best sé að styðja við og skapa aðstæður fyrir fjölbreytt atvinnulíf. 

Þar sem viðfangsefnið er óáþreifanlegt þá verður að finna til mælikvarða sem skipta máli 

og þá er stuðst við opinber gögn og hagtölur sem eru tiltækar. Þá er vísað í 

atvinnuleysistölur, hagvöxtur skoðaður, mannfjöldaþróun og nýskráningar fyrirtækja.  

Rannsóknarefnið stýrir vali á rannsóknaraðferð. Megindlegar rannsóknaraðferðir 

henta ef markmiðið er að finna orsakatengsl eða að fá niðurstöður sem hægt er að 

yfirfæra af úrtaki yfir á þýði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sé markmiðið hinsvegar að 

reyna að dýpka skilning á efni, sértaklega efni sem er lítið rannsakað þá henta eigindlegar 

rannsóknaraðferðir betur (Creswell, 2014). 

Í þessari ritgerð er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Gögnum er safnað úr áður 

birtu efni og viðtöl eru tekin við fólk sem þekkir viðfangsefnið af eigin raun og reynt var 

að draga fram ólík sjónarhorn og öðlast þannig dýpri skilning á efninu. Hin eigindlega 

aðferð gefur einstaklingum fremur tækifæri til að koma eigin sjónarmiðum á framfæri 

heldur en hin megindlega. Lögð er meiri áhersla á að lýsa atvinnuþróuninni sem ferli (e. 

process) heldur en að alhæfa um hana eða mæla tölulega. Það er einkenni þessara 

aðferða að þær byggja á lýsandi (e. descriptive) rannsóknargögnum og á aðleiðslu (e. 

induction) fremur en afleiðslu (e. deduction). Kenningar og tilgátur koma til úr gögnunum 

sjálfum en eru ekki settar fram í upphafi rannsóknar eins og gert er í megindlegum 

rannsóknum (Taylor og Bogdan, 1998). Til að styrkja enn frekar það sem kemur fram í 

viðtölunum er einnig rýnt í gögn málinu til stuðnings. Í fræðunum kallast það 

aðferðafræðileg samþætting (e. methodological triangulation), þegar notaðar eru fleiri 

en ein rannsóknaraðferð til að rannsaka sama rannsóknarvandamál eða viðfangsefni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.1 Viðtölin 

Fjögur viðtöl voru tekin við fólk sem kemur að viðfangsefninu frá ýmsum hliðum. Aðferðin 

við val viðmælenda kallast tilgangsúrtak (e. purposive sampling). Valdir eru einstaklingar 

sem hafa persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem skoða á (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Allt eru þetta opinberir starfsmenn en koma úr ólíkum áttum. Tveir eru 
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framkvæmdastjórar opinberra stofnanna eða fyrirtækja og tveir koma frá 

sveitarstjórnahliðinni. Viðtölin voru hljóðrituð á tímabilinu frá mars til júlí 2018 og skráð 

niður til úrvinnslu. Degi eftir að viðtöl voru tekin voru þau skrifuð niður.  Í úrvinnslu viðtala 

voru hikorð fjarlægð og óþarfa tvítekningar lagaðar, án þess að eiginleg merking tapaðist. 

Stysta viðtalið er tæp 3.000 orð en lengsta var um 5.900 orð. Viðtölin tók höfundur í eigin 

persónu og notaði hálfstaðlaðar spurningar en í meginatriðum var stuðst við sömu 

spurningar. Viðmælendur fengu einnig sértækar spurningar sem áttu við þeirra 

reynslusvið. Viðfangsefnið er s.s. ákveðið fyrirfram af rannsakanda um innihald og að 

einhverju leyti ráðast áherslur í viðtalinu sjálfu. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Viðmælendur voru eftirfarandi: 

 Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar 2002-2014, stjórnarformaður Keilis 
og stjórnarmaður Kadeco og Heklunnar. 

 Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri SSS og Heklunnar. 

 Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar 2014–2018, 
stjórnarformaður Eignarhaldsfélags Suðurnesja. 

 Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri Kadeco 2006-2017. 

Úrvinnsla var með þeim að hætti að unnið var skipulega að uppsetningu gagna sem 

tengjast hverju atvinnuþróunarverkefni og sjónarmiðum viðmælenda skeytt inn til að 

skerpa á fyrirliggjandi gögnum. Það sem kom fram í viðtölum var skoðað nánar í þeim 

ársskýrslum, fréttum og fundargerðum sem rannsakandi hafði safnað. Einnig höfðu 

fyrirliggjandi gögn áhrif á spurningarnar og framvindu viðtalanna. 

3.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti rannsóknar samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum segir til um hvort 

rannsóknin mæli það sem henni er ætlað að mæla. Mikilvægt er að gæta samræmis á milli 

þess sem viðmælendur rannsóknarinnar segja og gagnanna sem skýrsla er byggð á en 

þannig er upplifun og reynsla viðmælendanna dregin fram (Taylor & Bogdan, 1998).  

Innra réttmæti snýr að sannleiksgildi eða trúverðugleika og í rannsókninni er 

samþætting með þeim hætti að fyrirliggjandi gögn og efni úr viðtölum er borið saman. 

Auk þess hefur rannsakandi heyrt í öllum viðmælendum bæði fyrir og eftir formleg viðtöl.  
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Ytra réttmæti snýr að því hvort alhæfi megi eitthvað út frá gögnunum. Það er hvort 

þau hafi eitthvað notagildi eða yfirfærslugildi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari 

rannsókn getur verið erfitt að alhæfa út frá gögnunum og yfirfæra á önnur landssvæði 

eða þróunarverkefni nema að til komi aðrar rannsóknir á þeim svæðum. 

Þegar kemur að áreiðanleika eða traustleika þá er alls óvíst að sömu niðurstöðu megi 

fá með öðrum rannsakanda og öðrum viðmælendum en þar sem borið var saman við 

önnur gögn og önnur sjónarmið þá telur rannsakandi að niðurstöður séu nokkuð 

áreiðanlegar.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Suðurnes 

4.1.1 Landssvæðið 

Suðurnesin ná yfir 829 km2 og er svæðið láglent og minnst þeirra svæða sem heyra undir 

sóknaráætlanir Byggðastofnunar. Svæðið sem um ræðir er allur Reykjanesskaginn, eða 

suðvesturhorn landsins sem afmarkast af sjó á þrjá vegu. Svæðið liggur að Suðurlandi við  

Herdísarvík að höfuðborgarsvæðinu á mörkum sveitarfélagsins Voga og Hafnarfjarðar 

(Byggðastofnun, 2012). Svæðið er starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, 

SSS, með aðild allra 5 sveitarfélaga með 25.770 íbúa 1. janúar 2018.  Sveitarfélögin eru 

Reykjanesbær, Grindavík, Vogar og í síðustu sveitarstjórnarkosningum vorið 2018 

sameinuðust Sandgerði og Garður i eitt sveitarfélag sem á eftir að gefa nafn þegar þetta 

er ritað. 

Hraun einkennir landslagið á Suðurnesjum, víkur og nes. Landshlutinn skartar mörgum  

sérstökum náttúrusvæðum og friðlönd eru nokkur.  Svæðið er jarðfræðilega áhugavert 

því gossprungan liggur eftir Reykjanesskaga endilöngum. Miklar auð- og orkulindir er að 

finna á skaganum með tilheyrandi háhitasvæðum sem sum hafa verið virkjuð en aflmiklar 

ár eru engar. Reykjanes jarðvangur hefur fengið alþjóðlega viðurkenningu og er á 

náttúruminjaskrá (Byggðastofnun, 2012). 

Suðurnesin hafa sterk tengsl við útlönd eftir að Keflavíkurflugvöllur varð bækistöð fyrir 

NATO, fast aðsetur Bandaríkjahers og miðstöð farþegaflugs flugfélaga milli Evrópu og 

Ameríku. Margir telja að nærvera við varnarliðið hafi haft áhrif á menningu á Suðurnesjum 

sem komið hafi fram í mikilli virkni á sviði tónlistar, einkum popptónlistar, annarra 

listgreina og íþrótta s.s. körfuknattleiks og áhrifin borist frá Suðurnesjum yfir 

landsbyggðina. Það varð mikið áfall fyrir landshlutann þegar Bandaríkjaher yfirgaf landið 

2006. En flugstöðin og Keflavíkurflugvöllur eru enn mikilvægir vinnustaðir og fer þar fram 

margháttuð tengd starfsemi sem nánar verður greint frá. Að öðru leyti einkennist byggð 

á Suðurnesjum af nábýli við sjó og fiskimið og af sjósókn og fiskvinnslu (Byggðastofnun, 

2015). 
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4.1.2 Íbúafjölgun 

Frá árinu 1998 fram til ársins 2006 hafði íbúafjölgun á Suðurnesjum nokkurn veginn fylgt 

landsmeðaltali og var um 1% fjölgun hvert ár. Við brottför varnarliðsins verður mikil  

mannfjöldabreyting á Suðurnesjum. Þann 1. janúar 2006 voru íbúar á Suðurnesjum 

17.915 en voru orðnir 25.770 þann 1. janúar 2018 eða um 44% aukning. Á sama tímabili 

fjölgaði landsmönnum úr 299.891 í 348.450 eða um  16%.   

Á Suðurnesjum er hátt hlutfall ungs fólks. Rúmlega 64% íbúa á Suðurnesjum eru á 

vinnualdri (18-66 ára) eða um 14.154. Hlutfall barna undir 17 ára aldri er tæp 27% sem er 

hæsta hlutfall 17 ára og yngri á landinu. Jafnframt er á Suðurnesjum lægsta hlutfall eldri 

borgara á landsvísu eða rúmlega 9% (SSS, 2016) 

 

Mynd 2. Mannfjöldaþróun á Suðurnesjum 2006-2018 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Mest var fjölgunin í Reykjanesbæ en fjöldinn þar fór úr tæplega 12.000 árið 2006 í um 

18.000 í byrjun árs 2018 eða um helmings hækkun og enn er ekkert lát á fjölguninni. Á því 

eru ýmsar skýringar og vegur þar einna stærst að varnarliðið skyldi eftir sig heilt 

sveitarfélag með húsnæði fyrir um 4.000 manns, þar sem áður bjó erlent starfsfólk 

varnarliðsins sem ekki taldist til íbúa svæðisins. Einnig hafði Reykjanesbær skipulagt 

byggingarsvæði í svokölluðu Dalshverfi sem gerði mögulegt að taka við þessum aukna 

fjölda. Þessi tvö áföll sem dundu á Suðurnesjum, þ.e. brotthvarf varnarliðsins og síðan 

hrunið ollu því að fjöldi íbúða lenti í höndum Íbúðalánasjóðs og var mikið af því húsnæði 

illa nýtt þegar atvinnuleysi á svæðinu reis hæst. En með aukinni eftirspurn og betra 

atvinnuástandi hafa þær eignir allar komist í not og eru ekki lengur í eigu Íbúðalánasjóðs. 
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4.1.3 Hagvöxtur á Suðurnesjum 

Á árunum 2004-2008 var hagvöxtur á Suðurnesjum vel viðunandi og var árið 2007 

sérstaklega gott þar sem hagvöxtur var 23%. Á bak við þann hagvöxt voru t.d. umsvif í 

kringum flugstöðina, sjávarútvegur fluttist að einhverju leyti frá landsbyggðinni til 

Suðurnesja og einnig var hagnaður af bankastarfsemi skráður. Aukning í sjávarútvegi 

helgast einnig af nálægð við útflutningshafnir og Keflavíkurflugvöll (Byggðastofnun, 

2010). 

Haustið 2006 hvarf varnarlið Bandaríkjamanna af vellinum en á móti kom að almenn 

umferð um Keflavíkurflugvöll jókst töluvert. Ætla má að ríflega 1.100 manns hafi beint og 

óbeint haft vinnu hjá varnarliðinu og við brotthvarfið fór skráð atvinnuleysi yfir 

landsmeðaltal, en gat þó ekki talist tiltakanlega mikið. Ætla má að uppsveifla á 

höfuðborgarsvæðinu styrki atvinnuástandið á Suðurnesjum þar sem nokkuð er um að 

Suðurnesjamenn sæki vinnu til Reykjavíkur (Byggðastofnun, 2010).  

Svo virðist að flestir innlendir starfsmenn varnarliðsins hafi fljótlega fengið aðra vinnu.  

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar tók við rekstri vallarins af Bandaríkjamönnum og þar 

fengu á annað hundrað starfsmenn vinnu. Flugstöðin á Keflavíkurflugvelli var stækkuð og 

umsvifin jukust verulega. Uppbygging hófst á varnarsvæðinu og skipaði háskólasetrið 

Keilir stóran sess í þeirri uppbyggingu eins og nánar verður greint frá (Byggðastofnun, 

2010).  

Hinn mikla hagvöxt sem mældist á Suðurnesjum má að miklu leyti rekja til 

fjármálaþjónustu sem þá var í miklum vexti. Þar mæðir mest á Sparisjóðnum í Keflavík 

sem skilaði methagnaði hvert ár fyrir bankahrunið. Þegar skellurinn mikli kom síðan og 

Sparisjóðurinn rann inn í Landsbankann 2010 kom berlega í ljós að lítil innistæða var fyrir 

skráðum hagnaði (Rannsóknarnefndir Alþingis, 2014). 

Ljóst þykir að Suðurnesjamenn hafi ekki  liðið mikið fyrir brotthvarf varnarliðsins strax 

eftir að það fór, en atvinnuleysið sem fylgdi í kjölfar bankahruns segir okkur að 

atvinnuástandið hafi ekki verið mjög stöðugt. Atvinnuleysi jókst nefnilega sýnu meira á 

Suðurnesjum en annars staðar á landinu.  Fyrir bankahrun var atvinnuleysi á svæðinu að 

vísu meira en annars staðar þó það væri óverulegt. Atvinnulíf í þessum landshluta virðist 

hafa verið viðkvæmara en í öðrum landshlutum. Möguleg skýring er að lítil innistæða hafi 

verið fyrir örum vexti undangenginna ára og að atvinnufyrirtækin á Suðurnesjum séu 
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veikari en annars staðar. Það hefur lengi loðað við svæðið að menntunarstig hefur verið 

lægra en í öðrum landshlutum og meiri hætta er á að fólk sem hefur aðeins 

grunnmenntun að baki missi vinnuna. Lágt menntunarstig á Suðurnesjum er oft rakið til  

umsvifa bandaríska herliðsins því þar gat fólk með litla menntun fengið vel launuð störf 

og því ekki eins mikil ástæða til þess að leita lengri menntunar og annars staðar á landinu 

(Byggðastofnun, 2010). 

Þegar verð á húsnæði á höfuðborgarsvæðinu fór hækkandi sáu margir hagkvæmni í því 

að búa á Suðurnesjum, þó sækja þyrfti vinnu til höfuðborgarinnar. Margir starfsmenn 

flugstöðvarinnar eiga heima í Reykjavík, en eftir að húsnæðiskostnaður hefur aukist all 

verulega hafa æ fleiri séð kosti þess að búa í Reykjanesbæ og nágrenni (Byggðastofnun 

2011).  

Bankahrunið 2008-2009 virðist hafa komið verr við Suðurnesin en aðra landshluta, en 

þar fyrir utan hafa efnahagsumsvif vaxið nær samfellt hraðar í þessum landshluta en 

annars staðar allt frá 2006. Hagvaxtartölur landshluta sýna að ágætis árangur náðist á 

Suðurnesjum. Meginskýringarnar á þeim góða vexti á Suðurnesjum eru fjölgun farþega 

um Keflavíkurflugvöll og uppbygging iðnaðar og sjávarútvegs á svæðinu (Byggðastofnun 

2011).  

4.1.4 Atvinnuleysi á Suðurnesjum 

Þegar rýnt er í atvinnuleysistölur kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós á Suðurnesjum. Ef 

atvinnuleysistölur eru skoðaðar frá 2006 til dagsins í dag þá má sjá athyglisverðar sveiflur.  

  

Brotthvarf varnarliðsins hefur ekki eins afgerandi áhrif á atvinnustigið eins og ætla 

mætti og komu þar til aukin umsvif á Keflavíkurflugvelli auk þess sem einhverjir 

Atvinnuleysi

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reykjanesbær 2,3% 2,7% 4,2% 14,7% 14,4% 13,3% 9,8% 7,2% 5,4% 3,8% 2,3% 2,4%

Grindavíkurbær 1,3% 1,3% 1,6% 7,2% 7,3% 6,9% 5,1% 3,5% 3,4% 2,1% 1,7% 2,2%

Sandgerði 2,1% 2,1% 4,2% 15,7% 15,1% 15,7% 11,7% 6,7% 8,4% 5,8% 2,6% 3,1%

Sveitarfélagið Garður 1,7% 2,1% 3,9% 11,9% 11,2% 10,9% 6,9% 5,1% 5,3% 4,3% 1,9% 2,1%

Sveitarfélagið Vogar 1,0% 1,2% 1,8% 12,3% 12,8% 13,3% 10,9% 5,5% 5,2% 3,1% 2,3% 2,9%

Atvinnuleysi alls 1,3% 1,0% 1,7% 8,5% 8,1% 7,4% 5,5% 4,2% 3,5% 2,8% 2,2% 2,1%

 

Höfuðborgarsvæðið, allir 1,2% 0,8% 1,6% 9,2% 8,7% 7,9% 6,0% 4,6% 3,7% 2,9% 2,3% 2,1%

Landsbyggðin, allir 1,5% 1,3% 2,0% 7,3% 7,1% 6,3% 4,6% 3,6% 3,2% 2,6% 2,0% 2,1%

Tafla 1 Atvinnuleysi á Suðurnesjum 2006-2018 (Vinnumálastofnun, e.d.) 
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fyrrverandi starfsmenn varnarliðsins gátu fengið störf á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki 

fyrr en hrunið skellur á að Suðurnesjamenn finna áhrifin af fullum þunga og 

atvinnuleysistölur eru um og yfir 15% árin 2010-2011. 

Harðast verða úti Reykjanesbær og Sandgerði þó allir bæirnir fái að finna fyrir erfiðu 

atvinnuástandi. Grindavík sker sig úr sem helgast væntanlega af því þeir byggja sína 

afkomu meira á sjávarútvegi á meðan önnur sveitarfélög eru háðari þjónustustörfum. 

Samstarfshópur um velferð á Suðurnesjum tekur til starfa í janúar 2011 í samræmi við 

óskir Suðurnesjamanna um aðstoð við að efla samstarf sveitarfélaganna á svæðinu um 

velferðarmál. Fyrsta verkefni hópsins var að kortleggja svæðið með tilliti til 

samfélagslegra styrkleika og veikleika. Helstu niðurstöður um ástandið á Suðurnesjum 

voru „eftirfarandi (Velferðarráðuneyti, 2011, bls. 47): 

 Hlutfall atvinnuleysis er langhæst á Suðurnesjum eða 14,5% en er 8,6% á 
landsvísu.    

 69% þeirra sem eru í atvinnuleit á Suðurnesjum eru einungis með 
grunnskólapróf en á landsvísu er hlutfallið 52%.  

 Á Suðurnesjum skila 90% grunnskólanema sér í framhaldsskóla á meðan 
landsmeðaltal er 97%.    

 Hlutfall örorkulífeyrisþega er hátt á Suðurnesjum. Í aldurshópnum 16–66 ára á 
Suðurnesjum eru 8,8% einstaklinga á örorkulífeyri. Á öllu landinu mælist 
hlutfallið 6,9%.   

 Hlutfall barna á Suðurnesjum sem eiga foreldra á atvinnuleysisskrá er 21,8% en 
er 14% á landinu öllu.   

 Það sem af er árinu 2011 eru 13% þeirra sem farið hafa í greiðsluaðlögun hjá 
umboðsmanni skuldara af Suðurnesjum en þar búa 6,6% af mannfjöldanum.    

 Árið 2010 voru 8,6% allra gjaldþrota fyrirtækja á landinu af Suðurnesjum.  25% 
af eignum Íbúðalánasjóðs eru á Suðurnesjum.   

 Álag á félagsþjónustu sveitarfélaganna hefur aukist verulega og fleiri fá 
fjárhagsaðstoð til lengri tíma.“ 

Þegar alda atvinnuleysis rís sem hæst er brugðist við með ýmsum hætti, bæði með 

sértækum aðgerðum fyrir Suðurnesin og einnig fyrir landið allt. T. a. m. er Ísland 

markaðssett af fullum krafti sem ferðamannaland og eldgos í Eyjafjallajökli reynist í fyrstu 

skapa neikvæða ímynd fyrir landið en snýst í öndverðu sína og kemur Íslandi á 

ferðamannakortið. Það sem verður rýnt hér á eftir er með hvaða hætti brugðist var við 
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atvinnuleysinu og hvort þær aðgerðir hafi skilað árangri eða hvort árangurinn tengist fyrst 

og fremst auknum ferðamannastraumi. 

4.1.5 Nýskráningar fyrirtækja 

Einn mælikvarði sem gefur vísbendingar um hvernig atvinnulífið er að þróast er að skoða 

nýskráningar fyrirtækja. Í mynd 3 eru nýskráningar skoðaðar eftir landshlutum og 

tímabilið er frá 2008-2017. Það sem vekur eftirtekt hér er að lægð verður í skráningum 

nýrra fyrirtækja á Suðurnesjum 2011 og 2012 en tekur síðan vel við sér næstu árin á eftir. 

Þessi þróun er svipuð yfir allt landið og þá sérstaklega á Suðurlandi, Vesturlandi og 

Norðurlandi eystra. 

  

Mynd 3 Nýskráningar fyrirtækja (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 

4.2 Atvinnuþróun hjá Reykjanesbæ 

Suðurnesin hafa löngum verið út undan í sértækum aðgerðum til atvinnuþróunar þar sem 

talið var að Suðurnesjamenn nytu góðs af veru varnarliðsins þar sem ríflega þúsundir 

Íslendinga störfuðu fyrir varnarliðið með beinum eða óbeinum hætti. En þar sem ávallt 

var sú hætta að Bandaríkin myndu kalla her sinn á Íslandi til baka þá horfðu menn til þess 

á Suðurnesjum að reyna að styrkja atvinnulífið með öðrum hætti en að treysta alfarið á 

störf innan girðingar eins og sagt var. Flest byggðust sveitarfélögin á Suðurnesjum upp 

sem sjávarpláss en þegar komið var fram á þessa öld var útgerð nánast horfin úr 
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Reykjanesbæ og aðeins Grindavík og Sandgerði stóðu undir nafninu sjávarpláss. Það var 

því afar brýnt fyrir Reykjanesbæ að leita allra leiða til að auka fjölbreytni í atvinnulífinu. 

Fyrsta markvissa verkefnið sem ráðist var í var stofnun Eignarhaldsfélags Suðurnesja 

sumarið 1993. Stofnun félagsins á rætur að rekja til aukins atvinnuleysis, sem verið hafði 

á Suðurnesjum á þeim tíma. Tilgangur félagsins var því fyrst og fremst sá, að freista þess 

að snúa vörn í sókn og efla atvinnulíf á Suðurnesjum, t.d. með hlutafjárkaupum í 

fyrirtækjum, lánveitingum og hverjum öðrum þeim hætti sem fjölgað gæti störfum í 

hagkvæmum og lífvænlegum atvinnurekstri á Suðurnesjum (Faxi, 1993). Keflavíkurbær 

var stærsti hluthafi félagsins en öll sveitarfélögin lögðu til stofnfé. Hitaveitan, Vatnsveitan 

og Lífeyrissjóður Suðurnesja lögðu einnig til verkefnisins. Eignarhaldsfélag Suðurnesja er 

enn starfandi og hefur enn það yfirlýsta markmið að styðja við uppbyggingu atvinnulífs á 

Suðurnesjum. Stuðningurinn getur verið í formi láns eða hlutafjárkaupa, bæði til nýrra 

fyrirtækja sem og fyrirtækja sem nú þegar eru í rekstri á Suðurnesjum. Eignarhaldsfélag 

Suðurnesja hf. er í dag í eigu íslenska ríkisins, Byggðastofnunar, sveitarfélaganna á 

Suðurnesjum og ýmissa fagfjárfesta. Jafnhliða Eignarhaldsfélaginu var rekið 

Atvinnuþróunarfélag með 3 starfsmönnum, þ.e. framkvæmdastjóra, atvinnumálafulltrúa 

og starfsmaður sem sinnti sérstöku átaki kvenna. Síðan var ferðamálafulltrúa bætt við. 

„Þannig var unnið að atvinnuþróun fyrir sveitarfélögin í nokkur ár en fljótlega fór að bera 

á kergju milli sveitarfélaganna og þótti sumum sem taumur Reykjanesbæjar væri dreginn 

umfram aðra“ (Friðjón Einarsson, 2018).  

Fór svo að Reykjanesbær sagði sig úr Atvinnuþróunarfélaginu og stofnaði Markaðs- og 

atvinnumálaskrifstofu Reykjanesbæjar, MOA, 1995 eða ári eftir að Keflavík, Njarðvík og 

Hafnir sameinuðust. Markmiðið var að bæta atvinnuástand á Suðurnesjum sem var þá í 

lægð. SSS samdi við MOA um að vera samræmingaraðili sveitarfélaganna í markaðs- og 

atvinnuþróunarmálum. Hlutverk MOA var að skipuleggja og standa fyrir fjölbreyttum 

stuðningsaðgerðum í þágu atvinnulífsins og auka þar nýsköpun og arðsemi með ýmsum 

verkefnum og þjónustu. Auk þess var skrifstofunni ætlað að markaðssetja Suðurnesin í 

heild sinni sem vænlegan kost fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi og eftirsóknarverðan stað 

til búsetu fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Skrifstofan stóð öllum opin, bæði 

heimamönnum og öðrum sem leituðu eftir úrlausnum í atvinnu-, rekstrar- og 
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markaðsmálum og einnig þeim sem leituðu eftir nýjum leiðum í fjárfestingum og 

uppbyggingu fyrirtækja (Víkurfréttir, 2000).  

MOA tók yfir atvinnuþróunarþáttinn og ferðamálaþáttinn í samvinnu við 

Byggðastofnun og Ferðamálasamtök Suðurnesja. Friðjón Einarsson, sem var 

framkvæmdastjóri MOA á tímabili greinir frá því að „skrifstofan varð aldrei sjálfstætt félag 

heldur var rekin sem deild innan Reykjanesbæjar og var bæjarstjóri þá æðsti yfirmaður 

MOA og framkvæmdastjórinn var einn af deildarstjórum bæjarins“.  

Árið 2002 tók bæjarstjórn Reykjanesbæjar þá ákvörðun að leggja niður MOA þar sem 

árangur þótti ekki nógu sýnilegur og áþreifanlegur og bæjarstjórinn var meira og minna 

farinn að sinna atvinnuþróunarþættinum, s.s. að taka á móti hugsanlegum fjárfestum og 

fyrirtækjum sem hug hefðu á að hefja starfsemi í bæjarfélaginu. Árni Sigfússon greinir svo 

frá: 

„Sérstaða sveitarfélaga á þessu svæði eru náttúrulega að 

Reykjanesbær er langstærsta sveitarfélagið og hefur þurft að leiða alla 

atvinnuþróun meira nær sér en smá sveitarfélög sem höfðu mjög 

takmarkaðan áhuga á þeim verkefnum sem að okkur snéru hvort sem 

það var þessi almenna þjónusta, þarna ertu með lítil sveitarfélög sem 

byggja á fiskvinnslu, nær eingöngu, ólíkt því sem gerist hjá stóru 

sveitarfélagi eins og Reykjanesbæ. Þannig að Reykjanesbær var 

auðvitað að horfa mjög mikið til atvinnuþróunar og gerði það í gegnum 

sitt stjórnkerfi. Bæjarstjóri, s.s. skrifstofa bæjarstjóra, var mjög stór 

þáttur í að stuðla að atvinnuþróun, það voru sett fram markmið, stefna 

sveitarfélagsins sett fram og henni fylgt eftir og stór þáttur í verkefni 

bæjarstjóra var að taka á móti aðilum eða ýta undir ákveðna 

atvinnuþróun.“  

Einn vandi sveitarfélaganna á Suðurnesjum er að í sameiginlegum verkefnum verður 

ekki alltaf samhljómur og þegar kemur að stefnumótun og uppbyggingu til framtíðar getur 

verið erfitt að finna leið sem allir geta sæst á. En opinber stuðningur við verkefnin byggir 

oft á því að einhugur sé á viðkomandi landssvæði um að verkefnið sé af hinu góða og allir 

séu sáttir við þá leið sem eigi að fara. Að sögn Árna gat reynst erfitt að fá stuðning ríkisins 

við að leita til ráðgjafa þegar ákveðin verkefni voru skoðuð. „Það fyrirkomulag hentaði 
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ekki ríkisapparatinu og var kallað eftir því að formlegt atvinnuþróunarfélag yrði sett upp 

fyrir Suðurnesin. Það módel að bæjarstjóri í umboði bæjarstjórnar héldi utan um þessa 

þræði var hafnað. Fjármagn fékkst ekki til ráðgjafar og greiningar nema í gegnum 

sóknaráætlanir og að fara skriffinnskuleiðina að málinu.“ Sveitarfélagið hafði áhuga á að 

leita til sérfræðinga hverju sinni eftir því hvað lá á borðinu en hið opinbera vildi frekar 

setja fjármagnið í Atvinnuþróunarfélag þar sem ráðinn yrði starfsmaður sem leysti þessi 

verkefni. Þannig var togstreitan mjög lengi milli Reykjanesbæjar og Byggðastofnunar sem 

dæmi.  

Í stað MOA var mynduð ný skrifstofa sem heyrði beint undir bæjarstjóra og fékk nafnið 

Atvinnu- og hafnasvið og var eitt af grunnsviðum í stjórnskipulagi bæjarins. Þá var leitað 

til þess að skapa atvinnu í kringum hafnarsvæðin hjá Reykjanesbæ og þá sérstaklega 

Helguvík sem stórskipahafnar. Um mitt ár 2005 lýsir Norðurál yfir vilja til að reisa álver við 

Helguvík sem gengur eftir og er það eitt stærsta verkefnið sem kemur inn á borð 

bæjarstjórnar í atvinnumálum (Morgunblaðið, 2005). Nú hefur húsnæði undir álverið 

verið byggt en óvíst er um hvort starfsemi hefjist þar á næstu misserum. Gengið er frá 

samningum við Norðurál árið 2006 og þá hefjast framkvæmdir. En sama ár dynur á áfallið 

þegar varnarliðið pakkar saman og yfirgefur landið. 

Við brotthvarf varnarliðsins myndast enn meiri þrýstingur á að efla atvinnuþróun á 

Suðurnesjum. Eins og áður sagði þá hafði svæðið verið frekar út undan í opinberum 

stuðningi en nú var ekki lengur hægt að líta fram hjá því að atvinnuástand á Suðurnesjum 

kallaði eftir auknum aðgerðum. Fyrsta skrefið í þá veru myndast í kringum Þróunarfélag 

Keflavíkurflugvallar sem fékk það verkefni að taka yfir þær fasteignir sem varnarliðið 

skyldi eftir og koma þeim í not. Það var m.a. gert með þróun nýrra atvinnutækifæra eins 

og greint verður frá í næsta kafla.  

4.3 Kadeco 

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, var stofnað 24. október 2006 í kjölfar lokunar 

Bandaríkjahers á herstöð sinni við Keflavíkurflugvöll, í þeim tilgangi að taka við þeim 

eignum sem ekki yrðu nýttar áfram til flugvallarreksturs eða í öryggissamstarfi Norður-

Atlantshafsbandalagsins (Kadeco, 2008). 

Kadeco var falið, með samningi við fjármálaráðuneytið, ráðstöfun eignanna og „eru 

meginmarkmið samningsins eftirfarandi: 
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 Að leiða fyrir hönd verkkaupa þróun og skipulag þeirra svæða á 
Keflavíkurflugvelli sem samningurinn tekur til, að teknu tilliti til laga og reglna 
sem gilda um viðkomandi svæði, með það að markmiði að fasteignir á svæðinu 
og svæðið sjálft komist hið fyrsta í arðbær borgaraleg not þannig að jákvæð 
samfélagsleg áhrif verði sem mest og neikvæðum áhrifum á nærsamfélagið 
verði haldið í lágmarki.  

 Að sjá um nauðsynleg samskipti og ákvarðanatöku gagnvart sveitarstjórnum og 
öðrum stjórnvöldum vegna eigna sem samningur þessi fjallar um og vinna með 
þeim að því að fella hlutaðeigandi fasteignir og landsvæði sem fyrst undir 
almennar reglur íslenskra laga og stjórnsýslu.  

 Að annast rannsóknir á umfangi jarðvegsmengunar á þróunarsvæðinu og 
annast að því búnu nauðsynlega hreinsun á því.  

 Að sjá um rekstur, umsýslu, umsjón og eftirlit með öllum eignum ríkisins á því 
svæði sem samningur þessi tekur til og ekki eru sérstaklega undanskildar.  

 Að ráðstafa þeim eignum sem félagið hefur umsjón með á svæðinu með sölu, 
leigu eða eftir atvikum niðurrifi í samræmi við ástand þeirra og það 
framtíðarskipulag sem ákveðið verður.  

 Að ljúka þróunarstarfi, hreinsun og eignasölu á sem stystum tíma, þó þannig að 
það samrýmist markmiðum um hagkvæma nýtingu eigna. Jafnframt verði 
neikvæðum áhrifum á nærsamfélagið haldið í lágmarki og ráðstöfun eigna verði 
með eins hagkvæmum hætti og unnt er fyrir eiganda eignanna.  

 Að ávallt verði gætt málefnalegra sjónarmiða við alla umsýslu og ráðstöfun 
þeirra eigna ríkisins sem félagið hefur með höndum með heildarhagsmuni 
eiganda og samfélags að leiðarljósi“ (Kadeco, 2015). 

Þar sem þessi skilyrði voru sett um jákvæð áhrif eignasölunnar og lágmörkun 

neikvæðra áhrifa var ekki hægt að setja eignirnar á almennan fasteignamarkað heldur 

varð að leita uppi önnur tækifæri. Félagið tók þá ákvörðun að líta frekar á tækifærin sem 

lægju í svæðinu til uppbyggingar atvinnustarfsemi sem myndi þannig skapa eftirspurn 

eftir húsnæði. Litið var til tækifæra sem tengdust alþjóðaflugvellinum og einnig vistvænni 

orku. 

Í kjölfarið var markið sett á að byggja upp vísinda- og þekkingarsamfélag sem stutt gæti 

við atvinnuuppbyggingu á svæðinu með t.a.m. þekkingar- og rannsóknaraðstöðu. Með 

þessu hefur tekist að ýta úr vör ákveðnum þróunarverkefnum sem síðan mynda kjarna 

fyrir aðra uppbyggingu á svæðinu. Jafnframt hafa önnur verkefni, sem ekki hafa eins 

sýnilega fallið innan skilgreinds ramma, verið látin bíða nákvæmari stefnumótunar. 

Markmiðið var því að einblína á þau verkefni sem talin voru getað skapað mest verðmæti 

úr eignum og tækifærum á starfssvæði Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar (Kadeco, 2008).  
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Mikil áhersla var lögð á að snúa við neikvæðri ímynd svæðisins sem tengdist veru 

varnarliðsins og almenns atvinnuástands á svæðinu. Í því augnamiði var fundið nýtt nafn 

á svæðið og ber það nafnið Ásbrú – samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs (Kadeco, 

2009).  

Strax frá stofnun félagsins var tekið til við að greina hvernig hægt væri að byggja 

svæðið upp að nýju og skapa þá eftirspurn sem myndi leiða til jákvæðra áhrifa. 

Sérstaklega var skoðað til hvaða meðala væri almennt gripið þegar herstöðvar væru 

lagðar niður í Evrópu og Ameríku. En fljótlega kom í ljós að það var í raun flugvöllurinn 

sem skilgreindi svæðið frekar en niðurlagning herstöðvarinnar sem slíkrar. Í framhaldi af 

ráðgjöf frá PWC í Belgíu var því horft meira í þá átt að þróa svæðið út frá staðsetningu 

sinni við Keflavíkurflugvöll og almennt að vel heppnuðum þróunarsvæðum frekar en að 

yfirgefnum herstöðvum (Kadeco, 2008).  

Samkvæmt stefnu félagsins skyldi uppbygging og þróun byggjast á styrkleikum 

svæðisins og voru áherslurnar settar á að byggja upp þrjá klasa á svæðinu sem 

grundvallast á heilsu, tækni og samgöngum. Í því augnamiði var sífellt leitað tækifæra í 

þeim geirum og svæðið markaðssett til viðkomandi aðila. Unnið hefur verið með 

Íslandsstofu við greiningu markaða sem sótt er á með markvissum aðgerðum. Félagið 

hefur jafnframt sent fulltrúa sína á ráðstefnur og sölusýningar til þess að skapa tengingar 

og koma svæðinu á kortið. Starfi þessu var beint sérstaklega að aðilum í gagnaveraiðnaði 

og framleiðendum á lífvirkum fæðubótaefnum. Svo vitnað sé beint í síðustu ársskýrslu 

Kadeco: „Á síðastliðnum árum hefur Ásbrú þróast úr því að vera yfirgefið varnarsvæði í 

fjölskylduvænt samfélag sem er orðinn óaðskiljanlegur hluti Reykjanesbæjar. Um 3.000 

íbúar eru nú á svæðinu auk á annað hundrað fyrirtækja og stofnanna með yfir 800 

starfsmenn. Á svæðinu eru starfrækt fimm gagnaver, örþörungaræktun, 

matvælafyrirtæki, menntastofnun, fjöldi hótela og gistiheimila og annarra 

þjónustufyrirtækja, auk grunnskóla og tveggja leikskóla. Haustið 2018 mun þriðji 

leikskólinn verða tekinn í notkun“ (Kadeco, 2018). 

4.3.1 Keilir  

Út frá skoðun á vel heppnuðum svæðisþróunarverkefnum erlendis, kom í ljós að flest áttu 

þau sameiginlegt að hafa einhvers konar akademíska eða rannsóknartengda starfsemi í 

bakgrunni sem virkar eins og burðarás fyrir þá þróun sem stefnt er að. Fyrsta 
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þróunarverkefni félagsins var því að koma á fót slíkri starfsemi, og var það gert í samstarfi 

við Háskóla Íslands og fyrirtæki á svæðinu sem tóku þátt í stofnun Keilis á vordögum 2007. 

Í samræmi við stefnu félagsins byggði Keilir upp kennslu og rannsóknir á sömu sviðum og 

Kadeco byggir á í stefnu sinni fyrir þróun svæðisins, heilsu, tækni og samgöngum. Keilir 

hóf síðan starfsemi haustið 2007. 

Keilir þykir vel heppnað verkefni og hefur útskrifað um 3.000 nemendur frá stofnun. 

Keilir telst vera alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. 

Námið sem er í boði skiptist á fjögur sérhæfð meginsvið, en innan hvers sviðs er fjölbreytt 

námsframboð. Sviðin fjögur eru Háskólabrú, sem miðar að því að undirbúa nemendur 

fyrir háskólanám, Flugakademía, sem býður upp á ýmiskonar flugtengt nám, 

Íþróttaakademía sem veitir ÍAK þjálfararéttindi og leiðsögunám í ævintýraferðamennsku, 

og tæknifræði, sem skiptist í iðntæknifræði og mekatróník hátæknifræði (Kadeco, 2017). 

4.3.2 Íbúasamfélagið 

Þann 15. ágúst 2007 fluttu fyrstu íbúarnir inn á svæðið í leiguíbúðir á vegum Kadeco og í 

árslok 2007 voru skráðir um 1.100 íbúar á svæðinu. Húsnæði fengu þeir sem stunduðu 

reglulegt nám við Keili, háskóla á Íslandi eða annað lánshæft nám hjá LÍN og sýndu eðlilega 

námsframvindu. Með þessum hætti var framboð íbúða aukið með sem minnstum áhrifum 

á markaðinn (Kadeco, 2009). Fimm árum síðar var þessum takmörkunum aflétt og er 

staðan nú þannig að allar íbúðir eru á almennum markaði og búa um 3.000 manns á 

svæðinu auk á annað hundrað fyrirtækja og stofnana með yfir 800 starfsmenn (Kadeco, 

2018). 

Strax var hafist handa við að gera samfélagið þannig úr garði að nýir íbúar fengju sömu 

þjónustu og aðrir bæjarbúar og var grunnskólinn Háaleiti opnaður haustið 2008 og bauð 

upp á kennslu í fyrstu sex bekkjunum. Einnig voru opnaðir tveir leikskólar í kjölfarið 

(Kadeco, 2009). 

Í kjölfar hrunsins lagði Kadeco til húsnæði undir Virkjun, miðstöð mannauðs á 

Suðurnesjum. Virkjun var hugsuð sem viðbragð við þeirri efnahagslægð sem lá yfir landinu 

og var samstarfsverkefni sveitarfélaga á Suðurnesjum, verkalýðsfélaga og 

menntastofnana á svæðinu. Virkjun er enn til staðar sem félagsmiðstöð og aðstaða til 

námskeiðahalds, funda og ráðstefna. Notkun hefur dregist verulega saman eftir að hagur 

samfélagsins hefur vænkast. 
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Ásbrúarsvæðið hefur verið nýtt til ýmissa menningarviðburða. Tónlistarhátíðin All 

tomorrows parties var haldin 3 ár í röð í Atlantic studios og síðan hefur sú aðstaða verið 

vettvangur sjónvarpsþáttagerðar fyrir The biggest loser og The Voice svo eitthvað sé 

nefnt. Reglulega eru síðan haldnir viðburðir í vel uppgerðu bíóhúsi vallarins, Andrews 

theatre. Þar ber hæst Ljósanæturtónleikarnir Með blik í auga.  

4.3.3 Frumkvöðlar 

Árið 2008 var samið við Nýsköpunarmiðstöð Íslands og fleiri aðila um rekstur á 

frumkvöðlasetri í því augnamiði að einbeita sér að uppbyggingu er varðar nýsköpun og 

frumkvöðlafyrirtæki. Frumkvöðlasetrið fékk nafnið Eldey og hafa margir haft þar aðstöðu 

og byggt upp öflug fyrirtæki (Kadeco, 2009). Tæknifræðingar útskrifaðir frá Keili hafa sett 

mark sitt á frumkvöðlasetrið, en nokkrir þeirra nýttu aðstöðuna við að koma 

sprotafyrirtækjum sínum á fót. Ber þar helst að nefna GeoSilica sem hefur náð 

undraverðum árangri með vörur unnar úr jarðsjó.  

Sala húsnæðisins í lok desember 2016 markaði þó endalok frumkvöðlarekstursins þó 

enn sé stór hluti húsnæðisins í útleigu (Kadeco, 2017). 

Skrifstofuhótelið Eldvörp var opnað í apríl 2009 og er það enn í fullri nýtingu hinna 

ýmsu fyrirtækja.  

4.3.4 Gagnaver  

Mikil vinna var lögð í að kynna Ásbrúarsvæðið sem kjörinn stað fyrir gagnaver. Þar var 

græn orka lykilþáttur og einnig er hér á landi kjörin aðstaða til að kæla búnaðinn með eins 

náttúrulegum hætti og mögulegt er.  Fyrstur til að stökkva á gagnaversvagninn var Verne 

Global sem hóf starfsemi 2009 og hefur uppbygging gagnaversins skilað miklum 

umsvifum. Heildarfjárfesting hleypur á tugum milljarða króna með öllum þeim 

tölvubúnaði sem erlendir viðskiptavinir þess hafa komið þar fyrir. Þeirra á meðal eru sum 

af stærri fyrirtækjum heims, svo sem BMW og Volkswagen, sem reka þar ofurtölvur til 

hönnunar á nýjum bílum (Kadeco, 2010). Vöxtur Verne hefur verið mjög öflugur og virðist 

aðeins færast í aukana eftir því sem meiri reynsla kemur á rekstur gagnaversins. Sú reynsla 

nýtist einnig öðrum aðilum á svæðinu til að laða að sér erlenda viðskiptavini.  

Fyrsta nýbyggingin á Ásbrú leit dagsins ljós á árinu 2014 þegar Advania nýtti sér þann 

meðbyr sem gagnaver Verne hafði og reisti gagnaver við Pattersonflugvöllinn svokallaða. 
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Þar var Advania að horfa til svæðisins frekar en að þeir væru að nýta yfirgefið húsnæði 

varnarliðsins. Þannig má segja að jarðvegurinn sem Kadeco undirbjó fyrir 

gagnaveraiðnaðinn hafi skilað árangri (Kadeco, 2015). 

4.3.5 Algalíf 

Opnun og stækkun á örþörungaverksmiðju Algalífs var mikilvægur og jákvæður áfangi í 

starfsemi Kadeco. Algalíf beitir nýrri tækni við að rækta örþörunga í lokuðu kerfi. Þessi 

nýja tækni hefur reynst afar vel og strax við formlega opnun verksmiðjunnar síðla árs 2013 

var undirrituð viljayfirlýsing og í framhaldinu leigusamningur vegna stækkunar hennar. Nú 

á vordögum festi Algalíf kaup á húsakynnum þess á Ásbrú. Þannig hefur starfsemin fest 

sig í sessi í Reykjanesbæ og hjá fyrirtækinu starfa nú 34 manns (Víkurfréttir, 2018). 

Algalíf er leiðandi í heiminum í ræktun örþörunga og framleiðslu virkra efna úr lífmassa 

þeirra. Örþörungarækt er ört vaxandi iðnaður en er enn í mótun. Mörkuð hefur verið 

framtíðarstefna um sjálfbærni bláa hagkerfisins hjá ESB og mörgum löndum í Evrópu og 

örþörungarækt er þar ein af lykilstoðunum. Tækifærin á þessum markaði eru því til staðar 

og hyggur Algalíf á sókn í þróun og nýsköpun í örþörungarækt á næstu árum (Víkurfréttir, 

2018). 

4.3.6 Skipulagsmál 

Í stefnumótunarvinnunni skoðuðu menn erlendar fyrirmyndir og þá sérstaklega á 

þróunarsvæðum í nálægð við flugvelli.  Sú skoðun leiddi í ljós hve mikil tækifæri fólust í 

staðsetningu Ásbrúar við stóran alþjóðlegan flugvöll með tengingum við austurströnd 

Bandaríkjanna og allar helstu borgir Evrópu. Staðsetningin skapar tækifæri til að byggja 

upp fjölbreytta flugtengda þjónustu og aðra flugsækna starfsemi. Þessi tækifæri er hægt 

að innleysa með skýrri stefnumörkun og breyta þeim í „verðmæta hagvaxtarvél sem mun 

opna nýjar gáttir fyrir íslenskt atvinnulíf. Þar sem skipulega hefur verið staðið að slíkri 

uppbyggingu erlendis hefur náðst mikill árangur í uppbyggingu atvinnulífs og 

efnahagsumsvifa“ (Kadeco, 2014). 

Ljóst er að sameiginlegt skipulag flugvallar, atvinnu- og íbúasvæðis er afar nauðsynlegt. 

Sýnt hefur verið fram á að þar sem ekki er til staðar sameiginleg sýn og sameiginleg 

yfirstjórn svæðanna er hætta á árekstrum sem draga úr uppbyggingarmætti þeirra og 

nýtingu á þeim tækifærum sem til staðar eru.  
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Á haustmánuðum 2015 kom Dr. John D. Kasarda, ráðgjafi í flugvallarmálum, hingað til 

lands í boði Kadeco og Isavia og flutti erindi á ráðstefnu flutningahóps Íslenska 

sjávarklasans í Hörpu. Í heimsókn sinni boðaði Dr. John Kasarda að lykillinn að árangri væri 

samstarf og sameiginleg stefnumótun, með aðkomu hagsmunaaðila, allt frá flugvellinum 

til borgaryfirvalda. Slíkt samstarf væri lykillinn að árangri. Með því að hafa sameiginlega 

sýn mætti ná mun meiri árangri heldur en ef hver aðili væri að vinna í sínu horni. Hann 

lagði jafnframt áherslu á að sú stefnumótun sem Kadeco hefði unnið eftir væri mjög góður 

grunnur að uppbyggingu Aerotropolis á Íslandi (Kadeco, 2016). 

Í kjölfar þeirrar vinnu óskuðu Reykjanesbær, Sandgerðisbær  og Sveitarfélagið Garður 

eftir samstarfi við Kadeco og Isavia ohf. um þróun og uppbyggingu svæðisins á 

Miðnesheiði. Svæðið sem um ræðir er í nágrenni við Keflavíkurflugvöll og fer Kadeco með 

umsýslu þess lands, fyrir eiganda þess, Ríkissjóð Íslands. Skipulagsvald svæðisins er í 

höndum sveitarfélaganna og Skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar. Í framhaldinu var 

stofnaður samráðshópur um verkefnið sem gerði með sér þrískipta verkefnaáætlun sem 

samþykkt var í bæjarráðum hvers sveitarfélags fyrir sig. Markmið hennar er að skapa 

ramma utan um uppbyggingu og þróun svæðisins til framtíðar og hámarka virði  þess í 

þágu samfélagsins. Áfangaskipting verkefnaáætlunarinnar sneri í fyrsta lagi að 

ákvarðanatöku um landsvæði og möguleg félagaform, í öðru lagi að stefnumótun og 

skipulagi, og í þriðja lagi að markaðssókn og framkvæmdum. Verkefni þetta er enn 

yfirstandandi og standa vonir til þess að samkomulag náist milli ríkis og sveitarfélaga um 

samstarf í landþróun og uppbygginu á því verðmæta svæði sem umlykur 

Keflavíkurflugvöll, með hagsmuni nærsamfélagsins og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi 

(Kadeco, 2017). 

4.4 Aðgerðir ríkisstjórnar fyrir Suðurnesin 2010 

Á haustdögum 2010 fór ríkisstjórnin af stað með átaksverkefni til að hleypa lífi í 

atvinnumál á Suðurnesjum. Leitað var logandi ljósi í hverju ráðuneyti fyrir sig að lausnum 

sem myndu henta Suðurnesjamönnum. Niðurstaðan var síðan kynnt í 10 liðum á fundi í 

Víkingaheimum þann 9. nóvember: 

 Að myndaður verði formlegur samráðsvettvangur stjórnvalda ríkisins og 
sveitarfélaga á svæðinu um atvinnu-, mennta- og velferðarmál. 
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 Að skoðaðir verði vandlega kostir þess að flytja starfsemi Landhelgisgæslu 
Íslands á öryggisvæðið við Keflavíkurflugvöll.  

 Að lagt verði fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt 
sem geri samkeppnisstöðu gagnavera hér á landi samkeppnisfæra við gagnaver 
í löndum innan ESB.  

 Að veita Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar 250 milljónir aukalega til að hraða 
framkvæmdum og auka nú þegar möguleika til frekari atvinnuuppbyggingar á 
þróunarsvæðinu. Einnig skyldi hrundið af stað kynningar- og markaðsátaki á 
ónotuðum fasteignum Þróunarfélagsins á varnarsvæðinu.  

 Að Þróunarfélaginu verði falið að setja á stofn Hersetusafn á gamla 
varnarsvæðinu í einu af fjölmörgum húsum félagsins.  

 Að stutt verði við verkefni sem Nýsköpunarmiðstöð hefur verið falið að hefja 
undirbúning að um klasasamstarf á sviði líforku sem tengist jarðvarmaverum á 
Reykjanesi.  

 Að hámarkstímabil greiðslu bóta úr Atvinnuleysistryggingasjóði verði lengt 
tímabundið úr þremur árum í fjögur ár.  

 Ríkisstjórnin leggi fram fjármagn til að ráðinn verði starfsmaður/verkefnisstjóri 
sem haldi utan um formlegt samstarf sveitarfélaga um velferðarmál á 
Suðurnesjum.  

 Umboðsmaður skuldara fái aðstöðu á Suðurnesjum og taki þar á móti fólki sem 
þarf á þjónustu embættisins að halda.  

 Rekstrargrundvöllur menntastofnana á Suðurnesjum verði tryggður og 
samstarf þeirra styrkt með sérstakri fjárveitingu og Fisktækniskóla Íslands verði 
tryggt eitt stöðugildi. (Helgi Bjarnason, 2010) 

Iðnaðarráðherra skipaði síðan starfshóp um atvinnumál á Suðurnesjum sem átti að 

rýna og meta ný verkefni. Jafnframt átti starfshópurinn að vinna nýjar tillögur í samstarfi 

við heimamenn og leggja fyrir ráðherra og stofnanir. Afraksturinn var skýrsla um 

atvinnumál á Suðurnesjum sem iðnaðarráðherra fékk í hendurnar og í kjölfarið var 

stofnað atvinnuþróunarfélag er fékk nafnið Heklan (Ásta Dís Óladóttir, Eiríkur Hilmarsson, 

Guðmundur Pétursson, 2011). 

Þegar farið er yfir þennan verkefnalista þá hefur ýmislegt gengið eftir og sumt ekki. 

Sum verkefnin tóku á tímabundnum vanda sem atvinnuleysið skapaði eins og 

umboðsmaður skuldara og bótagreiðslur. Þau verkefni eiga ekki við lengur þegar 

atvinnuástand hefur stórlega batnað. Landhelgisgæslan hefur ekki flutt starfsemi sína en 

er með mörg verkefni i kringum Keflavíkurflugvöll eðli málsins samkvæmt en þessi 

fyrirheit hafa ekki skapað ný störf á svæðinu.  
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Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri Kadeco, telur að verkefnin sem snéru að 

þróunarfélaginu hafi verið verkefni sem búið var að skilgreina en hafi verið slegið á frest í 

hruninu:  

„Þannig að það sem gerist svo á endanum þegar að ríkisstjórnin 

mætir og tilkynnir um þessi auknu fjárframlög þá er bara verið að slaka 

svolítið meira af peningum í þau verkefni sem var búið að skilgreina. Og 

þannig var það bara unnið. Það var bara haldið áfram í þeim verkefnum, 

kannski með meiri krafti þá sem samsvarar þessari fjárhæð heldur en 

kannski annars hefði verið.“ 

Herminjasafn komst aldrei lengra en að vera orð á blaði. Þróunarfélagið gerði Officera 

klúbbinn kláran í verkefnið en ekki var tryggt fé til að setja upp eða reka safn. „Það var 

ekki eitt af skilgreindum verkefnum Kadeco að gera út herminjasafn“ að sögn Kjartans.  

Þau verkefni sem gengið hafa eftir eru að gagnaver hafa risið á Suðurnesjum og er 

mikill uppgangur í þeim geira. Þar fer saman vilji hins opinbera til að veita þeim 

brautargengi og þrotlaus vinna Kadeco við að kynna þá kosti sem svæðið hafði að bera til 

reksturs gagnavera. Einnig er minnst á líftækni í þessum áherslupunktum og þá væri hægt 

að segja að Algalíf komi þar inn en samkvæmt Árna Sigfússyni bæjarstjóra Reykjanesbæjar 

á þessum tíma og stjórnarmaður í Kadeco þá vann þróunarfélagið í því að fá Algalíf hingað 

til lands með öflugum undirbúningi og góðri kynningu. 

Það sem þetta átak skilaði þó var að litið var til Suðurnesja í áherslum hins opinbera í 

atvinnumálum og viðurkennt að bæta þyrfti verulega í fjárframlög ríkisins til svæðisins 

(Árni Sigfússon, 2018).  

4.5 Vaxtarsamningur 

Á grunni stefnumótunar í byggðamálum er samþykkt var á Alþingi  3. maí 2002 hefur verið 

samið um vaxtarsamninga víða um land sem síðan hafa tekið gildi hver á fætur öðrum. 

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 af meginmarkmiðum 

vaxtarsamninganna er að efla samstarf og uppbyggingu svokallaðra klasa í ákveðnum 
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atvinnugreinum þar sem byggt er á svæðisbundnum styrkleikum, sérstöðu og þörfum. Er 

það liður í að styrkja innviði þess svæðis sem vaxtarsamningurinn nær til (Alþingi, 2009). 

Nokkur ár liðu áður en vaxtarsamningar náðu til Suðurnesja og var fyrsti samningurinn 

undirritaður í febrúar 2010 (Vaxtarsamningur Suðurnesja, 2010). Í fyrstu hélt 

Atvinnuþróunarráð SSS um samninginn  en í apríl 2011 var Heklan, Atvinnuþróunarfélag 

Suðurnesja, stofnað og tók formlega við samningnum. 

Hlutverk vaxtarsamninga til langs tíma er að efla hagvöxt, samstarf fyrirtækja, auka 

nýsköpun og menntun landsvæða. En til skemmri tíma litið veita atvinnuþróunarfélög líkt 

og Heklan 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. 

4.6 Sóknaráætlun Suðurnesja 

Sóknaráætlanir landshluta eru eitt af lykilverkefnum Ísland 2020 sem samþykkt var í 

ríkisstjórn í janúar 2011. Sóknaráætlanir eru stefnumótandi áætlanir sem taka til 

starfssvæða landshlutasamtaka sveitarfélaga. Í þeim koma fram stöðumat viðkomandi 

landshluta, framtíðarsýn, markmið og aðgerðir til að ná þeim markmiðum. Í 

sóknaráætlunum landshluta er mælt fyrir um svæðisbundnar áherslur sem taka mið af 

meginmarkmiðum byggðaáætlunar, landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlunum, 

menningarstefnu og, eftir atvikum, annarri opinberri stefnumótun. Stýrihópur 

Stjórnarráðsins um byggðamál styður landshlutasamtök sveitarfélaga við gerð 

sóknaráætlana og samninga milli landshlutasamtaka sveitarfélaga og ráðuneyta (SSS, 

2016). 

Sóknaráætlanir eru unnar í samvinnu við samráðsvettvang viðkomandi landshluta sem 

er samstarfsvettvangur sveitarfélaga, ríkisstofnana, atvinnulífs, menningarlífs, 

fræðasamfélags og annarra haghafa í hverjum landshluta.  

11. febrúar 2015 skrifaði SSS undir samning við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

og mennta- og menningarmálaráðuneytið um Sóknaráætlun Suðurnesja fyrir árin 2015-

2019. Á grunni sóknaráætlunar var úthlutað úr uppbyggingarsjóði í júní 2016 alls 45 

milljónum króna til 35 verkefna (SSS, 2015).  
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Sóknaráætlunin ein og sér hefur ekki skilað neinni beinni atvinnuuppbyggingu fyrir 

Suðurnesin en er nauðsynlegur rammi fyrir þau markmið sem henni eru ætluð. Það er að 

taka saman heildarmynd fyrir svæðið og vera samstarfsvettvangur allra þeirra sem hafa 

hagsmuna að gæta á Suðurnesjum.  

4.7 Heklan 

Atvinnuþróunarfélag var rekið á Suðurnesjum af veikum mætti og hafði sig lítið í frammi 

en í kjölfar efnahagslægðarinnar var lífi hleypt í verkefnið og Heklan – 

Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja var sett á laggirnar árið 2011. Heklan er rekin sem 

sérstök deild innan SSS og notar kennitölu þess.  

Markmið atvinnuþróunarfélagsins eru samkvæmt erindisbréfi (SSS, 2014): 

 að vinna að þróunar- og nýsköpunarverkefnum fyrir starfssvæðið allt og 
einstaka hluta þess;  

 að vinna að eflingu atvinnu- og atvinnulífs á starfssvæði félagsins; 

 að veita einstaklingum, fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum ráðgjöf 
varðandi rekstur viðkomandi; 

 að skapa grundvöll fyrir markvisst samstarf Byggðastofnunar og annarra 
stofnana iðnaðarráðuneytisins við atvinnulíf og mennta- og 
menningarstofnanir á Suðurnesjum um atvinnu- og byggðaþróun; 

 að samþætta áherslur ríkisins og sameiginlegar áherslur á starfssvæði SSS; 

 að vinna að sameiginlegu atvinnusvæði í þeim anda er fram kemur í 
svæðisskipulagi Suðurnesja;  

 að byggja gagnkvæma miðlun þekkingar, reynslu og hæfni á sviði atvinnu- og 
byggðarþróunar. 

Á aðalfundi skal leggja fram þrjú til fimm vel skilgreind og mælanleg árangursmarkmið 

sem lýsa árangri af starfsemi Heklunnar. 

Samningur Byggðastofnunar og SSS var undirritaður 27. apríl 2011 og byggði á 

erindisbréfinu. Samningurinn tekur mið af stefnu Alþingis í byggðamálum og annarri 

stefnumótun iðnaðarráðuneytisins með áherslu á búsetuskilyrði og samkeppnishæfni, 

nýsköpunar – og atvinnuþróunarstarf. Vinna skal að uppbyggingu þekkingar, reynslu og 

hæfni á sviði atvinnu- og byggðarþróunar milli samningsaðila (Byggðastofnun, 2013) 

Vaxtarsamningur Suðurnesja er í höndum Heklunnar og einnig er unnið með þeim sem 

sjá um Menningarsamning Suðurnesja. Heklan tekur einnig yfir rekstur Markaðsstofu 
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Reykjaness. Stjórn Ferðamálasamtaka Suðurnesja skipar síðan fagráð fyrir 

Markaðsstofuna (Berglind Kristinsdóttir, 2014). Heklan hefur unnið að Sóknaráætlun fyrir 

Suðurnesin fyrir SSS og hefur verið úthlutað til skilgreindra verkefna um 40-50 milljónum 

króna á hverju ári. 

Heklan hefur sinnt þessum verkefnum með ýmiskonar námskeiðahaldi sem sniðið 

hefur verið að frumkvöðlum en nýtast einnig starfandi fyrirtækjum. Í upphafi árs 2012 tók 

Heklan við rekstri frumkvöðlasetursins Eldeyjar frá Kadeco og hafa nokkrir tugir 

frumkvöðla haft þar aðsetur frá upphafi (Berglind Kristinsdóttir, 2014). Aðeins hefur 

dregið úr aðsókn í setrið á síðustu árum og þá sérstaklega eftir að húsnæðið var selt.  

Eitt þeirra verkefna sem einna best hefur tekist er Reykjanes Geopark en það var 

gangsett 2012 að frumkvæði sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Sótt var um alþjóðlega 

vottun á jarðvanginum með umsókn um aðild að European Geoparks Network og UNESCO 

Global Geoparks Network. Ef vel tekst til með jarðvanga getur það skilað sér í fjölgun 

ferðamanna, eflingu vísindarannsókna, meiri samvinnu og uppbyggingu í ferðaþjónustu 

og aukinni þekkingu á viðfangsefninu jarðvangur (Berglind Kristinsdóttir, 2014). 

Heklan hefur einnig staðið fyrir ráðstefnum og kynningarfundum í samvinnu við 

sveitarfélögin, Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi, Isavia og aðra hagsmunaaðila. 

Einstaklingum og smærri fyrirtækjum stendur til boða fjölbreytt ráðgjafaþjónusta sem 

nýtt hefur verið að einhverju marki (Berglind Kristinsdóttir, 2015a). 

Með árunum hafa markmiðin verið skýrð frekar þar sem atvinnuleysi á Suðurnesjum 

var orðið það hátt að meginverkefnið var að ná því niður með því að renna sterkari 

stoðum undir öflugt atvinnulíf til framtíðar. Fjölga þurfti atvinnutækifærum og vel 

launuðum störfum og stuðla að samstarfi fyrirtækja og auka erlenda sem innlenda 

fjárfestingu. Nýta skyldi auðlindir Suðurnesja á sjálfbæran hátt í sátt við umhverfið, 

atvinnulífi og mannlífi til heilla (Berglind Kristinsdóttir, 2015b). 

Menntunarstig hefur löngum verið lægra á Suðurnesjum en annars staðar á landinu og 

lögð var mikil áhersla á að efla menntun til að vinna landssvæðið út úr kreppunni. Það 

skyldi gert með fjölgun námstækifæra og einnig að bæta árangur nemenda á öllum 

skólastigum. Einnig að renna frekari stoðum undir háskólakennslu og rannsóknir og vinna 

að tengingu þeirra við atvinnulífið (Berglind Kristinsdóttir, 2015b). 
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Samgöngur þarf að bæta og hefur verið tekið á því að einhverju leyti en tvöföldun 

Reykjanesbrautar er talin bráðnauðsynleg að mati Heklunnar. Aðeins hafa verið gerðar 

endurbætur á tengingum Reykjanesbrautar við Reykjanesbæ með gerð hringtorga. 

Heklan vann greiningu á ytri og innri ímynd Suðurnesja og sýna niðurstaðan að ímyndin 

er jákvæð, en veik, og hana þarf að styrkja. Ímyndarátakinu Reykjanes – við höfum góða 

sögu að segja var hrundið af stað og fékk jákvæð viðbrögð. Átakið var tilnefnt til Árunnar 

sem eru árangursverðlaun ÍMARK, íslensks markaðsfólks en þeim er ætlað að beina 

sjónum að herferðum sem skilað hafa framúrskarandi árangri (Víkurfréttir, 6. mars 2018).  

Þegar meta skal árangurinn af starfi Heklunnar getur verið erfitt að taka upp réttu 

mælistikuna en fylgst er með þeim verkefnum sem fá styrk úr Uppbyggingasjóði og er 

styrkþegum gert að skila áfangaskýrslum og greina frá því sem áunnist hefur. Berglind 

Kristinsdóttir framkvæmdastjóri Heklunnar og SSS lítur þannig á verkefnið:  

„Heklan er i rauninni framlenging á verkefnum SSS því þeir vinna í 

sömu stefnu og SSS leggur. Í stjórn Heklunnar sitja framkvæmdastjórar 

sem eru ekki pólitíkusar heldur bara starfsmenn [bæjarstjórar] þ.a.l. 

höfum við engan rétt á að álykta eitthvað eða taka ákvarðanir; við erum 

bara að framfylgja ákvörðunum okkar yfirmanna sem eru sveitarstjórnir 

en á þessum vettvangi verður einnig til samtal við SAR, Samtök 

atvinnurekenda á Suðurnesjum og Kadeco og Ferðamálasamtökin og 

aðila í markaðsstofunni. Þannig að það er líka dýrmætt samtal en þetta 

gæti alveg heitið fagráð. Ég hef hugsað það líka ef við vildum breyta og 

hafa bara markaðsdeild innan SSS þá væri hægt að sinna öðruvísi 

markaðsmálum eða atvinnumálum, en fyrst og fremst erum við að 

vinna eftir þeim leiðbeiningum sem við fáum frá sveitarfélögunum.“  

Byggðastofnun hefur einnig veruleg áhrif á hvernig starfi Heklunnar er háttað. Hún 

leggur línuna í samningnum sem vinna verður eftir og í nokkrum málaflokkum þarf að 

setja markmið, mælikvarða og aðferðir. Byggðastofnun hefur áheyrnarfulltrúa í stjórn 

sem kemur á fundi ef nauðsyn þykir (Berglind Kristinsdóttir, 2014).   

Sveitarstjórnarfulltrúarnir eru ekki eins upprifnir yfir þessu fyrirkomulagi og vilja sjá 

atvinnuþróunarverkefnið aðeins nær sé. Árni Sigfússon telur það kost að fá fjármagn frá 
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ráðuneytunum og Byggðastofnun til að ráða inn starfsmenn Heklunnar. Einhver þurfi að 

halda utan um Uppbyggingarsjóðinn og þau verkefni sem unnin eru innan Heklunnar en 

þessi umgjörð sé fyrst og fremst til þess fallin að „passa inn í bókahilluna hjá ríkisstofnun“. 

Árangurinn af þessum verkefnum sem Uppbyggingarsjóður styrkir sé skammgóður vermir 

og nærri megi geta að helmingur þeirra skili einhverjum afrakstri. 

Að mati Friðjóns Einarssonar, formanns bæjarráðs Reykjanesbæjar, er Heklan bæði 

„föðurlaust og móðurlaust“ atvinnuþróunarfélag. Heklan er deild innan SSS og hefur 

ekkert að leita því SSS er einnig föðurlaust og er ekki stjórnsýslustig. „SSS er 

umræðuvettvangur sveitarfélaga og svo höfum við einhvern veginn hent fullt af 

verkefnum þangað inn sem enginn vill hafa og verður þá föðurlaust, ….. 

Framkvæmdastjóri SSS hefur ekkert vald en ef þetta væri inni í stærsta sveitarfélaginu þá 

hefurðu vald. Þú hefur tengingar og þú hefur samstarfsaðila og þú ert hluti af einhverju. 

Þarna ertu eiginlega alveg hlutlaus.“ Sjónarmið Friðjóns er þannig að betur færi á að hin 

eiginlega atvinnuþróun eigi að fara fram á sveitarstjórnastiginu en ekki á þessu hlutlausa 

stjórnsýslustigi sem Heklan er á. 

Öllum viðmælendum ber þó saman um að verulegur árangur hafi náðst í verkefninu 

Reykjanes jarðvangur (Reykjanes Geopark) sem Heklan hefur fóstrað af miklum 

myndarbrag. En það verkefni kemur ekki beint úr vinnu Atvinnuþróunarfélaganna, hvorki 

Kadeco né Heklunnar, þó það hafi komist á fastmótað stig í meðförum Heklunnar. 

Verkefnið varð fyrst til hjá Grindavíkurbæ og Heklan fær það í fóstur. Grindvíkingar voru 

að vinna að jarðvangshugmyndinni í þó nokkurn tíma áður en þeir ákveða að útvíkka 

svæðið á stærri hluta Reykjanesskagans og fá fleiri sveitarfélög að borðinu. Heklan fékk 

það upp í fangið vegna þess að Grindavíkurbær var búinn að vinna töluvert í hugmyndinni. 

Umgjörð Heklunnar er þess eðlis að mjög ólíklegt er að þar hefði þessi grunnvinna verið 

unnin þar sem öll aðföng og fjármuni vantar í þannig vinnu.  

„Grindavík var búið að taka að sér ákveðið hlutverk sem búið var að 

eyða töluverðri vinnu og fjármunum í  byrjun sem er svo útvíkkað. En ég 

held að það hafi verið algjör snilld að koma því í þennan farveg að setja 

þetta inn til Heklunnar til þess að vinna áfram og fylgja eftir. Af því að 

ég held að það hafi ekki endilega verið besta leiðin að hafa það í 

höndum eins sveitarfélags og hugsa svæðið bara innan Grindavíkur sem 
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þennan geopark. Þannig að ég held að ferillinn í þessu máli hafi kannski 

verið svona týpískur fyrir það sem ég held að atvinnuþróunarfélögin 

lendi í að þau fá svolítið verkefnin í fangið og þá snýst þetta um með 

hvaða hætti þau geta fylgt þeim eftir. Mér finnst þetta vera svolítið hluti 

af stærra íslensku byggðaþróunarvandamáli. Mér finnst ekki að þeim 

peningum sem hafi verið varið í byggðaþróun á Íslandi hafi verið vel 

varið. Þú veist þetta eru voða mikið einhverjir pottar og þetta snýst um 

að toga sem mest af þessum potti til sín burtséð frá því í hvað 

peningarnir eru að fara. Þú veist það er jafnvel bara reynt að eyða þeim 

ekki endilega í skynsamleg verkefni til að hinir fái þau ekki.“  

Kjartan Þór Eiríksson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Kadeco, sér þessi 

atvinnuþróunarverkefni núorðið úr ákveðinni fjarlægð og telur að mikið af 

byggðaþróunarverkefnunum hafi ekki nógu mikla sjálfbærni að leiðarljósi heldur er sótt í 

sjóði á meðan sjóðirnir eru til og verkefni deyi drottni sínum þegar sjóðirnir þurrkast upp. 

4.8 Isavia 

Á vordögum árið 2010 sameinuðust opinberu hlutafélögin Flugstoðir og 

Keflavíkurflugvöllur í eitt félag sem fékk nafnið Isavia ohf. Flugstoðir ohf. hafði annast 

rekstur og uppbyggingu allra flugvalla og lendingarstaða landsins utan Keflavíkurflugvallar 

á meðan Keflavíkurflugvöllur ohf. annaðist rekstur, viðhald og uppbyggingu flugvallarins 

og flugstöðvarinnar, þjónustu við flugrekendur og hagnýtingu flugvallarins í þágu öryggis- 

og varnarmála. Með sameiningu félaganna tveggja í Isavia ohf. var lagður grundvöllur að 

nýrri starfsemi og þjónustu á sviði flugs og viðskipta. Fjármálaráðherra fer með hlut 

ríkisins í félaginu en innanríkisráðherra hefur faglegt eftirlit með starfseminni (Isavia, 

2011).  

Strax frá upphafi var lögð rík áhersla á viðskiptaþróun í því augnamiði að auka fjölda 

flugfarþega til landsins með áherslu á m.a. vetrarmánuðina. Samvinna var höfð við 

markaðsskrifstofur Norðurlands og Austurlands í markaðssetningu Akureyrar og 

Egilsstaða fyrir beint flug til meginlands Evrópu. Góð samvinna var einnig við fulltrúa 

Íslandsstofu um þetta mikilvæga verkefni (Isavia, 2011). 
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Í ritgerð sem fjallar um atvinnuþróun á Suðurnesjum er ekki hægt að líta fram hjá því 

hve öll starfsemi Isavia hefur mikil áhrif á allt atvinnulífið. Það gerist bæði með beinum og 

óbeinum hætti. Með auknum umsvifum fjölgar beinu starfsfólki í öryggisgæslu, vopnaleit 

og þjónustu við flugvélar. Aukinn farþegafjöldi kallar á aukna þjónustu við farþegana bæði 

í formi verslunar, veitinga og tengdra þátta. Mannaaflaþörf í þjónustu við flugvélarnar 

eykst einnig með aukinni flugumferð eins og liggur í augum uppi. Stöðugar framkvæmdir 

hafa verið í flugstöðinni frá því hún var opnuð 1987 en á undanförnum árum hafa 

fjárfestingar aukist all verulega og fyrirhugaðar eru enn viðameiri framkvæmdir sem kalla 

náttúrulega á aukinn mannafla. Starfsemi Isavia hefur gríðarleg áhrif á það hvernig 

Suðurnesin koma til með að þróast. Sem dæmi hefur félagið skipulagsvald á 

sveitarstjórnarstigi á Keflavíkurflugvelli, þ.e. aðal- og deiliskipulag flugvallarins er unnið á 

ábyrgð og kostnað Isavia (Huginn Freyr Þorsteinsson, Valdimar Halldórsson og Ingvar 

Sverrisson, 2016).  

Isavia hefur lagt í mikla vinnu við að móta framtíðarsýn fyrir svæðið kringum 

Keflavíkurflugvöll. Vinna sem hefur áhrif á skipulagsvinnu aðliggjandi sveitarfélaga, 

Kadeco, sem og alla atvinnuþróun á Suðurnesjum öllum ef ekki öllu landinu. Fyrsta stóra 

skýrslan fékk nafnið „Þróunaráætlun Keflavíkurflugvalla til 2040“ og var unnin árið 2015. 

Sett var upp sérstök vefsíða til að halda utan um þetta „masterplan“ eins og það var kallað 

og er hún aðgengileg á vefslóðinni betterairport.kefairport.is/masterplan. 

Þróunaráætlunin er vettvangur fyrir Keflavíkurflugvöll og hagsmunaaðila til að eiga 

samskipti og samráð um uppbyggingu til framtíðar. Áætlunin er að sama skapi leiðarljós 

Isavia um landnýtingu og skipulag Keflavíkurflugvallar og nærumhverfis þannig að gætt sé 

að þróunarmöguleikum og hugað að því að þjónusta við flugvöllinn verði til staðar þegar 

á þarf að halda (Keflavik airport, 2015). 

Í þróunaráætluninni eru skoðaðir möguleikar á uppbyggingu á starfssvæði 

flugvallarins, sem kalla mætti flughafnarborg (Airport City). Er það vísun í svæði sem nær 

til flugvallarins, flugstöðvarinnar, fraktsvæða, skrifstofubygginga, verslunar og þjónustu, 

sem og hótela. Þar gæti byggst upp starfsemi, bæði flugtengd og óflugtengd, sem nyti 

góðs af því að vera staðsett við alþjóðlegan flugvöll með öflugar flugtengingar. Mikil 

tækifæri felast í uppbyggingu á flugtengdri starfsemi svo sem flutningastarfsemi eða 

flugþjónustu, gistirekstri og verslun. Flughafnarborgin er oft kölluð hjartað í 
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„Aerotropolis“, nær yfir þéttbýlið sem myndast í kringum flugvöllinn og nýtir 

flugtengingar til að öðlast samkeppnislega sérstöðu. Keflavíkurflugvöllur er mikilvæg 

samgöngumiðstöð milli Evrópu og Norður-Ameríku og í stuttri fjarlægð frá höfuðborg 

Íslands. Allar þessar tengingar geta skapað verðmæti og verið segull fyrir hvers konar 

starfsemi. Íslensk fyrirtæki eiga auðveldara með að stunda viðskipti á erlendri grund og 

erlend fyrirtæki gætu einnig séð fjárfestingatækifæri í kringum flugstöðina. 

Hugmyndafræðin á bak við aukin umsvif við flugvöllinn kallar á uppbyggingu stoðþjónustu 

(Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2016). 

Miðað við farþegafjöldaspá Isavia til ársins 2040 munu við stækkun Keflavíkurflugvallar 

verða til að meðaltali 476 ný störf á hverju ári fram til ársins 2040. Þessi störf dreifast á 

mörg fyrirtæki sem hafa starfsemi á vellinum og um 40% þeirra tengjast íslenskum 

flugfélögum beint en önnur eru bein þjónustustörf á Keflavíkurflugvelli. Fjöldi beinna 

starfa sem tengjast starfseminni á Keflavíkurflugvelli var áætlað um 5.600 árið 2016 en er 

nú komin yfir 6.000 störf (Huginn Freyr Þorsteinsson og fl., 2016). 

Keflavíkurflugvöllur er í dag einn stærsti vinnustaður landsins ef litið er til beinna starfa 

sem af starfseminni þar skapast. Nærri má geta að um 3% af öllum þeim sem eru á 

vinnumarkaðinum séu við störf sem eru beint tengd starfseminni á Keflavíkurflugvelli. Þar 

sem atvinnuleysi er lítið á Reykjanesi og landinu öllu er ljóst að leita þarf út fyrir 

atvinnusvæðið á Reykjanesi og út fyrir landsteinana eftir vinnuafli. Frá árinu 2006 hefur 

atvinnuleysi minnkað hratt og er nú komið niður í rúm 2% í Reykjanesbæ. Stærsti 

áhrifaþátturinn í minnkandi atvinnuleysi er fjölgun starfa í tengslum við mikla fjölgun 

ferðamanna og aukin umsvif á Keflavíkurflugvelli (Huginn Freyr Þorsteinsson og fl., 2016). 

Eins og fram kemur í ofangreindum skýrslum Isavia þá mun þeirra framtíðarsýn og spá 

reyna mjög á nærumhverfið sem er Suðurnesin og því er nauðsynlegt að öll skipulags- og 

þróunarvinna sé unnin í samvinnu við sveitarfélögin og með aðkomu þróunarfélaganna 

sem eru starfandi á svæðinu.  

Að mati Berglindar Kristinsdóttur hjá Heklunni á Isavia ekki að vera leiðandi í þessari 

vinnu. Samtalið milli ríkisvaldsins og Isavia vanti alveg. Í staðinn fyrir að hlúa að þessari 

gullgæs sem við erum með í höndunum þá sé reglulega verið að ræða möguleikana í 

Hvassahrauni. 
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„Við erum með góðar tengingar milli Bandaríkjanna og Evrópu en 

Noregur hefur sett sér takmörk um að vera þannig flugvöllur líka. Þetta 

er bara alþjóða kapphlaup þannig að við getum ekki verið að horfa 

eitthvað „micro“ á þetta, þetta er bara stórt mál. En svo finnst mér 

varðandi hérna flugvöllinn sjálfan að þá ef við erum bara að horfa á 

þetta svæði þá finnst mér að við ættum að eiga það samtal við Isavia, 

starfsmenn ráðuneytanna, og Kadeco sem fer með vandamálið, eru 

umsjónaraðilar og svo finnst mér að sveitarfélögin eigi að koma að því 

þetta hefur mikil áhrif á allt innra starf sveitarfélaganna með tilliti til 

íbúafjölgunar og heilbrigðisþjónustu og annað.“ 

Eitt af þeim málum sem SSS hefur lagt lykiláherslu á er að greina ráðuneytunum frá 

þessari þróun á svæðinu. Engin fylgni er í fjármagni og þegar íbúum hefur fjölgað um 16% 

á tveimur árum hefur aukning til heilbrigðismála aukist um 0,5% (Berglind Kristinsdóttir, 

2018). 

Í sama streng tekur Árni Sigfússon, fyrrum bæjarstjóri Reykjanesbæjar og 

stjórnarmaður í Kadeco. Isavia hafi séð kostina við Aerotropolis hugmyndina sem kom 

upprunalega frá Kadeco. En þróunarvinnan ætti áfram að fara fram hjá Kadeco. 

Ókosturinn er að þessi tvö ríkisfyrirtæki sem eru sjálfstæð tali ekki alltaf saman og hvor 

fyrir sig vilji helga sér ákveðin svæði.  

„Auðvitað er æskilegt að Kadeco þróaðist áfram. Þar finnst mér vera 

skýrasta markaðsvinnan, sviðsmyndagreiningin og allar þær hugmyndir 

sem Heklan er núna að vinna með þetta er meira og minna upprunnið 

frá Kadeco. Og þar er líka uppruni fjármagns“ 

Árni bendir einnig á það að eignasala Kadeco hefur skilað umtalsverðum tekjum sem 

hægt hefði verið að nota sem uppbyggingarsjóð fyrir svæðið. 

 „Nú er bara komið að því að stærri hluti starfsemi þróunarfélagsins 

verði þessi að fylgja eftir skynsamlegri stefnu í atvinnuuppbyggingu sem 

tekur mið af þörfum svæðisins, tekur mið af hugmyndum fjárfesta á 

svæðinu og skapar þennan samhljóm við stóra aðila í þessari 

atvinnuuppbyggingu hér á svæðinu, Isavia, Bláa lónið, stór fyrirtæki í 
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kringum Isavia, flugfélögin, þessi stuðningsfyrirtæki öll. Þessir aðilar 

gætu leitt þessa vinnu með handleiðslu og Kadeco er þjónustuaðilinn 

eða mér er sama hvað það heitir“. 

Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar, tekur undir þetta sjónarmið 

og telur að bæði Kadeco og Isavia hafi einangrast frá sveitarfélaginu í stað þess að vinna 

með því. 

„Þannig að þegar við horfum í baksýnisspegilinn þá finnst mér eins 

og að ríkið hafi gert okkur mikinn grikk að við höfum hvorki ítök í Kadeco 

eða í Isavia en þetta voru þau fyrirtæki sem voru að horfa til framtíðar 

með sveitarfélagið okkar. Því það sem er gott fyrir Isavia þarf alls ekki 

að vera gott fyrir okkur“. 

Friðjón telur að vaxtarhraðinn í fluginu hafi kannski verið of mikill fyrir okkar samfélag 

og „Isavia skipuleggur svæðið án tillits til okkar“. Strætósamgöngur eru jafnvel 

skipulagðar án aðkomu sveitarfélagsins. Isavia og Kadeco eru sjálfstæð félög sem hafa 

gríðarleg áhrif á samfélagið okkar en bera enga ábyrgð.  

Kjartan Þór Eiríksson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Kadeco, telur vandann við að fela 

Isavia þróunarhlutverk vera hættu á að þetta lendi bara til hliðar. Þeir eru með ærið 

verkefni varðandi þróun flugvallarins. Unnið hafi verið þrekvirki við að mæta aukningunni 

hingað til „en það breytir því ekki að þetta er orðið ansi þröngt og þétt setið og reyndar 

finnst mér afrek hjá þeim hvað þeir eru að koma miklu í gegnum flugstöðina og hvernig 

þau hafa spilað úr þessu.“ Hætt er við að atvinnuþróunarþátturinn verði látinn mæta 

afgangi. Betur fari á því að sérhæfð þróunarfélög sinni því að fylla þennan „infastrúktúr“ 

sem hinir eru að skapa. Þá er átt við sveitarfélögin, byggingaverktaka og önnur fyrirtæki,  

Isavia og flugtengda þjónustu. 

„Og mín skoðun er algjörlega þessi að það á að halda áfram svona 

apparati eins og þróunarfélagið, það á að halda ríkinu við borðið, vegna 

þess að það er aðilinn sem getur skapað félaginu bolmagn til að takast 

á við þessi verkefni, ekki vegna þess að þeir séu að dæla einhverjum 

peningum hér inn á svæðið, heldur einfaldlega vegna þess að þetta 

félag er að taka eignir sem eru í eigu ríkisins og umbreyta þeim í 
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verðmæti. Það er verið að vinna í því að koma nýtingu á þetta land sem 

ríkið á, þannig að ríkið mun fá tekjur af þessu. Þetta eru beinir 

fjárhagslegir hagsmunir fyrir ríkið að setja pening inn í þróunarfélagið 

og að það vinni sína vinnu. Sú vinna mun hins vegar nýtast öllum hinum. 

Og mun nýtast sveitarfélaginu í auknum umsvifum á svæðinu. Og mun 

nýtast Isavia í betri nýtingu á þeim infastrúktúr sem þeir eru að byggja. 

Og mun nýtast ríkinu í því að þeir munu fá skatttekjur á þeirri starfsemi 

sem byggist upp og tekjur af því landi sem félagið er að þróa. Þannig að 

það munu allir græða á þessu“.  

4.9 Næstu skref 

Að lokum fengu allir viðmælendur frjálsar hendur til að svara þeirri spurningu hvernig 

best væri að halda utan um atvinnuþróun fyrir Suðurnesin á næstu misserum. Allir voru 

þeir á því að skapa þurfi vettvang til að samræma áherslur sveitarfélaganna, Kadeco, 

Heklunnar og Isavia sem hafa ólíkra hagsmuna að gæta á starfssvæðinu. Að mati Árna 

Sigfússonar þarf Isavia að sýna meiri samfélagslega ábyrgð í sinni stefnumótun. „Með 

hvaða hætti getur Isavia orðið samfélagslega virkt og þá á ég við að það fari að vinna 

með okkur að leit tækifæra og að stuðla að því að ákveðin tækifæri verði til frekar en 

önnur.“ Hann tekur sem dæmi að gagnaverin sem starfa hér eru af misjöfnu tagi eftir því 

hvort þau kalla á mikinn hliðarstuðning og eru að koma inn með margvíslega 

þróunarvinnu ofan á geymslu gagna. „Nú er þessi iðnaður að þróast meira yfir í námugröft 

sem skilar fáum störfum og fasteignagjöldum fyrir sveitarfélagið af ódýrum skemmum en 

nýtir gríðarlega orku sem er orðin mjög takmörkuð auðlind“ að sögn Árna. 

Berglind Kristinsdóttir er sama máli og telur áhrifaríkast fyrir sveitarfélögin að 

sameinast  

„en ég skil að það eru mismunandi skoðanir á því, en þá allaveganna 

að við myndum vinna sameiginlega að einni atvinnustefnu. Og við 

getum þá sinnt því með því að fara út og við eigum að sýna fyrirhyggju 

í því að ákveða hvernig fyrirtæki við viljum fá inn á svæðið. Við höfum 

alltaf setið heima og beðið eftir því að einhver hefur komið og bankað 

en við eigum dálítið að hugsa þetta út á við hvernig fyrirtæki viljum við 
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og við eigum bara að ná í þau. Það kostar pening en getur fært okkur 

góðar tekjur.  

Berglind telur jafnframt að ef ekki verði af sameiningu sveitarfélaganna þá sé 

nauðsynlegt að vinna sameiginlega að atvinnuþróunarmálum líkt og hún kynntist í 

heimsókn til Kanada. Þar sé hugsað þvert á sýslumörk og unnið eftir „best practice“.  

Þegar talið berst að Kadeco og þeirri staðreynd að skilgreindu verkefni sé lokið þá eru 

bæði Berglind og Friðjón á því að hugsanlega væri besta lausnin að færa þessa þekkingu 

sem þar hefur áunnist inn í sveitarfélögin og þá helst það stærsta, Reykjanesbæ.  

„Ef ég fengi að ráða myndi ég taka Hekluna inn í Reykjanesbæ og 

hafa sérstaka deild sem þú getur kallað Markaðs- og ferðaþjónusta eða 

eitthvað svoleiðis eða þróunardeild, þar sem við erum með 

ferðamálafulltrúa sem kynnir Reykjanesbæ bæði inn á við og út á við. 

Fara á sölusýningar og annað slíkt. Ég myndi hafa 

atvinnuþróunarfulltrúa sem gæti tekið á móti öllum aðilum sem vilja 

koma með nýsköpun til Suðurnesja“. 

Líklegt millistig er að þróunarstarfsemi SSS, Heklan fari yfir í nýtt fyrirtæki með Kadeco 

eða færi inn til Kadeco. Þannig yrði öll atvinnuþróun hjá sveitarfélaginu eða félagi sem 

sveitarfélagið hefur ítök í og SSS yrði aðeins umræðuvettvangur sveitarfélaganna. Friðjón 

Einarsson nefnir sem dæmi um áhrifaleysi sveitarfélaganna í þessum málaflokki að 

ferðamálastjóri hafi dregið til baka fjárveitingar til ferðalamálafulltrúa Heklunnar án 

samráðs við hagsmunaaðila á svæðinu. „En þetta lýsir kannski stjórnuninni á öllu sem 

tengist Heklu eða fjármagni og síðan Kadeco og Isavia, þetta fer bara yfir hausunum á 

okkur. Við höfum óskaplega lítil áhrif.“  

Að mati Kjartans Þór Eiríkssonar á alls ekki að leysa Kadeco upp. „Ég segi ekki nýtt félag 

því það er alltaf verið að eyða þeirri þekkingu sem er til. Alltaf verið að byrja upp á nýtt 

eins og það sé leiðin. Aðalmálið er hvernig getum við nýtt þetta land til að skapa sem 

mestu verðmætin“. Halda eigi ríkinu við borðið því það hefur mikla fjárhagslega hagsmuni 

af því að þessi vinna sé unnin.  

Því miður eru sveitarfélögin á því að fara aðrar leiðir og stofna jafnvel einhverja 

markaðsskrifstofu eða að sveitarfélagið taki þetta hlutverk.  
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„Það er algjörlega klárt að sveitarfélagið er aldrei að fara að byggja 

þessa resourca sem þarf til að fara í þessa flóknu og víðfeðmu vinnu af 

því að það eru miklu fleiri hagsmunir heldur en bara sveitarfélagsins. 

Þannig að mín skoðun er algjörlega skýr í þessu; Það væri glapræði að 

taka landið og afhenda það sveitarfélögunum af því að það verða ekki 

eins mikil verðmæti úr því; það væri algjört glapræði að láta Isavia hafa 

þetta af því þeir munu bara verða uppteknir við eitthvað allt annað og 

þetta verður alltaf eitthvað sem dettur inn um gluggann hjá þeim og 

þeir munu bíða við lúguna eftir því að einhver banki á dyrnar og vilja 

byggja upp einhverja atvinnustarfsemi og taka við því, eða þá að þeir 

munu bara einbeita sér að einhverri byggingu sem þeir voru að þróa við 

flugvöllinn og fylla hana, þeir munu aldrei horfa á þetta yfir landið sem 

þeir hafa í einhverjum víðum skilningi. Þannig að setja þetta í sérhæft 

félag sem mun móta stefnu byggt á því sem hinir eru að gera og tekur 

þetta allt saman, það er langbesta leiðin“.  

Að mati Kjartans er lang skynsamlegast að halda lífi í Kadeco til að varðveita þá 

þekkingu og reynslu sem skapast hefur í félaginu. Aðkoma Isavia og sveitarfélaganna inn 

í félagið sé svo nauðsynleg. Meta þurfi hverjir samkeppnisyfirburðir okkar eru og sækja 

fyrirtæki sem við getum landað út á þessa samkeppnisyfirburði.  

Lokaorðin á Kjartan: „Þetta er ekki svona flókið. Þetta er ofureinfalt. Þetta snýst um 

samkeppnisyfirburði, þetta snýst um peninga til að skapa umgjörð til þess að geta náð 

þessum markmiðum og móta einhverja stefnu um þetta og svo bara keyra af stað. Þetta 

er ekkert flóknara en þetta. Og árangurinn mun koma. Það eru algjörlega hreinar línur.“  
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5 Umræður 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar í efnahags- og atvinnumálum þjóðarinnar frá 2006. 

Hagsveiflur hafa verið miklar og þá ekki síst á Suðurnesjum. Brotthvarf varnarliðsins og 

hrun efnahagslífsins 2008 hafði mikil áhrif á svæðinu og varð það illa úti eins og kemur 

fram í gögnunum. Sú uppsveifla í efnahagslífinu sem við upplifum nú er að mestu drifin af 

miklum vexti í ferðaþjónustu hefur haft hvað mest áhrif á Suðurnesjum þar sem 

atvinnuástand er mjög gott og íbúafjölgun verið án fordæma. Þegar rýnt er í gögnin er 

meginniðurstaðan sú að stærsti áhrifavaldurinn í þessum viðsnúningi eru umsvifin í 

kringum flugstöðina. Allar kennitölur bera þá sögu. Fjölgun starfa í kringum 

Keflavíkurflugvöll eru mæld í þúsundum á meðan önnur ótengd verkefni hafa skilað 

nokkur hundruð störfum. Þá er átt við gagnaverin, Algalíf, Keili og önnur verkefni sem 

hafa orðið til á Ásbrú frá því Kadeco tók til starfa. Ein leið til að mæla árangurinn væri að 

kanna hvort nýskráningum fyrirtækja hafi fjölgað frá stofnun félagsins. Þegar tölurnar eru 

skoðaðar hefur fjöldi nýskráninga aukist frá 2011, en sú aukning fylgir nokkurn veginn 

eftir þeirri aukningu sem hefur orðið annars staðar á landinu. Því er ekki hægt að fullyrða 

um árangur af aðkomu Heklunnar eða Kadeco hvað varðar nýskráningar.  

Það sem lesa má út úr niðurstöðunum er að hin hefðbundna aðferð við atvinnuþróun 

og sú sem viðgengist hefur í gegnum tíðina og verið kennd við byggðaþróun skili árangri 

með þeim hætti að hægt er að framkvæma ýmis menningartengd verkefni og gefa stöku 

frumkvöðli tækifæri á að vinna að sínum hugðarefnum. Í flestum tilvikum fjara verkefnin 

út þegar sjóðirnir þurrkast upp. Eins og kemur fram í fræðilega kaflanum eru bein afskipti 

hins opinbera frekar lítil þegar styrkir eru annars vegar. Það er nokkurn veginn verið að 

renna blint í sjóinn þó úthlutun sé alltaf byggð á mikilli yfirlegu. Þessu er ekki mikið fylgt 

eftir þó öllum sé gert að skila lokaskýrslu um verkefnið. Styrkveitingar af þessu tagi eru 

mjög gegnsæjar en erfitt getur reynst að mæla árangurinn. 

Stóra verkefni Heklunnar hefur verið að halda utan um Uppbyggingarsjóð Suðurnesja 

og deila úr honum á bilinu 35-50 milljónum króna á ári á grundvelli Vaxtarsamnings. Þegar 

litið er yfir verkefnin sem hafa fengið styrki úr sjóðnum er nokkuð ljóst að mjög fá þeirra 

eru að skila sér í sjálfbærum rekstri til framtíðar. Bæði eru upphæðirnar frekar lágar sem 

fara í hvert og eitt verkefni og stór hluti þeirra fer til sveitarfélaga eða stofnana þeirra í 

viðhald á minjum og húsum og einnig fer drjúgur peningur í menningartengd verkefni eins 
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og tónleikahald. Þannig að mannlífið væri fátækara ef þessa sjóðs nyti ekki við en sem 

virkt tæki í atvinnuþróun er ekki hægt að fullyrða neitt.  

Atvinnuþróun hjá sveitarfélögunum á Suðurnesjum var ekki mjög fyrirferðarmikil fram 

að brotthvarfi varnarliðsins en þó var unnið að því að reyna að fá stór fyrirtæki til liðs við 

þau í atvinnuuppbyggingu og þá var helst leitað til stóriðjufyrirtækja. Verkefni eins og 

stálpípuverksmiðja náði aldrei upp af teikniborðinu en þó reisti Norðurál húsnæði undir 

álver í Helguvík sem hefur ekki verið gangsett enn þann dag í dag og væri það 

rannsóknarefni algjörlega ritgerðarhæft. Álverið átti að vera varnaglinn ef að herinn færi. 

Herinn fór, álverið reis en varð ekki sá bjargvættur sem vonir voru bundnar við.  

Næsta stóra verkefni var kísilmálmverksmiðja United Silicon. Sú sorgarsaga er enn í 

ritun en þar hefur allt farið úrskeiðis sem getur farið úrskeiðis. Aðkoma hins opinbera að 

því máli er bæði á vegum sveitarfélagsins og iðnaðarráðuneytis. Reykjanesbær hafði 

unnið að því að markaðssetja Helguvíkurhöfn sem stórskipahöfn og hentar hún vel í 

hafnsækna starfsemi eins og stóriðju. Það tókst að selja hugmyndina en framkvæmdin 

hefur mistekist hrapallega. 

Eftir að hafa rýnt í gögnin og tekið mið af þeim mismunandi sjónarhornum sem komu 

fram í viðtölum þá kemur upp ákveðið ferli sem erfitt getur reynst að tengja beint við 

fræðin en eitt verkefnið sker sig þó nokkuð úr og er það Kadeco. 

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, sem fékk það verkefni að koma fasteignum 

varnarliðsins í verð þróaðist í þá veru að vera frekar virkt í atvinnuþróuninni og hefur 

hugmyndafræði stefnumótunar verið beitt á ýmsum stigum málsins. Mikið var lagt í að 

SVÓT greina félagið og svæðið og má í því tilfelli líta til hönnunarskólans í fræðunum. Í 

kjölfarið var síðan metið hvar styrkleikar svæðisins lægju að hætti staðfærsluskólans. 

Leitað var eftir því hvað skapaði svæðinu sérstöðu og gæti skapað því samkeppnisforskot 

og sótt var á fyrirtæki sem gætu nýtt sér aðstöðuna. 

Þegar hinar ýmsu víddir sem Salamon (2002) kynnti í umfjöllun um opinberu 

stjórntækin eru skoðaðar teldist Kadeco vera í þeim flokki þar sem stjórnvöld hafa 

miðlungs þvingunarvald á starfseminni þar sem þjónustusamningur býr þar að baki. 

Ekki er til nein fyrirmynd að líku þróunarfélagi á Íslandi þannig að byrja varð frá grunni 

og af þeim sökum er Kadeco klárlega lágt á sjálfvirkni víddinni. Kadeco er að hluta til 

sýnilegt þar sem reksturinn er á fjárlögum en afraksturinn er ósýnilegur að því leyti að 
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eignasala fer ekki fram í gegnum ársreikning og árangur atvinnuþróunarverkefna er ekki 

mældur svo augljós sé. 

Áhugavert er að skoða Kadeco út frá hinum fjóru víddum stefnumiðaðrar stjórnunar. Í 

tilvistarvíddinni er fjallað um upprunann, fyrirmynd og hlutverk. Uppruni félagsins liggur 

náttúrulega í þeirri sérstöku stöðu sem svæðið stóð frammi fyrir við brotthvarf 

varnaliðsins. Undirliggjandi er samningurinn við Bandaríkin um viðskilnaðinn sem hefur 

verið fjallað um í góðu riti eftir Gunnar Þór Bjarnason (2008). Félagið er síðan stofnað með 

þjónustusamningi við ríkið eins og áður er getið. Leitað var fyrirmynda hjá svæðum sem 

búa við nálægð við alþjóðaflugvöll frekar en að líta til yfirgefinna varnarsvæða og telur 

höfundur að þar liggi grundvöllurinn í þeim árangri sem náðst hefur. Litið var til 

tækifæranna sem lágu í þessari nálægð við flugstöðina í stað þess að einblína á það 

hvernig hægt er að bjarga sér út þeirri vondu stöðu að vera með yfirgefið húsnæði sem 

þyrfti einhvern veginn að koma í not. Hlutverkið var vel skilgreint í þjónustusamningnum 

og meginstefnan mjög skýr. Það sem ekki var vel skilgreint var t.d. hvernig 

stjórnunarhættir yrðu teknir upp og framtíðarsýn náði ekki lengra en til þess að losa 

eignirnar. Hér verður að líta til lærdómsskólans þar sem félagið hefur þróast í ákveðna 

veru sem hefur reynst vel og þar hefur myndast þekking og kunnátta sem er mjög 

verðmæt. Nú þegar nær allt húsnæði er selt er mikilvægt að finna þessari þekkingu 

áframhaldandi farveg innan stjórnsýslunnar, hvort sem það verður með nýjum 

þjónustusamningi, nýju félagi eða að starfsemin verði færð til sveitarfélags. 

Áhugaverðasta víddin hjá Kadeco er klárlega innihaldsvíddin því félagið hafði til 

umráða land og fasteignir sem í upphafi þóttu lítils virði og voru nokkrir úrtölumenn sem 

töldu heillavænlegast að setja jarðýtuna á allt saman. En smátt og smátt tókst að koma 

þessum fasteignum í verð þó brösulega hafi gengið í upphafi. Viðskiptasvið var sérstaklega 

tekið fyrir og greint út frá því hvaða markaði ætti að sækja á. Kannað var hverjir gætu nýtt 

sér nálægðina við flugvöll og hvernig væri best að nýta þá innviði sem voru tilbúnir. Má 

þar nefna íþróttahús, skólabyggingar, veitingastaði, samkomusali o.s.frv. Ef vinnslusviðið 

er skoðað þá var lögð mikil vinna í að aðlaga fasteignir á svæðinu sem voru allar settar 

upp samkvæmt bandarískum stöðlum, sem skapaði vandræði t.d. varðandi rafmagn. 

Sérhæfðum byggingum var einnig komið í það horf sem myndi nýtast í ákveðna starfsemi 

sem sótt var eftir. Eins og kom fram í kaflanum um Kadeco voru nokkur verkefni sem 
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komust á legg eftir mikið starf sem fólst í að skoða samkeppnisáherslur svæðisins. 

Flugvöllur er mikilvæg auðlind í þessu samhengi en ekki síður landfræðileg lega landsins 

og aðgangur að vistvænni orku. Svæðinu tókst að ná í gagnaverin en verkefni eins og 

sjúkrahús sem langt var komið náði ekki fótfestu og var þar bæði vandi við að sannfæra 

stjórnvöld um kosti einkasjúkrahúss og að fjárfestarnir fundu aðra staðsetningu í 

millitíðinni. Staðkvæmdaráhrif á markaði eru nefnilega þó nokkur og ein áhættan við að 

veðja á alþjóðaflugvöllinn sem brú milli austurs og vesturs er að lönd eins og Noregur og 

Írland eru að staðsetja sig á þeim markaði. 

Önnur áhugaverð vídd er ferlisvíddin en allt innra starf átti eftir að mótast eftir því 

hvernig verkefnið þróaðist. Lagt var upp með að nýta verkefnastjórn á sem flestum 

stigum. Útvistun var einnig nauðsynleg í endurbóta- og viðhaldsvinnunni. Ekki þótti 

skynsamlegt að hafa iðnaðarmenn í vinnu hjá félaginu heldur skipa verkefnastjóra sem 

hélt utan um þá vinnu. Hægt er að segja að þróunarfélagið var rétt búið að slíta 

barnsskónum þegar eiginlega verkefni þess var eiginlega lokið. Því liggur fyrir að ákveða í 

hvaða farveg félagið verður sett í framhaldinu. Ekki er hægt að segja annað en árangur 

hafi verið af starfinu því allar eignirnar seldust án þess að hafa gríðarleg áhrif á 

fasteignamarkaðinn og gerði svæðinu kleift að taka við þeim fjölda starfsmanna sem 

nauðsynlegur var til að mæta mannaflaþörfinni í flugstöðinni.  

Samhengisvíddin gefur okkur mjög mikilvæga sýn á stöðuna sem blasir við félaginu í 

dag. Athafnasvæðið er nú hluti af Reykjanesbæ og fyrir liggur að sameina þarf 

Ásbrúarhverfið Reykjanesbæ með meira afgerandi hætti en er í dag. Hagsmunaaðilar eru 

ótal margir og er það helst sveitarfélagið sjálft, Isavia, sem einn angi hins opinbera, 

stjórnvöld, sem njóta góðs af sölutekjum og einnig skatttekjum íbúanna, önnur 

sveitarfélög og íbúarnir sjálfir. Innra samhengið tekur á þáttum eins og þeim auðlindum 

sem eftir eru, þ.e. þeim jarðeignum sem er óráðstafað. Nauðsynlegt er síðan að tapa ekki 

þeirri auðlind sem þekking og reynsla starfsfólksins er. 

Að framansögðu ætti að vera ljóst að höfundi hugnast frekar sú leið sem Kadeco hefur 

markað sér í atvinnuþróun, þ.e. að greina sérstöðuna og leita tækifæra sem henta og eru 

líkleg til árangurs heldur en sjóðakerfi atvinnuþróunarfélaganna. Mikið hefur breyst í 

útfærslum sóknaráætlana og vaxtarsamningum sem gera úthlutun úr sjóðunum aðeins 

markvissari og stuðningur og eftirfylgni hefur stórlagast. En þetta getur aldrei orðið mjög 
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stórt í sniðum og því verða engar byltingar í atvinnuþróun í gegnum hefðbundnu 

atvinnuþróunarfélögin. 
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6  Lokaorð 

Það skiptir miklu máli fyrir þjóðarbúið hvernig við meðhöndlum þetta fjöregg sem 

Keflavíkurflugvöllur og nánasta umhverfi er. Því skiptir það miklu máli hvernig unnið 

verður í skipulagsmálum í kringum flugvöllinn. Þar koma margir aðilar að þó fækkað hafi 

í þeim hópi með sameiningu Garðs og Sandgerðis. Hið nýja sameinaða sveitarfélag og 

Reykjanesbær hafa mestu snertinguna við svæðið þar sem flugstöðin er í landi hins 

fyrrnefnda og hið síðarnefnda er stærsta sveitarfélagið. Þó skal ekki gert lítið úr þeim 

áhrifum sem verkefnið hefur bæði á Voga og Grindavík. Eins og komið hefur fram er Isavia 

stór og mikilvægur þátttakandi í atvinnuþróuninni og Kadeco hefur sýnt að þar hefur 

skapast mikil þekking sem synd væri að kasta á glæ. SSS og Heklan hafa einnig aðkomu að 

þessari vinnu en ekki með beinum hætti. Einnig má ekki gleyma þætti þeirra fyrirtækja 

sem á svæðinu starfa eða hafa hug á að hefja þar starfsemi. Nú liggur því fyrir að koma 

þarf þessum málum í skynsamlegan farveg og vinna stefnumiðað að lausn verkefnisins. 
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