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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Lagt fram á 
148. löggjafarþingi, mál. nr.250.

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fagnar fram komni tillögu til þingsályktunar um stöðu 
sveitarfélaga á Suðurnesjum. Nýlega hafa fulltrúar sveitarstjórna á Suðurnesjum hafa lýst yfir 
áhyggjum vegna þessa þar sem fólksfjölgun á svæðinu hefur verið langt umfram meðaltalsfjölgun á 
landinu öllu en aukning fjárframlaga ríkisins til stofnana og verkefna á svæðinu hefur á engan hátt 
fylgt þeirri þróun.

Á síðustu árum hefur orðið gríðarlegfólksfjölgun á Suðurnesjum sem skýrist að miklu leyti af 
verulega auknum umsvifum á Keflavíkurflugvelli. Þannig voru íbúar Suðurnesja 21.560 árið 2014 en 
25.800 í lok árs 2017. í Reykjanesbæ sem er stærsta einstaka sveitarfélagið á Suðurnesjum hefur 
fjölgunin orðið 14.254 árið 2014 í 17.810 í lok árs 2017. Hlutfallslega er fjölgun íbúa á landinu er 
langmest á Suðurnesjum.

íbúafjöldi landsins hefurfrá árinu 2000 aukist um 19% eða um 53.480 manns. Meginhluti þessarar 
aukningar er á höfðaborgarsvæðinu og Suðurnesjum eða 64%. Fjölgun íbúa á Suðurnesjum á þessum 
tíma er24%. Ef skoðuð eru árin 2013-2017 fjölgaði íbúum á Suðurnesjum um 21%, meðan íbúum á 
Suðurlandi fjölgaði um 11% og íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 8%. Á síðustu 24 mánuðum 
hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað um 15%.

Atvinnuleysi á Suðurnesjum var á bilinu 12-13 % á árunum 2009-2011 og því um 4-5 prósentustigum 
yfir landsmeðaltali. Frá árinu 2012 hefur dregið hratt úr atvinnuleysi og var það komið niður fyrir 6% 
árið 2014. í gögnum frá Vinnumálastofnun má sjá að atvinnuleysi hafi enn verið mest á Suðurnesjum 
á árinu 2015 þó svo það hafi lækkað mikið síðustu misseri og var að jafnaði um 4% á árinu 2015. Á 
árinu 2016 var atvinnuleysi á Suðurnesjum 2% og hefur haldist þar þannig að frekari eftirspurn eftir 
vinnuafli verður mætt með enn frekari fjölgun fólks inn á svæðið.

í þessu samhengi er rétt að benda á að vegna góðs ástands á vinnumarkaði á landinu hefur eftirspurn 
eftir vinnuafli verið mætt með vinnuafli erlendis frá. Hlutfall innflytjenda á Suðurnesjum var 19,06% 
árið 2017 og eru Pólverjar langfjölmennasti hópurinn. Hæst er hlutfallið í Sandgerðisbæ eða 21,6% 
en lægst í Vogum 14,93% (sjá meðfylgjandi töflu).
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Hlutfall innflytjenda eftir sveitarfélögum 1. janúar 2017

• Reykjanesbær 19,32%
• Grindavíkurbær 17,34%
• Sandgerðisbær 21,6%
• Sveitarfélagið Garður 20,32%
• Sveitarfélagið Vogar 14,93%

Leiða má líkum að því að ef spár Isavia ganga eftir um aukningu á farþegum í gegnum 
Keflavíkurflugvöll má búast við verulegri fjölgun starfa. Ekki er hægt að mæta þeirri fjölgun með 
náttúrulegum hætti og búast má því við því að hlutfalli innflytjanda á Suðurnesjum muni hækka enn 
frekar á komandi árum.

í áætlanagerð ríkisins virðist ekki vera tekið nægjanlegt tillit til þess ef óvenju mikil fólksfjölgun 
verður á einstökum svæðum. Af þeim sökum er lagt til að m.a. verði skoðað sérstaklega fjárframlög 
ríkisins til opinberra stofnana og annarra mikilvægra verkefna á svæðinu til þess að íbúar búi við 
sömu þjónustu og íbúar annarra svæða landsins. Má t.d. geta þess að fjáraukning til 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja var 1% á ári með 0,5% hagræðingarkröfu meðan að íbúum svæðisins 
fjölgaði um 15%.

Vert er að enda á að í drögum að Byggðaáætlun er nú er í vinnslu hjá Alþingi kemur m.a. fram að 
markmið hennar sé að landið allt sé í blómlegri byggð þar sem landsmenn hafi aðgang að 
grunnþjónustu, atvinnutækifærum og lífskjörum, óháð efnahag og búsetu. Það er því mikilvægt að 
ríkisvaldið bregðist við og vinni saman með sveitarfélögum á Suðurnesjum til að tryggja að íbúar 
svæðisins njóti fyrrnefndra gæða líkt og aðrir landsmenn.

Virðingarfyllst,

f.h. Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum
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