
Sveitarfélagið Vogar fagnar fram kominni tillögu til þingsályktunar um stöðu sveitarfélaga á 
Suðurnesjum.
Undanfarnar vikur og mánuði hafa fulltrúar sveitarstjórna á Suðurnesjum 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 gríðarleg fólksfjölgun 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. Hlutfallsleg hefur íbúum fjölgað mest á Suðurnesjum, borið saman við landið 
allt.
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. 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.
Vert er að benda 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.

Umsögnin var samþykkt á 254. fundi Bæjarráðs Sveitarfélagsins Voga, þann 18. apríl 2018. 
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Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að 
þú gætir fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn á nokkurn hátt, eins og þér er skylt 
skv. 5. mgr. 47. gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku 
tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum tölvupósti. Loks er þess óskað 
að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.
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