
 

Samráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum - 2. fundur 

föstudagur, 22. janúar 2021 13:00, Teams 

 

Mætt:  
Hanna Dóra Hólm Másdóttir Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Magnús Stefánsson Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Fannar Jónasson Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Þórarinn V. Sólmundarson Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Berglind Kristinsdóttir Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Sigtryggur Magnason Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Kjartan Már Kjartansson Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Bjarnheiður Gautadóttir Joined 1/22/2021, 12:59:21 PM 
Logi Gunnarsson Joined 1/22/2021, 12:59:24 PM 
Björn Helgi Barkarson Joined 1/22/2021, 12:59:30 PM 
Alfa Dröfn Jóhannsdóttir Joined 1/22/2021, 12:59:39 PM 
Pétur Berg Matthíasson Joined 1/22/2021, 1:00:20 PM 
Jón Þór Þorvaldsson Joined 1/22/2021, 1:00:25 PM 
María Sæmundsdóttir Joined 1/22/2021, 1:02:37 PM 

 

 

Fundargerð.  

Formaður hefur fundinn og býður til umræða undir fyrsta dagskrárlið.  

 

1. Opnar umræður (Tour de table) 

Fulltrúar Suðurnesja lýsa áhyggjum sínum af atvinnuleysi og koma fram óskum um 

lengingu atvinnuleysisbótatímabils.  

SSS upplýsir um fyrirhugaðan vetrarfundur Heklunnar og Markaðsstofu Reykjaness 

sem fulltrúum í samráðsteymi verður boðið á. Þar verður m.a. farið yfir atvinnusköpun 

sem er í farvatninu samtals um 600 störf.  

 

2. Aðgerðaáætlun staða - Logi Gunnarsson verkefnastjóri SSS 

Logi fer yfir stöðu verkefna sem eru öll á góðum stað og helmingur upphæðar allra 

samninga verið greiddir.  

Tveimur verkefnum er lokið, þ.e. hjá Fjölbrautaskóla Suðurnesja ( kláraðist í 

haust) og Miðstöðvar Símenntunar á Suðurnesjum ( kláraðist nú í þessari viku). 

Mörg áhugaverð verkefni eru nú í fullum gangi. Þar má nefna sem dæmi verkefni sem 

er á ábyrgð Reykjanesbæjar en er í samstarfi við öll sveitarfélögin á svæðinu. Það ber 

nafnið „Samfélagsrannsóknir“. Markmiðið er að gera aðgerðir og ákvarðanatöku 

Suðurnesja skilvirka og mælanlega. Að auka rannsóknir sem sveitarfélög og ríki geta 

byggt á við stefnumótun fyrir svæðið í heild og einstaka málaflokka. 

Einnig er annað mjög brýnt verkefni sem farið er af stað en það ber nafnið „Bætt 



heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum.“ Markmið verkefnisins er að úttekt verði gerð um 

þörf fyrir bætta heilbrigðisþjónustuna á svæðinu. 

Verkefni Lögreglunnar á Suðurnesjum er mjög áhugavert og þarft verkefni. Að tryggja 

öryggi fólks á heimili sínu. Heimilisofbeldi hefur aukist á Suðurnesjum líkt og víðar og 

má tengja það við COVID-19 faraldurinn þar sem fólk hefur einangrast að einhverju 

leyti og jafnframt aukið atvinnuleysi á svæðinu. Jafnframt hefur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin(WHO) hvatt ríkisstjórnir um allan heim til að grípa til 

aðgerða til að sporna gegn heimilisofbeldi og er þessi fjárveiting til lögreglunnar á 

Suðurnesjum hluti af því. Annað mjög áhugavert verkefni er á vegum Fisktækniskóla 

Íslands í Grindavík og Sjávarakademíunnar. Markmið verkefnisins Fisktækni á pólsku 

er að bjóða atvinnulausum íbúum af Pólskum uppruna upp á nám á fyrstu önn í 

Fisktækni á pólsku. Markmið Sjávarakademíunnar er að kynna nemendum hin ýmsu 

svið nýsköpunar og vöruþróunar innan bláa hagkerfisins. Kynna þeim stofnun og 

rekstur fyrirtækja og hvernig best er að markaðsetja og selja vöru 

 

3. Menntanetið - Jón B. Stefánsson verkefnastjóri mennta- og 

menningarmálaráðuneyti  

Jón Björgvin er nýr stjórnarformaður Keilis og keyrir verkefni menntanets 

menntamálaráðuneytisins varpar upp glærukynningu. Rekur aðdraganda málsins sem 

hófst með beiðni Keilis um fjárhagslega aðstoð. Deloitte kom að verkefninu. Ákveðið 

að veita Keili skilyrta aðstoð, hlutafé skrifað niður og sett inn nýtt hlutafé, ríkissjóður 

190 m. kr. hlutafé og sveitarfélög á Suðurnesjum 180 m.kr. hlutafé. Fjárhagsleg 

endurskipulagning Flugakademíunnar. Ákveðið ver að stofna menntanet Suðurnesja í 

framhaldi. Leiðir til að efla atvinnu- og menntaúrræði á Suðurnesjum. Skólar á svæðinu 

myndu sameinast undir einn hatt með því að búa til menntaúrræði þvert á 

menntastofnanir með áherslu á úrlausnir vegna atvinnuleysis og hámarka nýtingu 

fjármuna og þeirrar þekkingar sem fyrir er á svæðinu. Lagt er til að Menntanetið fái 300 

m.kr. til menntaúrræða á svæðinu. Að ráðstafað yrði allt að 300 m.kr. til kaupa á 

þjónustu hjá menntaneti á Suðurnesjum til að efla náms og starfsúrræði af 

átaksverkefninu Nám er tækifæri. Fjölbrautaskóli Suðurnesja mun hýsa þessa starfsemi.  

 

4. Vinnumarkaðsmál – félagsmálaráðuneyti 

Varðandi lengingu bótatímabilsins þá hefur fulltrúi félagsmálaráðuneytisins ekki mikið 

meira að segja en fer yfir það sem kom fram hjá félagsmálaráðherra á Alþingi sl. 

mánudag. Ráðherra lagði ekki til lengingar á bótatímabilinu að svo stöddu máli. En eftir 

því sem faraldurinn dregst á langinn og stoppið verður lengra þá þarf að vega og meta 

hvernig á að bregðast við.  

 

Lengingar atvinnuleysistímabilsins á sínum tíma voru ekki fyrir alla hópa, heldur 

tiltekinn hóp. Kallað er eftir tillögum Suðurnesjamanna í þessum efnum.  

Suðurnesjamenn fóru yfir að atvinnuleysið fór að aukast með falli WOW 2019, byrjaði 

reyndar sumar/haust 2018 þegar WOW fór að draga saman seglin. Einhverjir hafa verið 

atvinnulausir síðan þá vilja starfa í þessum geira og sjá ekki hag sinn að fara annað til 

annarra landa eða annað í atvinnuleit. Yfir 40% af efnahagsáhrifum á Suðurnesjum eru 

vegna hans. Um 180 manns munu falla út af atvinnuleysisskrá í Reykjanesbæ árið 2021. 

Atvinnuleysisbætur eru nær helmingi hærri en fjárhagsaðstoð sveitarfélaga.  

Ef skoðuð er tölfræði frá VMST þá mætti skoða tímabilið frá hausti 2018 og þá í 60 

mánuði.  

 



5. Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs - Jóhann Friðrik Friðriksson 

framkvæmdastjóri Keilis 

 

6. Önnur mál 

Kjartan spyr út í bólusetningar og hvers vegna svona lítið sé um bólusetningar á 

Suðurnesjum. Heilbrigðisráðuneytið svarar þess til að farið sé eftir skýrri reglugerð og 

svo undanþáguheimild Sóttvarnalæknis. Lítið annað hægt að segja um þessa 

forgangsröðun.  

7.  

 

Fundargerð ritaði: Hanna Dóra Hólm Másdóttir 

Fundi slitið kl.  

Næsti fundur: boða mánaðarlega fundi 


