
Samráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum 
14. fundur 

þriðjudagur, 15. mars 2022 10:00, Teams 
 

Fundargerð 
Mætt: Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur í innviðaráðuneytinu sem stýrði 
fundinum, Anna Katrín Einarsdóttir, sérfræðingur í háskóla-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðuneytinu (vék af fundi 10:40), Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri í 
Sveitarfélaginu Vogum, Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum, Bergþóra Björg Jónsdóttir, stjórnarráðsfulltrúi í 
forsætisráðuneytinu, Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkurbæjar, Guðmundur Daði 
Rúnarsson, framkvæmdastjóri viðskipta og þróunar hjá Isavia, Kjartan Már Kjartansson, 
bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Logi Gunnarsson, verkefnastjóri hjá Sambandi sveitarfélaga 
á Suðurnesjum, María Sæm Bjarkardóttir, lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, 
Marsilía Dröfn Sigurðardóttir, sérfræðingur í dómsmálaráðuneytinu, Þórarinn V. 
Sólmundarson, sérfræðingur í háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu og Gauti 
Daðason, lögfræðingur í innviðaráðuneytinu sem ritaði fundargerð þessa. 
 
Dagskrá:  
 

1. 10:05-10:20 Isavia – kynning á stöðu – Guðmundur Daði Rúnarsson Isavia.  

(TBC)  
Daði fer yfir núverandi stöðu (flugumferð + framkvæmdir)  

 Staðan og forsendur til framtíðar: 

o Mikill uppsafnaður ferðavilji og Ísland talið fullkominn áfangastaður. 

COVID er aftarlega í huga þeirra sem ferðast, og þeir sem eru hræddir 

ferðast ekki. 

o 7,3 milljónir sæta í sölu til Íslands sem er svipað og 2016. Þá er flogið 

til 75 áfangastaða sem er sama og 2019. Tengingar eru íslensku 

hagkerfi mjög mikilvægar. 

o Uppbygging hefur átt sér stað á vellinum á meðan COVID hefur staðið 

yfir og var ráðist í þær framkvæmdir sem helst voru taldar munu valda 

raski á starfsemi vallarins. 

o Þjónustustig var talið mjög gott til 2013, þá var völlurinn stór miðað 

við farþegafjölda og þjónustustig hátt. Þegar farþegum fjölgaði hratt 

árin 2014-2019 var völlurinn of lítill og það kom niður á 

þjónustustiginu. 

 Spurningar: 

o Spurt er um starfsmannafjölda á flugvellinum og búsetu þeirra. 

 Um starfsmannafjölda til framtíðar kom út skýrsla árið 2016 

sem hét Stóriðja í stöðugum vexti. Nýjustu tölur liggja ekki fyrir 

varðandi búsetu starfsmanna en allt að helmingur er talinn 

vera af höfuðborgarsvæðinu. 

o Spurt er um það hvernig gengur að ráða starfsfólk. 

https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf


 Það hefur ekki gengið alveg nógu vel og hefur ISAVIA heyrt að 

fólk forðist störf í ferðaþjónustu þar sem það kjósi frekar 

öryggi. 

o Aldurstakmark inn á haftasvæðið er 18 ár. Þegar fyrirséð er að 

unglingar á aldrinum 16-18 muni eiga í vandræðum með að fá 

sumarstörf, mætti lækka aldurstakmarkið? 

 Svarið er að líklega strandi það á reglum um bakgrunsskoðun. 

Fólk undir 18 ára aldri geti ekki sætt bakgrunsskoðun af hálfu 

lögreglu. 

2. 10:20-10:30 Heilsugæsla á Suðurnesjum, Bryndís Þorvaldsdóttir 

Heilbrigðisráðuneyti  

Bryndís Þorvaldsdóttir kynnti stöðu heilsugæslunnar. 

o Almennt er talið að hver heilsugæsla þjóni um 15.000 

skjólstæðingum og því þörf fyrir 2 heilsugæslur á Suðurnesjum. 

o Húsnæði vantaði undir tímabundna heilsugæslu. Tilboða var óskað 

og eitt tilboð stóðst fjárhagskröfur en forstjóri HSS hafnaði því og 

þar af leiðandi var ákveðið að auglýsa aftur. 

o Skipulag þjónustu heilsugæslu í hverju umdæmi er á ábyrgð 

forstjóra viðkomandi umdæmis. Forstjórinn hefur ákveðið 

fjármagn til umráða og ef það dugar ekki til verður forstjórinn að 

senda ráðuneytinu umsókn með ósk um frekara fjármagn sem fer 

þá í formlegt ferli. 

 Spurningar: 

o Spurt um auglýsinguna varðandi nýtt útboð. 

 Svarað að til stæði að auglýsa aftur og ekki vitað af neinu 

stoppi. 

o Spurt um kröfur og væntingar í útboðsferlinu. Hefur forstjóri 

áfram neitunarvald ef sú staða kemur aftur upp að húsnæði 

fullnægir öllum kröfum. 

 Ekki búist við því að forstjórinn muni aftur neita. 

Auglýsingin sem fer út á að vera óháð rekstrarformi og 

öllum möguleikum þannig haldið opnum. 

3. 10:30-10:40 Innviðaátak Stjórnarráðsins staða á Suðurnesjaaðgerðum, Dóra 

Hjálmarsdóttir Verkís. 

 Dóra Hjálmarsdóttir kynnti stöðu aðgerða í innviðaátaki á Suðurnesjum. 

o Um 40 aðgerðir voru fyrirhugaðar á Suðurnesjum. 

o Fjórar skammtímaaðgerðir og þeim lokið. 16 langtímaaðgerðir og 

hafa orðið tafir á einhverjum þeirra vegna COVID. 12 þeirra verður 

lokið 2022. 

 Spurningar: 

o Spurt um lista yfir aðgerðir. 

 Dóra sýnir lista yfir tilteknar aðgerðir og getur sent hann sé 

þess óskað. (Suðurnesjahluta skýrslunnar er að finna á 

Teams svæði hópsins). 

o Spurt um tafir vegna COVID. 

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=ce001c3f-9b8b-4503-81c6-fe340604cf5a&landshluti=Su%C3%B0urnes#adgerdir


 Upplýsingaöflun vegna varaaflsaðgerða hefur tafist. 

Almannaaðgerðir töfðust einnig vegna COVID en fóru vel af 

stað á síðasta ári og reiknað er með því að þær verði langt 

komnar eða lokið á næsta ári. 

o Tekið fram að leiðinlegt sé að hætt hafi verið við sjóvarnaaðgerðir. 

 Bætt við umræðuna frá fyrri fundi að þessar aðgerðir eru á 

samgönguáætlun og teljast langtímaaðgerðir. 

4. 10:40-10:45 Verklag samráðsteymis og staða á erindum - Hanna Dóra Hólm 

Másdóttir Innviðaráðuneyti.  

 Hanna Dóra Hólm Másdóttir kynnti verklag samráðsteymisins og stöðu 

erinda. 

5. 10:45 -11:00 Maður af manni 

  Suðurnesjamenn kynntu það sem efst var á baugi hjá þeim. 

6. Önnur mál 

a) Staða erinda:  

i. Innviðaátak Stjórnarráðsins staða á Suðurnesjaaðgerðum – afgreitt 
með kynningu á þessum fundi. . 

ii. Eftirfylgni með þróun fjárveitinga til stofnana á Suðurnesjum. Ályktun 
SSS. Verið að vinna að minnisblaði fyrir ráðuneytisstjórahóp og 
tillögum um vinnslu. IRN.  

iii. Vegalaus börn til landsins á grundvelli barnaverndar velt upp hvort 
hægt væri hægt að haga þessu öðruvísi. Þarna er verið að tala um 
alþjóðamál og mjög flókin úrlausnarefni. Jón Þór FEL kom málinu 
áfram til Magnúsar, þekkir ekki stöðuna. Magnús í Suðurnesjabæ ætlar 
að kanna stöðuna.  
 


