
Samantekt| Fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

Fjárveiting á hvern íbúa á Suðurnesjum hefur lækkað á árunum 2008-2022 þó svo að fjárveitingar hafi aukist 
á tímabilinu

Heimildir: Fylgirit fjárlaga og fjárlagafrumvarpa, Byggðastofnun

• Við útreikning á fjárveitingu á hvern íbúa var notast við fjárlög (2008-
2016), fjárlagasundurliðun gjalda (2017) og fjárlagafrumvarp (2018-
2022) að ósk verkkaupa. Dregið sérstaklega fram á fyrstu mynd.

• Fjárveitingar vegna heilsugæslusviðs, sjúkrasviðs og hjúkrunarrýmis 
voru teknar saman að undanskildum fjáraukalögum sem og 
fjárfestingum í búnaði. 

• Fjárveitingar voru færðar á verðlag 2021 miðað við annars vegar 
launavísitölu opinberra ríkisstarfsmanna og hins vegar vísitölu 
neysluverðs þar sem tekið var tillit til hlutfalls launa af heildar 
útgjöldum HSS.

• Við útreikning er gert ráð fyrir 3% fólksfjölgun árið 2022 á 
Suðurnesjum í samræmi við mannfjöldaspá sveitarfélaga.

• Heildar fjárveiting á hvern íbúa hefur miðað við gefnar forsendur 
lækkað um tæp 22% á tímabilinu 2008-2022 þó svo að 
heildarfjárveiting hafi aukist yfir sama tímabili.

Þróun fjárveitinga frá árinu 2008 Fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja (m.kr. á verðlagi 2021)

Fjárveitingar á hvern íbúa á Suðurnesjum (á verðlagi 2021)
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Samantekt| Fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

Fjárveitingar vegna sjúkrasviðs hafa lækkað talsvert á tímabilinu 2008-2022 hvort sem horft er á heildar 
fjárveitingar eða fjárveitingar á hvern íbúa
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Fjárveitingar á hvern íbúa vegna sjúkrasviðs (á verðlagi 2021)

5Heimildir: Fylgirit fjárlaga og fjárlagafrumvarpa

• Fjárveitingar vegna sjúkrasviðs voru teknar saman að undanskildum 
fjáraukalögum sem og fjárfestingum í búnaði. Við útreikning var 
notast við fjárlög (2008-2016), fjárlagasundurliðun gjalda (2017) og 
fjárlagafrumvarp (2018-2022) líkt og áður að ósk verkkaupa.

• Fjárveitingar voru færðar á verðlag 2021 miðað við annars vegar 
launavísitölu opinberra ríkisstarfsmanna og hins vegar vísitölu 
neysluverðs þar sem tekið var tillit til hlutfalls launa af heildar 
útgjöldum HSS.

• Við útreikning er gert ráð fyrir 3% fólksfjölgun árið 2022 á 
Suðurnesjum í samræmi við mannfjöldaspá sveitarfélaga.

• Fjárveiting til sjúkrasviðs á hvern íbúa hefur miðað við gefnar 
forsendur lækkað um rúm 45% á tímabilinu 2008-2022.

Þróun fjárveitinga sjúkrasviðs Fjárveitingar sjúkrasviðs (m.kr. á verðlagi 2021)



Greining| Þróun íbúafjölda

Á árunum 2008-2021 hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað hlutfallslega meira samanborið við íbúaaukningu á 
landinu öllu

Heimildir: Hagstofa Íslands 6

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

• Hlutverk Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja er að veita íbúum 
Suðurnesja fyrsta- og annars stigs heilbrigðisþjónustu í samræmi við 
lög um heilbrigðisþjónustu.

• Stofnunin sinnir heilbrigðisþjónustu sem flokkast á þrjú svið, 
heilsugæslusvið, sjúkrasvið og hjúkrunarrými. Fjárveitingar til 
stofnunarinnar flokkast eftir þessum sviðum.

Þróun íbúafjölda á Suðurnesjum

• Íbúafjöldi á Suðurnesjum hefur aukist hlutfallslega meira ef horft er 
á þróun íbúafjölda á landinu öllu.

• Ef horft er aftur til ársins 2008 fjölgaði íbúum Suðurnesja um rúm 
36% á árunum 2008-2021 til samanburðar jókst íbúafjöldi á landinu 
ekki nema um tæp 17%.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

201520112008 2009 20132010 2012 2014 2016 2017 20212018 2019 2020

+17%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2013 20142008 2015 201820122009 2010 2011 2016 2017 2019 2020 2021

+36,5%

Íbúafjöldi á Suðurnesjum

Íbúafjöldi á Íslandi



Greining| Þróun vísitalna

Laun eru lang stærsti útgjaldaliður Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og hefur launavísitala opinberra 
ríkisstarfsmanna hækkað tvöfalt meira en vísitala neysluverðs

Heimildir: Hagstofa Íslands 7

• Launavísitala opinberra ríkisstarfsmanna hefur hækkað um 129% á 
tímabilinu 2008-2021 og vísitala neysluverðs um tæp 55%. 

• Laun eru lang stærsti útgjaldaliður Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, frá 
árinu 2017 voru laun að meðaltali 88% af fjárveitingum til 
stofnunarinnar. Árið 2021 er frábrugðið en þá voru laun aðeins 64% af 
heildar fjárveitingu, sú breyting er þó sambærileg á öðrum svæðum 
landsins og skýrist af auka fjárframlögum vegna COVID-19. 

• Við útreikning á verðlagi 2021 var notast við raunhlutfall launa af 
fjárveitingu fyrir tímabilið 2017-2020 en meðaltal fyrir árin á undan 
(2008-2016).

Launa og verðlagsþróun
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