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16 samfélagsvísar 

 

 

 

 

 

 

 Kynni niðurstöður á nokkrum. 



1.1 Kynjahlutfall í vinnuafli 

 

 

 

 

 

• áhrif framkvæmda: bein 

 



Hvað er mælt? 
a) Hlutfall karla og kvenna í störfum hjá Fjarðaáli og Landsvirkjun í 

samanburði við kynjahlutföll í sambærilegum störfum á landsvísu. 
Mælingar eru byggðar á starfaflokkun ÍSTARF95.  

 
•     Stjórnendur (ÍSTARF 12 - 13) 
•     Sérfræðingar (ÍSTARF 2) 
•     Verkfræðingar (ÍSTARF 2142 - 2147) 
•     Tæknar og sérmenntað starfsfólk (ÍSTARF 3) 
•     Skrifstofustörf (ÍSTARF 4) 
•     Þjónustu-. sölu og gæslustörf (ÍSTARF 5) 
•     Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk (ÍSTARF 7) 
•     Véla- og vélagæslufólk (ÍSTARF 8) 
•     Ósérhæft starfsfólk (ÍSTARF 9) 

 



Vöktunaráætlun og markmið 

• Starfsmannasvið Landsvirkjunar og Fjarðaáls 
safna upplýsingum á rekstrartíma. 
Upplýsingum verður safnað árlega. 

 

• Hlutfall karla og kvenna í störfum hjá: 

–    Landsvirkjun: 60% karlar og 40% konur árið 2015 

–     Fjarðaáli: 50% karlar og 50% karlar árið 2015 



Vísir 1.1 – niðurstöður mælinga 



Vísir 1.13 Atvinnuleysi 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Áhrif framkvæmda: afleidd 



Hvað er mælt ? 

 

Hlutfall atvinnulausra á Austurlandi og Íslandi. 
 

• Áætlun um vöktun 
– Upplýsingar sóttar á vef Vinnumálastofnunar, sem uppfærir 

atvinnuleysistölur mánaðarlega. 

 

• Markmið 
– Hlutfall atvinnulausra á Austurlandi lægra eða jafnt hlutfalli á 

landsvísu. 



Niðurstöður mælinga 

 

Atvinnuleysistölur frá 2000-2011 



Niðurstöður mælinga frh. 

 

Atvinnuleysistölur frá 1980 - 2011 



Vísir 1.11 Lýðfræðilegar breytingar 

 



Hvað er mælt ? 

• Íbúafjöldi á Austurlandi 

• Kynja- og aldurssamsetningar á Austurlandi 
borin saman við landið í heild 

• Upplýsingar sóttar til Hagstofu Íslands 

• Markmið 

– Aukinn íbúafjöldi á Austurlandi 

– Jafnvægi í kynja- og aldurssamsetningu á 
Austurlandi í samanburði við landsvísu 

 



Vísir 1.11 Lýðfræðilegar breytingar 

 



 

 



Kynja- og aldurssamsetning 

 



Mannfjöldaþróun á Mið-Austurlandi 

 

Mið-Austurland: Breiðdalshreppur, Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Seyðisfjarðar-
kaupstaður og Borgarfjarðarhreppur. (Samantekið af vef Hagstofu Íslands – tölur 1. des.) 

+  2002  íbúar  



Vísir 1.12 Vinnumarkaðurinn 

 



Hvað er mælt? 

• Hlutfall nýrra starfsmanna Fjarðaáls og Landsvirkjunar 
sem eru við ráðningu (áhrif - bein). 
–     Íbúar Austurlands 
–     Brottfluttir Austfirðingar 
–     Aðrir starfsmenn búsettir á Íslandi 
–     Erlendir starfsmenn búsettir utan Íslands 

 
• Fjöldi og hlutfall starfa í lykilatvinnugreinum á 

Austurlandi og á landsvísu (áhrif - óbein). 

• Hlutfall vinnuafls á Austurlandi sem starfar fyrir 
Fjarðaál og Landsvirkjun (áhrif - óbein). 



Búseta við ráðningu 

 



Búseta við ráðningu 

 



Búseta starfsmanna 

 



Vinnumarkaðurinn 

 



Hlutfall vinnuafls 

 



Vísir 1.18 Samfélagsleg velferð 

 



Hvað er mælt? 

• Fjöldi auðgunarbrota, líkamsárása og skemmdarverka 
miðað við höfðatölu í lögregluumdæmum á 
Austurlandi og á landsvísu 
 

• Slysatíðni á fjölda ekinna kílómetra á eftirtöldum 
leiðum 
–         Egilsstaðir - Reyðarfjörður 
–         Fáskrúðsfjörður - Reyðarfjörður 
–         Egilsstaðir – Hallormsstaðaskógur 

 

• Fjöldi fíkniefnabrota miðað við höfðatölu á Austurlandi 
í samanburði við landið í heild 



Vöktunaráætlun 

• Ríkislögreglustjóri birtir á vefsíðu sinni árlegar 
skýrslur yfir glæpatíðni, skipt niður eftir 
lögregluumdæmum. Hvert atvik er skráð. 

 

• Vegagerðin safnar upplýsingum um slys á hvern 
ekinn kílómetra og er með sjálfvirka mæla 
víðsvegar um landið sem telja fjölda bíla sem 
keyra hjá á ákveðnum leiðum. Upplýsingum er 
safnað jafnóðum með sjálfvirkum mælingum. 



Niðurstöður mælinga 

 



Niðurstöður mælinga 

 



Niðurstöður mælinga 

 



Vísir 1.19 Viðhorf samfélags 

Bæði Fjarðaál og Landsvirkjun leggja mikla 
áherslu á jákvæð samskipti við íbúa á 
Austurlandi.  

 

Með því að axla bæði umhverfislega og 
samfélagslega ábyrgð geta fyrirtækin ræktað góð 
tengsl við Austfirðinga og þannig vonandi 
viðhaldið stuðningi samfélagsins við starfsemi 
fyrirtækjanna á svæðinu. 



Hvað er mælt? 

• Regluleg könnun á samfélagslegum viðhorfum 
– hlutfall svarenda sem telja árangur Fjarðaáls og 

Landsvirkjunar varðandi framkvæmdir og 
samskipti við íbúa góðan eða mjög góðan. 

• Könnun verður gerð árlega á vegum Gallup 
fyrir bæði fyrirtækin 

• Markmið 
– 75% Austfirðinga sé jákvæðir gagnvart Fjarðaáli og 

Landsvirkjun. 



Niðurstöður mælinga 

 

Viðhorf til Landsvirkjunar 2005-2011 



Niðurstöður mælinga 

 

Viðhorf til Alcoa Fjarðaáls 2004-2011 

 77,7%    78,5%            83,9%                    78,1%                      82%            78,3%         81,2%     82,9% 



Vísir 3.5 Fjárhagsstaða Sveitarfélaga 

Tilkoma Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar skilar 
sveitarfélögum auknum tekjum bæði vegna 
beinna skatttekna af fyrirtækjunum og vegna 
skatttekna af þeim störfum sem skapast óbeint 
vegna þeirra.  

 

Á móti kemur að kostnaður sveitarfélaga mun 
einnig aukast þar sem fjölgun íbúa krefst meiri 
þjónustu.  



Hvað er mælt ? 

 

• Breytingar á útsvarstekjum í völdum 
sveitarfélögum 

• Hlutfall tekna og gjalda sveitarfélaga - að 
meðtöldum fjármagnsliðum 

• Upplýsingar fást úr Árbók sveitarfélaga 

 



Niðurstöður mælinga 
 

Álagt nettó útsvar Fjarðabyggðar og Fljótsdalshéraðs 2002-2010 



Niðurstöður mælinga 

 

Álagt nettó útsvar Seyðisfjarðar, Fljótsdalshrepps, Breiðdalshrepps og Djúpavogshrepps 



Niðurstöður mælinga 

 

Gjöld sem hlutfall af tekjum hjá sveitarfélögum á Mið-Austurlandi 



Takk fyrir! 


