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Reykjavík, 6. mars 2020 

Fundargerð 189. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 6. mars var haldinn 189. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

stjórn SHS er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  

Fundurinn var haldinn í Skógarhlíð 14 og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, 

varaslökkviliðsstjóri, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, Þóra 

Kristín Ásgeirsdóttir, almannavörnum höfuðborgarsvæðisins og Páll Björgvin Guðmundsson frá 

SSH. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Framkvæmdarráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins 

Fundurinn er boðaður á grundvelli framkvæmdaráðs almannavarnanefndar höfuðborgar-

svæðisins, en stjórn SHS gegnir jafnframt því hlutverki.  Auk ráðsins gegna slökkviliðsstjóri 

og lögreglustjóri hlutverki með framkvæmdaráðinu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Covid 19, kórónaveiran 

Farið yfir stöðuna og upplýsingaflæðið.  Fundir hafa verið boðaðir í framkvæmdaráðinu 

vikulega næstu vikur. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 09:00. 
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Næsti fundur verður föstudaginn 13. mars 2020. 

 

Fylgiskjöl: 

 
 Enginn fylgiskjöl 

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 13. mars 2020 

Fundargerð 190. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 13. mars var haldinn 190. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

stjórn SHS er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  

Fundurinn var haldinn í fjarfundi og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, 

varaslökkviliðsstjóri, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, almannavörnum höfuðborgarsvæðisins, Víðir 

Reynisson, yfirlögregluþjónn, ríkislögreglustjóra. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á 

höfuðborgarsvæðinu, Páll Björgvin Guðmundsson frá SSH og Dagný Ingadóttir, Reykja-

víkurborg,  

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Covid 19, kórónaveiran 

Víðir Reynisson frá Ríkislögreglustjóra fór yfir stöðuna og áætluð verkefni framundan.  

Víðir yfirgaf fundinn í framhaldinu.  Umræður um verkefnin og þá ekki síst væntanlegar 

takmarkanir á skólahaldi. 

Fundir hafa verið boðaðir í framkvæmdaráðinu vikulega næstu vikur. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 09:00. 
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Næsti fundur verður föstudaginn 20. mars 2020. 

 

Fylgiskjöl: 

 
 Enginn fylgiskjöl 

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 20. mars 2020 

Fundargerð 191. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 20. mars var haldinn 191. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08.00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Sturla Jónsson, ytri endurskoðandi SHS, og Hallur Símonarson, innri endurskoðandi SHS, sátu 

einnig fundinn, sem og Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri SSH. 

Ásgeir Þór Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sat fundinn undir 

framkvæmdaráðshluta. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, 

varaslökkviliðsstjóri og Ingveldur Lára Þórðardóttir skrifstofustjóri. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Ingveldur Lára Þórðardóttir. 

 

Þetta gerðist: 

1. Ársreikningur SHS 2019, síðari umræða 

Síðari umræða um samstæðuársreikning SHS fyrir árið 2019. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Samstæðuársreikningur SHS 2019, dags. 20. mars 2020. 

- Endurskoðunarskýrsla vegna ársreiknings 2019, dags. 20. mars 2020. 

- Ábendingar og athugasemdir vegna endurskoðunar ársreiknings 2019, dags. 

20. mars 2020. 

Afgreiðsla: Ársreikningur SHS samþykktur og verður sendur stjórnarmönnum til 

undirritunar. 

2. Skýrsla endurskoðunarnefndar Reykjavíkur 

Umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkur um endurskoðun ársreiknings SHS 2019 kynnt. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Bréf endurskoðunarnefndar Reykjavíkur um kynningu á ársreikningi og 

endurskoðunarskýrslu, dags. 18. mars 2020. 
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- Umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkur um ársreikning 2019, dags. 18. 

mars 2019. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Samkomulag um innri endurskoðun 2020-2021 

Frestað frá 188. stjórnarfundi. Samkomulag við Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar um 

innri endurskoðun SHS árin 2020-2021 lagt fram til samþykktar. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Samkomulag um reglubundna vinnu við innri endurskoðun hjá Slökkviliði 

höfuðborgarsvæðisins, ódags. 

Afgreiðsla: Samkomulag samþykkt. 

4. Úttekt á tekjuferli sjúkraflutninga 

Úttekt Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á tekjuferli sjúkraflutninga hjá SHS kynnt. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Bréf Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um skýrslu um tekjuferli 

sjúkraflutninga, dags. 20. desember 2019. 

- Skýrsla Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um tekjuferli sjúkraflutninga, 

dags. 18. desember 2019. 

Afgreiðsla: Kynning. Framkvæmd úrbóta verður fylgt eftir í desember/janúar. 

5. Önnur mál 

5.1 Framkvæmdaráð AHS – Covid 19, kórónaveiran 

Farið yfir stöðuna á höfuðborgarsvæðinu og á landsvísu. 

5.2 Bókun 3 í samningi um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu 

Í samningi um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu frá 27. október 2014 

kemur fram í bókun 3: 

„Ef upp koma alvarlegar/sérstakar aðstæður sem samkvæmt eðli málsins 

falla ekki undir kröfulýsingu skv. gr. 5.1. og leiða til verulegra útgjalda 

verksala skulu aðilar semja um þann viðbótarkostnað sem verksali 

óhjákvæmilega verður fyrir. Hér er átt við sem dæmi óvenjulega 

alvarlegan faraldur vegna smitsjúkdóma, s.s. ebólu, alvarlegt 

almannavarnaástand eða aðrar sambærilegar aðstæður (force 

majeure)“. 

Afgreiðsla: 

Stjórn felur slökkviliðsstjóra að gera Sjúkratryggingum Íslands viðvart um að 

til þess gæti komið að virkja þyrfti bókun 3 í samningnum vegna útgjalda af 

völdum Covid 19. 

 

 

Fundi slitið klukkan 9.00. 

 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 27. mars 2020. 
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Fylgiskjöl: 

 
 Samstæðuársreikningur SHS 2019, dags. 20. mars 2020. 

 Endurskoðunarskýrsla vegna ársreiknings 2019, dags. 20. mars 2020. 

 Ábendingar og athugasemdir vegna endurskoðunar ársreiknings 2019, dags. 20. mars 2020. 

 Bréf endurskoðunarnefndar Reykjavíkur um kynningu á ársreikningi og endurskoðunarskýrslu, 

dags. 18. mars 2020. 

 Umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkur um ársreikning 2019, dags. 18. mars 2019. 

 Samkomulag um reglubundna vinnu við innri endurskoðun hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, 

ódags. 

 Bréf Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um skýrslu um tekjuferli sjúkraflutninga, dags. 20. 

desember 2019. 

 Skýrsla Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um tekjuferli sjúkraflutninga, dags. 18. desember 

2019. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 22. mars 2020 

Fundargerð 192. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 22. mars var haldinn 192. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 13:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, varaslökkvi-

liðsstjóri, Vernharð Guðnason, deildarstjóri SHS, Þóra kr. Ásgeirsdóttir deildarstjóri, almanna-

varna höfuðborgarsvæðisins. 

Auk þess sátu fundinn, Ásgeir Þór Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Páll 

Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri SSH og Pétur Krogh Ólafsson, Reykjavíkurborg. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Ráðstafanir vegna COVID-19 faraldursins 

Farið yfir verkefni síðustu daga og stöðuna.  Rætt um væntanlegar hertar reglur um 

samkomur, lokun stofnana og fyrirtækja og hvernig það snýr að starfsemi og íbúum 

sveitarfélaganna. 

Afgreiðsla: Kynning. 

 

 

 

 

 

Fundi slitið klukkan 13:40. 

 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 27. mars 2020. 
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Fylgiskjöl: 

 
 Engin fylgiskjöl. 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 27. mars 2020 

Fundargerð 193. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 27. mars var haldinn 193. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, varaslökkvi-

liðsstjóri, Vernharð Guðnason, deildarstjóri SHS, Þóra kr. Ásgeirsdóttir deildarstjóri, almanna-

varna höfuðborgarsvæðisins. 

Auk þess sátu fundinn, Ásgeir Þór Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Páll 

Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri SSH og Pétur Krogh Ólafsson, Reykjavíkurborg. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Ráðstafanir vegna COVID-19 faraldursins 

Farið yfir verkefni síðustu daga og stöðuna.  Rætt um væntanlegar hertar reglur um 

samkomur, lokun stofnana og fyrirtækja og hvernig það snýr að starfsemi og íbúum 

sveitarfélaganna. 

Afgreiðsla: Kynning. 

 

 

 

 

 

Fundi slitið klukkan 08:40. 

 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 3. apríl 2020. 
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Fylgiskjöl: 

 
 Engin fylgiskjöl. 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 3. apríl 2020 

Fundargerð 194. fundar 

 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 3. apríl var haldinn 194. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, varaslökkvi-

liðsstjóri og Þóra kr. Ásgeirsdóttir deildarstjóri almannavarna höfuðborgarsvæðisins.   

Auk þess sátu fundinn, Ásgeir Þór Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Páll 

Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri SSH, Pétur Krogh Ólafsson, Reykjavíkurborg og 

Lóa Birna Birgisdóttir, sviðstjóri mannauðssviðs Reykjavíkurborgar. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Staðan vegna COVID-19 faraldursins 

Farið yfir verkefni síðustu daga og stöðuna.  Rætt um framhaldið, næstu tvær til þrjár vikur, 

og fyrirsjáanleg verkefni og hvernig þau snerta mögulega sveitarfélögin. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Skóla- og fræðslumál 

Fjallað um skóla- og fræðslumál og sameiginlegt bréf fræðslustjóranna á höfuðborgar-

svæðinu sem mynda skólamálanefnd höfuðborgarsvæðisins.  

Afgreiðsla: Kynning. Tekið undir bréf skólamálanefndar.   

3. Mönnun og mannafli sveitarfélaganna 

Farið yfir mönnun og hvernig greina þarf mannaflaþörf í verkefnum sem verða að vera 

órofin, sama á hverju gengur.  Sveitarfélögin verða að vera undirbúin fyrir að þurfa mögulega 

færa starfsmenn á milli starfa, aðstoð milli sveitarfélaga, aðstoða ríkisvaldið við sín verkefni 

og mynda bakvarðahópa.  
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Afgreiðsla: Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að leggja sérstaka áherslu á að 

kortleggja þann mannafla sem er til staðar hjá þeim og hvaða starfsemi þurfi 

aðstoð með viðbótarmönnun. Slökkviliðsstjóra falið að senda erindi þess efnis 

á formann stjórn SSH. 

4. Endurreisn 

Rætt um að fara að horfa til lengri tíma og þá meðal annars huga að uppbyggingu í kjölfar 

faraldursins.  Mikilvægt að skipuleggja endurreisn, huga að starfsfólki sem er undir álagi 

o.s.f.   

Afgreiðsla: Kynning. 

 

 

 

Fundi slitið klukkan 09:15. 

 

 

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 

 

 

 

 

 

Fylgiskjöl: 

 
 Engin fylgiskjöl. 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 17. apríl 2020 

Fundargerð 195. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 17. apríl var haldinn 195. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08.00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Ásgeir Þór Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Páll Björgvin Guðmundsson frá 

Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Pétur Krogh Ólafsson, Reykjavíkurborg og Þóra 

Kristín Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins sátu einnig 

fundinn. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og Birgir Finnsson 

varaslökkviliðsstjóri. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Framvinda brunavarnaáætlunar 

Dagskrárliður skv. starfsáætlun stjórnar. Óskað eftir frestun. 

Afgreiðsla: Frestað. 

2. Umhverfisskýrsla 2019 

Dagskrárliður skv. starfsáætlun stjórnar. Óskað eftir frestun. 

Afgreiðsla: Frestað. 

3. Staðan vegna Covid-19 

Farið yfir stöðu verkefna hjá SHS, sveitarfélögunum og almannavörnum vegna Covid-19. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Aflétting takmarkana frá og með 4. maí 

Farið yfir verkefni framundan vegna afléttingar takmarkana frá og með 4. maí í samræmi 

við tillögur sóttvarnalæknis og auglýsingu heilbrigðisráðherra þar að lútandi. 
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Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi afléttingu takmarkana á samkomum 

vegna Covid-19 eftir 4. maí 2020, dags. 11. apríl 2020. 

- Viðbót við minnisblað varðandi afléttingu takmarkana vegna Covid-19 eftir 

4. maí 2020, dags. 13. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  

5. Endurreisnin 

Farið yfir vinnu við tillögur að mögulegum verkefnum og skipulagi vegna endurreisnar í 

starfsemi sveitarfélaganna í kjölfar Covid-19. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Gátlistar fyrir endurreisn, fyrstu drög, dags. 16. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  Verður til umfjöllunar hjá stjórn og samstarfshópum sveitarfélagana 

fyrir næsta fund. 

6. Endurskoðun viðbragðsáætlunar vegna eldgoss á Reykjanesi 

Vinna við endurskoðun viðbragðsáætlunar vegna eldgoss á Reykjanesi m.t.t. takmarkana 

vegna Covid-19 kynnt. 

Afgreiðsla: Kynning.  

7. Önnur mál 

 

Fundi slitið klukkan 09:00. 

 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 24. apríl 2020. 

 

Fylgiskjöl: 

 
 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi afléttingu takmarkana á samkomum vegna Covid-19 eftir 4. 

maí 2020, dags. 11. apríl 2020. 

 Viðbót við minnisblað varðandi afléttingu takmarkana vegna Covid-19 eftir 4. maí 2020, dags. 13. 

apríl 2020. 

 Gátlistar fyrir endurreisn, fyrstu drög, dags. 16. apríl 2020. 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 29. apríl 2020 

Fundargerð 196. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Miðvikudaginn 29. apríl var haldinn 196. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 13.00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Ásgeir Þór Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sat fundinn undir lið 1.  

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson varaslökkviliðs-

stjóri og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Núverandi staða vegna COVID-19 

Farið yfir núverandi stöðu verkefna vegna COVID-19 heimsfaraldurs.  Meðal annars átak 

sem stendur yfir til að fyrirbyggja heimilisofbeldi. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Aflétting takmarkana frá og með 4. maí 

Farið yfir verkefni framundan vegna afléttingar takmarkana frá og með 4. maí í samræmi 

við tillögur sóttvarnalæknis og auglýsingu heilbrigðisráðherra þar að lútandi. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar eftir 4. maí 2020, 

dags. 21. apríl 2020. 

- Viðbót við minnisblöð sóttvarnalæknis frá 11. og 13. apríl varðandi afléttingu 

takmarkana vegna COVID-19 eftir 4. maí 2020, dags. 19. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  
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3. Tölulegar upplýsingar um COVID-19 fyrir höfuðborgarsvæðið 

Farið yfir tölulegar upplýsingar um COVID-19 fyrir höfuðborgarsvæðið.  

Eftirfarandi lagt fram: 

- Tölfræði frá sóttvarnalækni, COVID-19. Höfuðborgarsvæðið, dags. 28.04.20. 

Afgreiðsla: Kynning.  

4. COVID - bifreiðar 

Gerð grein fyrir þeim farartækjum sem bætt var við bifreiðaflota SHS vegna COVID-19. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað SHS - Framkvæmd sjúkraflutninga, sérstök flutningstæki fyrir 

Covid-19, dags. 28. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  

5. Fjölgun bækistöðva 

Gerð grein fyrir fjölgun bækistöðva SHS á höfuðborgarsvæðinu vegna COVID-19. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað SHS - Fjölgun starfsstöðva til að hindra smit meðal starfsmanna, 

dags. 28. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  

6. Endurreisnin 

Farið yfir vinnu við tillögur að mögulegum verkefnum og skipulagi vegna endurreisnar í 

starfsemi sveitarfélaganna í kjölfar Covid-19. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Gátlistar fyrir endurreisn, önnur drög, dags. 28. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  Verður til umfjöllunar hjá stjórn og samstarfshópum 

sveitarfélaganna fyrir næsta fund. 

7. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 14.00. 

 

 

Boðað verður sérstaklega til næsta fundar  

eða hann haldinn samkvæmt skipulagi sem er þá föstudaginn 15. maí. 
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Fylgiskjöl: 

 
 Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar eftir 4. maí 2020, dags. 21. apríl 2020. 

 Viðbót við minnisblöð sóttvarnalæknis frá 11. og 13. apríl varðandi afléttingu takmarkana vegna 

COVID-19 eftir 4. maí 2020, dags. 19. apríl 2020. 

 Tölfræði frá sóttvarnalækni COVID-19. Höfuðborgarsvæðið, dags. 28.04.20. 

 Minnisblað SHS - Framkvæmd sjúkraflutninga, sérstök flutningstæki fyrir Covid-19, dags. 28. apríl 

2020. 

 Minnisblað SHS - Fjölgun starfsstöðva til að hindra smit meðal starfsmanna, dags. 28. apríl 2020. 

 Gátlistar fyrir endurreisn, önnur drög, dags. 28. apríl 2020. 

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 

 



351 

 

 
 

 

 

Reykjavík, 15. maí 2020 

Fundargerð 197. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Miðvikudaginn 29. apríl var haldinn 197. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

haldinn í Sveinatungu, fundarsal Garðabæjar, og hófst kl. 8.00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Rósa 

Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Haraldur Sverrisson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og Birgir Finnsson varaslökkvi-

liðsstjóri. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. 3ja mánaða uppgjör 

Farið yfir árshlutareikning SHS vegna janúar – mars 2020. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Árshlutareikningur SHS janúar-mars 2020, dags. 15. maí 2020. 

- Bréf til SÍ: Aðgerðir vegna COVID-19 og samningur um sjúkraflutninga, 

dags. 20. mars 2020. 

- Bréf til SÍ: Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks, dags. 27. apríl 2020. 

Afgreiðsla: Reikningur samþykktur og staðfestur með undirritun. 

2. Umhverfisskýrsla og grænt bókhald 

Árangur SHS í umhverfismálum á árinu 2019 kynntur. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað SHS: Árangur í umhverfismálum 2019, dags. 12. maí 2020. 

Afgreiðsla: Kynning.  
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3. Kostnaðaráætlun fyrir nýja slökkvistöð 

Kostnaðaráætlun fyrir nýja slökkvistöð fyrir austurhluta höfuðborgarsvæðisins kynnt.  

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað: Kostnaðaráætlun fyrir nýja slökkvistöð fyrir Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins, dags. 3. maí 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. „Ný björgunarmiðstöð“ 

Gerð grein fyrir forathugun Framkvæmdasýslu ríkisins vegna húsnæðismála viðbragðsaðila 

á höfuðborgarsvæðinu, þar á meðal Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og lögregluna á höfuð-

borgarsvæðinu. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Húsnæðismál viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu, forathugun, drög, dags. 

maí 2020. 

Afgreiðsla: Stjórn SHS styður uppbyggingu á „Nýrri Björgunarmiðstöð“ sem mun leysa 

af Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð.  Hún hefur margsannað gildið sitt frá 

því að þróun og uppbygging hennar hófst fyrir um 25 árum síðan.  Stjórnin 

leggur áherslu á að byggt verði á þeim árangri sem náðst hefur með núverandi 

björgunarmiðstöð og að Almannavarnir á höfuðborgarsvæðinu og Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins verði virkir þátttakendur í verkefninu. 

5. 70 dagar í COVID-19 

Farið yfir tölfræði 70 daga tímabils vegna COVID-19. 

Afgreiðsla: Kynning.  

6. Aflétting takmarkana 18. og 25. maí 

Fyrirætlanir og hugmyndir um afléttingu takmarkana framundan kynntar. 

Afgreiðsla: Kynning.  

7. Endurreisnin 

Farið yfir vinnu við verkefni og skipulag vegna endurreisnar í starfsemi sveitarfélaganna í 

kjölfar Covid-19. 

Afgreiðsla: Kynning.   

8. Önnur mál 

Engin önnur mál. 
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Fundi slitið klukkan 09:45. 

 

 

Boðað verður sérstaklega til næsta fundar. 

 

 

 

Fylgiskjöl: 

 
 Árshlutareikningur SHS janúar-mars 2020, dags. 15. maí 2020. 

 Bréf til SÍ: Aðgerðir vegna COVID-19 og samningur um sjúkraflutninga, dags. 20. mars 2020. 

 Bréf til SÍ: Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks, dags. 27. apríl 2020. 

 Minnisblað SHS: Árangur í umhverfismálum 2019, dags. 12. maí 2020. 

 Minnisblað: Kostnaðaráætlun fyrir nýja slökkvistöð fyrir Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, dags. 3. 

maí 2020. 

 Húsnæðismál viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu, forathugun, drög, dags. maí 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Gunnar Einarsson 

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 29. júní 2020 

Fundargerð 198. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Mánudaginn 29. júní var haldinn 198. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

haldinn í Björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð og hófst kl. 17.00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir, Ármann 

Kr. Ólafsson og Kolbrún G. Þorsteinsdóttir.  Gunnar Einarsson boðaði forföll. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson varaslökkviliðs-

stjóri og Þóra Kr. Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Bruni á Bræðraborgarstíg 1 

Slökkviliðsstjóri fór yfir brunann á Bræðraborgarstíg 1 25. júní sl. 

Afgreiðsla: Stjórn SHS bindur vonir við að sá hörmulegi atburður sem átti sér stað á 

Bræðraborgarstíg 1 muni leiða til þess að Alþingi, ráðuneytin sem tengjast 

málaflokknum og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun geri breytingar á lögum og 

reglugerðum sem varða málefnið í góðri samvinnu við SHS og sveitarfélögin.  

Stjórnin leggur áherslu á að þær úrbætur sem verða gerðar hafi það að 

leiðarljósi að uppfylla markmið laga um brunavarnir sem er m.a. að vernda líf 

og heilsu manna þannig að atburðir sem þessi geti ekki endurtekið sig og felur 

slökkviliðsstjóra að koma áherslum sveitarfélaganna og slökkviliðsins á 

framfæri.  

Verkefni starfandi starfshóps um búsetu í atvinnuhúsnæði verði útvíkkað 

þannig að það taki auk búsetu í atvinnuhúsnæði til búsetu í leiguhúsnæði og 

skammtímaútleigu.  Slökkviliðsstjóri mun stýra starfshópnum.  

Stjórnin lýsir einnig yfir þakklæti til starfsmanna SHS vegna framgöngu þeirra 

í erfiðum aðstæðum við brunann á Bræðraborgarstíg. 

2. COVID-19 hópsmit á höfuðborgarsvæðinu 

Farið yfir stöðuna, verkefni og aðgerðir sveitarfélaganna í kjölfar hópsmita sem komið hafa 

upp á höfuðborgarsvæðinu. Farið yfir tillögur að samræmdum viðbrögðum sem 
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slökkviliðsstjóri setti fram í tölvupósti til stjórnar SHS og upplýsingafulltrúa 

sveitarfélaganna, sem og ráðleggingar og leiðbeiningar fyrir starfsmenn sveitarfélaga á 

síðunni ahs.is í möppu sem ber heitið Hópsmit 29. júní.  

Eftirfarandi lagt fram: 

- Tp frá slökkviliðsstjóra; Hópsýking á höfuðborgarsvæðinu.  Dags. 27. júní 

2020. 

Afgreiðsla: Neyðarstjórnir sveitarfélaganna verða upplýstar um stöðu mála. Mikilvægt er 

að sveitarfélögin séu samstíga í viðbrögðum og að þau séu samhæfð. Gripið 

verði aftur til fyrri sóttvarnaráðstafana hjá sveitarfélögunum í samræmi við 

ráðleggingar og leiðbeiningar sem birtar eru á síðu almannavarnanefndar 

höfuðborgarsvæðisins, ahs.is. 

3. Samningur um sjúkraflutninga 

Sjúkratryggingar Ísland (SÍ) hafa óskað eftir því að samningur SÍ og SHS um sjúkraflutninga 

á höfuðborgarsvæðinu verði framlengdur um 12 mánuði frá og með 1. janúar 2021, en á 

grundvelli þess að breytingar verði gerðar á ákvæðum samningsins um vísitöluhækkanir 

greiðslna og tengingu við mannfjölda í þá veru að stuðst verði við verðlagsforsendur fjárlaga 

hvað þau ákvæði varðar.  

Eftirfarandi lagt fram: 

- Tölvupóstur frá Sjúkratryggingum Íslands.  Framhald samnings um 

sjúkraflutningana á höfuðborgarsvæðinu.  Dags. 26. júní 2020. 

Afgreiðsla: Stjórn SHS er reiðubúin til þess að framlengja samninginn, en á óbreyttum 

forsendum varðandi hækkanir og tengingu við mannfjölda. 

4. Húsnæði viðbragðsaðila „Ný björgunarmiðstöð“ 

Framkvæmdasýsla ríkisins auglýsti um helgina eftir lóð eða húsnæði fyrir viðbragðsaðila á 

höfuðborgarsvæðinu í samræmi við forathugun verkefnisins. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 18.15. 

 

Boðað verður sérstaklega til næsta fundar. 

 

 

 

Fylgiskjöl: 

 
 Tölvupóstur frá Sjúkratryggingum Íslands.  Framhald samnings um sjúkraflutningana á 

höfuðborgarsvæðinu.  Dags. 26. júní 2020. 
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Dagur B. Eggertsson   

 

 

  

Ásgerður Halldórsdóttir  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 31. júlí 2020 

Fundargerð 199. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 31. júlí var haldinn 199. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar 

Einarsson og Arnar Jónsson í stað Haraldar Sverrissonar.  Ásgerður Halldórsdóttir boðaði 

fjarveru. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-

varnanefndar höfuðborgarsvæðisins og Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Ráðstafanir vegna COVID 

Framkvæmdastjóri og formaður almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins fór yfir þær 

takmarkanir sem hafa verið tilkynntar í minnisblaði sóttvarnalæknis og taka gildi á hádegi í 

dag.  Umræða um hvaða ráðstafanir sveitarfélögin og stofnanir þeirra þurfa að grípa til vegna 

þeirra hertu aðgerða sem koma fram í minnisblaðinu.  Einnig var lögð áhersla á að virkja 

neyðarstjórnir sveitarfélaganna sem flestar hafa nú þegar komið saman eða haft samband sín 

á milli. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi sóttvarnaráðstafanir í íslensku samfélagi 

og á landamærum, dags. 29. júlí 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Næstu fundir 

Formaður lagði til að fundað yrði vikulega í hið minnsta á meðan þetta ástand varir. 

Afgreiðsla: Samþykkt. 

3. Önnur mál 

Engin önnur mál.  
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Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Næsti fundur fyrirhugaður að óbreyttu föstudaginn 7. ágúst kl. 09:30. 

 

 

 
 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson   

 

 

  

Gunnar Einarsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Arnar Jónsson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 7. ágúst 2020 

Fundargerð 200. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 7. ágúst var haldinn 200. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar 

Einarsson, Haraldur Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-

varnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri og Þóra K. Ásgeirs-

dóttir deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra og minnisblað sóttvarnalæknis 

Lagt fram með breytingum og viðbót. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Auglýsing heilbrigðisráðherra nr. 758, dags. 30. júlí 2020. 

- Breyting á auglýsingu nr. 758, dags. 3. ágúst 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi sóttvarnaráðstafanir í íslensku samfélagi 

og á landamærum, dags. 29. júlí 2020. 

- Viðbót við minnisblað sóttvarnalæknis, dags 31. ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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3. Fjarfundaheimild fyrir ráð og nefndir á neyðarstigi 

Formaður almannavarnanefndar fór yfir heimildir í lögum varðandi fjarfundi hjá ráðum og 

nefndum sveitarfélaganna.  Lögin vísa í neyðarástand og að heimildin sé tímabundin.   Unnið 

er að því að tryggja áframhaldandi heimildir og að þetta eigi við á hættustigi. 

Afgreiðsla: Unnið í samráði við lögfræðinga sveitarfélaganna. 

4. Virkjun samstarfs sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 

Samstarf sveitarfélaganna hefur verið virkjað á ýmsum sviðum, samráðshópar vegna ýmissa 

málefna, s.s. skólamála, velferðarmála, upplýsingamála, íþrótta- og menningarmála. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Upplýsingagjöf innan sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

Upplýsingum er safnað á sameiginlega heimasíðu, ahs.is.  Samráðshópur upplýsingafulltrúa 

sveitarfélaganna hefur verið virkjaður.  Fundarfólk var minnt á að nota síðuna ahs.is til að 

nálgast upplýsingar. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Andlitsgrímur – hlífðargrímur 

Lögð áhersla á að leiðbeiningar um notkun hlífðargríma komi frá sóttvarnalækni. Til eru 

almennar leiðbeiningar en verið er að vinna leiðbeiningar fyrir velferðarsvið sveitar-

félaganna. 

Afgreiðsla: Kynning. 

7. Neyðarstjórnir 

Neyðarstjórnir hafa verið virkjaðar, upplýsingum hefur verið komið til þeirra og lagt upp 

með reglubundna fundi þeirra næstu vikur og mánuði ef á þarf að halda. 

Afgreiðsla: Kynning. 

8. Ráðstafanir SHS 

Farið yfir ráðstafanir SHS vegna sjúkraflutninga og sóttvarnasvæða.  Fjölgun starfsstöðva 

hefur verið undirbúin og var leitað til björgunarsveita með aðstöðu.  Um er að ræða aðstöðu 

fyrir eina til tvær einingar og ákveðnar takmarkanir á umgengni í húsnæðinu, sem eru að 

vissu leyti íþyngjandi fyrir viðkomandi sveitir. 

Afgreiðsla: Samþykkt að styrkja þær sveitir sem hafa lagt til aðstöðu. 

9. Önnur mál 

Engin önnur mál. 
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Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Næsti fundur fyrirhugaður að óbreyttu föstudaginn 17. ágúst kl. 09:30. 

 

 

 
 

Fylgiskjöl: 
 Auglýsing heilbrigðisráðherra nr. 758, dags. 30. júlí 2020. 

 Breyting á auglýsingu nr. 758, dags. 3. ágúst 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi sóttvarnaráðstafanir í íslensku samfélagi og á landamærum, dags. 29. júlí 

2020. 

 Viðbót við minnisblað sóttvarnalæknis, dags 31. ágúst 2020. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Ármann Kr. Ólafsson 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ásgerður Halldórsdóttir 
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Reykjavík, 14. ágúst 2020 

Fundargerð 201. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 14. ágúst var haldinn 201. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-

varnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri og Þóra K. Ásgeirs-

dóttir deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Einnig þeir Ásgeir Þór 

Ásgeirsson frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Páll Björgvin Guðmundsson, 

framkvæmdarstjóri SSH. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Nýtt minnisblað sóttvarnalæknis og auglýsing frá heilbrigðisráðherra lögð fram. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi aðgerðir til að takmarka smit af völdum 

SARS-CoV-2 með ferðamönnum til Íslands og aðgerðir innanlands til að 

hefta útbreiðslu, dags. 11. ágúst 2020. 

- Viðbót við minnisblað sóttvarnarlæknis frá 11. ágúst 2020, dags. 12. ágúst 

2020. 

- Auglýsing heilbrigðisráðherra nr. 2020, dags. 12. ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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3. Neyðarstjórnir sveitarfélaganna 

Neyðarstjórnir hafa verið virkjaðar, upplýsingum hefur verið komið til þeirra og lagt upp 

með reglubundna fundi þeirra næstu vikur og mánuði ef á þarf að halda. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Covid-19 og aðgerðir sveitarfélaga.  Minnisblað dags. 12. ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir sveitarfélaganna 

Samstarf sveitarfélaganna hefur verið virkjað á ýmsum sviðum, samráðshópar vegna ýmissa 

málefna, s.s. skólamála, velferðarmála, upplýsingamála, íþrótta- og menningarmála. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir LRH 

Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH, bæði hvað varðar innra 

starf LRH og verkefni úti í samfélaginu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri fóru yfir ráðstafanir og verkefni SHS. 

Afgreiðsla: Kynning. 

7. Önnur mál 

7.1 Fjarfundaheimild fyrir ráð og nefndir sveitarfélaganna.  Frá síðasta fundi.  Heimild í 

lögum hefur verið framlengd.  Borgar- og bæjarráð þurfa að staðfesta það hjá sér, í 

hverju sveitarfélagi. 

Afgreiðsla: Ákveðið að boða fulltrúa lánasjóðsins og framkvæmdastjóra Sambands 

íslenskra sveitarfélaga á fund þegar ferlið liggur betur fyrir.  
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Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 21. ágúst kl. 08:00. 

 

 

 
 

Fylgiskjöl: 
 Auglýsing heilbrigðisráðherra nr. 2020 dags. 12 ágúst 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi aðgerðir til að takmarka smit af völdum SARS-CoV-2 með ferðamönnum 

til Íslands og aðgerðir innanlands til að hefta útbreiðslu, dags. 11. ágúst 2020. 

 Viðbót við minnisblað sóttvarnarlæknis frá 11. ágúst 2020, dags. 12. ágúst 2020. 

 Covid-19 og aðgerðir sveitarfélaga.  Minnisblað dags. 12. ágúst 2020. 

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson   
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Reykjavík, 21. ágúst 2020 

Fundargerð 202. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 21. ágúst var haldinn 202. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

Undir liðum 1 til 5, verkefnum á grundvelli almannavarna, sátu fundinn Þóra K. Ásgeirsdóttir 

deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Halla Bergþóra Björnsdóttir, 

lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  117 manns eru í einangrun og 439 í sóttkví.  Af þeim 

eru um 85-90% á höfuðborgarsvæðinu. Smituðum hefur því fjölgað milli vikna um 43 

einstaklinga. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Farið yfir minnisblað sóttvarnalæknis og reglugerð heilbrigðisráðherra um sóttkví og 

einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna Covid-19 nr. 800/2020. 

- Reglugerð nr. 800/2020 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri 

Íslands vegna COVID-19, dags. 18. ágúst 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra (14 daga sóttkví), dags. 

16. ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

  

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=fa53e501-41fa-497c-8e60-6f8c169083f4
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=fa53e501-41fa-497c-8e60-6f8c169083f4
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=fa53e501-41fa-497c-8e60-6f8c169083f4
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Minnisbla%c3%b0%20s%c3%b3ttvarnal%c3%a6knis%20dags.%2016.%20%c3%a1g%c3%bast-%20r%c3%adkisstj%c3%b3rn%2018.%20%c3%a1g%c3%bast.pdf
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3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir hafa fundað reglulega. Samstarf sveitarfélaganna og AHS hefur verið mikið 

á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi vegna ýmissa málefna, s.s. skólamála, velferðar-

mála, upplýsingamála, íþrótta- og menningarmála.  Verið er að vinna í að gera nýjar 

leiðbeiningar og uppfæra aðrar.  Auk þessa hafa fulltrúar AHS og sveitarfélaganna verið í 

samráðshópum með almannavörnum ríkisins og viðkomandi ráðuneyta. 

Afgreiðsla: Kynning. 

 

4. Ráðstafanir LRH 

Halla Bergþóra lögreglustjóri og Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fór yfir ráðstafanir og 

verkefni LRH, bæði hvað varðar innra starf LRH og verkefni úti í samfélaginu.   Meðal 

annars um eftirlit með því að sóttvarnareglur séu uppfylltar, t.d. á veitingastöðum og 

sundlaugum. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  Þrjár tímabundnar starfsstöðvar eru í 

gangi til að skipta sjúkraflutningamönnum upp í sóttvarnahópa.  Covid flutningum hefur 

fækkað frá byrjun ágúst, en hafa verið fjórir til sex á sólarhring, síðustu sólarhringa.  Alls er 

SHS búið að sinna um 205 Covid flutninga frá og með 15. júní.  

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Endurskoðun brunavarnaáætlunar 

Slökkviliðsstjóri fór yfir samskipti við HMS vegna árlegar endurskoðunar á brunavarnar-

áætlunar samkvæmt endurskoðunarákvæði áætlunarinnar og rannsóknar á brunanum við 

Bræðraborgarstíg 1. HMS reiknar með niðurstöðum eftir 1 til 2 mánuði og mun þá koma í 

ljós hvort núverandi mönnun sé ásættanleg eða ábending um fjölgun starfsmanna á vakt 

og/eða í forvarnasviði. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Bréf HMS.  Brunavarnaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið, dags. 17. ágúst 

2020 

- Bréf HMS.  Rannsókn HMS á bruna að Bræðraborgarstíg 1, dags. 17. ágúst 

2020. 

- Spurningar HMS til slökkviliðsmanna vegna rannsóknar HMS á brunanum 

við Bræðraborgarstig 1, dags. 17. ágúst. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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7. Tillögur um meginforsendur fimm ára fjárhagsáætlunar 

Slökkviliðsstjóri fór yfir meginforsendur fimm ára fjárhagsáætlunar.  Sérstaklega var farið 

yfir magnbreytingar vegna styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki sem munu hafa 

veruleg áhrif á mönnunarþörf liðsins. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar.  Undirbúningur, vinnsla og skil 

fjárhagsáætlunar 2021 og fimm ára áætlun 2021-2025, dags. 27. júlí 2020 

- Til borgarráðs.  Forsendur fjárhagsáætlunar 2021 og fimm ára áætlunar 

2021-2025, dags. 21. júlí. 

- Forsendur fjárhagsáætlunar byggðasamlags bs., dags. ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Slökkviliðsstjóra falið að koma á tengingu við mannauðsstjóra 

sveitarfélaganna sem hafa verið að vinna á vettvangi SSH og Sambands 

íslenskrar sveitarfélaga um nánari forsendur og útfærslur á styttingu 

vinnuvikurnar.  Tryggja þarf að mannauðsstjóri SHS komi inn í þetta samráð. 

8. 6 mánaða uppgjör 

Slökkviliðsstjóri fór yfir 6 mánaða uppgjör sem er kannað af endurskoðenda SHS. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- SHS.  Samstæðuárshlutareikningur,  dags. 30. júní 2020. 

- Könnunarskýrsla vegna 6 mánaða árshlutauppgjörs 2020.  Grant Thornton, 

dags. 21. ágúst 2020. 

- Minnisblað.  Árshlutauppgjör 30.06.2020 og útkomuspá fyrir 2020.  Jón 

Viðar Matthíasson,  dags. 19. ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Reikningurinn samþykktur og verður sendur út til undirritunar.  Slökkviliðs-

stjóra falið að rýna með endurskoðanda launaþróun frá árinu 2019 til 2020 

samkvæmt kjarasamning LSS, sem undirritaður var í maí sl. ásamt því að taka 

saman upplýsingar um kostnað vegna Covid-19 fyrstu sex mánuði ársins. 

9. Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar 

Ákveða þarf dagsetningu vegna aðalfundar. 

Afgreiðsla: Verður sameiginlegur á grundvelli SSH og ákvörðun um dagsetningu tekin af 

stjórn SSH. 

10. Samkomulag um framlengingu á samningi vegna sjúkraflutninga 

Slökkviliðsstjóri fór samkomulag um framlengingu á samningi vegna sjúkraflutninga. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Samkomulag um framlengingu á samningi, dags. 2. júlí 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

11. Önnur mál 

Slökkviliðsstjóri tók þátt í samráðsfundi sem haldin var á vegum heilbrigðisráðherra, „Að 

lifa með veirunni“ í gær, þann 20. ágúst 2020. 
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Fundi slitið klukkan 10:30. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 28. ágúst. 

 

 
 

Fylgiskjöl: 

AHS: 
 Reglugerð nr. 800/2020 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 

18. ágúst 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra (14 daga sóttkví), dags. 16. ágúst 2020. 

 

SHS: 
 Bréf HMS.  Brunavarnaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið, dags. 17. ágúst 2020 

 Bréf HMS.  Rannsókn HMS á bruna að Bræðraborgarstíg 1, dags. 17. ágúst 2020. 

 Spurningar HMS til slökkviliðsmanna vegna rannsóknar HMS á brunanum við Bræðraborgarstig 1, dags. 17. 

ágúst. 

 Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar.  Undirbúningur, vinnsla og skil fjárhagsáætlunar 2021 og fimm ára áætlun 

2021-2025, dags. 27. júlí 2020 

 Til borgarráðs.  Forsendur fjárhagsáætlunar 2021 og fimm ára áætlunar 2021-2025, dags. 21. júlí. 

 Forsendur fjárhagsáætlunar byggðasamlags bs., dags. ágúst 2020. 

 SHS.  Samstæðuárshlutareikningur,  dags. 30. júní 2020. 

 Könnunarskýrsla vegna 6 mánaða árshlutauppgjörs 2020.  Grant Thornton, dags. 21. ágúst 2020. 

 Minnisblað.  Árshlutauppgjör 30.06.2020 og útkomuspá fyrir 2020.  Jón Viðar Matthíasson,  dags. 19. ágúst 

2020. 

 Samkomulag um framlengingu á samningi, dags. 2. júlí 2020. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson   

 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=fa53e501-41fa-497c-8e60-6f8c169083f4
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=fa53e501-41fa-497c-8e60-6f8c169083f4
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Minnisbla%c3%b0%20s%c3%b3ttvarnal%c3%a6knis%20dags.%2016.%20%c3%a1g%c3%bast-%20r%c3%adkisstj%c3%b3rn%2018.%20%c3%a1g%c3%bast.pdf
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Reykjavík, 28. ágúst 2020 

Fundargerð 203. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 28. ágúst var haldinn 203. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

Undir liðum 1 til 5, verkefnum á grundvelli almannavarna, sátu fundinn Þóra K. Ásgeirsdóttir 

deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Halla Bergþóra Björnsdóttir, 

lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  113 manns eru í einangrun og 1072 í sóttkví.  Af þeim 

eru um 80-90% á höfuðborgarsvæðinu. Smituðum hefur því fækkað milli vikna um 4 

einstaklinga, en fjölgað um 633 í sóttkví. 

Afgreiðsla: Kynning. 

  



370 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Farið yfir takmarkanir á skólastarfi vegna farsótta, sem fram kemur í auglýsingu nr. 

811/2020.  Einnig það sem snýr að frístundaheimilum, félagsmiðstöðvunum og íþróttastarfi. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Auglýsing um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. N. 811 dags. 20. 

ágúst 2020 

- Auglýsing um (1.) breytingu á auglýsingu nr. 792/2020, um takmörkun á 

samkomum vegna farsóttar.  Nr. 812 dags. 20. Ágúst 2020. 

- Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Nr. 825 dags. 25. 

ágúst 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis um takmarkanir á skólahaldi. Dags. 18. Ágúst 

2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi takmarkanir á samkomum innanlands 

vegna COVID-19 eftir 27. ágúst 2020.  Dags. 21. Ágúst 2020. 

- Stöndum vörð um skólastarf, sameiginleg viljayfirlýsing um leiðarljós í 

skólastarfi á tímum COVID-19.  Ódags. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa fundað reglulega og samstarf sveitarfélaganna og AHS 

verið mikið á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi.  Mest áhersla hefur verið á skóla-, 

íþrótta- og menningarmál.  Auk þessa hafa fulltrúar AHS og sveitarfélaganna verið í 

samráðshópum með almannavörnum ríkisins og viðkomandi ráðuneyta.  Rætt um 

skólamálin og viðbrögð í skólum þar sem upp hafa komið smit, en skólastarfs er nú að hefjast 

þessa dagana. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Halla Bergþóra lögreglustjóri og Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fór yfir ráðstafanir og 

verkefni LRH, bæði hvað varðar innra starf LRH og verkefni úti í samfélaginu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Kostnaður vegna COVID-19 fyrstu 6. mánuðina 

Slökkviliðsstjóri fór yfir minnisblað um kostnað SHS vegna COVID-19 fyrstu sex mánuði 

ársins. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað.  Áhrif COVID-19 á rekstur SHS til 30. júní 2020.  Dags. 

26. ágúst 2020.   

Afgreiðsla: Kynning. 
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7. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

 

 

Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 4. september. 

 

 
 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Auglýsing um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. N. 811 dags. 20. ágúst 2020 

 Auglýsing um (1.) breytingu á auglýsingu nr. 792/2020, um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.  Nr. 812 

dags. 20. Ágúst 2020. 

 Auglýsing um takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Nr. 825 dags. 25. ágúst 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis um takmarkanir á skólahaldi. Dags. 18. Ágúst 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi takmarkanir á samkomum innanlands vegna COVID-19 eftir 27. ágúst 

2020.  Dags. 21. Ágúst 2020. 

 Stöndum vörð um skólastarf, sameiginleg viljayfirlýsing um leiðarljós í skólastarfi á tímum COVID-19.  

Ódags. 

 

SHS: 
 Minnisblað.  Áhrif COVID-19 á rekstur SHS til 30. Júní 2020.  Dags. 26. ágúst 2020.   

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson   
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Reykjavík, 4. september 2020 

Fundargerð 204. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 4. september var haldinn 204. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ásgerður Halldórsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-

varnanefndar höfuðborgarsvæðisins, og Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

Undir liðum 1 til 5, verkefnum á grundvelli almannavarna, sátu fundinn Þóra K. Ásgeirsdóttir, 

deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglu-

stjóri á höfuðborgarsvæðinu (LRH), og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn LRH. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Í dag eru 96 í einangrun, þar af 62 (65%) á höfuðborgarsvæðinu. Fólki í sóttkví hefur fækkað 

aðeins milli vikna og eru nú 612, þar af 488 (80%) á höfuðborgarsvæðinu.  Umtalsverð 

fækkun í sóttkví á höfuðborgarsvæðinu frá því á miðvikudaginn 26. ágúst eða um 345 

einstaklinga. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Sóttvarnalæknir hefur lagt fyrir heilbrigðisráðherra tillögu um breytingar á takmörkunum á 

samkomum vegna farsóttar þess efnis að með nýrri reglugerð miðist nálægðartakmörkun við 

einn metra í stað tveggja og fjöldatakmarkanir við 200 manns í stað 100. 

Einnig að fjöldatakmarkanir í sundlaugar og líkamsræktarstöðvar miðist við 75% af 

leyfilegum heildarfjölda en í dag er miðað við 50%. Sóttvarnalæknir lagði til að næsta 

auglýsing tæki gildi mánudaginn 7. september. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Auglýsing um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. Reglugerð nr. 864, 

dags. 3. september 2020. 

-  Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tilslakanir á samkomutakmörkunum 

innanlands vegna COVID-19 eftir 10. september 2020, dags. 2. september 

2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa fundað reglulega og samstarf sveitarfélaganna og AHS 

verið mikið á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi.  Mest áhersla hefur verið á skóla-, 

íþrótta- og menningarmál.  Auk þessa hafa fulltrúar AHS og sveitarfélaganna verið í 

samráðshópum með almannavörnum ríkisins og viðkomandi ráðuneytum.  Rætt um 

skólamálin og viðbrögð í skólum þar sem upp hafa komið smit, en skólastarf er nú að hefjast 

þessa dagana. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Halla Bergþóra lögreglustjóri og Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fóru yfir ráðstafanir og 

verkefni LRH, bæði hvað varðar innra starf LRH og verkefni úti í samfélaginu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  SHS hefur farið í um 266 Covid-19 

flutninga frá 15. júní í ár. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Óleyfisbúseta 

Slökkviliðsstjóri fór yfir þátttöku í verkefni sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) 

stýrir og fjallar um óleyfisbúsetu.  Í verkefninu taka einnig þátt aðilar frá Þjóðskrá og ASÍ. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Afmörkun/umfang verkefnis um óleyfisbúsetu frá HMS, dags. 24. 

ágúst 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

7. Önnur mál 

Engin önnur mál. 
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Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 11. september. 

 

 
 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Auglýsing um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. Reglugerð nr. 864,dags. 3. september 2020 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tilslakanir á samkomutakmörkunum innanlands vegna COVID-19 eftir 

10. september 2020, dags. 2. september 2020. 

 

SHS: 
 Afmörkun / umfang verkefnis um óleyfisbúsetu frá HMS, dags. 24. ágúst 2020. 

 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 11. september 2020 

Fundargerð 205. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 11. september var haldinn 205. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 

bs. en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn 

var fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

Undir liðum 1 til 5, verkefnum á grundvelli almannavarna, sátu fundinn Þóra K. Ásgeirsdóttir 

deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Halla Bergþóra Björnsdóttir, 

lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  75 manns eru í einangrun og 302 í sóttkví.  Smituðum 

hefur því fækkað milli vikna um 21 einstakling og einstaklingum í sóttkví um 310.  Skimun 

tvö vegna komu til landsins greindi nokkra einstaklinga. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Ekki hefur orðið breyting á auglýsingu nr. 864/2020, sem lögð var fram á síðasta fundi. Lögð 

fram skýrsla samráðsfundar um áframhaldandi vinnu gegn Covid-19 á næstu misserum sem 

heilbrigðisráðuneytið stóð fyrir þann 20. ágúst sl., í samráði við dómsmálaráðuneytið og 

forsætisráðuneytið. Skýrslan er í samráðsgátt stjórnvalda á island.is til umsagnar til 30. 

september. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Skýrsla heilbrigðisráðuneytis; Að lifa með veirunni. Samráðsfundur 

stjórnvalda 20. ágúst 2020. Dags. september 2020. 

- Fskj. með skýrslunni „Að lifa með veirunni“; Svör vinnuhópa við 

spurningum fyrir fundinn.  



376 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa fundað reglulega og samstarf sveitarfélaganna og AHS 

verið mikið á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi.  Skólahald er komið í fullan gang, 

fræðslufulltrúar sveitarfélaganna hafa hist og verið er að klára útfærslur á þeim 

leiðbeiningum sem unnið er eftir. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Leiðbeiningar AHS; Smitrakning í skólum. Dags. 10. september 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Halla Bergþóra lögreglustjóri og Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fóru yfir ráðstafanir og 

verkefni LRH, bæði hvað varðar innra starf LRH og verkefni úti í samfélaginu.  Létt hefur 

verið á innri sóttvarnarráðstöfunum.  Smitrakning gengur vel. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Rafrænar undirskriftir 

Slökkviliðsstjóri fór yfir verkefnið rafrænar undirskriftir hjá SHS. 

Afgreiðsla: Samþykkt að taka upp rafrænar undirskriftir. 

7. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 09:50. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 18. september. 

 

 

 
 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Skýrsla heilbrigðisráðuneytis; Að lifa með veirunni. Samráðsfundur stjórnvalda 20. ágúst 2020. Dags. 

september 2020. 

 Fskj. með skýrslunni „Að lifa með veirunni“; Svör vinnuhópa við spurningum fyrir fundinn.  

 Leiðbeiningar AHS; Smitrakning í skólum. Dags. 10. september 2020. 

 

SHS: 
 Engin fylgigögn.   
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Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 18. september 2020 

Fundargerð 206. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 18. september var haldinn 206. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 

bs. en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn 

var fjarfundur og hófst kl. 08:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

Undir liðum 1 til 6, verkefnum á grundvelli almannavarna, voru á fundinum Þóra K. Ásgeirsdóttir 

deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Halla Bergþóra Björnsdóttir, 

lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn.   

Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir komu inn á fundinn undir lið 6. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  Mikil fjölgun hefur orðið síðustu daga.  Sú staðreynd 

að á höfuðborgarsvæðinu hafi komið upp um 53 ný smit og fæstir þeirra smituðu voru í 

sóttkví er grafalvarlegt mál. Það er einnig slæmt hversu lítil tenging er á milli þessara aðila 

og hversu mikið magn af veirunni hefur verið að finnast í einkennalausum einstaklingum. 

Það þýðir að fólk er grunlaust að það sé að smita og getur verið að dreifa veirunni víða.  

Einnig hefur fjölgað á viku um tæplega 500 manns, úr 302 í 793, í sóttkví og heildarfjöldi 

þeirra sem eru í dag í einangrun eru 108 eða fjölgun úr 75 sem hefur einnig mikil áhrif á 

þessa ákvörðun.   

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Farið yfir gildandi reglugerðir, minnisblöð sóttvarnalæknis og þær sem hafa verið gerðar á 

þeim. 

Eftirfarandi lagt fram: 
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- Reglugerð um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands 

vegna COVID-19.  Nr. 800.  Dags. 18. ágúst 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi breytingu á 14 daga sóttkví hjá 

COVID-19 útsettum einstaklingum.  Dags. 7. september 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi breytingu á 14 daga sóttkví hjá 

COVID-19 útsettum einstaklingum-viðbót.  Dags. 8. september. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi aðgerðir á landamærum eftir 15. 

september 2020 til að takmarka útbreiðslu SARS-CoV2/COVID-19.  

Dagsett 10. september 2020. 

- Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 800/2020, um sóttkví og 

einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19.  Nr. 893.  

Dags. 11. september. 

- Þættir sem sóttvarnalæknir leggur til grundvallar að tillögum til ráðherra um 

takmarkanir/aðgerðir vegna COVID-19.  Dags. 13. september 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi takmarkanir á höfuðborgarsvæðinu þ. 

18. september 2020 vegna vaxandi útbreiðslu COVID-19. Dags. 17. 

september 2020. 

- Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 864/2020, um takmörkun á 

samkomum vegna farsóttar. Nr. 907. Dags. 17. september 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa fundað reglulega og samstarf sveitarfélaganna og AHS 

verið mikið á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi.  Fundir hafa verið haldnir með 

fræðslufulltrúum, félagsmálastjórum og stjórnendum íþrótta og tómstundastarfs.  Aukin 

varkárni er í skólasamfélaginu og hvatt er til þess að verði einnig gert í velferðarstarfi.  

Mikilvægt er að útbúa ferli um sýnatöku á sambýlum og heimilum þar sem íbúar þeirra eiga 

erfitt með að sækja slíka þjónustu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Halla Bergþóra lögreglustjóri og Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fóru yfir ráðstafanir og 

verkefni LRH, bæði hvað varðar innra starf LRH og verkefni úti í samfélaginu.  LRH 

undirbýr eftirfylgni með nýjum takmörkunum sóttvarnalæknis fyrir skemmtistaði og krár. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS. Verið að vinna með mögulegt smit 

sem tengist liðinu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Önnur mál AHS 

Þórólfur Guðnason kom inn á fundinn og fór yfir stöðuna og auknar takmarkanir sem hann 

hefur lagt til.  Gripið verður til lokunar kráa og skemmtistaða í Reykjavík, Mosfellsbæ, 

Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Kjósarhreppi og á Seltjarnarnesi.  

Afgreiðsla: Kynning. 
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7. Fjárhagsáætlun, fyrri umræða 

Slökkviliðsstjóri fór yfir útkomuspá og endurskoðaða áætlun fyrir 2020.  Í framhaldi fór 

hann yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað.  Útkomuspá fyrir 2020.  Dags. 14. september 2020. 

- Minnisblað.  Fjárhagsáætlun, fyrri umræða.  Dags. 18. september. 2020. 

Afgreiðsla: Fyrri umræða.  Frestað til næsta fundar. 

8. Skýrsla um áhættudreifingu í rekstri 

Slökkviliðsstjóri fór yfir greinargerð varðandi áhættudreifingu í rekstri. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Greinargerð.  Dreifing áhættu í rekstri SHS, árangursskýrsla.  Dags. 16. september 

2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

9. Skýrsla um innra eftirlit 

Óskað eftir frestun til næsta fundar stjórnar, í október. 

Afgreiðsla: Frestað. 

10. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 25. september. 

 

 

 
 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Reglugerð um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19.  Nr. 800.  Dags. 18. 

ágúst 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi breytingu á 14 daga sóttkví hjá COVID-19 útsettum einstaklingum.  

Dags. 7. september 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi breytingu á 14 daga sóttkví hjá COVID-19 útsettum einstaklingum-

viðbót.  Dags. 8. september. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi aðgerðir á landamærum eftir 15. september 2020 til að takmarka 

útbreiðslu SARS-CoV2/COVID-19.  Dagsett 10. september 2020. 

 Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 800/2020, um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri 

Íslands vegna COVID-19.  Nr. 893.  Dags. 11. september. 

 Þættir sem sóttvarnalæknir leggur til grundvallar að tillögum til ráðherra um takmarkanir/aðgerðir vegna 

COVID-19.  Dags. 13. september 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi takmarkanir á höfuðborgarsvæðinu þ. 18. september 2020 vegna vaxandi 

útbreiðslu COVID-19. Dags. 17. september 2020. 

 Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 864/2020, um takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Nr. 907. 

Dags. 17. september 2020. 
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SHS: 

 Minnisblað.  Útkomuspá fyrir 2020.  Dags. 14. september 2020. 

 Minnisblað.  Fjárhagsáætlun, fyrri umræða.  Dags. 18. september. 2020. 

 Greinargerð.  Dreifing áhættu í rekstri SHS, árangursskýrsla.  Dags. 16. september 2020. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 25. september 2020 

Fundargerð 207. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 25. september var haldinn 207. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 

bs. en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn 

var fjarfundur og hófst kl. 09:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sat fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 

Undir liðum 1 til 6, verkefnum á grundvelli almannavarna, voru á fundinum Þóra K. Ásgeirsdóttir 

deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins og Ásgeir Þór Ásgeirsson, 

yfirlögregluþjónn.   

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritarar voru Þóra Kristín Ásgeirsdóttir og Jón Viðar Matthíasson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  Mikil fjölgun hefur orðið síðustu daga.  400 manns eru 

í einangrun og 2362 í sóttkví.  Smituðum hefur því fjölgað milli vikna um 235 einstaklinga 

og einstaklingum í sóttkví um 1.571.   

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Farið yfir gildandi reglugerðir, minnisblöð sóttvarnalæknis og þær breytingar sem gerðar 

hafa verið á þeim. Von er á minnisblaði sóttvarnarlæknis til heilbrigðisráðherra um næstu 

reglugerð en gildandi reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar og um 

takmörkun á skólastarfi falla úr gildi í næstu viku. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi takmarkanir á opnunartíma kráa og 

skemmtistaða á höfuðborgarsvæðinu e. 21. september. Dags. 20. september 2020. 

- REGLUGERÐ nr. 910/2020 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 864/2020 um 

takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Framlenging frá 21. september til 27. 

september. Dags. 21. september 2020. 
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- Frétt heilbrigðisráðuneytis. Bakvarðasveitin: Óskað eftir heilbrigðisstarfsfólki á 

útkallslista. Dags. 21. september 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa fundað reglulega og samstarf sveitarfélaganna og AHS 

verið mikið á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi.  Fundir hafa verið haldnir með 

stjórnendum á velferðarsviði, stjórnendum skóla og frístundastarfs og stjórnendum íþrótta 

og tómstundastarfs.  Aukin varkárni er í skólasamfélaginu og í íþróttastarfi barna, ásamt 

velferðarstarfi.   

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH, bæði hvað varðar innra 

starf LRH og verkefni úti í samfélaginu.  LRH vinnur að eftirliti vegna takmörkunar 

sóttvarnalæknis fyrir skemmtistaði og krár. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS. Starfsfólk að koma úr sóttkví, búið að 

hólfa starfsemina aftur að hluta til niður. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál 

Afgreiðsla: Kynning. 

7. Samanburður á kjarasamningum 

Kjarasamningur Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna skoðaður m.t.t. 

þriggja annarra gildandi kjarasamninga. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað SHS.  Kjarasamningur 2020.  Dags. 24. september 2020. 

Afgreiðsla: Sent til stjórnar SSH til umfjöllunar. 

8. Önnur mál 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 10:12. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 2. október. 
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Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi takmarkanir á opnunartíma kráa og skemmtistaða á höfuðborgarsvæðinu 

e. 21. september. Dags. 20. september 2020. 

 REGLUGERÐ nr. 910/2020 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 864/2020 um takmörkun á samkomum vegna 

farsóttar. Framlenging frá 21. september til 27. september. Dags. 21. september 2020. 

 Frétt heilbrigðisráðuneytis. Bakvarðasveitin: Óskað eftir heilbrigðisstarfsfólki á útkallslista. Dags. 21. 

september 2020. 

 

 

SHS: 

 Minnisblað SHS.  Kjarasamningur 2020.  Dags. 24. september 2020. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 2. október 2020 

Fundargerð 208. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 2. október var haldinn 208. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sat fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Halla Bergþóra 

Björnsdóttir lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson yfirlögregluþjónn.   

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  Áfram að greinast nokkur fjöldi hvern dag og 

innlögnum á LSH er að fjölga.  582 manns eru í einangrun og 1.697 í sóttkví.  Smituðum 

hefur því fjölgað milli vikna um 230 einstaklinga, en einstaklingum í sóttkví hefur fækkað 

um 154.   

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Farið yfir gildandi reglugerðir, minnisblöð sóttvarnalæknis og þær breytingar sem gerðar 

hafa verið á þeim.  Gildandi fyrirkomulag er áætlað til 18. október. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi opinberar aðgerðir innanlands vegna 

COVID-19 eftir 27. september 2020. Dags. 23. september 2020. 

- Reglugerð 929 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 864/2020, um takmörkun á 

samkomum vegna farsóttar.  Dags. 25. september 2020. 

- Auglýsing 936 um (2.) breytingu á auglýsingu nr. 811/2020, um takmörkun á 

skólastarfi vegna farsóttar.  Dags. 28. september 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa fundað reglulega og samstarf sveitarfélaganna og AHS 

verið mikið á ýmsum sviðum og samráðshópar í gangi. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Ásgeir Þór yfirlögregluþjónn fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 08:20. 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 9. október. 

 

 

 
 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi opinberar aðgerðir innanlands vegna COVID-19 eftir 27. september 

2020.. Dags. 23. september 2020. 

 Reglugerð 929 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 864/2020, um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.  Dags. 

25. september 2020. 

 Auglýsing 936 um (2.) breytingu á auglýsingu nr. 811/2020, um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar.  Dags. 

28. september 2020. 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 4. október 2020 

Fundargerð 209. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Sunnudaginn 4. október var haldinn 209. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 15:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sat fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins og Halla Bergþóra 

Björnsdóttir lögreglustjóri.   

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Almannavarnastig 

Farið yfir almannavarnastig og þýðingu þess ef farið verður yfir á neyðarstig.   

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Farið yfir þær hertu aðgerðir sem gert er ráð fyrir að taki gildi um miðnætti.  Sóttvarnalæknis 

hefur afhent heilbrigðisráðherra minnisblað um hertar takmarkanir og er verið að vinna að 

reglugerð þess efnis.  Gert er ráð fyrir að almannavarnir færist yfir á neyðarstig á sama tíma.  

Helstu takmarkanir eru að hámarksfjöldi 20 manna, krám, skemmtistöðum, spilasölum og 

líkamsræktarstöðvum verður lokað.  Gerð verður sérstök grein fyrir reglum í íþrótta- og 

menningarstarfsemi í auglýsingu, en ekki verður gert ráð fyrir áhorfendum á íþrótta-

viðburðum.  

Afgreiðsla: Kynning.  Beðið er eftir auglýsingu heilbrigðisráðherra. 

3. Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna eru að fara yfir stöðuna.  Skipuleggja þarf starfsemi sveitar-

félaganna í samræmi við neyðarstig og þær auknu takmarkanir sem taka gildi á miðnætti.   

Lagt upp með að starfsfólk sveitarfélaganna sem getur unnið heima geri það.  Mikilvægt að 
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svið, deildir, stofnanir sveitarfélaganna sem sinna þjónustu sem verður að vera órofin fari 

yfir sitt skipulag og hvernig órofin þjónusta er tryggð sem best á neyðarstigi. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 15:30. 

 

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 

 
 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Engin fylgigögn 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 6. október 2020 

Fundargerð 210. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Þriðjudaginn 6. október var haldinn 210. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 12:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sat fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 

Undir lið 1 og 2 sátu fundinn Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri og Ásgeir Þór 

Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn hjá LRH, Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir og Víðir Reynisson, 

yfirlögregluþjónn hjá RLS. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið stutt yfir tölfræði síðustu daga.  Fjöldi smita á höfuðborgarsvæðinu heldur sér, fækkar 

ekki milli daga og áfram stór hluti þeirra sem greinast ekki í sóttkví. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Hertar takmarkanir á höfuðborgarsvæðinu 

Til fundarins var boðað með stuttum fyrirvara vegna neikvæðrar þróunar í fjölda COVID 

smita á höfuðborgarsvæðinu.  Þórólfur kom inn á fundinn fór yfir frekari ráðstafanir sem 

verið er að fara yfir og leggja upp með í minnisblaði til heilbrigðisráðherra.  Um er að ræða 

ráðstafanir sem taka eingöngu til höfuðborgarsvæðisins.  Helstu atriði eru 2ja metra regla, 

sundstöðum verði lokað, keppnisíþróttum frestað, halda sig heima við, ekki ferðast út á land 

o.fl.  Minnisblaðið er en í vinnslu, en lagt verður til að takmarkanirnar taki strax gildi. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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3. Ráðstafanir sveitarfélaganna og neyðarstjórna þeirra 

Kalla þarf saman neyðarstjórnir sveitarfélaganna vegna þeirra ráðstafana sem er verið að 

undirbúa og tryggja þarf að allir séu upplýstir.  Fundað verður í dag með íþróttafulltrúum og 

fræðslustjórum á höfuðborgarsvæðinu til að stilla saman og samræma aðgerðir.   

Afgreiðsla: Á grundvelli AHS verða íþróttafulltrúar og fræðslufulltrúar boðaðir til fundar 

til að undirbúa og samræma aðgerðir.  Sundlaugum á hbs. verður lokað.  Hver 

aðili boðar og upplýsir sína neyðarstjórn.  Frekari aðgerðir bíða niðurstöðu 

minnisblaðs sóttvarnalæknis og reglugerðar ráðherra.  Mikilvægt að vera með 

samræmdar aðgerðir og er það hlutverk AHS að halda utan um það. 

4. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið klukkan 12:40. 

 

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 

 
 

Fylgiskjöl: 

 
 Engin fylgiskjöl. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 9. október 2020 

Fundargerð 211. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 9. október var haldinn 211. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. en 

hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 8:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sat fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Ásdís Gíslason 

upplýsingafulltrúi, Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, 

yfirlögregluþjónn hjá LRH. 

Undir lið 1 og 2 sátu fundinn þeir Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir og Víðir Reynisson 

yfirlögregluþjónn hjá RLS. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið yfir tölfræði síðustu daga.  Á höfuðborgarsvæðinu eru alls 727 í einangrun, en það er 

fjölgun um 232 síðan fyrir viku, eða 47%.  Í sóttkví eru 3.310 eða 1.937 fleiri en fyrir viku, 

eða fjölgun um 141%.  Á sjúkrahúsi eru 24 manns.  

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Hertar takmarkanir á höfuðborgarsvæðinu 

Þórólfur og Víðir fóru yfir stöðuna og útlitið næstu daga.  Verulegt álag á nokkrum stöðum, 

meðal annars í smitrakningu, sýnatöku, sjúkraflutningum, sjúkrahúsinu og farsóttahúsinu.  

Gera má ráð fyrir auknu álagi næstu daga, áður en hertar aðgerðir skila sér í fækkun smita. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tillögur að hertum opinberum aðgerðum 

innanlands vegna COVID-19. Dags. 3. október 2020. 

- Reglugerð nr. 957/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Dags. 4. 

október 2020. 
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- Reglugerð nr. 958/2020 um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. Dags. 4. 

október 2020. 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tillögur að hertum opinberum aðgerðum á 

höfuðborgarsvæðinu vegna hraðrar aukningar í smitum COVID-19. Dags. 6. 

október 2020. 

- Reglugerð nr. 966/2020 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 957/2020 um 

takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Dags. 6. október 2020. 

- Reglugerð nr. 967/2020 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 958/2020 um 

takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. Dags. 6. október 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

3. Ráðstafanir sveitarfélaganna og neyðarstjórna þeirra 

Mikið samstarf og samráð hefur verið á milli sveitarfélaganna og sviða þeirra á grundvelli 

AHS.  Gefin var út sameiginleg yfirlýsing um sundstaði, skólasund og íþróttir.   

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa verið að störfum til að tryggja órofna starfsemi og til 

að grípa inn í þar sem upp hafa komið vandamál, smit og sóttkví. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Fréttatilkynning – stöðvun íþrótta og líkamsræktar innandyra á 

höfuðborgarsvæðinu. Dags. 8. október 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Lögreglustjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH.  Nokkur hópur starfsmanna kominn í 

sóttkví og verið að gera ráðstafanir til að tryggja mönnun næstu dag og vikur. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  Aukið álag í sjúkraflutningum, 

bifreiðum hefur verið fjölgað vegna COVID-19 flutninga, ný starfsstöð að opna við 

Grensásveg 9 og leitast verður eftir því að fjölga sjúkraflutningamönnum tímabundið með 

því að leita til sumarafleysingafólks. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Önnur mál AHS 

6.1 Heimildir í lögum til að færa starfsfólk á milli starfa (sviða/deilda) á neyðarstigi 

almannavarna.  Framkvæmdastjóri AHS mun taka saman gögn vegna þessa. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Mbl. frá Reykjavíkurborg – Mönnun í starfsemi á neyðarstigi. Dags. 9. október 

2020. 

Afgreiðsla: Því verður beint til sveitarfélaganna að virkja þessa grein til að tryggja 

órofna starfsemi þeirra. 

 

 

 



 

393 

 

Fundi slitið klukkan 10:20 

 

Næsti fundur verður boðaður sértaklega. 

 
 

 

 

 

Fylgiskjöl: 

 

AHS: 
 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tillögur að hertum opinberum aðgerðum innanlands vegna COVID-19. 

Dags. 3. október 2020. 

 Reglugerð nr. 957/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Dags. 4. október 2020. 

 Reglugerð nr. 958/2020 um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. Dags. 4. október 2020. 

 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tillögur að hertum opinberum aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu vegna 

hraðrar aukningar í smitum COVID-19. Dags. 6. október 2020. 

 Reglugerð nr. 966/2020 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 957/2020 um takmörkun á samkomum vegna 

farsóttar. Dags. 6. október 2020. 

 Reglugerð nr. 967/2020 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 958/2020 um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. 

Dags. 6. október 2020. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 16. október 2020 

Fundargerð 212. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 16. október var haldinn 212. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, og Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri. 

Hlé var gert á fundi frá kl. 8:40 til 9:30, milli dagskrárliða 6 og 7. 

Undir málefnum framkvæmdaráðs almannavarnanefndar, liðum 7. til 12., sátu fundinn Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Ásdís Gíslason 

upplýsingafulltrúi, Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, 

yfirlögregluþjónn hjá LRH. 

Undir liðum 7. og 8.  sátu fundinn þeir Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir og Víðir Reynisson 

yfirlögregluþjónn hjá RLS. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Fjárhagsáætlun, seinni umræða 

Síðari umræða um fjárhagsáætlun 2021 skv. starfsáætlun stjórnar. Fyrri umræða fór fram á 

206. fundi stjórnar 18. september sl. Jafnframt var á 207. fundi, viku síðar, farið yfir 

hækkanir vegna kjarasamninga LSS.  

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað SHS: Fjárhagsáætlun 2021-2025, seinni umræða, dags. 14. október 

2020. 

Afgreiðsla: Frestað. 

2. Skýrsla um innra eftirlit 

Farið yfir framkvæmd og niðurstöður innra eftirlits SHS sl. 12 mánuði. 

Eftirfarandi lagt fram: 
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- Greinargerð SHS um innra eftirlit, dags. 16. október 2020. 

Afgreiðsla: Kynning, engar athugasemdir. 

3. Gjaldskrá fyrir árið 2021 

Ný gjaldskrá fyrir árið 2021 lögð fram til samþykkis samkvæmt starfsáætlun stjórnar.  

Eftirfarandi lagt fram: 

- Gjaldskrá SHS 2021, dags. 16. október 2020. 

- Minnisblað SHS: Gjaldskrá SHS 2021, dags. 16. október 2020. 

Afgreiðsla: Frestað með fjárhagsáætlun. 

4. Jafnlaunavottun SHS 

SHS hlaut jafnlaunavottun þann 1. október sl.  

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ný slökkvistöð 

Nokkrar staðsetningar fyrir nýja slökkvistöð hafa verið til skoðunar í tengslum við 

Arnarnesveginn.  Nú liggja forsendur vegarins betur fyrir, áætlanir um framkvæmd og legu. 

Afgreiðsla: Degi B. Eggertssyni formanni, Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra Kópavogs, 

og slökkviliðsstjóra falið að vinna tillögur að staðsetningu á grundvelli 

forsendna við Arnarnesveg. 

6. Önnur mál SHS 

6.1 Fundargerðir stjórnar – rafrænar undirskriftir 

Lagt til að teknar verði upp rafrænar undirskriftir á fundargerðum stjórnar SHS í 

samræmi við undirbúning þess. 

Afgreiðsla: Samþykkt. 

Hlé tekið á dagskrá kl. 8:40. Fundur hófst að nýju á málefnum framkvæmdaráðs AHS kl. 

9:30. 

7. Síðustu tölur 

Farið yfir tölfræði síðustu daga.  Á höfuðborgarsvæðinu voru 1.015 manns í einangrun á 

miðvikudaginn, 87% af heildarfjölda þeirra sem eru í einangrun á landinu öllu, sem er 

fjölgun um 288 frá því í síðustu viku, eða 40%.  Í sóttkví voru 2.391 sem er fækkun um 919 

manns frá því fyrir viku.  Á sjúkrahúsi eru 26 manns.  

Afgreiðsla: Kynning. 

8. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Þórólfur og Víðir fóru yfir stöðuna og útlitið næstu daga.  Verulegt álag er á nokkrum stöðum 

og hefur staðan verið þung í sóttvarnarhúsinu.  Unnið er að ráðstöfunum vegna þess.  Auk 

þess er mikið álag á sjúkrahúsinu, heilsugæslunni og sjúkraflutningum.  Enn má gera ráð 

fyrir auknu álagi næstu daga, áður en hertar aðgerðir skila sér í fækkun smita.  Minnisblað 

frá sóttvarnalækni er nú til umfjöllunar hjá heilbrigðisráðherra.  Í því er gert ráð fyrir 

áframhaldandi takmörkunum. 
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Afgreiðsla: Kynning. 

9. Ráðstafanir sveitarfélaganna og neyðarstjórna þeirra 

Mikið samstarf og samráð hefur verið á milli sveitarfélaganna, sviða og stofnana þeirra á 

grundvelli AHS.  Sérstök áhersla hefur verið á skóla- og frístundasvið og á velferðarsvið. 

Neyðarstjórnir sveitarfélaganna hafa verið að störfum til að tryggja órofna starfsemi og til 

að grípa inn í þar sem upp hafa komið vandamál, smit og sóttkví. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Upplýsingar um smit og sóttkví í skólum, dags. 1. október 2020. 

- Minnisblað AHS: Smit eftir fæðingarári, dags. 13. október 2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 

10. Ráðstafanir LRH 

Lögreglustjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH.  Aukið álag er á lögreglu, meðal annars 

vegna starfa í sóttvarnahúsinu.  Upp hafa komið smit innan lögreglu, nokkrir í einangrun og 

sóttkví. 

Afgreiðsla: Kynning. 

11. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  Aukið álag er í sjúkraflutningum og 

aukinn áhersla hefur verið lögð á sóttvarnir innan starfseininga SHS. 

Afgreiðsla: Kynning. 

12. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 10:10 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 23. október. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjöl: 

 

SHS: 
 Minnisblað SHS: Fjárhagsáætlun 2021-2025, seinni umræða, dags. 14. október 2020. 

 Greinargerð SHS um innra eftirlit, dags. 16. október 2020. 

 Gjaldskrá SHS 2021, dags. 16. október 2020. 

 Minnisblað SHS: Gjaldskrá SHS 2021, dags. 16. október 2020. 
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AHS: 
 Upplýsingar um smit og sóttkví í skólum, dags. 1. október 2020. 

 Minnisblað AHS: Smit eftir fæðingarári, dags. 13. október 2020. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 19. október 2020 

Fundargerð 213. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Mánudaginn 19. október var haldinn 213. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 21:10. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ármann Kr. Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-

varnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri, Halla Bergþóra 

Björnsdóttir lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn hjá LRH. 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Auglýsing heilbrigðisráðherra, íþróttastarf innanhúss 

Boðað var sérstaklega til fundarins með stuttum fyrirvara vegna nýrrar reglugerðar 

heilbrigðisráðherra og þeirrar óvissu sem hún hefur skapað varðandi íþróttaæfingar 

innanhúss.   

Eftirfarandi lagt fram: 

- Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tillögur að opinberum sóttvarnaaðgerðum, 

þ. 20 október 2020 vegna COVID-19.  Dags. 15. október 2020. 

- Reglugerð nr. 1015/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.  Dags 18. 

október 2020. 

- Reglugerð nr. 1016/2020 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 958/2020, um 

takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar.  Dags. 18. október 2020. 

- Drög að fréttatilkynningu vegna íþróttakennslu, íþróttamannvirkja, sundstaða og 

safna.  Dags. 19. október 2020. 

Afgreiðsla: Framkvæmdaráð almannavarnanefndar styður aðgerðir sóttvarnalæknis og 

telur mikilvægt að ná enn frekari tökum á þessari bylgju.  Samþykkt að öll 

íþróttamannvirki og sundlaugar á vegum sveitarfélaganna verði lokuð og að 

öll íþróttakennsla í grunnskólum fari fram utanhúss og að sundkennsla falli 

niður.  Framkvæmdastjóra falið að senda út fréttatilkynningu í samræmi við 

framlögð drög. 
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2. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 21:40 

 

Næsti fundur verður föstudaginn 23. október. 

 
 

 

 

 

Fylgiskjöl: 
 

AHS: 
 Minnisblað sóttvarnalæknis varðandi tillögur að opinberum sóttvarnaaðgerðum, þ. 20 október 2020 vegna 

COVID-19.  Dags. 15. október 2020. 

 Reglugerð nr. 1015/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.  Dags 18. október 2020. 

 Reglugerð nr. 1016/2020 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 958/2020, um takmörkun á skólastarfi vegna 

farsóttar.  Dags. 18. október 2020. 

 Drög að fréttatilkynningu vegna íþróttakennslu, íþróttamannvirkja, sundstaða og safna.  Dags.19. október 2020. 

 

 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 23. október 2020 
Fundargerð 214. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 23. október var haldinn 214. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 
en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 
fjarfundur og hófst kl. 11:00. 
Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 
Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir.  Ármann Kr. Ólafsson boðaði forföll. 
Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 
almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, og Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 
Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Ásdís Gíslason 
upplýsingafulltrúi og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn hjá LRH. 
 
Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 
Fundarritari var Birgir Finnsson. 
 
Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 
Farið yfir tölfræði síðustu daga.  Á miðvikudaginn voru 971 í einangrun á höfuðborgar-
svæðinu sem er fækkun um 44 frá því í síðustu viku.  Í sóttkví á svæðinu eru 2.099 sem er 
fækkun um 292 frá því fyrir viku.   Á sama tíma voru 26 manns á sjúkrahúsi, þar af 4 á 
gjörgæslu. 
Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 
Auglýsingar sem eru í gildi voru lagðar fram á síðasta fundi.  Frá því þær tóku gildi hefur 
AHS sent út tvær fréttatilkynningar og var sú fyrri, um lokanir á íþróttamannvirkjum, 
sundlaugum og söfnum, lögð fram á síðasta fundi. 
Eftirfarandi lagt fram: 

- Fréttatilkynning almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins um takmarkaða 
opnun íþróttamannvirkja fyrir meistaraflokka og afreksfólk.  Dags. 21. október 
2020. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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3. Ráðstafanir sveitarfélaganna og neyðarstjórna þeirra 
Mikið samstarf og samráð hefur verið á milli sveitarfélaganna, sviða og stofnana þeirra á 
grundvelli AHS.  Sérstök áhersla hefur verið á skóla- og frístundasvið og íþróttamál og er 
gert ráð fyrir að svo verði áfram.  Mikil samvinna hefur verið við ÍSÍ í vikunni vegna lokunar 
á íþróttamannvirkjum í eigu sveitarfélaganna.  Fundað er vikulega með sviðstjórum 
velferðarsviða og menningarsviða. Fundur í samráðshópi áfallahjálpar á höfuðborgar-
svæðinu til að samræma aðgerðir. 
Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 
Ásgeir Þór fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH.  Mikið álag hefur verið á lögreglu og nokkrir 
lögreglumenn í sóttkví vegna verkefna sem þeir hafa þurft að sinna. 
Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 
Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS.  Jafnt og stöðugt álag er í sjúkra-
flutningum og áfram áhersla á sóttvarnir innan starfseininga SHS. 
Afgreiðsla: Kynning. 

6. Önnur mál AHS 
Engin önnur mál. 

Fundi slitið klukkan 11:30. 
 

Næsti fundur verður föstudaginn 30. október. 
 
Fylgiskjöl: 
 
AHS: 

− Fréttatilkynning almannavarna höfuðborgarsvæðisins um takmarkaða opnun íþróttamannvirkja.  Dags. 21. 
október 2020. 
 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 
 
 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 
 
 

  
 

Haraldur Sverrisson   
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Reykjavík, 30. október 2020 

Fundargerð 215. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Föstudaginn 30. október var haldinn 215. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 08:00. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ásgerður Halldórsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri 

almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson, varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Ásdís Gíslason, 

upplýsingafulltrúi, Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, 

yfirlögregluþjónn. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Síðustu tölur 

Farið yfir tölfræði síðustu daga.  Á miðvikudaginn voru 790 í einangrun á höfuðborgar-

svæðinu sem er fækkun um 181 frá því í síðustu viku.  Í sóttkví á svæðinu voru 1.093 sem 

er fækkun um 1.006 frá því fyrir viku.   Á miðvikudeginum voru 62 manns á sjúkrahúsi, þar 

af 2 á gjörgæslu.  Tvö hópsmit hafa komið upp, á Landakoti og Ölduselskóla. 

Afgreiðsla: Kynning. 

2. Auglýsing heilbrigðisráðherra, minnisblað sóttvarnalæknis 

Auglýsingar frá 18. október eru enn í gildi.  Sóttvarnarlæknir hefur lagt fram nýtt minnisblað 

til ráðherra þar sem lagðar eru til hertar reglur og er gert ráð fyrir að ráðherra kynni 

niðurstöðu sína í dag. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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3. Ráðstafanir sveitarfélaganna og neyðarstjórna þeirra 

Mikið samstarf og samráð hefur verið á milli sveitarfélaganna, sviða og stofnana þeirra á 

grundvelli AHS.  Sérstök áhersla hefur verið á skóla- og frístundasvið og íþróttamál og er 

gert ráð fyrir að svo verði áfram.  Fundað er vikulega með sviðstjórum velferðarsviða og 

menningarsviða. 

Afgreiðsla: Kynning. 

4. Ráðstafanir LRH 

Lögreglustjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni LRH. 

Afgreiðsla: Kynning. 

5. Ráðstafanir SHS 

Slökkviliðsstjóri fór yfir ráðstafanir og verkefni SHS. 

Afgreiðsla: Kynning. 

6. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 08:20. 

 

Fundir verða boðaðir eftir þörfum,  

næsti skipulagði fundur er föstudaginn 6. nóvember. 
 

 

Fylgiskjöl: 
 

AHS: 
 Engin fylgiskjöl. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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Reykjavík, 31. október 2020 

Fundargerð 216. fundar 

 

Tilvísun: 2001005 

Laugardaginn 31. október var haldinn 216. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

en hún er jafnframt framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var 

fjarfundur og hófst kl. 15:30. 

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Haraldur 

Sverrisson, Ásgerður Halldórsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson. 

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-

varnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Birgir Finnsson, varaslökkviliðsstjóri, Þóra K. 

Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Ásdís Gíslason, 

upplýsingafulltrúi, Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri og Ásgeir Þór Ásgeirsson, 

yfirlögregluþjónn. 

Auk þess voru fræðslustjórar á höfuðborgarsvæðinu, þau Anna Birna Snæbjörnsdóttir, Baldur 

Pálsson, Eiríkur Björn Björgvinsson, Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, Helgi Grímsson og Linda 

Udengard. 

 

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Fræðslu- og skólamál 

Fræðslustjórar á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að funda, bæði innbyrðis og með fulltrúum 

menntamálaráðuneytinu.  Reglugerð um skólastarf er í smíðum og gert er ráð fyrir að hún 

liggi fyrir á morgun, sunnudag, og gildi til 18. nóvember.  Fyrir liggur að hún muni kalla á 

auknar takmarkanir og þá undirbúning af hálfu skólasamfélagsins.  Þar sem töluverða 

undirbúningsvinnu þarf er lagt til að starfsdagur verði í skólum á höfuðborgarsvæðinu á 

mánudeginum. 

Afgreiðsla: Starfsdagur verður í skólum á höfuðborgarsvæðinu á mánudaginn svo 

skólastarf geti hafist með breyttu sniði skv. reglugerðinni á þriðjudeginum.  

Sameiginleg yfirlýsing verður send út í samræmi við það. 

2. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 
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Fundi slitið klukkan 16:00. 

 

Fundir verða boðaðir eftir þörfum,  

næsti skipulagði fundur er föstudaginn 6. nóvember. 
 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjöl: 
 

AHS: 
 Engin fylgiskjöl. 

 

 

 

   

Dagur B. Eggertsson  Rósa Guðbjartsdóttir 

 

 

  

Gunnar Einarsson  Ásgerður Halldórsdóttir 

 

 

  

 

Haraldur Sverrisson  Ármann Kr. Ólafsson 
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