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Reykjavík, 15. janúar 2021 

Fundargerð 221. fundar 

 

Tilvísun: 2101002 

Föstudaginn 15. janúar var haldinn 221. 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. Einnig sat fundinn undir liðum 

12 til 18 Þóra K. Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar. Fundarstjóri var Dagur B. 

Eggertsson, formaður. 

Fundarritari var Birgir Finnsson. 

 

Þetta gerðist: 

1. Starfsreglur stjórnar 

Lögð fram breyting á starfsreglum stjórnar sem heimila fjarfundi og rafrænna undirritun 

fundargerða. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Starfsreglur stjórnar SHS, 3. útgáfa, dags. 15. janúar 2021. 

Afgreiðsla: Breytingar á starfsreglum samþykktar og þær sendar stjórn til undirritunar. 

2. Starfsáætlun stjórnar 2021 

Formaður lagði fram og kynnti starfsáætlun vegna fastra funda stjórnar á árinu 2021. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Starfsáætlun stjórnar SHS fyrir árið 2021, dags. 15. janúar 2021. 

Afgreiðsla: Starfsáætlun stjórnar samþykkt og sendar formanni til undirritunar. 

 

3. Samningaviðræður við SÍ vegna sjúkraflutninga 

Slökkviliðsstjóri fór yfir stöðu mála í samningaviðræðum SHS og Sjúkratrygginga Íslands 

vegna sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu.  

Afgreiðsla: Kynning. 
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4. Lífeyrissjóðurinn Brú 

Farið yfir stöðu mála vegna bakreiknings frá Lífeyrissjóðnum Brú vegna samtímagreiðslu 

lífeyrisskuldbindinga á árunum 2017 – 2019. Beðið er nánari greinargerðar sjóðsins. 

Afgreiðsla: Samþykkt að fela lögmanni SHS að vinna málið með slökkviliðs- og 

fjármálastjóra. 

5. Eftirlitsáætlun forvarnasviðs fyrir árið 2021 

Slökkviliðsstjóri lagði fram og kynnti eftirlitsáætlun forvarnasviðs fyrir árið 2021. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Eftirlitsáætlun 2021, heild, dags. 15. janúar 2021. 

Afgreiðsla: Eftirlitsáætlun forvarnasviðs fyrir árið 2021 samþykkt. 

6. Árlegt árangursmat á störfum stjórnar og slökkviliðsstjóra 

Farið yfir niðurstöður árangursmats á störfum stjórnar og slökkviliðsstjóra. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Árangursmat stjórnar SHS desember 2020/janúar 2021, skýrsla CEO Huxun, 

ódags. 

Afgreiðsla: Kynning. 

7. Útköll 2020 

Farið yfir helstu tölur ársins 2020. Boðanir í útköll árið 2020 voru alls 34.240, sem er 2,7% 

aukning frá fyrra ári. 

Afgreiðsla: Kynning. 

8. Ráðningar 2021 

Umsóknarfrestur um stöður slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna rann út sl. sunnudag. Alls 

sóttu 109 um störf, 92 karlar og 17 konur. Ráðningarferlið er hafið. 

Afgreiðsla: Kynning. 

9. Starfsánægjukönnun 

Farið yfir niðurstöður könnunar HR Monitor á starfsánægju hjá SHS. 

Afgreiðsla: Kynning.  Stjórn óskar eftir minnisblaði um eftirfylgni í kjölfar niðurstöðu 

könnunarinnar. 

10. Bræðraborgarstígur 

Farið yfir skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um eldsvoðann að Bræðraborgarstíg 

sl. sumar. 

Eftirfarandi lagt fram: 

- Skýrsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um eldsvoða að Bræðraborgarstíg 1, 

101 Reykjavík – 25. júní 2020, ódags. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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11. Önnur mál SHS 

11.1 Bruninn í Álfsnesi 8. janúar 2021.   

Afgreiðsla: Slökkviliðsstjóra falið að fara yfir brunann á næsta fundi og gefa yfirlit yfir 

tíðni bruna á þessu svæði 10 ár aftur í tímann. 

 

Kl. 09:30 tóku við málefni framkvæmdaráðs AHS. 

12. Síðustu tölur 

Farið stuttlega yfir síðustu tölur. 

Afgreiðsla: Kynning. 

13. Reglugerðir heilbrigðisráðherra, minnisblöð sóttvarnalæknis 

Reglugerðir sem nú eru í gildi.   

Eftirfarandi lagt fram: 

- Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 5/2021, dags. 11. 

janúar 2021. Gildistími frá 13. janúar 2021. 

- Reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 1306/2020, dags. 21. 

desember 2020.  Gildistími 1. janúar til 28. febrúar. 

- Reglugerð nr. 6/2021 um breytingu á reglugerð 1199/2020 um sóttkví og 

einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands, dags. 12. janúar.  Gildistími 12. 

janúar til 1. febrúar. 

Afgreiðsla: Kynning.  

14. Ráðstafanir sveitarfélaganna og neyðarstjórna þeirra 

AHS hefur fundað með einingum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, t.d. á vettvangi  

skóla-, velferðar-, menningar- og íþróttamála til að tryggja samræmingu. 

Afgreiðsla: Kynning. 

15. Ráðstafanir LRH 

Farið stuttlega yfir ráðstafanir og verkefni LRH. 

Afgreiðsla: Kynning. 

16. Ráðstafanir SHS 

Farið stuttlega yfir ráðstafanir og verkefni SHS. 

Afgreiðsla: Kynning. 

17. Undirbúningur fyrir bólusetningar 

Undirbúningur hefur verið í gangi varðandi mögulegt skipulag bólusetninga þegar til kemur.  

Almannavarnir, sveitarfélögin og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins.  Gert er ráð fyrir að 

taka Korpuskóla í notkun fyrir bólusetningar ef þörf krefur. 

Afgreiðsla: Kynning. 
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18. Önnur mál AHS 

Engin önnur mál. 

 

Fundi slitið klukkan 10:00. 

 

Fundir vegna AHS verða boðaðir eftir þörfum. 

Næsti skipulagði fundur stjórnar er föstudaginn 19. febrúar. 

 

 

 

 

Fylgiskjöl: 
 

SHS: 

 Starfsreglur stjórnar SHS, 3. útgáfa, dags. 15. janúar 2021. 

 Starfsáætlun stjórnar SHS fyrir árið 2021, dags. 15. janúar 2021. 

 Eftirlitsáætlun 2021, heild, dags. 15. janúar 2021. 

 Árangursmat stjórnar SHS desember 2020/janúar 2021, skýrsla CEO Huxun, ódags. 

 Skýrsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um eldsvoða að Bræðraborgarstíg 1, 101 Reykjavík – 25. júní 2020, 

ódags. 

 

AHS: 

 Reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 5/2021, dags. 11. janúar 2021. Gildistími frá 13. janúar 

2021. 

 Reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 1306/2020, dags. 21. desember 2020.  Gildistími 1. 

janúar til 28. febrúar. 

 Reglugerð nr. 6/2021 um breytingu á reglugerð 1199/2020 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri 

Íslands, dags. 12. janúar.  Gildistími 12. janúar til 1. febrúar. 

 


