Reykjavík, 20. ágúst 2021
Fundargerð 229. stjórnarfundar SHS
38. fundur framkvæmdaráðs AHS

Tilvísun: 2101002
Föstudaginn 20. ágúst var haldinn 229. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs.,
sem jafnframt var 38. fundur framkvæmdaráðs AHS. Fundurinn var fjarfundur og hófst kl.
08:00.
Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Haraldur Sverrisson, Ármann Kr.
Ólafsson og Ásgerður Halldórsdóttir. Gunnar Einarsson boðaði forföll.
Undir málefnum framkvæmdaráðs almannavarnanefndar, liðum 1 til 6, sátu fundinn Halla
Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri, Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn hjá LRH, Þóra
Kristín Ásgeirsdóttir, deildarstjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, og Ásdís
Gíslason upplýsingafulltrúi.
Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins og Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri.
Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson, formaður.
Fundarritari var Birgir Finnsson.
Þetta gerðist:
Málefni framkvæmdaráðs AHS

1.

Reglugerðir vegna COVID

Farið yfir nýlegar reglugerðir vegna COVID-19.
Eftirfarandi lagt fram:
- Reglugerð 746 um brottfall reglugerðar nr. 691 um takmörkun á samkomum
vegna farsóttar, dags. 24. júní 2021.
- Reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna
COVID-19, dags. 24. júní 2021.
- Reglugerð 797 um (1.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og
sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 5. júlí 2021.
- Reglugerð 865 um (2.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og
sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 20. júlí 2021.
- Reglugerð 878 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dags. 23. júlí 2021.
- Reglugerð 886 um (1.) breytingu á reglugerð 878 um takmörkun á samkomum
vegna farsóttar, dags. 26. júlí 2021.
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-

Reglugerð 892 um (3.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og
sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 28. júlí 2021.
Reglugerð 907 um (4.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og
sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 4. ágúst 2021.
Reglugerð 915 um (2.) breytingu á reglugerð 878 um takmörkun á samkomum
vegna farsóttar, dags. 11. ágúst 2021.
Reglugerð 916 um (5.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og
sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 11. ágúst 2021.

Afgreiðsla:

2.

Kynning.

Álag vegna COVID

Rætt um álag í starfsemi slökkviliðsins og á starfsmenn sveitarfélaga undanfarnar vikur
vegna nýrrar bylgju COVID-19 og ráðstafanir vegna þess.
Afgreiðsla:

3.

Kynning.

Samræming/samstarf vegna COVID á höfuðborgarsvæðinu

Farið yfir samræmingarvinnu sem hefur átt sé stað undanfarnar vikur, en mikið hefur mætt
á ýmsum sviðum sveitarfélaganna. Skólastarf er að hefjast og undirbúningur á fullu. Rætt
um verklag við samræmingu og samstarf sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu vegna
COVID-19 til lengri tíma.
Eftirfarandi lagt fram:
- Leiðbeiningar fyrir skóla á höfuðborgarsvæðinu í upphafi skólaárs vegna
farsóttar, dags. 20. ágúst 2021.
Afgreiðsla:

Framkvæmdaráð almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins samþykkir
fyrir sitt leyti framlagðar leiðbeiningar fyrir skóla- og frístundastarf á
höfuðborgarsvæðinu í upphafi skólaárs vegna farsóttar og leggur áherslu á
mikilvægi þess að samræmt verklag verði notað í öllum sveitarfélögunum.
Framkvæmdastjóra almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins falið að
gera drög að sameiginlegu þjónustuveri fyrir höfuðborgarsvæðið vegna
COVID-19 til að viðhalda góðri samræmingu á milli sveitarfélaga.
Framkvæmdastjóra almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins falið að
skoða hvort hægt sé og rétt að skylda starfsfólk í bólusetningu sem sinnir
viðkvæmri þjónustu á vegum sveitarfélaganna sem verður að uppfylla
kröfur um órofna starfsemi.

4.

Sýnataka fyrir viðbragðsaðila

SHS og LRH hafa, í samvinnu við Birkiborg og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra,
komið upp aðstöðu í gámi í porti Skógarhlíðar þar sem boðið er upp á COVID sýnatöku fyrir
viðbragðsaðila, til þess að styðja við órofna starfsemi þeirra.
Afgreiðsla:

5.

Kynning.

Aukið samstarf við COVID göngudeild LSH

SHS og LRH, í samvinnu við Birkiborg og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hafa
komið upp teymi sem getur farið á milli staða, svo sem sambýla, hjúkrunarheimila o.fl., til
að veita veikum góða þjónustu og létta á starfsfólki á viðkomandi stað, ásamt því að fækka
COVID tengdum sjúkraflutningum.
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Afgreiðsla:

6.

Kynning.

Önnur mál FAHS

Sem hluti af landsátaki í aðgengi að rafstöðvum í almannavarnaástandi, hefur SHS fengið til
sín tvær rafstöðvar.
Engin önnur mál.
Kl. 08:30. Halla Bergþóra, Ásgeir Þór, Þóra Kristín og Ásdís yfirgefa fundinn.

Málefni SHS

1.

6 mánaða uppgjör 2021

Árshlutareikningur SHS samstæðu fyrir tímabilið janúar – júní 2021 kynntur.
Eftirfarandi lagt fram:
- Árshlutareikningur SHS janúar – júní 2021, dags. 20. ágúst 2021.
- Könnunarskýrsla Grant Thornton vegna árshlutareiknings SHS janúar – júní 2021,
dags. 20. ágúst 2021.
- Bókun endurskoðunarnefndar vegna árshlutareiknings SHS janúar – júní 2021,
dags. 19. ágúst 2021.
Afgreiðsla:

2.

6 mánaða uppgjör SHS 2021 samþykkt án athugasemda og verður sent út til
rafrænnar undirskriftar.

Tillögur um meginforsendur fimm ára fjárhagsáætlunar

Tillögur um meginforsendur fjárhagsáætlunar SHS fyrir árið 2022 og fimm ára áætlunar fyrir
árin 2022-2026 lagðar fram, en þær byggja á þjóðhagsspá Hagstofu frá 22. mars sl. Óvissa
tengist endanlegum áhrifum styttingar vinnuviku vaktavinnufólks og samningi um
sjúkraflutninga.
Eftirfarandi lagt fram:
- Bréf fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar um undirbúning,
vinnslu og skil fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026, dags. 5.
júlí 2021.
- Forsendur fjármála- og áhættustýringarsviðs vegna fjárhagsáætlunar 2022 og
fimm ára áætlunar 2022-2026 fyrir borgarráð, dags. 22. júní 2021
- Forsendur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vegna fjárhagsáætlunar
2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026, dags. í ágúst 2021.
- Forsendur Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna fjárhagsáætlana 2022-2026,
dags. 13. ágúst 2026.
Afgreiðsla:

3.

Kynning.

Ákvörðun um dagsetningu aðalfundar

Halda skal aðalfund SHS fyrir 15. desember ár hvert.
Afgreiðsla:

Óskað verður eftir því við SSH að aðalfundur SHS fari fram í tengslum við
aðalfund SSH og annarra byggðasamlaga eins og undanfarin ár.
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4.

Fundur með ráðherranefnd um samræmingu mála til að ræða um
viðbrögð og áherslur í baráttunni við COVID-19 í bólusettu landi

Slökkviliðsstjóri og formaður sögðu frá fundi með ráðherranefnd um samræmingu mála
vegna almannaöryggis og innviða vegna stöðunnar í COVID-19 þar sem rædd voru viðbrögð
og áherslur í baráttunni við COVID-19 í bólusettu landi.
Afgreiðsla:

5.

Kynning.

Samningaviðræður vegna sjúkraflutninga

Gerð grein fyrir stöðu samningaviðræðna við Sjúkratryggingar Íslands um sjúkraflutninga.
Afgreiðsla:

6.

Kynning.

Endurskoðun brunavarnaáætlunar

Rædd þörf á endurskoðun á mönnun SHS, m.a. vegna aukins álags í sjúkraflutningum.
Afgreiðsla:

7.

Kynning.

Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks

Heilbrigðisráðherra ákvað á síðasta ári að greiða álagsgreiðslur til framlínustarfsfólks í
heilbrigðisþjónustu vegna baráttu þeirra við COVID-19. Sjúkraflutningamenn SHS, sem
hafa staðið í framlínunni vegna COVID-19, hafa ekki fengið sambærilegar álagsgreiðslur.
SHS sinnir sjúkraflutningum samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) f.h.
heilbrigðisráðuneytisins, en SÍ vísaði á heilbrigðisráðuneytið varðandi álagsgreiðslurnar.
Engin svör hafa borðist frá ráðuneytinu.
Eftirfarandi lagt fram:
- Bréf til SÍ – Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks, dags. 25. júní 2021.
- Tölvupóstur frá SÍ – Svar við erindi, dags. 8. júlí 2021.
- Bréf til heilbrigðisráðherra – Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks, dags. 8. júlí
2021.
- Fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar, dags. 15. júlí 2021.
Afgreiðsla:

Erindi til heilbrigðisráðherra verður ítrekað.

Kl. 09:15. Haraldur yfirgefur fundinn.

8.

Búseta í atvinnuhúsnæði

Verkáætlun fyrir átaksverkefni í kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu kynnt.
Eftirfarandi lagt fram:
- Verkefnaáætlun um kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði –
Höfuðborgarsvæðið, ódags.
Afgreiðsla:

9.

Samþykkt og sent til kynningar í aðildarsveitarfélögunum.

Önnur mál SHS

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, ítrekaði mikilvægi þess að klára
ákvörðunartöku um staðsetningu nýrrar slökkvistöðvar í stað Tunguhálsstöðvarinnar í
tengslum við uppbyggingu á Arnarnesveginum.
Afgreiðsla:

Boðað verði til fundar með Reykjavíkurborg, Kópavogi og Vegagerðinni.
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Fundi slitið klukkan 09:40.
Næsti fundur er áætlaður 17. september.

f.h. Reykjavíkurborgar,
Dagur B. Eggertsson

f.h. Kópavogsbæjar,
Ármann Kr. Ólafsson

f.h. Hafnarfjarðar,
Rósa Guðbjartsdóttir

f.h. Garðabæjar,
Gunnar Einarsson

f.h. Mosfellsbæjar,
Haraldur Sverrisson

f.h. Seltjarnarnesbæjar,
Ásgerður Halldórsdóttir

Rafrænar undirritanir eru á öftustu síðu.

Fylgiskjöl:
FAHS:












Árshlutauppgjör SHS janúar – mars 2021, dags. 18. júní 2021.
Reglugerð 746 um brottfall reglugerðar nr. 691 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dags. 24. júní 2021.
Reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19, dags. 24. júní
2021.
Reglugerð 797 um (1.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands
vegna COVID-19, dags. 5. júlí 2021.
Reglugerð 865 um (2.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands
vegna COVID-19, dags. 20. júlí 2021.
Reglugerð 878 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dags. 23. júlí 2021.
Reglugerð 886 um (1.) breytingu á reglugerð 878 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dags. 26. júlí
2021.
Reglugerð 907 um (4.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands
vegna COVID-19, dags. 4. ágúst 2021.
Reglugerð 915 um (2.) breytingu á reglugerð 878 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dags. 11. ágúst
2021.
Reglugerð 916 um (5.) breytingu á reglugerð 747 um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands
vegna COVID-19, dags. 11. ágúst 2021.
Leiðbeiningar fyrir skóla á höfuðborgarsvæðinu í upphafi skólaárs vegna farsóttar, dags. 20. ágúst 2021.

SHS:













Árshlutareikningur SHS janúar – júní 2021, dags. 20. ágúst 2021.
Könnunarskýrsla Grant Thornton vegna árshlutareiknings SHS janúar – júní 2021, dags. 20. ágúst 2021.
Bókun endurskoðunarnefndar vegna árshlutareiknings SHS janúar – júní 2021, dags. 19. ágúst 2021.
Bréf fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar um undirbúning, vinnslu og skil fjárhagsáætlunar 2022
og fimm ára áætlunar 2022-2026, dags. 5. júlí 2021.
Forsendur fjármála- og áhættustýringarsviðs vegna fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 2022-2026 fyrir
borgarráð, dags. 22. júní 2021
Forsendur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vegna fjárhagsáætlunar 2022 og fimm ára áætlunar 20222026, dags. í ágúst 2021.
Forsendur Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna fjárhagsáætlana 2022-2026, dags. 13. ágúst 2026.
Bréf til SÍ – Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks, dags. 25. júní 2021.
Tölvupóstur frá SÍ – Svar við erindi, dags. 8. júlí 2021.
Bréf til heilbrigðisráðherra – Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks, dags. 8. júlí 2021.
Fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar, dags. 15. júlí 2021.
Verkefnaáætlun um kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði – Höfuðborgarsvæðið, ódags.
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Undirritunarsíða

f.h. Reykjavíkurborgar
Dagur B Eggertsson
Undirritað af:
Dagur B Eggertsson
1906725739
Dags: 23.08.2021
Tími: 12:51:37
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d8e738721289-4a9d-adcc6118b06ee1dc

f.h. Seltjarnarness
Ásgerður Halldórsdóttir
Undirritað af:
Ásgerður Halldórsdóttir
0606565929
Dags: 23.08.2021
Tími: 14:38:18
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d8e738721289-4a9d-adcc6118b06ee1dc

f.h. Kópavogsbæjar
Ármann Kristinn Ólafsson
Undirritað af:
Ármann Kristinn
Ólafsson
1707665049
Dags: 13.09.2021
Tími: 09:38:50
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d8e738721289-4a9d-adcc6118b06ee1dc

f.h. Mosfellsbæjar
Haraldur Sverrisson
Undirritað af:
Haraldur Sverrisson
1412617119
Dags: 30.08.2021
Tími: 10:54:11
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d8e738721289-4a9d-adcc6118b06ee1dc

f.h. Hafnarfjarðar
Rósa Guðbjartsdóttir
Undirritað af:
Rósa Guðbjartsdóttir
2911653899
Dags: 30.08.2021
Tími: 10:38:59
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d8e738721289-4a9d-adcc6118b06ee1dc

