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Formaður setur fundinn. 

 

Ólafur fer yfir stöðuna á Suðurnesjum í stuttu máli, 34 staðfest Covid -19 smit 

hafa verið greind og ca. 430 eru í sóttkví. Leggur hann áherslu á að allir fari 

eftir tilmælum Landlæknis og Sóttvarnalæknis í þeim viðbrögðum sem aðilar 

viðhafa. 

 

Sveitarfélögin eru öll að vinna í þessum málum með svipuðum hætti, með 

fjarvinnu þar sem hægt er að koma því við og aðskilnaði deilda og vinnusvæða, 

auk þess sem skólastarf fer að mestu eftir tilmælum sóttvarnalæknis þó borið 

hafi á að foreldrar séu ekki að senda börn í leik- eða grunnskóla. 

 

Jón/BS. Brunavarnir Suðurnesja eru búnir að vinna í aðskilnaði starfseininga 

eins og kostur er og starfa dagmenn í tveimur hópum sitt hvora vikuna og hina í 

fjarvinnu heima. Vaktir hittast ekki á vaktaskiptum og búið er að setja upp 

tímabundið verklag sem gerir ráð fyrir að hlutastarfandi slökkviliðsmenn mæti í 

brunaútköll með vaktinni til að lágmarka samgang vakta. Einnig er búið að setja 

upp sóttvarnastöð í slökkvistöðinni í Sandgerði fyrir sjúkrabílana og er öðrum 

viðbragsaðilum sem þurfa að sinna COVID útköllum velkomið að nota 

aðstöðuna ef þeir þurfa að sótthreinsa bíla eftir útköll.  Einnig er búið að gera 

samkomulag milli BS og HSS að ef sinna þurfi COVID-19 útkalli í Grindavík 

mun BS senda sjúkrabíl í það og sjúkraflutningsfólk í Grindavík aðstoða. Getur 

BS þannig mannað tvær vaktir í viðbót með bakvarðasveit fyrrum starfsmanna 



ef þörf krefur.  Eru þessir sjúkraflutningar töluvert lengri vegna sóttvarnakrafna 

og sótthreinsun á eftir. 

 

Fjölnir/HSS.    

Búið er að loka á alla móttöku fólks inn af götunni og skipta upp deildum. 

Bendir á að muna líka að gleyma ekki þeim sem fara á milli deilda á 

vinnustöðum eins og t.d. ræstingafólki, tölvufólki o.þ.h. því það hafa komið upp 

smit á vinnustöðum vegna þessa. 

Alma/HSS.  Stöðugt verið að vinna að skipulaginu og nú starfar fólk bara á 

einni vinnustöð og lítil samskipti á milli deilda og starfsfólki skipt í teymi. Er 

fólk  mjög duglegt að fylgja þessu. Sýnatökur eru síðan töluverðar á hverjum 

degi. 

 

Kjartan RNB.   

Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti bókun þar sem starfsfólki HSS eru þökkuð 

góð störf í þágu íbúa á þessum erfiðu tímum. Búið er að loka aðgangi 

almennings að Ráðhúsi og fleiri stofnunum. Neyðarstjórn Reykjanesbæjar 

fundar reglulega. 

 

Magnús Stefánsson, Suðurnesjabær 

Skipulag gengur mjög vel og er t.d. búið að loka á komur fólks á 

bæjarskrifstofur og eru margir að vinna í fjarvinnu. Aðgerðarstjórn bæjarins 

fundar síðan reglulega í fjarfundum. 

 

Ásgeir Eiríksson, Vogar 

Gengur almennt vel, aðgerðarstjórn bæjarins sem í eru 3 starfsmenn fundar alla 

daga og fylgja þessum tilmælum vel eftir og gera frekar meira en minna 

varðandi tilmæli sóttvarna. 

 

Fannar Jónsson,Grindavík 

Gengur almennt vel og funda helstu aðilar daglega. Á Víðihlíð hefur verið reynt 

að takmarka fjarlægðir milli vistmanna t.d. í matmálstímum, þó er ennþá verið 

að halda úti dagvistun. Í skólamálum eru ekki allir sammála um vinnubrögð og 

eru sumir foreldrar óttaslegnir. 

 

Arnar Steinn, Svæðisstjórn Sv.2 

Var á fundi með svæðistjórnum í gær og virðast svæðistjórnir vera að reyna að 

vinna inn í framtíðina í skipulaginu. Björgunarsveitir á svæðinu eru búnar að 

loka eða lágmarka umgang um þeirra stöðvar. Finnst þeim að þeirra hlutverk sé 

ekki alveg nægjanlega skýrt. 

 

Hannes Friðriksson, RKÍ 



Það er lítil starfsemi en þau eru búin að birgja sig upp af sloppum, hönskum 

o.þ.h. Búið er að loka starfsstöðinni á Smiðjuvöllum og eru í raun bara að bíða 

eftir frekari fyrirmælum. 

 

 

Kjartan, Reykjanesbæ 

Aðgerðarstjórn.  Kjartan spyr um hlutverk aðgerðastjórnar. Hann kemur inn á að 

það er virk aðgerðarstjórn á Akurreyri sem er svipað sveitarfélag að stærð og 

Reykjanesbær. Ólafur telur að það sé ekki þörf á því þar sem samskipti eru 

mjög góð á milli allra aðila og funda t.d. Lögreglustjóri, Slökkviliðsstjóri og 

Sóttvarnalæknir svæðisins reglulega. Lögreglan er búin að fara í alla 

stórmarkaði á svæðinu og eru þeir að fylgja öllum fyrirmælum. Flestir 

veitingamenn eru búnir að loka sínum stöðum. 

 

Ólafur spyr síðan fundinn hvort að allir fundarmenn telji þörf á að 

aðgerðarstjórn sé virkjuð og þá að hverjir ættu að vera boðaðir í hana. 

 

Magnús, Suðurnesjabær  

Á fundi bæjarráðs Suðurnesjabæjar var hann spurður hvort ekki væri starfandi 

aðgerðarstjórn. 

 

Kjartan, Reykjanesbæ 

Er ekki að leggja það til að aðgerðarstjórn sé virkjuð en vill bara að þessir hlutir 

séu á hreinu. 

 

Bjarney, Lögreglan 

Sagði að lögreglan væri alltaf að rýna til framtíðar en þau hefðu fengið 

fyrirspurn frá Samhæfingarstöð hvort aðgerðarstjórn væri að fullu starfandi eða 

að hluta. Var svarið að hún er virkjuð að hluta. 

 

Ásgeir, Vogum 

Það er ekki gott ef viðbragðsaðilar eins og björgunarsveitir eru í lausu lofti með 

sitt hlutverk í skipulaginu, vill líka benda á að ennþá sé óvissustig í gangi vegna 

jarðhræringa í grennd við Grindavík. 

 

Ólafur lögreglustjóri ætlar að send út spurningu á nefndarmenn varðandi virkjun  

Aðgerðarstjórnar. 

 

Grindavík 

Ólafur óskar eftir að Fannar bæjarstjóri fari aðeins yfir málin í Grindavík og 

hver sé staðan en jarðskjálfti upp á 3,4 var nýlega og búið að vera töluverðar 

jarðhræringar að undanförnu. 



 

Fannar segir frá fundi í Almannavarnanefnd Grindavíkur á mánudaginn síðasta 

þar sem þeir fengu Pál Imsland jarðfræðing þar sem hann fór yfir gamla skýrslu 

sem hann hefði gert varðandi hraunstrauma í gígaröð í nágrenni  Grindavíkur.  

Er ljóst að fyrirvari yrði ekki mjög mikill vegna þess að hraunstraumur yrði 

mjög heitur og rynni því töluvert hraðar, var síðan umræður um það hvort 

möguleiki væri að byggja varnargarð sem yrði þá mjög hár eða mögulega 7-10 

m. hár og rætt um möguleikann við að gera hann samhliða uppbyggingu á 

suðurstranda-vegi sem á að liggja norðan við bæinn. Ljóst er að það yrði ekki 

gott að rýma t.d. til Þorlákshafnar, Hafnarfjarðar eða Reykjanesbæjar í þessu 

ástandi þar sem miðar er við 20 manna hópa max þó að neyð brjóti nátturulega 

lög í svoleiðis ástandi. En það er í gangi vinna við að skipuleggja þetta. 

Ótti og kvíði var þegar jarðhræringarnar byrjuðu en þær hafa dálítið minnkað og 

fara dvínandi þó það hafi verið frekar óþægilegt að fá þennan 4.6 jarðskjálfta 

fyrir stuttu.  Talað hefur verið um að æfa, mögulega skrifborðsæfingu en það 

var samdóma álit að það væri ekki gott að sinni vegna COVID -19 ástandsins. 

 

Ólafur bætti síðan við að ekki væri gert ráð fyrir miklu öskufalli þar sem 

reiknað væri með fljótandi  hraunstraumi en vildi koma á framfæri að 

viðbragsáætlanir sem gerðar hafa verið í Grindavík eru til fyrirmyndar. 

 

Bjarney, Lögreglan 

Var ætlunin að halda áfram uppfærslu á viðbragsáætlunum í hinum 

sveitarfélögunum en vegna COVID -19 er það frestast en verður gert strax og 

hægt er og fólk er ferskt í þessum málum. 

 

 

Fundi slitið kl. 14:00 

 

 

 

 

 

 


