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Fundargerð 
 

Fundur haldinn í Almannavarnarnefnd, aðgerðarstjórn,  

fimmtudaginn 30.apríl 2020 

 kl. 14:00 í fjarfundabúnaði vegna Covid -19 
 

Mætt: Kjartan Már Kjartansson, Ólafur Helgi  Kjartansson, Magnús Stefánsson, 

Ásgeir Eiríksson, Sigurður Skarphéðinsson , Jón Guðlaugsson, Bjarney Annelsdóttir, 

Fjölnir Guðmundsson,Andrea Hauksdóttir, Alma M. Rögnvaldsdóttir, Arngrímur 

Guðmundsson, Sigurgeir Sigmundsson, Bryndís Sævarsdóttir. 

  

Gestur: Fannar Jónsson bæjarstjóri Grindavíkur 

          

Ólafur setur fundinn og  biður Fjölnir Guðmundsson,  HSS að fara yfir tölurnar. 

 

 

Fjölnir/HSS.    

Gengur  vel á HSS og 0 smit voru á landinu s.l. sólarhring, þó höfðu 6 bæst við 

í sóttkví á svæðinu og 9 voru teknir í greiningu í morgun.  

 

Ásgeir Eiríksson/ Vogar 

Í Vogum er allt gott að frétta, er verið að undirbúa íþrótta- og skólastarf og þá 

sérstaklega vegna sóttvarna ,2 metra regluna og aðra smitgát og sóttvarnir. 

Bæjarskrífstofur opna að nýju á mánudag, og opnað verður á mat fyrir eldri 

borgara en matsalur verður færður í það horf að 2 metra reglan verði í heiðri 

höfð. 

 

 Fannar Jónsson/Grindavík 

Allt hefur gengið vel og tekur undir með Ásgeir og segir þá vera að vinna í 

sömu vinnu,  frá 4. maí verða bæjarskrifstofur opnaðar aftur og verða fundir 

fastanefnda færðar aftur þangað en öllum fjarðlægðar og smitvörnum 

framhaldið 

Bæjarbókasafnið verður opnað aftur og f.h. verður það fyrir skólabörn en e.h. 

fyrir almenning. Víðihlíð verður áfram varin og passað upp á samskipti og var 

ósk um að taka upp kórastarf og annað ekki samþykkt strax. Matur verður áfram 



keyrður út. Fundað var með sviðstjórum í morgun vegna efnahagsáhrifa COVID 

19 og gat félagsþjónustan ekki séð að mikil breyting hefði verið t.d. heimilis-

ofbeldismálum eða þess háttar. Fundað var með Sigurði Inga ráðherra sveitar-

stjórnarmála og hans fólki um stöðu sveitarfélaganna. 

 

 

Magnús Stefánsson/ Suðurnesjabær 

Tekur undir með öðrum bæjarstjórum og er undirbúningur í gangi fyrir 

skólastarf og til að setja hlutina af stað eftir 4.maí. Búið er að láta útbúa 

merkingar þar sem fólk er minnt á fjarðlægðarmörk og þ.h. Matur í skólann 

kemur innpakkaður og verður haldið áfram með takmarkað aðgengi þar sem 

þess er þörf t.d. hjá öldruðum. Starfsfólk sveitarfélagsins kemur til starfa á 

bæjarskrifstofum á mánudag og verður takmörkun á aðgengi fólks þar inn. Er 

fundaraðstaða mjög góð og einfalt að halda 2 metra reglunni. Ef bakslag verður 

eftir 4 maí er starfsfólk allt vel með á því að þá verður farið til baka með 

reglurnar. 

 

 

Jón / BS 

Allt gott að frétta, höfum ráðið vel við öll verkefni sem hafa komið upp. BS 

mun halda áfram þeim takmörkunum og aðgerðum sem hafa verið á 

starfseminni fram á miðjan maí, hefur í raun gengið vonum framar. 

 

 

Kjartan /RNB.   

Þar sem COVID -19 virðist vera í rénum á svæðinu hefur neyðarstjórn ákveðið 

að fækka fundum úr 3 í 2 á viku og breyta vinnunni og fara í að skoða betur 

með efnahagsleg og félagsleg áhrif vegna COVID -19 á Reykjanesbæ. 

 

Ólafur /lögreglan  

Segir frá fundi vísindaráðs þar sem koma í raun í ljós að ekkert væri að gerast á 

svæðinu og spyr Gunnar hvort hann hafi fleira að bæta við. 

Gunnar Schram/ lögreglan 

Það sem mátti taka út af þessum fundi var aðalega tvennt, að jarðskjálftavirkni 

hefði minnkað og síðan að á sama tímabili hefði jarðris stoppað og að í sumum 

tilfellum gengið til baka. 

 

Ólafur/lögreglan 

Í raun er ástandið á svæðinu ágætt miðað við aðstæður, lögreglan mun opna 

vinnstaðina sína og fólkið koma til vinnu, en munu halda í allar sóttvarnir og 

smitvarnir eins og kostur er. Verður aðgangur á milli vinnustöðva takmarkaður. 

 



Næsti fundur ákveðinn föstudaginn 8.maí 

 

Njótið helgarinnar      Fundi slitið kl. 14:30 


