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1. Inngangur
Hér er lögð fram starfsáætlun Almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins [AHS] fyrir
starfsárið 2006. Nefndin varð til árið 2004 við sameiningu þriggja nefnda á
höfuðborgarsvæðinu.
•

Almannavarnanefnd Hafnarfjarðarumdæmis, en að henni stóðu sveitarfélögin
Bessastaðahreppur, Garðabær og Hafnarfjarðarbær.

•

Almannavarnanefnd Kópavogs.

•

Almannavarnanefnd KMRS, en að henni stóðu sveitarfélögin Kjósarhreppur,
Mosfellsbær, Reykjavík og Seltjarnarnesbær.

Með nefndinni starfar lögreglustjórinn í Reykjavík, samkvæmt ákvörðun
dómsmálaráðherra, og slökkviliðsstjóri Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sem jafnframt
er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Nefndin kom saman til fyrsta fundar þann 23.
janúar 2004. Aðildarsveitarfélögin skipa fulltrúa í almannavarnanefndina. Helst skipan
þeirra í hendur við sveitarstjórnarkosningar. Eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar eru
skipaðir tveir fulltrúar frá hverju sveitarfélagi og tveir til vara.
Á vegum dómsmálaráðherra er nú unnið að endurskoðun laga um almannavarnir nr.
44/2003 sem að stofni til eru frá því snemma á sjöunda áratugnum. Eðlilegt er því að
bíða og sjá hvaða tillögur koma frá dómsmálaráðherra áður en lagt er í vinnu við frekari
stefnumótun og byggja á nýjum lögum. Hér fyrir neðan er þó tekið á nokkrum þáttum
sem nauðsynlegt er að vinna að á meðan endurskoðun laga stendur.

2. Stefnumótun og endurskoðun laga
Á vegum dómsmálaráðuneytisins er nú unnið að endurskoðun laga um almannavarnir
og því ekki talið rétt að leggja í frekari stefnumótun fyrir almannavarnir á
höfuðborgarsvæðinu.
Í minnisblaði um endurskoðun löggjafar um almannavarnir og björgunarmál, dags. 22.
september 2005, lýsir slökkviliðsstjóri SHS nokkrum meginhugmyndum sem stjórn
SHS tekur heilshugar undir með bréfi til dómsmálaráðherra, dags. 21. október 2005, og
telur að hafa beri í huga við endurskoðun laganna. Minnisblaðið og bréfið eru hér sem
fylgiskjöl og teljast hluti af starfsáætlun AHS fyrir árið 2006.
Lagt er til að stuðst verði við fjórar meginreglur sem eiga sér fyrirmynd í stefnumótun
dönsku ríkisstjórnarinnar. Þær kveða á um að hver viðbragðsaðili sinni sínu daglega
ábyrgðar- og starfssviði í stórum aðgerðum sem smáum (sviðsábyrgðarreglan) og
jafnframt að aðilar starfi ævinlega eftir sama skipulagi, hvort sem um er að ræða algeng
verkefni eða stórslys og hamfarir (samkvæmnisreglan). Hins vegar þurfi samráð og
samhæfing aðila að ráðast af hverju viðfangsefni fyrir sig og er þá átt við samhæfingu í
víðum skilningi, það er við gerð áhættugreiningar, áhættumats, viðbragðsáætlana,
aðgerða og mati á þeim (samhæfingarreglan). Einnig er mikilvægt að viðbrögð séu að
sem mestu leyti í höndum þeirra sem næst standa borgurunum (grenndarreglan), það er
sveitarstjórna, svæðisbundinna fulltrúa ríkisvaldsins og annarra mikilvægra aðila í
héraði.
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3. Núverandi lagarammi
AHS starfar samkvæmt lögum um almannavarnir nr. 44/2003 sem að stofni til eru frá
því snemma á sjöunda áratugnum. Í áttundu og níundu grein laganna er fjallað um
hlutverk sveitarfélaganna í almannavörnum
8. gr.
[Í hverju sveitarfélagi skal vera starfandi almannavarnanefnd sem sveitarstjórn skipar. Heimilt er
sveitarstjórnum að semja um að koma á fót sameiginlegri almannavarnanefnd, en nái slík sameining
yfir tvö eða fleiri lögsagnarumdæmi er slík sameining háð staðfestingu ráðherra. Skal þá ráðherra
ákveða hvaða lögreglustjóri starfi með nefndinni.
Almannavarnanefnd skal auk lögreglustjóra skipuð lykilmönnum sem stýra í starfi sínu viðbrögðum
sem tryggja öryggi hins almenna borgara gagnvart aðsteðjandi vá. Þær sveitarstjórnir sem að
nefndinni standa ákveða fjölda nefndarmanna, en nefndin kýs sér sjálf formann og varaformann.
Sveitarstjórnir ákveða um ráðningu starfsmanna almannavarnanefnda og standa undir kostnaði af
starfi þeirra.]1)
1)

L. 44/2003, 5. gr.
9. gr.

[Hlutverk almannavarnanefnda er að skipuleggja og annast björgunar- og hjálparstörf vegna hættu
eða tjóns sem skapast hefur vegna hernaðarátaka, náttúruhamfara eða af annarri vá. Þær skulu gera
áætlanir um skipulag almannavarna í samvinnu við ríkislögreglustjóra og almannavarnaráð. Þeim
er þannig falin framkvæmd eftirtalinna ráðstafana innan umdæma sinna samkvæmt nánari reglum1)
er ráðherra setur:
a.

Skipulag og samræming hjálparstarfs og hjálparliða, þjálfun þeirra og búnaður.

b.

Eftirlit með einkavörnum í íbúðarhúsum, atvinnufyrirtækjum og stofnunum og leiðbeiningar á
því sviði.

c.

Bygging, búnaður og rekstur opinberra öryggisbyrgja samkvæmt áætlun sem ráðherra
samþykkir.

d.

Uppbygging og rekstur stjórnstöðvar.

e.

Skipulag og uppbygging fjarskipta innan umdæmis.

f.

Birgðasöfnun og rekstur birgðastöðva.

g.

Undirbúningur og aðstoð vegna brottflutnings fólks og móttöku fólks af hættusvæði.

h.

Aðrar ráðstafanir sem ráðherra ákveður, að fengnum tillögum ríkislögreglustjóra.

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um lágmarksviðbúnað að almannavörnum í héraði.
Ráðherra er heimilt að ákveða að ríkislögreglustjóri láti undirbúa og koma á lágmarksviðbúnaði í
héraði á kostnað sveitarsjóðs eða sveitarsjóða hafi ákvæðum um lágmarksviðbúnað ekki verið
hlítt.]2)
1)
Rg. 107/1969. 2)L. 44/2003, 6. gr.

4. Sérstakt starfsskipulag
Sveitarfélögin hafa sett AHS ákveðið starfsskipulag til að starfa eftir. Lögreglan gerði
athugasemdir við það starfsskipulag sem sveitarfélögin höfðu lagt fram. Starfshópur
var skipaður til að vinna að endanlegum texta starfsskipulagsins en ekki náðist að ganga
endanlegu frá því. Endurskoðun dómsmálaráðherra á lögum um almannavarnir kemur
til með að vera leiðbeinandi um starfsskipulag almannavarna og því ekki talið rétt að
leggja frekari vinnu í þetta mál.
Hluti starfsskipulagsins er þó kominn í gagnið. Þannig liggur rekstur almannavarna hjá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins ásamt gerð fjárhagsáætlunar og þriggja ára áætlunar.
Auk þess hefur aðgerðastjórn verið komið á fót. Búið er að skipa í aðgerðastjórn, ganga
frá boðunarmálum hennar og er aðgerðastjórnin byrjuð að starfa.
AHS
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5. Stjórnstöð / stoðdeild
Samband sveitarfélaga hefur skipað Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sem fulltrúa
sveitarfélaganna í landinu inn í Samhæfingarstöðina. Samhæfingarstöðin er sérútbúin
stjórnstöð, sem er í senn stjórnstöð leitar og björgunar og samhæfingarstöð
almannavarna á landsvísu. Á hættutímum starfar þar saman fólk frá stofnunum og
almannasamtökum innan sem utan Björgunarmiðstöðvarinnar Skógarhlíðar.
Viðræður eru í gangi við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra um að samhæfa og /
eða sameina aðgerðastjórn AHS og Samhæfingarstöðina. Sú vinna þarf að tengjast
vinnu við heildarskipulag viðbragðs sem gert er ráð fyrir að fari fram á starfssvæði
AHS.
Ef þessar viðræður skila ekki árangri skal almannavarnanefnd
höfuðborgarsvæðisins koma sér upp eigin stjórnstöð í húsnæði slökkviliðsins í
Skógarhlíð.

6. Hjálparstarf og hjálparlið
Eins og segir í lögunum er hlutverk almannavarnanefnda að skipuleggja og annast
björgunar- og hjálparstörf vegna hættu eða tjóns sem skapast hefur vegna hernaðarátaka,
náttúruhamfara eða af annarri vá. Skipulag og samræming hjálparstarfs og hjálparliða,
þjálfun þeirra og búnaður er einnig á hendi AHS. Mikilvægt er að innviðir samfélagsins
eins og sveitarfélög, ríkisvaldið, Slysavarnafélagið Landsbjörg og Rauði kross Íslands
ásamt öðrum aðilum hafi með sér öflugt samstarf. Í þessu samhengi má ekki gleyma
starfsmönnum sveitarfélaganna og þeim störfum sem þeir sinna daglega.
Til að uppfylla þessar lagaskyldur er gert ráð fyrir því að ganga til samninga við frjáls
félagasamtök á svæðinu, björgunarsveitirnar og Rauða kross Íslands um að sinna
ákveðnum verkefnum vegna björgunar-og hjálparstarfa. Safna upplýsingum um búnað
þeirra og fjölda meðlima sem geta tekið þátt í hjálparstörfum og átta sig á þjálfun þeirra
og kunnáttu. Í framhaldi skal síðan vinna tillögu að samræmdum samningi við
samtökin um árlega styrki, þátttöku í æfingum og útköllum.
Skulu styrkir
almannavarnanefndarinnar til björgunarsveita og RKÍ fyrst og fremst miðast við kaup á
persónulegum búnaði fyrir liðsmenn sveitanna vegna starfa að almannavörnum.
Styrkirnir skulu taka mið af því hversu virkar sveitirnar eru og fjölmennar. Gera skal
ráð fyrir því í samningsgerðinni að þær skili starfsáætlunum, lista yfir búnað og
mannafla til slökkviliðsins sem síðan metur styrkupphæð út frá því til hverrar sveitar.
Með þessu er jafnframt tryggð yfirsýn yfir styrk og getu sveitanna til að takast á við þau
verkefni sem þeim er ætlað.
Jafnframt skal vinna upplýsingar um fjölda starfsmanna sveitarfélaga, slökkviliðs og
lögreglu sem geta tekið þátt í aðgerðum á svæðinu, gera tillögur um með hverjum hætti
þarf að þjálfa þetta fólk og upplýsa um skipulag og áætlanir almannavarna. Meta hvort
hugsanlega þurfi að vera aðgangur að einhverjum búnaði fyrir þennan hluta
hjálparliðsins.
Í framhaldi af þessari skipulags-og undirbúningsvinnu skal meta kostnað við þær
tillögur sem verða til og leggja fyrir almannavarnanefndina til kynningar. Lagt er til að
framkvæmdastjóri AHS vinni þessar tillögur í samvinnu við aðgerðastjórn.
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7. Búnaðarmál
Um nokkurt skeið hefur legið fyrir skýrsla sem unnin var sameiginlega af Sambandi
sveitarfélaga og ríkinu um stefnumótun vegna búnaðarkaupa fyrir almannavarnanefndir.
Lagt er til að þessar tillögur verði notaðar til grundvallar þeirri uppbyggingu á búnaði
sem þarf að eiga sér stað á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt skal afla upplýsinga um
hvaða fyrirætlanir eru á vegum ríkisins um búnaðarkaup en m.a. er nefnd á vegum
dómsmálaráðuneytisins nú að störfum vegna hryðjuverkaárása. Þá skal uppbygging
búnaðarins taka mið af þeim búnaði sem m.a. er til hjá björgunarsveitum,
sveitarfélögunum, lögreglu, heilbrigðiskerfinu og SHS. Upplýsingar um þennan búnað
verða til vegna vinnu við uppbyggingu hjálparliðsins. Slökkvistöðin í Skútahrauni 6 í
Hafnarfirði mun hýsa búnaðinn í framtíðinni en gert var ráð fyrir þeim möguleika við
skipulag á lóð stöðvarinnar að hægt væri að byggja rúmgott skýli yfir gáma. Hún
verður því framtíðarbirgðastöð vegna búnaðar fyrir allt höfuðborgarsvæðið.
Á grundvelli tillagna um búnað skal síðan meta kostnað við tillögurnar og leggja fyrir
almannavarnanefnd til kynningar. Lagt er til að framkvæmdastjóri AHS vinni þessar
tillögur í samvinnu við aðgerðastjórn.

8. Fjarskiptamál
Tetra fjarskiptakerfið er fjarskiptakerfi AHS. Móta þarf tillögur um það með hvaða
hætti starfsmenn sveitarfélaga koma inn í Tetra og jafnframt hvort almannavarnanefndin
muni leggja sjálfboðaliðasamtökum til einhverjar stöðvar til afnota í útköllum. Síðan
þarf að vinna upp talhópaskipulag og forgangsröðun í kerfinu. Jafnframt þarf að huga
að og kortleggja aðra fjarskiptamöguleika.
Tillögurnar verða metnar með tilliti til kostnaðar og kynntar fyrir almannavarnanefnd.
Lagt er til að framkvæmdastjóri AHS vinni þessar tillögur í samvinnu við aðgerðastjórn
og rekstraraðila Tetra fjarskiptakerfisins..

9. Áfallaþol höfuðborgarsvæðisins.
Nefndin hefur látið vinna eftirfarandi skýrslur:
•

Áhættugreining fyrir höfuðborgarsvæðið, sem unnin var af starfshópi á vegum
Almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins í maí árið 2002.

•

Val og hönnun björgunartilfella fyrir höfuðborgarsvæðið, skýrsla um hönnun
björgunartilfella sem byggja á áhættumati, sem unnin var af starfshópi
Almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins í febrúar árið 2005

Starfshópurinn, Garðar Mýrdal, Herdís Sigurjónsdóttir og Inga Hersteinsdóttir, sem
vann skýrsluna um “Val og hönnun björgunartilfella fyrir höfuðborgarsvæðið” mun á
næstunni halda málþing og kynna skýrsluna sérstaklega. Tilgangurinn með gerð
björgunartilfellanna og frekari úrvinnslu þeirra er m.a. sá að finna út áfallaþol
viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu. Málþingið er hugsað til þess að þar komi saman
lykilmenn til þess að ræða og undirbúa jarðveginn fyrir áframhaldandi vinnu,
sameiginlegar æfingar og viðbrögð.
Markmiðið er síðan að vinna eftir þörfum viðbragðsáætlanir tengdar þessum
björgunartilfellum. Einnig er nauðsynlegt að byggja upp tengslanet og traustan
samstarfsvettvang fyrir alla aðila sem málið snertir.
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10. Fjárhagsáætlun 2006
Eftirfarandi fjárhagsáætlun ársins 2006 var lögð fyrir stjórnarfund Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins þann 16. september s.l. til kynningar og samþykkt á stjórnarfundi
þann 21. október s.l.
Samþykkt

október 2004
Áætlun
2005
1
513
1.786
2.688
4.987

október 2005
Áætlun
2006
2
529
1.840
2.706
5.075

%
2/1
3,0%
3,0%
0,7%
1,8%

þkr
2-1
15
54
18
88

3.109
693
581
243
180
125
51
4
4.987

3.136
711
606
249
188
125
56
4
5.075

0,9%
2,5%
4,3%
2,6%
4,2%
0,1%
8,8%
1,2%
1,8%

27
17
25
6
8
0
5
0
88

4.987
27
27

5.075
28
28

1,8%
0,5%
0,5%

88
0
0

Íbúatölur
Reykjavík
Kópavogur
Hafnarfjörður
Garðabær
Mosfellsbær
Seltjarnarnes
Álftanes
Kjósarhreppur

1.12.2003
113.387
25.291
21.190
8.863
6.573
4.566
1.876
142
181.888

1.12.2004
113.848
25.803
22.000
9.053
6.817
4.548
2.032
143
184.244

Mism
461
512
810
190
244
-18
156
1
2.356

Mism
0,4%
2,0%
3,8%
2,1%
3,7%
-0,4%
8,3%
0,7%
1,3%

Hlutfallsskipting
Reykjavík
Kópavogur
Hafnarfjörður
Garðabær
Mosfellsbær
Seltjarnarnes
Álftanes
Kjósarhreppur

1.12.2003
62,3%
13,9%
11,7%
4,9%
3,6%
2,5%
1,0%
0,1%
100,0%

1.12.2004
61,8%
14,0%
11,9%
4,9%
3,7%
2,5%
1,1%
0,1%
100,0%

Rekstur í þ.kr.
Launakostnaður
Námskeið og verkefni
Sameiginlegur kostnaður deilda
Skipting sveitarfélög í þ.kr.
Reykjavík
Kópavogur
Hafnarfjörður
Garðabær
Mosfellsbær
Seltjarnarnes
Álftanes
Kjósarhreppur
Mælikvarðar
Velta í þ.kr.
Kostn. á íbúa (brúttó) í kr.
Kostn. sveitarfélaga á íbúa (nettó) í kr.
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-0,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
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11. Fylgiskjöl
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