Almannavarnir Árnessýslu
fundur Almannavarnarnefndar Árnessýslu, haldinn fimmtudaginn 12.febrúar 2009 Kl: 14.00 að Austurvegi 2, Selfossi, III hæð.

2.

Mættir:
Árborg
Grímsnes- og Grafningshreppur
Hveragerðisbær
Bláskógabyggð
Flóahreppur
Hrunamannahreppur
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Árborg
Aðstoðar yfirlögregluþjónn
Yfirlögregluþjónn
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Svæðisstjórn björgunarsveita
Rauði krossinn
Brunavarnir Árnessýslu

Ragnheiður Hergeirsdóttir, formaður
Jón G. Valgeirsson, ritari
Helga Kristjánsdóttir
Valtýr Valtýsson (sveitarst.)
Margrét Sigurðardóttir (sveitarst.)
Ísólfur Gylfi Pálmason (sveitarst.)
Sigurður Jónsson (sveitarst.)
Ásta Stefánsdóttir
Þorgrímur Óli Sigurðsson
Oddur Árnason
Óskar Reykdalsson
Þorvaldur Guðmundsson
Jóhanna Róbertsdóttir
Kristján Einarsson
framkvæmdastjóri nefndarinnar, sem ritaði fundargerð

--------------------------------------------------------------Formaður bauð fundarmenn velkomna og bað fundarmenn að kynna sig.

Dagskrá:
1.

Fjárhagsáætlun AÁ fyrir árið 2009
a) Eftir nokkra umræðu lagði formaður til að hún, varaformaður,
ritari og framkvæmdastjóri legðu fram unna tillögu að fjárhagsáætlun
fyrir næsta fund nefndarinnar. Áður en tillagan kemur fyrir fund til
samþykktar verður uppkasti hennar dreift til nefndarmanna með
tölvupósti þannig að þeir geti farið yfir efnisatriði hennar.
Tillagan samþykkt.

2.

Umræður um búnað almannavarna
a) Þorvaldur lagði fram lista yfir helsta búnað björgunarsveita í
Árnessýslu og upplýsingar um mannafla þeirra.
b) Jóhanna fór yfir búnað Rauðakrossdeilda í sýslunni. Um er að ræða
tvær deildir, Rauðakrossdeild Árnessýslu og Rauðakrossdeild Hveragerðis.
Fram kom að ekki liggur mikill búnaður hjá þessum deildum fyrir utan
skrifstofubúnað og annað tengt daglegum rekstri. Gögn til þess að opna
fjöldahjálparstöðvar væri til hjá deildunum.
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c) Helga fór yfir búnaðarmál Almannavarna Hveragerðis, fram kom að
ekki væri mikill búnaður til hjá nefndinni. Almannavarnir hefðu ekki þurft
að leggja í búnað þar sem sá búnaður sem þarf til almannavarnarstarfa
liggur hjá björgunarsveitum, slökkviliði og lögreglu.
d) Kristján tók undir skýringar Helgu og sagði Almannavarnarnefnd
Árborgar ekki liggja með mikinn búnað. Til væru u.þ.b. 40 dýnur, 100
ullarteppi, tvær vettvangstöskur, talstöðvar og loftnet á átta mismunandi
stöðum í sýslunni og ýmis skrifstofubúnaður á skrifstofu AÁ.
Einnig eru möppur almannavarna geymdar í stjórnstöð í kjallara lögreglustöðvarinnar á Selfossi ásamt ýmsu öðru sem tilheyrði starfseminni þar.
Eftir umræður var samþykkt að:
Kristjáni falið að kanna gagnagrunn Almannavarnardeildar
ríkislögreglustjóra með það í huga að vinna búnaðarmál AÁ inn í
þann grunn.
Skýrslur um búnað á að senda til Kristjáns (babubabu@mmedia.is)

3.

Möppur almannavarna og aðgerðarhópar.
Fyrir lágu nokkrar möppur almannavarna sem staðsettar eru í stjórnstöð
AÁ í kjallara lögreglustöðvarinnar á Selfossi.Oddur kom með nokkrar með
sér til skoðunar fyrir nefndarfólk.
Hann skýrði innihald þeirra og fór yfir einstaka þætti.
Ljóst er að möppurnar hafa ekki verði uppfærðar í langan tíma, þó eru flest
atriði í þeim þess eðlis að gildi þeirra er verulegt.
Oddur ræddi hugmyndir að aðgerðarhópum og taldi að hver hópur ætti að
skipa a.m.k. þremur einstaklingum og einn ætti að hafa réttindi sem
vettvangsstjóri. Þá fór fram umræða um staðsetningu aðgerðarhópa í
hverju sveitarfélagi.
Oddur taldi að allir sem koma að almannavarnarmálum ættu að sækja
námskeið þau sem vettvangsstjórar sækja hverju sinni.
Fram kom að möppur sem Kristján útbjó fyrir nefndarfólk Alm. Árborgar
og nágr. hefði nýst vel og huga ætti að nýjum “hvít-bókum” fyrir
núverandi nefnd.
Niðurstaða:
Kristjáni falið að ræða við framkvæmdastjóra Almannavarnardeildar
ríkislögreglustjóra um framtíð núverandi aðgerðaáætlana
(möppurnar) og hvernig málum verði háttað hvað áætlanir varðar.
Kristján og Oddur ætla að setja saman einfaldar möppur sem dreifa á
til almannavarnarnefndarmanna.
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4.

Skoðunarferð
Samþykkt að fara í tvær skoðunarferðir um Árnessýslu og skoða staði sem
tengjast almannavörnum og hitta aðila tengdum þeim.
Fyrsta ferð verður farin 5. mars. n.k., hefst ferðin við nýju
Björgunarmiðstöðina við Árveg Selfossi kl. 13.00.
Skoðuð verður nýja Björgunarmiðstöðin, Stjórnstöð Almannavarna í
kjallara lögreglustöðvarinnar á Selfossi, aðsetur björgunarfélagsins á
Eyrarbakka, Þorlákshöfn og Hveragerði.
Seinni ferðin verður farin 9. mars n.k.

5.

Önnur mál
Samþykkt að form fundagerða Almannavarnarnefndar Árnessýslu verði
með þeim hætti að eftir hvern fund riti nefndarmenn nöfn sín í
“Fundagerðarbók” þar sem vísað er í dagskrá og afgreiðslur sem færðar
verða í tölvuunna fundargerð.
Framkvæmdastjóri og ritari vinna tölvu fundargerð í sameiningu og senda
hana með netpósti til nefndarmanna til yfirlestrar.
Formaður, varaformaður, ritari og framkvæmdastjóri undirrita tölvu unna
fundargerð.
Fundargerðabók og tölusettar tölvufundargerðir er varðveitt á skrifstofu
AÁ.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 15.30

________________________________
Ragnheiður Hergeirsdóttir, form.

________________________________
Jón G. Valgeirsson, ritari

________________________________
Kristján Einarsson, framk.st.

