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ERINDISBRÉF  

Almannavarnarnefndar Sveitarfélagsins Hornafjarðar  

 

 

Stjórnskipuleg staða  

Almannavarnarnefnd Sveitarfélagsins Hornafjarðar heyrir beint undir bæjarstjórn 

sveitarfélagsins. Kjörtímabil almannavarnarnefndar er hið sama og bæjarstjórnar. Nefndin kýs 

á fyrsta fundi formann og varaformann. Bæjarstjórinn er starfsmaður nefndarinnar.  

 

Skipan, seturéttur á fundum og áheyrnaraðild  

Í almannavarnarnefnd eiga sæti tveir fulltrúar kosnir af bæjarstjórn að afloknum 

sveitarstjórnarkosningum skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, bæjarstjórinn, 

lögreglustjórinn á Suðurlandi, fulltrúi Björgunarfélags Hornafjarðar, fulltrúi 

Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og fulltrúi Rauða krossins á Hornafirði. 

Áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og tillögurétt eru: Aðalvarðstjóri Höfn og verkefnastjóri 

almannavarna á Suðurland ásamt fulltrúa frá Björgunarsveitinni Kára. 

Þá er heimilt að kalla til á fundi almannavarnarnefndar sérhvern þann er tengist málum sem 

fjallað er um hverju sinni. Starfsmönnum stofnana bæjarins er skylt að sitja fundi 

almannavarnarnefndar sé þess óskað.  

 

Hlutverk og verksvið  

 Að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn um erindi er tengjast 

almannavarnarmálum.  

 Að fylgjast með framkvæmd laga og reglugerða er snerta starfssvið nefndarinnar. 

 Að gera tillögur að verkefnum í tengslum við fjárhagsáætlunargerð til bæjarráðs. 

 Að móta stefnu og skipuleggja almannavarnir í sveitarfélaginu í samræmi við lög um 

almannavarnir.  

 Að vinna að gerð hættumats, viðbragðsáætlana og prófunar þeirra í samvinnu við 

lögreglustjóraembættið á Suðurlandi.  

 Kanna áfallaþol í sveitarfélaginu í samvinnu við lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra.  

 

Starfshættir 

Um starfshætti undirnefnda bæjarstjórnar Hornafjarðar er fjallað í VI . kafla í samþykkt um 

stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Hornafjarðar. 

 Nefndin kemur saman að lágmarki tvisvar á ári en auk þess þegar tilefni er til eða ef a.m.k. 

tveir nefndarmanna óska þess. Formaður stýrir fundi og boðar til hans í samráði við 

lögreglustjórann á Suðurlandi. Nefndin getur auglýst einstaka fundi sína opna, en verður annars 

að samþykkja viðveru hvers þess, sem ekki á seturétt á fundinum.  

 Þá getur nefndin staðið fyrir kynningarfundum vegna starfa sinna eða þeirra verkefna sem 

til umfjöllunar eru, og skulu slíkir fundir öllum opnir.   

http://www.hornafjordur.is/


 

Hafnarbraut 27, 780 Hornafirði, kt. 590169-4639, sími 470 8000, afgreidsla@hornafjordur.is 

 

 Starfsmaður nefndarinnar sér um að taka á móti erindum og málum sem leggja á fyrir 

nefndina. Hann útbýr í samráði við formann skriflegt eða rafrænt fundarboð þar sem tilgreindur 

er fundarstaður og fundartími og dagskrá í tölusettum liðum. Fundarboð skal sent öllum 

aðalmönnum, varamönnum og öðrum sem seturétt eiga á fundum nefndarinnar.  

Starfsmaður kemur undirritaðri fundargerð til starfsmanna stjórnsýslu sem sjá um að 

fundargerð sé tekin á dagskrá næsta fundar bæjarráðs sveitarfélagsins. Einnig skal hún send 

lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra   

 Ályktanir til bæjarstjórnar og bæjarráðs skulu ætíð sendar bæjarstjóra í sérstöku erindi sem 

forstöðumaður útbýr.  

 Kjörnir fulltrúar í almannavarnarnefnd skulu fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf 

sín samkvæmt samþykkt um laun kjörinna fulltrúa. 

 

Eftirfylgni 

Almannavarnarnefnd og starfsmaður nefndarinnar  hafa með höndum framkvæmd þeirrar 

stefnu sem mótuð hefur verið á hverjum tíma varðandi málefni almannavarna.  Formaður og 

aðrir fulltrúar í nefndinni skulu snúa sér til bæjarstjóra til að fylgja eftir þeim ákvörðunum og 

samþykktum sem ekki eru alfarið á verksviði nefndarinnar að framfylgja.  

 

Réttindi og skyldur nefndarmanna 

Um réttindi og skyldur nefndarmanna gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga og samþykkt um stjórn 

og fundarsköp Sveitarfélagsins Hornafjarðar.  

  

Lög og reglugerðir 

Í störfum sínum skal almannavarnanefnd taka mið af þeim lögum og reglugerðum sem snerta 

starfssvið hennar. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar.  

 

 

Samþykkt í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar 12. nóvember 2020. 

 

 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri 
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