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ÁGRIP 

Hér er fjallað um hvernig nýta má aðferðafræði verkefnastjórnunar til þess að 

skilgreina og koma á formlegum samráðsvettvangi fyrir þá aðila sem sinna 

samfélagslega mikilvægri þjónustu á höfuðborgarsvæðinu.   

Samhæfing og samvinna eru lykilhugtök þegar tryggja skal öryggi í samfélagi 

sem verður stöðugt tæknilegra og flóknara, ásamt því sem kröfur um stöðug-

leika þjónustu og örugg viðbrögð við truflunum, áföllum og neyðarástandi 

aukast.  Þarna gegna sveitarfélög lykilhlutverki sem það stjórnvald sem er 

næst íbúunum, auk þess sem þau bera ábyrgð á margvíslegri grunnþjónustu. 

Margir aðrir aðilar þurfa þó einnig að koma að málum til þess að tryggja að 

samfélagið sem heild sé sterkt, með gott viðnámsþrek og áfallaþol.   

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er hvernig beita megi aðferðafræði verkefna-

stjórnunar við stefnumótun og störf samráðsvettvangs fyrir þessa aðila.  Farið 

er í fræðilega greiningu á verkefninu og skoðað hvernig borgir og svæði er-

lendis haga slíkri samhæfingu.  Að lokum er sett fram tillaga um hvernig setja 

megi upp samráðsvettvang á höfuðborgarsvæðinu. 

 

 

 

                                                 

 

 
1 Birgir Finnsson, birgirf13@ru.is 
2 Háskólinn í Reykjavík, Tækni- og verkfræðideild. 
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1. INNGANGUR 

Verkefni þetta fjallar um hvernig sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu geta 

undirbúið og tryggt öruggara samfélag með því að auka samhæfingu og sam-

starf þeirra aðila sem koma að björgunarstörfum og annarri samfélagslega 

mikilvægri þjónustu.  Fjallað er um hvernig sveitarfélögin geti eflt þá samhæf-

ingu og aukið samstarf þannig að betur sé hægt að tryggja grunnþjónustu og 

innviði samfélagsins ef eitthvað kemur upp á, truflanir eða slys verða, eða ef 

hamfarir eða annað neyðarástand skellur á eða er yfirvofandi. 

Fyrst er fræðileg úttekt á stöðu mála.  Farið er yfir fræðin í víðum skiln-

ingi, skoðað og tekið saman ýmislegt sem fjallað hefur verið um á þessum 

vettvangi.  Farið er yfir helstu skilgreiningar, svo sem hvað felst í samfélags-

lega mikilvægri þjónustu, hvað átt er við með því að eitthvað bjáti á, skil-

greiningu neyðarástands og svo framvegis.  Einnig er fjallað um helstu atriði 

sem liggja til grundvallar starfi af þessu tagi. 

Eftir fræðilegu úttektina skoðað hvað erlendar borgir og svæði hafa verið 

og eru að gera í sambærilegum málaflokkum.  Út frá þessum tveimur þáttum, 

fræðilegu úttektinni og hvað aðrar borgir og svæði eru að gera, er gerður 

samanburður við höfuðborgarsvæðið.  Að lokum er dregin fram niðurstaða og 

sett fram tillaga að aðferðafræði fyrir höfuðborgarsvæðið.  

Einn megintilgangur verkefnisins er að kanna hvort og þá hvernig að-

ferðafræði verkefnastjórnunar nýtist í þessu samhengi, til að undirbúa þá sem 

koma að neyðaraðstoð og samfélagslega mikilvægri þjónustu, til dæmis varð-

andi stjórnskipulag, bakhjarl, verkefnastofna, verkefni og stýringu verkefna. 
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2. STAÐA ÞEKKINGAR 

Hamfarir, slys og áföll gera sjaldnast boð á undan sér en koma reglulega upp, 

bæði af völdum náttúrunnar og af manna völdum.  Með náttúrulegum atburð-

um er átt við jarðskjálfta, eldgos, flóð, óveður og þess háttar.  Með mannleg-

um atburðum er átt við þá sem verða af mannavöldum, hvort heldur er af 

ásetningi, svo sem hryðjuverk, eða fyrir mistök. (Fimreite et al. 2011) 

Á Íslandi hefur náttúran minnt reglulega á sig, nú síðast með eldgosinu í 

Holuhrauni og jarðhræringunum í Bárðarbungu. Frá nýliðnum áratugum má 

nefna gosið í Eyjafjallajökli 2010, jarðskjálftana á Suðurlandi 2000 og 2008, 

snjóflóðin á Vestfjörðum í janúar og október 1995 og eldgosið í Vestmanna-

eyjum 1973.  (Ágúst Gylfason, 2008)  Á undanförnum árum hafa átt sér stað 

atburðir sem hafa haft áhrif á höfuðborgarsvæðið og kallað á breiðari 

samvinnu við undirbúning og aðgerðir.  Nefna má óveður sem gengið hafa yfir 

og valdið truflunum, brunann í Hringrás þar sem rýma þurfti íbúðabyggð, 

gasmengun frá Holuhrauni og öskufall frá Eyjafjallajökli.  Hamfarir af manna 

völdum hafa verið taldar fjarlægar okkur á Íslandi, en hafa nú færst nær, svo 

sem með sprengingunum í Osló og fjöldamorðunum í Utøya 2011 og 

skotárásinni í Kaupmannahöfn í febrúar 2015. 

 Áhættugreining og hættumat var unnið fyrir landið í heild sinni árið 2011  

(„Áhættuskoðun almannavarna“, 2011)og fyrir sveitarfélögin á höfuðborgar-

svæðinu í þrígang árin 2002, 2011 og 2014.  („Áhættugreining fyrir höfuð-

borgarsvæðið“, 2002) („Áhættumat fyrir höfuðborgarsvæðið“, 2011) („Hættu-

mat fyrir höfuðborgarsvæðið“, 2014)  Í kjölfar umbrotanna í Bárðarbungu og 

eldgossins í Holuhrauni var farið í viðamikla vinnu innan almannavarnadeildar 

ríkislögreglustjóra.  Niðurstaðan var meðal annars að afleiðingar eldsumbrota 

gætu orðið víðtækari en áður hafði verið gert ráð fyrir. („Greining á áhrifum 

flóða í kjölfar eldgosa í Bárðarbungu.  Mikilvæg úrlausnarefni.“, 2014)  Í 

kjölfarið var því ráðist í frekari vinnu og ráðinn verkefnastjóri til að stýra 

undirbúningi vegna svokallaðrar sviðsmyndar II, en þar er niðurstaðan meðal 

annars að nauðsynlegt sé að vinna ötullega að greiningum á keðjuverkandi 

áhrifum, greiningu á forgangsröðun mikilvægra innviða og raforkuafhending-

ar, ásamt gerð viðbragðsáætlana.  („Greining á áhrifum flóða í kjölfar eldgosa 

í Bárðarbungu“, 2014) 

Í alþjóðlegum fræðum eru viðfangsefnin sem tengjast slysum og ham-

förum ýmist kölluð yfirheitunum Emergency Management, Disaster Manage-

ment eða Crisis Management.  Þessi hugtök eru gjarnan notuð í samhengi við 

miklar hamfarir og alþjóðlegt hjálparstarf(Fredholm, 2006)  Á Norðurlöndun-

um er hugtakið kris á sænsku eða kríse á norsku yfirgrípandi og meðal annars 

notað í samhenginu krisehantering og kriseledelse.  Orðin krísa og krísustjórn-

un hafa sést á íslensku, en hafa ekki verið notuð í tengslum við slys og ham-

farir.  Á íslensku eru algeng hugtök í umfjöllun um þau málefni meðal annars 

almannavarnir, áfallastjórnun, áhættustjórnun, áfallaþol, neyðarástand, slys, 

hamfarir og hamfarastjórnun.  (Víðir Reynisson, 2015)   
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Til að átta sig betur á þeim viðfangsefnum sem tengjast neyðarástandi og 

hamförum eru þau oft sett fram sem hringrás þar sem eitt tekur við af öðru.  

Á ensku kallast þessi hringrás Disaster Management Cycle eða Emergency 

Management Cycle, eða á íslensku viðlagahringrásin  (Ásthildur Eva Bern-

harðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008) eða almannavarnahringurinn. 

(„Áhættuskoðun almannavarna“, 2011)  

 

 

Mynd 1 Viðlagahringrásin. (Barnier, 2006) 

Mynd 1 sýnir viðlagahringrás sem notuð hefur verið í kynningum og 

gögnum hjá almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins og neyðarstjórnum 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.  Hún er byggð á mynd frá ESA 

(http://www.esa.int) sem birtist upphaflega í skýrslu um Europe Aid. (Barnier, 

2006)  Blæbrigðamunur er á hugtakanotkun í viðlagahringrásinni í fræðiritum.   

Í verkefninu Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum (LVN), sem unnið 

var við Stofnun Sæmundar Fróða við Háskóla Íslands 2008 er viðlagahringrás 

sem er þróuð af Rainrace ehf.  Þar er viðvangsefnunum skipt upp í átta þætti: 

(bls. 21, Ásthildur Eva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008) 

1. Áhættugreining 

2. Forvarnir 

3. Viðbúnaður 

4. Atburður 

5. Björgunar- og hjálparstörf 

6. Neyðaraðstoð 

7. Endurreisn 

8. Lærdómur 

 

  

http://www.esa.int/
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Við áhættumyndina bætist að samfélögin verða sífellt tæknilega flóknari 

og grunnkerfi þeirra háðari hverju öðru innbyrðis.  Íbúarnir og starfsemi 

stofnana og fyrirtækja verða einnig háðari tæknilegum lausnum og kerfum.  

Tæknin einfaldar marga þætti og eykur lífsgæði, en gerir samfélögin um leið 

viðkvæmari fyrir ýmsum truflunum og áföllum.(Aarset, 2010).  Þetta kemur 

meðal annars fram í drögum að almannavarna- og öryggisstefnu stjórnvalda 

(Almannavarna og öryggisráð, 2013): 

„Íslenskt samfélag byggir á virkni mikilvægra samfélagsinnviða, 

þ.e. tilteknum kerfum eða samtengingu tækja, hugbúnaðar eða 

þjónustu. Oft er um að ræða flókin samtengd kerfi sem stýrt er 

með viðkvæmum búnaði. Innviðirnir eru oftar en ekki samofnir 

og truflun á einu sviði hefur áhrif á öðrum. Röskunin getur ógnað 

lífi og heilsu íbúa, félagslegum, efnahagslegum og umhverfis-

legum þáttum sem tryggja öryggi og heill samfélagsins.“   

Samhliða flóknara nútímasamfélagi aukast einnig kröfur um stöðugleika 

og öryggi þjónustunnar.  Bæði vegna þeirra áhrifa sem truflanir hafa á daglegt 

líf íbúanna, en ekki síður vegna þess kostnaðar sem samfélagið, stofnanir og 

fyrirtæki verða fyrir vegna truflana á starfsemi þeirra. (Fredholm og 

Göransson, 2006) 

Ákveðnar áherslubreytingar hafa átt sér stað á undanförnum árum í þá 

átt að útvíkka umfjöllunina um samfélagslegt öryggi og viðbúnað.  Áður var 

aðallega horft til stríðsátaka og meiriháttar hamfara og viðbúnaði við slíku. 

Minni hætta á stríðum, hnattræn áhrif og breytingar á veðurfari, alþjóðleg 

hryðjuverk og tæknilega flóknari samfélög hafa breytt áherslunum.  Meira er 

farið að tala um öryggi samfélagsins, innviði, innri stoðir, grunnstoðir og 

nauðsynlega þjónustu.  Lýsandi fyrir þetta eru sænsku hugtökin samfunds-

säkerhet og störningar í sämhallet, eða samfunnssikkerhet á norsku.   

Enska orðið resilience er notað í víðu samhengi varðandi samfélög, sveit-

arfélög og svæði. Sem dæmi er alþjóðlegt verkefni hjá Sameinuðu þjóðunum 

sem snýr að því að gera borgir meira resilient.  („Making Cities Resilient - 

UNISDR“, e.d.)   Skilgreining Sameinuðu þjóðan(„Terminology - UNISDR“, 

e.d.):  

„The ability of a system, community or society exposed to 

hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the 

effects of a hazard in a timely and efficient manner, including 

through the preservation and restoration of its essential basic 

structures and functions.”  

Íslenska orðið áfallaþol hefur verið notað af almannavörnum yfir resili-

ence.  Einnig hefur höfundur séð orðið viðnámsþróttur sem þýðir meðal 

annars að standa á móti, gera gagnaðgerðir og snúast til varnar. (Jón H. 

Jónsson, 2005)  Almannavarnir skilgreina áfallaþol á eftirfarandi hátt 

(„Áhættuskoðun almannavarna“, 2011): 
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„Með áfallaþoli umdæmisins er átt við hvernig íbúar, sveitarstjórn 

og stjórnkerfið eru í stakk búin til að takast á við óvænta og oft 

hættulega atburði.  Með því að styrkja getuna með vörnum og 

mótvægisaðgerðum, viðbúnaði og viðbrögðum, byggja upp þol, 

aðlögun og sveigjanleika má draga úr áhrifum náttúruhamfara og 

annarrar hættu á íbúa í umdæmunum og auka líkur á fljótri upp-

byggingu eftir áfall.“ 

Með aukinni tækni og þekkingu hefur sérhæfing aukist í samfélaginu og 

þá einnig sérhæfing þeirra sem bregðast við slysum og öðru neyðarástandi.  

Það kallar á aukna samhæfingu og samvinnu þeirra á milli við aðgerðir. 

(Berlin og Carlström, 2011)  Það er mikil áskorun fyrir daglegt stjórnskipulag 

þeirra að mæta þörfinni fyrir samhæfingu og samvinnu þvert á stofnanir og 

stjórnstig, milli landsvæða og jafnvel yfir landamæri ríkja.  (Fimreite, Lango, 

Lægreid og Rykkja, 2011)  Mikilvægt er að aðilar geti brugðist við og unnið 

með öðrum stofnunum, fyrirtækjum og samtökum með mismunandi uppbygg-

ingu og stjórnun.  Öll hafa þau mismunandi hlutverk og ábyrgð og því er þörf 

á samskiptaneti til að tryggja samhæfingu og samvinnu, ekki síst við undir-

búning og áætlanagerð.(Chandra o.fl., 2011)  Sumir ganga svo langt að það 

sé komin ný tegund af stjórnun, Collaborative Emergency Management (CEM) 

og að hún sé nauðsynleg til að koma til móts við sérhæfingu og auknar kröfur 

almennings um góða stjórnun og viðbrögð við slysum og neyðarástandi. 

(Kapucu, Arslan og Demiroz, 2010) 

Hafa verður í huga að hér koma að fulltrúar frá mismunandi stofnunum 

og félagasamtökum, með mismunandi uppbyggingu, þekkingu, væntingar og 

menningu.  Því þarf að byggja upp sameiginlega sýn og traust á milli aðila.  

Gerist það ekki er hætta á misklíð og sundurleitni (Eriksen, 2011))  Í Noregi 

varð niðurstaðan að til að efla viðbúnað yrði að auka samskipti milli aðila, 

koma á og viðhalda sameiginlegri sýn á ástandið hverju sinni og viðbúnaði við 

því ástandi, ásamt því að auka þekkingu á verkefnum og stofnunum þeirra 

sem koma að málaflokknum. (Eide, Haugstveit, Halvorsrud, Skjetne og Stiso, 

2013)  

Með meiri sérhæfingu, og kröfum um hagræðingu en jafnframt um góða 

stjórnun og viðbrögð við áföllum og neyðarástandi, eykst áherslan á að úr-

lausn verkefnanna byggi að mestu á þeim sem starfa að slíkum málum dag-

lega.  (Chandra o.fl., 2011)  Á daglega vettvanginum eigi undirbúningurinn 

sér stað, þar verði reynslan til þar sem tíðni atburða sé hærri.  Því sé mikil-

vægt að horfa á viðbragðsþjónustu sem eina heild, en að þörfin fyrir samhæf-

ingu aukist þegar umfangið verður meira.  (Jón Viðar Matthíasson og Vil-

hjálmur Þór Vilhjálmsson, 2007a)  Þetta má sjá myndrænt í mynd 2.   
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Mynd 2  Þörf fyrir samhæfingu eykst með umfangi  

(Jón Viðar Matthíasson og Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, 2007a) 

 

Björn Bjarnason, þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra, lýsti hugmynd-

um um meginreglur og viðbúnaðarstig í ræðu sinni á Landsþingi Slysavarna-

félagsins Landsbjargar 20 maí 2005:  (Björn Bjarnason, 2005) 

„Þannig dreg ég upp mynd af viðbragðskerfi sem á að geta sinnt 

verkefni, hvert svo sem atvikið er, án þess að hoppað sé úr einu 

stjórn- eða samhæfingarkerfi í annað.  Með öðrum orðum, hvort 

sem maður fótbrotnar á skíðum eða rúta full af farþegum fer á 

hvolf, skal brugðist við á sama hátt.  Umfang viðbragðanna ræðst 

af mati á hættunni, án þess að stjórnkerfið breytist.  Slysið er 

neðsti punktur hins öfuga pýramída en viðbrögðin verða sífellt 

viðtækari eftir því sem umfang slyssins eða atviksins er meira.“ 

Samfélagslega mikilvæg þjónusta 

Við truflanir, áföll og neyðarástand getur þurft að forgangsraða hvaða starf-

semi þarf að leggja megináherslu á að haldist órofin.  Í viðbragðsáætlun 

vegna heimsfaraldurs inflúensu var fjallað um forgangsröðun verkefna hins 

opinbera og að verja yrði innri stoðir samfélagsins til þess að 

við(„Heimsfaraldur inflúensu, viðbragðsáætlun almannavarna“, 2008)  Í 

kjölfarið gerðu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu áætlanir um órofna 

þjónustu.  Í stöðuskýrslu vegna áhrifa jarðhræringanna í Bárðarbungu er 

komið inn á að hættan sé á flóði sem hefði „gríðarleg áhrif á alla helstu innviði 

landsins og um leið grunnstoðir samfélagsins.“  („Greining á áhrifum flóða í 

kjölfar eldgosa í Bárðarbungu“, 2014) 
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Í verkefninu Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum (LVN) er verkefnum 

sveitarfélaganna vegna langtímauppbyggingar skipt upp í þrjá yfirflokka: vel-

ferðar-, umhverfis- og efnahagsverkefni.  (Ásthildur Eva Bernharðsdóttir og 

Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008)  Á kynningarfundi í tengslum við verkefnið um 

endurreisn samfélaga eftir náttúruhamfarir kom fram í erindi Ragnheiðar 

Hergeirsdóttur þáverandi bæjarstjóra í Árborg að í uppbyggingarvinnu eftir 

jarðskjálftana á Suðurlandi árið 2008 hefði endurreisnarteyminu verið skipt í 

fimm klasa, þ.e. klasa um stjórnsýslu, fjármál, velferð, veitur og eignir og loks 

umhverfismál. (Ragnheiður Hergeirsdóttir, 2008) 

Sænska stofnunin Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

hefur lagt í viðamikla vinnu við að skilgreina og útbúa leiðbeiningar um hvað 

teljist vera samfélagslega mikilvæg þjónusta (SMÞ), hvort og hversu mikið rof 

megi verða á þjónustunni og hvernig eigi verja hana og viðhalda.(„Vägledning 

för samhällsviktig verksamhet“, 2014)  SMÞ má skipta niður í flokka eftir því 

hvort þjónustan hefur bein eða óbein áhrif á líf og heilsu fólks.  MSB metur 

mikilvægi þjónustunnar út frá tveimur meginspurningum: 

 Hvort rof eða miklar truflanir á þjónustunni geti leitt til þess að neyðar-

ástand skapist í samfélaginu. 

 Hvort þjónustan sé nauðsynleg eða mjög áríðandi til þess að takst á 

við neyðarástand sem skollið er á og til að tryggja að afleiðingar þess 

verði sem minnstar. 

MSB leggur til að þjónustan sé flokkuð í eftirtalda 11 grunnflokka („Ett 

fungerande samhälle i en föränderlig värld, Nationell strategi för skydd av 

samhällsviktig verksamhet.“, 2011): 

 Orka og veitur 

 Efnahagslegir þættir 

 Verslun og iðnaður 

 Heilsa, umönnun  

 Upplýsingamiðlun og samskipti 

 Þjónusta sveitarfélaganna 

 Fæða, lífsnauðsynlegir þættir 

 Opinber þjónusta 

 Öryggi og vernd 

 Tryggingakerfið 

 Flutningar 

 

  

https://www.msb.se/en/
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Lagaumhverfið 

Á Íslandi eru tvö stjórnsýslustig, ríki og sveitarfélög.  Sveitarfélögin, sem 

standa næst almenningi, bera öll sömu ábyrgð óháð stærð og getu.  Þau 

annast framkvæmd og bera ábyrgð á viðamikilli nærþjónustu við íbúana, til 

dæmis velferðarþjónustu, tæknilegum innviðum, svo sem neysluvatni, upp-

hitun húsa og sorphreinsun, heilbrigðiseftirliti og skipulags- og byggingar-

málum.(„Sveitarfélög | Stjórnsýsla | Íslenska | Fjölmenningarsetur“, e.d.) 

Sveitarfélög starfa eftir sveitarstjórnarlögum, en einnig eru ýmis sérlög 

sem fjalla um dagleg verkefni þeirra, meðal annars lög um velferðarmál, 

skólamál, heilbrigðiseftirlit, brunamál og skipulags- og byggingarmál.  Í 

þessum lögum er ekki fjallað um hvernig bregðast skal við áföllum eða neyð.  

Þó kemur fram í sveitastjórnarlögum að ef sveitarstjórn sé óstarfhæf skuli 

leita til ráðuneytis sveitarstjórnarmála.  (Sveitarstjórnarlög nr. 138, nr. 138) 

Í lögum um almannavarnir nr. 82/2008 kemur fram að sveitarfélög fari 

með almannavarnir í héraði og að í þeim skuli starfa almannavarnanefnd er 

fari með málefni almannavarna.  Hlutverk almannavarnanefnda er samkvæmt 

lögunum að móta stefnu og skipuleggja starf nefndarinnar og vinna að gerð 

hættumats og viðbragðsáætlana. Stjórn aðgerða er hinsvegar samkvæmt 

lögunum í höndum lögreglustjóra, fulltrúa ríkisins, í viðkomandi umdæmi. 

(Lög um almannavarnir nr.  82, nr. 82) 

Ítarlega umfjöllun um lagaumhverfið varðandi viðbúnað og viðbrögð við 

náttúruhamförum er að finna í verkefninu „Langtímaviðbrögð við náttúru-

hamförum“ (LVN).  Í því er kafli þar sem Herdís Sigurjónsdóttir fjallar um 

verkefni ríkis og sveitarfélaga, lög, reglugerðir og sjóði er varða viðbúnað við 

náttúruhamförum. (Herdís Sigurjónsdóttir, 2008)  Niðurstaða verkefnisins er 

meðal annars sú að ákvæði laga um almannavarnir skapi óvissu um aðkomu 

sveitarfélaganna, að verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga sé óskýr, að 

verkefni og ábyrgð séu tekin af sveitarfélögunum við neyðarástand og að 

tryggja þurfi sjálfsforræði sveitarfélaganna á lögbundnum verkefnum þeirra.  

„Í stað þess að flytja stjórn á „aðgerðum“ til lögreglustjóra, ættu sveitarfélög 

að halda yfirráðum yfir lögbundnum verkefnum sínum ...“  (Sólveig 

Þorvaldsdóttir, Ásthildur Eva Bernharðsdóttir, Herdís Sigurjónsdóttir, geir 

Oddsson og Guðrún Pétursdóttir, 2008)     

Í meistaraverkefni Þóru Kristínar Ásgeirsdóttir í „Disaster Management“ 

(Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 2011) gerði hún könnun á viðhorfum og þekkingu 

sveitarstjórnarmanna á höfuðborgarsvæðinu til almannavarna.  Ein af 

niðurstöðum hennar var að með nýjum almannavarnalögum hafi verið dregið 

út hlutverki og ábyrgð sveitarstjórnanna og að það sé veikleiki í lögunum. 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu komu sambærilegum ábendingum á 

framfæri, m.a. í blaðagreinum borgarstjóra og slökkviliðsstjóra fyrir setningu 

laganna (Jón Viðar Matthíasson og Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, 2007a) og við 

löggjafann í umsögn um frumvarpið sem varð að lögum.  („Umsögn - 

frumvarp til laga um almannavarnir, þskj. 204, mál 190.“, 2007)  Að dagleg 



9 

 

viðfangsefni sveitarfélaganna væru að vernda líf, umhverfi og eignir og vinna 

að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna.  Almannavarnir í héraði væru 

sjálfsagður og mikilvægur þáttur í því starfi.  Því ætti staðbundin vá að heyra 

undir yfirstjórn sveitarstjórna. 

Í blaðagreinunum var einnig fjallað um grundvallarreglur varðandi örygg-

is- og björgunarstarf á Norðurlöndunum. (Jón Viðar Matthíasson og Vilhjálmur 

Þór Vilhjálmsson, 2007b)  Í greinargerð með frumvarpi til laga um almanna-

varnir og í drögum að stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum 

koma slíkar reglur fram.  (Frumvarp til laga um almannavarnir, þskj. 204 – 

190 mál, lagt fyrir á 135. Löggjafarþingi 2007-2008)(Almannavarna og 

öryggisráð, 2013)  Þessar fjórar reglur eru: 

Sviðsábyrgðarreglan:  Sá aðili sem fer venjulega með stjórn tiltekins 

sviðs samfélagsins eða tiltekins svæðis eða um-

dæmis skal skipuleggja viðbrögð og koma að 

stjórn aðgerða þegar hættu ber að garði.  

Grenndarreglan:  Staðbundin stjórnvöld undirbúa fyrirbyggjandi 

ráðstafanir og viðbragðsáætlanir.  

Samkvæmnisreglan:  Yfirvald eða stofnun sér á hættustundu um 

björgunarstörf á verksviði sínu.  

Samræmingarreglan:  Allir viðbragðsaðilar samhæfa störf sín við undir-

búning aðgerða vegna hættuástands þannig að 

búnaður og mannafli sé nýttur á skilvirkan hátt. 

Reglurnar eru í takt við reglur og viðmið sem legið hafa til grundvallar á 

hinum Norðurlöndunum, í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku, þótt blæ-

brigðamunur sé á þeim milli landanna. (Hedlund, 2014)  

Höfuðborgarsvæðið 

Með höfuðborgarsvæðinu er hér átt við sjö sveitarfélög sem öll eru sjálfstæðar 

einingar: Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, Sel-

tjarnarnes og Kjósarhreppur.  Íbúar á svæðinu í heild eru um 211.000 eða um 

64% íbúa landsins.  („Hagstofa Íslands“, e.d.) Öll helsta stjórnsýsla landsins 

er á þessu svæði, enda er Reykjavík höfuðborg landsins. 

Sveitarfélögin hafa með sér samstarf á ýmsum sviðum, þar á meðal varð-

andi rekstur slökkviliðs og um almannavarnamál.  Sveitarfélögin hafa hvert 

um sig komið sér upp neyðarstjórnum, en þær komu fyrst til sögunnar vegna 

vinnu við viðbragðsáætlanir við heimsfaraldri inflúensu 2008.  Átak var gert í 

skipulagningu og þjálfun þeirra vorið 2015. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sinnir lögbundnum hlutverkum sveitar-

félaganna varðandi brunamál og einnig sjúkraflutningum á svæðinu skv. 

samningi við Sjúkratryggingar Íslands.  Ásamt þessu hefur slökkviliðinu verið 

falið ákveðið samhæfingarhlutverk fyrir sveitarfélögin, meðal annars við gerð 

viðbragðsáætlunar vegna heimsfaraldurs inflúensu, við áhættumat, við gerð 
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verklagsreglna vegna röskunar á skólastarfi vegna óveðurs og nú síðast að 

leiða vinnuhóp sveitarfélaganna um uppbyggingu neyðarstjórna þeirra. 

Sveitarfélögin standa að sameiginlegri almannavarnanefnd, Almanna-

varnanefnd höfuðborgarsvæðisins, og er slökkviliðsstjóri framkvæmdarstjóri 

nefndarinnar.  Á vegum hennar hefur meðal annars verið unnið að hættumati, 

fyrst 2008, síðan fyrir hvert og eitt sveitarfélag 2011 og loks eitt heildarmat 

2014. 
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3. SAMANBURÐUR VIÐ AÐRA 

Aðferðafræði verkefnisins byggir á því að bera saman samskonar viðvangsefni 

í þremur borgum/svæðum í þremur löndum: Osló í Noregi, Stokkhólmssvæð-

inu í Svíþjóð og Stór-Londonsvæðinu í Englandi.  Sérstaklega er fjallað um 

það hvernig viðkomandi svæði skipuleggur verkefnið og hvort það byggist á 

aðferðafræði verkefnastjórnunar og framtíðarsýn.  Einnig er lögð áhersla á að 

skoða hvernig aðilar tryggja upplýsingaflæði og samráð milli þeirra sem koma 

að viðbragði og samfélagslega mikilvægari þjónustu. 

Osló, Noregi 

Noregur skiptist upp í 19 fylki og er Oslóborg eitt þeirra.  Osló er skipt upp í 

15 borgarhluta sem hver og einn hefur ákveðið sjálfstæði.  Íbúar í Osló voru 

um 640.000 í árslok 2014.  („Ósló - Wikipedia, frjálsa alfræðiritið“, e.d.)  Í 

Osló er það sérstök stofnun innan sveitarfélagsins, „Beredskapsetaten“ (BER), 

sem heldur utan um skipulag og undir-

búning til að tryggja öryggi og viðbúnað.  

Skilgreiningin á hlutverki BER kemur 

fram á heimasíðu þeirra („Beredskaps-

etaten - Etater og foretak - Oslo 

kommune“, e.d.): 

„Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat for Oslo kommune, 

innen beredskapsfagfeltet. Vårt formål er å sørge for at kommun-

ens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte, herunder å rådgi, veilede og føre tilsyn 

med etatenes og bydelenes beredskapsarbeid.”   

Tilgangur BER er eins og hér segir að tryggja að viðbúnaðarskyldum  

sveitarfélagsins í stríði og friði sé sinnt á fullnægjandi hátt, m.a. með því að 

vera ráðgefandi, leiðbeinandi og hafa eftirlit með viðbúnaðarstarfi í stofnunum 

og bæjarhlutum Osló.  Markmið BER koma nánar fram í samþykkt bæjar-

félagsins, en þau eru að: 

 Samhæfa viðbragðsáætlanir innan allra stofnana og fyrirtækja 

sveitarfélagins. 

 Auka eftirlit og æfingar innan stofnana og fyrirtækja sveitarfélagsins 

hvað varðar samfélaglega mikilvæga þjónustu. 

 Auka þekkingu á viðbúnaðarmálum meðal lykilfólks í stofnunum og 

fyrirtækjum sveitarfélagsins og tryggja innleiðingu á lögum um örygg-

ismál á þeim vettvangi. 

 Að rekstur neyðarskýla Osló sé umhverfisvænn og hagkvæmur. 

Stofnunin heyrir beint undir borgarráð og starfar að mörgu leyti sjálfstætt.  

Hún hefur til dæmis heimildir til að fara inn í allar stofnanir Oslóborgar til að 

yfirfara og gera kröfur varðandi undirbúning og viðbúnað fyrir áföll og neyðar-

ástand.   
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Auk þess hlutverks að samhæfa og samræma vinnu sveitarfélagsins hefur 

BER samræmingarhlutverki að gegna varðandi aðra lykilaðila sem koma að 

viðbragðsmálum.  Þannig er BER tengiliður Osló við mikilvægar stofnanir fylk-

isins og ríkisins sem hafa með samfélagslega mikilvæga þjónustu að gera.  

BER heldur utan um svokallað „Beredskapsforum“, en það er samráðsvett-

vangur tuttugu og átta aðila á sveitarfélags-, fylkis- og ríkisvísu sem koma 

saman um fjórum sinnum á ári.  Þar koma saman þeir sem koma að helstu 

grunnþáttum samfélagsins og  samfélagslega mikilvægri þjónustu.  Þetta eru 

meðal annars, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningaaðilar, samgöngu- og veitu-

fyrirtæki auk rekstraraðila sjúkrahúsa.  („Årsberetning.  Beredkapsetaten, 

2014“, 2014) 

Starf og skipulag BER hefur þróast með þessum hætti á nokkuð löngum 

tíma.  Markmiðin hafa verið til staðar hjá borgaryfirvöldum um margra ára 

skeið og eru þau undirstaða stofnunarinnar og þeirra verkefna sem þar eru 

unninn.  Stefnumótun hefur verið unnin á grundvelli faglegra þátta og reynslu 

og lögð áhersla á hættumat, undirbúning og viðbragðsáætlanir ásamt samráði 

milli aðila, bæði daglega sem og við aðgerðir.  Þannig hefur verkefninu verið 

sinnt í mörg ár án beinnar formlegrar áherslu á hugmyndafræði verkefna-

stjórnunar.  Nú standa yfir skipulagsbreytingar, en í kjölfar hryðjuverkanna 

þann 22. Júní 2011 hefur stofnunin verið efld og starfsmönnum fjölgað.  

(Bäckmark, 2015) 

Stokkhólmur, Svíþjóð 

Stokkhólmslén samanstendur af 

tuttugu og sex sveitarfélögum.  

Sveitarfélögin eru sjálfstæðar ein-

ingar og bera ábyrgð á grunn-

þjónustu við íbúana.  Lénið ber 

ábyrgð á ákveðnum þáttum s.s. heilbrigðisþjónustu og almenningssamgöng-

um.  Eitt af hlutverkum lénsins er aðstoð við sveitarfélögin ef þau lenda í á-

föllum og lénið ber þar að auki ábyrgð á samhæfingu við atburði og neyðar-

ástand sem hafa áhrif á fleiri en eitt sveitarfélag.  Fyrir utan sveitarfélögin og 

lénið eru svo ýmsar ríkisstofnanir sem bera ábyrgð á tilteknum þáttum innan 

svæðisins, en lúta samhæfingu lénsins við áföll og neyðarástand. („Det här är 

landstinget - Sll“, e.d.) 

  Árið 2007 var haldin viðamikil æfing í viðbrögðum við neyðarástandi inn-

an svæðisins og voru helstu niðurstöður hennar þær að það vantaði töluvert 

upp á samhæfingu og samstarf milli þeirra fjölmörgu aðila og stjórnkerfa sem 

komu að æfingunni.  („Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007), Utvardering“, 

2008)  Í kjölfarið var sett upp áætlun um úrbætur.  Niðurstaðan varð verk-

efni, eða verkefnastofn, sem á ensku fékk heitið: 

„Programme for cooperation – Stockholm Region, Safety, security 

and accessibility in everyday and crisis situations“  
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Á mynd 3 má sjá hvernig verkefnið þróaðist árin 2007 til 2013.  Eftir 

úrvinnslu æfingarinnar 2007 var haldinn upphafsfundur „startmöte“ og síðan 

tóku við minni fundir eða ráðstefnur, svokallaðar „samverkanskonferanser“.  Í 

kjölfarið var unnið að sameiginlegum markmiðum „gemensam mal-

formulering” og að lokum var verkefnisstofninn settur í gang undir yfir-

skriftinni „bildande av programmet“.  

 

Mynd 3  Þróun Stokkhólmsverkefnisins árin 2007 til 2013 

Þannig er orðinn til verkefnastofn, með stefnu og heildarmarkmiðum.  

Innan hans eru síðan ýmis verkefni og verkefnahópar, hver með sinn verk-

efnastjóra, ásamt stefnu fyrir viðkomandi verkefni, markmiðum og áætlun um 

upphaf og verklok.  Vel er gert grein fyrir þessu á heimasíðu verkefnisins, 

www.pfssr.se. 

Verkefnastofninn er formlega á á-

byrgð lénsins, sem hefur samhæfingar-

ábyrgðina í neyðarástandi.  Lénið skip-

ar formann stýrihópsins sem er yfir 

verkefnastofninum, en í honum eru 

stjórnendur úr þeim stofnunum sem að 

þessu koma.   

Stýrihópurinn réð verkefnastofns-

stjóra.  Honum til ráðgjafar er sam-

skipta- og upplýsingadeild.  Undir 

verkefnastofnstjóranum er síðan sam-

vinnuhópur um þróun og innleiðingu 

verkefnanna og síðan taka verkefnin 

við, hvert af öðru, hvert með sinn vinnuhóp og verkefnastjóra. 

Verkefnin eru skilmerkilega talinn upp á heimasíðu verkefnastofnsins, bæði 

þau sem lokið er og þau sem eru í gangi, en þau eru meðal annars: 

 Sameiginleg sýn á atburði og atburðarás  

 Upplýsingaflæði og samskipti í neyðarástandi 

 Umhverfisvakt og upplýsingamöguleikar 

 Tæki og annar stuðningur við stjórnun aðgerða 

Mynd 4  Sjórnskipulagið 

http://www.pfssr.se/
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 Rýni, lærdómur og eftirfylgni 

 Sameiginlegar viðbragðsáætlanir 

 Rammi fyrir sameiginlegar áætlanir og ákvarðanir 

 Sameiginleg yfirsýn yfir stöðu og aðgerðir 

 Daglegt samstarf 

 Mælanlegir mælikvarðar á samstarfið 

Í dag koma um 40 aðilar að þessu verkefni, en aðkoma að því er ekki bein 

lagaleg skylda.  Hver aðili skrifar undir samkomulag um sína aðkomu og 

stendur hver um sig straum af kostnaði við eigin mannafla og vinnuframlag til 

verkefnisins. 

London, Bretlandi 

London Metropolitan svæðið hefur frá 

árinu 2002 verið með samstarfsvett-

vang  The London Resilience Partner-

ship (LRP) til þess að verða betur 

búið undir hverskyns áföll og neyðar-

ástand.  Að þessu verkefni koma 

meira en 170 aðilar sem sinna hlutverkum við áföll og neyðarástand, s.s.  

sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki og sjálfboðaliðasamtök.(„London Resilience 

Partnership. Stategy.“, e.d.)  Stefna samstarfsvettvangsins er orðuð þannig á 

ensku: (London Resilience Partnership. Stategy., n.d.) 

„A resilient city, the ability of London to detect, prevent and if 

necessary to withstand, handle and recover from disruptive 

challenges.” 

Þannig ætlar stór-Londonsvæðið að vera í stakk búið til að uppgötva og 

fyrirbyggja hættur, og ef nauðsynlegt er, takast á við þær, ráða við þær og ná 

sér síðan aftur eftir neikvæða atburði.  Meginmarkmið samstarfsins eru að: 

 Meta áhættur sem hafa áhrif á áfallaþol svæðisins. 

 Byggja upp áfallaþol með fyrirbyggjandi aðgerðum. 

 Vinna saman að því að undirbúa, bregðast við og byggja upp. 

 Tryggja að íbúar séu undirbúnir. 

 

Mynd 5 sýnir meginmarkmiðin fjögur og hvernig þau skiptast upp í undir-

markmið.  Fyrir hvert undirmarkmið koma verkefni sem vinna þarf að til að ná 

viðkomandi markmiði.   
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Mynd 5 London, A resilient City.  Meginmarkmið og undirmarkmið  

(„London Resilience Partnership. Strategy“, e.d.) 

Verkefnaskrá liggur fyrir með verklýsingu hvers verkefnis, á hvers ábyrgð 

verkefnið er, ásamt upphafs- og lokadagsetningum(„London Resilience 

Partnership. Stategy.“, e.d.) 

Dæmi um verkefni sem unnið hefur verið að á grundvelli LRP eru: 

 Upplýsingaflæði til almennings 

 Samræmd stjórnun og upplýsingagjöf 

 Mælanleg markmið til að sýna fram á umbætur 

 Rýmingaráætlanir og fjöldahjálp 

 Fræðsla og þjálfun 

 Lærdómur af atburðum utan London 

 Sameiginleg sýn, ábyrgð og hlutverk 

Sérstaklega er tekið fram að LRP er ekki lögaðili (legal entity) og hefur 

því ekki formlegt vald yfir þeim sem koma að verkefninu, heldur sé það vett-

vangur fyrir þá til að tryggja að þeir nái að skipuleggja sig betur, gera áætl-

anir og tryggja samstarf á grundvelli lagalegrar skyldu hvers og eins.   

Stýrihópur (Board) fer með stjórn LRP og er stjórnarformaðurinn skipaður 

af embætti borgarstjórans í („About us | London City Hall“, e.d.) 
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Mynd 6  Skipulag LRP („London Resilience Partnership. Strategy“, e.d.) 

Á vettvangi LRP og LRF hafa verið unnin ýmis gögn og verkferlar, s.s. um 

hlutverk og stjórnun, upplýsingaflæði og samskipti, ásamt því að tekist hefur 

verið á við skipulagningu á stóratburðum, s.s. Ólympíuleikunum 2012. 
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4. UMRÆÐUR 

Hér að framan hefur verið farið í gegnum þætti sem liggja til grundvallar sam-

félagslegu öryggi, viðnámsþrótti og áfallaþoli gagnvart truflunum, áföllum og 

neyðarástandi.  Bæði þætti sem finna má í faglegri umfjöllun um efnið ásamt 

könnun á því hvernig borgir og svæði í þremur löndum, þ.e. Osló, Stokkhólms 

lén og Stór-Londonsvæðið, skipuleggja þessi mál. 

Í faglegri umfjöllun er mikið fjallað um breyttar áherslur, frá höfuðáherslu 

á stríðshættu og stærri hamfarir yfir í að tryggja daglegt öryggi samfélagsins.  

Þetta sé undirstöðuatriði í því að tryggja betri viðbrögð og öryggi við áföll og 

neyðarástand.  Fram kemur að grunnurinn að því sé aukin samhæfing og 

samstarf þeirra sem koma að viðbragðs- og öryggismálum og þeirra sem 

koma að samfélagslegri mikilvægri þjónustu, hvort sem þeir koma frá ríki, 

svæðisbundnum aðilum eða sveitarfélögum.  Það sé í raun stóra verkefnið til 

að tryggja öryggi samfélagsins og þeirra sem þar búa, dvelja og starfa.  Þetta 

er einnig í takt við áherslur þeirra borga og svæða sem skoðuð voru. 

Þessi yfirferð, ásamt þeirri áhættumynd sem blasir við á Íslandi og á 

höfuðborgarsvæðinu, undirstrikar mikilvægi þess að koma á samráðsvettvangi 

á svæðinu, þ.e. vettvangi allra þeirra sem koma að viðbragðs- og öryggismál-

um og samfélagslega mikilvægri þjónustu, frá ríki, sveitarfélögum og stofnun-

um þeirra ásamt félagasamtökum, fyrirtækjum og einkaaðilum.  Ekki er hefð 

fyrir slíkum samráðsvettvangi eins og hefur þróast í Osló.  Því þarf að koma 

honum á eins og til dæmis var gert á Stokkhólmssvæðinu. 

Hér að framan var komið inn á ábendingar um að lögin um almannavarnir 

séu ekki nægilega skýr og valdi óvissu. Lögin kljúfa að vissu leyti viðbúnaðar-

starfið í tvennt, þ.e. annars vegar þann hluta sem beinist að því sem lögin 

flokka sem almannavarnaástand og svo hins vegar það sem ekki fellur þar 

undir. Slík skipting er til þess fallin að valda óvissu. Það breytir hinsvegar ekki 

því að sveitarfélögin bera ábyrgð á daglegum rekstri margþættrar grunnþjón-

ustu og sömuleiðis kemur það fram í almannavarnalögum að almannavarnir í 

héraði eru á ábyrgð sveitarfélaganna. Í því samhengi er rétt að benda á að 

samráðsvettvangar þeir sem lýst hefur verið í samanburðarborgunum/-svæð-

unum, eru ekki lögboðnir, heldur hafa aðilarnir innan þeirra hver sínar lög-

boðnu skyldur gagnvart sínu ábyrgðarsviði. Samráðið byggist þannig á því að 

styrkja aðilana hvern og einn á ábyrgðarsviðum þeirra og skoða samráðs- og 

samvinnufleti. 

  Mikilvægt er í þessu samhengi að horfa til grundvallarreglnanna fjögurra 

(sbr. bls. 9). Þær koma vel inn á mismunandi hlutverk aðila og tekið er fram 

að hlutverkin eigi ekki að breytast við truflanir eða neyðarástand, heldur beri 

aðilar áfram sínar daglegu skyldur ásamt skyldunni til að vinna saman að því 

að greiða sem best úr málum.  

Sem dæmi má taka málefni vatnsveitna. Sveitarfélög skulu samkvæmt 

lögum reka vatnsveitur í þéttbýli en geta ákveðið annað rekstrarform. (Lög 

um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004) Ekkert kemur fram í lögunum um 
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það hvernig vatnsveitur skuli bregðast við truflunum eða hamförum, en 

sviðsábyrgðarreglan segir hinsvegar til um að vatnsveitur skuli skipuleggja 

viðbrögð og koma að stjórn aðgerða þegar hættu ber að höndum.  

Grundvallarreglurnar virðast hafa náð betri fótfestu á hinum Norðurlönd-

unum en hér á Íslandi, sem sést  meðal annars á notkun þeirra í öllum stefnu-

markandi skjölum ríkisstjórna landanna í öryggis- og viðbúnaðarmálum ásamt 

því að þær eru ítrekaðar reglulega í fræðsluefni sem tengist málaflokknum. 

Þörfin fyrir samráðsvettvanginn hefur verið staðfest í umfjöllunni hér að 

framan.  Ýmis fagleg grunnatriði hafa verið dregin fram, svo sem grundvallar-

reglurnar, viðlagahringrásin, gildandi lög, hvað sé samfélagslega mikilvæg 

þjónusta og fleira.  Einnig hefur verið komið inn á þörfina fyrir samráð og 

samstarf viðbragðsaðila, sveitarfélaga og annarra sem koma að neyðarþjón-

ustu og annarri samfélagslega mikilvægri þjónustu.  Þar þurfi einnig að auka 

skilning allra á heildarkerfinu og hlutverkum hvers annars, auka skilning og 

sameiginlega sýn.  

Þar sem ekki er hefð fyrir samráðsvettvangi af þessu tagi á höfuðborgar-

svæðinu þarf að skipuleggja hann frá grunni og treysta hann í sessi til 

framtíðar.  Því þarf að velja aðferðafræði sem hentar við innleiðingu, 

skipulagningu, stefnumótun, verkefnavinnu, almennt utanumhald og þess 

háttar.  Þar eru þrjú atriði sem rétt er að fara yfir:  Skipuheild, stefnumótun-

arvinna og verkefnastjórnun. 

Skipuheild (skipulagsheild) er félagslegt kerfi þar sem unnið er að sam-

eiginlegum markmiðum og frammistaðan er metin og henni stýrt.  (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011)  Samráðsvettvangurinn saman-

stendur af aðilum sem koma úr mörgum skipuheildum.  Samráðið kallar 

hinsvegar á að þeir vinni að sameiginlegum markmiðum og að frammistaða 

þeirra sé metin og henni stýrt.  Því má líta svo á að samráðsvettvangurinn 

flokkist sem ein skipuheild og því hægt að horfa til stefnumótunar fyrir 

skipuheildir og heimfæra yfir á samráðsvettvanginn.  Þannig virðast 

Stokkhólmur og London hafa litið á það og nýtt sér faglega uppbyggingu á 

stefnumótunarvinnu og verkefnastjórnun. 

Við stefnumótunarvinnu er hægt að fara tvær leiðir, ofan frá og niður 

þannig að stjórnendur vinni stefnumótunina, eða neðan frá og upp á við sem 

byggir á aðkomu starfsmanna.  Báðar leiðir hafa kosti og galla.  Algengast er 

að fara blandaða leið (e. Collaborative strategy planning) þar sem megin-

línurnar eru lagðar af stjórnendum en starfmenn sjá um einstakar útfærslur 

og skapandi vinnu.  (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011)  Þar 

sem samráðsvettvangurinn samanstendur af mjög mörgum aðilum er lagt til 

að farin verði blönduð leið, þannig að meginlínurnar séu lagðar af stýri-

hópnum en að nánari útfærsla og skapandi vinna fari fram innan klasanna og 

einstakra verkefna. 
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Verkefnastjórnun sem faggrein hefur verið að ryðja sér til rúms undan-

farin ár.  Hún er sérstök aðferðafræði með samansafn margvíslegra tækni-

legra aðferða til að undirbúa, gangsetja, stjórna, fylgja eftir og ljúka viðfangs-

efnum sem flokka má sem verkefni.  Í grunninn snýst hún um að skilgreina 

sameiginleg markmið verkefnanna og tryggja eftirfylgni.  Þar er áætlanagerð 

einn af lykilþáttunum.  (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012)  

Verkefnastjórnun byggir á ákveðinni hugmyndafræði og hugtakanotkun, 

skilgreiningum og ferlum.   Hún mun geta nýst vel, ekki síst þar sem ýmsar 

stofnanir ríkis og sveitarfélaga hafa þegar innleitt eða þekkja til formlegrar 

verkefnastjórnunar.   

Til að fá betri greiningu á áherslum í tengslum við verkefnið leitaði 

höfundur til tíu útskriftarnema í MPM náminu við HR, útskýrði í stuttu máli 

samráðsvettvanginn og fékk þá til að gefa ýmsum þáttum verkefnastjórnunar 

einkunn eftir mikilvægi.  Þeirra einkunnargjöf var síðan borin saman við 

áherslur höfundar. Þannig var leitast við að skerpa fókusinn á þau atriði sem 

leggja þyrfti áherslu á.  Spurt var hvað skipti miklu máli, hvað minna og hvað 

engu máli.  Þættirnir sem spurt var um voru: 

 Stjórnskipulag 

 Gildi 

 Meginmarkmið 

 Markmið 

 Stýrihópur 

 Stjórnandi stýrihóps, 

bakhjarl 

 Aðkoma lagaleg skylda 

 Samningar/ samkomulag 

 Verkefnaáætlun 

 Verkefni 

 Verkefnastjóri 

 Verkefnaskrá 

 Verkefnastofn 

 Verkefnastofnsstjóri 

 Þekking á verkefnastjórnun 

 

Niðurstaðan varð að allir þættirnir skiptu máli, en þeir sem flokkuðust 

með mestu áherslu voru stjórnskipulag, stýrihópur og stjórnandi hans, megin-

markmið og markmið, verkefni, verkefnastjórar og verkefnaáætlun.  Gildi, 

verkefnaskrá og almenn þekking á verkefnastjórnun komu næst, en síst var 

talið þörf á verkefnastofni, verkefnastofnsstjóra og að aðkoman að samráðs-

vettvanginum væri lagaleg skylda.  Það var þó talið æskilegt. 
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5. NIÐURSTÖÐUR OG TILLÖGUR  

Í þessu verkefni er gengið út frá því að aukið samfélagslegt öryggi byggist á 

því að auka viðnámsþrótt og áfallaþol svæðisins gagnvart: 

 Truflunum sem hafa neikvæð áhrif á íbúana og gangverk samfélags-

ins, þó þær flokkist ekki sem neyðarástand, enda sé rétt brugðist við 

þeim. 

 Áföllum í samfélaginu, s.s. slysum sem ekki teljast til neyðarástands. 

 Neyðarástandi sem er yfirvofandi eða skollið á.  Undir það flokkast 

hamfarir, náttúrulegar eða af manna völdum. 

Meginviðvangsefni samráðsvettvangsins verður að fást við hættur, að 

meta hættur, finna leiðir til að fyrirbyggja eða draga úr hættum og takmarka 

afleiðingar áfalla.  Einnig að undirbúa aðgerðir gagnvart truflunum, áföllum 

eða neyðarástandi á höfuðborgarsvæðinu, ásamt því að horfa til uppbyggingar 

í kjölfar slíkra atburða.  Viðfangsefnin eru sömu þættir og lýst er í viðlaga-

hringrásinni og því er gagnlegt að hún sé lögð til grundvallar (mynd 1): 

 Áhættugreining, hættur, líkur, afleiðingar. 

 Forvarnir, draga úr líkum, draga úr áhrifum. 

 Undirbúningur, viðbragðsáætlanir, fræðsla og æfingar. 

 Atburður, yfirsýn, mat á aðstæðum, samráð 

 Björgunar- og hjálparstörf, lífbjörgun, fyrsti fasi 

 Neyðaraðstoð, eftir björgunarstörf 

 Eftir aðgerðir, endurreisn og uppbygging 

 Lærdómur eftir atburði og aðgerðir. 

Lykilatriði er að samráðsvettvangurinn vinni þvert á fagleg málefnasvið, 

með því að skipulagðir verði klasar sem taki á ákveðnum málaflokkum varð-

andi samfélaglega mikilvæga þjónustu og tryggi þannig samstarf innan þeirra.  

Þannig verði til minni einingar sem takast á við sérhæfð og afmörkuð verkefni 

á svæðinu.  Lagt er til að málasviðunum verði skipt upp í eftirtalda þætti: 

 Björgunarstarf, lífsbjörgun og aðgerðir í fyrsta fasa. 

 Heilbrigðisþátturinn, aðhlynning og umönnun. 

 Neyðarstjórnir og þjónusta sveitarfélaganna. 

 Félagslegi þátturinn, andleg líðan, áfallahjálp. 

 Efnahagslegi þátturinn. 

 Öryggi, vernd og tryggingar. 

 Verslun, iðnaður og þjónusta 

 Umhverfisþátturinn, heilbrigðiseftirlit. 

 Samgöngur og flutningar. 

 Veitumál, rafmagn, heitt og kalt vatn, fráveita. 

 Fjarskipti, í víðu samhengi. 

 Upplýsingamiðlun og samskipti. 
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Lagt er til að þetta samstarf verði unnið á grundvelli aðferðarfræði verk-

efnastjórnunar, þar sem um viðamikið verkefni er að ræða, stýring og mark-

mið verða að vera skýr, ásamt því að ekki er hefð fyrir vettvangi af þessu tagi 

sem hægt væri að byggja á.  Með aðferðum verkefnastjórnunar verði unnið 

að stefnumótun fyrir samráðsvettvanginn, markmiðum og helstu verkefnum.  

Settur verði upp verkefnastofn, verkefni og verkefnaáætlun.  Þannig verði 

lagður góður grunnur til þess að þróa og efla samstarfið til framtíðar. 

Hér á eftir verður farið yfir helstu tillögur um framkvæmd, en ekki er 

gengið svo langt að setja fram tillögur um gildi, hlutverk, meginmarkmið 

o.s.frv., enda er lagt upp með að það sé hluti af þeirri stefnumótunarvinnu 

sem þarf að fara fram, með aðkomu sem flestra aðila. 

Stýrihópur, bakhjarl 

Samráðsvettvangurinn er viðamikill og margir aðilar sem þurfa að koma að 

honum.  Til að tryggja formlega ábyrgð og stýringu þarf að vera til staðar 

stýrihópur, skipaður af „eigendum“ verkefnisins, sem hefur yfirumsjón og 

heildarábyrgð á samráðsvettvangnum. Stýrihópurinn setur fram meginstefnu 

og meginmarkmið með samstarfinu, styður við og tryggir stórar og stefnu-

markandi ákvarðanir.  (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012) 

Lagt er til að sveitarfélögin feli Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins 

hlutverk stýrihópsins.  Í almannavarnanefnd sitja fulltrúar allra sveitarfélag-

anna á svæðinu ásamt lögreglustjóranum og slökkviliðsstjóranum á höfuð-

borgarsvæðinu.  Björgunarsveitir og Rauði krossinn hafa þar áheyrnarfulltrúa.  

Eðlilegt væri að nefndin boðaði stjórnendur allra hagsmunaaðila á fund til að 

kynna og fara yfir tilgang samráðsvettvangsins og óskaði þar eftir aðkomu 

allra aðila.  Nefndin gæti síðan falið formanni eða framkvæmdarstjóra nefnd-

arinnar hlutverk bakhjarlsins. 

Verkefnastofn og verkefnastofnstjóri 

Verkefnastofn er samkvæmt skilgreiningu röð afmarkaðra, innbyrðis tengdra 

verkefna með sameiginlegt markmið.  Líta má á samráðsvettvanginn og þau 

verkefni sem hann mun þurfa að setja í gang sem verkefnastofn, enda byggja 

þau öll á sömu heildarmarkmiðunum. 

Lagt er til að litið verði á verkefni samráðvettvangsins sem formlegan 

verkefnastofn og að settur verði stjórnandi yfir hann; verkefnastofnsstjóri eða 

aðalverkefnastjóri, sem sinni hlutverki framkvæmdarstjóra yfir viðfangsefnið í 

heild sinni.  Viðkomandi myndi sækja umboð sitt til almannavarnanefndar.   

Verkefna- og vinnuhópur 

Stýrihópurinn leggur meginlínurnar, en síðan þarf vinnuhóp til að vinna með 

verkefnastofnsstjóranum í umboði stýrihópsins að þeim markmiðum sem búið 
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er að setja.  Vinnuhópurinn þarf að vera skipaður fulltrúum allra sveitarfélag-

anna og helstu hagsmunaðila.  Hlutverk hópsins verði meðal annars að gera 

verkefnaáætlun og skipuleggja fundi og málþing. 

Hlutaðeigendur, hagsmunaaðilar, aðkoma 

Fyrir liggur að um geysilega viðamikið samráð er að ræða og aðilarnir sem að 

því koma eru margir og margvíslegir. Sveitarfélögin, stofnanir sveitarfélaga, 

ríkisstofnanir á svæðinu, fyrirtæki og félagasamtök.  Mikilvægt er að sem 

flestir komi að starfinu strax í upphafi, en gera má ráð fyrir að einhverjir bæt-

ist við eftir því sem samráðið þróast. 

Lagt er til að lykilaðilar láti gera hagsmunaaðilagreiningu sem miði að því 

að finna alla þá sem ættu að koma að samráðinu með einum eða öðrum 

hætti, og að sú hagsmunaaðilagreining verði síðan einnig nýtt til að skipta 

samráðsvettvangnum upp í klasa eftir verkefnum.   Sem dæmi má nefna 

vatnsveitur og rafmagnsmál.  Nokkrar vatnsveitur eru á svæðinu, Orkuveitan, 

Vatnsveitur Seltjarnarness, Kópavogs, Hafnafjarðar og Mosfellsbæjar.  Raf-

magn á svæðinu er í höndum Orkuveitunnar og Hitaveitu Suðurnesja.  Þar 

gegna til viðbótar tvo opinber fyrirtæki stóru hlutverki, Landsvirkjun og 

Landsnet. 

Stjórnskipulag, ábyrgð 

Grundvallaratriði er að stjórnunin og ábyrgðin á starfinu sé skýr og  því er 

mikilvægt að strax í upphafi liggi fyrir stjórnskipulag og skipurit fyrir samráðs-

vettvanginn.  Þannig sé ábyrgð og flæði verkefna og samskipta tryggð eins og 

kostur er. 

Samráðsvettvangur

Reykjavík Garðabær Kópavogur Hafnarfjörður Seltjarnarnes Mosfellsbær

Almannavarnanefnd 

höfuðborgarsvæðisins

Lögreglustjórinn á 

höfuðborgarsvæðinu

Slökkviliðsstjóri Slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins

Verkefnastofnsstjóri

Áheyrnarfulltúar:

Björgunarsveitir,svæði 1

Rauði krossinn

Aðrir skv. ákvörðun AHS

Kjóarhreppur

Vinnuhópur

Klasi

Klasi

Klasi

Klasi

Klasi

Klasi
KlasiKlasi Klasi

 
 

Varðandi stýrihópinn, sjá umfjöllun um hann hér að framan.  Verkefna-

hópur skipaður fulltrúum allra sveitarfélaganna og lykilhagsmunaaðilum stýrir 
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vinnunni.  Lagt er til að samráðsvettvangurinn sé einn stór hópur þegar það 

við á, en skiptist síðan í minni klasa eftir verkefnum.  Á grundvelli samráðs-

vettvangsins séu verkefnin hinsvegar unninn og að yfir hverju verkefni sé 

skipaður verkefnahópur og verkefnastjóri.  Verkefnaskrá sé skýr, þar með 

talið upphaf, stöðuskýrslur og lokadagsetningar. 

Gildi, hlutverk, framtíðarsýn 

Í fræðum um stefnumótun er lagt til að skipuheildir velji sér tiltekin gildi og 

marki sér skýrt hlutverk og framtíðarsýn.  Gildi eiga að segja til um hug-

myndafræðina og menninguna, auk þess að endurspegla það sem skipuheild 

stendur fyrir.  Þau eiga að vera lýsandi og mótandi fyrir starf, viðhorf og 

hegðun innan skipuheildarinnar.  Hlutverkið þarf að vera skýrt, stutt og hnit-

miðuð skilgreining á því hvað á að gera, leiðbeinandi um starfsemina og að 

hverju er stefnt.  Með framtíðarsýn er átt við stutta og hnitmiðaða lýsingu á 

því hvert er stefnt, að hverju hugsjónirnar og markmiðin beinist.  (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011) 

Lagt er til að sett verði upp málþing og minni vinnustofur til þess að allir 

sem koma að samráðinu komi að því að setja fram stefnuna og taki þátt í því 

að móta gildi, hlutverk og framtíðarsýn.  Þannig verður framhaldsvinnan auð-

veldari, með því að allir hafi komið að upphafinu og finnist þeir eiga hlutdeild í 

því. Að lokum verði það hlutverk stýrihópsins, þ.e. almannavarnanefndarinnar 

að samþykkja stefnuna formlega. 

Sóknaráætlun og framkvæmd hennar 

Þegar fyrir liggur hverjir koma að samráðinu, þegar stjórnskipulagið liggur 

fyrir og búið er að samþykkja gildi, hlutverk og framtíðarsýn, er komið að 

vinnu við sóknaráætlun, þar sem sett eru fram meginmarkmið, þau hlutuð 

niður í starfsmarkmið og aðgerðir til að ná þeim ákveðnar.  Sóknaráætlun er 

áætlun um það hvernig á að vinna út frá núverandi stöðu til að ná framtíðar-

sýninni.  (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011) 

Lagt er til að unnið verði skipulega að því í samráðshópnum að skilgreina 

meginmarkmiðin með samráðsvettvanginum.  Einnig verði unnið að því innan 

klasanna að draga fram meginmarkmið innan hvers viðfangsefnis fyrir sig. 

Verkefni, verkefnaskrá og verkefnaáætlun 

Aðgerðir til að ná starfsmarkmiðum verða að verkefnum.  Mikilvægt er að 

tryggja gott yfirlit yfir verkefnin, stöðu þeirra og framvindu. Þetta er gert með 

því skrá verkefni í verkefnaskrá sem veitir yfirsýn. Einnig að sett sé fram 

formleg verkefnaáætlun til að tryggja framvindu og eftirfylgni með verk-

efnum. 
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Stefnumótun 

Til að ná framgreindum atriðum þarf stefnumótunarvinnu.  Í eftirfarandi eru 

rakin helstu skref í stefnumótunarferli fyrir samráðsvettvanginn.  Gera má ráð 

fyrir að stefnumótunarferlið taki þrjá til fjóra mánuði. 

1. Almannavarnanefnd setur verkefnið af stað  

2. Vinnuhópur skipuleggur málþing   

3. Málþing I með öllum aðilum – hópavinna 

4. Minni vinnustofur yfir ákveðið tímabil  

5. Vinnuhópur vinnur skjal sem sent er út 

6. Almannavarnanefnd fær drög til umsagnar 

7. Málþing II með öllum aðilum, kynning á skjali, lokaumræður 

8. Almannavarnanefnd samþykkir lokaskjalið  

Þegar lokaskjalið hefur verið samþykkt liggja gildi, hlutverk, ábyrgð og 

annað fyrirkomulag endanlega fyrir.   

Brýn verkefni 

Samráðsvettvangurinn þarf að taka á ýmsum verkefnum og þó hér sé ekki 

farið yfir þau öll þá eru nokkur brýn verkefni sem rétt er að nefna. 

Hvað er hægt að gera strax.  Í verkefninu í Stokkhólmi var farið yfir og 

leitast við að draga fram og flokka viðfangsefni sem væri hægt að leysa fljótt 

og hefðu góð áhrif á viðbúnaðarmálin og samstarfið.  Hægt væri að taka slíkt 

upp, enda ýmis brýn atriði sem fljótlegt er að leysa ef formlegt samráð og 

samvinna er fyrir hendi.  

Upplýsingaflæði og samskipti á milli aðila eru undirstöðuatriði og forsenda 

fyrir því að aðrir þættir gangi upp.  Lagt er til að skoðaðir verði möguleikar á 

lokaðri vefsíðu fyrir þá sem koma að samstarfinu þar sem hægt verður að 

deila upplýsingum, vinna að sameiginlegum verkefnum, stöðuskýrslur verk-

efna o.s.frv. 

Aðgerðastjórn í aðgerðum er í dag með fulltrúum viðbragðsaðila og byggir á 

skipulagi sem skilgreint er í lögum um almannavarnir.  Byggja þarf upp 

aðgerðastjórn sem tryggir samhæfingu og samstarf þó ekki sé lýst yfir 

formlegu almannavarnaástandi skv. lögum og þá undir stjórn þess sem fer 

með viðkomandi málaflokk hverju sinni.  Tryggja þarf tengingar við aðra 

mikilvæga aðila s.s. neyðarstjórnir sveitarfélaganna og stofnanir og fyrirtæki 

sem sinna SMÞ. 

Fræðsla og æfingar.  Til að tryggja þekkingu innan samráðsvettvangsins og 

þeirra sem að honum koma þarf að standa fyrir sameiginlegri fræðslu og 

æfingum.  Æfingarnar geta verið einfaldar skrifborðsæfingar, skrifborðs-

æfingar með mótleik eða verklegar æfingar. Til að auka sameiginlega sýn 

allra innan sveitarfélaganna, stofnana og annarra sem koma að þessum mála-

flokki þyrfti að útbúa fræðsluefni sem hver og einn aðili getur kennt innanhúss 

hjá sér. 
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Viðbragðsáætlanir.  Stór hluti af starfi vettvangsins verður að fara yfir, 

kynna og búa til viðbragðsáætlanir.  Setja þarf upp ferli fyrir gerð viðbragðs-

áætlana sem inniheldur meðal annars upplýsingar um ábyrgð, vinnu við áætl-

anir, innihald og samþykktarferli ásamt því hvernig kynna skuli viðbragðs-

áætlanir og hvar þær séu vistaðar.   

Kostnaður 

Ekki hefur verið unnin kostnaðuráætlun fyrir verkið samkvæmt þessum til-

lögum.  Gert er ráð fyrir að hver aðili beri kostnað af sinni aðkomu, enda ber 

hver þeirra ábyrgð á ákveðnum málaflokki þar sem þarf að tryggja órofna 

þjónustu í samráði og samvinnu við aðra.  Hinsvegar þarf gott utanumhald og 

skipulagningu og miðað við umfang og mikilvægi þyrfti að reikna með að 

lágmarki tveim starfsmönnum, verkefnastofnsstjóra og verkefnastjóra með 

honum.  Það grundvallast á því að lykilaðilar leggi til starfsfólk í sjálfa vinnuna 

og er þar ekki sist horft til starfsfólks sveitarfélaganna, bæði vegna þeirrar 

þekkingar sem þar er til staðar, en einnig vegna ábyrgðar sveitarfélaganna á 

málaflokknum. 
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