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Ágætu sveitarstjórar.
Kjartan lögreglustjóri leggur það til að í vetur verði haldnar sérstakar almannavarnavikur í hverju sveitarfélagi.
Unnið verði að verkefnum tengdum almannavörnum og lykilstarfsmenn sveitarfélagana taki þátt í því. Fræðsla um
þau mál sem snú að hverju svæði verði í boði og t.d. geti kennarar eða fulltrúar skólana fengið fræðslu sem síðan
væri hægt að nýta til að miðla til barna og unglinga.
Fundað yrði með viðbragðsaðilum og í lok vikunnar yrði íbúafundur þar sem almannavarnamál væru kynnt og
sérfræðingur á tilteknu svið væri fengin til að kynna það sem áhugavert væri.
Viðhengd eru drög að dagskrá vikunnar og einig drög að dagsetningum fyrir hvert sveitarfélag.
Allt er þetta á vinnslustigi og ábendingar um hvaðeina vel þegnar.
Í tveim tilfellum er gert ráð fyrir að vikan verði sameiginleg með tveim sveitarfélögum en þó gert ráð fyrir
íbúafundi aðskildum.
Gott væri að fá viðbrögð ykkar sem fyrst til að undirbúningur geti farið á fulla ferð!
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Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru
trúnaðarmál. Hafið þér fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans, biðjum við yður að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga
nr 81/2003, um fjarskipti, og gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá yður né notfæra yður þau á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að þau
hafi ranglega borist yður. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr.laganna.
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