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Heil og sæl Elín

Meðfylgjandi er núverandi skipun skipulags og bygginganefodar vamarsvæða (sjá vef UTN 
http://www.utanrikisradunevti.is/stoftianir-og-nefiidir/innlendar-stofiianir/nr/464) en um það 
var spurt á fundi samgöngunefiidar í morgun. Nefiidin fer með þessi mál á öllu 
flugvallarsvæðinu enn gert er ráð fyrir að það breytist með samþykkt frumvarpsins.

4. Skipulags-, byggingar- og 
umhverfisnefnd varnasvæða
(Planning-, Building- and Environmental Affairs Committee)

Skipuð af utanríkisráðherra samkvæmt reglugerð um skipulags-, bygginga- og 
umhverfismál á vamarsvæðum, nr. 471/1999. (Appointed by the Minister for 
Foreign Affairs in accordance with Regulation No. 471/1999 on Planning, Building 
and Environmental Affairs of the Agreed Areas.)

Guðmundur Björasson, verkfræðingur, formaður (Chairman) - gudmund hjá hs.is
Bima Hallsdóttir, umhverfisverkfræðingur
Guðjón Guðmundsson, framkvæmdatjóri
Bjöm Ingi Knútsson, flugvallarstjóri
Sigurður Thoroddsen, aðstoðarskipulagsstjóri, ritari
Friðrik Jónsson, sendiráðunautur

Stefán Thordersen hefiir nú tekið sæti Bjöms Inga.

http://www.utanrikisradunevti.is/stoftianir-og-nefiidir/innlendar-stofiianir/nr/464


Nefndir á vegum utanríkisráðuneytisins

Vinsamlega athugið að netföngin eru ekki virk. Það er gert til að sporna við ruslpósti. Til að 
virkja netfang er það afritað og h|á breytt í

1. Varnarmálanefnd

(Defence Committee)

Starfar á grundvelli vamarsaninings íslands og Bandaríkjanna frá 1951. (Appointed by the Minister for 
Foreign AfFairs on the basis of the bilateral Defence Agreement between Iceland and the United States 
of America of 1951.)

Þórir Ibsen, formaður (Chairman) - thorir.ibsen hjá utn.stjr.is

2. Kaupskrárnefnd

(Wage Committee)

Skipuð af utanríkisráðherra til að ákveða ráðningarkjör og vinnuskilyrði  ̂starfsmanna vamarliðsins 
samkvæmt 6. gr. laga um framkvæmd tiltekinna þátta í vamarsamstarfi Islands og Bandaríkjanna, nr. 
82/2000, og reglugerð um kaupskrámefrid vamarsvæða, nr. 284/1999. (Appointed by the Minister for 
Foreign Affairs in accordance with Article 6 of Act No. 82/2000 on the Implementation of Certain 
Aspects of the Defense Relationship between the Republic of Iceland and the United States of 
America and Regulation No. 284/1999 on the Wage Committee of the Agreed Areas.)

Sigmjón Óm Þórsson, formaður (Chairman)
Hannes Gunnar Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SA 
Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ 
Veturliði Þór Stefánsson, sendiráðsritari

3. Kærunefnd kaupskrárnefndar

(Wage Committee's Appeal Board)

Tekur til úrskurðar niðurstöðu kaupskrámefndar vamarsvæða í sérstökum tilvikum, sbr. 3. mgr. 6. gr. 
laga um framkvæmd tiltekinna þátta í vamarsamstarfi íslands og Bandaríkjanna, nr. 82/2000, og 14. 
gr. reglugerðar um kaupskrámefnd vamarsvæða, nr. 284/1999. (Rules on the Decisions of the Wage 
Committee of the Agreed Areas in specific cases, cf. Article 6 (3) of the Act No. 82/2000 on the 
Implementation of Certain Aspects of the Defense Relationship between the Republic of Iceland and 
the United States of America and Article 14 of Regulation No. 284/1999 on the Wage Committee of 
the Agreed Areas.)

Hallgrímur Snorrason, formaður (Chairman)
Magnús M. Norðdahl, lögfræðingur 
Jón H. Magnússon, lögfræðingur

4. Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd varnasvæða



(Planning-, Building- and Environmental Affairs Committee)

Skipuð af utanríkisráðherra samkvæmt reglugerð um skipulags-, bygginga- og umhverfismál á 
vamarsvæðum, nr. 471/1999. (Appointed by the Minister for Foreign Affairs in accordance with 
Regulation No. 471/1999 on Planning, Ðuilding and Environmental Affairs of the Agreed Areas.)

Guðmundur Bjömsson, verkfræðingur, formaður (Chairman) - gudmund hjá hs.is
Bima Hallsdóttir, umhverfisverkfræðingur
Guðjón Guðmundsson, framkvæmdatjóri
Bjöm Ingi Knútsson, flugvallarstjóri
Sigurður Thoroddsen, aðstoðarskipulagsstjóri, ritari
Friðrik Jónsson, sendiráðunautur

5. Forvalsnefnd

(Pre-Qualification Selection Committee)

Skipuð af utanríkisráðherra samkvæmt 7. gr. laga um framkvæmd tiltekinna þátta í vamarsamstarfí 
íslands og Bandaríkjanna nr. 82/2000, og reglugerð um forval og skilgreiningu íslenskra fyrirtækja 
vegna útboðs á grundvelli sjóflutningasamningsins nr. 493/2003. (Appointed by the Minister for 
Foreign AfFairs in accordance with Article 7 of Act No. 82/2000 on the Implementation of Certain 
Aspects of the Defense Relationship between the Republic of Iceland and the United States of 
America and Regulation No. 493/2003 on Pre-Selection and Definition of Icelandic Undertakings for 
the Purpose of Calls for Tenders within the Framework of the Maritime Transport Agreement.)

Veturliði Þór Stefánsson, formaður (Chairman) - veturlidi.stefansson hjá utn.stjr.is 
Kiistinn Jörundsson, viðskiptafræðingur 
Sveinn Þorgrímsson, verkfræðingur

6. Skaðabótanefnd

(Claims Committee)

Skipuð af utanríkisráðherra samkvæmt 2. tl. 12. gr. viðbætis um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og 
eignir þeirra, sbr. lög nr. 110/1951, um lagagildi vamarsamnings milli íslands og Bandaríkjanna og um 
réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess. (Appointed by the Minister for Foreign Affairs pursuant 
to Article 12 (2) of the Annex on the Status of the United States Personnel and Property, cf. Act No. 
110/1951 onthe Legal Validity of the Defense Agreement between Iceland and the United States of 
America and on the Status of the United States Personnel and their Property.)

Benedikt Bogason, lögfræðingur, formaður (Chairman)
Guðný Bjömsdóttir, lögfræðingur 
Linda Bentsdóttir, lögfræðingur 
Veturliði Þór Stefánsson, sendiráðsritari

7. íslandsnefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna

(Icelandic National FAO Committee)

Frá utanríkisráðuneyti:
Grétar Már Sigurðsson, formaður (Chairman) - gretar.mar.sigurdsson hjá utn.stjr.is

Frá landbúnaðarráðuneyti:
Guðmundur B. Helgason



Frá sj ávarútvegsráðuneyti:
Jón B. Jónasson

8. Samráðsnefnd atvinnulífs og stjórnvalda um utanríkisviðskipti og útflutningsaðstoð

(The Consultative Committee on Extemal Trade)

Skipuð af utanríkisráðherra skv. lögum nr. 160/2002, sem samráðsvettvangur um starfsemi 
Útflutningsráðs íslands. í ne&idinni eiga sæti auk formanns fulltrúar samtaka atvinnulífsins og 
stjómvalda. (Appointed by the Minister for Foreign Affairs in accordance with Act No. 160/2002, as a 
consultative body on Extemal Trade Issues. The members of the Committee represent the business 
community and the Govemment.)

Af hálfu atvinnulífsins sitja í nefndinni fulltrúar:

- Samtaka atvinnulífsins
- Samtaka verslunarinnar - FÍS
- Viðskiptaráð íslands
- Samtaka iðnaðarins
- Landssambands íslenskra útvegsmanna
- Samtaka fiskvinnslustöðva
- Bændasamtakanna
- Samtaka ferðaþjónustunnar
- SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu
- Bandalags íslenskra listamanna
- Samtaka íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja

Af opinberrí hálfii sitja í nefndinni:

- fulltrúi utanríkisráðherra, sem er formaður
- fulltrúi iðnaðar- og viðskiptaráðherra
- fulltrúi landbúnaðarráðherra
- fulltrúi menntamálaráðherra
- fulltrúi samgönguráðherra
- fiilltrúi sjávarútvegsráðherra

Þá eiga sæti í nefndinni fulltrúar:

- Byggðastofhunar
- Ferðamálaráðs
- Nýsköpunarsj óðs atvinnulífsins
- Iðntæknistofnunar
- StjómÚtflutningsráðs íslands


