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Efni: Umsögn um breytingu á lögum um rannsókn sjóslysa, nr. 68/2000.

Ég undirritaður hefi eftirfarandi athugasemdir við frv. til laga um breytingu á lögum um 

rannsókn sjóslysa:

Stykkishólmi eða annars staðar.

Ráðherra, sem er ábyrgur fyrir starfsemi rannsóknarnefndar sjóslysa og kostnaði við 

rekstur nefndarinnar úr ríkissjóði, gæti vel komist að þeirri niðurstöðu að hagkvæmara

og nálægðar við stofhanir, sem nauðsynlegt kann að verða fyrir rannsóknarstofnun 

sjóslysa að líta til og hafa mikla og nána samvinnu við í tengslum við rannsókn 

sjóslyssins.

Hér vil ég fyrst nefiia þá stofiiun sem hefur ásamt samgönguráðuneytinu mesta ábyrgð á

Kópavogi. Fjölmargar aðrar stofiianir má nefiia sem mikilvægt er að rannsóknanefiidin 

hafi sem greiðastan og fljótastan aðgang að t.d. Háskóla íslands og Iðntæknistofiiun, þar 

sem eru framkvæmdar margs konar vísindalegar prófenir á styrkleika efiia og fleiru sem 

varðar rannsóknir slysa. í Stýrimannaskólanum í Reykjavík er einnig fullkominn 

siglingahermir (samlíkir) og er þar unnt að kanna aðstæður við siglingar og árekstra,

Reykjavík, 21. feb. 2003

l.g r .:

Ég álít ekki rétt að binda í lög, að aðsetur rannsóknamefndar sjóslysa verði í

þætti að nefndin hefði aðsetur annars staðar á landinu og þá bæði tekið tillit til rannsókna

öryggi skipa og siglingum við landið, þ.e. Siglingastofiiun íslands, sem hefur aðsetur í
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einnig eru þar margs konar önnur siglingatæki, ratsjár, GPS-tæki, dýptarmælar og 

fjarskiptatæki, sem vel getur þurft að nota og hafa erlendis verið notuð í sambandi við 

rannsóknir sjóslysa. Hið sama á við um Vélskóla íslands, þar er fullkominn vélhermir og 

margs konar vélar og tæki sem er unnt að nota ef þörf kreíur við nákvæmar rannsóknir.

5. gr. : Ég álít að hæstvirt samgöngunefnd verði að athuga þessa grein mjög vandlega 

áður en hún verður bimdin í lög.

Ekki verður í fljótu bragði séð hversvegna svo mikil leynd verður að hvíla yfir störfum 

Rannsóknane&dar sjóslysa. Skýrslur Rannsóknamefiidarinnar hafa verið mjög 

mikilvægar í sambandi við fyrirbyggjandi fræðslu í Stýrimannaskólanum. Nákvæmar 

upplýsingar um fjarskipti í "Aðgerðarskýrslu Björgunarmiðstöðvar" hafa t.d. leitt í ljós 

augljós mistök í hlustun, sem verða þá öllum augljós og til eftirbreytni að lagfæra. Ég 

skil því ekki hvaða tilgangi það þjónar að heimila ekki aðgang að "hvers konar skráðum 

íjarskiptum eða upptökum af íjarskiptum milli þeirra sem nefndin yfirheyrir við 

rannsókn málsins".

Auðvitað er sjálfsagt og verður að virða nafnleynd og öll gögn er varða heilsufar 

("læknisfræðileg gögn") ákveðinnar persónu, en af þeim gögnum getur þó margt tengst 

slysum.

Með tilliti til upplýsingalaga nr. 50/1996 sem vitnað er til í athugasemdum við 

frumvarpið tel ég að þessi grein þurfi frekari athugunar við í lýðfrjálsu landi.

Skv. 5. gr. á Rannsóknarnefnd sjóslysa að ákveða hvaða gögn umsagnaraðili fær í hendur 

til þess að veita umsögn um málið. Við erum þessu mjög ósammála. Til þess að gefa 

rétta og góða umsögn, sem Rannsóknarnefhdin hlýtur að leggja mikla áherslu á að fá í 

hendur, til að komist verði að sem réttastri og nákvæmastri niðurstöðu um tildrög og 

orsakir slyssins verður umsagnaraðili að fá í hendur öll þau gögn sem hann óskar eftir. 

Auðvitað má og verður hugsanlega að merkja öll gögn sem trúnaðarmál og ef til vill þarf 

umsagnaraðili mun fleiri og ítarlegri gögn en Rannsóknarnefhd sjóslysa kemur í hug. 

Með þessu ákvæði getur Rannsóknarnefndin einnig haft mjög stýrandi áhrif á 

umsagnaraðila, sem getur ekki verið ætlun Alþingis^ða ráðhen-a.
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