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U M S Ö G N  R A U Ð A  K R O S S  Í S L A N D S

um

frumvarp til laga

um almannavarnir, þskj. 204 -  190. mál.

(Lagt fyrir ALþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

I. Almennt um málið
Rauði kross ísLands er þátttakandi í hjálparliði almannavarna og hefur haft samning við 
ísLensk stjórnvöld þar að Lútandi síðan árið 1974. Samningurinn var siðast endurnýjaður árið 
2002. Verkþáttur félagsins, fjöldahjálp og félagslegt hjálparstarf, snýr að velferð almennra 
borgara á neyðartímum s.s. sálrænn stuðningur, upplýsingaöflun/-gjöf og helstu grunnþarfir 
(fæði, klæði og húsaskjól).

Rauði krossinn styður nýtt frumvarp til laga um almannavarnir í meginatriðum og telur að 
efnistök þess séu mun nútímalegri en í giLdandi lögum og meira i takt við það vinnulag sem 
tíðkast innan almannavarna. Verkaskipting, ábyrgð og samskiptareglur eru einnig geróar 
skýrari.

Rauði krossinn gerir þó athugasemdir við nokkur atriði frumvarpsins sem lúta einkum að 
þætti Rauða krossins innan skipuLags atmannavarna.

II. Athugasemdir við einstaka greinar 

ll.gr.
Á siðustu árum hefur skapast sú hefð að Rauði kross íslands hafi fulltrúa í 
aðgerðastjórnum, enda hefur hann með höndum framkvæmd á þeim verkþætti innan 
almannavarna er snýr að velferð fólks, fjöldahjálp og félagslegu hjálparstarfi. Rauði 
krossinn telur sig geta gert kröfu á að sitja við sama borð og Slysavarnafélagið 
Landsbjörg í ákvarðanatöku og stjórnun enda mynda bæði félögin hjálparlið 
almannavarna samkvæmt samkomulagi við stjómvöld og hafa hvort fyrir sig 
skilgreind hlutverk.

Breytingatillaga á 1. mgr.

„Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í 
viðkomandi lögregluumdæmi ásamt fulltrúa almannavarnanefndar í samvinnu við 
samhæfingar- og stjórnstöð. Rauði kross íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg hafa með 
höndum stjórn á þeim verkþáttum sem þeim hefur verið falið að sinna samkvæmt 
samkomulagi við ríkislögreglustjóra um skipan hjálparliðs almannavarna. í stjórn aðgerða 
felst m.a. skipulag björgunar- og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns sem getur eða hefur 

skapast og að stýra neyðaraðgerðum í samvinnu við samhæfingar- og stjórnstöð, sbr. 12. gr."



12. gr.
Gerð er athugasemd við þessa grein með sömu rökum og í athugasemd um 11. gr. 
Rauði kross íslands hefur átt fulltrúa í svokölluðum samráðshópi 
Samhæfingarstöðvarinnar, sem hefur hingað til haft svipað hlutverk og stjórnin sem 
mælt er fyrir í frumvarpinu, auk fulltrúa í áhöfn stöðvarinnar. Áhöfn félagsins í 
Samhæfingarstöðinni sinnir samræmingu á fjöldahjálp og félagslegu hjálparstarfi, 1. 
stigs áfallahjálp í samráði við landlækni, úrvinnslu skráninga og samskipti við erlend 
sendiráð og ræðismenn í almannavarnaaðgerðum. Nauðsynlegt er að Rauði krossinn
fái áfram að taka þátt í ákvörðunum um ,,innra skipulag, rekstur og samstarf
viðbragðsaðila" (skv. 5. mgr.) í samhæfingar- og stjórnstöðinni.

í 6. mgr. segir: ,,Stjórnin getur ákveðið að viðbragðsaðitar almannavarna, sem ekki 
eiga fulltrúa i stjórn samhæfingar- og stjórnstöðvar, tilnefni futltrúa i samhæfingar- og 
stjórnstöðvarráð sem er stjórninni tit ráðuneytis við ákvarðanir hennar."

Gera verður ráð fyrir því að Rauða krossi íslands yrði boðin aðild að hinu svokallaða 
samhæfingar- og stjórnstöðvarráði sem stjórn er heimilt að stofna (skv. greinargerð 
með frumvarpinu) ef af stofnun ráðsins yrði. Rauði kross íslands yrði ósáttur við þær 
málalyktir enda eru aðeins tveir viðbragðsaðiLar í Samhæfingarstöðinni sem fá ekki 
aðiLd að þeirri stjórn sem mælt er fyrir í frumvarpinu, Rauði kross íslands og 
FLugstoðir. FéLagið teLur þó óLíkLegt að stofnað verði tiL ráðsins og ef af því verður er
hæpið að það komi tiL með að hafa mikil áhrif.

Breytingatillögur á 4. mgr.

„Samhæfingar- og stjórnstöð Lýtur tíu manna stjórn sem dómsmálaráðherra skipar. Formaóur 
stjórnar skal skipaður af ráðherrum án tilnefningar. RfkisLögregLustjóri, Landhelgisgæsla 
ísLands, Landlæknir, stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, stjórn samræmdrar 
neyðarsvörunar, stjórn Rauða kross íslands og stjórn Slysavarnafélagsins Landsbjargar 
tilnefna hver sinn fulltrúa í stjórnina og skulu þeir valdir úr hópi þeirra sem taka virkan þátt í 
starfi samhæfingar- og stjórnstöðvarinnar. Auk þess tilnefna samgönguráðherra og stjórn 
Sambands islenskra sveitarfélaga hvor sinn fulltrúa."

14. gr.
Hefð hefur skapast fyrir því að Rauði kross ísLands taki að sér framkvæmd þeirra 
verkþátta sem nefndir eru i greininni í samvinnu við hið opinbera, einkum 
sveitarféLög. Má þar nefna uppLýsingaþjónustu til almennings, ýmsa félagslega 
aðstoð, áfallahjálp og uppbyggingu i kjöLfar náttúruhamfara, m.a. húsnæðisaðstoð.

Sem dæmi má nefna þjónustumiðstöð sem Rauði kross ísLands rak í samvinnu við 
Vestmannaeyjakaupstað í Hafnarbúðum i kjöLfar gossins árið 1973, 
þjónustumiðstöðvar í Reykjavík og á FLateyri í kjölfar snjófLóðsins á FLateyri árið 1995 
og þjónustumiðstöð á HeLLu í kjölfar jarðskjálftanna á Suðurlandi árið 2000. 
HjáLparsími Rauða krossins 1717 hefur þegar sannað giLdi sitt sem uppLýsingasími 
aLmannavarna, áfallahjálparteymi féLagsins er regLuLega virkjað í aðgerðum og bæði 
deildir féLagsins og landsskrifstofa hafa áratuga reynslu af féLagsLegu hjálparstarfi og 
uppLýsingagjöf tiL almennings. Þá má benda á að sérstakLega er getið um framLag



Rauða kross íslands þegar um langtimasamstarf við uppbyggingu á skaðasvæði er að 
ræða í „Samkomulagi um skipan hjálparliðs almannavarna" frá árinu 2002.

Rauði kross íslands fagnar því að sérstakur liður skuli vera í frumvarpinu um þennan 
mikilvæga þátt í neyðaraðgerðum en bendir á að aðild félagsins er hvorki nefnd í 
frumvarpinu né greinargerðinni.

Rauði krossinn Lýsir sig tiLbúinn til að koma að framkvæmd þjónustumiðstöðva i 
neyðaraðgerðum i samstarfi við hið opinbera og gera sérstakt samkomulag um það 
við ríki og sveitarfélög.

III. Lokaorð.
Rauði krossinn er elsta, virtasta og útbreiddasta mannúðarhreyfing í heimi með starfsemi í 
185 löndum. Grundvallarmarkmið Rauða krossins byggja meðal annars á mannúð, 
óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði og sjálfboðinni þjónustu og eftir þeim vinna 97 miLLjónir 
félagsmanna og sjálfboðaliða og 300 þúsund starfsmenn hreyfingarinnar um allan heim.

Þéttriðið net landsfélaga Rauða krossins kemur á hverju ári milljónum manna til aðstoðar í 
kjölfar náttúruhamfara, vopnaðra átaka og annarra stóráfalla.

Rauði kross íslands hefur á að skipa 50 deildum um allt land, tæplega 19.000 félagsmönnum 
og 2000 sjálfboðaliðum og þar af eru nokkur hundruð þjálfaðir í að starfa innan skipulags 
almannavarna. Félagið er hér eftir sem hingað til tiLbúið til samstarfs og samvinnu við 
stjórnvöld á sviði almannavarna og fulltrúar félagsins óska hér með eftir fundi með 
allsherjarnefnd til að ræða þessi mál frekar.




