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Umsögn ríkislögreglustjóra 

um frumvarps til laga um almannavarnir, þskj. 204

Ríkislögreglustjórinn hefur haft til umsagnar að beiðni allsheqamefiidar Alþingis frumvarp til 
laga um almannavamir. Umsögnin fer hér á eftir.

I .

Núgildandi lög um almannavamir eru að grunni frá 1962 og voru þá m.a. byggð á reglum um 
loftvamir Reykjavíkur. í upphafi fjölluðu lögin eingöngu um vamir gegn hemaðarvá. Árið 1967 
var lögunum breytt í þá átt að þau tækju einnig til viðbragða vegna náttúrhamfara og annarrar 
vár. Þama var stigið skref sem nágrannaþjóðir okkar hafa verið að stíga undanfarin ár. Frá 1967 
til 2003 voru gerðar nokkrar breytingar á lögunum aðallega til aðlögunar á breyttum aðstæðum í 
stjómkerfinu t.d. vegna nýrra stofhana. Árið 2003 var gerð breyting á þeim hluta laganna sem 
nær til stjómar ríkisvaldsins í almannavömum með því að flytja verkefni frá almannavamaráði til 
ríkislögreglustjóra. Stofnunin Almannavamir ríkisins sem fór með framkvæmd laganna að hálfu 
ríkisins í umboði dómsmálaráðherra og almannavamaráðs var lögð niður og fjórir starfsmenn 
þaðan hófu störf í nýrri almannavamadeild ríkislögreglustjóra. í dag starfa þar 6 starfsmenn þar 
af einn ráðinn tímabundið sameiginlega með Slysavamafélaginu Landsbjörgu og Neyðarlínunni.

II.

Almennt um frumvarpið

Með breytingum á lögum um almannavamir gefst tækifæri til að færa málaflokkinn til þess 
umhverfis sem unnið er í nú. Þó að frumvarpið byggi í grundvallaratriðum á gildandi lögum t.d. 
varðandi verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, er einnig að finna í því margar góðar nýjungar. 
Af greinargerð frumvarpsins má ráða að markmið með þessum breytingum komi m.a. fram i 
meginreglunum fjórum sem settar em fram í athugasemdum með 2. gr. Einnig kemur fram að 
verkaskipting á að vera skýr, stjómskipulag aðgerða sé einfalt og gegnsætt og kjami þess sé í 
samhæfingar- og stjómstöð.

í frumvarpinu er ríkislögreglustjóranum falin mörg og mikilvæg verkefni sem byggja á náinni 
samvinnu við þá aðila sem bera að jafnaði ábyrgð á ýmsum málaflokkum og er þar stuðst við 
áðumefndar grunnreglur.



Almannavamadeild ríkislögreglustjórans, ásamt öðrum deildum embættisins, hefur Qallað 
ítarlega um frumvarpið og er umsögn þessi byggð á þeirri vinnu. Lagt er til að hluti af lögum um 
almannavamir verði orðskýringar, enda er mikilvægur hluti þess að lög um neyðarviðbrögð virki 
á ögurstundu að allir hafi sama skilning á hugtökum og orðanotkun.

Orðskýringar
Hér á eftir fara dæmi um hugtök og orð sem gott væri að skilgreina og sá skilningur sem 
ríkislögreglustjóri leggur í þau.

Aðgerðarstjóm Heildarstjómun og samhæfíng aðgerða í umdæmi. 
Getur náð yfir einn vettvang eða fleiri. 
Aðgerðarstjómun felst m.a. í samskiptum við 
vettvangsstjóra, þau starfssvæði innan umdæmis, 
sem falla ekki imdir vettvangsstjóra og samskiptum 
við Samhæfingar- og stjómstöð.

Vettvangsstjóm Æðsti stjómandi á vettvangi. Stjómar og samhæfir 
aðgerðir allra starfseininga á vettvangi. Heyrir 
undir aðgerðastjóm.

Tæknileg stjóm Bein verkstjóm ákveðinna viðbragðsaðila t.d. 
slökkviliðs eða björgunarsveita, stjómun þeirra 
verkþátta sem undir viðkomandi heyra svo sem 
útfærsla við lausn verkefha og stjóm eigin liðsafla. 
Sá sem fer með tæknilega stjóm ákvarðar hvemig 
tiltækum liðsafla sem undir hann heyrir er beitt og 
forgangsraðar verkefnum.

Verkþáttastjórar Stjómendur undir vettvangsstjóm t.d. í hópslysum; 
björgunarstjóri, aðhlynningarstjóri, gæslustjóri og 
flutningastjóri.

Fagstjómandi Sama og tæknileg stjóm

SABF Verkþáttaskipurit sem útskýrir verkefni sem leysa 
þarf við stjóm neyðaraðgerða gengur undir þessu 
nafni en skammstöfunin stendur fyrir upphafsstafí í 
fjórum lykilverkþáttum skipuritsins, þ.e. Stjómun, 
Áætlun, Bjargir og Framkvæmd

A lmannavamastig Skilgreiningar á alvarleika ástands.

Almannavamaástand Það ástand sem kallar á viðbrögð samkvæmt lögum 
þessum. Ýmist er þetta skilgreint í viðkomandi 
viðbragðsáætlun eða slíkt verður mat 
viðbragðsaðila hveiju sinni í samvinnu við
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samhæfingar- og stjómstöð

Sviðsábyrgðarreglan Sá aðili sem fer venjulega með stjóm tiltekins sviðs 
samfélagsins eða tiltekins svæðis eða umdæmis 
skal skipuleggja viðbrögð og koma að stjóm 
aðgerða þegar hættu ber að garði.

Grenndarreglan Staðbundin stjómvöld undirbúa fyrirbyggjandi 
ráðstafanir og viðbragðsáætlanir.

Samkvæmnisreglan Yfirvald eða stofnun sér á hættustundu um 
björgunarstörf á verksviði sínu.

Samræmingarreglan Allir viðbragðsaðilar samhæfa störf sín við 
undirbúning aðgerða vegna hættuástands þannig að 
búnaður og mannafli sé nýttur á skilvirkan hátt

Viðbragðsaðilar Þeir aðilar sem hafa hlutverki að gegna í 
viðbrögðum gegn hættu.

Rýming Þegar íbúar þurfa að yfirgefa heimili sitt vegna 
yfirvofandi hættu og fara á öruggan stað innan 
þéttbýliskjama eða sveitarfélags sem þeir búa í. 
Þetta getur t.d. verið rýming hluta bæjarfélags 
vegna hættu á snjóflóði.

Brottflutningur Þegar allir íbúar stærra svæðis eru fluttir í annað 
sveitarfélag t.d. eins og gert var i 
V estmannaeyj agosinu 1973.

Þolendur Einstaklingar sem með beinum eða óbeinum hætti 
verða fyrir afleiðingum áfalls.
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III.

Athugasemdir við einstakar greinar

1. grein

Niðurlag 1. gr gildandi laga er ekki fellt niður í frumvarpinu eins og má skilja á greinargerð. Þar 
segir; "Niðurlag 1. gr. núgildandi laga er fellt niður enda er markmið laga þessara að setja 
heildarramma um almannavamastörf og vísan til annarra laga því óþörf og til þess fallið að skapa 
vafa um hver fari með yfirstjóm aðgerða í almannavamaástandi." Ríkislögreglustjórinn er 
sammála því sem fram kemur í greinargerðinni. Ef textinn “enda falli þau störf ekki undir aðra 
samvæmt lögum” héldi sér, yrði áfram óljóst hvert ábyrgðarsvið hvers og eins yrði í 
almannavamaástandi.

Embættið leggur því áherslu á að þessi texti verði felldur út eins og gert er ráð fyrir í greinargerð 
með frumvarpinu, enda gildir sviðsábyrgðarreglan og samkvæmnisreglan við 
almannavamaástand og það stjómvald sem fer með stjóm tiltekins málflokks heldur því áfram 
tæknilegri og faglegri stjóm þess í almannavamaástandi.

Dæmi eru um að ekki hafi verið virkjað skipulag almannavama vegna óvissu um hver færi þá 
með tæknilega stjóm ákveðinna verkefiia. Slíkt er eingöngu fallið til þess að draga úr öryggi 
þolenda áfalla.

2. grein

Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu gilda grunnreglumar fjórar við umsjón verkefna á sviði 
almannavama. Með hliðsjón af athugasemd við 1. gr. er mikilvægt að hafa þetta í huga og 
hugsanlega mætti kveða sterkar að orði með ábyrgð allra samkvæmt reglunum.

3. grein.

Rikislögreglustjórinn telur stofiiun almannavama- og öryggismálaráðs mikilvægt framfaraskref 
til að gefa þessum málaflokki aukið vægi og til samræmis við það sem gerst hefur í 
nágrannalöndum, þar sem þeir sem bera pólitíska ábyrgð koma meira að stefhumörkun 
málaflokksins.

5. grein.

í greininni er fjallað um starfrækslu ríkislögreglustjórans á samhæfingar- og stjómstöð í 
Reykjavík. Rikislögreglustjórinn leggur til að lögbundið verði að varastöð slíkrar samhæfmgar- 
og stjómstöðvar verði rekin á Akureyri eins og vísir er að nú þegar.

7. grein
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í greininni eru verkefni ríkislögreglustjórans vegna almannavama talin upp. Eins og fram kemur 
í greinargerðinni er ekki hægt að tíunda öll verkefni sem ríkislögreglustjórinn mun þurfa að sinna 
vegna málaflokksins en víða í frumvarpinu er fjallað um verkefni embættisins. 
Almannavamadeild ríkislögreglustjórans hefur þegar með höndum flest þau verkefiii sem þama 
em nefnd, en umfang þeirra mun þau aukast verulega með hinni víðtæku skyldu ríkisvaldsins og 
sveitarfélaga til að kanna áfallaþol og gera viðbragðsáætlanir sbr. 15. til 18. gr. frumvarpsins.

9. grein

í greininni er kveðið á um að fulltrúar sveitarstjóma sem í starfi sínu sinna verkefiium í þágu 
öryggis hins almenna borgara sitji í almannavamanefiid. Til samræmis þyrftu fulltrúar 
staðbundinna stjómvalda ríksins sem í starfi sínu sinna verkefnum í þágu öryggis hins almenna 
borgara að eiga sæti í nefndinni. Þetta eru t.d. lögreglustjórar og fulltrúar heilbrigðisstofnanna. 
Þetta er í samræmi við grenndarregluna. Ekki er gerð athugasemd við að sýslumenn sitji í 
almannavamanefnd en lögð áhersla á að aðrir staðbundnir fulltrúar ríkisins sem starfa við 
málaflokkinn eigi sæti í almannavamanefndum. í dag eiga fulltrúar Slysavamafélagsins 
Landsbjargar og Rauða kross íslands fúlltrúa í mörgum almannavamanefndum. Það 
fyrirkomulag hefúr reynst vel og er í samræmi við setu fúlltrúa þeirra í almannavama- og 
öryggismálaráði og mælir ríkislögreglustjórinn með því að aðkoma þessara aðila að 
almannavamanefndum verði tryggður. í fhimvarpinu segir að í hveiju sveitarfélagi skuli starfa 
almannavamanefhd en einnig er opnað á möguleika sveitarfélaga til samstarfs og sameiningu 
nefiida. Slíkt hefúr verið gert víða og mikilvægt er að halda áfiam þeirri þróun að sameina og 
styrkja almannavamanefhdir og að þetta frumvarp raski ekki þeim sameiningum sem þegar hafa 
orðið. í dag er fjöldi almannavamanefiida, skipt eftirfarandi eftir lögregluumdæmum:

Höfúðborgarsvæðið Ein nefiid
Akranes Ein nefiid
Borgames Ein nefhd
Snæfellsnes Ein nefhd
Vestfirðir Fimm nefiidir
Blönduós Ein nefnd
Sauðárkrókur Ein nefnd
Akureyri Tvær nefiidir
Húsavík Ein nefnd
Seyðisfjörður Þqár nefiidir
Eskifjörður Tvær nefiidir
Hvolsvöllur Ein nefnd
Selfoss Fjórar nefndir
Vestmannaeyjar Ein nefnd
Suðumes Þrjár nefndir

10. grein.
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Með hliðsjón af athugasemdum við 9. gr þá er hnykkt á því hér í athugasemd við 10. gr., sem 
fjallar um verkefni almannavamanefnda, að þeir sem eiga að stjóma og starfa eftir 
viðbragðsáætlunum þurfa að koma að gerð þeirra.

11. grein

Að stjóm aðgerða sé í höndum lögreglustjóra ásamt fulltrúa Slysavamafélagsins Landsbjargar og 
fulltrúa almananvamanefndar er ekki í samræmi við eitt af markmiðum laganna þ.e. að stjóm 
aðgerða sé skýr og gegnsæ. í dag sitja í aðgerðarstjómum fulltrúar ýmissa viðbragðsaðila í 
héraði og þykir eðlilegt að festa þátttöku fleiri en lögreglustjóra, fulltrúar björgunarsveita og 
almannavamanefiidar í lögum.

Misræmi er i því að nota hugtakið heildarstjóm um stjóm aðgerða á vettvangi.

Ríkislögreglustjóri leggur til að 11. gr. orðist eftirfarandi;

Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra i 
viðkomandi lögregluumdœmi. í  aðgerðarstjórn umdæmisins sitja ásamt lögreglustjóra 
slökkviliðsstjóri, fulltrúar Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Rauða kross íslands, 
heilbrigðisstofnunar umdæmisins, almannavarnanefndar og aðrir hlutaðeigandi aðilar sem 
tengjast aðgerðum hverju sinni. Stjórn aðgerða í undæminu er í samvinnu við samhæfingar- og 
stjórnstöð. Tæknileg stjórn hvers liðsafla á vettvangi er í höndum viðkomandi eininga í 
samræmi við dagleg verkefni þeirra. Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með stjórn og 
samhæfingu aðgerða á vettvangi.

Þetta er í samræmi við samkvæmnisregluna, grenndarregluna og sviðsábyrgðarregluna

12. grein

Það er mikilvægt að verkefiium sem sinnt er í Samhæfingarstöðinni í dag séu fest í lög. 
Ríkislögreglustjórinn gerir athugasemd við skipan aðila í stjóm samhæfingar- og stjómstöðvar. í 
dag er starfandi svo kallaður samráðshópur sem fer með svipað hlutverk og stjóminni er ætlað. í 
samráðshópnum sitja fulltrúar viðbragðsaðila sem hafa hlutverk á landsvísu auk fulltrúa 
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem í dag er slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins (SHS). 
Það að slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sé ætlað sæti í stjóminni auk fulltrúa Sambands 
íslenskra sveitarfélaga vekur upp spumingu um fulltrúi hvers SHS sé. Miðað við verkefiii og 
hlutverk samhæfíngar- og stjómstöðvar er óeðlilegt að einstakar staðbundnar viðbragðseiningar 
eigi fulltrúa í stjóm stöðvarinnar. Má reikna með að slíkt geti verið túlkað á þann hátt að sú 
viðbragðseining sé með einhveijum hætti sett hærra en aðrar staðbundar viðbragðseiningar.

Ríkislögreglustjórinn leggur til að stjóm RKÍ skipi einnig fulltrúa i stjóm samhæfingar- og 
stjómstöðvar. Einnig ætti fulltrúi frá Flugstoðum að sitja í stjóm þar sem þeir fara með 
framkvæmd leitar að týndu loftfari.
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í dag er skipulag þannig að fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjórans fer með leitar og 
björgunarmál á landi en almannavamadeild ríkislögreglustjóra með málefni almannavama og 
væri því æskilegt að RLS ætti tvo fulltrúa í stjóm samhæfmgar- og stjómstöðvar einn frá hvorri 
einingu.

13. grein

í lok greinarinnar er gerð tillaga um að við bætist texti: E f ósk berst ríkislögreglustjóra um að 
samhæfingar- og stjórnstöð taki við stjórn yfirstandandi aðgerða skal það ekki gert nema að 
höfðu samráði við viðkomandi lögreglustjóra.

14. grein

Greinin er mikilvægt framfaraskref og tryggir að sá hluti aðgerða sem litla athygli hefur fengið 
en skiptir þó miklu máli fyrir þolendur, þ.e. endurreisn samfélagsins, fái aukið vægi. í skipulagi 
slíkrar þjónustumiðstöðvar þarf þó að huga að því verklagi sem tíðkast í dag við upplýsingagjöf 
til almennings í gegnum flölmiðla.

15. grein

Við síðustu málsgrein leggur ríkislögreglustjórinn til að bætt verði við texta að þeir sem hafa 
verkefni samkvæmt viðkomandi viðbragðaáætlun staðfesti skyldur sínar með undiritun áætlimar. 
Þetta tryggir að allir geri ráð fyrir þessum skyldum i skipulagi sínu.

17. grein

Ríkislögreglustjóri á að sjá um samræmingu og samhæfmgu viðbragðsáætlana því þarf að tryggja 
að þær taki ekki gildi nema að ríkislögreglustjórinn samþykki þær sem hluta af samræmdu kerfi. 
Eðlilegt væri að ríkislögreglustjórinn undirriti allar viðbragðsáætlanir sem falla undir 15. og 16.
gr-

24. grein

í umræðum meðal viðbragðsaðila um frumvarpið hefur borið á þeim skilningi á 24. gr. að um sé 
að ræða rýmingu líkt og t.d. er fjallað um í lögum um vamir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 
49/1997. Skilningur ríkislögreglustjórans á þessu er, eins og kemur fram í orðskýringum í 
upphafi umsagnar þessarar, að þetta séu ólíkar aðgerðir og rýming sé hluti af stjóm aðgerða í 
umdæmi og því á höndum stjómvalda þar en brottflutningur sé stærri ákvörðun sem hafi áhrif á 
fleiri en eitt umdæmi. í eldri lögum var þessi ákvörðun í höndum ríkisstjómar en eðlilegt er að 
flytja þetta til ríkislögreglustjórans sem upplýsir dómsmálaráðherra um slíka ákvörðun. Þetta 
einfaldar og flýtir ákvörðun sem hugsanlega þarf að taka í skyndi.

7



IV.

Varðandi fjárhaglegan þátt frumvarpsins.

Þegar frumvarpið er skoðað liggur fyrir að verkefni ríkislögreglustjórans vegna almannavama 
mxmu aukast verulega ef þær skyldur ganga eftir sem lagðar eru á ýmsa aðila í samfélaginu og 
almannavamadeild ríkislögreglustjóra ber að samræma, hafa umsjón með og koma að í mismiklu 
mæli, samanber til dæmis 16. gr. frumvarpsins. Það er því ljóst að styrkja þarf 
almannavamadeild embættisins til samræmis við það. Slíkt ræðst að sjálfsögðu af fjárveitingum 
til málaflokksins hveiju sinni. Hafa þarf í huga að sú skylda ríkislögreglustjórans, að taka þátt í 
og hafa umsjón með gerð áfallaþols, hættumats og viðbragðsáætlana, sem aðrir bera ábyrgð á, 
mun því aðeins ráðast af fjárheimildum hveiju sinni. í 12. gr frumvarpsins er gert ráð fyrir því 
að sérstakur starfsmaður verði ráðinn til að hafa umsjón með samhæfingar- og stjómstöð en 
tryggja þarf fjárveitingu til slíks samhliða gildistöku laganna.

í 5. gr er fjallað um að við embætti ríkislögreglustjórans verði starfrækt samhæfingar- og 
stjómstöð. í 12. gr. er m.a fjallað um hlutverk stjómar þeirrar stöðvar og segir að stjómin ræði 
og taki ákvarðanir um innra skipulag, rekstur og samstarf viðbragðsaðila. Ríkislögreglustjóri 
hefur áhyggjur að vandkvæðum sem það getur skapað ef embættið á að starfrækja stöðina en 
stjóm hennar, þar sem ríkislögreglustjórinn á eingöngu fulltrúa, fari með rekstarleg mál. Þetta 
rekstrarform er ekki í samræmi við ákvæði starfsmannalaga um ábyrgð forstöðumanna 
ríkisstofhanna.
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