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Efni: Umsögn Veðurstofu íslands um frumvarp til laga um almannavarnir

Veðurstofa íslands fagnar því meginmarkmiði sem fram kemur í frumvarpinu að efla 
almennt öryggi landsmanna gegn hvers konar vá eða slysum. Ekki síst er ástæða til að 
lýsa ánægju með þær áherslur sem felast í því að efla forvarnir gegn hvers konar vá. 
Veðurstofan bendir þó á að bættar forvarnir vegna hættu á náttúruvá felast ekki aðeins í 
skipulögðum viðbrögðum við atburðum sem orðið hafa heldur ekki síður markvissri 
vöktun og hættumati, hvoru tveggja verkefni sem eru á vegum Veðurstofu íslands. 
Vissulega eru skiptar skoðanir eins og jafnan um leiðir að góðum markmiðum eins og 
eru í frumvarpinu. Veðurstofa íslands vill því vekja athygli á nokkrum atriðum þessa 
frumvarps og gera nokkrar athugasemdir við einstaka þætti þess.

I I 2. gr. er talað um að sveitarfélög fari með almannavarnir í héraði í samvinnu við 
ríkisvaldið. Við lestur frumvarpsins verður hins vegar ekki annað séð en að verið sé að 
auka miðstýringu og yfirstjórnunarhlutverk ríkislögreglustjóra að því er varðar almanna- 
varnir í héraði, sbr. t.d. gr. 16 og gr. 24. Dregur Veðurstofan í efa að það sé til bóta fyrir 
skipulag almannavarna í landinu. Um leið vill stofnunin vekja athygli á skyldum Veður- 
stofunnar við ákvörðun rýminga þegar um ofanflóðahættu er að ræða, sbr. 6. gr. laga nr. 
49/1997 um varnir gegn ofanflóðum og skriðuföllum en framkvæmd á þeim ákvæðum 
hefur gengi vel frá því að Veðurstofunni var falið það verkefni fyrir um 10 árum síðan.

II í 3. gr. og 4. gr. er fjallað um stefnumörkun í almannavarna- og öryggismálum. Nýtt 
og fjölmennt almannavarna- og öryggismálaráð sem í sitja allt að níu ráðherrar og meira 
en tuttugu embættismenn og fulltrúar viðbragðsaðila á að móta stefnu í þessum 
málaflokki. Uppbygging þessa ráðs og hlutverk minnir um margt á Vísinda- og tækniráð. 
Veðurstofan telur koma til greina að kveða á um í lögum að ráðinu verði skipt upp í 
vinnunefndir (tvær eða fleiri) með hliðstæðum hætti og gert er í Vísinda- og tækniráði. 
Þessar nefndir myndu fjalla um og móta tillögur til stefnu varðandi þær hættur sem
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ógnað geta íslensku samfélagi og viðbrögð við þeim. Allstór hluti þeirra flokkast sem 
náttúruvá, annar sem þjóðaröryggismál og þriðji hlutinn fellur undir slysfarir af einhverju 
tagi. Vinnunefndirnar gætu starfað með reglubundnum hætti en fullskipað ráð kæmi 
saman einu sinni til tvisvar á ári til formlegra ákvarðana og breiðrar umræðu. Þótt 
auðvitað mætti setja fyrirkomulag eins og þetta í reglugerð, sbr. 34. gr. væri að mati 
Veðurstofunnar heppilegra að kveða á um ramma þess í lögum, verði þessi aðferð á 
annað borð talin fýsileg.

III Vegna 7. gr. þarf að vekja sérstaka athygli á nauðsyn þess að nota samræmt 
orðalag á hugtökum þannig að Ijóst sé hvað átt er við.! 1. málsgr. er talað um að ríkis- 
lögreglustjóri hafi umsjón með gerð varnarvirkja. Hér verður að hafa í huga, að I lögum 
um snjóflóð og skriðuföll nr. 49/1997 er 110. gr. fjallað um varnarvirki sem sveitarstjórnir 
eiga að annast framkvæmdir við og rekstur á.
Þá er Ijóst að hugtakið hættumat, sem kemur fyrir á mörgum stöðum í frumvarpinu, er 
ekki notað i sömu merkingu og hættumat í tengslum við ofanflóð sem Veðurstofan vinnur 
og umhverfisráðherra staðfestir skv. fyrrnefndum lögum. Því verður I þessu frumvarpi að 
geta undantekninga á að ríkislögreglustjóri hafi umsjón með gerð hættumats fýrir 
ofanflóð. Raunar telur Veðurstofan orka tvímælis að ríkislögreglustjóri hafi almennt þetta 
hlutverk og vakin er athygli á að fyrir tveimur árum mótaði umhverfisráðuneytið þá 
meginstefnu að Veðurstofa íslands skyldi hafa umsjón með gerð hættumats fyrir allar 
tegundir náttúruvár í landinu. Það er ekki til aukins hagræðis í rekstri hins opinbera að 
fela fleiri aðilum að fjalla um sömu verkefnin. Telur Veðurstofan að hlutverk ríkis- 
lögreglustjóra eigi frekar að vera, I samvinnu við heimamenn í héraði, að koma að gerð 
viðbragðsáætlana sem unnar eru á grundvelli hættumats sem geta verið unnin af ýmsum 
aðilum eftir eðli máls. Rétt er að benda á að Veðurstofan hefur í þeirri hættumatsvinnu 
sem fram hefur farið á stofnuninni tileinkað sér skilgreiningar og aðferðafræði sem 
Alþjóðaveðurfræðistofunin mælir með að unnið sé eftir. Þar skipta hugtök eins og 
tjónnæmi (e. vulnerability), áhættuviðmið og mótvægisaðgerðir ekki síður máli en 
tjónmætti (e. hazard potential). Mikilvægt e r, að Ijóst sé hvaða merkingu orðið hættumat 
hefur I mismunandi lögum.

Veðurstofa íslands vill að lokum lýsa yfir stuðningi við þá fyrirætlan að koma á laggirnar 
þriggja manna rannsóknanefnd almannavarna sem rannsaki hvernig staðið er að 
viðbrögðum og framkvæmd viðbragðsáætlana.
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