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Efni: Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um 
almannavarnir

Frumvarpið barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga með bréfi dags. 15. 
nóvember sl. en það felur í sér heildarendurskoðun á lögum nr. 94/1962 um 
almannavarnir.

Sambandið gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið og vinnulag 
dómsmálaráðuneytisins við gerð þess.

1. Skortur á samráði við sveitarfélögin og almannavarnanefndir

Sambandið telur gagnrýnivert að ekki var leitað eftir þátttöku sambandsins og 
fulltrúa almannavarnanefnda við frumvarpsgerðina, þrátt fyrir að 
sveitarfélögin beri mikla ábyrgð á framkvæmd laganna og um sé að ræða 
málefni sem varðar íbúa sveitarfélaganna með beinum hætti. Að áliti 
Sambands íslenskra sveitarfélaga hefði verið eðlilegt að taka upp viðræður 
milli ríkis og sveitarfélaga um á hvern hátt fyrirkomulag almannavarna annars 
staðar á Norðurlöndum gæti orðið fyrirmynd að skipulagi almannavarnastarfs 
á íslandi. Tekið skal fram að sambandið átti einn fund með 
dómsmálaráðherra skömmu áður en frumvarpið var lagt fram á Alþingi og 
voru óverulegar breytingar gerðar á frumvarpinu í framhaldi af þeim fundi.

Sambandið telur þó ýmis ákvæði frumvarpsins leiða til framfara og má þar 
sérstaklega nefna ákvæði um tímabundna þjónustumiðstöð, sbr. 14. gr. og um 
samhæfingar- og stjórnstöð, sbr. 12. gr. frumvarpsins. Sambandið hefur hins 
vegar töluverðar efasemdir um stofnun almannavarna- og öryggismálaráðs. 
Þar er um mjög fjölmennt ráð að ræða sem kann að reynast erfitt að kalla 
saman til funda.

Að áliti Sambands íslenskra sveitarfélaga eiga lög um almannavarnir að skapa 
ramma utan um ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga en skortur á skýrum 
lagaákvæðum í þeim efnum hefur verið eitt helsta vandamál í núverandi 
löggjöf. Leggur sambandið áherslu á að Alþingi taki frumvarpið til gagngerrar 
endurskoðunar og að við meðferð málsins í allsherjarnefnd verði tekin skýr 
afstaða til þess hvernig skiptingu ábyrgðar milli ríkis og sveitarfélaga skuli 
háttað.

2. Almennar athugasemdir

a. Hlutverk sveitarfélaga í almannavörnum

Almannavarnastarf er eitt af mikilvægustu verkefnum sveitarfélaga, einkum á 
svæðum þar sem íbúar búa við viðvarandi náttúruvá, t.d. vegna ofanflóða eða 
jarðskjálfta. Sveitarfélögin hafa lögbundnum skyldum að gegna varðandi 
skipulag almannavarna og jafnframt eiga fulltrúar þeirra í 
almannavarnanefndum beina aðkomu að ákvarðanatöku þegar 
almannavarnaástand varir. Samkvæmt gildandi lögum um almannavarnir 
hvílir meginábyrgðin við stjórn aðgerða á þeim stjórnvöldum sem starfa næst
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vettvangi, þ.e. lögreglustjórum og almannavarnanefndum. Er það 
fyrirkomulag í samræmi við önnur lögbundin viðfangsefni sveitarfélaga, sbr. 
einkum lög um brunavarnir.

Þekking á aðstæðum og reynsla af daglegum störfum við björgun mannslífa 
hlýtur að skipta mestu máli þegar takast þarf á við stóratburði og aðeins í allra 
alvarlegustu tilvikum ætti að vera þörf á að stjórn aðgerða fari fram annars 
staðar en hjá stjórnvöldum í héraði. Rétt er einnig að hafa í huga að dagleg 
björgunarstörf eru ekki á verksviði lögreglu heldur slökkviliða, 
björgunarsveita og annarra viðbragðsaðila í héraði. Er mikilvægt að halda 
þeim aðskilnaði til að ábyrgð viðbragðsaðila á vettvangi verði sem skýrust.

Frumvarpið vekur upp þá grundvallarspurningu hvort æskilegt sé að blanda 
saman eðlisólíkum hættum, þ.e. annars vegar þjóðaröryggi og hins vegar 
staðbundinni náttúruvá og hópslysum. Alls ekki er sjálfgefið að sömu aðilar 
þurfi að stjórna viðbrögðum við þessar ólfku aðstæður. Stjórn aðgerða gegn 
hryðjuverkum er að sjálfsögðu lögreglumál. Algengast er hins vegar að 
náttúruvá beinist að tilteknum byggðakjörnum (ofanflóð) eða tilteknum 
svæðum (jarðskjálftar) og er a.m.k. umhugsunarefni hvort stjórn aðgerða eigi 
að vera á hendi annarra en heimamanna við þær aðstæður, þ.e.a.s. lögreglu 
og almannavarnanefnda.

Hætta er á að frumvarpið leiði til þess að aðkoma sveitarfélaga verði ekki 
nægjanleg þegar um er að ræða viðbrögð við staðbundinni náttúruvá enda er 
gert ráð fyrir að ábyrgð hvíli hjá viðkomandi lögreglustjóra og/eða 
rfkislögreglustjóra á meðan hætta varir. Ekki koma fram aðrar röksemdir f 
frumvarpinu fyrir því fyrirkomulagi en þær að aukin samræming sé 
nauðsynleg á landsvísu. Sú þörf virðist þó helst stafa af breyttum aðstæðum í 
vörnum landsins. Að áliti Sambands fslenskra sveitarfélaga væri þvf eðlilegt 
að endurskoða ábyrgðarskiptingu rfkis og sveitarfélaga þannig að ríkisvaldið 
fari með ábyrgð á þjóðaröryggi, svo sem hryðjuverkum, farsóttum og 
styrjöldum. Sveitarfélögin beri hins vegar meginábyrgð, þó ávallt í samstarfi 
við rfkisvaldið, þegar um er að ræða staðbundna vá.

Jafnframt er mikilvægt að sveitarstjórnir hafi mikið um það að segja hvort 
gripið er til afdrifaríkra ákvarðana sem þær eiga sfðan að bera fjárhagslega 
ábyrgð á. Sú skipting ábyrgðar milli ríkis og sveitarfélaga sem fram kemur í 
frumvarpinu gengur þvf mjög gegn almennri stefnu stjórnvalda og áherslu 
sveitarstjórna á að minnka miðstýringu og færa framkvæmd verkefna frá rfki 
til sveitarfélaga.

b. Verkaskipting ríkislögreglustjóra, lögreglustjóra og almannavarnanefnda

Að áliti Sambands íslenskra sveitarfélaga ætti það að vera verkefni 
almannavarnanefnda eða lögreglustjóra á hverjum stað en ekki 
rfkislögreglustjóra, sbr. 5. gr. frumvarpsins, að lýsa yfir almannavarnaástandi 
þegar um staðbundna vá er að ræða enda líklegast að heimamenn séu best 
færir um að meta eðli og umfang hættunnar. í 2. mgr. 5. gr. virðist hins vegar 
ekki einu sinni gert ráð fyrir að hlutaðeigandi sveitarstjórnum sé tilkynnt 
ákvörðun ríkislögreglustjóra um almannavarnastig hverju sinni.

Ef fallist er á ofangreint sjónarmið sambandsins er eðlilegt að 2. og 3. málsl. 
2. mgr. 5. gr. falli brott. Þess í stað komi ný málsgrein í 10. gr. frumvarpsins 
sem gæti hljóðað svo: „Almannavarnanefnd tekur ákvörðun um
almannavarnastig hverju sinni að höfðu samráði við ríkislögreglustjóra.
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Almannavarnaástandi má lýsa yfir þegar neyðarástand er líklegt eða það er 
skollið á."

í 7. gr. frumvarpsins segir að ríkislögreglustjóri hafi með höndum stjórn 
aðgerða bæði áður og eftir að hættu ber að garði. Lagt er til að lokamálsliður
2. mgr. 7. gr. verði endurskoðaður, en þar virðist ríkislögreglustjóri eiga að 
stjórna öilum björgunaraðgerðum. Einnig hefur sambandið efasemdir um að 
kveðið sé á um það í 3. málsl. sömu málsgreinar að ríkislögreglustjóri taki 
þátt í gerð viðbragðsáætlana. Eðlilegra væri að lögreglustjóri hefði það 
hlutverk í sínu umdæmi að taka þátt í gerð viðbragðsáætlana. Ef talin er þörf á 
mætti hins vegar kveða á um einhvers konar inngripsrétt fyrir 
ríkislögreglustjóra þegar hann telur að almannavarnanefnd sinni ekki skyldum 
sínum skv. lögum.

í 11. gr. frumvarpsins færist stjórn björgunaraðgerða í héraði yfir á 
lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi, fulltrúa Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar og fulltrúa almannavarnanefndar héraðsins þegar lýst hefur 
verið yfir almannavarnaástandi. Lögreglustjóri tilnefnir þá vettvangsstjóra sem 
fer með heildarstjórn og samhæfingu á vettvangi. Hér virðist vera að 
sveitarstjórnir muni lítið sem ekkert hafa um stjórn atburða að segja heldur 
verði það ríkisvaldið sem stjórni atburðarásinni við almannavarnaástand. 
Þetta fyrirkomulag samræmist illa 2. gr. frumvarpsins, þar sem segir að 
sveitarfélög fari með almannavarnir í héraði, í samvinnu við ríkisvaldið.

Lagt er til að 11. gr. verði svohljóðandi, sem er í samræmi við hlutverk 
almannavarnanefnda skv. 9. gr. gildandi laga:

„Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum fulltrúa 
almannavarnanefndar, viðkomandi lögreglustjóra og fulltrúa 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. í stjórn aðgerða felst meðal annars 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.

Almannavarnanefnd tilnefnir vettvangsstjóra sem fer með heildarstjórn og 
samhæfingu á vettvangi."

3. Stjórnunarhlutverk samhæfingar- og stjórnstöðvar, sbr. 12.-13. gr.

Efling samhæfingar- og stjórnstöðvar skv. 12. gr. frumvarpsins er afar 
mikilvæg aðgerð til stuðnings björgunarstarfi, svo sem varðandi fjarskipti og 
aðföng, þótt björgunaraðilar á viðkomandi svæði ráði að öðru leyti við 
aðstæður á vettvangi.

Það er hins vegar fráleitt að kveða á um það í frumvarpinu að stjórn á 
aðgerðum þurfi nauðsynlega að flytjast úr héraði við það eitt að einhver 
viðbragðsaðili óski eftir að samhæfingar- og stjórnstöðin verði virkjuð, og að 
viðbragðsaðilum verði þaðan í frá skylt að fara að fyrirmælum sem berast frá 
stöðinni. Leggur sambandið áherslu á að 2. málsl. 2. mgr. 13. gr. falli brott. 
Þar er gert ráð fyrir að ef ágreiningur er innan almannavarnanefndar eða milli 
viðbragðsaðila geti hver þeirra sem er krafist þess að samhæfingar- og 
stjórnstöð taki við stjórn aðgerða. Stjórn á aðgerðum færist þá væntanlega úr 
héraði án þess að það þurfi að vera í samræmi við vilja heimamanna.



4. Sérstaða fámennra sveitarfélaga

Sambandið bendir á að í sænskum lögum um almannavarnir er gert ráð fyrir 
að sveitarfélög geti átt rétt á endurgreiðslu eða bótum ef björgunarkostnaður 
fer fram yfir tiltekna upphæð eða sem er umfram skilgreinda sjálfsáhættu 
sveitarfélaga, sbr. 7. kafla sænsku laganna. Sambærilegt ákvæði er ekki að 
finna í frumvarpinu en mikilvægt er að tryggja að erfið fjárhagsstaða einstakra 
sveitarfélaga torveldi ekki almannavarnastarf. Jafnframt bendir sambandið á 
að óraunhæft er að sveitarfélög fari að endurkrefja íbúa um kostnað eins og 
heimilað er í 3. mgr. 26. gr. frumvarpsins enda yrði slík innheimta án efa talin 
í hæsta máta óeðlileg.

Þess í stað leggur sambandið til að skoðað verði hvort hægt sé að tryggja að 
sveitarfélög verði ekki fyrir óeðlilega miklum kostnaði af völdum 
almannavarnaástands sem skapast vegna náttúruhamfara. Bent skal á að 
fjárhagur fámennra sveitarfélaga þolir ekki stóráföll og mætti t.d. skoða að 
sveitarfélögum yrði bættur kostnaður sem færi upp fyrir ákveðið hámark 
miðað við íbúafjölda sveitarfélags.

5. Aðrar breytingartillögur Sambands íslenskra sveitarfélaga

Ef ekki reynist vilji hjá allsherjarnefnd til að taka frumvarpið til gagngerrar 
endurskoðunar eins og lagt er til að framan leggur Samband íslenskra 
sveitarfélaga áherslu á að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu.

Reglur um almannavarnastig, sbr. 1. mgr. 5. gr.

Lagt er til að á eftir orðunum „að fenginni tillögu ríkislögreglustjóra í 2. málsl. 
1. mgr. 5. gr. komi: „og að höfðu samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga."

Samvinna sveitarfélaga og samningar almannavarnanefnda, sbr. 9. gr.

Lagt er til að á eftir orðunum „gerð viðbragðsáætlunar" í 3. mgr. 9. gr. bætist: 
„semja um gagnkvæma aðstoð." Sambærilegt orðalag er í 2. mgr. 7. gr. 
gildandi laga.

Eðlilegt er að almannavarnanefnd geti falið utanaðkomandi aðila starfrækslu 
fjöldahjálparstöðva og sambærilega þjónustu á hliðstæðan hátt og 
ríkislögreglustjóra er veitt slík heimild í 8. gr. Er því lagt til að við 9. gr. bætist 
ný málsgrein er orðast svo: „Almannavarnanefndum er heimilt að semja við 
sjálfseignarstofnanir, félagasamtök eða aðrar aðila um framkvæmd tiltekinna 
verkefna á sviði almannavarna enda liggi fyrir samþykki hlutaðeigandi 
sveitarstjórna."

Gerð viðbragðsáætlana af hálfu sveitarfélaga, sbr. 16. gr.

Samkvæmt 16. gr. skulu sveitarfélög, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, kanna 
áfallaþol í umdæmi sínu. Einnig skulu sveitarfélög gera viðbragðsáætlun í 
samræmi við hættumat en um efni slíkra viðbragðsáætlana er vísað til 15. gr.

Hér virðist vera ætlunin að leggja nýjar skyldur á sveitarfélögin, en skv. 6. gr. 
gildandi laga hvílir a.m.k. meginábyrgð á gerð hættumats hjá 
Ríkislögreglustjóra. Ekkert liggur fyrir um hver verða kostnaðaráhrif þessarar 
breytingar fyrir sveitarfélögin og þarf m.a. að vera skýrt í lögum hvaða skyldur 
hvíla á sveitarfélögum varðandi annars konar vá en staðbundnar
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náttúruhamfarir, t.d. um gerð viðbragðsáætlunar gagnvart farsóttum eða 
hryðjuverkum.

Að áliti sambandsins ætti 16. gr. fremur að kveða á um verkefni 
almannavarnanefnda en einstakra sveitarstjórna. Ætti orðalag greinarinnar í 
heild að endurskoðast miðað við þá breytingu á orðalagi. Einnig er lagt til að 
við lokamálslið 1. mgr. 16. gr. bætist orðin „eftir því sem við á".

Skýrsla rannsóknarnefndar, sbr. 29. gr.

Lagt er til að upphaf 2. mgr. 29. gr. orðist svo: „Skýrslan skal kynnt 
hlutaðeigandi almannavarnanefnd og sveitarstjórnum og birt opinberlega..."

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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