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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um almannavarnir, 190. mál

Bakgrunnur: Undirritaður fékk frumvarp til laga um almannavamir til óformlegrar 
umsagnar í maí 2007 og tekið hefur verið tillit til ýmissa athugasemda við gerð þess 
frumvarps sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi.

Margt jákvætt er hægt að segja um það frumvarp sem nú liggur fyrir:
•  Málaflokkurinn fær þungt pólitískt vægi samkvæmt 4. gr. hvað ríkið varðar
•  Hingað til hefur samhæfingar- og stjómstöðin í Skógarhlíð hefur verið til mikils gagns 

við ýmsar aðstæður (án þess að lýst hafi verið yfir almannavamaástandi) og stöðin fær 
nú vissan lagaramma til stuðnings

•  Settar eru fram skýrar kröfur um gerð viðbragðsáætlana
•  Sett er á fót rannsóknamefnd almannavama
•  Tekið er á ábyrgð ríkisins hvað varðar kostnað vegna almannavama
•  Mjög tímabært er að endurskoða lög um almannavamir

Einnig ber að nefna að Almannavamadeild ríkislögreglustjóra hefur staðið vel að 
málaflokknum undanfarin ár. Vettvangsstjómunamámskeiðum fyrir viðbragðsaðila hefur 
fjölgað til muna og umfangsmiklar almannavamaæfingar, sem taka til stærri landssvæða, hafa 
verið haldnar (t.d. æfing haldin nýlega á Suðurlandi vegna mögulegs Kötlugoss). Rekstur 
samhæfingar- og stjómstöðvar í Skógarhlíð hefur tekist mjög vel og ljóst er að þessari einingu 
innan embættis ríkislögreglustjóra er treystandi til góðra verka innan málaflokksins 
almannavamir.

Almennt um hugmyudafræði björgunarmála: Hugmyndafræði í björgunarmálum í Evrópu 
er fremst af tvennum toga:

1. Annarsvegar er um að ræða hugmyndafræði sem byggir sem mest á “top-down” 
stjómun eða “pýramídastjómun”, en slíkt kerfi er til dæmis notað í Bretlandi.

2. í Danmörku og Svíþjóð er hinsvegar í gildi “flatt” eða “lýðræðislegt” stjómunarkerfi 
almannavama, þar sem viðbragðsaðilar stjóma saman og hafa samræmingar- og 
samhæfingarskildu hver við annan. Slíkt stjómkerfi byggir mjög á hinum svokölluðu 
fjórum meginreglum viðbúnaðar. Þær eru grenndarreglan, samkvæmnisreglan, 
sviðsábyrgðarreglan og samhæfingarreglan, en um þessar reglur er rætt í 
athugasemdum við 2. gr. laganna.

Grenndarreglan segir fyrir um að æskilegt sé að áætlanagerð, forvamir og viðbragð séu að 
sem mestu leyti í höndum þeirra sem næst standa borgurunum, það er sveitarstjómum og 
svæðisbundnum fulltrúm ríkisins.
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Samkvœmnisreglan segir að best sé að byggja viðbrögð við hvers kyns vá á þeirri reynslu og 
þekkingu sem skapast í daglegum störfum viðbragðsaðila og því stjómskipulagi sem stuðst er 
við í daglegum störfum.

Sviðsábyrgðarreglan segir fyrir um það að ábyrgð aðila breytist ekki eftir umfangi atburða 
hvort sem um er að ræða algeng verkefiii eða svonefnt almannavamaástand.

Samhœfingarreglan segir til um að allir hafi skyldu til að vinna saman og samhæfa störf sín í 
víðum skilningi.

í athugasemdum við frumvarpið (sjá athugasemd við 2. gr) segir að megin hugmyndafræði 
þess byggi á ofannefhdum fjórum meginreglum viðbúnaðar. Hinsvegar kemur í ljós við lestur 
lagagreinanna að farið er að mestu leiti eftir hugmyndafræðinni um “pýramídastjómun”, þar 
sem ábyrgðin á stjómun, viðbragðsáætlunum, viðbúnaði og viðbragði hvílir af miklum þunga 
á einum viðbragðsaðilanna, ríkislögreglustjóra.

Þegar atburðir gerast er varða landið allt, svo sem hryðjuverk, farsóttir eða styrjöld, gæti 
stjómkerfið sem sett er fram í frumvarpinu virkað vel. Við slíkar aðstæður er eðlilegt að 
ríkislögreglustjóri sjái um gerð viðbragðsáætlana, kaup á búnaði, æfingar, samhæfingu aðila 
og stjómun á viðbragði.

Frumvarpið virðast hinsvegar i minna mæli sniðið að atburðum sem hafa að gera með 
staðbundna vá, atvikum sem gerast í einu eða tveim sveitarféiögum. Oft vaxa slík atvik í tíma 
þar til staðbundin neyðar- og björgunarþjónusta ræður ekki við viðbragðið eða verður af 
öðrum orsökum að leita utanaðkomandi aðstoðar. Við slíkar aðstæður er ótvírætt að 
stjómskipulag sem byggir á hinum fjórum meginreglum viðbúnaðar er mun eðlilegra en 
skyndileg breyting yfir í “pýramídastjómun” aðila sem ekki sjá um forvamir og hið daglega 
viðbragð.

Helsta athugasemd undirritaðs við frumvarpið er því sú að of lítið sé gert úr ábyrgð 
sveitarfélaga og annarra björgunaraðila í héraði þegar um staðbundna vá er að ræða. I dag er 
ábyrgðin á forvömum, undirbúningi, kaupum á búnaði, þjálfun mannskaps og framkvæmd 
björgunaraðgerða fyrst og fremst á hendi aðila í héraði. Þannig er skipan mála nú og mjög 
sennilegt að svo verði áfram. Löggjöfin ætti að endurspegla þennan raunveruleika og dreifa 
ábyrgðinni á þessa aðila í meira mæli en gert er í frumvarpinu.

Ástæða er til að draga úr afskiptum ríkislögreglustjóra í þeim tilvikum sem ætla má að stjóm 
almannavamaaðgerða á heimavettvangi sé fullnægjandi til að bregðast við þeirri vá sem upp 
er komin eða líkur eru á að komi upp. Mikilvægt er þó að heimamenn hafi mögulegan aðgang 
að aðstoð frá samhæfingar- og stjómstöð í Skógarhlíð, án þess að stöðin taki endilega að sér 
stjómun aðgerða. Samhæfingar- og stjómstöðin hefur einmitt verið virkjuð og gert mikið 
gagn við ýmsar aðstæður, án þess að hafa tekið yfir stjómun aðgerða og án þess að 
almannavamaástandi hafi verið lýst yfir.

Tillögur að breytingum á einstaka greinum: I þeim tilgangi að efla ábyrgð sveitarfélaganna 
og að draga úr afskiptum ríkislögreglustjóra í þeim tilvikum sem ætla má að stjóm 
almannavamaaðgerða á heimavettvangi sé fullnægjandi til að bregðast við þeirri vá sem upp 
er komin eða líkur eru á að komi upp, gerir undirritaður tillögu um eftirfarandi breytingar á 
frumvarpinu.



5. gr.: í l.mgr. er mælt fyrir um að dómsmálaráðherra gefi út reglur um almannavamastig að 
fenginni tillögu ríkislögreglustjóra. Hugtökin "almannavamaástand" og “almannavamastig” 
eru mjög mikilvæg skv. frumvarpinu og ráða í raun öllu um það hversu víðtæk ákvæði þess 
verða. í almannavamaástandi em allar stjómunarheimildir sérlaga (t.d. laga um brunavamir) 
ógiltar og annar aðili settur við stjómvölinn. Mikilvægt er að sá ráðherra sem ber ábyrgð á 
viðkomandi málaflokki hafí eitthvað um það að segja í hvaða tilvikum það er gert. Ekki síður 
er mikilvægt að Samband íslenskra sveitarfélaga komi að málinu. Því verður að teljast 
eðlilegt að dómsmálaráðherra hafi samráð við þau ráðuneyti sem eiga fulltrúa í 
almannavama- og öryggismálaráði og við fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
setningu reglna um almannavamastig.

Lagt er til að 2. málsl. 1. mgr. hljóði svo: “Hann gefur út reglur um almannavamastig að 
fenginni tillögu ríkislögreglustjóra og Sambands íslenskra sveitarfélaga. I þeim tilfellum er 
stjómunarheimildir sérlaga ógildast vegna almannavamastigs ber að hafa samráð við þann 
ráðherra sem ber ábyrgð á viðkomandi málaflokki.”

5.gr.: í 2.mgr. ert mælt fyrir um að ríkislögreglustjóri taki ákvörðun um almannavamastig 
hveiju sinni. Lagt er til að 2. málsl. 2. mgr. hljóði svo: “Ríkislögreglustjóri tekur ákvörðun 
um almannavamastig hverju sinni, í samráði við fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
almannavama- og öryggismálaráði, og tilkynnir það dómsmálaráðherra.”

ll.gr.: í þessari grein er rætt um aðgerða- og vettvangsstjóm í héraði og því mætti ætla að 
almannavamaneftid héraðsins hefði mikið um skipan þeirra stjóma að segja. I lagagreininni er 
gert ráð fyrir vissri valddreifingu milli lögreglustjóra umdæmisins (fiilltrúa ríkisins), 
Slysavamafélagsins Landsbjargar og fulltrúa almannavamanefndar héraðsins. I 
athugasemdum við greinina er hinsvegar ábyrgðin lögð að öllu leiti á herðar lögreglustjóra 
umdæmisins og ríkislögreglustjóra. Mun eðlilegra er að almannavamamefhd héraðsins skipi 
aðgerðastjóm og vettvangsstjóra.

Lagt er til að 1. málsl. l.mgr. 11. gr. hljóði svo: “Stjóm aðgerðaí héraði þegar 
almannavamaástand ríkir er í höndum almannavamanefiidar héraðsins í samvinnu við 
samhæfingar- og stjómstöð.” Lagt er til að 2. mgr. hljóði svo: “Almannavamanefnd tilnefiiir 
vettvangsstjóra er fari með heildarstjóm og samhæfingu á vettvangi.”

13.gr.: Samhæfingar- og stjómstöðin í Skógarhlíð hefur áður komið að miklu gagni vegna 
viðbragða við slysum, umhverfisvá og eldsvoðum af ýmsu tagi, án þess að endilega taka við 
stjóm aðgerða. Stöðin hefur einfaldlega verið virkjuð og verið vettvangsstjóm til aðstoðar. 
Undirritaður er því sammála orðalagi 1. mgr. þar sem segir að samhæfingar- og stjómstöð 
skuli virkjuð þegar nauðsyn krefst en í því orðalagi felst ekki að stöðin taki endilega að sér 
aðgerðastjóm. Mikilvægt er að heimilt sé að virkja samhæfingar- og stjómstöð jafiivel þó 
ekki hafi verið lýst yfir almannavamaástandi.

Undirritaður telur að það sé ætíð almannavamanefhd í héraði sem ákveði hver fari með stjóm 
aðgerða og ekki sé ástæða til að kveða á um að einhver einn viðbragðsaðilinn geti óskað þess 
að samhæfingar- og stjómstöð taki við stjómun aðgerða. Hinsvegar telur undirritaður að 
hvaða viðbragðsaðili sem er geti óskað þess að samhæfingar- og stjómstöð verði virkjuð.

Lagt er til að 2. málsl. 2. mgr. hljóði svo: “Ef ágreiningur er í almannavamanefnd eða milli



viðbragðsaðila um það hvort leita skuli til samhæfingar- og stjómstöðvar getur hvor aðili um 
sig óskað eftir því við ríkislögreglustjóra að samhæfingar- og stjómstöð verði virkjuð.”

14. gr: Lagt er til að 2. málsl. 2. mgr. hljóði svo: “Auk þess skal þjónustwniðstöðin, í 
samvinnu við hlutaðeigandi almannavamanefiidir, annast samskipti við fjölmiðla vegna 
aðgerða sem gripið er til hvetju sinni.”

Brunamálastofnun gerir ekki frekari athugasemdir við frumvarp til laga um almannavamir að 
svo stöddu.

Virðingarfyllst


