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Umsögn um frumvarp til almannavarnarlaga, 190. mál.

Lögreglustjórafélag íslands fagnar framkomnu frumvarpi um almannavamir en vill koma á 
framfæri örfáum athugasemdum.

í núgildandi lögum um almannavamir nr. 94/1962, með síðari breytingum, er ekki að fínna 
ákvæði um það hver tekur ákvörðum um almannavamastig, hver lýsir yfir 
almannavamaástandi og að hvaða skilyrðum uppfylltum. Því er það fagnaðarefni, að í 5. gr. 
frumvarps til laga um almannavamir, er fjallað um þessi atriði. A liðnum hættustundum eru 
þess dæmi, að viðbragðsaðilar hafa verið í óvissu um það hvort þeir hafí starfað eftir skipulagi 
almannavama eður ei.

Samkvæmt 5. gr. frumvarpsins er heimilt að lýsa yfir almannavamaástandi þegar 
neyðarástand er líklegt, er yfirvofandi eða ríkir eða sambærilegar aðstæður eru fyrir hendi. 
Með því að lýsa yfir almannavamaástandi á að vera tryggt, að gripið sé til samhæfðra 
almannavamaviðbragða, til þess að takast megi á við afleiðingar neyðarástands, sem kann að 
ógna lífi og heilsu almennings, umhverfi og/eða eignum.

Samkvæmt núgildandi leiðbeiningum embættis ríkislögreglustjóra er neyðarskipulagi 
almannavama skipt í fjögur stig: Könnunarstig, viðbúnaðarstig, hættustig og neyðarstig. I 34. 
gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að dómsmálaráðherra setji með reglugerð nánari ákvæði 
um flokkun almannavamastiga almannavama, inntak þeirra og viðbrögð o. fl. Þannig verður 
stigskipting almannavama öllum ljós.

Gert er ráð fyrir því í 5. gr. frumvarpsins að ríkislögreglustjóri taki ákvörðun um 
almannavamastig hveiju sinni og tilkynni það dómsmálaráðherra. Með þessu fyrirkomulagi á 
að vera tryggt að þeir, sem bera hina pólitísku ábyrgð hafí tök á að fylgjast með framvindu 
einstakra mála eða atvika. Ákvörðun um almannavamastig byggist á mati á upplýsingum. 
Upplýsingamar koma hvoru tveggja frá svæði, þar sem vá er fyrir dyrum, og annars staðar frá. 
Matið á upplýsingunum fer hins vegar sjaldnast eða ekki fram í umdæminu, þar sem vá er 
fyrir dyrum, heldur á sérfræðistofnunum, sem starfa í Reykjavík, s.s. mat á snjóflóðahættu á 
Verðustofu íslands. Með því fyrirkomulagi, að fela ríkislögreglustjóra að taka ákvörðun um 
almannavamastig hveiju sinni, er því ekki verið að færa mat á upplýsingum úr umdæmi, þar 
sem vá er fyrir dyrum. Auk þess, eins og segir hér í upphafi, hefur enginn aðili, samkvæmt 
núgildandi almannavamalögum, haft það hlutverk, hvorki í umdæmi, þar sem vá er fyrir 
dyrum, eða annars staðar, að taka ákvörðum um almannavamastig.

Lögð er til breyting á 9. gr. frumvarpsins. Til viðbótar komi setningin: Ef ein
almannavarnarnefnd er í umdæmi lögreglustjóra skal hann sitja í nefndinni. Er í



samræmi við greinargerð frumvarpsins enda eðlilegt að sé einungis ein nefnd starfandi í 
umdæminu sitji lögreglustjóri í henni.

Lagt er til að breytingar verði gerðar á 11. gr. og verði hún svohljóðandi: Stjórn aðgerða í 
héraði þegar aimannavarnarástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi 
lögregluumdæmi. Hann situr í aðgerðastjórn ásamt fulltrúa Slysavarnarfélagsins 
Landsbjargar, hlutaðeigandi viðbragðsaðila sbr. viðbragðsáætlun ásamt öðrum 
hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni og fulltrúa
almannavarnarnefndar. Aðgerðastjórn starfar í samvinnu við .......
Ákvæðið hljóði með þessum hætti til að taka af allan vafa um hver fari með og beri ábyrgð á 
stjóm aðgerða í héraði. Lögð áhersla á að ábyrgðin sé á einni hendi en starfað sé náið með 
öðrum viðbragðsaðilum.

Lögð er til breyting á 13. gr. Henni ljúki með setningunni. Ákvörðun ríkislögreglustjóra 
skal tekin að höfðu samráði við hlutaðeigandi lögreglustjóra. Ekki verði gripið fram fyrir 
hendur á lögreglustjóra nema ástæða sé til og hann fái að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri áður en endanlega ákvörðun er tekin um að færa stjóm aðgerða úr héraði.

Lögð er til breyting á 23. gr. og orðist upphaf hennar með þessum hætti: Á hættustundu er
lögreglu heimilt að að ákveða að taka.....  Eðlilegt að heimildin sé almennt hjá lögreglu, er
í samræmi við lögreglulög.

Hvolsvelli 3. desember 2007. 
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