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Efni: Frumvarp til laga um almannavarnir

Nýtt frumvarp til laga um almannavamir er til mikilla bóta og þar eru lögð fram ýmis áhugaverð 
og gagnleg nýmæli. Þar má nefiia áherslu á fyrirbyggjandi ráðstafanir og viðbragðsáætlanir auk 
þess sem mætt er þeirri staðreynd að hættuástand geti stafað af ýmsum ástæðum, 
náttúruhamförum, farsóttum og af mannavöldum. Hlutverk samhæfingar- og stjómstöðvar er 
lögfest og gert ráð fyrir að hún verði virkjuð bæði við stór atvik og smá. Með því móti fæst 
meiri samfella í starfi stöðvarinnar og starfsfólk heldur betur þekkingu sinni og hæfni við. Mjög 
er jákvætt að stofnuð skuli sérstök þjónustumiðstöð fyrir almenning sem starfi meðan 
hættuástand varir. Jafiiframt er stofiiun rannsóknamefndar, sem meti viðbrögð við hættuástandi, 
hið mesta þarfaþing. Nokkrar athugasemdir er þó ástæða til að gera.

1. Almannavama- og öryggismálaráð er mjög fjölmennt og má efast um skilvirkni þess í 
því ljósi einu. Til greina kemur að smærri framkvæmdahópur verði valinn úr ráðinu til 
að undirbúa mál í samvinnu við ríkislögreglustjóra og starfsmenna samhæfmgar- og 
stjómstöðvar til að tryggja betur starf ráðsins sjálfs.

2. Gert er ráð fyrir að almannavamanefnd starfi í hverju sveitarfélagi, þó sameining þeirra 
eða samstarf sé heimilt í samræmi við staðfestingu dómsmálaráðherra. Hætt er við að 
almannavamanefiidir í smærri sveitarfélögum verði á stundum lítt skilvirkar og hafi ekki 
kost á að sinna þeim hlutverkum sem þeim eru falin skv. frumvarpinu. Leggja mætti því 
meiri áherslu á en gert er í frumvarpinu að skynsamlegt sé að sameina nefiidir einstakra 
sveitarfélaga og þær starfi á stærri svæðum en ella.

3. Ástæða er til að kveða skýrar að því í 12. gr. hverjir séu viðbragðsaðilar almannavama, 
og skynsamlegt að það sé í lögum. Jafiiframt er óljóst hver það er sem fer með stjóm 
stöðvarinnar hverju sinni. Skynsamlegt er að það sé fulltrúi ríkislögreglustjóra og hann 
kalli með sér þá ráðgjafa sem honum þyki rétt hverju sinni. í frumvarpinu er einungis 
gert ráð fyrir að ríkislögreglustjóri skeri úr um ágreining komi menn sér ekki saman um 
hver ráði.

landlæknir

Allsherjamefnd Alþingis 
Selma Hafliðadóttir nefhdarritari 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

A dsetur/Address S ím i/T elephone M yndsími/Telefax Netíang/E*m ail Veffang/W ebsite Kennitala/Id. No.
Austutströnd 5 (+354) S10 1900 (+354) 510 1919 postur@ landlaeknir.is http://ww w.landlacknir.i8 710169-5009
170 Seltjamames fcelaiid

mailto:postur@landlaeknir.is
http://www.landlacknir.i8

