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Umsögn ríkislögreglustjóra - frumvarp til varnarmálalaga

Ríkislögreglustjóri hefur haft til umsagnar, að beiðni Utanríkismálanefndar Alþingis, dags. 
23. apríl 2010, frumvarp til vamarmálalaga, þskj. 972 - 581. mál.

Ríkislögreglustjóri gerir ekki athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. Af greinagerð 
með frumvarpinu má ráða að til greina komi að færa verkefni sem er sinnt af 
Vamarmálastofnun til ríkislögreglustjóra. Væntanlega er þar átt við verkefni (National 
Security Authority) sem ríkislögreglustjóri hafði áður og færðust til Vamarmálastofnunar 
þegar hún tók til starfa. Um er að ræða hlutverk varðandi öryggisvottanir sem að jafnaði eru 
hjá borgaralegum stjómvöldum Ínnan NATO ríkjanna.

Ríkislögreglustjóri vill benda á ýmiss álitaefni varðandi framtíðarsýn þá sem finna má í 
greinagerð með frumvarpinu og skýrslu vinnuhóps á vegum ríkisstjórnarinnar sem þar er 
vísað til. Niðurstaða skýrslunnar er að tækifæri felist í að samþætta verkefni sem 
vamarmálalög aðskilja frá hefðbundinni borgaralegri starfsemi á sviði öryggismála á borð við 
almannavamir og Landhelgisgæslu. Er þá horft til verkefna hjá Vamarmálastofnun annars 
vegar og hins vegar verkefna hjá Landhelgisgæslunni og ríkislögreglustjóra og talin góð 
samsvörun milli þeirra. Sú skoðun er í veigamiklum atriðum hæpin hvað varðar 
almannavamir og innri öryggismál ríkisins. Grundvallar misskilnings virðist gæta i þessum 
hugmyndum um hvað eðlilegt geti talist að samþætta af vamarmálaverkefnum annars vegar 
og hins vegar borgaralegum verkefnum eins og almannavömum og innri öryggismálum ríkja.

Almannavamir Vesturlanda miðuðust fyrr á tímum mest við að takast á við afleiðingar 
hemaðarátaka. Hugtakið „Civil Defence“ hefur hins vegar verið að taka þeirri breytingu hjá 
Evrópusambandslöndunum að nú er talað um „Civil Protection“. Samhliða því hafa 
almannavamaverkefni færst frá hinu hefðbundna vamarmálasviði.

Alþjóðlegt samstarf af hálfu íslands um almannavamir hefur verið mun meira við 
Norðurlöndin og Evrópusambandslöndin heldur en á grundvelli NATO samstarfsins. 
Hugmyndir um að færa almannavamir í sérstaka öryggismálastofnun er fari jafnframt með 
vamarmál er í mótsögn við þá þróun sem orðið hefur innan Norðurlandanna og 
Evrópusambandslandanna á sviði almannavama.
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Flutningur verkefna almannavama til Suðumesja yrði afturför frá því skipulagi sem nú er með 
sameiginlegri samhæfíngarstöð viðbragðsaðila í Björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð. Þar 
sameinast við neyðarástand annars vegar hefðbundnir viðbragðsaðilar við björgunarstörf og 
almannavamir og hins vegar margvíslegar stofnanir ríkisins til að tryggja skilvirkan og 
samhæfðan viðbúnað. Ekki verður séð að aukin skilvirkni né hagræðing sé í því að brjóta 
upp þá samvinnu og flytja hluta af starfseminni sem leiðir auk þess til mun lengrí 
viðbragðstíma við útköll. Þá er ekki getið um flarskiptamiðstöð ríkislögregiustjóra í 
umræddri skýrslu starfshópsins sem rekin er innan embættisins á löggæslu- og öryggissviði 
ásamt almannavamadeild, sérsveit, alþjóðadeild og greiningardeild. Mikil samþætting er með 
öllum þessum deildum, samlegð og samnýting kraftanna sem m.a. reynir vel á í yfirstandandi 
eldgosi á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli.

Hvað varðar innri öryggismál ríkisins þá er það einnig borgaralegt verkefni sem er ekki 
vamarmáiatengt heldur löggæslutengt. Sé litið til hugtakanotkunar eins og varnar- og 
öryggimál sem fram kemur í skýrslu starfshópsins þá má einnig nefna löggæslu- og 
öryggismál. Um eðlismun er að ræða á inntaki orðsins öxyggismál í þessum hugtökum. 
Annars vegar hemaðarlega tengd öryggismál og hins vegar löggæslulega tengd. Á hinum 
Norðurlöndunum eru öryggisþjónustur hluti af lögreglunni og ekki telst eðlilegt að blanda 
löggæslu og innri öryggismálum við hemaðarlega starfsemi. Vissulega er það svo að 
borgaralegar öryggisþjónustur NATO ríkja hafa samstarf og skipa saman sérstaka nefnd 
(Special Committee) undir eigin formensku sem er ráðgefandi við Norður Atlantshafsráðið 
um hryðjuverk, njósnir og aðrar sambærilegar ógnir. Ríkislögreglustjóri fór með formennsku 
nefiidarinnar árið 2009. Auk þess á nefndin samvinnu við öryggisskrifstofu NATO sem 
tilheyrir borgaralegum (civil) hluta bandalagsins. Stofnanimar eru hins vegar á engan hátt 
NATO stofnanir né sinna að öðm leyti varnartengdum verkefnum og hjá ýmsum löndum 
miklum takmörkum háð að hve miklu leyti þær geta tengst hemaðarlegri starfsemi. Þá eiga 
borgaralegar öryggisþjónustur mikið samstarf innbyrðis á öðrum alþjóðlegum 
samstarfsvettvöngum og í mun meira mæli en á grundvelli NATO samstarfsins. Hætt er við 
að til dæmis öryggisþjónustusamstarf Norðurlandanna kynni að lokast fyrir íslandi ef þau 
verkefni verða færð í vamartengda NATO stofnun.

í framangreindri skýrslu starfshóps ríkisstjómarinnar gætir þess misskilnings að allnokkur 
skörun sé á verkefnum Landhelgisgæslu og ríkislögreglustjóra. Þótt stofnanimar starfi náið 
saman á ýmsum sviðum varðandi löggæslu, björgunarstörf og almannavamir og styrkja 
þannig hvor aðra, fara þær ekki með sömu hlutverk á þeim sviðum né er um tvíverknað að 
ræða. Ríkislögreglustjóri og Landhelgisgæslan hafa gert með sér sérstakan samstarfssamning. 
Tekið er sem dæmi í skýrslunni að þótt Landhelgisgæslu sé þannig með lögum falin löggæsla 
á hafínu fari embætti ríkislögreglustjóra með yfírstjóm aðgerða vegna hryðjuverka á sjó, svo 
sem sjórána og má skilja að þama sé skomn á milli sem er alls ekki. Ríkislögreglustjóri hefur 
þetta hlutverk sem grundvallast annars vegar af því að embættið starfrækir lögreglusérsveit 
með lögreglumönnum sem sinna almennri löggæslu og því að lögreglan framfylgir lögum 
innan ríkisins og þar með talið á hafinu. Augljóslega þarf þó aðkomu beggja stofnana að 
slíkum verkefnum. Þótt báðar stofnanimar sinni vöktun og greiningu upplýsinga þá er það á 
ólíkum sviðum og ekki skörun þar á milli. Þá er lítil hagræðing í því að færa öryggisverkefni 
stofnananna saman í eina stofnun enda um algjöra lágmarksstarfsemi að ræða.
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Ekki er heldur um að ræða skörun á milli verkefna Varnarmálastofnunar og 
ríkislögregíustjóra. Ríkislögreglustjóri og Vamamálastofnun hafa gert með sér sérstakan 
samstarfssamning. Frekar er um nauðsynlegan aðskilnað að ræða milli hemaðarstarfsemi 
annars vegar og löggæslu og innri öryggismála hins vegar. Aðskilnaðurinn kemur þó ekki í 
veg fyrir að hægt sé að hafa samstarf um ákveðna þætti og tekið skal fram að ef 
Landhelgisgæslunni verða falin NATO verkefni sem nú er sinnt hjá Varnarmálastofnun 
lögum samkvæmt þá hefur það ekki áhrif á samstarf ríkislögreglustjóra við 
Landhelgisgæsluna.
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