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NEXUS er rannsóknarhópur sem hefur það að megin markmiði að stunda rannsóknir og stuðla að 
upplýstri umræðu um öryggis- og varnarmál á íslandi. Hópurínn sameinar einstakllnga, bæði úr 
stjórnsýslu og fræðasamfélaginu, þar sem ólíkar skoðanir og viðhorf gagnvart öryggis- og varnarmálum 
fá að njóta sín. Það skal því áréttað að álit það sem hér er lagt fram er þeirra einstaklinga sem undir það 
rita. Hópurinn sækist einnig eftir því að tryggja áhrif fræðasamfélagins á stefnumótun og viljum við því 
þakka fyrir að til hans hafi verið leitað.

Undirrituð taka ekki afstöðu til þess hvort leggja eigi Varnarmálastofnun niður, enda er þar um pólitíska 
ákvörðun að ræða, heldur bendum á hvernig megi þá gera það þannig að verkefni stofnunarinnar verði 
sem best tryggð. Því eru ekki gerðar athugasemdir við einstakar greinar laganna, heldur er rætt um 
frumvarpið í heild sinni og það fyrirkomulag sem er í bígerð.

1) Nauðsynlegt er fyrir ísland að skilgreina öryggi og gera skýran greinarmun á öryggismálum 
annars vegar og varnarmálum hins vegar. fsland þarf að marka sér öryggis- og varnarmálastefnu 
til framtíðar. Þeirri stefnumótun þarf að fylgja eftir með reglulegum endurskoðunum t.d. á 
þriggja til fjögurra ára fresti. Það virðist ekki liggja Ijóst fyrir hvaða öryggi er verið að tryggja með 
þessum breytingum enda er enn ekki fyrirliggjandi skilgreining á öryggi í íslenskri utanríkisstefnu. 
Teíjum við að æskilegra sé að fara í stefnumótun áður en lög eru sett eða endurskoðuð. Hér 
virðist einungis vera um stjórnsýslulegar breytingar að ræða en ekki varanlegar lausnir á 
fyrirkomulagi öryggis- og vamarmála á íslandi.
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2) Hvergi í breytingartillögunum er minnst á aðkomu Aiþingis að umræðu, uppsetningu stjórnsýsfu, 
og framkvæmd jafn mikilvægs málaflokks og öryggis- og varnarmái ríkisins teljast til. Samkvæmt 
þriðju og fjórðu grein frumvarpsins fer utanríkisráðherra með yfirstjórn varnarmála og 
framkvæmd varnarmálalaga auk þess að annast samskipti við erlend hermálayfirvöld og 
alþjóðastofnanir á sviði öryggis- og varnarmála. Eina aðkoma Alþingis lýtur að varnaræfingum, 
samkvæmt 16. gr. varnarmálaiaga. Þar kemurfram að upplýsa beri utanríkismálanefnd Alþingis í 
lok hvers árs um fyrirhugaðar varnaræfingar hér á landi. SHkur skortur á aðkomu Alþingis er ekki 
í anda þess markmiðs varnarmálalaga að auðvelda lýðræðislegt eftirlít með varnartengdri 
starfsemi.

3) Breytingum þessum virðist vera ætlað að ná fram pólitískum vilja sitjandi rfkisstjórnar, rétt eins 
og við teljum hafi gerst þegar upphaflegu lögin voru sett. Þó skortir á, nú sem þá, 
grundvallarmótun á öryggisstefnu fyrir fsland og skilgreiníngu á þeim verkefnum sem talin eru 
nauðsynleg til að framfylgja slíkri stefnu, Æskilegt hefði verið að sjá aukna aðkomu 
utanríkismálanefndar Alþingis að málaflokknum, sem aðhalds- og eftirlitsaðila. Því teljum við 
nauðsynlegt að utanríkismálanefnd fái aukið vægi innan laganna og eftirlítshlutverk hennar verði 
aukið, enda er tekið fram ( lögunum að auðvelda skuli lýðræðislegt eftirlit.

4) Betra hefði verið að fara hægar í breytingarnar þar sem langan tíma getur tekið að uppfylla 
öryggisstaðla NATO og ólíklegt verður að teljast að þær stofnanir sem nú er lagt til að taka eigi 
við verkefnum Varnarmálastofnunnar takist að uppfylía þær kröfur fyrir lok ársins. Að auki er 
hætta á því að við þessar breytingar skapist óvissa um ábyrgð og framkvæmd skuldbindinga 
íslands gagnvart Atlantshafsbandalaginu og þjóðum þess. Til þess að tryggja að röskun við 
endurskipulagningu á framkvæmd varnar- og öryggistengdra verkefna verði sem minnst leggjum 
við áherslu á að sú stofnun, sem taka á við verkefnum Varnarmáíastofnunar, taki til starfa um 
leið og Varnarmálastofnun verður lögð niður og verkefni Varnarmálastofnunar síðan færð til eða 
samþætt verkefnum þeirrar stofnunar. Þannig væri tryggt að ábyrgðin á öryggis- og 
varnartengdum verkefnum haldi áfram að vera skýr og að viðeigandi samstarfsaðili fyrir 
Atlantshafsbandalagið sé til staðar innan ísíenska stjórnkerfisins. Við teljum því ekki vænlegt að 
fara í það millibilsástand sem ráðgert er með tímabundnum tilflutningi verkefna.

5) f stað þess að færa málaflokkinn undir hið væntanlega innanríkisráðuneyti hvetjum við Alþingi til 
að íhuga stofnsetningu skrifstofu öryggis- og varnarmála innan forsætisráðuneytisins. Þeirri 
skrifstofu yrði fengið hlutverk ábyrgðar- og samhæfingaraðila fyrir málaflokkinn og gæti tengst 
almannavarna- og öryggismálaráði því sem er skilgreint í lögum um almannavarnir nr. 82/2008. 
Forsætisráðherra hefur óhjákvæmilega aðkomu að utanríkismálum og með þessari leið væri 
hægt að styrkja samskipti milli ráðuneyta og tryggja reglulega aðkomu forsætisráðherra að 
stefnumótun f utanríkis-, öryggis- og varnarmálum.
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6) Eitt af hlutverkum Varnarmálastofnunar hefur verið að styðja við rannsóknir og þróun á 
starfssviði stofnunarinnar. Þótt þetta hafi einungis verið gert í litlum mæli þarf að huga að því að 
slíkur stuðningur hverfi ekki alfarið. Hvetjum við því utanríkismálanefnd til að huga að því að 
auka stuðning við rannsóknir á öryggis- og varnarmáíum markvisst við endurskoðun laganna. Þá 
höfum við af því nokkrar áhyggjur að áunnin þekking tapist með því að dreifa starfsfólki 
Varnarmálastofnunar milli ráðuneyta og stofnana.

Virðingarfyllst,

Gustav Pétursson

Silja Bára Ómarsdóttir

Styrmir Hafliðason
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