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Efni: Umsögn Varnarmálastofnunar um frumvarp til laga um breytingu á 
varnarmálalögum nr. 34/2008 í máli 581 á 138. löggjafarþingi

Að beiðni nefiidasviðs Alþingis, f.h. utanríkismálanefndar. hefur Varnarmálastofnun haft til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum nr. 34/2008, sbr. þingmál nr. 581 á 138. 
löggjafarþingi. Af því tilefní telur Varnarmálastofnun rétt að vekja athygli á eftirfarandi umsögn um 
frumvarpið en umsögnin skiptist í kaflana: Samantekt; Almennt um frumvarpið; Aðild að 
Atlantshafsbandalaginu og varnarskuldbindingar Jslands; Gildandi varnarmálalög; Frumvarp 
utanríkisráðherra; Leiðbeiningar fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar vegna sameininga 
stofnana; Bráðabirgðaákvæði um réttindi starfsmanna; og að lokum Niðurstöðu. Auk þess fylgir 
umsögninni skýrslan Varnarskuldbindingar Islands, greinargerð Varnarmálastofnunar sem tekin var 
saman fyrir starfshöp um öryggismál og endurskipulagningu Stjórnarráðsins. Umsögnin er 15 
blaðsíður með þessari, auk greinargerðarinnar í viðauka.
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Samantekt

Fyrir Alþingi liggur nú til meðferðar fhimvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum nr. 34/2008.
Hér á eftir er stiklað á helstu atriðunum sem Varnarmálastofhun vekur athygli á og tekur nánar tií
umfjöllunar í umsögn sinni:

• Verkefhi Varnarmálastofnunar er fyrst og fremst að sinna firamkvæmd á öryggis- og 
varnarskuldbindingum íslands vegna alþjóðasamninga og veru okkar í NATO. 
Vamarskuldbindingar þjóðarinnar kveða m.a. á um hvaða verkefnum skuli sinna. Verkefnin eru að 
stórum hluta unnin í samstarfi við aðrar þjóðir innan NATO, samkvæmt reglum sem NATO setur 
um hvar, hvernig og samkvæmt hvaða aðferðum þau skuli unnin. Varnarmálastofnun tekur við, 
geymir og sendir frá sér upplýsingar sem verða til í öiyggis- og varnarsamstarfi NATO þjóða.

• Frumvarpið felur í sér að Varnarmáíastofhun verði lögð niður n.k. áramót en þó verði starf 
forstjöra lagt niður um leið og lögin verða samþykkt.

• í frumvarpinu er ekki að fmna skyra stefiiumótun í öryggis- og varnarmálum né skýringar fyrir 
stjórnsýslu eða samstarfsaðila okkar innan NATO um það hvernig ísland hyggist sinna 
vamarskuldbindingum sínum í samstarfinu eftir að Vamarmálastofnun hefur verið lögð niður. Enn 
fremur eru leiddar að því lýkur að hætt verði að sinna einhverjum verkefnum en ekki kemur fram 
hver þau eru.

• Verði breytingar samkvæmt frumvarpinu að Iögum leiðir það til innra ósamræmis innan 
vamarmálalaga. Það er slæm aðferð við lagasetningu að setja í lög almenn markmið sem lögin 
sjálf gera svo ekki ráð fyrir að halda, t.d. um aðskilnað innra og ytra öryggis, eða framkvæmdar- 
og stefnumótunar í öryggis- og varnarmálum.

• Samkvæmt frumvarpinu verður stjórnskipun breytt og hlutverk Alþingis verður lítið. 
Utanríkisráðherra verður einum falið vald til að semja um hvar og hvernig framkvæmd verkefna, 
sem áður var bundið í lög, verða unnin. Þannig er í frumvarpinu hvorki kveðið á um hvemig 
verkeftium stofhunarinnar verður sinnt í fiamtíðinni né af hverjum þau verða unnin. Ekki liggur 
heldur fyrir hvar þeim verður sinnt.

• Bráðabirgðaákvæði frumvarpsins tryggir starfsmönnum ekki áfiamhaldandi starf. Samkvæmt 
orðanna hljóðan verður þeim aðeins tiyggt starf til nk. áramöta.

• Varnarmálastofnun leggur því til að frumvarpið verði ekki afgreitt á þessu stigi og að áður en farið 
verði í jafn viðamiklar breytingar og frumvarpið boðar, verði mótuð ný heildarstefna í 
málaflokknum af stjórnvöldum, þ.m.t. Alþingi, í öryggis- og varnarmálum. Slík vinnubrögð væm 
í samræmi við nýlegar skýrslur rannsóknarnefndar Alþingis og skýrslu starfshóps 
forsætisráðuneytisins um viðbrögð stjómsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. 
Vamarmálastofnun og sérfræðingar hennar em tilbúin til að leggja sitt af mörkum í þeirri vegferð, 
sé eftir því óskað.
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L Almennt um efni frumvarpsins

Frumvarp ulanríkisráðherra um breytingar á varnarmálalögum snýst annars vegar um að leggja niður 
Varnarmálastofnun frá og með 1. janúar 2011 og hins vegar um að leggja niður starf forstjóra 
Vamarmálastofiiunar um leið og frumvarpið verður að lögum. Annar tilgangur er með öllu óíjós eða hefur 
ekki verið upplýstur.

Ákvæði frumvarpsins eru fyrst og fremst tæknileg útfærsla á því hvernig koma megi ofangreindum 
markmiðum utanríkisráðherra í framkvæmd án þess að taka tillit til þeirrar meiriháttar stefnubreytingar í 
öryggis- og varnarmálum er frumvarpið efnislega boðar. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að 
utanríkisráðherra fái heimild til að ráðstafa verkefnum stofnunarinnar til annarra ríkisstofnana. Ekkert liggur 
fyrir um hvert eigi að færa verkefhin eða hvaða stofnanir eigi að sinna þeim til framtíðar. Vegna óskýrs 
orðalags, í tillögðu bráðabirgðaákvæði sem snýr að starfsfólki Vamarmálastofnunar, verða 50-60 störf, flest á 
Suðurnesjum, sett í uppnám með niðurlagningu Varnarmálastofnunar, því engin loforð eru gefín um það í 
frumvarpinu að störfm verði unnin áfram, né heldur að þau verði unnin á svæðinu. Sama á einnig við um þá 
sem starfa óbeint að verkefhum Varnarmálastofnunar á Suðurnesjum, sem og um land allt, þ.e. störf verktaka 

~og þjónustuaðila em einnig í uppnámi.

í athugasemdum með frumvarpinu er vísað til skýrslu starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu 
Stjórnarráðsins, en hann skilaði skýrslu til utanríkisráðherra þann 29. mars sl. Starfshópnum var ætlað að 
fínna leiðir til að koma ákvörðun ríkisstjórnar, um að leggja Varnarmálastofhun niður á þessu ári, til 
framkvæmda. Eins og fram kemur í skýrslunni horfði starfshópurinn ekki til hugmynda er féllu út fyrir þann 
ramma sem hópnum var markaður.

í erindisbréfí starfshópsins er áréttað að í áformuðum breytingum utanríkisráðherra, sem nefndinni var ætlað 
að gera tillögur um og vísað er til í minnisblaði utanríkisráðherra til ríkisstjómar dags. 4. desember 2009, sé 
ekki ætlunin að hafa efnisleg áhrif á varnar- og öryggisskuldbindingar íslands, s.s. þátttöku í starfí 
Atlantshafsbandalagsins (NATO), varnarsamninginn við Bandaríkin eða annað fjölþjóðlegt samstarf um 
öryggismál. Var starfshópnum m.a. ætlað að greina þau varnar- og öryggistengdu verkefni sem nú eru falin 
utanríkisráðuneyti og Varnarmálastofnun, innviði hins áformaða innanríkisráðuneytis og þá möguleika sem 
kunna að skapast á endurskipulagningu Öryggismála með tilkomu þess. Starfshópnum var ætlað að gera 
tillögu að verkaskiptingu milli innanríkisráðuneytis og utanríkisráðuneytis og fyrirkomulag verkefna nýrrar 
Varnarmálastofnunar, ef svo má segja, á vegum innanríkisráðuneytis.

Þær hugmyndir sem koma fram í skýrslu starfshópsins gera ráð fyrir því að möguiegt sé að gera breytingar á 
núverandi starfsemi Varnarmálastofnunar og framkvæmd þeirra vamarskuldbindinga sem íslenska ríkið hefur 
tekist á herðar, en hafa þó þann fyrirvara að ekki muni nást fram á nýjan leik stjórnsýsluleg, fagleg eða 
Jjáihagsleg yfirsýn og ábyrgð á öryggis- og vamartengdum verkefnum, fyrr en verkaskiptingu innan 
stjómarráðsins er lokið. Því má áætla að réttara sé að breyta verkaskiptingu innan stjórnarráðsins áður en 
farið verður í að leggja niður Varnarmálastofhun og núverandi framkvæmd varnarskuldbindinga íslands 
gagnvart NATO.

Þrátt fyrir að innanríkisráðuneyti ha0 hvorki verið komið á fót né verkefni þess skilgreind í stjórnarráðinu, 
liggur fyrir Alþingi framvarp til laga um að leggja niður þá stofoun sem fer með framkvæmdaþátt varnar- og 
öryggismála hér á landi í dag.

Til þess að betur megi átta sig á því hvað í því felist þegar rætt er um varnarskuldbindingar Islands og 
framkvæmdaþátt vamar- og öryggismála hér á landi er rétt og nauðsynlegt að rifja upp helstu 
þjóðréttarskuldbindingar Islands á sviði varnarmála, framkvæmd þeirra og tengsl við verkefhi NATO. Auk 
þess sem hér fer á eftir vísast til greinargerðar Varnarmálastofnunar um varnarskuldbindingar íslands sem 
unnin var að bexðni starfshópsins og skilað þann 22. febrúar sl., sbr. fylgiskjal við umsögn þessa.
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IL Aðild að Atlantshafsbandalaginu og varnarskuldbindingar íslands

NATO er öryggis- og varnarbandalag, sem var stofnað 4. apríl 1949 af tólf ríkjum, en ísland er á meðal 
stofnríkja bandalagsins. Grunnstoð þess er 5. grein Norður-Atlantshafssamningsins sem kveður á um að árás 
á eitt ríki jafngildi árás á þau öll. Markmið bandalagsins er að tryggja frelsi og öryggi aðildarríkja sinna} sem 
byggir á þeirri meginreglu að öryggi bandalagsins í heild velti á öryggi hvers og eins aðildarríkís. Ti! þess að 
tryggja vamir sínar hefur hvert aðildarríki NATO tekið á sig margvíslegar skuldbindingar á friðartímum, 
einkum varðandi eftiríit á sínu yfirráðasvæði. Yfírráðasvæði bandalagsríkja eru mismunandi en ísland hefur 
forræði og ber ábyrgð á eftirliti með sínu Iandsvæði, sinni landhelgi bæði ofansjávar og neðansjávar sem og í 
sínu loftrými. Eftirlitið er framkvæmt með mismunandi hætti á hverjum stað og í miklu samstarfi 
bandalagsríkja á milli. Herir aðildarríkjanna bera ábyrgð á og fara með framkvæmd þessara verkefna þó í 
samstarfi við hinar ýmsu borgaralegu stofhanir svo sem lögreglu. Bandalagsríkin deila með sér upplýsingum 
þar að lútandi í sameiginlegum eftirlits- og öryggiskerfum bandalagsins sem hérlendis er rekið af 
Varnarmálastofnun.

ísland gerði samning við Bandaríkin 5. maí 1951, þar sem Bandaríkin tóku að sér að sinna vörnum íslands 
fyrir hönd NATO. Sá samningur fól í sér í reynd að Bandaríkjamenn sáu um framkvæmd 
vamarskuldbindinga íslands gagnvart NATO alít frá árinu 1951 til ársins 2006, er þeir yfírgáfu landið. Við 
brotthvarf þeirra færðist ábyrgð á framkvæmd þessara verkefna yfír á íslensk stjómvöld. Þau eru á hinn 
bóginn ekki unnin nema í nánu samstarfi við NATO og samkvæmt þeim reglum sem bandalagið setur.

Starfsemi NATO er í grundvallaratriðum tvíþætt. Annars vegar er um að ræða stjórnmálalega starfsemi þar 
sem Atlantshafsráðið ræður ríkjum og er það mikilvægasti vettvangur allrar ákvarðanatöku innan NATO. Þar 
er hin pólitíska stefnumótun bandalagsins mörkuð. Hinn meginþáttur í starfsemi NATO er 
framkvæmdarlegur, þ.e. sú starfsemi NATO sem snýr að útfærslu og framkvæmdum, en sú starfsemi kallast 
að jafnaði hemaðarleg starfsemi NATO (e. Military Structure). Sá þáttur NATO sér um að framkvæma og 
vinna í samræmi við skuldbindingar og þau verkefni sem bandalagið ákveður að ráðast í. Enn fremur fer 
þessi armur NATO, ef svo má að orði komast, með framkvæmd á Norður-Atlantshafssamningnum og Öðrum 
skuldbindingum og verkefnum sem þjóðir bandalagsins hafa tekist sameiginlega á herðar. Framkvæmdin er 
því háð mikilli samvinnu stofhana þeirra bandalagsþjóða, sem sjá um hana í hverju landi. Aðild að NATO 
felur því í sér skyidur um að vinna varnartengd verkefni á ákveðinn hátt, samkvæmt fyrirfram ákveðnum og 
settum sameiginlegum reglum og að uppfylltum ströngum öryggisskilyrðum.

ísland er í dag aðili að þessum þætti í starfsemi bandalagsins, enda hvíla þær skuldbindingar á aðildarríkjum 
að sinna framkvæmdaþættinum. Ef það er ekki gert er eðlilegt að Iíta svo á að viðkomandi þjóð sé ekki að 
standa undir þeim skuldbindingum sem aðild að bandalaginu leggur þeim á herðar. Varnarmálastofnun sér í 
dag um þennan þátt í starfsemi bandalagsins fyrir hönd íslands, enda kveða gildandi varnarmálalög á um að 
vamartengdri starfsemi skuli haldið frá borgaralegri starfsemi, eins og til dæmis ÍÖggæslu og er ekki lagt til 
að fallið sé frá slíkri aðgreiningu í fyrirliggjandi frumvarpi.

Alit til ársins 2006, er Bandaríkjamenn drógu her sinn frá landinu, sáu Bandaríkin um framkvæmd 
varnarskuldbindinga íslendinga í samræmi við ákvarðanir NATO. Brotthvarf bandaríska hersins hafði því 
mjög mikil áhrif á framkvæmd vamarskuldbindinga landsins. Við brotthvarf Bandaríkjahers var framkvæmd 
varnarskuldbindinga landsins í reynd færð í hendur íslendinga sjálfra. Með sérstöku samkomulagi við 
Bandaríkin á árinu 2006 var samið svo um að vamir íslands á ófriðartímum skuli tryggðar með öflugum og 
hreyfanlegum viðbúnaði og liðsafla, sem verði studdar af bandarískum hernaðarmætti eftir því sem þörf 
krefur. Enn fremur var gerður sérstakur samningur milli íslands og Bandaríkjanna 29. september 2006 um 
skil á landi og mannvirkjum, þar sem fram kemur að ísland skuldbindur sig til að taka yfír gisti- og 
notendaríkisskuldbindingar gagnvart NATO á öllum mannvirkjum og búnaði hérlendis sem eru á 
mannvirkjaskrám NATO. Gisti- og notendaríkisskuldbindingar eru hugtök sem þekkt eru innan bandalagsins 
sem og reglur og staðlar um hvað slíkar skuldbindingar innifela samkvæmt NATO aquis) Eins og nánar er

1 NATO aquis er hugtak, notað á sambærilegan máta og aquis Evrópusambandstns, innan NATO og bandalagsríkjannayfir heildrænt 
safh reglna og staðla bandalagsins.
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Iýst í greinargerð Varnarmálastofnunar um varnarskuldbindingar íslands, eru eignir þessar kvaðabundnar og 
getur íslenska ríkið því ekki ráðstafað þeim sem sínum eigin.2

í kjölfar svo mikilla breytinga á skipulagí vamar- og öryggismála á íslandi þurfti að skilgreina hvemig 
íslensk stjómvöld tækju yfir þau varnartengdu verkefni og þjóðréttarlegu skuldbindingar sem Bandaríkjaher 
hafði áður sínnt, hvemig stjórnsýslan og framkvæmdin skyldi vera, hver færi með framkvæmd verkefnanna, 
hvernig eftirliti með framkvæmd þeirra verkefna skyldi háttað o.s.frv. Þessi stefiia var mörkuð af Alþingi 
með setningu vamarmálalaga sem tóku gildi 31. maí 2008. Eftir þeim lögum hefxir Varnarmálastofnun unnið 
en verkefni stofnunarinnar hafa þó íyrst og fremst grundvallast á og tekið mið af þeim ríku kröfum sem 
NATO gerir til framkvæmdar varnartengdra verkefna, hverjir framkvæma þau, hvar þau eru framkvæmd og 
til öryggis þeirra tækja, tölvukerfa og ratsjárkerfa sem afla og geyma upplýsingar í þessu skyni.

í skýrslu starfshóps um öryggismál sem vísað er til hér að framan er sérstaklega fjallað um Ioftrýmiseftirlit 
og möguleika á því að færa þá starfsemi til aðila sem hafa með borgaralega flugleiðsögu að ræða. Þessar 
hugmyndir voru lagðar fyrir yfírherstjórn NATO sem lagðist alfarið gegn slíkum hugmyndum og 
vangaveltum enda hvergi framkvæmt með þeim hætti innan bandalagsins. Við breytingar á framkvæmd 
vamarskuldbindinga Islands verður augljóslega að hafa um það samráð við NATO, enda er framkvæmd 
þessara skuldbindinga liður í samþættum eftirlits- og öryggiskerfum NATO. í þessu samhengi má einnig 
nefha að viðmælendur starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu stjómarráðsins í heimsókn þeirra til 
NATO þekktu einungis til tveggja landa f heiminum þar sem lofirýmiseftirlit og borgaraleg flugleiðasaga hafi 
verið samþætt, það er í Brasilíu og Óman. Þar sé það hins vegar gert undir eftirliti herja landanna.

Vegna aðildar og eðlis starfsemi NATO verða íslendingar að framkvæma varnarskuldbindingar sínar 
samkvæmt þjóðréttarskuldbindíngum sínum í nánu samráði og samvinnu við NATO og aðildarríki 
bandalagsins. Gildir hér einu þótt að ísland sé og verði áfram herlaus þjóð. Sú stefna hefur verið mörkuð að 
ísland tiyggi öryggi sitt með aðild að NATO og til þess að þær varnir séu til staðar þurfa íslendingar á móti 
að uppfylla tilteknar lágmarksskuldbindingar sem NATO setur fram. Upplýsingar sem aflað er hér á landi eða 
berast hingað á grundvelli þeirra skuldbindinga, eftirlits og samstarfs sem starfsemi NATO snýst um verður 
að meðhöndla í samræmi við reglur sem þar um gilda. Þannig er það m.a. í verkahring Vamarmálastofnunar 
að safna saman mikilvægum trúnaðarupplýsingum, geyma þær og dreifa áfram á grundvelli strangra 
öryggiskrafna NATO.

Hér skal ávallt hafa í huga að NATO er öryggis- og varnarbandalag þar sem aðildarríkin vinna saman og 
dreifa sín á milli upplýsingum sem varða öryggi hverrar bandalagsþjóðar fyrir sig. Hver bandalagsþjóð hefur 
því aðgang að og vistar mikilvægar öiyggis- og trúnaðarupplýsingar allra hinna bandalagsþjóðanna. I því 
felst að bregðist Öryggið á einum stað, t.d. á íslandi, getur slíkt stefht öryggi annarrar eða annarra 
bandalagsþjóða í hættu. Þess vegna eru af hálfu bandalagsins gerðar afar strangar kröfur til hvers aðildarríkis 
um öryggi og trúnað, t.d. hvað varðar tækjabúnað og starfsmenn, en ekki síst hvað varðar skipulag og 
stjórnsýslu varnarmála. Það er síður en svo ástæða til að ætía að slakað verði á þeim kröfum gagnvart 
herlausri þjóð eins og íslandi. Þvert á móti má ætla að kröfunum verði fyígt harðar eftir gagnvart þjóð sem 
hefur enga raunverulega reynslu á þessu sviði og telur sig ekki þurfa að óttast utanaðkomandi ógnir. Traust 
og trúnaður milli bandalagsríkjanna er grundvallaratriði samstarfsins og ísland er jafnmikilvægur hlekkur í 
þeirri keðju eins og hver önnur bandalagsþjóð.

Fyrirliggjandi frumvarp felur í sér niðurlagningu þeirrar stofnunar sem annast trúnaðar- og öryggisskyldur 
íslendinga gagnvart NATO. Hefur NATO samþykkt að Vamarmálasíofnun uppfylli öiyggiskröfur 
bandalagsins, einkum á grundvelli þess að stofnuninni er sérstaklega falið, samkvæmt varnarmálalögum, að 
sinna verkefnum sem krefjast samstarfs við bandalagið og herstjórnir annarra bandalagsþjóða. Til þess bærar 
stofnanir NATO hafa tekið út framkvæmd Vamarmálastofhunar á tilteknum öryggiskröfum bandalagsins og 
hæfni starfsmanna hennar til verksins. Ekki hefur verið ákveðið hvaða aðilar eða stofnanir muni annast 
þessar skyldur í framtíðinni en gefið hefur verið í skyn að verkefnunum verði dreift til ýmissa hreinræktaðra

2 TiJ frekari skýringa á eignum NATO og skráningu þeirra hérlendis vísast til greinargerðar utanrlkisráðuneytisins um íramkvæmd 
stjómsýslu mannvirkja og búnaðar á mannvirkjaskrá NATO (2008).
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borgaralegra stofnana.3 Sú dreifíng verkefna mun verða í höndum utanríkisráðherra, ekki löggjafans. Margt 
bendir til að sumum verkefnum Vamarmálastoínunar verði ekki haldið áfram. Öll þessi atriði hafa og munu 
valda NATO áhyggjum um Öryggi uppíýsinga á íslandi og geta leitt til minnkandi trausts bandalagsins til 
íslands sem aðildarríkis. Verði frumvarpið samþykkt óbreytt, þ.e. án skýrrar stefhumótunar og áætlunar um 
afdrif verkefna Varnarmálastofnunar, er hætta á að samstarfsaðilar okkar hjá NATO líti svo á að við 
hyggjumst ekki virða þær skyldur sem aðild að NATO leggur okkur á herðar. Það myndi setja Island í 
sérstaka stöðu meðal bandalagsríkjanna og hugsanlega þyríti að skoða aðild að bandalaginu upp á nýtt.

III. Gildandi varnarmálalög

Gildandi vamarmálalög voru samþykkt á Alþingi þann 29. apríl 2008, eða fyrir réttum tveimur árum. Þau lög 
mörkuðu skýra stefhu um hvemig stjórnsýslu varnarmála skyldi háttað á íslensku yfírráðasvæði og hvemig 
framkvæmd á samstarfí og samskiptum íslenskra stjómvalda við erlend ríki, hermáíayfírvöld og aíþjóðlegar 
stofnanir á sviði öryggis og varnarmála skuli háttað. Lögin eru afar skýr um það að þau taki ekki tií verkefna 
stjómvalda sem eru borgaraleg í eðli sínu, svo sem Iöggæslu og almannavarna og markmið þeirra er að 
greina á milli þessara verkefna sbr. b. liður 2. gr. gildandi laga. Lögin skilgreina valdheimildir íslenskra 
stjórnvalda varðandi varnartengd verkefni. Enn fremur kveða lögin á um skýra greiningu á milli 
stefnumótunar á sviði öryggis- og vamarmála arrnars vegar sem utanríkisráðherra hefur með höndum og 
framkvæmd á varnarskuídbmdingum sem Varnaxmálastofhun sinnir, sbr. c.Iiður 2. gr. gildandi laga. Þá skapa 
lögin skilyrði fyrir vönduðu og lýðræðislegu eftirliti stjórnvalda með vamartengdri starfsemi.

Gildandi varnarmálalög eru afrakstur skýrrar stefhumótunar stjórnvalda og einkum þáverandi 
utam-íkisráðherra um það hvemig íslensk stjómvöld muni framkvæma og virða þær skyldur sem 
vamarskuldbindingar þjóðarinnar leggja henni á herðar og hún hefur undirgengist með aðild sinni að NATO 
og fleiri alþjóðlegum samningum. Stefnumótunin tekur mið af því að framkvæmd þessara skuldbindinga sé 
unnin í samræmi við þær regiur sem NATO setur um framkvæmd þessara verkefna að því er varðar 
mannvirki, rekstur, öryggisvottun og kerfí og einstakíinga sem vinna með og skila af sér upplýsingum inn í 
eftirlitskerfi NATO um öryggis- og varnarmál.

Af þessu er augljóst að tilvist sérstakrar stofnunar eins og Vamarmálastofnunar, sem fer með vamartengd 
verkefni er liður í firamkvæmd varnar- og öryggisstefhu, sem mörkuð var með setningu varnarmáialaga árið 
2008. Niðurlagning Varnarmáiastofnunar, samkvæmt þeim hugmyndum sem frumvarp utanríkisráðherra ber 
með sér, er grundvallarbreyting frá þeirri varnar- og öryggisstefnu sem mörkuð var með gildandi 
varnarmálalögum. Frumvarpið gefur litlar vísbendingar um hvernig þessum skuldbindingum skuli sinnt í 
framtíðinni eða hverjum verði falið að sinna þeim,

IV. Frumvarp utanrikisráöherra

í III. kafla gildandi varnarmálalaga er hlutverk Vamarmálastofnunar skilgreint. Henni er ætlað að sinna 
verkefhum á sviði varnarmála. Helstu verkefni stofnunarinnar eru skilgreind í 7. grein laganna en þar er m.a. 
kveðið á um að stofnunin skuli reka íslenska loftvamakerfið, þ.m.t. rekstur fjarskipta- og ratsjárstöðva NATO 
hér á landi, taka þátt i samræmdu loftrýmiseftirliti og loftrýmisgæslu NATO, annast firamkvæmd 
varnarsamningsins og varnarskuldbindinga á grundvelli þjóðréttarskuldbindinga, auk atriða sem nánar eru 
talin upp í ákvæðinu og lúta fyrst og fremst að ytra öryggi íandsins og varnartengdum verkefnum. 
Undanfarin tvö ár hefur framkvæmd samstarfs okkar við NATO verið unnið á grundvelli þeirra laga. Það 
samstaf hefur gengið mjög vel, þrátt fyrir einstaka byrjunarvandamál sem koma upp þegar verið er að taka

3 í umræðu utanríkisráðherra og þingmanna stjórnarliða virðist áhersla vera lögð á að verkefhi Vamarmálastofhunar verði færð 
"hreinræktuðum borgaralegum stofhunum”. Gefiir það til kynna að annarsvegar telji framangreindir Vamamiálastofhun ekki 
hreinræktaða borgaralega stoíhun, þ.e. einhverskonar blending. Vamarmáiastofnun er aðeins það sem löggjafmn lagði henni í 
vöggugjöf. Frekari stefhumörkun heíur ekki átt sér stað opinberlega innan framkvæmdavaldsins sem gæti bent einhverjum á að 
betra sé að huga að slíkri stefhumörkun á Alþingi, þar sé vettvangur ákvörðunar og skiigreiningar eðlis stofhana er fara með jafh 
viðkvæman málaflokk. Hinsvegar verður að horfa til þess að sama hversu hreinræktuð stofhun er þegar hún tekur við verkefhi eða 
verkefiium frá Vamarmálastofiiun mun hún smitast af hverju þvi sem Vamarmálastofhun er með, þ.e. ef verkefhunum skal áfiam 
sinnt samkvæmt reglum og stöðlum NATO líkt og lögbundið er að gera í dag.
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yfir jafii stóran máiaflokk eins og framkvæmd varnar- og öryggismálastefnu.

í því frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi um breytingu á gildandi varnarmálalögum kemur hvergi fram 
hvernig varnartengdu verkefnin verði unnin eftir að Vamarmálastofnun hefur verið lögð niður. Slíkt er varla í 
anda varnarmálalaga um skýra stefnumörkun né í anda skyrslu rannsóknarnefndar Alþingis eða skýrslu 
forsætisráðherra um „Viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.u Samkvæmt 
frumvarpinu, sem gerir ráð fyrir því að síðar verði komið á fót innanríkisráðuneyti, er ætlunin að leggja 
stoínunina niður, dreifa verkefnum hennar milli annarra borgaralegra stofnana samkvæmt nánari 
ákvörðunum utanríkisráðherra og koma síðar á fót ráðuneyti sem taki yfir híuta þessara verkefna meðan 
Önnur verða áfram hjá utanríkisráðherra. Slík vinnubrögð benda ekki til mikillar þekkingar á framkvæmd 
vamarskuldbindinga íslands gagnvart bandalaginu, eða ætlun til að taka þær alvarlega og breyta þeim af 
fagmennsku.

Ekkert kemur fram í frumvarpinu um það að samráð verði haft við samstarfsaðila okkar hjá NATO um það 
hvernig varnarskuldbindingar okkar verða framkvæmdar, enda ekki að finna neina stefnu um það í 
frumvarpinu hvernig það skuli gert, hver skuli gera það og því eðlilega erfitt að kynna þær hugmyndir í dag 
innan Atlantshafsbandalagsins.

í varnarmálalögum er Varnarmálastofhun falin framkvæmd varnartengdra verkefna og varnarskuldbindinga 
) landsins. Eins og áður hefiir komið fram er í lögunum skýrt kveðið á um að vandlega skuli greint á milli 

vamartengdra verkefna annars vegar og borgaralegra verkefna hins vegar sem lúta að innra öryggi ríkisins 
eins og t.d. löggæslu. Það vekur athygli að það frumvarp sem hér er til meðferðar gerir ekki ráð fyrir 
breytingu á 2. gr. frumvarpsins þar sem þessi aðskilnaður er undirstrikaður. Það verður því að líta svo á að 
gangi frumvarpið í gegn óbreytt, gangi það gegn útlistuðum markmiðum laganna að færa verkefni 
Varnarmálastofnunar til annarra stofnana sem sinna innra öryggi ríkisins, svo sem íöggæslustofiiunum.

A f skýrslu starfshóps um öryggismál og ákvæðum frumvarpsins, athugasemdum við þær og yfirlýsingum 
utanríkisráðherra og formanns utanríkismálanefndar í fjölmiðlum virðist sem ætlunin sé að fara nýjar leiðir í 
því að framkvæma þær vamarskuldbindingar sem aðild að NATO o.fl., leggur þjóðinni á herðar miðað við 
það hvernig aðrar þjóðir framkvæma sínar skuldbindingar. Vissulega er ísland eina herlausa NATO ríkið en 
hingað til hefur ísland engu að síður aðgreint innri og ytri varnir, rétt eins og öll hin bandalagsríkin hafa gert.

Breytingar á slíkri aðgreiningu eru ekki útilokaðar, sérstaklega þar sem Island er og ætlar að vera herlaust 
ríki, en slíkar breytingar þurfa að vera vel undirbúnar og vel ígrundaðar. Frumvarpið gefur ekki tilefni til þess 
að telja að svo sé. Það er athyglisvert að bera undirbúning frumvarpsins saman við þær kröfur sem 
starfshópur forsætisráðuneytisins um viðbrögð stjómsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis setur í 
nýútkominni skýrslu sinni. í henni er sérstaklega farið yfir samband stjórnmála, stefnumótunar og 
undirbúning við lagasetningu. Það er óhætt að fulíyrða að það sem fram kemur í skýrslunni em sterk 
varnaðarorð gegn ófaglegum vinnubrögðum þegar um meiriháttar stefiiubreytingu er að ræða eins og hér er 
ætlunin að fara fram með í öryggis- og varnarmálum þjóðarinnar. Um er að ræða meiriháttar hvatningu til 
stjómsýslunnar til að bæta ráð sitt. í skýrslunni er fjallað um þetta í 8. kafla en þar segir m.a. orðrétt á bls. 37:

„ Meginþungi opinberrar stefnumótunar á Islandi hvílir á herðum framkvœmdavaldsins.
Þaðan þarf þess vegna að koma sú pólitiska forysta sem stuðlar að vandlega undirbúinni 
og samhæfðri stefnumótun ríkisvaldsins. I  nálœgum ríkjum er vönduð útlekt oftast 
undanfari meiriháttar opinberrar stefnumótunar ('t.d. NOU í Noregi, SOU í Svíþjóð,
Statens betœkninger í Danmörku, White papers í Bretlandi). I  slíkum stefnuskjölum eru 
viðfangsefnin sett í samhengi við grundvallarkenningar, meginreglur laga, fræðilega 
orðræðu viðkomandi fagsviðs og reynslu annarra landa. Eftir atvikum kann einnig að 
vera um það að ræða að mismunandi válkostum er stillt upp og áhrif þeirra séu vegin og 
metin. "

A f lestrx frumvarpsins og athugasemda í greinargerð þess er Ijóst að ætíun stjómvalda er að fara nýjar leiðir 
varðandi framkvæmd varnarskuldbindinga, sem aðrar þjóðir innan NATO hafa ekki gert. Um væri að ræða



meiriháttar stefnubreytingu innanlands þar sem ekki er hægt að horfa til reynslu viðmiðunarþjóða okkar til 
með árangur. Þrátt íyrir það er enga skýra stefnumótun að fmna í frumvarpinu eða upplýsingar um þá vinnu 
sem leiddi í Ijós að leið íslenskra stjórnvalda um brotthvarf frá hefðbundinni aðgreiningu á framkvæmd á 
innri og ytri vörnum sé bæði möguleg eða skynsamleg. Það er því fuíí ástæða til að staldra við og yjfírfara 
undirbúning áður en til framkvæmdar kemur.

í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að þau verkefni sem nú eru falin Varnarmálastofnun falli ekki 
beint að neinni stofhun sem nú er starfandi. Það er eðlileg niðurstaða frumvarpshöfundar þar sem það er í 
samræmi við gildandi lög að blanda ekki saman varnartengdum verkefnum og borgaralegum. Engu að síður 
er vakið máls á því í athugasemdum með frumvarpinu að þessum verkefnum verði mögulega komið íyrir hjá 
Landhelgisgæslu og/eða ríkislögregíustjóra, sem í dag fara þó fyrst og fremst með borgaraleg verkejfni sem 
lúta að innra öryggi þjóðarinnar eins og Iöggæslu og almannavörnum.

Núverandi formaður utanríkismálanefndar fagnaði sérstaklega þeirri stefnumörkun sem kveðið er á um í b.Iið
2. gr. laganna á Alþingi þegar það frumvarp, sem síðar varð að varnarmálalögum, kom til fyrstu umræðu. 
Þann 12. apríl sl. lýsti hann hins vegar yfír í viðtali við Fréttablaðið, sem reyndar núverandi utanríkisráðherra 
gerði einnig á sama stað á sama tíma, að það sé grundvallaratriði að sú stofnun sem muni taka við verkefnum 
Vamarmálastofiiunar skuíi verða á borgaralegum nótum. Utanríkisráðherra tekur skýrt fram í viðtali við sama 
blað að ný stofnun verði algerlega undir borgaralegum formerkjum.

í athugasemdum við 1. gr. (sem síðar varð 2. gr.) varnarmálalaga, eins og þau voru kynnt á Alþingi í janúar 
2008, kemur fram að markmið varnarmálalaga hafí verið „að greina með skýrum hætti á miíli varnartengdra 
verkefna og borgaralegra verkefna sem lúta að löggæslu og innra öryggi ríkisins. Frumvarp þetta lýtur að 
verkefnum sem varða varnarviðbúnað ríkisins og ytra öryggi þess. Þessi verkefhi eru flest skilgreind sem 
stoðþjónusta við hemaðarstarfsemi en ekki sem hreinræktuð borgaraleg starfsemi.“

Verkefrii Varnarmálastofnunar eru nú hin sömu og þau voru áætluð með setningu varnarmálalaga, og eru þau 
flest skilgreind sem stoðþjónusta við hernaðarstarfsemi. Sem slík fylgir Varnarmálastofnun þeim stöðlum og 
reglum við framkvæmd verkefna sem herstjórnir bandalagsríkjanna hafa samþykkt að fylgja. Krafan um 
framfylgni verklagsreglna eða skilgreining á verkefnum mun ekki breytast, þó svo að forminu til séu þær 
stofnanir sem koma til með að sinna þessum verkefnum skilgreindar sem hreinræktaðar borgaralegar 
stofnanir. Frá upphafí hafa allir starfsmenn Varnarmálastofnunar verið borgaralegir starfsmenn, enda ísland 
herlaust land.

Það frumvarp er nú liggur fyrir gerir ekki heldur ráð fyrir breytingu á c. lið 2. gr. gildandi varnarmálalaga. í 
því ákvæði er kveðið á um að greina skuli á milli stefnumótunar og framkvæmdaratriða á sviði varnarmála. í 
greinargerð með frumvarpi til varnarmálalaga kemur fram að þetta fyrirkomulag sé í samræmi við stefnu 
þáverandi stjómvalda að færa afgreiðslu- og framkvæmdarverkefhi frá ráðuneytum til lægra settra 
stjórnvalda.

Þrátt fyrir að ekki sé gert ráð fyrir breytingu á þessu ákvæði er í því frumvarpi sem nú liggur fyrir gert ráð 
fyrir því að orðinu Varnarmáíastofnun sé skipt út fyrir utanríkisráðuneytið eða utanríkisráðherra eftir 
atvikum. Með því er ekki lengur greint á milli stefnumótunar og framkvæmdaratriða á sviði varnarmála sem 
lögin gera þó ráð fyrir og ekki er ætlunin að breyta með lögfestingu þess frumvarps sem liggur fyrir Alþingi. 
Er því með frumvarpinu lagt til að markmið varnarmálalaga verði áfram samkvæmt c. lið 2. gr. laganna að 
„greina á milli stefnumótunar og framkvæmdaratriða á sviði varnarmálau en efnisákvæði frumvarpsins fela 
utanríkisráðherra bæði stefhumótun og framkvæmd, að efni til. Verður því um innra ósamræmi að ræða innan 
laganna ef frumvarpið nær fram að ganga sem seint verður til þess fallið að auka tiltrú á fagleg vinnubrögð.4

Eins og vikið er að í upphafi þessarar umsagnar er í athugasemdum við frumvarpið vísað til skýrslu 
starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu stjórnarráðsins um tilurð frumvarpsins. I samantekt um 
niðurstöður tillagna hópsins kemur fram að:

4 Sjá umfjðllun um fagleg vinnubrögð sem sögð skulu vera m.a. vel undirbúin og vel ígrunduð samkvæmt skýrsju starfshóps 
forsætisráðuneytisins „Viðbrögð stjómsýslunnar við skýrslu rannsóknamefndar Alþingis“ maí 2010, bls. 7.



„Eðli málsins samkvœmt mun stjórnsýsluleg, jjárhagsleg og fagleg ábyrgð á 
framkvæmd öryggis- og varnartengdra verkefna ekki geta haldist í hendur fyrr en 
verkaskiptingu innan stjórnarráðsins hefur verið breytt.1,5

Það þarf ekki að fara mörgum orðum um að verkaskiptingu innan stjórnarráðsins hefur ekki verið breytt, en 
stefnumótunin sem fram kemur í skýrslunni, tekur mið af því að stofnað hafi verið ráðuneyti innanríkismáia. 
Til þess að stjómsýsluieg, fjárhagsleg og fagleg ábyrgð á framkvæmd öryggis- og vamartengdra verkefna 
geti haldist í hendur Hkt og nú er, og hlýtur að vera hin ákjósanlega staða, hlýtur því að koma til skoðunai hjá 
utanríkismálanefnd að endurskoða þörf fyrir breytingar á varnarmálalögum og að minnsta kosti fresta 
breytingu á vamarmálalögum og niðurlagningu Varnarmálastofhunar þar til Ijóst er hvenær 
innanríkisráðuneyti verður komið á fót og skilgreint hefur verið hvaða stofnanir og verkefni muni heyra undir 
það ráðuneyti.

Enn fremur segir í skýrslu starfshópsins:

„Snurðulaus yfirtaka annarra opinberra stofnana á verkefnum 
Varnarmálastofnunar krefst einnig náins samráðs við Atlantshafsbandalagið um 
öryggiskröfur og tengd atriði. ”6

Ekkert kemur fram í frumvarpinu um hvernig þetta samráð skuíi fara fram, en frumvarpið gefur ráðherra 
sjálfdæmi um það hvernig þessum verkefhum verður dreift milli opinberra stofiiana með því að hann geri 
sérstaka verksamninga við einstakar stofhanir um framkvæmd varnartengdra verkefna.

Vegna þess hversu óljöst er í frumvarpinu hvert og hvernig flytja eigi verkefni til annarra opinberra stofnana, 
er það einnig óljóst hvernig islensk stjórnvöld ætla að vernda verkefhi mikilvægum íslenskum hagsmunum 
eins og t.d. Öruggar gagna- og samskiptatengingar við NATO. íslenskum stjómvöldum hefur staðið til boða 
að hafa aðgang að þessum gagnatengingum og grunnum, að uppfylltum sameiginlegum öryggisreglum 
bandalagsins vegna meðferðar trúnaðarupplýsinga og dulkóðaðra samskxpta. Um dulkóðunarlykía þá sem 
notaðir eru hérlendis gilda sömu öryggisreglur og alls staðar annars staðar, þ.m.t. í Afganistan. 
Framkvæmdahluti NATO fer með slík mál og tekur þau mjög alvarlega, undantekningar eru ekki heimilaðar. 
Það er engin sér-íslensk lausn í boði. Ef skoðuð er greinargerð Vamarmálastofnunar um varnarskuldbindingar 
íslands kemur í ljós að til þess að uppfylla reglur bandalagsins um meðferð slíks búnaðar og gagna þarf að 
uppfylla margvíslegar kröfur, m.a. verður sérhæfður starfsmaður að vera skráður ábyrgðaraðili fyrir 
dulkóðunarbúnaði og lyklum gagnvart þar til gerðum stofhunum bandalagsins. Áður en viðkomandi getur 
tekið við starfinu, eða verið samþykktur til þess af viðkomandi stofnunuin þarf slíkur starfsmaður 
umtalsverða þjálfun, reynslu og sérhæfingu. í dag em tveir slíkir starfsmenn hérlendis og starfa báðir hjá 
Varnarmálastofnun. Án tímalegs samstarfs, við þar til gerðar stofeanir NATO og samþykkis viðkomandi 
starfsmanna á boði um nýtt starf annarsstaðar, verður mjög erfitt, ef ekki ómögulegt, að flytja verkefnið án 
þess að lokað verði, að minnsta kosti tímabundið, á Öruggar gagnatengingar til landsins.

Þar til gerðar stofhanir NATO hafa ítrekað að íslensk stjómvöld ákveða að sjálfsögðu einhliða um 
uppsetningu eða breytingu stjórnsýslu og framkvæmdar sinna varnarmála, en það breytir því ekki að islensk 
stjórnvöld hafa áratugum saman samþykkt og gengist undir að fara að reglum bandalagsins. Líka þegar 
breyta skal formi framkvæmdar.

Samkvæmt 3. gr. frumvarpsíns er ætlunin að veita utanríkisráðherra heimild til að gera verksamninga og aðra 
samninga um rekstrarverkefni, sem undir lögin falla og nú er sinnt af Vamarmálastofnun, við aðrar 
rikisstofnanir, að fengnu samþykki hlutaðeigandi ráðherra. Frumvarpið gefur engar leiðbeiningar um það 
hvernig ráðherra skuli fara með þessa valdheimild við tilfærslu verkefna milli stofhana. í athugasemdum við 
þessa grein frumvarpsins er þess getið að ákvæðið sé nauðsynlegt vegna lögmætisreglu íslensks 
stjórnsýsluréttar, því það þurfi að lögfesta skýra lagaheimild svo stjórnvald, x þessu tilviki ráðherra, sé heimilt

5 „Skýrsla starfshóps um öryggismál og endurskípulagningu Stjómarráðsins,“ mars 2010, bls. 20.
6 „Skýrsla starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu Stjómarráðsins," mars 2010, bls. 21.



að framselja vald sitt svo viðkomandi stofnun geti hafit með höndum tiltekin verkefni og farið með vald. Þá 
kemur fram að nýting þessarar heimildar komi fyrst og fremst til álita á tímabilinu frá gildistöku laganna til 
niðurlagningu stofnunarinnar svo vistun verkefha liggi fyrir á þeim tímapunkti.

í fyrsta bindi skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis er vakin sérstök athygli á því að Alþingi kaus að 
samþykkja lög, þar sem ráðherra eða öðrum í hans umboði, var falið að sinna stefnumörkun í stað þess að 
hún væri í höndum Alþingis. í skýrslunni segir;

„Heimild Alþingis til sölu Landsbankans og Búnaðarbankans í lögum nr. 70/2001 hljóðaði 
um það eitt að heimilt vceri að selja hlutafé rikissjóðs íþessum bönkum. Þar var ekki að jinna 
neina stefnumörkun a f  hálfu Alþingis eða efnisreglur um hvernigœtti að standa að sölunni...
Rétt er að benda á að athugasemdum í lögskýringargögnum verður engan veginn jafnað til 
settra lagaákvæða. Gat slík framsetning á sjónarmiðum Alþingis ekki gegnt sama hlutverki 
og sett lagaákvœði. “7

í þessu frumvarpi um breytingu á vamarmálalögum sem nú liggur fyrir Alþingi, er íagt til að fetuð verði hin 
sama braut með 3. gr. frumvarps um breytingu á varnarmáíalögum. Það er stefnumörkun, en ekki einungis 
úrvinnsluatriði, hvaða ríkisstoftiariir fari með varnartengd verkefni og samstarf við erlendar herstjórnir, en 
ekki er gert ráð fyrir að Alþingi taki þátt í þeirri stefnumörkun heldur verði það framkvæmdavaldsins eins að 
ákveða.

Frumvarpið sjálft, og breytingar á varnarmálalögum sem það leggur til, skapa ekki eða gera kröfu um 
eftirfylgni með hugmyndum sem settar eru fram í greinargerð með frumvarpinu. Innanríkisráðuneyti er enn 
sem komið er aðeins hugmynd. Engu að síður hefiir þegar verið lagt fram frumvarp til þess að breyta 
framkvæmd verkefna og leggja niður núverandi verkskiptingu í eitthvað sem ekki hefur verið lagt fram. 
Auka skal óvissu með óíjósum breytingum á tímum sem nóg þykir fyrir um óvissu.

A f frumvarpinu er það ekki að merkja að stefhumótun liggi fyrir um það hvemig núverandi verkefni 
Varnarmálastofhunar verða unnin í framtíðinni. Það mun því vekja samstarfsaðila okkar í NATO til 
umhugsunar um það hvernig við hyggjumst framkvæma varnarskuldbindingar þjóðarinnar tií framtíðar sem 
og hvert raunverulegt markmið með frumvarpinu er?

V Leiðbeiningar Jjárm álaráðuneytis og R íkisendurskoðunar við sam einingu stofnana

Fyrirliggjandi frumvarp gerir ráð fyrir því að utanríkisráðherra fái heimild til að færa verkefhi 
Varnarmálastofnunar til annarra stofnana ríkisins. Ekki er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að ráðherrann geti 
fært verkefni til hlutafélaga í eigu ríkisins, þar sem einungis eru tilteknar ríkisstofnanir.8

í desember árið 2008 gaf fjármálaráðuneytið út ritið „Sameining stofnana og tengdar breytingar“ sem er 
umfangsmikið Ieiðbeiningarrit þar sem finna má greiningar og leiðbeiningar fyrir ríkið og stjórnsýsluna 
varðandi sameiningu og/eða niðurlagningu stofnana. Ætla má að stjórnsýslan skuli taka mið af ritinu við 
aðgerðir og ákvarðanir eins og þá sem hér er til umjQöIlunar.

í ritinu er sameining ríkisstofhana m.a. skilgreind á eftirfarandi hátt:

„Ein eða fleiri stofnanir eru lagðar niður og verkefni þeirra, eignir og 
skuldbindingar fterðar í einu lagi til nýrrar stofnunar eða felldar inn í starfsemi

7 Rannsóknarneftid Alþingis, 2010. „Aðdragandi og orsakir falis íslensku bankanna 2008 og tengdir aíburðir.“ 1. bindi, bls. 300.
8 Ef Alþingi hyggst veita utanríkisráðherra heimiid til að semja við aðrar stofhanir en ríkisstofhanir í A-hluta Qárlaga þætti eðlilegt að 

skýra það í frumvarpinu. Ekki væri verra að skýra ja&framt í frumvarpinu að ekki sé verið að veita utanríkisráðherra heimild tíl að 
semja t.d. við opber hlutafélög, hlutaféiög í eigu ríkisins eða einkavæða varnir íslands. Sííkar skýringar væru til þess fallnar að taka 
af ailan vafa og veita stjómsýslunni nauðsynlegar leiðbeiningar því Ijóst er af skýrsiu starfshóps um öryggismál og breytingar á 
Stjómarráðinu að þar kemur til greina að fela hlutafélögum framkvæmd ákveðinna verkeftia Vamarmálastofhunar.
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Frumvarpið gerir ráð fyrir því að verkefni Varnarmálastofhunar verði felld inn í starfsemi annarra stofnana.10 
Því fellur þessi ætlan frumvarpsins undir skiigreiningu fjármálaráðuneytisins um hvenær um sé að ræða 
„sameiningu stofnana“ og eiga leiðbeiningar ritsins því fullkomlega við í þessu tilviki.

I riti fjármálaráðuneytisíns um sameiningar ríkisstofnana er m.a. bent á nokkur atriði sem verða að vera tii 
staðar svo líkur standi til þess að sá árangur náist með sameiningu sem að er stefnt I ritinu segir m.a.:

„ Erlendar rannsóknir sem greint er frá  i  viðauka 1 með skýrslunni benda til þess 
að sameiningar og aðrar meiriháttar breytingar skili sjaldan þeim árangri sem 
vonast er eftir eða í undir 15% tilvika. Helstu ástœður er sagðar vera þessar:

• Markmið og framtíðarsýn eru ekki nógu skýr eða ekki útskýrð nógu vel.
• Fjárhagsleg samlegð er ofmetin.
• Undirbúningi og skipulagningu er áfátt.
• Ekki tekst að kveikja nægan áhuga á sameiningunni.
• Starfsmannamálum er ekki sinnt nógu vel
• Breytingastarfið lognast út a f áður en þvi er lokið. ‘,n

Síðar í ritinu segir ennfremur:

„Sé breytingum ekki stjórnað verða þær tilviljanakenndar. Forsenda þess að 
stjórna breytingum er að þekkja viðkomandi stofnanir, hlutverkþeirra og markmið.
Einnig er nauðsynlegt að þekkja til stofnananna sem vinnustaða, venja, siða og 
hinna fjölmörgu og flóknu ferla innan þeirra. Stjórnunin felst í þvi að hafa áhrif á 
breytingaferlið og þá skipta samhengi, atburðarás og tímasetning höfuðmáli....
Sameiningu stofnana fylgja yfirleitt bœði kostir og gallar sem œtti að vega og meta 
með tilliti til annarra valkosta. Sameining er ekki sjálfstætt markmið, heldur leið til 
að ná öðrum markmiðum.uI2

Þegar þessir mælikvarðar fjármálaráðuneytisins eru lagðir á það frumvarp sem hér er til skoðunar er ljóst að 
undirbúningi er mjög áfátt. Það má segja að nánast öll þau atriði sem fjármálaráðuneytið bendir á að geti leitt 
til þess að markmið sameiningar takist ekki, eígi við í þessu tilviki.

Sú skoðun fræðimanna sem lýst er í ritinu um að án fullnægjandi undirbúnings séu hverfandi Ííkur á því að 
sameining skiii tilætluðum og viðunandi árangri er studd með dæmum úr íslenskri stjórnsýslu, sbr. viðauki 2 
sem fylgir ritinu, þar sem stuðst er við fimm skýrslur um sameiningu ríkisstofnana á íslandi.

Þess má einnig geta að Ríkisendurskoðun tilkynnti nýverið að stofnunin hygðist hafa eftirlit með því hvernig 
yfiriýst áform stjórnvalda um sameiningu stofnana muni ganga fram. I tilkynningunni kemur fram að á 
undanförnum árum hafi Ríkisendurskoðun unnið nokkrar úttektir á sameiningu ríkisstofnana og að í flestum

a n n a r r a  s to fn a n a . “9

9 „Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar.“ fjármálaráðuneytið 2008, bls. 5
50 Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins er ætlunin að veita utanríkisráðherra heimild til að gera verksamninga og aðra samninga um 

rekstrarverkefhi, sem undir lögin falla og nú er sinnt af Vamarmálastofhun, víð aðrar ríkísstofhanir, að fengnu samþykki 
hlutaðeigandi ráðherra. Frumvarpið gefur engar leiðbeiningar um það hvemig ráðherra skuli fara með þessa valdheimild við 
tilfærslu verkefha milli stofnana. í athugasemdum við þessa grein ftumvarpsins er þess getið að ákvæðið sé nauðsynlegt vegna 
lögmætisreglu íslensks stjómsýsluréttar, því það þurfi að lögfesta skýra lagaheimild svo stjórnvald, í þessu tilvikí ráðherra, sé 
heimilt að framselja vald sitt svo viðkomandi stofiiun geti haft með höndum tiltekin verkefhi og farið með vald. Þá kemur fram að 
nýting þessarar heimildar komi fyrst og fremst til álita á tímabilinu frá gildistöku laganna til niðurlagningu stofnunarinnar, þ.e. á
meðan óljóst er hvað taki við eftir að Varnarmálastofhun hefur verið lögð niður, svo vistun verkefiia liggi fyrir á þeim tímapunkti.
Af þessum skýringum er augljóst að engin stefiiumótun liggur fyrir um það hvernig núverandi verkefhi Vamarmálastofnunar verða 
unnin í framtíðinni. Það hlýtur að vekja samstarfsaðila okkar í NATO til umhugsunar um það hvemig við hyggjumst framkvæma 
vamarskuldbindingar þjóðarinnar til framtíðar. 

n „Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar,“ fjármálaráðuneytið 2008, bls. 5
12 „Sameining ríkisstofiiana og tengdar breytingar,“ fjármálaráðuneytið 2008, bls. 7
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þeirra hafi niðurstaðan verið sú að skipulagningu og undirbúningi sameiningar verið ábótavant. Af þessum 
sökum hyggist Ríkisendurskoðun nú leggja áherslu á svokallað samtímaeftirlit,, þ.e. í stað þess að gera 
úttektir eftir á, eins og venjan hefur verið. I þessu skyni hefur stofnunin útbúið Iista með 17 spurningum sem 
beint verður til stjórnvalda þegar formleg ákvörðun um sameiningu liggur fyrir eða þegar lög þar um hafa 
verið samþykkt á Alþingi.13 Eftirfarandi spurningar er m.a. að fmna á þessum lista Ríkisendurskoðunar:

„A. Markmið með sameiningu

1. Hver eru rökin fyrir sameiningu?
2. Hver er framtíðarsýn og markmið fyrir sameinaða stofnun/verkefni?
3. Hvaða meginbreytingar verða á þjónustu ogforgangsröðun verkefnafrá því sem áður var?
4. Hvaða mœlikvarðar verða notaðir til að leggja mat á árangur sameiningar?

B. Fjárhagslegt mat

5. Hefurfarið fram jjárhagslegt mat á sameiningu stofnana/verkefni?
6. Hver eru fjárhagslegu markmiðin og hvernig á að náþeim?

i. fœkka starfsfólki?
ii. samnýta húsnæði, tœki o.s.frv. ?
iii. annað - hvað?

7. Hefur verið gerð rekstraráætlunfyrir sameinaða stofnun/verkefni?
i. Fyrirfyrsta rekstrarárið?
ii. Langtímaáætlun (3-5 ára)?

8. Hver er áætlaður heildarkostnaður við sameininguna?

A f þeim opinberu gögnum sem nú liggja fyrir, hvort sem um er að ræða skýrslu starfshópsins, frumvarpið 
eða annað, er mjög óljóst hvort hægt sé að svara ofangreindum spurningum Ríkisendurskoðunar. Það sama á 
að mestu leyti við um aðrar spumingar listans sem varða stjómun sameiningar og samrunaáætlun. Engu að 
síður liggur á þessum tímapunkti fyrir frumvarp um að Vamarmálastofnun verði lögð niður innan sjö 
mánaða. Þessum spurningum þyrfti að vera hægt að svara áður en ráðist er í svo viðamiklar breytingar. 
Frumvarpið gefur engin svör.

Mikilvægt er því að læra af fyrri mistökum og kasta ekki til höndunum við undirbúning niðurlagningar 
Varnarmálastofnunar, sé það einlægur vilji ríkisvaldsins að ná fram sparnaði og hagræðingu með þeirri 
aðgerð.

VI. Bráðabirgðaákvœði frumvarpsins um réttindi starfsmanna

í dag starfa milli 50 og 60 starfsmenn hjá Varnarmálastofnun. Afkoma margra fjölskyldna er því sett í 
uppnám verði þetta frumvarp að lögum. Auk þeirra starfa má ekki gleyma óbeinum störfum og afleiddum 
vegna starfsemi Varnarmálastofnunar á Suðurnesjum. Það er eðlilegt að gera strangar kröfur til þess að 
breytingar sem stjómvöíd hyggjast gera á högum þess fólks, með niðurlagningu Varnarmálastofnunar, séu 
vandlega undirbúnar og vel rökstuddar.

I fyrrgreindu riti fjármálaráðuneytisins „Sameining stofnana og tengdar breytingar“ er meðal annars lögð rík 
áhersla á að þess skuli gætt að ekki verði lofað öðru en því sem fyrirsjáanlega sé hægt að standa við. Til 
dæmis geti verið varasamt að lofa starfsmönnum sambærilegu starfí eftir sameiningu, eða gefa ádrátt um

13 Sjá frétíatiikynningu Ríkisendurskoðunar þann 22. mars sl. á vef stofnunarinnar.
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slíkt, séu mestar líkur á að öll störf breytist eitthvað.14 Þá sé varasamt að lofa fólki óbreyttum störfum áður en 
búið er að ákveða í aðalatriðum hvernig stofnunin muni takast á við verkefni sín og hvernig stjómskipulagið 
verður.15 Fyrr hefur verið rakið að hvorki í fyrirliggjandi frumvarpi né í skyrslu starfshópsins sem ÍTumvarpið 
byggir fyrst og fremst á, er að fmna áætlanir eða hugmyndir um hvað verði um verkefni Varnarmáiastofnunar 
eða stjómskipulagið að öðru leyti. Einungis er um að ræða heimild til handa utanríkisráðherra að gera 
rekstrarsamninga við stofnanir sem ekki eru tilteknar. Ekki er einu sinni íjóst af efni frumvarpsins hvort 
ráðherra skuli skylt að semja um eða framkvæma öll verkefni stofnunarinnar sem í dag eru lögbundin. í 
skýrslu starfshópsins er þó lagt til að starfsfólki Vamarmálastofnunar verði boðið ótímabundið starf, án 
auglýsingar, hjá þeim stofnunum sem falið verður að vinna verkefni samkvæmt varnarmálaíögum.16

Á þessum nótum gaf utanríkísráðuneytið út í fréttatilkynningu um frumvarpið að í því væri að fínna „ák\>œði 
sem tryggir að starfsfólki stofnunarinnar verði boðið starf hjá þeim ríkisstofnunum sem taka við verkefnum 
Varnarmálastofnunaru.11 Sú yfirlýsing skapaði sannarlega væntingar meðal starfsmanna 
Vamarmálastofnunar um að starfsöryggi þeirra væri tryggt.

Þessi yfírlýsing utanríkisráðuneytisins virðist hins vegar ekki hafa skilað sér með skýrum hætti í frumvarpið 
og er í raun útilokað að ráða af efhi þess hvað verður um þau verkefni sem nú eru unnin af 
Varnarmálastofnun, hvort þeim verði haldið áfram og þá hvaða starfsmenn muni vinna þau verkefni. 
Frumvarpið felur því í sér afar mikla óvissu fyrir alla starfsmenn Varnarmálastofnunar, ekki síst í Ijósi fyrri 
yfirlýsinga utanríkisráðuneytisins og tillagna starfshópsins um niðurlagningu stofhunarinnar.

Um framtíð starfsmanna Varnarmálastofhunar er fjallað á einum stað í ákvæðum frumvarpsins, þ.e. í ákvæði 
sem ætlað er að verða bráðabirgðaákvæði nr. 5. Það hljóðar svo:

„ Starfsfölki Varnarmálastofnunar, sem við gildistöku laga þessara fæ st við þau verkefni sem 
kunna að verða fa lin  öðrum stofnunum , skal boðið starf hjá þeim ríkisstofnunum sem falin 
verða verkefni samkvæmt lögum þessum til 1. janúar 2011, sbr. 7. gr. a. Akvæði 7. gr. laga nr. 
70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna rikisins gilda ekki um störf sem ráðið er í 
samkvœmt þessu ákvœði. “

í athugasemdum með frumvarpinu er ákvæðið ekki skýrt frekar og orðalag mjög óljóst. Án frekari skýringa 
Iiggur því beinast við að túlka ákvæðið samkvæmt orðanna hljóðan. Það eru einkum tvö atriði í ákvæðinu 
sem koma hér til sérstakrar skoðunar, sbr. hinn feitletraði texti hér að ofan.

Fyrra atríðið er tilvísun ákvæðisins til þess að það varði einungis það starfsfólk sem fæst við þau verkefni 
sem kunna að verða falin öðrum stofnunum. Með því orðalagi er gefið til kynna að innan 
Varnarmálastofnunar kunni að vera verkefni sem ekki verða flutt til annarra stofnana, þ.e. að þau verði 
endanlega lögð niður ásamt þeim störfum sem þeim fylgja. Hvorki í frumvarpinu né í skýrslu starfshópsins 
kemur fram hvaða verkefni geti hér verið um að ræða, enda verkefni Varnarmálastofnunar framkvæmd á 
þjóðréttarlegum skuldbindingum íslands. Lauslega er að því vikið í skýrslu starfshópsins að frekari greining 
á starfsemi Varnarmálastofhunar geti leitt til þess að einhverjum verkefnum verði hætt. Að því er best er vitað 
hefur slík greining ekki farið fram.

Síðara atriðið sem vekur athygli í ákvæðinu er að þeim starfsmönnum sem sinna verkefnum sem falin verða 
öðrum stofhunum sé boðið að halda starfí sínu áfram, eu einungis til 1. janúar 2011, þ.e. til þess tíma sem 
stofnunin verður formlega lögð niður samkvæmt frumvarpinu. Sú spurning sem vaknar hér er hver verði 
staða viðkomandi starfsmanna að þeim tíma liðnum. Sem fyrr segir er engar nánari skýringar að finna á því í 
frumvarpinu. Samkvæmt orðanna hljóðan felur ákvæðið í sér að komi til þess að tiltekin verkefni 
Varnarmálastofnunar verði í kjölfar samþykktar laganna falin öðrum stofnunum, sbr. 7. gr. a frumvarpsins, 
þ.e. innan ársins 2010, þá verði þeim starfsmönnum sem hafa sinnt þeim verkefhum fyrir Varnarmálastofnun

14 „Sameimng stofnana og tengdar breytingar,“ fjármálaráðuneyíið, 2008, bis. 24.
15 Sama, bls. 40
16 „Skýrsla starfshóps um öiyggismál og endurskipulagningu Stjómarráðsins/1 mars 2010, bls. 22
17 Sjá frétt á vef utanríkisráðuneytisins þann 31. mars sl., http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5481
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boðinn tímabundinn ráðningarsamningur, án auglýsingar, til að sinna því starfi hjá þeirri stofnun sem við 
verkefninu tekur, allt þar til Varnarmálastofnun verður formlega lögð niður þann 1. janúar 2011. Ekki verður 
annað séð en að þeim tíma liðnum séu viðkomandi störf laus og að þau verðí auglýst samkvæmt 2. mgr. 7. gr. 
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Hafa skal í huga að þau lög gera ekki ráð fýrir 
því að sá sem gegnt hefur starfí sem er auglýst eigi forgangsrétt eða meiri rétt til starfsins. Að óbreyttu er þvi 
engum starfsmanni Vamarmáíastofnunar tryggt starf eftir niðurlagningu stofnunarinnar þann 1. janúar 2011.

Samkvæmt þessu fer ofangreint ákvæði frumvarpsins engan veginn saman við yfírlýsingar ráðuneytisins um 
stöðu starfsmanna Varnarmálastofhunar. Auk þess er að mörgu leyti óljóst um starfsöryggí þeirra starfsmanna 
sem þiggja boð um starf hjá nýrri stofnun á grundvelli 7. gr. a frumvarpsins, þ.e. hver staða þeirra er eftir 1. 
janúar 2011. Starfsmönnum er kunnugt um þá óvissu sem frumvarpið felur í sér og eru verulega uggandi um 
sína framtíð. Þetta ákvæði frumvarpsins krefst því frekari skýringa og eftir atvikum breytinga sem fela í sér 
frekari rétt fyrir starfsmenn, eins og ótal dæmi eru til um við tilfærslu verkefna innan stjómsýslunnar. Er það 
skoðun Varnarmálastofriunar að eðlilegast væri að tryggja starfsmönnum stofhunarinnar forgangsrétt að 
öllum þeim störfum sem færð verða til annarra stofnana, enda eru fíest verkefiii stofhunarinnar háð reglum 
og verkferlum NATO og því afar sértæk. Má telja að heppilegast væri fyrir alla aðila að einu starfsmennirnir 
sem hafa þekkingu og reynslu á þessu sviðí haldi viðkomandi störfum áfram, a.m.k. fyrst um sinn.

Við 1. umræðu um frumvarpið á Alþingi var utanríkisráðherra inntur eftir nánari skýringum á áhrifum 
frumvarpsins á réttindi starfsmanna Varnarmálastofnunar. í svörum sínum kvað ráðherrann skýrt á um það að 
við það að starfsmaður þáði boð um að flytjast í starfí til annarrar stofnunar myndi stofnast 
ráðningarsamband milli starfsmannsins og viðkomandi stofnunar, ráðningarsamband sem myndi standa þar 
til því lyki samkvæmt almennum reglum, þ.e. starfsmannalögum og kjarasamningum. Var hvergi á það 
minnst af hálfu ráðherra að ráðningarsambandinu skyídi ljúka þann 1. janúar 2011. Sagði ráðherra að ef við 
skoðun í utanríkismálanefnd kæmi í ljós að ákvæði frumvarpsins uppfylltu ekki þessar forsendur ráðherrans 
þá færi hann fram á að nefndin gerði viðeigandi breytingar á frumvarpinu til að tryggja réttindi starfsmanna.

Aðspurður taldi ráðherra einnig að skýrt kæmi fram í frumvarpinu, og að það væri einlægur vilji ráðherrans, 
að ölium verkefnum sem er að fínna hjá Varnarmálastofnun yrði ráðstafað til nýrra stofnana fyrir 1. janúar 
2011 og að samkvæmt lögunum skyldi bjóða öllum viðkomandi starfsmönnum störf í nýrri stofnun. Sem fyrr 
vísaði ráðherra til þess að ef þessi viíji ráðherrans væri ekki tjáður með réttum hætti í frumvarpinu þá skyldi 
því breytt í meðförum utanríkismálanefndar. Ákveðins ósamræmis gætti þó í svörum ráðherra að þessu leyti, 
t.a.m. þegar hann sagði að „þegar að allar ákvarðanir sem að því [frumvarpinu] tengjast koma til 
framkvœmda þá verður sparnaðurinn um 700 milljónir króna, það liggur fyrir. “ Hvemig ráðherrann hyggst 
ná slíkum spamaði fram án uppsagnar starfsmanna er með Öllu óljóst.

Varnarmálastofnun tekur undir áskoranir ráðherrans til utanríkismálanefndar um að gera breytingar á 
frumvarpinu sem samræmast yfírlýstum vilja ráðherrans og tryggja með skýrari hætti réttindi starfsmanna. 
Eins og fyrr er lýst í þessum kafla er ekki vanþörf á því. Til að starfsmönnum sé ljóst um stöðu sína og 
réttindi sín þarf að kveða á um þau með skýrum hætti í ákvæðum frumvarpsins.

VII. Niðurstaða

Þó frumvarpið fjalli fyrst og fremst um niðurlagningu Varnarmálastofnunar frá og með 1. janúar 2011 og 
niðurlagningu embættis forstjóra Varnarmálastofhunar frá gildistöku laganna eru áhrif þess mun viðameiri. 
Niðurlagning Varnarmálastofnunar felur í sér að fela eigi öðrum óskilgreindum stofhunum að framkvæma 
vamarskuldbindingar íslands, sem þjóðin hefur tekist á herðar samkvæmt þjóðréttarlegum skuldbindingum 
og einkum vegna aðildar okkar að NATO. Frumvarpið felur því í sér niðurlagningu stofhunar og heimild til 
handa ráðherra að fella verkefnin undir starfsemi annarra stofnana. Frumvarpið gefur litlar sem engar 
leiðbeiningar um það hvemig ráðherra skuli fara með vald sitt.

Eins og rakið hefur verið hér að firaman býr engin þekkt stefnumótun að baki því frumvarpi sem hér er til 
meðferðar, utan ákvörðunar um að leggja niður Varnarmálastofnun, þrátt fyrir að gera eigi 
grundvallarbreytingar á framkvæmd varnarskuldbindinga þjóðarinnar. Varla er hægt að spyrja sig að öðru en 
hvort slíkt sé ekki ámælivert?
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Skýrsla starfshóps um öryggismáí og endurskipulagningu stjómarráðsins fjallar um mikilvægi þess að 
heildstæð stefna verði mótuð um framkvæmd vamarskuldbindinga og að ná verði þverpólitískri niðurstöðu, 
sem rík sátt ríki um, svo mikilvægur sé þessi málaflokkur. í skýrslu starfshópsins segir m.a.:

„Telja verður brýnt að breið sátt ríki um málaflokkinn og að grunnur sé lagður að 
lagaumgjörð hans og framtíðarstefnu með þverpólitísku samstarfi og samráði. Með slíkri 
lagasetningu gæfist m.a. kostur á að afmarka verkaskiptingu ráðuneyta innan málaflokksins 
nánar en mögulegt er innan ramma reglugerðar um Stjórnarráð íslands.1,18

Ekkert af því sem hér kemur fram virðist hafa verið framkvæmt við undirbúning og vinnslu frumvarpsins. 
Frumvarpið gerir ráð fyrir því að löggjafínn afsali sér öllum heimildum til að stýra því hvernig og í hvaða 
stoftiunum varnartengd verkefni verði unnin, því frumvarpið veitir utanríkisráðherra óskoraða heimild til að 
móta eftir eigin höfði með sérstökum verksamningum og öðrum samningum við einstakar stofhanir ríkisins, 
hvernig þessi verkefni verða vistuð og hvaða. Með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að framkvæmd og 
stefnumótun í öryggis- og varnarmálum verði algerlega færð frá löggjafarvaldinu til framkvæmdavaldsins, 
a.m.k. að sinní. Þetta fyrirkomulag hlýtur að teljast afar sérstakt í Ijósi þess að mótun varnar- og 
öryggisstefnu er eitt meginverkefni hverrar þjóðar.

Eðli málsins samkvæmt Hggur það fyrir að aðild að NATO hefur í för með sér nauðsyn á því að haft sé 
samráð um það hvernig framkvæmd varnarskuldbindinga þjóðarinnar er háttað. Ekki er gert ráð fyrir neinu 
sliku samstarfí við hina nýju útfærslu á þessu, eða hvar verkefhum verði komið fyrir. í>ó frumvarpið geri ekki 
ráð fyrir því að breyta þeim markmiðum sem fram koma í b. og c. liðum 2. gr. vamarmálalaga, er augljóst að 
framkvæmd og stefhumótun verður færð til ráðherra, auk þess sem fallið verður frá aðgreiningu á 
framkvæmd hernaðartengdra og borgaralegra verkefna.

Samkvæmt yfírlýsingum utanríkisráðherra og formanns utanríkismálanefndar í fjölmiðlum virðist ætlunin 
vera sú að framkvæmd varnarskuldbindinga verði komið fyrir í „borgaraíegum“ ríkisstofnunum. Með því 
verður óhjákvæmilega bíandað saman framkvæmd á varnartengdum verkefhum og borgaralegum, án þess að 
skýrt sé hvernig framfylgja á ströngum kröfum NATO um framkvæmd varnarskuldbindinga, sbr. hinar 
ítarlegu öryggis- og trúnaðarreglur sem ísland hefur skuldbundið sig til að hlíta. Þá leið hafa aðrar þjóðir ekki 
farið og virðast íslendingar því ætla sér að gerast frumkvöðlar á því sviði. Þegar fara á nýjar og ótroðnar 
slóðir er enn mikilvægara en ella að fara með gát og fyrirhyggju.

Það má því segja að þær hugmyndir sem utanríkisráðherra hefur lagt fyrir þingið, sem við fyrstu sýn virðast 
litlar, kunni að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér varðandi framkvæmd varnarskuldbindinga 
þjóðarinnar og mótun stefhu í varnar- og öryggismálum, samstarf við aðildarríki NATO og hag þeirra 
starfsmanna sem vinna hjá Varnarmálastofnun.

Það er eðlileg krafa að þegar svo stórar ákvarðanir um breytingar eru teknar sem lúta að svo stómm þáttum 
og mikium hagsmunum þjóðarinnar að vandað sé til verka. í því frumvarpi sem nu liggur fyrir vantar mikið 
upp á faglega stefnumótun. Því leggur Vamarmálastofhun til að afgreiðslu málsins verði frestað þar til skýr 
stefnumótun liggur fyrir um framkvæmd varnar- og öryggismála og vandað frumvarp í samræmi við ný 
markmið verður lagt fyrir Aíþingi, standi vilji til þess að breyta frá þeirri stefriumörkun sem ákveðin var fyrir 
tveimur árum með samþykkt vamarmálalaga.

Varnarmálastofnun og sérfræðingar hennar eru af heilum hug tilbúin til að leggja sitt af mörkum við 
undirbúning nýrrar stefhumörkunar og endurgerðar frumvarps til breytinga á varnarmálalögum, ef þess yrði 
óskað.

Varnarmálastofhun, 7. maí 2010

18 „Skýrsla starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu Stjómarráðsins/1 mars 2010, bls. 14

15





VARNABMÁLASTOFNUN ÍSLANDS
ICELA N D IC D EFEN CE ACENCV





Varnar$ktddbindin%ar Ulands

Greinargerð þessi um  varnarskuldbindingar íslands var tekin  saman a f  V arnarm álastofnun, að beiðni starf- 
shóps um  öryggismál og endurskipulagningu Stjórnarráðsins, vegna vinnu starfshópsins við undirbuníng á 
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laginu til um sagnar var kynnt. Bcðið er þeirrar umsagnar.
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Varnankuídbin dingar lilan ds

1 Inngangur
Þcssari greinargerð er æclað að varpa Ijósi á þær skuldbindingar Islands gagnvart Adantshafsbandalaginu sein Varnarmálastof- 
nun var falið að sinna með varnarmálalögum nr. 34/2008. Lögð er áhersla á framkvæmdaþátt þeirra varnai'skuldbindinga, 
óháð þcim ramma sem íslensk stjórnvöld kjósa að setja slíkri framkvæmd. Greining þessi getur því nýst við áframhaldandi 
efndir þcssara skuldbindinga burtséð frá stjórnsýsluiegu fyrirkomulagi.

Greinargerðin miðast við þær upplýsingar sem Varnarmálastofnun hefur aðgang að, en er ekki ætlað að vera tÆmandi lýsing á 
öllum varnarskuidbindingum Islands. Til að mynda er hvorki fjallað um þær skuldbindingar er snúa að póliusku scarfi vegna 
aðildar að bandalaginu, né framlag Islands til aðgerða Atlancshafsbandalagsins erlendis.

Efnisuppbygging greinargerðarinnar er með þeim hætd, að í upphafi er íjailað um helstu skuldbindingar íslands á sviði var- 
narmála. Fjallað er um hvernigþa;r skuldbindingar fiokkast í megtndráttum og gerð er grein fyrir helstu acriðum scm máli 
skipta við framfylgd þeirra skuldbindinga, aukþess sem fjallað er um ýmis lykilhugtök sem nauðsyniegt er að kunna skil á. Því 
naist er fjallað sérstaklega um hvern flokk skuldbindinga og lausleg grein gerð fyrir efni þeirra.

Að því loknu cr íjallað um varnarmálalogin og hvernig þau felSa efndir vamarskuldbindinganna að íslenskri stjórnsýslu 
og réttarumhverfi. Þau lög marka Varnarmáiastofnun hlutverk sitt og er því lokakafli ritsins skýring á innra skipulagi 
Varnarmálastofnunar, sem hefur veríð faiið að annast efndir meginhluta varnarskuldbindinganna fyrir hönd Islands.

Skuldbindingar
Þungamiðja fyrri hiuta greinargerðarinnar eru skuldbindingar gagnvart aðildarríkjum Atiantshafsbandalagsins, enda er aðiid 
Isiands að Atiantshafsbandalaginu grundvailarþáttur í varnarstefnu ísiands. Það verkefni að lýsa varnarsktiidbindingum Is- 
iands er því í megindráttum jafngildi þess að lýsa þeim skuidbindingum sem fyigja aðiid að Adantshafsbandalaginu.

Aðiid fslands að Ariantshafsbandalagimi felur i sér fjolda skuldbindinga gagnvart öllum öðrum aðildarríkjum bandalagsins, 
sem eru jafnframt skuidbundin íslandi og hvert öðru jneð sama hætti. Úr þessu verður vefur skuldbindinga sem nefndur hefur 
verið í umræðu NATO acquis.

Island hefur skuidbundið sig til að fylgja hinuni ýmsu reglum AtÍantshafsbandalagsins, þar með talið stofnsáttmála þess og 
öðrum samningum. Isknd tekur þátt í ákvörðunum Atlantshafsráðsins um málefni Adantshafsbandalagsins og samþykkir 
þær. Akvarðanir ráðsins eru því ákvarðanir Islands ogþegar þær ákvarðanir leggja Islandi einhverja skyidu á herðar, jafngiida 
þær beinu ioforði.

Tiiurð þjóðréttarlegra varnartengdra skuidbindinga er logfræðiEega fremur flókið viðfangsefni. Ekki er aðeins um hið ritaða 
orð að ræða heldur eínnig íjölmargar venjur og viðmið sem bandalagsríkin telja sér skyit að fylgja og er því hiuti af þeim 
skuidbindingum sem Island hefur gengist undir. A f því Ieiðir að ekki er hlaupið að því að telja þær upp í smáatriðum. Það 
er því ijóst að varnarskuldbindingum íslands vei'ður ekki réttilega lýst með því einu að telja upp undirritaða og fuligiita 
þjóðréttarsamninga.

Skuldbindingar verða ekki einungís tii með því að undirrita samninga eða gefa út yhrlýsingar á alþjóðavettvangi, heidur einnig 
með því að venjur mótast í samskipram ríkja, auk þess sem sátt myndasc um verkferla, viðhorf og ýmsa aðra þætti. Réttar- 
heimiidafræði þjóðaréttar er enda fræðigreín útaf fyrir sig. Atlantshafsbandalagíð hefur, Ííkt og Evrópusambandið, í gegnum 
tíðina komið sér upp esgin regluverkj sem ekki er síður umfangsmikið en regluverk þjóðríkís. Þessum reglum eru aðildarríkin 
skuidbundin tii að fyÍgja. Tii er heíl fræðígrein innan iögfræði sem snýst einungis um réttarregiur Adantshafsbandalagsins.

Að vissu leytt má líkja Atlantshafsbandaiaginu við Evrópusambandið, enda um margt samstíga, sammáia og sambaerileg og 
einungis þarf iágmarksþekkingu á málefnum Evrópusambandsins tii að sjá að skyidur aðildarríkja þess sambands verða ekki 
skýrðar með tæmandi hætti ístu ttri greinargerð. Hér cr einungis um yfirlit að ræða og margir endar iausir, auk þess sem um 

ýmsa þætti kann að vexa túikunariegur ágreiningur, innaniands sem utan.

Efindir skuldbindinga
í síðari hluta greinatgcrðarinnar er því lýst hvernig ísiand efnir þær skuldbindingar sem fjailað er um í fyrri hluta hcnnar. Var- 
narmálaiögin voru sett í þeim cilgangi að marka þeim efndum stjórnsýsiulegan og stjórnskipulegan farveg. Með þeim lögum 
var Varnarmáiastofnun sett á fót og faiið að efna varnarskuldbindingar fsiands, undir yfirstjórn iitanríkisráðherra.

Lýsing á efndum varnarskuldbindinga Isiands, annarra en stjórnmálaiegra, er því að uppistöðu jafngiidi iýsingar á starfssemi 
Varnarmáiastofnunar. Það hvort sú starfssemi teijist fuilnægjandi efndir á varnarskuldbindingum ísiands er svo lögfræðilegt 
og pólidskt álitaefni sem ekki verður iagt mat á í þessari greinargerð.

Markmið greinargerðarinnar cr fyrst og fremst að veita iesandanum yfirsýn á málaflokkinn og kynna heistu undirfiokka og
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atriði scm jnáii skipta, Þckkingarieg dýpt næst hinsvegar ekki með Iestri grcinargcrðar afþcssum toga, cnda er um að ræða fræði- 
grein sem er flestum héricndis að mestu ókunn. Þetta helgast einkum afþví að varnarmál eru ckki jafnmikill undirscöðuþáttur 
í íslenskri stjórnskipan ogþau eru í öðrum fullvaida ríkjum.

Það cr hinsvcgar hugtaksskilyrði þess að ríki teljist fullvalda, að það sé bæði bært til að stofna tii skuldbindinga við önnur ríki 
ogefnaþær skuidbindingar. Forsenda þess að slíkar skuldbindingar sé hægt að cfna, cr að til þess bær scjórnvöld ríkisins þelcki 
efni þeirra ávallt tO hikar.

Varnarmáiasto fnun 

22. febráar 2010
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2 Varnar- og öryggissamstarf
Ein af grunnskyldum hvers ríkis er að cryggja varnir sínar og Öryggi þegna sinna, en með hvaða hætti þeirri skyldu er 
fuilnægt hefur iongum verið mönnum hugleikið. Með stofnun sjáifscæðs ríkis árið 1918 tók ísland upp hlutieysis- 
stefnu í alþjóðlegum öryggismálum líkt og hin Norðurlöndin höfðu þá þegar gert. Utanríkismál Islands vora þó enn í 
höndum Dana, sem einnig sinntu varnarmálum iandsins. Hiutleysisstcfna ísiands var ástæðan fyrir því að Island stóð 
utan Þjóðabandalagsins (e. League o f Nations) því sú gagnkvæma Öryggistrygging sein aðiid að Þjóðabandaiaginu bauð 
upp á samrýmdist ekki hlutleysisstefnu Islands.1 Innrás Þjóðverja í Danmörku og Noreg í apríl 1940 sýndi fram á fánýti 
hlutleysisstefnu sem tryggingu gegn átökum ogþann 10. aprii, degi eftir hernám Danmerkur, áiyktaði Aiþingi samhljóða 
að í ljósi aðstæðna væri Danmörk ekki fært um að annast utanríkismál Islands ogþví tæki Aiþingi að sér fyrrnefndan mála- 
ftokk. Mánuðt stðar, cðaþann 10. mat' 1940, hernam brcskuv heraflí ísb.nd. íslensk stjómvöld mótmæitu því harðlega enda 
brotið á fuiiveldi og hiutleysisstefnu Islands.

Eftir lok seinni heimsstyrjaldar stóð ísiand, likt oghin Norðutiöndin, frainmi fyrirþeirri grundvaliarspurningu með hvaða 
hærti rikin gætu tryggt Öryggi sirt eftir að hludcysisstefna hafði reynsr haldlítii þcgar á rcyndi. Þreifingar hófusc meðal 
stjómvalda í Noregi, Danmörku og Svíþjóð um stofnun skandínavísks varnarbandalags. Islensk stjórnvöid fylgdust með 
þeirri viðleimi en gátu ekki gert sér vonir um aðild, Upp úr viðræðum þessara rikja sÍitnaði og Danmörk og Noregur beindu 
sjónum sínum yfir Atlantshafið t ieit að öryggis- og varnartryggingu, sem auðveldaði ísienskum stjórnvöidum að fyigja 
sömu línu og raka þátt í varnarsamstarfi við Bandaríkjamenn.2

I jandar 1949 barst íslandi formlegt boð um inngongu í Atiantshafsbandalagið (e. North Atiantic Treaty Organiza- 
cion, NATO) og samþykkci Aiþingi inngöngu þann 30. mars 1949. Megininntak þess bandalags var og er fimmta grein 
stofnsáttmáia þess, sem kveður á lun að árás á eitt aðildarríki sé ígiidi árásar á þau ÖÍI.

Snemma árs 1951 hófust viðræður á miiii fulltrúa NATÖ og ísienskra scjórnvalda um staðsetningu herafla á ísiandi. 
Varnarsamningur íslands og Bandaríkjanna var svo undirritaður 5. maí 1951 af fulltrúum bandarískra og ísienskra 
stjórnvalda. Samningorinn var gerður á grundveili Norður-Atlantshafssamningsins, mcð þeim hætti að Bandarikin tóku 
að sér að sinna vörnum Islands fyrir hond NATÖ.3 Þrátt fyrir að varnarsamningurinn við Bandaríkjamenn byggðist á 
Norður-Atlantshafssamningnnm og veru íslands í NATO þá var hann samt sem áður tvíhliða samningur milli Isiands og 
Bandaríkjanna, NATO eða önnur ríki þess eiga ckki beina aðild að samningnum,4

Hiutverk Bandarikjahers og þar ineð Keflavíkurstöðvarinnar var tvíþætt, Á ófriðartímum hafði Bandaríkjaher því 
hlutverki að gegna að vernda Iandið fyrir árás og í annan stað að annast eftiriit með ferðum sovéskra kafbáta, skipa og 
flugvéia á friðartímum, í þeim rilgangi að afia upplýsinga um venjubundna hegðun ogferli til viðmiðunar. Fráhvarf frá þeim 
viðmiðunum gœti bent tií þess að eitrhvað óvenjulegt væri á seyði.5

Eftir hrun Sovétrikjanna og samdrátc Bandaríkjamanna á herafla sínum á ísiandi, jókst þrýstingur á ísiensk stjórnvöid tii að 
takaaukinn þátt í starfsemi NATO.é Fráárinu 1995 hafa sslensk stjórnvöld tekiðþáttí friðargæsluaðgerðumávegumNATO, 
fyrst með framlagi tii SFOR í Bosníu, með umsjón með flugvellinum í Pristína í Kósovó og með rekstri á flugveliinum t 
Kabúi í Afganistan, Auk þessara verkefna hefur friðargæslan tekið þátt í öðrum minni verkefnum í Afganistan, á vegum 
NATÖ, í samstarfi við Önnur aðildarríki bandalagsins.7

Á árinu 2006 iá fyrir að Bandarikin myndu draga vertiiega úr starfsemi á ísiandi og í kjölfarið hófusc samningaviðræður 
miili íslands og Bandaríkjanna um breytt hlutverk Bandaríkjanna í vörnum landsins. Með samkomulagi sem gerc var um 
haustið 2006 fylgdi sérstök varnaráæciun fyrir IsÍand sem gerir ráð fyrir að varnir ísiands séu tryggðar mcð öflugum og 
hreyfanlegum viðbúnaði og liðsafia og studdar af bandarískum hernaðarmætti eftir því sem þörf krefur.

Sérstakur samningur ísiands og Bandaríkjanna um skil á landi og mannvirkjum var gerður þann 29. september 2006 
(Skiiasamningurinn). I samningnum kemur fram að ríkin leggi sameiginlega tíl við NATO að Island taki á sig ábyrgð gisti- 
og notendaríkis vegna ailra mannvirkja á ísiandi í eigu NATO.

I kjöifar þessara umfangsmikiu breytinga á skipuiagi varnar- og öryggismáia á ísiandt mátti ljóst vera að skilgreina 
þurfti i lögum hvernig íslensk stjórnvöid hygðust taka að sér þau varnartengdu verkefni sem Bandaríkjaher hafði áður

1 Corgan, T. M ichael: lceiand and its Alliance, Security fo r a Sm all State, (Tiie Edwin Mellen Press, 2002), bls. 38.
2 Benedikt Gröndal: lcelandJrom  Neutrality to NATO Membership, (Universitetforslaget 1971), bls. 42.
3 Varnarsamningur m illi lýðveldisins íslands og Bandaríkjanna á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins. http://www.utan- 

rikisraduneyti.islmedialVarnarmallVarnarsamningitr_isl.pdf (Sótt 08. 02. 2010).
4 Albert Jónsson: l'sland Atlantshafsbandalagið og Keflavíkurstöðin, (öryggism álanefnd 1990), bls. 41.
5 Albert Jónsson, (1990), bls. 56.
6  Alyson. J  K. Bailes og Baldur Þórhallson: lceland and the European Security and D efence Policy, grein birt í  The Nordic 

Countries and the European Security and Defence Policy, Herolf. Gunilla og Sundelius. Bengt, (Ritstj.), (SIPRl- Oxford Uni- 
versity Press, 2006), bls. 337.

7 Ibid., bls. 335.
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sinnt og þær þjóðréttarlegu skuldbindíngar sem þeim tcngdusc. I því skyni var í byrjun árs 2008 Iagt fram frumvarp unt 
varnarmál, sem þann 29. apríl 2008 varð að varnarmálaiögum nr. 34/2008. Fólu þau í sér stofnun scrstakrar undirstofnunar 
utanríkisráðhcrra, Varnarmálastofnunar, scm hóf formlcga störfþann 1. júní 2008.

ísiand hefur undirritað tvíhliða rammasamkomulag um samstarf á sviði öryggismála, varnarmáía, viðbúnaðar, leitar og 
björgunar við Noreg, samstarf um öryggis- og varnarmái og almannavarnír við Danmörk og samstarf um öryggis- og var- 
narmál við Brctland. I þcssum samstarfssamningum cr vísað til aðiidar ríkjanna að NATO og þcirra skuldbindinga scm af 
því leiða, Tiigangur samstarfssamninganna er að gæra samciginkgra öryggishagsmuna í Norður-Aclantshafi.

í  kjölfar útgáfu skýrslu Tliorvald Stoitcnbergs, „Norræn samvinna á sviði utanríkis- og öryggismáiaV hefur verið uppi 
nokkur umræða um norrænt samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Mcðal annars cr vísað tii þcirra hugmynda sem scttar 
cru fram í Stoltenbcrg-skýrslunni í Áhættumatsskýrsiu fyrir Isiand sem utanríkisráðuneytið gaf út árið 2009.9 Eins og fram 
kcmur í inngangsorðum Stoltenbcrg-skýrslunnar er aimennur viiji innan Norðurlandanna tiiþcss að efla norrænt samstarf 
á þessu sviði, þrátt fyrir að Norðuriöndin tengjast með ólíkum hæcti bæði Evrópusambandinti og NATO.

Líkt og fram kemur í skýrsiu Stoitenberg myndi siíkt samstarf á sviði vamarmáiagrundvallasc á samstarfi NATO ogannarra 
ríkja í gcgnum Samstarf í þágu friðar (c.Partncrship for Peacc, PfP), cn bæði Svíþjóð og Finnland, scm standa utan NATO 
eru aðiiar að PfP. Noregur og Danmörk iíta hins vegar svo á að aðildin að NATO sé hornsteinn sinnar varnarstefnu og 
muni vcra það áfram.i0

Ef úr verður nánara samstarf Norðurlandanna á sviði öryggis- og varnarmáia bcndir allt til að siíkt samstarf verði grundvallað 
á samstarfi í gegnum aðild að NATO eða PfP, Því er mikilvægt fyrir öryggis- og varnarhagsmuni ísiands að taka þátt bæði 
í ákvarðanatöku innan NATO scm og framkvæmd sameiginiegra varna bandalagsríkjanna.

2.1 Atlantshafsbandalagið
NATO er Ijölþjóðleg stofnun sem stofnuð var þann 4. apríl árið 1949 með undirritun 12 stofnríkja, þar á meðal Isiands, 
að Norður Atiantshafssamningnum. NATO er vettvangur þar sem aðildarríki koma saman, viðhafa samráð og taka 
ákvarðarnir um málefni er varða öryggishagsmuni þeirra. Aðaitilgangur NATO er að tryggja frclsi og öryggi þegna ailra 
aðildarríkja sinna, sem er byggðtir á þeirri meginregiu að Öryggi bandaiagsins í hcild velti á Öryggi hvers og cins af aðiidar- 
rikjum þcss.11

Frá lokum kalda stríðsins hefur hlutverk og tilgangur NATO breyst mikið. Grunnstóð bandalagsins er cnnþá 5- grcin 
Norður-Atlantshafssamningsins sem kveður á um að árás á eitt ríki jafngildí árás á þau öll, en til að mæta breyttum 
öryggiskröfum hcfurNATO cinnigþurft að huga að öðrum þáttum. NATO hefur þurfi; að aðlagast, bæði til að mæta brcyt- 
tum ytri Öryggisaðstæðum og þörfum nýrra bandalagsþjóða. Ljóst er að NATO hefur á engan hátt horfið frá upprunalegu 
hiutverki sínu, en bandalagínu hefur tekist á hendur önnur hlutverk og sinnir nú í ríkari mæli en áður málum sem snúa að 
alþjóðlegu öryggi sem oftar en ekki liggja utan hcfðbundins varnarsvæðis aðildarríkjanna, samkvæmt 5.0g 6,gr. Norður- 
Atlantshafssamningsins.^

f þcssu sambandi er sérstaklega vert að nefna Samstarf í þágu friðar (e. Partnership for Peace, PfP) sem komið var á 
áríð 1994. Með því varð tvíhiiða samscarf á miíli NATO og samstarfsríkja þcss að möguíeika, m.a. á sviði alþjóðlcgra 
Öryggismála. SamstarfsríkiNATO í PfP eru fyrmm riki Sovétríkjanna, fyrrum ríkijúgóslavm ogþau ríki Evrópu sem ekki 
cru aðilar að NATO, utan Kýpur.13

8  Thon>ald Stoltenberg, „N orrœ n samvinna á  sviði utanríkis- og öryggismála. Túlaga ajhent norrænu utanríkisráðherrunum  
á aukafimdi norramu utanrúcisráðherranna ", Osló, 9. febriiar 2009. S já  http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Frettatilkyn~ 
ning/Sioltenberg_netutg_leidrett.pdf

9 „Áhœttumalsskýrsla fy r ir  ísland  -  Hnatlrœnir, samfélagslegir og hernaðarlegir þœ ttir", UtanríkisráðuneytiÖ, mars 2009, 
s já http ://i vww. utanrikisraduneyti. is/m edia/Skyrslur/Skyrsla_um _ahattum atJyrir_Jsland_a.pdf

10 Sjá t.d. áramótarœðu Grete Faremo, varnarmálaráðherra Noregs 4.janúar 2010: „NATO hefur verið, og mun verða, 
hornsteinn varnarstefhu okkar, a lltfrá  þ v í  við skrijuðum undir Norður Atlantshqfssamninginn þann  4. Apríl 1949 . "  Defence 
Professionals, „ Capable and  readyfor acúon -  Norway 's arm edforces 2010, “ 13. janúar 2010, (sótt 08.02. 2010). Sjá  
http://defpro.com/news/detailsll2437

11 Sjá helstu upplýsingar urn NATO á  http://www.naiO.ini/docu/handbook/200Uindex.htniMllustrations
12 Sem dœmi um slík  verkefin m á nefha núverandi starfsemi NATO ( Afganistan
13 Til frekari upplýsinga um Parnership fo r  Peace sjá  t.d . http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Frettatilkyn~
http://i
http://defpro.com/news/detailsll2437
http://www.naiO.ini/docu/handbook/200Uindex.htniMllustrations
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm
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Innan N AT O eru tvær meginstofnanir sem beraábyrgð ástefnumótun ogákvarðanatöku: Atlantshafsráðið (e. North Atlantic 
Council, NAC) og Hermálanefndin (e. Military Commktee, MC). I skipulaginu er enn að fínna Varnaráætlananefnd og 
Kjarnorkuáædananefnd, en þær tvær nefndtr eru Ieifar kaida stríðsins og hafa í raun og veru verið óvirkar um nokkurt 
skeið. Adantshafsráðið er æðsca pólkíska yfirvaldið og mikiivægasd vettvangur ákvarðanatöku innan NATO.1"1 Hvert 
ríkj hefur fastafulltrúa í ráðinu með sendiherrastöðu er nýtur stuðníngs sendinefndar. ÖIi mál innan NATO heyra undir 
Atlantshafsráðið auk þess sem aílar undirstofnanir NATO heyra beint eða óbeint undtr ráðið. Hcrmálanefndin cr æðsta 
hernaðaríega yfirvaldið innan NATO og gegnir iykiihlutverki i þróun á hcrnaðarlegri stefnu bandaiagsins fyrir æðstu her- 
stjórnir NATO, þ.e. Yfirstjórn aðgerða NATO (e. Aiiied Command Operations, ACO) og Umbreytmgaherstjórnínni (e. 
AlUed Command Transformation, ACT).

Framkvæmdastjóri NATO gegnir fuiltráastöðu fyrir bandalagið ásamt því að vera formaður ýmissa nefnda s.s. 
Atlantshafsráðsins. Hann er yfirmaður aiþjóðiegs starfsliðs NATO og hefur umsjón með störfum þeirra, en s þvs felst 
meðal annars að tryggja framkvæmd ákvarðana Atlantshafsráðsins.

14 Sjá nánar um uppbyggingu NATO á http:HwMv.natoAntlcpslenlSlD-07A3360F-&8D67A4Flnatolivelstructure.htm
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Mynd 1: Skipulag NATO1

Þjóðlegí vald

1Undirnefndsr • Framkvæmdasíjóri 1 HcMmlaneínd .

Æðstu herstjórnir

Síarfsemi NATO cr í grimnatriðum tvíþætc; stjórnmálaieg, þ.c. stefnumarkantii þáttur NATO; og framkvæmdarlcg, þ.c. sú 
starfscnií NATO sem snýr að útfærslu og framkvæmdum, en sú starfsemi kaliast að jafnaði hcmaðarieg starfsemi NATO (e. 
Mtlitary Stxucture).Jé

15 Bláir hassar v(sa til stjórnmálahiiðar NATO en grœnir kassar v(sa til jramkvœnutahliðar. Framkva,’.mdasljóri NATO starfar 
sem tengiliður milli stjóm m ála- og framkvæmdahliðar. Varnarmáhstofnun tengist bandalaginu á  ým san hált og hefur m.a. 
fu lltrúa  íS H A P E .

16 T d a ð  tryggja gott sam starf milli herstjórna annars vegar og borgaralegra stofnana hins vegar í  aðgerðum bandalagsríkja  
NATO hefur NATO  tekið upp stefnu um slíkt sam starfsem  kallast CIM IC (e. C ivil-M ilitary Cooperation). Stefna um slíkt 
sam starfvar talin nauðsynleg til að ná frekar  fram settum  m arhniðum  NATO í  aðgerðum sínum, en sam starf herstjórna og 
borgarakgra  stofnana fe lu r  ekki ( sérfu llan  aðgang borgaralegra stofnana að hersijórnum NATO og bandalagsríkja þess  
sökum sérstaks eðlis herstjórna. Stefna þessi tekur sérstafdega til aðgerða NATO ( ófriði eða á hamfarasvœðum, þegar ban- 
dalagið þ a r fa ð  eiga í  samstarfi bœði við borgaralegar stofnanir þess ríkis sem aðgerðin fe r  fram  (, sem  og aðrar borgarale- 
gar stofhanir sem eru annað hvortfjölþjóðlegar eða ekki ríkisstofnanir. Sjá M C  411/1 og AJP-9.

10



Varr.a rskuldbindingiir fsUndí

3 Varnarskuldbindmgar íslands
ísland heftii: sem aðildam'ki að NATO gengisc við ýmsum varnarskuldbindingum. Umræddar skuldbindingar grundvallast 
aðaíicga á þjóðréttarsamningum milli aðildarrtkja NATO svo sem Norður Atlantshafssamningnum,17 samningum um 
rcttarscöðu Iiðsafla18 og samningum um upplýsingaöryggi.19

Skuidbindingar ísknds byggjast einnigáákvörðunum Adantshafsráðsins20ogtvíhliðasaraningum við önnur aðildarríkiNATO 
á grundveíli aðildar að bandalaginu. Hér á eftir verður fartð yfir helstu skuldbindingar íslands á sviðt varnarmála. Umfangi 
þéirra skuldbjndinga sem nefndar eru er ekki lýst til hlítar og ekki er um tæmandi talnijigu að ræða á þeim skuldbindingum 
sem ísiand hefur gengist við. Hér er aðeins um að ræða samantekt tii fræðslu um helstu varnarskuldbindingar fslands gagnvart 
NATO.

Til að uppfyila þjóðréttarlegar skuldbindingar íslands á sviði öryggis- og varnarniáia gagnvart NATO, Bandaríkjunum, PfP 
og öðrum samscarfsríkjum eða aiþjóðiegum stofnunum, þarf að framfylgja þeim scöðíum sem samþykktir hafa verið innan 
NATO.r‘ Þetta þýðir að framkvæmd loftrýmiseftirlits og loftrýmisgæslu ogannarra verkefna á sviði Öryggis- ogvarnarmála í 
samstarfi við aðiidarn'ki og stofnanir NATO em að mestu bundin fyrirframgefnum scöðium (e. Standardization Agreements, 
STANAG), ákvörðunum, samningum ogvenjum samkvæmt vinnuregium NATO.

Þá fciur þecra cinntg t sér rekstur öryggissvæðisins á Keflavíkurflugvelli, auk annarra öryggissvæða þar sem racsjár mannvirk- 
jasjóðs og önnur mannvirki og búnaður í eigu NATO er til staðar á íslandi. Gerðar eru kröfur um að ioftrýmiseftirlitið fari 
fram í Öruggtim byggingum og að Autmngur gagna innan kerfa NATO séu örugg, samkvæmt stöðlutn NATO. Þá eru þeir 
starfsmenn sem sinna eftiriitinu eða sinna öðrum störfum innan öryggissvæðanna krafðir um staðlaða öryggisvottun (e. 
Security Clearance). Siíkar vottanir eru gefnar út af öryggisvottunarnefnd sem starfar samkvæmt stefnu NATO og hefúr 

cítirlit með að stcfnu NATO í meðferð trúnaðargagna sé framfyigt.12

3.1 Almennar skuldbindingar 

3.1.1NATO Acquis
Innan NATO og varnarsamstarfs bandaiagsríkjaona hefur gegnum tíðina myndast víðtækt rcgluvcrk og réctarkerfi, sem 
bandaiagsríkin hafa sammadst om að fyígja. Eistu reglttrnar sem settar eru af bandaiaginu er að finna í Norður Atlantshafs- 
samningnum frá 1949. Síðan þá hefur bæst við fjöldi annarra reglna, sátcmála, samþykkta, viðmiða og giida sem hafa öðiast 
gildi innan bandaiagsins. Þessar regíur eínskorðast ekkt við þær sem eru undirritaðar og fúllgiitar af einstökum ríkjum, eins 
og alia jafna gildir um þjóðréttariegar skuldbindingar, hcldur hafa í starfssemi bandalagsins mótast misformlegar regiur sem 
ekki þykir vafi icika á tim að gildt, þótt nákvæmt giidissvið þeirra og inntak kunni að vera umdeilaniegt og uppruni þeirra geti 
verið af ýmsum toga.

17 Noröur Ailamshafssanmingurinn var undirritaður 4. apríl 1949. Samningurinn er stofnsáttmáli NATO og grundvallast öll 
starfssem i bandalagsins á  honum. Atlantshafsráðinu er veitt allsherjar pó litísk t vald innan NATO og heim ild til þess að  
koma á  laggim ar nauðsynlegum undirstofhunum og nefndum skv. 9. gr. samningsins. A lkir  undirnefndir og stofnanir innan 
NATO hafa þ v í  verið stofnaðar a f  Atlantshafsráðinu með einum eða öðrum hœlti og heyra beint eða óbeint undir ráðið.

18 Sjá nánari umjjollun um réttarstöðu Uðsafla og gistiríkjastuðn'mg á  bls.19.
19 Sjá nánari umjjöllun um öryggismál innan NATO á  bls. 23.
20 AkvarðanatÖkuferli Atlantshafsráðsins byggist á  samm œli og er það gert til að  tryggja virðingu fy r ir  sjálfsákvörðunarrétti 

og sjálfstœði sérhvers aðildarríkis (frekari upplýsingar um ákvarðanatökuferU innan NATO ntá finna  á  http:flwww.fas.org/ 
m an!crsíR Sl 1510.pdf). H vert ríki hefur þ v f  einskonar neitunarvald innan ráðsins og alls þess samstarfs sem fe r  fram  innan  
bandalagsins. ísland, Kkt og önnttr bandálagsrfki hefur skipað sérsiakan fu lltrúa  gagnvart bandalaginu: fastafullirúa með  
sendiherrastöðu. Fasta fu lltrú innfer eftir fyrirm œ lum  ríkisstjórnar fslands og kemur fram  fy r ír  hennar hönd gagnvart hinum  
rfkjunum innan bandalagsins.

21 M eð tiiliti tii meginregiu tvfeðliskenningarinnar, sem alm ennt er talin g ilda hér á  íandi (Sjá t.d. Stefán M ár Stefánsson, „ Um 
þ ö r fá  lögfestingu þjóðréttarsam ninga . " Ársskýrsla umboðsmanns Alþingis 1988 (fylgiskjal), bls. 2 ) þ á  eru ákvarðanir 
Atlanishqfsráðsins auk nefnda og stofnana þess ekki bindandi að landsrétti. Á  vettvangi NATO skuldbinda aðildarrfídn sig 
gagnvart hvort öðru að þ jóðarétti með þeim  ákvörðunum sem  teknar eru á  fundum  Atlantshafsráðsins og annarra þess til 
ba>rra nefnda og stofnana. Þetta þýðir að fsíenskir borgarar og lögaðilar geta ekki byggt rétt sinn á  þeim  ákvörðunum sem  
teknar eru innan NATO, enda er ekki um landslög að rceða. Óháð landsrétti eru islensk stjórnvöld ávallt skuldbundin gagn- 
vart öðrum aðildarríkjum NATO vegna ákvarðana Atlantshafsráðsins og tiltekinna nefnda og stofnana innan NATO. Um leið 
og ákvörðun hefur verið tekin, er ísland skuldbundið til þ e ss  að uppfylla og gangast undir þau skilyrði og haga landslögum  
sínw n ( samrœmi við þjóðréttarskuldbindingar sínar e f  nauðsynlegt er.

22 Sjá nánari umfjöllun um örygg'tsmál innan NATO á bls. 23.
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Varnankuldbindingitr hhsnds

Vegna þess hve ákvörðunartökufciii NATO byggir í n'kum mæli á samþylcki aHra aðildarríkja er það scundum svifascinr, en 
á móti kemur að ákvarðanir teknar með slíku ferii hafa ótvírætt iögmæti og skuidbindingargiídi fyrir bandaiagsríkin. Þannig 
vcrða jafnvcl almcnnar yfirlýsingar og ályktanir bandaiagsins og stofnana þess grundvöilur og uppspretta regina scm bætast við 
regiuverkið. Úr því rcgiuverki, mcðai annars, birtast óijósari cn cngu að síður giidar réttarheimiidir og viðmið sem aðiidarríkin 
cru bundin af, cnda hafa þau sjáíf iagt grunnínn að þeim regium.23

Þecta rcgiuvcrk cr í orðræðu innan NATO ncfnt acquis, eða NATO acquis, með vísan tii hugtaksins acquis communautaire 
í Evrópurétti, þar scm átt cr við það scm hcfur áunnist innan bandalagsins, í lauslcgri skýringu. Hér cftir vcrður norast við 
hugtakið acquis.

ísland cr bundið af acquis bandalagsins, en heiidaryfiriit þess hefur ekki veríð tekið saman. Þó má öðiast nokkra yfirsýn með 
því að greina þær kröfur sem gerðar eru tii nýrra aðildarríkja og má ætia að þær gildi að mcstu um ísland. Ný aðildarriki þurfa 
að undirgangast acquis bandalagsins, en meginröksemdin fyrir því er að hin eidri ríki innan NATO geri það þcgar og jafnræði 
skuii vera miili ríkja. Afþví má æda að gert cr ráð fyrir því af háifu NATO (og þar mcð Isiands) að Island uppfylii að lágmarki 
þær skyldur sem nýjum ríkjum er gert að uppfyiia.2'*

Riki scm óska cftir inngöngo í NATO þurfa að uppfyila ýmis skiiyrði áður en þau fá formiegt boð um aðild.25 

Þessi skiiyrði íúta einkum að þátcum scm í grófuin dráttum má skipta í eftirfarandi fimm málaflokka:

1. Stjórnmáia- og efoahagsieg mái

2. Yarnar- og hcrnaðarieg mál

3. Mái scm tcngjast framíagi ríkja (e. resource issues)

4. Öryggismál

5. Lagaieg mái

Innan þessara flokka eru fjölmörg nánar skiigreind atriði og skyldur sem ríkin þurfa að uppfyila tii að eiga kost á aðild. Þessar 
skyidur taka eínkum mið afþví hvað önnur bandaiagsriki eru þegar að ieggja af mörkum eða hafa undirgcngist. Ætiast er tii 
að ný ríki standi jafnfætis eldri ríkjum, undirgangist þær skyidur sem eidri ríki liafi undirgcngist og að framiag nýrra ríkja vcrði 
framvegis sambærilegt framlagi eldri ríkja. Hér á eftir verða tekin dæmi um kröfur úr hverjum flokki, til nánari skýringar á 
cðii þeirra.

3.1.1.1 Stjórumála- og efnahagsleg mál
Ríki, scm sækjast eftír aðild munu meðai annars þurfa að taka fullan þátt í ákvörðunartökuferii varðandi öryggis- og stjórn- 
málatengd mál cr varða bandalagið. Þau þurfa einnig að stuðia að skiivirkni bandaiagsins með því að deila ábyrgð, kostnaði 
og kostum, auk þess að staðfesta viija sinn og getu tii að fylgja oðrum þáttum acquis bandaiagsins, svo sem NATO Stratcgic 
Conccpt,26 þar sem tiigangur, vcrkefni og sýn bandaiagsins eru skýrð og árctmð, þróun European Security and Dcfence 

Conccpt iiinan bandalagsins, NATO- Russia Founding Act og NATO- Ukraine Charter.

3.1.1.2 Varnar- og hernaðaríeg mál
Vílji og geta ríkja til að auka stöðugt hernaðariega burði sína er mikilvægur þáttur, auk þess sem fuii þátttaka í hcrnaðarhluta 
PfP cr skilyrði.27 Ný ríki þurfa að vcra reiðubúin til að deíla með öðrum bandaiagsríkjum hiutverkum, áhættu, ábyrgð, kostum 
og skyldum sem fyigja samciginicgu öryggi og vörnum. Ríki þurfa að Íeggja af mörkum búnað, aðstöðu, mannafla og getu til

23 ísland hefur undirgengist allar skuldbittdingar sem fy lg ja  aÓild að NATO enda hefur fsland átt fid ltrúa  í  Atlantshafsráðinu  
frá stofnun bandalagsins. Þœr ákvarðanir sem  tekrtar eru ( Atlantshafsráðinu. og þ œ r áœtlanir sem  þa r  eru samþykktar hafa  
vetijulega verið kynntar rœkilega fy r ír  aðildarríkjum  og hafa þau haft fjö lm örg tækifærí tif að koma sínum skoðunum á  
fram fœ ri og koma að mótun ákvarðana og áœtlana. Á  þe tta  bœði við um m eðferð mála fy rir  Atlantshafsráðinu og þeirra  sem  
eru ák\>örðuð a fundirnefndum  Atlantshafsráðsins sem síðar eru samþykkt a f  Atlantshafsráðinu. Ekkert aðildarríki getur þ v í  
talið að ákvörðun innan NATO Juifi verið tekin í  óþökk þess.

24 Á fy rs ta  fu n d i Atlantshafsráðsins, 17. septem ber 1949, var það viðurkennt að ísland sé  herlaust latid og þ v í geti ísland  
hafi borgaraiegan fu lltrúa  í  Hermálanefnd, kjósi það $vo. Skuldbindingar fsiands gagnvart bandalaginu em kennast a f  
þ v ía ð  ís la n d er  herlaust land. Sjá http://www.nato.int/cps/enJSlD-1 EC9C 74D -09A9E754lnatolivefofficial_texts_l7117. 
htm? selec.tedLocale=en

25 Yfirlit þessara skilyrða birlist meðal annars í  M embership Aclion Plan (MAP), sjá Press Release NAC-S(99)66. Aðgengilegt 
á: http://www.nato.itu/docu/pr/1999/p99-066e.htm; Study on NATO Enlargement (3. september 1995); Plan to C onduct the 
Accession Process, Including Accession Talks, sjá P0(2002)164 ásam t viðaukum; og Re.port to Council on the Accession  
Talks, sjá P0(2003)34 ásam t viðaukum.

26  Press Reiease: NAC-S(99) 65. Aðgengilegt á  http://www.nato.int/cps/enJnatolive/official_texts_27433. 
htm ? mode -pressrelease

27 Aðiidarríki NATO viðurkenna sérstöðuþess að fsiand er heriaust land.
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Varnarskuldbindingar íslands

sameiginlegra varna og lcitast við að sraðia vinnubrögð, ferla, búnað o.fl., en í þeim tilgangi eru til rúiniega 1.200 stöðlunar- 
skjöl NATO (STANAG), sem ætlast er til að rílci staðfesti og fylgi.is Riki sem fær inngöngu þarf einnig að samþykkja það 
viðhorf til öryggis sem er útskýrt í Scrategic Concept.29

3 .1. 1.3 Mál sem tengjast framiagi ríkja
Ríki þurfa að leggja fram nægt fjármagn til að framkvæma þær skuídbindingar sem fylgja aðild, auk þess sem hvert ríki þarf að 
koma sér upp stjórnsýslulegu fyrirkomulagí tií að sinna þeim skuldbindingum og annast fjármáialilið þeirra með skilvirkum 
hæcci. NATÖ vekir ráðgjöf og aðstoð við mótun þessa fyrjrkomuiags hjá þeim ríkjum sem þess <Sska. Ríki þurfa einnig að 
senda fulltrúa til að taka þátt í stofnanastaríi bandalagsins eftir því sem við á, en bandalagið aðstoðar ríki eínnig við þjálfun 
þeirra fulkrúa, sé þess óskað.

3 .1. 1.4 Oryggismál
Ríki þurfa að hafa til staðar fulinægjandi viðbúnað og ferla tii að tryggja öryggi viðkværntmu upplýsinga, eins og þeim er iýst 

í öryggisstefnu bandalagsins.30

3 .1. 1.5 Lagaleg mál
Ný ríki skulu verða aðilar að eftircöidum samningum, auk þess að aðiaga iöggjöf ríkja sinna eftir því sem kostur er að öðrum 
ráðstöfunum og innleiðingarframkvæmd sem stýrir samstarfi NATO:J!

1. Thc North Arlantic Treaty (Washingcon, 4th April 1949). Srofnsáttmáli NATO.

2. 'Ihe Agreement between the Parties to the North Atlandc Treaty regarding che status o f rheir forces (London 
SOFA) (London, 19th June 1951). Samnsngur um réttarstöðu Iiðsafla aðiidarríkja NATO þegar hann dveiur i 
öðru aðildarríki á grundveÍÍi samnings miiii viðkomandi aðildarríkja, m.a. tii að aðstoða við landvarnir á grund- 
velii 5. gr. stofnsanmings NATO.

3. The Protocol on die status o f Internationai Miiitary Headquarters set up pursuant to the North Atlandc Trea- 
ty (Paris Protoco!) (Paris, 28th August 1952). Bókun um réttarstöðu fjölþjóðiegra hernaðarlegra höfuðstöðva 
sem stofnsettar eru samkvænit NorðurAtíantshafssamningnum. Bókunin inniheidur ákvæði um höfuðstöðvar 
sem stofnað er tii í aðíldarríkjum NATO. Þar eru enn fremur ákvæði um að SOFA samningurinn skuii ákvarða 
réttarstöðu iiðsafla aðíldamkjanna sem sendur er dl slíkra höfuðstöðva.

4. The Agreement on the scatus o f the Norch Aciantic Treaty Organization, National Representatives and 
Intemadonai Staff (öttawa Agreement) (Ottawa, 20th September 1951). Samkomulag varðandi réttarstöðu 
NATO, foiltrúa hjá því og starfsiiðs þess.

5. The Agreement on the status of Missions and Representatives of thírd States to the North Atiantic Treaty 
Organization (Brussels Agreement) (Brussels, I4th Scptember 1994). Samningur um réttarstöðu fulltrúa ríkja 
sem hvorki tiiheyra NATO né PfP.

6. The Agreement between the Parties to the North Atiantic Treaty for che Security of lnformation (Brusseis, 6th 
March 1997). Samningur um meðferð trúnaðaruppíýsinga. Setur aimerui raminaákvæði um öryggisstaðla og 
verkiagsreglur við meðferð trúnaðaruppiýsinga sem aðiidarríki NATO kunna að skiptast á .32

7. The Agreement for the mutual safeguardingof secrecy of inventions reladon to defence and for which appiications 
for patents have been made (Paris, 21st September 1960). Samningur um hönnunarvernd varnartengdra 
uppfinninga sem sótt hefur verið um einkaieyfi fyrir.33

8. The NATO Agreement on the communication o f technicai information for defencc purposes. (Brusseis, 19th 
October 1970).34 Samningur mn miðiun tæknilegra upplýsinga í þágu varnarmála.

28 h la n d  hejur stadfest inncm við tíu þessara skjala og verður þ v í  að teljast afar óvirkt íþessum  þœtti.
29 H íuti þessa skjals fe lu r  í  sér yfirlýsingu um nauðsyn kjarnorkuvopna til sam eiginkgra  varna. Aðildarríkin eru að skrifa nýtt

Strategic Concept fy r ir  NATO sem gert er ráð fy r ir  að taki gildi á  aðalfundi bandatagsins árið 2010.
30 C -M  (2002)49 Securíty Within the N orth A tlantic Treaty Organisation.
31 Sjá sérstaklega um þetta: Appendix 1 við Annex 2 við P 0(2002)164: Legal documents which are part o fth e  legai Acquis o f

the organization.
32 ísland hefur ekki fu llg ilt þennan samning.
33 Island hefur ekki undirritað þennan samning.
34 Island hefur ekki fu llg ilt þennan samning.
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9. Agrccmenc for Cooperation Regarding Atomic ínformation (C-M(64)39 - Basic Agreement): Samningur um 
miðlun upplýsinga scm tengjast beitingu kjarnorkuvopna.

10. Administrative Arrangements to Impiement the Agrecmcnt (C-M(68)41, 5th Rcvise).ÍS Samnúigur um stjórn- 
sýslulcgar ráðstafanir vegna samnings um miðlun upplýsinga sem tengjast beitingu kjarnorkuvopna.

í íjósi þess með hvaða hætti ákvörðunartaka innan NATO fer fi'am er mikilvægc að Isiand sé virkur þátttakandi í 
Atlantshafsráðinu og undirnefndum þess og leggi sitc af mörkum í umræðu og mótun bandalagsins.515 Sér í Iagi skiptir þátctaka 
í scarfí NATO máli þegar verið er að móta nýja stefnu og mögulegar framcíðarskuldbindingar aðildarríkja. Hægt er að setja 
ákveðna fyrirvara við samþykkt aðildarríkis oggætaþannig hagsmuna eigin ríkis.

Aðild ísíands að NATO cr valkvæð og gctur ísland, líkt og fram kcmur í 13. gr. Norður Adantshafssamningsins, sagt sig úr 
NATO með eins árs fyrirvara. Eins iengí og Island kýs að vera aðiii að NATO hvílir sú skylda á íslenskum stjórnvöldum að 
standa við þær þjóðrétcarlcgu skuldbindingar sem ísland hefbr undirgcngist á grundvelli aðildar.

Til þess að standa við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar er nauðsynlegt að kveðið sé á með skýrum hætti um framkvæmd 
umræddra skuldbindinga í íslenskum lögum. Varnarmálalög nr. 34/2008 voru sett rii að setja skýran lagaramma um verkefni 
íslenskra stjórnvaida a sviði öryggis- og varnarmála og innleiðingu þeirra skuldbindinga sem Island hefur undirgengist.57

3.1.2 Stofnanir og nefndir NATO
Aðildarríkjum NATO ber skylda til að taka virkan þátt í ákvörðunartöku og steíhumótun bandaiagsins og skipa þjóðirnar 
fulltrúa í þær nefndir ogstofnanir sem þurfa þykir.3B Island, líkt ogönnur ríki, hefur skipað sérstakan fulkrúa gagnvart banda- 
laginu sem kcmur fram fyrir hönd íslands samkvæmt fyrirmælum ríkisstjórnar íslands. FastafuIItrúi íslands gagnvart NATO 
cr scndihcrra og scýrir scarfi fascanefndar íslands gagnvarc bandalaginu í höfúðstöðvum þcss í Brusscl.39 Fastancfndin he- 
furkomið fram fyrir ísiands hönd gagnvart stjórnmálahlið NATO, frá árinu 1952, en mcð brcyctum áhcrslum. Sérscaklega 
breyttust áherslur eftir brottbvarf bandarísks íiðsafla frá íslandi oghefúr því reynst nauðsynlegc að aukinn þátt í nefndarstarfi 
NATO og undirstofmmum þcss, vcgna yfírtöku íslands á þjóðréttarlegum skuldbindingum gagnvarc framkvæmd varnar- 
skuldbmdinga hérlendis.

Allar ákvarðanir eru teknar í samráði mílli aðiidarríkjanna, þ.a.l. eru ríkin skuidbundin hverc gegn öðru til að framkvæma og 
framfylgja þcim ák\rörðunum. Má því segja að vanræki aðildarríki skuldbindíngar sínar gagnvart bandaíaginu, sé það að brjóta 
gegn hverju og cinu af Öðrum aðildarríkjum þcss. Vcrðiir að teija að slíkc gcti haft alvarlegar aflciðingar fyrir viðkomandi ríki. 
Afieiðingar vanefnda eru þó ekki íjósar, enda Iieftir ekkert riki innan NATO gerst sekt um vcrulega vanrækslu á skuidbind- 
ingum sínum svo vicað sé cil. Island hefur undirgengisc aliar skuldbindíngar sem fylgja aðild að NATO,40 enda hefur Island ácc 
fullcrúa í Atlantshafsráðinu frá stofnun þess.

Á vettvangi NATO skuldbinda aðildarrlkin síg gagnvart hvort öðru að þjóðarétti með þeim ákvörðunum sem tcknar eru á 
fundum Atlantshafsráðsins og annarra þess ciÍ bærra ncfnda og scofnana. Þó ákvarðanir Aclancsi'iafsráðsins, ciítekinna nefnda 
og scofnana Ínnan NATO séu ekkl bindandi að landsrcttiþá eru íslensk stjórnvöld ávallt skuldbundin gagnvart öðrum aðildar- 
ríkjum NATO að þjóðarrétti. Skalgengisc við ákvörðun jafnóðum oghaga landslögum I samræmi við þjóðréccarskuldbindingar 
ef nauðsynlegt cr/ '1

Eins og áður hefur komið firam eru allar ákvarðanir teknar með einróma samþykki og verða ríkin því að ná sameiginlcgri sátt 
um þær ákvarðanir scm teknar cru. Ef ríki cjáir sig ékki um einscaka ákvarðanij: er gert ráð fyrir samþykki þess í viðkomandi 
máli. Eins og gefur að skiija er virk þátctaka í ákvörðunartökuferii NATO því gríðarlega mikilvæg fyrir hagsmuni cinstakra 
bandalagsríkja, sér í lagi þegar ákvarðanírnar sem teknar eru varða beina hagsmuni ríktsins,

55 ísland hejur vœntanlega undirritað þennan samning, beðið er staðfestingar utanríkisráðuneytis.
36 Þegar iíða tók á  níunda áratug 20. a ldarfó ru  íslendingar að taka virkarí þá tt (starfssem i NATO. Þetta kom m eðal annars 

jram. í  aukiim i þátttöku íslendinga ípó litísku  samráði innan Atlantshafsráðsins. Þá h ó f skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu  
utanrfkisrdðuneytisins að sœkja fim d i yfirmanna varnarmála (e. C h ie f o f  Defence, CHoD) ( Hermálanefnd. í  lok níunda 
áratugarins annaðist einn m aður h já  aiþjóðadeiid utanríkisráðuneytisins nœr öli samskipti við NATO og (  íslensku fastanef- 
ndinni hjá NATO voru þr(r embaittismenn, fastafuiitrúi, varafasiafulltrúi og sendiráðsritari auk tveggja ritara. Til saman- 
burðar voru D anir með 30 m anns hjá NATO og Norðmenn með rúmiega 4 0  manns. Sjá A lbert Jónsson, (1990), bls. 36. Frá  
árinu 1998 gerðust fslendingar Juilgildir aðilar í  Herm áianefnd NATO. Á tta  árum síðar tiinefndi þáverandi utanríkisráðher- 
ra fyrs ta  íslenska fulltrúann gagnvart yfirherstjórn NATO hjá SHAPE. Starfsmannafjöldi fastanefndar íslatids hjá NATO  
hefur haldist svo go tt sem óbreyttur, í  dag starfa fjó r ir  (slenskir embœttismenn hjá nefndinni auk tveggja. ritara. Einnig e.r 
einn sendifulltrúi gagnvart SH APE ( M ons ( Belgíu,

37 Sjá umfjöliun um innleiðingu varnarskuldbindinga íslands gagnvart NATO bls. 64.
38 Sjá M embership Action Pian t.d. http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-066e.htm; http:/hmvw.nato.int/c.ps/en/natolive./of 

ficial_texts_24 733.htm
39 Sjá upplýsingar w n Fastanefnd ísiands hjá NATO, Brussel, http:/'lwww.iceland.org/natol.
40 Utan þ e iira  sem sérstakir fyrirvarar hafa verið gerðir um.
41 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 376.
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3.1.3 Þátttaka íslands í starfi stofnana og nefnda NATO
Frá aðild íslands að NATO hefur fastafulkrúi fyrir hönd íslands setið í Atlamshafsráðinu (e. North Atkntic Council, 
NAC). Fyrstu 35 árin varþátttakan þó hclst bundin við hina pólitísku hlið NATO, frekar en þá framkvæmdalegu. Ein helsta 
ástæðan fyrir því að íslendingar höfðu ekki mikil afskipti af framkvæiDdahíiðinni var sú að Bandaríkjamenn höfðu umsjón 
með gisti- og notendaríkisskuldbindingum fyrir hond Isiendinga og sátu þvi fyrir Islands hond í margvíslegum nefndum og 
stofnunum ii\nan NATO. Brotthvarf Bandaríkjamanna árið 200ó markaði nýtt upphaf í þátttöku fsknds innan NATO og 
urðu Islendingar mun virkari í ákvarðanatöku og stefnumorkun bandalagsins. Utanrikisráðuneyrið og fastanefnd íslands hjá 
NATO sinna pólitfsku hlið bandalagsins en löggjafinn setti á fót undirstofnun utanríkisráðherra, Varnarmálastofnun, árið 
2008 til að sirrna samskiptum og þátctöku vegna framkvæmdaíegra skuldbindinga Isiands gagnvart bandakginu."*2 Almennt 

eru það varnarmákráðuneyti og herir bandalagsríkjanna sem sinna slíku.

3.1.3.1 Þátttaka í stjórnmálahlið NATO
Hvað póliu'skuhliðbandakgsins varðarsinnirfastanefnd íslands í höfuðstoðvum NATO i Brusseihagsmunagæsluogþátttöku l 
nefndum bandalagsins. Þar á meðal eru Adantshafsráðið, Hermálanefridin, Varnaráætlananefndin, Kjarnorkuáætlanancfndin, 
Evró-Atkntshafsráðíð (e. Euro- Atkntic Partnership Council, EAPC), NATO-Rússlandsráðið (e. NATO- Russia Councii, 
NRC), NATÖ-Ukramuneíhdm (e. NATO- Ukraine Commission, N U C), auk ýmissa annarra pólitískra nefnda.

3.1.3.1.1 Atlantshafsráðið
Atiantshafsráðið er æðsta pólitíska yfirvaídið og mikiivægasti vetcvangur ákvarðanatöku innan NATO. Hvert rfki hefur 
fastafnlitrúa í ráðinu með sendiherrastöðts er nýtur stuðnings sendinefndar. Ariantshafsráðinu er veitt aiisherjar pólitískt 
vald innan NATO og heimild tií að koma á Iaggimar nauðsynlegiun undirstofnunum ognefndum. Þ.a.I. hafa a!kr nefndir og 
stofnanir innan NATO verið stofnaðar af Atlantshafsráðinu og heyra beint eða óbeint undir ráðið.

3.1.3.1.2 Hermálanefndin
Hermáianefndin er æðsta yfirvaid hermák innan NATO og heyrir undir póiitiskt vald Atlancshafsráðsins. Meðlimir 
Hermáianefndarinnar eru háttsettir hermákfulltrúar aðildarríkjanna (e. National Military Representatives, MILREPSs), og 
eru þeir f forsvart fyrír varnarmáiaráðuneyti einstakra bandakgsríkja.'B Hermáianefndinni er falið það hlutverk að stjórna 
hernaðariegum aðgerðum NATO og að veita miiligöngu milli hinnar póíicísku hiiðar bandakgsins og framkvæmdahliðar auk 
aimennrar skipukgningar hermáia og framcfðarbreytinga á hernaðarmáiefnum NATO.a<í Nefndin veitir ieiðsögu til handa 
tveimur yfirherstjórnum NATO, Yfirstjóm aðgcrða NATO (e. Allied Command Operarions, ACO) og Umbreycingahcr- 
stjórninni (e. Aliied Command Traiisformation, ACT). Yíírhershöfðingjar, þá annaðhvort yfirmaður ACO eða ACT, eru 
ábyrgir gagnvart nefndinni varðandi heildarscefnu og yfirstjórn hermák hvor innan síns ábyrgðarsviðs.'15

3.1.3.1.3 Kjarnorku- og varnaráætlananefndin
VarnaráætiunarnefndinfjallarumvarnírogvarnaráædimbandakgsinsognýturíþeimmálafiokkisamavaldsogAciantshafsráðið. 
Kjarnorkuáædananefndin hefur yfirumsjón með málefrmm kjarnorkuherafla NATO f samræmi við varnar- ogöryggissccfnu 
bandaiagsins.'16 Frá stofnun NATO hafa Kjarnorku- og Varnaráærlananefhdir bandaiagsins, ásamt Atiantshafsráðinu, verið 
helsti vettvangur ákvarðanatöku og stefnumótunar irrnan bandakgsins.47 Þær áherslubreytingar sem bandaiagið undirgekksc 
við lok kalda stríðsins hafði hins vegar þau áhrif að bæði Kjarnorku- og Varnaráætlanancfndin misscu að mikium hiuta vægi 
sitt, og Adantshafsráðið varð heisti vettvangur ákvarðanatöku og scefnumótunar innan NATO.

42 Frumvarp til varnarmálalaga , þskj. 565, 331. m á l . Vejútgáfa Alþingistidinda, http:llwww.althingi.islalte.xt/135is/0565.html 
{Sótt 10. febrúar 2010).

43 NATO Handbook, bls. 86. Þar sem ísland er herlaust land sendir fastane fnd  íslands í  höfuðstöðvum NATO (Brussel) fulltrúa  
á fu n d i nefndarinnar. Sjá http://www.nato.int/docu/handbook/2001/mdex.htm

44 NATO Handbook. Brussels 2006, bls. 33-37, 80.
45 Ibid., bls. 94.
46  NATO í  sjónhendingu, bls. 10-11.
47  Ibid., bls. 33.
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3.13.1.4 EPAC, NRC ogNUC
Hlutverk Evró-Atlantshafsráðsins (EAPC), NATO-Rásslandsráðsins (NRC) ogNATO-Úkraínuncfnclarinnar (NUC) cr að 
stuðia að auknu samstarfi og ráðgjöf á sviði öryggismála á milli NATO og Rússlands, Úkraínu og þcirra landa scm cru þátr- 
takendur í Samscarfi í þágu friðar (c. Parmcrship for Pcacc, PfP).'ts Ailar þcssar ncfndir voru stofnaðar árið 1997 og gcgna 
mikiivægu hlutverki í samstarfi NATO við þjóðir ucan bandaiagsins. Starfsmenn fastanefndar Islands í hofuðstöðvum NATO 
sinna hagsmunagæslu og þátttöku i EAPC, NRC og NUC.'i9

3.1.3.1.S Þingmannasamband NATO
Til stjórnmáiahliðar teist einnig Þingmannasamband NATO,50 sem er samstarfs- og s am ráð s vet t vangu rþingmanna aðiidarrikja 
NATO. Sambandið hcfiirhvorki formlega stöðu innan NATO négeturþað cekið bindandi ákvarðanir fyrir hönd bandalagsins, 
en samstarfið á milli þingmannasambandsins ogbandalagsins cr virkc og náið. Fyrir íslands hönd sitjaþrírþtngmcnn í þingman- 
nasambandi NATO ogskipta þeir með sér verkum mcð secu í stjómarncfnd, stjórnmálanefnd, varnar- og öryggismálancfnd, 
nefnd um borgaraiegt öryggi, efnahagsnefnd, vísinda- og tækninefhd og í vinnuhópi um Miðjarðarhafssvæðið.

3.1.3.2. Þátttaka í framkvæmdahlið NATO
Varnarmálastofnun sinnir skuldbindingum íslands gagnvarc framkvæmdahlið bandalagsíns og taka fuiitrúar 
Vatnarmálastofnunar þátt i þcim nefndum og undirstofnunum seni íjalia um þau málefni sem varða hagsmuni ísiands og 
sitja jafnframt í ýmsum ncfndum bandalagsins í umboði uranríkisráðherra fyrir hönd ísienskra stjómvalda. Nefndir þær og 
stofnanir eruýmsar auk vinnuhópa og ráðstefna sem nauðsyniegt er að taka þátt í. Þær heistu eru:

3.1.3.2.1 SHAPE
SHAPE (e. Suprcmc Hcadquarccrs Allied Powers Europc) í Belgíu, er önnur af tveimur höfiiðstöðvum yfiriicrstjórnar 
NATO, þ.c. Aliied Command Opcrations (ACO).51 HcrmáiafuÍltrúarnir í SHAPE nefnast NM R/CM M , (e.Nationai 
Miiitary Rcprcsencativc/Chicf Milicary Mission). Heiidarfjöldi þeírra cr 28, einn frá hvcrju aðiidarríki, og sitjaþeir í ráði sem 
kallast NMR-ráð (Echelon).52 Hermálafuiltrúarnir iicyra almennt beint undir formann herráðs viðkomandi ríkis (c. Chief 
of Dcfcnce) sem heyrir undir viðkomandi varnarmálaráðuncyci?3 Hcístu híucvcrk hermáiafuiltrúanna eru; að auðveida öii 
samskipti aðildarríkjanna við SHAPE; hafa beim og rmlliliðalaust samband við SACEUR og aðra í yfirherstjórninni; vera 
tengiiiður þjóðar sínnar við hin NATO'rikin og önnur samstarfsríki NATO í SHAPE, PfP.

Islenski hcrmálafbllcrúinn sældr fundi í NMR-ráðinu. Hiutvcrk ráðsínser cvennskonar, annars vegar að verahernaðartengiiiður 
þjóðanna oghins vegar að vera i forsvari þjóðanna í samfélagi SHAPE, s, s. öryggis-, þjónuscu-, húsnæðis- og skóiamálum. íslen- 
ski hermáiafuÍItrúinn mætir á herráðsfundi SHAPE sem stjórnað er af ÐSACEUR (e. Deputy Suprcme Aiiied Commander 
Europc) cða COS (e. ChiefofStafF).54

48 NATO Handbook, bls. 137-139.
49 htlp://wxm’,ice!and.rtrg/naio/islenskœ/island-og-naio/thatttaka-islands/
50 NATO Parliamentary Assembly
51 Tíl skýringar: Yfirhersljórnir NATO eru tvær jafiihliðsettar, annarsvegar A llied  Command Transformation (ACT) tneð 

aðsetur í  Norfolk, USA, og hinsvegar A llied  Command Operations (ACO) m eð aðsetur ( SHAPE, Mons, Belgfu.
52 hitp ://www.aco .nato.in t/page129661354. aspx
53 http ://www.ac.o .nato . in t/pagel5513732.aspx
54 Auk þeirra sitja fund ina  D eputy C h ie fo fS ta jf Operaúon (DCOS ops), Deputy C hief o f  S ta ff 'Support (DCOS support) og  

hershöfðingjar J-deildanna (SH A PE, en deildirnar eru niu: J-1 M anpower & Personnel, J-2 Intelligence, J-3 Operations, 
J-4 Logistics, J-5 Plans & Policy, J~6 C om mum cation & Information Systems (CIS), J -7  Training & Exercises, J-8  Budget 
á  Finance, J-9 Civil-M ilitary Co-operalion (CIM IC). Par er fa rið  yfir áœtlanir og verkefni NATO og hernaðarstaðan kynnt 
(operational updat.e).
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Islenski hcmiálafullcrúinn er jafnframt tengiliður við herscjórn NATO í Brunssum, Hoilandi, (e. Aílied Joint Force Command 
Headquarters Brunssum.JFC HQBnmssum) og herstjórn Bandaríkjanna í Stutcgarc, Þýskalandi, (e. United Srates European 
Command, USEUCOM). Islenski hermálafulltrúinn í SHAPE hefur þá serstöðu að vera ekki fulkrúi hers og kallast því 
National Representative (NRep).

3.1.3.2.2 NAMSO
Hlutverk innkaupastofnunar NATO (e. NATO Maintenance and Supply Organization, NAMSO), er að skipuieggja 
sameigínleg innkaup aðiidarríkja NATO á sviði öryggis- og varnarmáia. í  7. gr. stofnskrá NAMSO53 kemur fram að NAMSO 
skuli teijast óaðskiijanlegur hluti afNATO ogtelst hún þ.a.l. til einna aflykiistofnunum innan bandalagsins sem mikilvægt er 
að vera virkur þdtttakandi í.

Framkvæmdarhiuti NAMSO heitir NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) og stjórnar innkaupum á vörum og 
þjóniutu. ísiand gerðist aðili að NAMSO árið 2007 og stendurþví tii boða að nýta sér þjónustu NAMSA. NAMSA er sjálf- 
stæð undirstofnun NATO sem einnig annast framkvæmd innkaupa á varahlutum fyrir íslenska loftvarnarkerfið.50

Mynd 2: NAMSO ínnan NATO
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Aðiidarríki geta óskað eftir að NAMSA útvegi tæki eða búnað sem eru ekki innan ramma samninga eða samstarfsverkefna 
NAMSA.57

3.1.3.23 NACMO
NACM O (e. NATO Aír Command and Controi Management Organization) ber ábyrgð á skipulagi og innieiðingu nýs 
samræmds stjómkerfisfyririoftvamarkefi NATO (e. Air Command and Control System, ACCS).58MegintiIgangurNACMO 
er að aðstoða aðiidarríki við að koma á fót sameiginiegu Ioftvarnakerfi NATO.

55 Charter o /th e  NATO M aintenance and Supply Organization (NAMSO), 28. septem ber 20Ö7.
56 Hluti a fþ v íverke fn i er þátttaka okkar ( FPS 117 (ratsjár). Sjá nánari umfjöllun um NAM SO  og N AM SA http://namsa.nato.int
57 SKkar beiðnir eru m eðhöndladar a fR andom  Brokerage Service (RBS). R B S notast við eigin vidskiptamannalista til þess að 

jinna  mögulega söluaöiia. Þegar beiðni berst NAM SA, eru viðeigandi söluaðilar valdir og boðið að skila inn tilboðum og 
taka þá tt í  samkeppni um innkaupin. Besta tilboð er valið og lagt jy r ir  viðskiptavininn til samþykktar. Sem  dœmi um varning 
og tæ ki sem hœgt er að kaupa í  gegnum RBS ertt varahlutir iflugvélar, ncetursjónaukar, lœkningatœki, gervitungl ogfarsím a, 
tölvur, fallhlífar, hjólbarða og aðra varahluti í  bila, út\>arpssenda og -m óttákara, Ijósritunarvélar og ým iskonar hráefni.

58 NATO Handbook og http://www.nacma.naio.int/
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NACMA (e. NATO Air Command and Controi System Management: Agency) er sjálfscæð stofnun innan NATO og er 
megínhlntverk hennar að hrinda í framkvæmd innlciðingu ACCS-kerfisins. NACMA er því framkvscmdaarmur NACMO, 
ogannast, auk innleiðingar ACCS-kerfisins, önnurverksem NAMCO eru faíin.59

3J.3 .2 .4N B O
NATO BICES Organization (NBO) var stofnsett af Atlantshafsráðinu til að gegna því hhitverki að þróa og samraíma 
starfsáæclun fyrir þjóðirnar sem nota NATO BÍCES kerfið, sem cr uppístöðukerfi í míðiun trúnaðarupplýsinga (e. Intelíigence, 
Intel) hvort sem er milli hernaðaríegra og/eða borgaralegra stofnana. ÖIi bandalagsríki NATO, þ.m.t. Island eru aðilar að 
NBO og nýta stír BICES keriið (ásamt takmarkaðri þácttöku nokkurra ríkja utan NATO).

NATO BICES Agency (NBA) snýr að framkvæmdahlið NBO og sinnir cæknilegti viðhaidí og rekstri alis kerfisins í hcild. 
ísland á fullrrúa í nefndum sem heyra undir BICES samfélagið.®

3.1.3.2.5 NIB
NATO Inteíligcnce Board (NIB) er aðalráðgjafanefnd Hermálanefndarinnar og AtlantshafsráðsLns á sviði uppiýsingamála 
og ber jafnframt ábyrgð á því að upplýsingastefnu Hermáianefndar sé framfylgt af aðildarríkjum. NIB er vettvangur fyrir 
umræður og ákvarðanartöku á sviði upplýsingamála þar sem uppiýsingastefna NATO er mótuð og samþykkt til stuðnings við 
„Samþykkta upplýsingastcfiiu NATO“ (NAI).Í] NÍB hefur heimild tii að samþykkja tilgreind NAI skjöl og framseija Önnur 
sem þurfa samþykki Hermáíanefndar. Forsvarsmcnn NIB þurfa umboð stjórnvaida til að samþykkja eða staðfesta tiilögur á 
fundum.fiz

3.1.4 Gistiríkjastuðningur
ísland er skuldbundið tii að veita Íágmarks gistiríkisstuðning (e. Host Nation Support, HNS), samkva:mt ákvæðum samnings 
imi réttarstöðu liðsafia aðildarríkja NATO (NATO SOFA) og viðaukum hans,63 sem var lciddur í lög hérlcndis með lögum 
nr. 72/2007.

Gistiríkjastuðningur þýðir borgaraleg og hernaðarieg aðscoð, sem gistiríki veitir liðsafla bandaiagsins á friðartimum, í 
neyðarástandi eða í átÖkum, þegar sá Iiðsafli er staddur á svæði gistiríkísíns, starfandi þar eða á ferð um svæðið.M Grundvöiiur 
siíkrar aðstoðar er samningar mUIí viðeigandí stjórnvalds gisciríkis annars vcgar og hins vegar þess rikis sem sendir liðsafla 
og/eða NATO. Aðstoðin er af fjölbrcycmm toga en felst einkum t því að veita nauðsynlega aðstoð og kosta þjónustu og 
aðstöðu fyrir mannafla ogbúnað.® Siík aðscoð getur faiið í scr allt frá aðsroð við fermingu og affermingu fiugvéla, aðstöðu við 
iofcrýmisgæslu, til sjúkra-Jeitar- og björgunarþjónustuý 6

Gistirfkisstuðningur er forsenda fyrir virkni alls íiðsafla, og cru gerðir cvíhliða cða marghliða samningar, milli gistiríkis og 
scndiríkis, scm taka ciilit til rekstrarþarfa NATO. Slíkir samningar eru gerðír tii þess að tryggja vernd iiðsafla, að nauðsynleg 
aðföng og aðstaða fyrir liðsafla og flutning sé samkvæmc skilyrðum.tí7

59 Starfsmenn fi-á fles lim  aðildarríkjum bandalagsins starfa hjá NACMÁ, sökum eðli starþem ínnar eru þ e irfles tir  menntaðir (  
hugbúnaðargerd, verkfrceði og tengdum greinum.

60 Til nánari skýringar: 1) BO D  (Board og Directors); Framkvœmdastjórnin s já lf ber ábyrgð á þróun sameiginlegrar starf- 
sáætlunar; 2) BOG (Board o f  Governors): M arkar ste fn u ro g  strauma hvað varðar söfnun, miðlun og gerð Intel; 3) BSAB  
(BICES Security Working Group): Yfirfer reglur varðandi uppsetningar- ög almenn öryggísmál tengdri starfsemi BICES 
kerfisins; 4) BSAB (BICES Security Accreditation Board): Fulltrúar eru, National Security Auihority/NSA hvers rúcis. Pan- 
gað e.ru. allar breytingar varðandi kerfið lagðar fram  og þ a r fh ve r t aðildarríki að fá  eigið kerfi öryggisvottað til staðfestingar 
á þ v í að kröfum um Öryggisreglur sé  fram fylgt; og 5) B IU G  (BICES Intelligence User Group); Sam ráðsfundur notenda 
BICES kerfisins hvað varðar notkun og reynslu afkerfinu  sjálfu svo stöðug uppfœrsla og þróun þess s é s e m  hagkvæmust 
notendum.

61 Samþykkt upplýsingastcfna NATO (e. NATO Agre.ed lntelligence, NAI) er samþykkt yfirlýsing eða greining á  ógn eða 
yfirvofandi hœttu sem steðjar að baitdalaginu, sem samanstendur a fsam þykktum  útgáfum MC/NIB, N A I Supplemental S ta jf 
Assessments og NATO H Q  Committee A llied  agreed documents,

62 M C 0128/6 (Final), 24. m aí 2007.
63 Hœgt er kynna sér lögin og frum varp til þeirra á  http://wmv.althingi.is/altext/133/s/0981.htm l (Sótt 01. 02 .2010).
64 M C  334/1.
65 Vegna núverandi efnahagsástands hefur ís land feng ið  tímabundna undanþágu fr á  skuldbindingum sínum vegna fjö lda  

hftrým isgœsluverkefna og vegna kostnaðar við fæ ð i erlendra starfsmanna og þjónusíu við fiugför.
66 Yfirlit yfir skuldbindingar íslands vegna laftrýmisgœslu tnáfinna í  „lcelandic Commitments fo r  the Implementation 

ofN A T O  Airborne Surveillance andInterceptor Capabilities to M eet lceland 's  Peacetime Preparedness N eeds“ hjá  
Varnarmálastofmui. Um er að rœða tœplega 200 skuldbindingar (21  flokki. Skjalið inniheldur trtínaðaruppíýsingar NATO.

67  Sjá NATO Handbook. hnp:/íwww.nato.int!docu/handbook/200l/hb080202.htm  (Sótt 05. 02. 2010).
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Framlcvæmd gistiríkissraðmngs ianan NATO er útskýrð með ítariegum hætti í stöðiunarskjali (e. STANAG) fri 2005. 
Samkvæmt því ber ísiand sem aðildarríki NATO, ásanit viðkomandí scjórnvöldum NATO, ábyrgð á framkvæmd 
gistiríkisstuðnings í öilum tegundum aðgerða sem frarnkvæmdar eru undir scjórn NATO.<’‘>

Hlutverk Isiands sem gtstiríkis er að taka á móti líðsafia ogbúnaði á vegum NATO eða annarra ríkja sem koma að aðgerðum 
á yfirráðasvæðiþess eða ferðast í gegmim það; heimila aðbúnaður og/eðastofnanir NATO scustaðsettará yfirráðasvæði þess; 
eða veita stuðning vegna framangreinds.70

Þegar erlendur liðsafli fer um ísienskt yfirráðavæði er naaðsyniegt að fyrír liggt samkomuiag um réttindi og skyidur þess liðs. 
Rétcarstaða liðsafia sem sendur er á milii ríkja án þess að í gildi sé samkomuiag um réttarstöðu þeirra er sambæriieg réttarstöðu 
almenns ferðamanns.

Hvað varðar réttarstöðuerlendsiiðsafk hcr áiandiþáeru aðaiiegaþrír samningarsemþarfað taka dliit tíl oghafaþeir aliirverið 
fullgiidír og iögleiddir hér á íandi. Þeir samningar sem hér um ræðir eru NATO SOFA,7! samningur um réttarstöða liðsafla 
aðíldarríkja Samstarfs í þágu friðar72 (PfP SOFA) og Varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 195l 7i (Varnarsamningurinn). 
Umræddir samníngar eru því sem næst efnislega samhijóðandi ogþví verður megininnihald þcirra rakið samhliða.

Hér verður ekki rakið sérstaklega efni Varnarsamningsins en með honum fylgtr viðauki sem kveður á um réttarstöðu liðsafla 
Bandaríkjanna þegar hann er á íslensku landsvæði.

NATO SOFA samnmgtmnn fjailar um réttindi og sk)’idur ríkja ogliðsafla íþeim tilfeilum þegarliðsaflí eins aðila samningsins 
er sendur til þjónustu á landsvæði annars aðila samningsins. ö l l  aðildarríki NATO eru aðilar að samningnum. Samkvœmt 
ákvæðum NATO SOFA þá eru ákvæði hans ófrávíkjaníeg,

Hvað varðar PfP SOFA, þá er hann útvíkkun á ákvæðum NATO SOFA svo þau nái einnig rii liðsafla þeirra ríkja sem aðilar 
eru að PfP. PfP er eins og áður var komið að grundvallað á tvíhlíða samkomuiagi á milii NATO annars vegar og einstakra 
rikja sem óska eftir samvinnu við NATO híns vegar. PfP SOFA kveður á um að ákvæði NATO SOFA skuii einniggiida á miiii 
aðildarrikja PfP ef liðsafli og borgaraíegar deildir þeírra dvcijast í aðildarríki NATO. En þó er vert að nefna að ákvörðun um 
að senda liðsafla og taka við honum er engu að síður sérstakt samkomulagsatriði miili hiutaðeigandi aðiidarríkja, Það hvíiir 
þvi ekki skylda á aðildarríkjuni NATO að veita aðildarríkjum PfP þann stuðningsem NATO SOFA kveður á um nema í gildi 
sé samkomulag á miili viðkomandi PfP rikis og viðkomandi aðíldaníkis NATO um sifkt. PfP SOFA gerir iiðsafla aðiidarrfkja 
NATO og PfP kleífi: að starfa saman ognjóta sömu réttarstöðu. Aðildarríkjum PfP SOFA er þar með veittur sá mÖguleiki að 
geta unnið með ogþróað samvinnu víð NATO, eftir vilja hvers og eíns þessara ríkja, m.a. á vettvangi friðargæslu.

Tii þægindaaukaer umfjöiiun um helstuákvæðisamningannasktpt upp í fimrn fiokka; ferðaskiln'kiogökuskírteini,vopnamái, 
rcfsilögsögu, skaðabótamál og skattfrelsi og tollundanþágur.

3. 1.4.1 Ferðaskilríki og ökuskírteini
Menn í iiðsafla skuíu undanþegnir regimn um vegabréf, áritanir og skoðun innflytjenda við komu eða brottför tii eða 
frá landsvæði gistirfkis með þeim skilyrðum sem nánar greinir um í alþjóðasamningum og með þeim fyrirvara um að þau 
formsatriði sem gistiríkið ákveður um komu og brottför liðsafia eða manna í honum séu virt. Þeir skulu og undanþegnir 
regium gisciríkisins um skráningu udendinga og eftiriit með þeím. Ekki er gerð krafa um vegabréf tii handa þeim iiðsmönnum 
sem hingað koma, einungiser gerð krafa um sérstök persónulegkennívottorð eða fyrirmæli til einstakiinga eða hóps um ferðir 
hans (e. traveí order).7'1

Vegna sendiliðs á grimdvelli umræddra aiþjóðasamninga skal Island annað hvort taka giíd, án þess að ökupróf fari fram eða 
gjald sé greitt, venjuÍeg ökuskírteini eða hermannaökuskirteini sem gefin eru út af sendirikinu eða gefa ut eigið ökuskirteini tii 
handa hverjum þeim manni i liðsafla eða borgaraiegri deild sem hcfur venjulegt Ökuskfrteini eða hermannaökuskirteini sem 
sendiríkið gefur út enda sé ekki gerð krafa un\ ökupróf.75

68 Sjá A JP  -  4 .5  (A). Aðgengilegt á http://www.nato.int/docu/$tanag/ajp45/ajp45.pdf (Sátt 08. 02. 2010).
69 S jáC -M (20Ö l) 44  o g M C  334/1.
70 Sjá 5. gr. varnarmálalaga.
71 Agreement befween the Parties o fth e  North Atlantic l'reaty Regarding the Status o fF o rce sfrá  19. jiín í 1951. H laut lagagildi 

hér á landi tneð lögum nr. 72/2007.
72 Agreement Among the States Parties to the North A tlantic Treaty and the Oiher States Participating in the Partnership fo r

Peace Regarding the. Status o fth e ir  F orcesfrá  19 jú n í 1955. Hlaut lagagildi hér á  landi m eð lögum nr. 72/2007.
73 Samningurinn er viðauki við lög nr. 110/1951 um lagagildi varnarsamnings milli Islands og Bandaríkjanna og um réttar-

stöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess.
74 f  samræmi við 111. gr. NATO SOFA.
75 f  samrœmi við IV. gr. NATO SOFA og 3. gr. viðbœtis við Varnarsamninginn fr á  1951.
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3.1.4.2 Vopnamáí
Mönnum í erlendum iiðsafla sem dvelur hérlendis á grundvellí þeirra tilvika sem samningar þessir taka á er heimilt að bera 
vopn enda hafi þeir hcimíld til þess samkva:mt reglum þess scndin'kis sem þeir tilheyra. Yfirvöld scndiríkisins skulu taka 
beiðnir gistiríkisins í þessum efnum til vinsamlcgrar athugunar.7é

3.1.4.3 Refsilögsaga
Eríendum hermálayfirvöldum cr veítt heimild til þess að fara mcð refsilögsögu og agavald yfir iiðsafla sínum og bor- 
garalegri dcild sinni, eða einstaklingi úr skylduliði framangreindra eininga, á íslcnsku yfirráðasvæði í saniræmi við ákvæði 
alþj ó ð asamn in ga 77

3.1.4.4 Skaðabótakröfur
Sérregíur geta gik um rétt til skaðabóta vegna tjóns á eignum íslands úr hcndi sendiríkis vegna sendiliðs sem hingað kemur. I 
tcngsium vjð slík máí gctur komið upp sú staða að ísiand cígi ckki rétt til bóta. Ef réttur til bóta cr til staðar þá vcrða siík mál 
aðeins Icyst með gerðardómsmeðferð, ekki fyrir almennum dómsstólum.78

3.1.4.5 Skattfrelsi og tollaundanþágur
Erlendurliðsafli ogborgaralegardeiidirhans sem dvclja hcr álandi á grundvelli alþjóðasamninga hcrlcndis njótaþess skattfrelsis 
og þeúra toílundanþága scm samningamir kveða á um. Þetta felur m.a. í scr undanþágu frá greiðslu tekjuskatts vcgna þeirra 
launa sem sendiriki grciðir til sendiliðs sem dvclur hér á iandi vegna skyldustarfa sinna og tollfrjáls inn- og útflutnings á vissum 
tækjum og vörum. Einnig eru kaup á cldsneyti, oiíu og smurolíu fyrir opinber ökutæki eins og til daímis flugvclar og skip, án 
tolla oggjalda.79

ísland hcfur cínnig undirgengist nokkra samninga sem snúa að réttarstöðu NATO, hcrnaðarlcgra höfúðstoðva þess o.fl. í 
þessu sambandi cr sérstaklega vert að nefna bókim frá 28. ágúst 1952 um réttarstöðu fjölþjóðlegra hcrnaðarlcgra höfuðstöðva 
sem stofnsettar eru samkvæmt Atlantshafssamningnum10 sem samþykkt var af aðiidarríkjuni NATO (Parísarbókunin).

3.1.4.6 Parísarbókunin
Þann 28. ágúst 1952 var bókun um réctarstöðu íjölþjóðlcgra hemaðarlegra höfuðstöðva sem stofnsettar eru samkvacmt 
Norður-AtlancshafssamningnumSl samþykkt afaðildarríkjum NATO. Þann 11. maí 1953 staðfesti ísland bókunina. I viðauka 
samningsins er kveðið á um réttarstöðu alþjóðlegra hernaðaríegra höfuðstöðva á vcgum bandalagsins. Þeim er tii að mynda 
með 3 0. gr. vcitr staða lögpersónu og með því hœfi til aðildar að samningum og réttor til að kaupa og sclja eignir.

í formáía Parísarviðaukans vsð SOFA samninginn, kemur fram að aðilar NATO hafa samþykkt fyririiggjandi viðauka við 
samninginn undirricaðan í London 19. júní 1951, um stöðu liðsafla bandalagsins, í Ijósi þess að alþjóðiegar hernaðarlcgar 
höfuðstöðvar gcti verið settar upp á þeirra yfirráðasvæði, samkvæmt scrstöku samkomulagi, undir Norður-Adantshafssátt- 
málanum.

fsland hcfur þar með skuldbundið sigtil að vdtaNATO, að þeirra beiðni, aðstöðu hér á landi fyrír fjölþjóðlegar hernaðaríegar 
höfoðscöðvar.

76 f  samrœmi við VI. gr. NATO SOFA og 5. gr. viöbœtis við V anm rsam ninginnfrá 1951.
77 í  samrœmi við VII. gr. NATO SOFA og 2. gr. viðbœtis við Varnarsamninginn fr á  1951. Vert er að nefna íþ e ssu  sambandi að í

sérsíökufylgiskali nr. 4  við Varnarsamninginn kemur m .a .fram  að rfkistjórn íslands óskar ekki að fa ra  með lögsðgu þá, sem
hitn hefur áskilið sér, nema um sé  að tefla sakir, sem hafa sérsfaka þýð ingu fyrir  ísland.

78 f  sam m in i við VIII. gr. NATO SOFA og 1.2. gr. viðbœtis við Varnarsamninginn fr á  1.951.
79 í  samrœmi við X  og XI. gr. NATO SOFA og 7, og 8. gr. viðbœtis við Varnarsamninginn fr á  1951.
80 Protocol on the status o f  international m ilitary headquarters set up pursuant to the North. A tlantic Treaty, Paris 28. ágúst 

1952.
81 Ibid.
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3.2 Sértækar skuldbindingar 

3.2.1 ö ryggi

Öryggi allra gagna, óháð formi, er afar mikilvsegt 1 öllu samstarfi innan NATO, hvort sem siíkt samstarfer á milli einstakra rtkja 
við bandaiagið sjálft eða önnur aðiídarrtíci þcss. Eru því getðar strangar ki'öfur um meðferð trúnaðargagna eins og þeim cr Iýst í 
„Sanmingi miili aðiidarríkja NATO að Norðiu--Atlantshafssamningnum um upplýsingaöryggi"82 Samningurþessi flokkasc undir 
NATO acquisSÍ og er sem

slíkur grundvöllur annars Mynd 3: Skipurit öryggismála
samstarfs innan banda- 
jagsins. Eins og fram kemur 
í viðauka við samninginn, 
samþykkja bandalagsríkin 
að deila trúnaðargÖg- 
num sín á milii, í þágu 
sameiginlegra öryggis- og 
varnarhagsj-nuiia.*4 Aðiidar- 
ríki NATO gæcu því ekki 
starfað saman, með þeim 
hætti sem þau gera í dag, án 
slíks samnings og í trausti 
þcss að honum sé fylgt.

Með samningnum hcita 
aðildarríkin því að fyígja 
lágmarksöryggisráðstöfiinum 
sem NATO secur til að 
vernda og tryggja öryggi 
þeirra upplýsinga er þeim 
berast frá NATO og/ 
eða aðildarríkjum þess.05
Til þess að tryggja sltkt öryggi nær samningurinn jafnt tii mannauðsöryggiss<5 (c. Pcrsonncl Security), raunlægs öryggis*7 (e. 
Physicai Security), öryggi npplýsinga08 (e. Securirj' o f Informarion), öryggi tölvu- og fjarskipcakcrfa89 (INFOSEC) ogöryggi 
verktaka og fyrirtækja sem vinna að NATO-tengdum verkefnum90 (e. Industrial Security).^

Ailar öryggisregíur NATO eru samþykktar af Atlantshafsráðinu. Innan NATO starfar öryggisskrifstofa (e. NATO Office 
of Security, NOS), sem bcr ábyrgð á samnEmíngu, eítiríiti og framkvæmd öryggisregina NATO, hvort sem þær tengjast 
hernaðar- eða borgaralegri starfsemi. Yfirmaður Örygglsskrifstofu NAT O er jafnframt aðalráðgjafi framkvæmdastjóra NATO 
í öryggismálum og foxmaður öryggisnefndar NATÖ (e. NATO Security Commictee).92

82 C-M(20Ö2}49; Agreem ent between the Parties to the North Atlantic Treatyfor the Security o f  Information
83 Sjá kafia um NATO Acquis, bls. 11.
84 „ The parties to the North Á tlantic Treaty, having fo rm ed  an orgamzation fo r  the purpose o fun iting  their military efforts 

fo r  their collective defence, and  realising that the effective planning fo r  this defence entails the exchange ofc lassifted  
information among theparties, agree that they w illprotect a n d sa feg m rd  the classified information ofthe. others... “1. gr. 
viðauka við C-M (2002)49.

85 l.gr. C-M(20Ö2)49.
86 AC/35-D/200Ö-REV6, AC/35-D/1028 og AC/35-D/1029.
87 AC/35-D/2001-REV2, AC /35-D /W 30 og AC/35-D/1031.
88 AC/35-D/2002-REV3, AC/35-D/1032 og AC/35-D/1003-REV3 og AC/35-D/1037.
89 AC /35- D/2Q04 og AC/35-D/2005.
90 AC/35-D/2003-REV4.
91 Þrátt fy r ir  aÖ samningurinn bíði enn fu llg ild ingar á íslandi ber rikinu, með undirritun hans árið 1997, a f  meginreglum  

þjóðarré.ttar, að virða ákvæði samningsins. Varnarmálastofnun fy lg ir  ákvœðum þessa samnings, ásam t viðbótum og 
tilskipunum við hann við dagleg störf. Sjá  Enclosure A, B, C , D, E, F o g G  to C -M (2002)49 og AC/35-D/2000-2005.

92 NATO Handbook kafli 10, sjá http://www.nato.inl/docuJhandbook/2001/hbl009.htni

Naíional Securit! 
Authtority 

fN S A /V M S Í)

Öryggi verktaka 
■ ■ (índusiriaf 

SecuritjO

lannauðsör
(Personnel
Securiiy)

RíiLtr?læot öryggi 
{Physical 
Seourity)

Oryggi upplýsir 
(Seourítý of 
Iriiormatioin)

Oryggi tölvu- og 
fjarskipta ' 

(IN F O S h C )

21

http://www.nato.inl/docuJhandbook/2001/hbl009.htni


Viimarfkuldbindingar hlands

Hermálancfnd NATO, sem er æðsta yfirvald hcrmáia bandaiagsins, ber ábyrgð á öryggísmáium herja bandalagsins. 
Yfirmaður sameiginlegs herafla NATO l Evrópu (c. Supreme Ailied Commander Europe, SACEUR) fer með öryggismái 
fyrir Hermáianefndina gagnvart Yfirstjórn aðgcrða NATO (e. Allied Command Operations, ACO) sem afiur feiur 2 
íme!3igcnce“, dcild innan SHAPE, málafiokkinn gagnvarc framkvæmdahliðinni.93

Þar sem öryggismá! cru samþætt öiiu starfi innan NATO ber Varnarmálastofnun ckki cinvörðungu ábyrgð á að rcglum og 
verkiagi NOS sc framfylgt, Varnarmáiastofnun ber cinnig ábyrgð á framkvæmd Öryggismála NATO hér á iandi gangvart 
SHAPE vcgna hci naðartcngdra verkcfna scm fram fara á ísiandi, t.d. Ioftrýmisgæslu.

3.2.1.1 National Security Authority (NSA)
Ölium aðiidarríkjum NATO ber að koma á fót sérstöku. yfirvaidt (e. National Security Authority, NSA) gagnvart NATO. 
NSA hvers aðiidairíkis gegnirþví hlutverki að tryggja öryggiNATO trúnaðaruppiýsinga ogað iágmarks örvggisráðstöfunum 
sc framfylgt í þcim stofnunum þar scm NATO trúnaðargögn cru mcðhöndluð.9'1 UtanríkisráðuncytiS hefur útnefnt Var- 
narmálastofnun scm NSA á fsiandi gagnvart NATO og ber stofnunin því ábyrgð á öryggi trúnaðargagna NATO iiérkndis.95 
Varnarmáiastofmin, í þessu híutvcrki, starfar cingöngu gagnvait þeim ríkisstofnunum á fslandi sem tengjast starfscmi NATO. 
Ábyrgðarsvið þess stjórnvaids sem hefur verið útnefnt NSA gagnvart NATO er að:

Viðhalda öryggi ailra NATO tnínaðaruppiýsinga.

Framkvæma örvggisúttekcir í öiium rikisstofnunum sem tengjast starfsemi NATO og meta hvort þær 
öryggisráðstafanir sem gcrðar hafa verið scu fuiinægjandi og í samræmi við giidandi regiur NATO.

Tryggja að Öryggisráðstafanir scm gerðar hafa verið vegna aðgengi cinstakiinga að trúnaðaruppiýsingum scu 
samkvæmt giidandi regiuin NATO.

Tryggja að Öryggisáædun sc fyrir hendi sem fyrirbyggir að NATO trúnaðarupplýsingar rati í hendur óviðkomandi 
aðila.

Skipuieggja og stýra s,k. COSM IC aðaiskráningasafni og skal stofnun og/eða niðuriagning COSM IC 
aðalskráningasafns ávalk tilkynnt NOS.9í 

Meginverksvið þcirrar stofnunar sem útnefnd hcfor vcrið NSA gagnvart NATO ræðst af grundvaiiarþáttum samningsins 
um upplýsingaöryggi; mannauðsöryggi, raunÍægu öryggi, Öryggi uppiýsinga, INFOSEC ogöryggi verktaka og fyrirtækja sem 
vinna að NATO tengdum vcrkefnum. Einnig skaÍ i hverrí stofnun, þar scm mcðhöjidiaðar eru NATO trúnaðarupplýsingar, 
vcra a.m.k. einn öryggisfuiltrúi.97 öryggísfuiitrúar bera ábyrgð á framkvæmd uppiýsingaöryggis innan sinnar stofnunar.

VarnarmáÍascofnun vinnur í nánu samstarfi við Öryggisskrifstofu NATO (NOS) sem og NSA annarra aðiidarríkja. Rcgiuiega 
fara fram öryggisúttektir á vegum NATO, sem framkvæmdar eru í samráði við Vamarmáiastofnun. Hcistu útcektir á sviði 
öryggísmála eru;

NOS ber að framkvæma öryggisúttektir innan aðiidarríkjanna með a.m.k. 18 mánaða frcsti. Er þá gcrð úttekt á 
mannauðs- og rauniægu öryggi, öryggi upplýsinga, öryggi verktaka og íyrirtækja sem vinna að NATO-cengdum 
verkcfnum og INFOSEC.98

Fulitrúar NATO ínformation and Technical Ccntrc (NITC) framkvæma regluícga úttekt á hverri scarfsstöð þar 
sem meðhöndlaðar eru NATO trúnaðarupplýsíngar og á kerfum bandaiagsins þar sem skoðuð er uppsetning, 
aðgangsstýring og önnur meðferð og notkun á kerfunum. Þá er duikóðunarbúnaður og -efni yfírfarið, þar scm 
skráning, geymsla og eyðing er skoðuð.59

Fulkrúar CC-AIR Ramstein gera reglulega úttckt á framkvæmd Ioftrýmisgæsiu hcr á landi. í  þcirri úttekt felst 
jafnframt könnun á aðgengi og meðfcrð uppíýsinga, ákerfum bandalagsins sem og dulkóðunarcfni.100

93 Enclosure B to O M (2002)49 og Part I, AD  70-1.
94 2.gr. C-M(2002)49.
95 B ré f Utanríkisráðuneytisins tilN O S  nr. UTN08080086/76.A.027;77.F.101 dags. 22. ágtíst 2008.
96 Enclosure B to C-M(2002)49.
97 Fjöldi öryggisfulltrúafer eftir stœrð og umfangi stofnunarinnar.
98  Nýjasta úttektarskýrsla NO S setn fram kvt& nd var á íslandi ( j ú l í 2009: NO S/23(2009)0039 dags. 27. j ú l ( 2009 (NC).
99 28.gr. A n m x  1, Appendix 1 AC/35-D/2004-REVI, og 3-5A.gr. 2 . kafii AD  70-1.
100 Nýjasta skýrsla Ratnstein:ll01.07.30/AC TEVAX/08 Dags. 24. nóvember 2008 (NC).
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3.2.1.2 Öryggisvottunarnefnd
NSA hvers aðildarríkis ber að tryggja að ríkisborgarar þeirra hljóti öryggisvottun101 gagnvart NATO áður cn þeim, starfa sinna 
vcgna hjá bandaiaginu eða í tengsium við bandalagið, er heimilaður aðgangur að trúnaðarupplýsingum.1®

Varnarniálascofnun ber ábyrgð á útgáfu öryggisvotcana hér á landi ásamc því að halda uppfærða skrá yíir alla öryggisvoc- 
taða einstakiinga hérlendis.103 Innan stofnunarinnar starfar sjálfscæð scjórnsýslunefhd; Öryggisvotrunarnefnd sem forstjóri 
stofnunarinnar skipar.104 Öryggisvottunarnefnd annasc framkvæmd og útgáfu öryggisvotcana, þar á meðal NATO 
öryggisvottana.

Úcgáfa öryggisvottana og skrá yfir öryggisvottaða einstaldinga nær tii þeirra einscakiinga sem þurfa á NATO Öryggisvotcun að 
halda vegna scarfa sinna á vegum ríkisins sem tengist scarfsemi NATO, sem og þeirra sem þurfá á öryggisvottun að halda, c.d. 
vegna annarraþjóðréccarlegra skuldbindinga sem Isiand hefur undirgengisc varðandi öryggí og meðferð trúnaðarupplýsinga.105 
Við útgáfti örvggisvottana hjá Varnarmáiascofnun er verklagsreglum NATO fylgt.

Þegar öryggisvotca þarf einscakling vegna scarfa cengdu NATO óskar atvinnurekandi eftir NATO öryggisvoctun. 
Öryggisvoccunarnefnd, að höfðu samráði við yfirmann viðkomandi scarfsmanns, mctur þörf á voctun og nauðsynlegu 
trúnaðarstigi. Framkvæmd er bakgrunnsskoðun á viðkomandi scarfsmanni, þar sem uppiýsingar eru m.a. sóctar cil lögrcglu, 
ijármálastofnana, í opinbera gagnagrunna og ti! NSA annarra ríkja gefi tilefni tiI.!0Æ Gefi bakgrunnsskoðun ciiefni til, gefur 
Öryggisvoctunarncfnd út NATO Öryggisvottun.107

Auk öryggisvottunar einstaklinga votcar Öryggisvottunarnefnd scarfsstöðvar sem og tölvu- og upplýsingakerfi þar sern 
trúnaðaruppiýsingar NATO eru meðhondlaðar, viscaðar og miðlaðar í.

Ailar scarfsstöðvar, þar sem trúnaðarupplýsingar NATO eru meðhöndiaðar og hýstar þurfa að vera til þess voccaðar af 
öryggisvottunarnefnd. Ekki er heimílr að meðhöndla crúnaðaruppiýsingar merktar C ON FIDENTíAL eða af ha:rra 
trúnaðarsdgi án NATO öryggisvottunar scarfstöðva (e. NATO Facility Accreditacion), en sú vottun segir tii um hvort 
starfsscöðin uppfyUi oryggiskröfitr NATO.i0S Öryggisvottun scarfsscöðva snertir aiia þætti öryggisflokkana, þ.e. mannauðs- 
og rauniægs Öryggis, öryggis upplýsinga og INFOSEC og er votmnin því unnin í samráði við öryggisfuiitrúa innan þeirrar 
stofmmar sem starfsscoðin er.

Eingöngu ríkisscofnanir eða fyrirtaski sem starfa í þágu ríkis fá aðgang að öruggum tolvukerfúm bandaiagsins. Mikiar kröfur 
eru gerðar cil þeirra kerfa og búnaðar sem rrúnaðaruppiýsingar eru viscaðar og miðiað í. Votta þarf fyrir að aliar skýrslur, 
yfirlýsingar og regiuverk tengd kcrfunum og búnaðnum, sé fyrir hendi og rétt. Það er eingöngu NSA hvers ríkis sem hefur 
heimiid tii að samþykkja votcun öruggra tölvukerfa NATO (e. Security Accreditation of Commnnicacion and Information 
Syscems (CIS)).’09

Vegna öryggisstaðla er gerð krafa um að verktakar og fyrirtæki sem vinna að NATO-cengdum verkefnum (e. Induscri- 
ai Security) fyrir bandaiagið eða scofnanir innan aðildarríkja þess og þurfi í því skyni að meðhöndla upplýsingar merktar 
CONFIDENTIAL eða af hærra crúnaðarstigí, hafi hlotið NATO öryggisvoccun (e. Faciltty Securicy Clearance), sem felur í 
sér vottun starfsaðstöðu og starfsmanna og gilda þar sömu reglur um og við hefðbundna öryggisvoctun einstakiinga. Fyrirtæki/ 
verktaki sjálfur skai sæta bakgrunnsskoðun þar sem m.a. er krafist uppiýsínga um eignarhald og fjárhagsscöðu fyrirtækis/ 
verktaka sem og að stjómarformenn og forstjórí eða forsvarsmaður skulu vera öryggisvottaðir.110

3.2.1.3 Mannauðsöryggi
NSA ber að tryggja mannauðsöryggi (e. Personnei securicy) á öilum þeim starfsstöðvum þar sem faríð er með trúnaðargögn 
NATO.!il Forsendaþess að einstaklingur hljóti aðgangað trúnaðaruppiýsingum NATO ertvíþætt. í fyrsta lagi skal viðkomandi

101 Öryggisvotíun, samkvœmt 19.(1. 5.gr. m rnarm álalaga er; staðjesting á þ v í  að aðili haji saiít bakgrunnsskoðun og uppjylli 
hœjis- og öryggiskröjur til a á  já  aðganga að trúnaðarskjölwn, búnaði eða m annvirkjum  í  eigu Atlantshajsbandalagsins. 
aðildarríkja þess, Samstarjs íþ á g u  jr ið a r  eða annarra samstarjsríkja íslands á  sviði öryggis- og varnarmála.

102 Viðauki 1 við AC/35-D/2000-REV 6.
103 1. mgr. 24.gr. varnarmáialaga.
104 Reglur um úlgáfu NATO öryggisvottunar, dags. 2 .je b  2009.
105 Nejndin starjar samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og telst stjórnsýslunejnd. Ákvarðanir öryggisvottunarnejndar um 

útgáfu, endurnýjun, ógildingu eða höfnun vottunar kunna þ v i  að vera stjórnvaldsákvarðanir í  skilningi stjórnsýslulaga 
eftir þ v í sem við getur átt, að virtum öryggisreglum NATO sem og öryggis- og varnarhagsmunum Islands. Nejhdin starjar 
samkvœmt þeim  starfsreglum sem  um hana eru setíar. Sjá 24 gr. varnarmálalaga.

106 Uppíýsingaeyðublað vegna öryggisvottunar v.10.
107 NATO öryggisvottun er aldrei endanleg og er bakgrunnsskoðun fram kvæ m d eins oft og þurfa  þykir á  meðan að öryggisvot- 

tun viðkomandi er í  gildi. Enciosure C, to C~M(2002)49.
108 Sjá nánar umfjöllun um m annauðsöryggi á  bls. 27.
109 Sjá nánar umfjöllun um INFO SEC á bls. 31.
110 AC/35-D/20Ö3-REV4.
111 C/35-D/2000-REV6, AC/35-D/1028 og AC/35-D/1029.
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hafa hlorið NATO Öryggisvottun (e. Persoiinei Security Clcarajice). í  öðru lagi að þurfa, starfa sinna vcgna, að iiafa aðgang að 
uppiýsingum (c. nced-to-know) og þar mcð heimild yfirmanns til að meðhöndia trúnaðaruppiýsingar er snúa að þcim máia- 
flokk cr viðkoinandi starfar við ogekki umfram það. NATO öryggisvouun, heimild og þörf þarf því ávallt að vcra tií staðar 
áður en aðgangur að crúnaðargögnum NATO cr vcittur.

Þegar ákvörðun um útgáfa öryggisvottunar hcfur vcrið tekin, skal kynna viðkomandi starfsmanni reglur NATO um 
mcðhöndlun mmaðarupplýsinga (e. Sccurity Bricfing) áður cn aðgangur að mmaðaruppiýstngunum merktum "Restricted" 
eða af hærra stigi er veittur. Eftirþað skal regluicga halda slíkar kynningar tii uppri^unar.Ui Eftir öryggiskynningu undirritar 
viðkomandi starfsmaður yfirlýsingu um að hann bcri follkominn skilning á ábyrgð sinni og skyldum við mcðhöndiun 
trúnaðarupplýsinga scm og afleiðingum trúnaðarrofs. Ekki cr gerð krafa um að einstakiingar scm meðhöndla upplýsingar 
mcrktar „Unclassified" og „Restricted" þurfi öryggisvottun heldur skal tryggja að þeir hafi cii þess þörf og heimiid, Hinsvegar 
cr ávallt gcrð krafa um NATO öryggisvottun áður cn meðhöndlaðar cru upplýsingar merktar trúnaðarstiginu “Trúnaðarniái” 
(e. Confidential) eða ofar. Varnarmáiasrofnun cr þó óheimilt að ráða eða hafa til starfa cinscakling eða verktaka sem ekki up- 
pfylla skilyrði um öryggisvottun,153

Mynd 4: Skipulag raunlægs öryggis hjá
3.2.1.4 Raunlægt öryggi Varnarmálastofnun

Um svæði, byggingar ogönnur rýmiþar sem NATO trúnaðar- 
upplýsingar cru meðhöndlaðar og hýstar gilda sérstakar 
verklagS' og aðgcngisreglur.s 14 Byggingar og skrifstofur þurfa 
að uppfylia lágmarkskröfur um alít frá staðsemingu og að- 
gangsstýringu til þykkt veggja og tcgund hurðalása. Eingön- 
gu þanniger möguícgt að framfylgja þeírri reglti að einungis 
einstakiíngar mcð heímiid og þörfhafi aðgangað trúnaðar- 
upplýsingum og að fyrirbyggja að óviðkomandi komist inn 
á vcttvang, í byggingar, rými eða að bónaðí eða gögnum í 
cigu NATO.115 Allir þættír sem snúa að öryggi svæða og byg- 
ginga, hvort sem er með fjamýrðum útbúnaði eða mannaðri 
gæslu og vöktun, fellur undtr rauníægt öryggi.

OII vinjislusvæði þar scm NATO tn'maðarupplýsingar cru 
að finna, iwort sem um er að raða landssvæði eða skrif- 
stofúr, ber að skilgrcma eftir öryggisstigi. Slík skiigreining 
scgir tíl um hvcrsu hátt trúnaðarstig á upplýsingum má 
mcðhöndla Ínnan þess svæðís. Þeím mun hærri sem flok- 
kun öryggissvœðtsins cr, því mcira öryggiseftirlits er krafist 
á því svæði og því hærra trúnaðarstig á upplýsingum má þar 
mcðhöndla.116
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Varnarmálastofnun bcr að tryggja raunlægt öryggi á öllum skilgrcindum öryggíssvæðum, mcðal annars mcð viðhaldi 
gírðinga og hliða, útgáfu aðgangsheimilda fyrir þá aðila sem eiga inn á öryggíssvæðin Iogínætt erindi og mcð nauðsynlegri 
öryggisvörsiu.117 Starfsmcnn Varnarmálastofnunar sinna öryggisvörslu á öryggissvasðum, mcð aðstoð vcrktaka, lögrcglu 
og/eða erlends iiðsafla þegar við á. Þcgar erlendur liðsafli er við Ioftrýmisgæslu tryggir viðkomandi scndiríki hvcrju sinni

112 3.gr. C-M(2002)49, 28.gr. AC/35-D/2000 og 4.gr. AC/35-D/1029.
113 2. mgr. 9. gr. og 24. gr. varm rm áíalaga.
114 AC/35/D-2001-RBV2, AC/35-D/1030 og AC/35-D/1031.
115 2,gr. AC/35/D-2001-REV2, AC/35-D/1030, AC/35-D/1031 og A D  70-1.
116 NATO skiptir vinnslusvœðum (þrennt. Lœgsta svœðið er $.k. rckstrarsvœði (e.A dm ínhtralive Zone) þa r  sem  krafist er 

minna öryggiseftiTlits, öryggissvœði 11 (e. Class II  Zone) er iiœst (fiokkuninni með auknu öryggiseftirliti og er öryggisvaiði 
I  (e.Class I  Zone) hœsta svæðið þa r  sem  krafist er ströngustu öryggisgœslu og vöklunar. Til að fram fylg ja  öryggiseftirliti
á þessum  öryggissvœðum er ekki. einungis aðgangsstýring inn á öryggissvœðið sem sl(kt, heldur er einnig aðgangssiýríng  
inn ( ákveðnar byggingar og enn frem ur inn á ákveðnar skrifstofur eða herbergi. Ber þ v i  að iryggja að aðgangsheim ild  
einstaklinga sé  ( samrœmi við aðgangsstýringu. Á öllum starfsstöðvum eru svœði sem  krefjast hámarks öryggiseftirlits
(ö n ’ggissvœði I) og er þeim  aðilum  sem  ekki hafa til þess bœra öryggisvottun og ríka þ ö r fá  a ð fa ra  inn á  sl(k svœði., ( Öllum
liívikum , óheimil! aðgangur. Þ vi er m.ikilvœgl að á öllum starfsstöðvum séu starfsmenn m eð viðeigandi öryggisvottun. 7.gr. 
AC/35/D-2001-REV2.

117 13 gr, varnarmálalaga. Allur aðgangur að svasðum Varnarmálastofnunar er óheim ill nema hann sé  sérstaklega heimilaður 
og er engum veitlar aðgangsheimildir nema þeim  sem  hafa gilda öryggisvottun, sbr. Aðgengisreglur Varnarmálastofnunar, 
dags. 07 .jan . 2009. H eimilt er þ ó  að víkja frá  þeirri reglu e fástœ ða  þykir til með veitingu tímabundins aðgangs. Að- 
gangsheim ild viðkomandi er þó  ávallt takmörkuð við þau  svæði sem  handhafi heim ildar þarfaðgang  að vegna vinnu eða 
heimsóknar. 24.gr. AC/35/D-2001-REV2.
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Öryggi sinna eigna m.a. hcrþota. Innan þess starfssvæðis sem scndiríkinu hefur verið úthlutað (QRA) gilda öryggisreglur 
viðkomandi ríkis.ilR

3.2.1.5 Öryggi upplýsinga
Vemda og tryggja skal öryggi þeirra trúnaðarupplýsinga sem berast frá NATO sem og öryggi þeirra trúnaðarupplýsinga sem 
aðildarríkm miðla sín á milli.1191 því skyni ber öílum er meðhöndla síík gögn að fylgja reglum og leiðbeiningum bandalagsins 
við meðferð trúnaðarupplýsinga tii að tryggja trúnað, heilleika og tiltxkileika þeirra allan iífhringinn, óháð þeim miðli eða 
formí sem upplýsingarnar eru í.12ð

Trúnaðarstig upplýsinga gefur til kynna þann skaða scm bandalagið og aðildarríkin geta orðið fyrir ef upplýsingarnar komast 
í hendur óviðkomandi aðila og er það á ábyrgð höfundar skjals að velja viðeigandi trúnaðarstig.121

Tryggja skal rétta meðhöndlun og rekjanleika hæst flokkaðra trúnaðarupplýsinga allan Iíftíma þeirra, þ.e. frá því til þeirra 
er stofnað eða þær berast þar til þeim er komið í varaniega geymslu eða eyðslu.122 Mikilvægt er að trúnaðarmerkja slík skjöl 
og þannig sldlgreina þau frá hefðbundnum skjölum, Trúnaðarmerking skjaia er ekki endanleg. Reglulega bcr að yfirfara 
rrimaðarmerkingar oglækka trúnaðarstigeða aflctta trúnaði upplýsinga svo fljótt sem auðið er oger það yfirlýst stefna banda- 
lagsins að bírta flest skjÖl sín vjð fyrsta tækifæri eftirþví sem málafiokkurinn Ieyfir.133 Aðildarríkjum erckki heimilt að afhcnda 
aðiia utan bandalagsins trúnaðarupplýsingar, án samþykkis þess sem veitir upplýstngarnar.12'*

ÖU skjol sem merkt eru NATO auk trúnaðarmerldngar (t.d. NAT O RESTRICTED) eru eign NATO og aðeins aðildarríkj um 
til notkunar. Skjöl merkt öðrum aðildarríkjum auk trúnaðarmerkingu (t.d. NORWAY RESTRICTED) eru eign viðkomandi 
ríkis, Öðrum aðíldarríkjum tii notkunar. Slík skjöi er ekki heimilt að meðhöndla í almennum tölvum og skjalakerfum 
heidur eingöngu í viðurkenndum öraggum tölvum.525 Þar sem skjölin eru ekki eign viðkomandi ríkis skulu þau ekki send 
þjóðskjalasofnum aðildarríkjanna til varðveislu eða blandast aimcnnum skjalasöfnum þeirra stofnana sem hýsa skjölin heldur 
geymd, í þann tíma sem þurfa þykir, á sémökum trúnaðarskjaiasöfnum innan stofnunar.

Hverju aðildarríki NATO ber að hafa eitt aðalskráningarsafn (e. Centrai Registry), sem heldur miðlæga skrá um þau NATO 
skjöl, merkt NATO SECRETeða afhærra trúnaðarstigi, sem berast ogerdreift innan aðildarríkisins. Innan hverrar stofnunar 
þar sem trúnaðarskjöi NATO eru meðhöndluð skai jafnframt vera skráningarsafn fyrir trúnaðarskjöl viðkomandi stofnunar 
(c.Sub'Registry). Eingöngu aðalskráningasafninu er heimilt dreifa og fjölfalda skjöl merktum NATO SECRET eða af hærra 
trúnaðarstigi.126

I aðaiskráningasafni hvers aðiidarríkis skai vera sérsrakt CTSA Registry fyrir móttöku, skráningu dreifingu og eyðslu 
COSM IC TO P SECRET ogATOMAL upplýsinga innan aðildarríkisins.

Fyrir því skráningarsafni skal fara sérstakiega útnefndur aðiii, s.k, COSM IC Controi Ofticer/COSM IC ATOMAL Contol 
Offvcer (C C O /C A C O ). Sá aðilí gegnir því hlutverld að tryggja að skrá yfir öll COSMIC TO P SECRET og ATOMAL 
skjöl sem aðildarríkið liefur móttekið, sett í vörslu cða dreift sé uppfærð; að meðfcrð þessara upplýsinga sé samkvæmt reglum 
bandaiagsins þar um; að framkvæma regluíega tainingu siíkra skjala innan aðildarríkisins; og að dreifing slíkra gagna sé 
eingöngu samkvæmt fyrirfram heimiluðum dreifingariista.127

118 TA IcelandlBnm ssum , A nnex J, Section 3,k og TA IcelandlBrunssum, A nnex J, Section 3.b.
119 AC/35/D-2002-REV 3, AC/35-D/1032, AC/35-D/10Ö3-REV3 og AC/35-D/1037.
120 Primary Directive on Information M anagement, Upplýsingar og/cda slcjal er vídiœkt hugtak sem nœr ekki eingöngu til 

papptrs eins og skiigreini er { samningnum um upplýsingaöryggi: „ Orðið „ sk ja l" merkir hvers kyns skráðar upplýsingar 
án tillits til efnislegs form s þeirra eða einkenna, meðal annars, án takmörkunar, ritað eða prentað efni, gagnavínnslukort 
og seguibönd, kort, uppdrœtú, ijósmyndir, málverk, teikningar, stungur, skissur, minnispunkta og -blöð, afrit og blekborða 
eda eftirmyndir, sem eru gerðar með hvaða adferð eða hœtti sem er, og hljóð-, radd-, segul- eða rafeindaupptökur eða  
Ijóstœkni- eða m yndupptökur í  hvaða m ynd sem er og handbúnað fy r ir  sjálfvirka gagnavinnslu m eð vistfasta geymslumiðla  
fy rir  tölvur og lausa geymslumiðla fy r ir  tölvur." Viðauki 1, C-M(2ÖÖ2)49.

121 Trúnaöartnerkingarnar eru fm im . s.k. öryggismerking er ífjórum  þrepum ; hœst er COSM IC TOP SECRET, næst NATO  
SECRET, þ á  NATO CONFIDENTIAL og er NATO RESTRICTBD lægsta öryggisstigið. Ekki er krafist öryggisvottunar 
vegna aðgengts að upplýsingum merktum RESTRICTED en krafa er u m a ð  viðkomandi hafi heim íld og þ ö r ffy r ir  aðgengi. 
Engtan er heinúlt að lækka trúnaðarstig eða aflétta trúnaði skjals án  samráðs við höfim dþess. 10.gr. AC/35/D-2Ö02-REV3. 
A uk þcssara öryggismerkinga er lœgsia irúnaðarmerkingin NATO UNCLASSIFIBD en slíkar upplýsingar eru eingöngu 
œtlaðar tii notkunar innan stjórnsýslunnar (e .fo r  official use only) og lúia að reg h m  NATO um m eðhöndlun og birtingu.
2. gr. AC/35/D-2002-REV3. E innig er til merkingin ATO M AL en hún gefur til kynna að um kjarnorkuupplýsingarnar sé  að  
rmða og er merkingin viðbót v/<3 trúnaðarmerkingu, t.d. NATO COSM IC TOP SECRET/ATOMAL.

122 Kafii II.2, AC/35/D-1032.
123 19-22. gr. AC/35/D-1032.
124 Sérstakt regluverk er í  kringum  birtingu trúnaðarupplýsinga til aðila utan NATO en í  slíkum tilfellum ber að merkja skjölin 

sérstaklega s.s. NATO CONFID ENTlAU Releasable to Chile. Annex 1, Appendix 2, AC/35-D/2002-REV3.
125 31-33.gr. AC/35/D-1037.
126 15.gr. AC/35/D-2002-REV3.
127 CCO/CACO ber ábyrgð á að uppfæra lista y firþá  einstakiinga innan bandálagsins sem heim ildhafa til að meðhöndla COSMIC  

TO P SEC RE Tog ATOMAL upplýsingar. 13.gr. AC/35/D-2002-REV3,23.gr. AC/35-D/1032 ogA D  70-9, Part 111, Chapter I.
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Leitast skal við að eyða NATO trún að arme rktu m skjöium svo fljótt sem auðið er.I2S Komi siðar upp f>örf fyrir aðgcngi að eldri 
skjölum skaí Icitað tii skjalasafns NATO í höfuðstöðvum bandalagsins. Flutningur ofangrcindra skjala cr cingöngu heimílaður 
með viðurkenndum öruggum flutningsmiðlum þ.e. ckki cr heimiit að senda slík skjöl með hefðbundnum pósci.129

Varnarmáiastofnun, sem NSA gagnvart NATO, er ædað að hafa yfirumsjón með þcim crúnaðargognum NATO sem dreifi: 
er hér á landi. Einu sinni á ári ber Varnarmálastofnun að gera tainingu á skjölum merktum NATO SECRET og af hærra 
trúnaðarstigi sem og framkvæma öryggisúttekt hjáþcim stofhunum innanlands sem meðhöndia siík skjÖÍ ogskiia niðurstöðum 
til NO S.í30 Komi upp grunur um brot á reglum um mcðferð trúnaðarupplýsinga ber að gera viðeigandi ráðstafanir Ycgna þessa 
og ber Varnarmálastofnun að setja verkferla varðandi slíkt. Sé brotið alvarlegt ber Varnarmálastofiiun að tilkynna brotið til 
NS A þess aðildarríkis sem upplýsingar eru upprunnar frá, sem bcr að gcra viðcigandi ráðstafanir. Að iokum er atvikið tilkynnt 
NO S.13’

3.2.1.6 INF OSEC
Öryggi rafrænna samskipta, ijarskipta, netvarnir og tölvuvarnir kallast „INFOSEC". Nánar dltekið cru INFOSEC þær 
öryggisráðstafanirsem beiraskal til að vcrndauppiýsingarsem eru unnar, vistaðar eða miðlað í upplýsinga- og samskiptakcrfum 
eða öðrum rafrænum kerfum tii að tryggja Icynd cða tránað upplýsinganna, tiltækileika og heiiindi þeirra. Slílct er cingöngu 
framkvæmanicgt mcð því að taka tiliit tii alira þátta upplýsingaöryggis þ.c. raunlægs- og mannauðsöiyggis, öryggi upplýsinga 
oglN FO SEC .’32

3.2.1.6.1 COM SEC
Fjarskipti eru lykiíþáttur í aðgerðum, æfingum ogdaglegum rekstri innan NATO. AUar fjarskiptarásir NATO eru dulkóðaðar 
og falla undir íjat' og samskiptaöryggi (e. Communicadon Security, COMSEC). Varnarmálastofnun fcr mcð þennan 
málaflokk á íslandi gagnvart NATO ogerhonum  skipt í íjóra undirðokka; CRYPTO (e. Cryptographic)133 sem fjaliar um alia 
meðhöndiun á duJkóðunarbúnaði o g du Ikóðunarlyklum; N D A/DCS sem sér um alia dreifingu og flutning á dulkóðunarefni; 
TEMPEST sem hefur umsjón mcð ijarskiptalögnum ogstaðsetningu búnaðar til að varna óæskiiegri útgeislun; ogTRANSEC 
(e. Transportation Sccurity) sem nær yfir þann hiuta fjarskiptaöryggis scm tryggir að utanaðkomandi aðilar geti ekki hlerað 
íjarskipti NATO.134

MeðhÖndiun á CRYPTO er háð strÖngustu lcröfum og einungis fáir einstaklingar hvers aðiidarríkis meðhöndla siíkt cfni.135 
Þessir einstakiingar era kallaðir Crypto Custodjans innan NATO. Crypto Custodians bera ábyrgð á því að dulkóðunarlyklar 
þcirra kcrfa scm eru í rekstri, séu ávallt tii staðar. Eins þurfa þeir einstakiingar að fylgjast með gildistímum og breytingum á 
lykiunum og sjá um að hlaða inn nýj um iykium þegar ný tímabil hcijast.

Öii aðildarríki hafa s.k. NATO COMSEC Account!3S tií að móttaka og skrá dulkóðunarefni og tryggja þannig rekjanlcika frá 
því að duikóðunarcfni cr afhcnt Crypto Custodianþar til því er eytt ogþá gildir einu um hvort um sé að ræða tækjabúnað eða 
lykla á pappfrs- eða rafrænu formi. Rckjanleiki er til að tryggja öryggi uppiýsinga í fjarskiptum innan NATO.

Mcðhöndlun duíkóðmiarefnis er eingöngu leyfð á starfsstöðvum sem uppfylla öii öryggisskilyrði samkvæmt regium, stöðlum 
og verklagi NATO. Öryggisrof á íslandi vegna trúnaðarupplýsinga, tækja eða búnaðar NATO getur haít afieiðingar á ölium 
starfsstöðvum NATO, hvort sem er í Noregi cða Afganistan.

128 54-57.gr. AC/35/D-2002-REV3 og 42-43.gr. AC/35-D/1032.
129 Sjá mijjöUun um D efence Couríer Service, 38-40.gr. AC/35/D-2002-REV3, 4l.gr. AC /35-D-2000-REV6 og 5~10.gr. AC/35- 

D/1032.
130 45-54.gr. AC /35-D/J032.
131 58-67.gr. AC/35/D-2002-REV3.
132 Skipta m á vinnslu við INFOSEC ( þrjá  wtdirjlokka, fjar- og saniskiptaöryggi eða COM SEC (e. Communication Sacurity), 

tölvuvarnir (e. Cyber Defence) og tölvuöiyggi eða COM PUSEC (e. Computer Security). Undir COM SEC fe llu r  rekstur 
dulkóðunarbúnaðar og öryggi fjarskipta ásam t meðhöndlun á  dulkóbunarlyklum. Cyber Defence tekur á  tölvuvöm um  út á  
við þ.e. gagnvart internet-tengdum tölvum sem og eftirliti nieð öruggum tölvukerfmn. COM PUSEC sinnir rekstri öruggra  
tölvukerfa NATO og tekur á  tölvuvörnum inn á við. Cyber D efence og COM PUSEC eru nátengd en ákveðinn áherslumunur 
er á  rekstri þeirra. AC/35-D/2003-REV4.

133 M eð CRYPTO er átt við a llt sem við kem ur dulkóðun innan NATO. Undir skilgreininguna fa lla  bœkur sem innihakkt 
dulkóðunarefni, dulkóðunarlyklar sem  geta verið á  pappírs- og rafrœnu fo rm i og allur tœkjabúnaður sem notar þessa lykla. 
Hermálanefnd NATO fe r  með didkóðunarmál en hún hefur fa lið  undinto fnm ium  s(num málaflokkinn eftir þ v i sem við á.

134 C-M(2002)49, Enclosures og Directives.
1.35 Varnarmálastofiiun útnefnir þ á  einstaklinga sem  fa ra  m eð þessi m ál hér á landi og kom a þa r  eingöngu til greina þeir

einstaklingar sem setið hafa námske.ið og staðist p r ó f í  NATO C IS skólanum (e. NATO Communications and Informa-
tion System s School) og NATO hejur til þess vottaö. Slíkir einstaklingar þurfa einnig að hafa heim ild til að meðhöndla  
dulkóðunarejni bandalagsins, hvort sem er dulkóðunarbúnað eða dulköðunarlykla. Sjá t.d. 2050.20.20/N1TC/178/07 dags.
6. jú n í2007. Primary COMSEC Custodian Approval Record.

136 Vamarmálastojnun er ábyrgðaraðili NATO COM SEC Account á  íslandi.
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Flutningur á dulkóðunarbúnaði er míklum takmörkunum háður og ber öllum aðiJdarríkjum að koma á fóc s.k. National 
Distribution Auchorky (NDA) gagnvarc NATO sem tryggir örugga dreifingu dulkóðunarefnis innan síns aðjldarríkis.137 Auk 
þcssa ber aðildarríkjunum að tryggja öruggan flurning dulkóðunarefnis sem og rrúnaðarupplýsinga inerkca CONFIDEN- 
TIAL eða af hærra trúnaðarsrigi. Ekki er heimilc undir neinum kringumscæðum að senda slíkt eírii með almennri póstþjónus- 
tu, heldur eingöngu með NATO votcuðum einstaklingum (c. authorized courier) og með viðurkcnndri fiutningsmiðlun.138 í 
því skj'ni hafaherir bandalagsríkjanna komið sér upp sinni eigin póstþjónustu (e.Defence Courier Service, DCS). Bandaríkja- 
her sá um DCS á íslandi þar til herstöð þeirra hcr á Iandi var lokað. Þar til í september 2009 var Island eina aðiidarríki NATO 
sem ekki hafði DCS cn þá var undirricaður samningur við danska flugherinn Danish Defence Courier Service (DDCS) um 
samstarf ríkjanna og flytur danski herinn nú trúnaðargögn til og frá fsiandi.139

Hiutverk Vamarmálastofnunar í samstarfinu er að tryggja fluuiing á trúnaðargögnum innan ísiands fyrir dönsk yfirvöid, s.s. 
á milli danskra varðskipa sem koma cii ísienskra hafna, danska sendiráðsins og að koma gögnum miiít Keflavíkurflugvallar og 
DCS vé! flughersins.140 Varnarmáiastofnun scm NDA og DCS hefur einnig scð um flucning trúnaðargagna annarra íslcnskra 
rikisstofnana frá eriendum stofnumim utan NATO.

Þegar tekin hefur verið ákvörðun um staðsetningu þ.e. byggingu þar scm meðhöndía skal rafrænar upplýsingar frá NATO þarf 
að gera sérstaka útcekt á byggingunni, velja réttan búnað sem og gera sérstakar ráðstafanir í raf- og fjarskipcalögnum. Þessar 
ráðstafanír kaiiast í heiíd sinni TEMPEST.

Þegar húsnæði hefur verlð ráðstafað tii vinnslu á crúnaðargögnum NATO þarf að mæia mögulega útgeislun frá hverju rými 
áður en byrjað er að setja upp toivubúnað. Kaííast þctta svæðaskipting starfsstöðva (e. Faciiity Zoning). Fulitrúar NATO sjá 
um þessar mælingar og gefa hverju rými ákveðna einkunn sem er stuðst við þegar kemur að kaupum á tölvubúnaði. Slikar 
mæiingar eiga sér aðeins stað þegar ný starfsstöð er tekin til notkunar141 og tekur ekld tii rauniægs eða mannauðsöryggis en 
hefur bein áhrif á hvort starfsstöð uppfyiii öryggískrofur öryggissvæðis I eða II eða er alfarið hafnað.

Val á tolvubúnaði (e. Equipment Zonsng) þar sem vinnsia á trúnaðaruppiýsingum NATO er heimiluð er algerlega háð 
niðurstöðum mæiinga á svæðaskiptingu. Hægt er að nota hefóbundnar tölvur tii að vinna úr slíkum gögnum cf einkunnin úr 
svæðaskiptingunní er há. Efhún er miðlungs,þarfað kaupasérstakar skermaðar töivur sem eru mun dýrari. Lágeinkunn þýðir 
að húsnæðinu er einfaidíega hafnað.

Við uppsetningu á töivum er farið efrir ákveðnum reglum um lagnaleiðir, vai á efni og fjarlægðum milli Öruggra töiva og al- 
mcnnra tölva. Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir að gögn gcti smitast milli kerfa.

Sá hluti fjarskiptaöryggis sem feííur ekki undir rauniægt öryggi eða duikóðunargreiningu kallast TRANSEC. Undir þetta 
falla aðgerðir sem koma í veg fyrír að utanaðkomandi komist inn í fjarskiptasendingar, hvort scm þær eru þráðiausar eða í 
iandiínum, og geti misnotað þær uppíýsingar sem þar eru. Búnaður sem getur verið notaður tii að komast inn í sendingar er 
t.d. hlerunarbúnaður, búnaður sem afritar gagnaflutning og getur verið af staðarneti, víðneti, beint af ljósieiðara eða kemst 
inn í rafsegulsvið Íeiðara sem flytja gögn, upptaka á simtöium, myndbandsupptökur og margt fleira. Taka þarf tilltt til þessara 
vama við aílar starfsstöðvar Varnacmálascofnunar og næsta nágrenni við þær.142

3.2.1.6.2 Cyber Defence
NATO hefur skilgreint starfog sktiidbindíngar aðildarríkjanna í tolvuvörnum (e. Cyber Defence), meðal annars hvað varðar 
tölvuvarnir fyrir herlið og borgaralegar stofnanír NATO sem og fyrir aðstoð vtð bandalagsríki í tölvuvörnum, verði aðildarríki 
fyrir tölvuárás.

Tölvuvarnir ná yfir öryggisráðstafanir og neteftirlit út á við. Varnarmálastofmm ber skylda gagnvart NATO að vinna úr 
gögnum vegna öryggisatvika á öruggum tölvukerfum og miðla áfram til NATO Computer Incident Rcsponse Capabiiity 
(NCIRC). Að sama skapi deilir NC IR C  með aðiidarþjóðunum öilum Öryggisatvikum sem koma upp bæði á öruggum og 
opnum töivukerfum. Þessar uppiýsingar eru sendar bcint til Varnarmáíastofnunar en eingöngu er heimilc að nota þessar 
uppiýsingar innan þeirra stofnana ríkisins sem tengjast málefnum NATO.H3

137 Varnarmálastofnun fe r  m eð hlutverk ND A á  íslandi.
13S 38-39.gr. A C  AC135-D/2002-REV3, 4J.gr. ACI35-DI2000-REV6, 39.gr. Enclosure F  lo C-M (2002)49. 12-16.gr. AC /35 - 

D10Ö3 R E V  3 og STANAG 2109 C SS (edition 6).
139 M emoranditm o f  Understanding between Danish Defence Courier S e n ’ice (DDCS) and  lcelandic D efence Agency/NDA  

Iceland (IDAJNDAISL). Undirritaður 15. septem ber 2009.
140 Ibid.
141 NATO gerir hins vegar úttektir á  starfsstöðvum með reglulegu millibili, tneð tilliti til hugsanlegrar útgeislunar (e. Emission 

Surveys). Slíkt er gert til að tryggja að ekki sé  h œ g tað  hlera upplýsingar úr fjarskiptakerfum . Stuðst er við skýrslu um 
svœ ðaskiptingu starfsstöðvarinnar við þessar m alingar til að tryggja að ekkert hafi. breyst fr á  upphaflegri mmlmgu.

142 Samlcvœmt reglum, stöðlum og viðmiðum NATO.
143 Allar upplýsingar frá  N CIRC  hafa ákveðnar trúnaðarmerkingar og ber þvt a ð fy lg ja  reglum um m eðferð trúnaðargagna 
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Varnarmálastofnun rekur sitt eigið tölvuvarnarkcrfi sem byggir á opnum stöðlum seín og upplýsingum frá NATO. Til lengri 
tíma íirið væri hægt að srækka þetta kerfi til að hafa öryggiseftirlit með belstu innviðum stjórnsýslunnar.

Tolvuvarnir innan Varnarmálastofnunar eru tvíþættar, þ.e. sá liluti sem snýr að netkerfum NATO og sá sem snýr að eigin net- 
kerfi. Sú aðferðafræði sem byggt er á kallast Network Security Monitoring (NSM). NATO notar eigin útfærslu á þessu ferli 
scm fcr veí með aðferðum Vamarmálastofnunar.

Varnarmálastofnun sinnir tölvuvörnum samkvæmt stefiiu, reglum og verklagi NATO í samráði við NCIRC stofnun 
NATO.

3.2./.63C O M PU SEC
Innan Varnarmálastofnunar eru tcngingar við nokkur tölvukerfi og símkerfi s eigu og undir stjóm stofnana NATO. Sérstaka 
aðgangsheimild þarf frá Öryggisftsíltrúa til að fá aðgang að þcim kcrfum. ísland, cins og önnur aðildarríki NATO, hefur 
aðgang að þcssum kcrfum, að undirgengnu því skilyrði að öryggiskröfum NATO sé fylgt og skaí NSA tryggja að siíkt sc gcrt.

Öryggisfulitrúum ogyfirmönntim ber að tryggja að einungis þeir sem þurfa starfa sinna vegna aðgangað Öruggu net- eða símk- 
erfi sé veimir aðgangur, endacr (þessum kerfum að finna hernaðarupplýsingar á háu trúnaðarscigi.1'*'5 Undir COM PUSEC (e. 
Computcr Securky) fciiur aliur rckstur á öruggu tölvukerfunum ásamt öryggismálum og vottunum tengt þcim. Örugg sím- 
keríi eru í sumum tiivikum iiiuti af netkcrfinu. Öryggisatvik og viðbrögð við þeim eru einnig í þessiun fiokki og er samvinna 
miiii COMPUSEC og Cyber Defencc í þessum málum. Rcgiulegar uppfærsiur á hugbúnaði cr mikilvægur þáttur í öryggi 
tölvukerfanna og faila undir COMPUSEC.

Varnarmálastofnun rekur þrjú aðskilin örugg tölvukcrfi sem tengjast inn á innra net NATO. Ströngustu öryggiskröfur giida 
um þau öli, Þessi kerfi heyra undkþrjár mismunandi undirstofnanir NATO oggildaþví ckki sömu starfs- og verkiagsregiur 
um þau öii, Kerfm eru öll vottuð til að meðhöndia trúnaðarupplýsingar upp að NATO SECRET og cr hægt að scnda upplýs- 
ingar miiii aðildarþjóða á þessum kerfum.U5 Nokkrum sinnum á ári gcfur NATO úc iista yfir þann hugbúnað sem er ieyfður á 
öruggum tölvukerfum oger ekki undir neínum kríngumstæðum heimiit að sccja upp hugbúnað scm ckki cr á þeim lista. Efum 
nauðsyniegan hugbúnað er að ræða er hægt að sækja um heimiid NCIRC til að nota hugbúnaðinn en slíkt verður ekki leyft 
fyrr en að Ioknum Öryggisprófunum N C IR C .!'1é

Öryggisatvik sem komið geta upp á öruggum staðarnetum er tengjast NATO, eru tckin mjög alvarlcga. í  upphafi eru 
notendur iátnir undirrita vinnurcgiur og scaðfesta þar með skilning sínn og loforð um að uppfyiia ailar öryggisrcglur sem 
giida um það kerfi sem viðkomandi vinnur á. Þau atvík scm geta komið upp eru margþætt eins og t.d. að starfsmaður verður 
uppvís að fiumingí gagna frá öruggum kerfum, gögn eru fiutt ínn í kerfið án ieyfis og gcta valdið vírussýkingum. Einnig geta 
atvik verið óviijaverk vegna vankunnáttu viðkomandi. Það er undir öryggisfuiltrúa og eftir atvikum NSA hvers ríkis að meta 
hvert öryggisrof og ákvarða hvernigskuli brugðist við. Minniháttar öryggisrof cru afgrcidd innan stofnunarinnar ogeru slík 
öryggisrof skráð. Stærri mál geta verið tiikynnt til viðeigandí stofnana NATO.

3.2.1.7 Samantekt
Öryggi upplýsinga ínnan NATO er míkiivægur þáttur alis samstarfs innan bandalagsins og hvíiir því brýn skylda á ölium 
aðiidarríkjum að tryggja ÍTamkvæmd ailra þátta uppiýsingaöryggís, hvort sem um er að ræða mannauðsöryggi, rauniægt 
öryggi, öryggi uppiýsinga, INFOSEC eða öryggi verktaka og fyrirtækja sem vinna að NATO-tengdum verkefnum. Tii að 
cryggja upplýsingaöryggí gagnvart NATO þarf að útncfha ýmsa öryggisfuiitrúa, ncfndir og stofnanir tii öryggisskrifstofu 
NATO (NOS) og einvörðungu cftir að slíkir aðiiar hafa vcrið tilncfhdir cr ha:gt að tryggja aðgang að trúnaðargögnum 
NATO, þeim öruggu kerfum sem aðildarríkin nota tii að deiia siíkum uppiýsingum ssn á milli og nauðsynicgum búnaði tii að 
hafa aðgang að þeim kerfum.

144 Er þetta  í  samræmi við skilyrði NATO um að tryggja mannauðsoryggi og öryggi upplýsinga með þ v f  að einungis þe ir  sem  
hafi heim ild og þ ö r ffy r ir  aðgang að upplýsingum hljóti þann  aðgang.

145 Öruggu töh'ukerfm eru vottuð í  ákveðinn tíma og þurfa  að uppfylla Öil skilyrði um bæði varðatidi kerfisuppbyggingu og 
notendur. Voiiun á  tölvukerfunum. er  algert skilyrði fy r ir  rekstrarheimild.

146 ö llum  starfsstöðvum sem tengjast öruggum nelkerfum NATO er skylt að uppfæra hugbúnað á öllum tölvw n ja fii óðum  
og N CIRC  gefur þ œ r út. Þetta á  bæ ði við öryggisuppfœrslur á  stýrikerfum og uppfœrslur á  vírusvörnwn. Undir engum  
kringumstæðum m á sækja öryggisuppfmrsltir á  internetið og fæ ra  inn á  öruggt netkerfi. E ingöngu N C IR C  getur gefið 
út uppfærslur og er annað meðhöndlað sem brot á öryggisreglum. M eð reglulegu. m illibili eru allar tölvur á. öruggum  
netum skoðaðar með tillili til uppfœrslna til að tryggja að reglum séfy lg t. Varnarmálastofnun hefúr aðgang að öllum  
nauðsynlegum uppfœrslum hjá N CIRC  yfir öruggt netkerfi.
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Vítrnítrskuldbindingar tslands

3.2.2 Mannvirki og búnaöur NATO
Hcrlendis hafa mannvirki og búnaður verið reist vegna varnarþarfa. Almennt hefur frumkvæði fy'rir slíkum framkvæmdum 
verið í höndum Bandaríkjaniia en með samþykki fslands. Ýmist hafa þær framkvæmdirverið fjármagnaðar af Bandaríkjunum, 
NATO eða báðum. Um ýmiskonar mannvirki ogbúnað er að ræða, aik frá hafnarmannvirkjum til ftugvaiia, ratsjárstöðvum 
til Ijósieiðara og alit þess á milli. Segja má að um innviði sc að ræða, ætlaða til varna bandalagsins og þjóðarinnar, kostaða af 
Bandaríkjunum ogNATO. Lítið hefur verið til kostað af ríkissjóði íslands. Island hefur skuldbundið sig annarsvegar gagnvart 
NATO og hinsvegar cvíhliða gagnvart Bandaríkjunum með ýmsum hætti vegnaþessara innviða; mannvirkja og búnaðar.

Þessum innviðum hefur verið skipt í tvo flokka efeir því hver fjármagnaði þá, annarsvegar NATO og hinsvegar Bandarikin147 
samkvæmt Greinargerð utanríkisráðuneytisins um framkvasmd stjórnsýsiu vegna NATO-mannvirkja og búnaðar frá 25. 
ágúst 2008 (Greinargerð utanríkisráðuneytisins). Skilgreinir hún nánar framkvæmd stjórnsýslu vegna NATO-mannvirkja 
og búnaðar, þ.m.t. skuldbindingar um afskráningar og hrakvirði.148 Gagnvart þessum NATO-mannvirkjum og búnaði he- 
fur ísland skuidbundið sig með samkomuiagi við bandaiagið sem gisti- og notendaríki149 NATO-mannvirkja og búnaðar á 
Islandi.

Mannvkki og búnaður á mannvirkjaskrá NATO eru innviðk sem hafa verið kostaðir af mannvirkjasjóði NATO, að fuiiu eða 
hluta, ogcru bundin ^ölmörgum kvöðum og skyldum. Það er á ábyrgð gisd- og noccndaríkja að uppfylia þær kvaðir og skyldur 
sem NAl'O-mannvirkjum íyigja. Slíkar kvaðir og skyldur geca verið bæði almennar og sértækar. Almennar kvaðir er að finna 
í handbókum bandaiagsins,150 m,a. um framkvæmd ogviðhald, meðan sértækar kvaðir, eða skyldur, cr að finna í samþykktum 
NATO og samningum vegna afnota. Sem dæmi um slíkar sértækar kvaðir má nefna yfirfærslu á gisri- og notendaríkishiutverki 
frá Bandaríkjunum til íslands frá árinu 2006.!í!

3.2.2.1 Tilurð og tilgangur
Framkvæmdir sem hafa verið fjármagnaðar af mannvirkjasjóðí NATO152 eru hluti af sameiginlegum varnarviðbúnaði og 
þörfum bandalagsins. Slík varnarmannvirki og búnaður heyra undir forræði varnarmálaráðuneyta aðiidarríkja bandalagsins 
með einni undantekningti að hcriendís fer utanríldsráðuneytið með forræðið, cnda fer utanríkisráðuneytið með varnarmái 
ísiands.

147 M annvirki sem fjártnögnud voru a f  Bandaríkjunum var skilaö sam kvœ m t Skilasam ningm m  (Samningur á milli ríkisijórna  
Bandaríkja Norður-Amerfku og lýðveldisim  íslands um brottflutmng Bandarfkjahers fr á  tilteknum varnarsvœöum og 
mannvirkjum á Íslandi og um skil þetrra svceða og mannvirkja til íslanás fr á  29. septem ber 2006 (Skilasamningurinn)) 
og eru á  forrœ ði fslands. ís land  ber engu aö sföur ákveÖnar ivíhlida skuldbindingar gagnvart Bandaríkjunum vegna 
þeirra mannvirkja, D æ m i m á  taka a fsérs tökw n  dkvæðum um yfirtöku Bandaríkjanna á Flugstöð Leifs Eiríkssonar
og almennum ákvæðum í Skilasamningí uni yfirtöku skilaðra m annvirkja e ft i l  ófriðar kom i að rnati Bandaríkjanna. 
sbr. 7. gr. Varnarsamningsins eftir breytingar sem  á  honum voru gerÖar í  september 2006. R étt er að árétta að með 
skilasamningi fslands og Bandaríkjanna var varnarsvieðum og bandarískum mannvirkjum og búnaði skiiað til fslands.
Þau skil höfðu engin áh r if á  NATO-mannvirki og búnað hérlendis að öðru leyti en þ v í aÖ landsvœöið undir þeim, sem  
áður hafði verið í  samn 'mgsbimdinni umsjá Bandarikjanna, rann aftur til fslands. fsland haföi áður skuldbundið sig með  
Varnarsamningnitm við Bandarfkin, sbr. lög um íagagildi varnarsamnings milli fslands og Bandarikjanna og réttarstööu  
liðsafia Bandarfkjanna og eignir jiess nr. 110/1951, til að láta Bandaríkjunum, fy r ir  hÖndNATO, i téaðstöðu  á  fsiandi. 1
7. gr. Varnarsamningsins undirgekkst fs land  þá  að annasi annaðhvort sjálft nauðsynlegt viðhald á  mannvirkjum og bunaði 
eöa heimila Bandarfkjunum að gera það. Varnarsamningurinn er enn ífu llu  gildi með þeim  breytingum og aðlögunum sem  
á  honum hafa verið gerðar m.a. með ofantöídutn skilasamning. Island hefur þ v i  yfirtekið bœÖi gisti- og notendarikishlutverk 
f r á  Bandaríkjunum vegna m annvirkja og búnaðar NATO hérlendis. Þö hefur fs land  ekki sóst eftir, né  yfirtekið, varnarsvœði, 
mannvirki eða búnað Bandaríkjanna vegna fjarskiptaaðstöðu Bandaríkjáhers i  Grindavík sbr. 5. gr. áðurnefnds 
Skilasamnings.

148 Sjá „Greinargerð utanrfkisráðuneytisins um framkvcemd stjórnsýslu vegna NATO-mannvirkja og búnaÖar. “ 25. ágtíst 2008
149 Hugtökin gtsti- og notendarfki eru NATO-hugtök. Hugtakið gistiriki er skilgreint i  hugtakaskrá NATO samkvœmt AAP- 

6(2007). Hugtakið notendariki er ekki skilgreint i  hugtakaskrá en er að finna  í  öðrum hugtökum NATO, ákvörðunum og 
inntaki samningsskuldbindinga. HugtöJdn hafa nú bceði verið skýrð að islenskum rétti og eru skilgreind með svohljóðandi 
ha-tti í  5. gr. varnarmálalaga nr, 34/2008: Gistiriki: R iki sem á grundvelli samnings: a. tekivr á  m óti liðsafla og búnaði á  
vegum Atlantshafsbandalagsins eða annarra rtkja sem koma að aðgerðutn á  yfirráðasvæði þess eða ferðast í  gegnum það; 
b. heim'tlar að búnaður og/eða stofnanir A tlantshafsbandalagsins séu staðsettar áy firráðasvœ ðiþess; c. veitir stuön -
ing vegna framangreinds. Notendaríki: Ríki sem  á  grundvelli þjóðréttarskuldbindinga ber ábyrgð á  tilteknum eignum  
Atlantshafsbandalagsins, þ.m.t. mannvirkjum , og no tarþœ r m.a. is já lfs  s ín þ á g u  að virtum forgangsrétti bandalagsins.

150 Handbœkur NATO, m.a.: NATO LogisticsH andbookfrá  april 2007 og B i-SC  85-1 C apability Package Directive fr á  l l . j ú n i  
2007.

151 AlC4(PP)D/25572 og AlC4(PP)D i25572-AD D l.
152 Fjármögnun vegna mannvirkjagerðar, eða m eiriháttar endurnýjunar, eru aðeins veitt a f  m annvirkjasjóði NATO þegar að 

umsókn þess efnis uppfyllir skilyrði sjóðsins. S lik fjárm ognun te ls tþ ó  ekkifram lag  eða styrkur t'tl gisti- eða notendaríkis 
enda er fjárm ögnunin a fturkrœ f samkvœmt reglum NATO. Sjá: Infi'astructure Committee -  Suspended or D eleted NATO  
Common Infrastructure Works Accountability and  W rite-O ff Authority fo r  NATO Common Infrastructure. AC/4-D/1058  
(final) Addendum.
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Varnarskuldbindingir hlandi

TU NATO-mannvírkja og innviða á Islandil5J tcljasc þau mannvirkí sem mannvirkjasjóður NATO,5,í hcfur íjármagnað 
byggingu cða endurbætur á og skráð cru á mannvirkjaskrá bandalagsins,155 Undir þetta falla líka mannvirki sem NATO hcfur 
ákveðið að afskrá ogeru í svokölluðu afskráningarfcrli. Listayfir þcssi mannvirki crað finna í auglýsingu ucanríkisráðuneytisins 
nr. 610/2008 sem birt var í B-deiid Stjórnarcíðinda 26. júní 2008. Auglýsingin byggir á gögnum frá NATO156 um mannvirki 
og búnað sem skráð eru á mannvirkjaskrá NATO. Yfirscjórn aðgerða NATO (ACO) hefur nýlcga gefið frá scr endurskoðað 
mat á lágmarksvamarbúnaði hcrlendis og tekur macið bæði til cigna NATO scm og fslands.157

íslensk Iög viðurkcnna tilvisc mannvirkja ogbúnaðar NATO hcr á iandi ogskal hér fyrst bent á 10. tölulið 12. gr. reglugcrðar 
nr, 177/2007 um Stjórnarráð íslands þar sem scgir m.a. að utanríkisráðuncytið fari með mál sem varða rekstur mannvirkja 
NATO á Islandi. Einnig má benda á ákvæði Iaga um friðhelgi og forrcttindi alþjóðastofnana nr. 98/1992, 5. gr. laga um 
ráðstafanir í kjöífar samnings við Bandaríkin um skii á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli nr. 176/2006, 6. töiulið 5. gr.,
14. g r ., 15- gr. og 16. gr, varnarmáialaga nr. 34/2008, og Otcawasamningínn frá 20. scptember 1951. Scgir í Greinargerð 
utan rí k isráð uncy ti s i ns að:

íslcnska ríkið hcfur, á grundvclli þjóðréttarskuldbindinga, cekið að sér gagnvart NATO að vera noccndaríld og 
fara þannig mcð sérstakaji eignarctt (sui generis) að NATO-mannvirkjum. Þessi sérstaki cignarréccur ríkisins 
sætir víðtækum cakmörkunum vegna óbeins eignarrcttar NATO að mannvirkjunum. Hinn óbcini cignarétcur 
NATO grundvallasc á þcim íjármunum158 scm bandalagið hcfur lagc í mannvirkin og þeim kvöðum159 sem 
bandalagið hefúr sett varðandi hagnýtingu og viðhald mannvirkjanna, forgangsrétt NATO til nockunar og 
áskílnað um endurgreiðslu til NATO á hrakvirði (mÖgulegt söluandvirði að frádregnum mÖgulegum kostnaði 
við hreinsun eða niðurrif) mannvírkja scm bandalagið heimilar að afskrá og sclja. Óbcinn eignarétcur banda- 
lagsins að mannvirkjunum teist áíram tii staðar þótt mannvirki sé í afskráningarfcrli og fcllur ekki niður fyrr cn 
það hcfur vcrið selt cða rifið og hrakvirði íiggur fyrír. Réttur NATO til endurgrciðslu hrakvirðis lciðir til þcss að 
íslcnsk stjórnvöld geta ekki, í skilningi íslensks eignarcttar, talist fara mcð fullkominn bcinan cignaréct að NATO- 
mannvirkjum. Það að landsvæðið sem NATO-mannvirkin standa á er ekki eign bandaiagsins, skiptir hér ekki 
máli, enda hcfur ríkið sem eigandi landsios og gisti- og notcndaríki skuidbundið sig til að lcyfa mannvirkjunum 
að standa á Iandinu, NATO að kostnaðarlausu.

Mannvii'ki og búnaður bandalagsins teljast samkvæmt framansögðu eignir bandalagsins i skilningi íslensks réttar 
þótc ekki sé um hefðbundinn beinan eignaréct að ræða hcldur óbcinan. Þannig fjármagnaði NATO ckki eitt og 
sér fíugbrauttrnar á Keflavíkurflugvelli en hcfur t.d. færr sér til eignar údagðan fjármagnskostnað vegna endurbóca 
á flugbraucum og áskiiið sér ákyeðinn forgangsafnotarért tii notkunar valiarins scm Island hcfur fallisc á.

Yfirtaka jíslands á forræði umræddra mannvirkja var framkvæmd mcð samningsskuldbindingum að þjóðarétti líkt og að 
framan greínir. Annars vcgar með áðurnefndum tviliiiða samningi íslands og Bandaríkjanna vcgna skiia á varnarsvæðinu við 
Kcflavíkurflugvölllé0 oghinsvcgar með samþykkmm Islands gagnvart NATO161 vegna yfirtöku skuidbindinga Bandaríkjanna. 
Gagnvart NATO hefur samningsstaða íslands ekkcrt breysc utan aðiiaskipta í liltztvcrki gisti- og notendaríkis. Að vircum 
ákvæðum landsréttar ber Islandi að fara með NATO-mannvirki og búnað rétt eins og Bandaríkin hcíðu ciia gert fyrir 
aðilaskipti að gisti- og notendaríkishlutverki.

153 Yfirstjórn adgerda NATO (e. ACO ) getur einnig gert kröfu um afiiot a f  mannvirkjutn og M n a ð i sem lagður hefur veröi til 
varnarþarfa þ ó tt ekki fjárm agnað a f  bandalaginu. Er þ á  um að ræða. fram lag til bandalagsins fr á  gisti- eða notendaríki.

154 Mannvirkjasjóður NATO (NATO Securíty Investm ent Program, NSIP) ber ekki eingöngu ábyrgð á jjárm ðgnun mannvirkja  
bandalagsins heldur vfsar hugtakið „öiyggisfjárfesting " til sam eiginlegrarfjárm ögnunar verkefna þ a r  sem  fjárm ögnun  
mannvirkja er a ð e im  eitt a fm örgum  verkefnum sem sjóöurinn sinnir. Sjóðurinn veitir einnig Jjórmagn til margvfslegra  
stoðverkefiia, iil dœmis verkefna sem lúta að satnskipta- og upplýsingahugbúnað i, birgðaflulningum og aðgerða á  
neyðartímum (e. Crisis Response), auk hinna hefðbundnu verkefna sem lúia að mannvirkjagerd.

155 Samkvœmt skýrslu mannvirkjanefndar NATO fr á  16. nóvember 2007 kem urfram  að f r á  þ v í  að fyrsta  eignin { eigu NATO  
var reist hefur bandalagið fjá r fe st sem sams\!arar 550 milljónum evra í  varnartengdum m annvirkjum  á  íslandi. Sjá: 
lceland-Various-  Civil Wbnb- and Equipment Transfer o fN A T O  Facilities andD eletion from  the NATO Inventoiy, 16, 
nóvember 2007. A fþ e irr i upphœ ðfóru  250 m illjónir evra íuppbyggingu íslenska, loftvarnarkerfisins (IADS) og um 300 
milljónir evra ( Önnur borgaraleg verkefni. AC /4(PP)D /25572-AD D l.

156 A/C(PP)D/25572, AlC(PP)D /25572-AD D l o§ NOR(M1)(2008)0003.
1.57 e. Minimum capability requirements necessary to m eet N ATO 's expectedsecurity  anddefence challenges in Iceland. Sjá  

1500/SHJ5CM D/10  -  208515. Security and  Defence Requirements o flc e la n d d a g s . ló .feb rú a r  2010.
158 Byggingarkostnaður NATO-mannvirkja á íslandi var aö mestu leyti greiddur með f é  úr sameiginlegum sjóðum NATO og 

eru þ a u  skráð á mannvirkjalista N ATO , ífle s tu m  iilvikum hefior endurnýjun þessara m annvirkja verið kostuÖ ajN ATO .
Ljósleiðaraþræðir NATO á íslandi, sem  kostaÖir voru a fN A T O  og teljast hhu i (slenska loftvarnakerfisins, eru skráðir á  
mannvirkjalista NATO. Sbr. A/C4(PP)D/25572-A.DDl.

159 NOR(DIR)(2008)0074.
160 Samningur m illi rikistjórna Bandaríkja Norður-Amerfícu og lýðveldisins íslands um brottflutning Bandaríkjahers fr á  

tilteknum varnarsvœðum og mannvírkjum á ísktnd i og um skil þeirra svœða og mannvírkja til fslands. http://www. 
utanrikisraduneyti.ísfmedia/Varnarmal/002_Skilasamnin.gur_29.09.2006._Islandsj)gJUSA.pdf(Sótt 09. 02. 2010).

161 A/C4(PP)D/25572 og AJC4(PP)D/25572-ADDl.
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Varnarmálastofnun var faJin sú framkvæmd undir yfirstjórn utanríkisráðhcrra með varnarmálaiögum sem Alþingi samþykkti
16. apríl2008. Varnarmáklög fólu nýrri imdirstofnun unmríkisráðiineytisins samkvæmt 3. ti. 7. gr. að rcka, hafa umsjón með 
og hagnýta öryggissvæði og mannvirki þar: „í eigu íslenska ríkisins og Adantshafsbandaiagsim í samræmi við nocendaríkis- 
og gistiríkihiutvcrk íslands”. í 15. gr. vamarmáiaiaga segir að Varnarmáiastofnun skuii annast rekscur, umsjón og hagnýtingu 
mannvirkja og annarra eigna NATO hériendis, þ.e. hvar sem þau eru að finna.167- NATO mannvirki og annar bánaður, hvorc 
sem er innan eða utan varnar- og öryggissvæða, heyrir þannig undir Varnarmáiastofnun sem er ætlað að annast framkvæmd 
þjóðréttarlegra skuldbindinga Islands gagnvart NATO vegna mannvirkja NATO og búnaðar héricndis.10

Yfirtakaá hlutverki gisti- og notendaríkis fól í sér ábyrgð islenskra stjórnvaida að gæta umræddra mannvirkja, ogkosta rekstur 
og viðhald þeirra þanntg að þau mæti kröfum og skiiyrðum NATO um notkun í varnartiÍgangi og veita NATO óskoraðan 
afnotarétt ef á þarf að haida í varnarþágu.

Umrædd varnarmannvirki eru ekki hefðbundnar eigur íslenska ríkisins heldur skal faríð með þær skv. reglum og tiimæium 
NATO, s.s. hvað varðar afskráningu, meðferð hrakvirðís og ráðstöfun sértckiu. ísland hcfur ekki heimild cil að ráðscafa 
mannvirkjum og búnaði NATO, eða breyta þcim, bæta eða laga á esnhvcrn hátt sem ekki samræmisc skjlgreindum tilgangi 
þeirra. Þessar skuidbindingar ogkvaðir hefur Isiand undirgengist að þjóðarétci með sama hætti ogBandartkin gerðu þegar þau 
fóru með gisri- og nocendaríkishiutverkið.

3.2.2.2 Hagnýting mannvirkja og bánaðar NATO
Umcalsverður kostnaður fylgir framangreindom gisti- og notendaríkisskuidbindingum fyrir ríkissjóð. í  ljósi þessa greindi 
ucanríkisráðuneycið með hvaða hætti ísiensk stjórnvöld gætu mætt gisci- og notendaríkjaskuldbindingum sínum með sem 
hagkvæmustum hætti. Sérsrakiega var kannað hver væri réttur íslenskra stjórnvalda tii annars vegar að heimila íslenskum 
öryggisstofnunum afnoc af mannvirkjum og búnaði NATO á ísiandi, og hins vegar til að afla tekna með annarri hagnýcingu 
til að standa straum af rckstrar- og viðhaldskostnaði, Sérstakicga varrætt ttm útieigu tveggja afNATO Ijósietðurunum þremur 
en einnig hagnýtingu annarra mannvirkja eins og olíubirgðastöðvarinnar í Heiguvik,

Niðurstaða samráðs utanríkisráðuncytisins við NATO var að ísÍcnskum stjórnvöidum væri heimilt að hagnýta mannvirki og 
búnað NATO á Islandi í þágu etgin varnar- og öryggisþarfa (e. Milkary use) og til borgaralegra nota (e. Civil use) að vircum 
áðurnefndum gistiríkisskuidbindingum. Jafnframt væri íslenskum stjórnvöldum heimiit að hagnýta einstök mannvirki eða 
búnað í viðskipcalcgum tilgangi (e. Commerciai use) en með ákveðnum k\’öðum. Þær eru að ekki má breyta mannvirkjunum 
þannigað þau nýcist ekki í samræmi við upphaflcgan vamartligang, NATO á ávailt forgangsrétc á notkun mannvirkjanna, og 
að nota skuii fé sem verður til vcgjia slíkrar hagnýtingar til að koma á móts við kostnað vegna rekscurs og viðhaids NATO-eigna 
á Isiandi. Þctta er m.a. staðfest í bréfi yfirmanns rekstrarskrífstofu NATO (NATO Office o f Resources) frá 25. júií 2008.If4

Við hagnýcingu NATO mannvirkja og búnaðar, þ.m.t. vegna rekstrar og viðhaids skal slíkc framkvæmt samkvæmt reglum, 
stöðium og venjum NATO. Þýðir það að aljt frá áædanagerð, innkaupum og aðföngum tíi framkvæmda vtðhaids og 
endnmýjunar þarf að hafa í huga kröfúr NATO og bandalagsríkjanna. Vísast til handbóka bandaiagsins til frekari skýringa.

Hcfur því verið unnið að hagnýtingu mannvirkja og búnaðar NATO á íslandi í samræmi við ofannefndar kvaðir og heimildir, 
í því augnamiði að draga úr kostnaði íslcnskra stjórnvaida afrekstri og viðhaidi. Skv. varnarmálaiögum er Varnarmáiastofnun 
falið það verkefni en réct er að taka fram að Varnarmálastofnun er ekki og verður ekki notandi aiira þcssara mannvirkja 
og búnaðar. Þannig nýcir t.d. Keflavíkurflugvöllur ohf. mörg þessara mannvirkja, þ.m.t. flugbrautir og flugumferðartum.10 
Varnarmálastofnun ber hins vegar ábyrgð fyrir hönd utanrtkísráðtmeyrisins á að tryggja viðhald og rekstur þessara mannvirkja 
og búnaðar í samræmi við áðurncfndar skuldbindingar gagnvart NATO en getur falið öðrum framkvæmd þeirra verkefna með 
sérscökum samningum þar að Íútandi.

Hvað varðar viðskipcalega hagnýtingu mannvirkja og búnaðar NATO hériendis má einnig nefna auglýsingu Ríkiskaupa, 
fyrir hönd utanríkisráðuneydsins, eftir íjarskiptafyrirtækjum til að taka á leigu tvo af þremur ljósleiðurum á mannvirkjaskrá 
NATO. Marknuð údeigunnat' er að draga úr kostnaði við rekstur Ijósieiðaranna, að auka samkcppni á Ijarskiptamarkaði og 
auka aðgengi fóiks á iandsbyggðinni að háhraðatengingum. Fjögur fjarskipcafyrírcæld iögðu fram verkefnatiiiögur og var á 
gmndvciii fyrirfram hannaðrar einkunnargjafar ákveðtð að ganga tii samninga við Fjarska ehf. og Og fjarskipti ehf. um letgu á

162 A f l5 2  mannvirkjum bandalagsins hér á landi, sbr. auglýsingu nr. 610/2008 í  Stjórnartíðindum, eru 41 þeirra  í  skilaferli 
(Firnm eignir hafa verið seldar eða leigðar út en te.ljast ekki hafa lokið afskriftarferlinu fy r r  en uppgjör við mannvirkjasjóð 
NATO er lokið) sem fe lu r  í  sér afskráningu þeirra a f  mannvirkjaskrá NATÖ.

163 Sjá nánari umfjöllun á bls. 67.
164 NOR(D!R)(200S)0074.
165 Einnig nýtir ÍMndhelgisgœsian nokkur mannvirki á öryggissvœðinu og uppi hafa verið hugmyndír um not iMndhelgis- 

gœ slunnar a föðrum  mannvirkjum og búnaði NATO á  Islandi, sem og möguleg afnot sóttvarnarlœknis a f  geym slurým i á 
öryggissvœðinu við Keflavíkurflugvöll Sérsveit Ríkislögreglustjóra hefur samningsbundin afnot NATO mannvirkja, einnig 
hagnýtir Veðurstofan aðstöðu. 1 þessum  tilvikum mun Varnarmálastofhun, fy r ir  hönd utanríkisráðuneytisins, ganga frá  
rekstrarsamningum við þessa aðila sem  og við aðra sem  kunna vitja nýta. mannvirki og búnað NATO.
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þcssum tvcimur ijóslciðurum. Útlciga þeirra mun dragaenn frekar úrkostnaði ríkisins afrekstri Ijósieiðaranna.

Jafnframt skal gedð augiýsingar Ríkiskaupa fyrirhönd utanríkisráðuneytísins eftir icigutaka á oííubirgðastöð NATO í Heigu- 
vík scm Ieiddi af sér samning við Oíiudreifinga chf. um afnot af stöðinni. Olíudrcifing ser um viðhald og rekstur stöðvarinnar, 
undir cftirliti Varnarmálastofnunar, samkvæmt stöðlum og regium NATO.

Loks ber að geta hagnýdngar Varnarmáiastofnunar á varnarmannvj rkjum tíl varnarþarfa. Fjölmörg mannvirki og búnaður 
NATO eru hagnýtt fyrir varnarstarfsemi. Helst ber þar að nefna íslenska loftvarnarkerfið (IADS) með öllu sem því fylgir auk 
annarra nauðsynlegra varnarmannvirkja.166

3,2,2,2,1 Islenska loítvarnarkerfið
Loftvarnarkerfið (e, Iceland Air Defencc System, IADS) samsnstcndur af bæði mannvirkjum og búnaði NATO. IADS, 
samanstendur af fjórum útstöðvum á fjórum stöðum á Iandinu; á Miðnesheiði, á BoiaíjaiÍi, á Gunnólfsvíkurfjalli og við 
Stokksnes auk aðgerðastjórnstöðvar og þjónustubyggingar við höfuðstöðvar Varnannálastofnunar. Kerfið tók við af kerfi 
bandan'ska fiughersins sem rekið var mcð breydngum frá 1952. Nýju ratsjárstöðvarnar voru byggðar um 1990, ratsjárkcr- 
fin voru tekin í notkun 1992 og aðgerðastjórnstöðin við núverandi höfuðstöðvar Varnarmáíastofnunar var tekin í notkun á 
árunum 1995 til 2005.

Um er að ræða samþætt Ioftvarnarkerfi sem var fjármagnað af mannvirkjasjóði NATO sbr. framangreint og ríkið hefur skuld- 
bundið sigscm gisti- ognotcndan'ki gagnvart NATO til að rekaþað. Kerfið þjónar varnarhagsmunum íslenska ríkisins, NATO 
og aðildarríkjum þess. Kerfið cr einnighannað til að samþætta cftirlit og upplýsingar um umfcrð á hafi. Erþví ekki um einfak 
loftrýmíseftirlitskerfi að ræða.

Líkt og kemur fram í Skilasamníngnum167 mœkust Bandan'kin og fsland til þess f sameiningu við NATO að ísland tíeki við 
notenda- og gistiríkisskuidbindingum mannvirkja ogbúnaðar NATO á íslandi.168 Ákvörðun mannvirkjanefndar NATO um 
að ísiand tæki við umræddimi hlutverkum fyrir 63 mannvirki gekk í giidi 1. október 2006, Um mitt ár 2007 óskaði fsland 
eftir því að taka við umræddum hlutvcrkuin cftirstandandi mannvirkjum ogbúnaðar sem Bandaríkjamenn sáu enn um og varð 
mannvirkjanefnd við þeirri ósk.!®

Samkvæmt óskum íslenskra stjórnvalda tók Atiantshafsráðíð ákvörðun þann 27. júlí 2007 um fyrirkomuiag loftrýmiseftiriits á 
fsiandi og samrýmdust loftvarnir fslands þar með sœfnuskjali Hermálanefndar170 NATO um loftvarnarkerfi NATO i Evrópu. 
fsland tók síðan við rekstrí ÍADS þann 16. ágúst 2007.

Frá ágúst 2007 var unnið að því að samþætta IADS sameiginlega evrópska loftvarnarkerfinu (e. NATO Integrated Air 
Defence Systcm, NATINADS) og heyrír aðgerðastjórnstöð ísíenska ioftvarnarkerfisins á Kefiavíkurflugvellt því undir 
Combined Air Operation Center (CAOC) í Finderup í Danmörku, líkt og aðrar aðgerðastjórnstöðvar loftvarnarkerfis 
NATO í Bretiandi, Danmörku og Noregi gera, Alls rekur bandalagið og bandaiagsþjóðir rúmlega 300 /jarskipta- og 
ratsjárkerfi og 30 aðgerðastjómstöðvar um aila Evrópu. ÍADS cr hluti af Íoftvarnarkcrfi NATO í Evrópu ogþví eiga starfs- 
menn Varnarmálastofnunar í daglcguni samskiptum við CAOC Finderup, sem og systurstjórnstöðvar í Noregi og Bretlandi 
auk annarra stofnana NATO.171

Eins og sjá má á mynd 5 skipdst ioftvarnarkcrfið í þrjú undirkerfi, sem öli eru nauðsyníegir innviðir ioftvarnarkerfis og 
eru nýtt, meðaí annars við Íoftrýmiseftirlit, ioftrýmisgæslu og varnaræiingar. f gegnum þessi þrjú kerfi fást uppiýsingar frá 
ratsjám, öðrum Íoftvarnakerfum, herfiugvélum, ratsjárfiugvélum herskipum og öðram upplýsingakerfom. I stjórnstöðinni 
í Keflavfk, eru upplýsingar samþættar, greindar og búin er tii heiidstæð mynd af því sem er að gcrasc innan þess svæðis sem 
loftrýmiscftirlitið nær til ogað iokum er þeim uppiýsingum komið áfram tii samstarfsaðiia íslands innan NATO. Heiidarmynd 
NATINADS fyrir Bretland, Danmörk, Noregog fsiander einnighlud afþeim uppiýsingum sem bcrast tii stjórnstöðvarinnar 
í Keflavík, þ.m.t. uppiýsingar um herskipa- ogkafbátaumferð.

166 Sjá greiningu ACO  á  nauðsynlegum varnarmannvirkjum á  íslandi í  viðaukum A  og B, J500/SH J5CM D /10-208515.
167 Samningur m illi ríkistjórna Bandaríkja Norður-Ameríkii og lýðveldisins fslands um broUflulning Bandaríkjahers jr á

tilteknum vam arsvœ ðum  og mannvirkjum á  ísiandi og um skil þeirra svæða og mannvirkja lil íslands. http://www. 
utanrikisraduneyli.is/media/Varnarmal/002_Skilasamningur_29.09.2006._Is!ands_og_USA.pdf (Sótt 09. 02. 2010).

168 Sjá. A/C(PP)D/25572.
169 Sjá. A/C(PP)D /25572-AD D L
170 S já M C  54/1.
171 Viðvarandi verkejhi NATO vegna loftrýmiseftirlits krefst að öllu jö fn u  daglegs samstarfs og samvimiu við herstjórn NATO  

i  CAOC. H luti a f  ákvörðunarvaldi hefur verið fram seldur CAOC vegna loflrýmiseftirlits og stjórnar CAOC þ v ( starfsemi ( 
aðgerðarstjórnstöðinni (CRC) við höfuðstöðvar Varnarmálastofnunar ( einhverjum tilvi.kum.
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Mynd 5: íslenska loftvarnakerfið

3.2.2.2.1.1 Hugbunaðarkerfi íslenska loftvarnarkerfisins
Grunnscoð kcrfisins er umfangsmikið hugbúnaðarkcrfi sem vinnur úr öiium upplýsingum sem berasc kerfinu. Hug- 
búnaður íslenska ioftvamarkerfisins samþættir uppiýsingar úr kerfunum og umbreytir hrágögnum í skjámynd sem m.a. gerir 
ioftrýmíseftírlit og loftrýmisgíesíu möguiega, þ.e. að greina alk sem hreyfist í loftrýminu og til að stjórna herflugvélum af 
nákvæmni sem gerirþeim mÖgulegt að ftjúga samhiiða öðrum flugvélum. Hin kerfin þrjú eru:

3.2.2.2.1.2 Ratsjárkerfið
I fyrsta lagi er um að ræða langdrægt sérhannað ratsjárkerfi tii loftrýmiseftirlks sem sainstendur af bæði frum- og svarratsjár- 
búnaði. Kerfið er sérh&nnað með vísan til varnarþarfa NATO, með umfangsmikiu og staðfærðu hugbúnaðarkevfi. Ratsjárnar 
eru staðsettar á fjórum átstöðvum um landið. Stöðvarnar tengjast aðgerðastjórnstöð við höfuðstöðvar Varnarmáiastofnunar 
utn Ijósieiðarkerfi. Útstöðvarnar fjórar eru í daglegu tali nefndar ratsjár- og fjarskíptastöðvar.

Ratsjárkerfið er óaðskiijanlegur hluti íslenska loftvarnarkerfisins scm er, eins og áður sagði, hluti evrópska loftvarnarkerfis 
NATO (NATINADS). Loftvarnarkerfiið, þ.m.t. ratsjárhluti þess, er eign NATO (sjá framangreinda umfjöliun) en íslenska 
ríkið hefur yfirtekið gisti- og notendaríkisskuldbindingar þess með samkomulagi við NATO. Með ratsjárkcrfisþastti 
loftvarnarkerfisins verður dl aukaafurð scm hagnýtt cr til flugieiðsögu, m.a. með þvi að veita flugíeiðsÖguþjónustuaðilum 
aðgang að ákveðnum merkjum þess.

3.2.2.2.1.3 Samskiptakerfið
I öðru lagi er um að ræða samskiptakerfishluta isienska loftvarnarkerfisins. Sá hluxi tengir kerfið bæði saman og við Önnur kerfi, 
auk þess að bæta og veita inn í kerfið öðrum upplýsingum en þeim sem kerfið frainleiðir sjálft. Kerfið tengir einnig ísienska 
loftvarnarkerfið öðrum bandalagsríkjum NATO og samþætdr það NATINADS kerfinu. Með því verður tii sú heilstæða mynd 
sem hægt er að hafa eftirlit með í aðgerðastjórnstöð islenska ioftvarnarkerfisins, rétt eins og hægt er i öðrum aðgerðastjórn- 
stöðum NATINADS innan bandalagsins. Þannig er hægt að fyigjast með oghafa eftirlit með íjölbrcyttum upplýsingum sem 
ekki eru framieiddar í eigin kerfi, heldur kerfum annarra bandalagsríkja. Slík geta er nauðsynleg NATO og íslenskum stjórn- 
völdutn tii að hafa cftiriit með yfirráðasvæði sínu sem og auðveldar samstarf miiii nágrannaríkja við eftirlit. Kerfið er þannig
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órjúfanicgur hiuri islenska lofcvarnarkerfisins.

Hiuti af kerfinu er Ijósleiðarakerfið. Þrír af átta þráðum Ijósleiðarastrengsins sem iiggur hringinn í kringum landið eru eign 
NATO.

Flestar samskiptarásir kerfisins eru dulkóðaðar þ.m.t. gagnatengingar inn og út úr kerfinu sem og nettengingar við NATO.

Með nettengingunum eru trúnaðarupplýsingar sendar milii bandalagsríkja og Islandi veittur aðgangur að sameiginlegum 
upplýsingakerfom bandalagsins. í  netkerfum er heimilt að meðhöndla trúnaðaruppjýsingar merktar allt að NATO SECRET. 
Þær upplýsingar sem íslandi berast í gegnum nettengingar eru vaktaðar og utanríkísráðuneytmu gefnar um þær skýrslur, 
sérstaklega með það í huga að tryggja öryggi íslendinga á hættusvæðum crlcndis. Gerð er krafa um að liðsaHi NATO hcrlcndis 
hafi aðgang að þessum tengingum þegar hér fer fram loftrýmisgæsla, varnaræfingar eða önnur varnartengd starfsemi.

3.2.2.2.1.4 Fjarskiptakci'fið
í  þríðja lagi er um að ræða langdrægt þráðiaust öryggis- ogvarnarfjarskiptakcrfi. Kerfið er tengt frá útstöðvum í aðgerðastjórn- 
stöð íslenska loftvarnarkerfisins við höfuðstöðvar Varnarmálastofnunar. Kerfið gerir starfsmönnum aðgerðastjórnstöðvarinnar 
kleift að eiga rauntíma talíjarskipti í gegnum örugg U H F/V H F við herfiugvélar, skip og kafbáta. Einnig er um að ræða gag- 
natengingar (e. Data Links), sem skíptist í fjöimarga gagnasendingastaðla (t.d. Link 1, Link II , Link !4 ogL ink  16). Kerfi 
þessi eru nauðsynleg til notkunar íslenska loftvamarkerfisins. Með íjarskiptakcrfinu er hægt að senda upplýsingar tii ratsjár- 
flugvéía, herflugvéla og-skipa bandalagsins. Link 16 kerfið er cinnignýtt tii aðgerðastjórnunar með margfalt meiri nákvæmni 
en ratsjárkerfin, cn það kcrfi var tckið í notkun hér á Iandi árið 2005-

Ratsjár-, samskipta- og ijarskiptakerfin mynda sameigínlega, með hugbúnaðarkerfinu og öðrum stoðkerfum, íslenska 
iofrv,'arnarkerfið. Kerfin eru sérhönnuð varnarkcrfi til öryggiS' ogvarnarnoca. Kerfið er meginstoð inniends varnarviðbúnaðar 
og innviða á fslandi, auk þeirrar umframgetu og aukaafurða sem íslenskum stjórnvöldum bjóðast af rekstri kerfisins.

S.2.2.2.2 Onnur vamarmannvirki
Varnarmálastofnun hagnýtir fleiri mannvirkt NATO til varnarþarfá, ACO hefur lagt fram endurskoðaðan lista mannvirkja og 
búnaðar sem yfirherstjórn NATO teiur nauðsynlegt að standi til reiðu á íslandi. Listanum er skipc upp í tvo flokka mannvirkja 
og búnaðar, annarsvegar það sem þarf að standa til reiðu vegna núverandi og viðvarandi (e. Primary) verkefna bandalagsins á 
fsianids, þ.e. loftrýimseftídits oggæslu auk varnaræfinga, oghinsvegar vegna framttðar (e. Secondary) hagsmunabandaiagsins á 
svæðinu í kringum Island.172 Dæmi um siík mannvirki og bónað má nefna þotuskýli (e. Hardened sheiters) á flugvallarsvæðinu 
við Keflavíkurflugvöii og gistirými fyrír Iiðsafla sendiiíkja.

Vegna Ioftrýmiseftirlits oggæsíu creinnignauðsynlegt að hafa afnot af, umfram þeirra sem teljast tii sérstakra varnarmannvirkja, 
allri borgaralegri aðstöðu á Keflavíkurflugvelii og nauðsynlegri stoðþjónustu svo sem siökkviliði, brautarljósum, aðflugsstjórn 
og stefnuvitaþjónustu, svo dæmi séu tekin.

3.2.23  Samantekt
Að því er varðar afmörkun á réttindum NATO að mannvirkjum og búnaði þá grundvaJiast s í réttur annars vegar á þeim 
íjármunum sem bandalagið hefur lagt til gerðar þcirra og endurbóta og hins vcgar þeim kvöðum scm bandalagið hefur sctt 
varðandi hagnýtingu þeirra og ísiand hefur skuldbundið sig ti! að virða að þjóðarétti. Mannvirki og búnaður bandalagsins 
teijast samkvæmt framansögðu cignir I skilningi fslensks réttar þótt ekki sé um hefðbundinn beinan cignarétt að ræða hcldnr 
óbeinan.

3.2.3 Loiftvamir
Eftir brotthvarf Varnarliðsins fór þáverandi forsætisráðhcrra fiam á það við NATO að gerðar yrðu tiilögur að ioftrýmis- 
gæslu víð ísland, í Ijósi þess að ísland er heriaust land. Framkvæmdastjóri bandalagsins fól Hermálanefnd NATO (c. Miiitary 
Committee) að þróa sllkar tillögur í samvinnu við íslensk stjórnvöld. Lagðí Hermálanefndin til að bandaiagsríki myndu senda 
orrustufiugvélar til loftrýmisgæslu á fsiandi a.m.k. árs^órðungslega og að ísienska loftvarnakerfið (e. Icelajid Air Defence 
System, IADS) yrði samþætt loftvarnakerfi NATO í Evrópu (e. NATO Integrated Air Defence Systcm, NATINAÐS).173 
Þessar tiiiögur voru samþykktar af Adantshafsráðinu í júií 2007 og var núverandi fyrirkomulagi loftvarna ísiands þar með 
komið á.

Vert er að taka fram að bandalagsríkin tóku strax vel í þá ósk íslenskra stjórnvaida að ríki NATO myndu sjá um ioftrýmis-

172 Sjá I500/SHJ5CMD/J02085Í5.
J73 MCM-0049-2007
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gæslu fyrirhöud íslands.Jákvæða afstöðu bandaiagsríkja cil fyrirkomulags ioftrýmisgæslu á ísiandi má einkum rekja tii tvcggja 
þátta. í  fyrsca lagi ríkir aimenn ánasgja með það fyrirkomufag á ísiandi sem samsraða náðist um meðai bandalagsríkja. Þykir 
fyrirkomuiagið vel sniðið að þörfum Islands, svo sem m.t.t. legu iandsins, öryggisaðstæðna, varnarhagsmuna á friðarumum 
og því grundvailarviðmiði bandalagsins að loftrými allra bandalagsríkja skuli vakcað ogþess gæcc. Með vísan í síðara atriðið 
ber þó að nefna að úr hópi þeirra ríkja sem celja samfellda loftrýmisgæslu nauðsynlega heyrist það sjónarmið að ísiand hefði 
átt að óska eíxir sama fyrirkomulagi og er i Eystrasaitsríkjunum, þ.e. stöðugri viðveru herþotna. Þess ber þó að geta að þegar 
loftrýmísgæsla fcr ekki fran á íslandi geta hersveitir danska, norska eða breska flughersins ðogið í veg fyrirþau loftför, sem ekki 
tilkynna um ferðir sínar, í þeim cilgangi að auðkenna þau, en þó aðeins innan þeirra ioftrýmiseftirlitssvæðis. Einnig ríkir ánægja 
með snör vtðbrögð ísicnskra stjórnvaida tii að cryggja. fuíinægjandi lagalegt og stofnanaiegt umhvcrfi loftrýmisgæsicmnar.

Þátttaka í sameiginlegu loftvarnakerfi Atlantsiiafsbandalagsins í Evrópu, NATINADS,174 felur í sér eftiriit með loftrými og 
gæsiu þess oger að iíkindum mikilvægasta varnarskuldbinding ísiands, í þeim skilningi að aðrar varnarskuldbindingar, svo sem 
rekstur loftvarnakcrftsins sjálfs, umsjón annarra varnartengdra mannvirkja og veidng gistiríkisstuðnings, hafa það einkum að 
markmiði að veita ioftvömum nauðsynlegan stuðning og umgjörð.

Markmið NATO mcð rckstri NATINADS, er að samþætta loftvarnavkerfi einstakta evrópskra aðiidacríkja í eitc 
loftvarnarkcríi,175 sem síðan feiiux undir skipuíag og scjórn bandalagsins. Samþæccing felur í sér að evrópsk aðiidarríki banda- 
lagsins, feÍiyfirmanniherstjórnarNATO í Evrópti (e. Supreme Aliied Commander Europe, SACEUR), umboð ogábyrgð auk 
nauðsynicgs herafla til að verja evrópsk bandaíagsríki frá árásum úrlofti.t7é

Tenging ísienska loftvarnaketfisins við evrópska loftvarnakerfi NAFO er jafnframt nauðsynleg fyrtr ísienska Öryggis* og 
varnarhagsmuni þar scm greiningarmynd íslenska loftvarnakerfisins (e. Recognized Air and Sea Picture, RASP) cr forscnda 
þess að bandalagtð geti haldið uppí loftrýmisgæsíu innan íslenska loftrýmissvæðisins.177

Sameigínlegar greiningarmyndir bandaiagsins safna ekki eingöngu upplýsingum um flugumfcrð heidur grcinast einnig 
skipaumfcrðir. Mcð tcngíngu fslands við NATINADS íætur ísíand af hendi uppiýsingar til NATO um fiugumferð 
innan islenska loftrýmiseftiriitssvæðisins, enda er íslenska aðgerðastjórnstöðin aðeins einn angi í þéitriðnu neti evrópska 
ioftvarnakerfis NATO. íslensk stjórnvöld fá eínnig frá NATO upplýsingar um alia herskipaumferð í krtngum landið, jafnt 
ofansjávarskip sem og ka&áta, Þetta er möguíegt vegna tcngingar við uppíýsingakerfi NATO ogþeirra uppiýsinga sem eru tii 
grundvailar sameiginlegum grciningarmyndum NATO.

Aðgerðastöðvarloftvamarkerfisins eruveígamikill þáttut'NATINADS (e. Command and ControÍ, C2). Slíkar aðgerðascöðvar 
safna og miðla upplýsingum sem eru nauðsynlegar til að grcina umferð um eftirlitssvæði ioftvarnakerfisins. Einnig gegna þær 
mikilvægu hiutverki við að samhæfa herafía loímmarkerfisins við aðra starfscmi þess, svo hægt sé að beita honum í verkefnum, 
einsog til dæmis þegar vélar bandalagsn'kja fljúga í vcgfyrir hcrflugvéiar ericndra ríkja sem fljúgainn fyrirloftrýmiseftirlicssvæði 
NATO-ríkja.!7S

Loftvarnir innan NATO byggja á stefnuskjali Hermáianefndar NATO, MC 54/1, sem fjallar bæði um NATINADS og þá 
vamar- ogöryggisþætti sem þurfa að vcra til staðar, s,s. gæslu sameiginlegs Ioftrýmis bandalagsríkjanna.! fyrrnefndu stefnuskjaii 
Hermálanefndarinnar cr vísað til „Strategic Concept"179 NATO sem samþykkt var á ietðtogaftindi bandalagsins í Washington 
árið 1999, þar sem fram kom að NATINADS væri meðal iykilstoða í sameiginiegum vörnum Atlantshafsbandalagsins.

MC 54/1 skiigreinir heistu viðmið sameiginlegra loftvarna bandalagsins. Þar kemur m.a. fram að yfirmaður herstjórnar 
NATO í Evrópu (SACEUR) ber ábyrgð á vörnum Evrópurikja fyrir árásum úr lofti hvort heldur er á friðar- eða stn'ðstimum, 
og skai hann hafa á að skipa mannafia og búnaði tii að sinna því verkefni. Jafnframt segir að á friðartímum skuli friðheigi 
Íoftrýmis Evrópuríkja vcra varin með loftrýmtsefttrliti sem felist m.a. í víðbúnaði sem gerir kieift að fljúga í veg fyrir og bera 
kcnnsi á loftfÖr.IW

174 NATO Integrated Air Defcsnce Systan  (NATINADS) byggír á neti radar- og stjórnstöðva sem fy lg jast meÖ jiugumferð um 
fofirými Evrópu.

175 M C 5 4 /I .
176 M C 54 /1 .
177 SU PLAN 246Ö0D, Attachm ent 14, Appendix 1, Annex H, 1 .1 4 .1.
178 Standtng D efence Plan 10901D, „Active F ence", NATO Integrated A ir D efence (NATINAD) in A llied Command Opera- 

tions, bis. 9.
179 Strategic Concept NATO var gefið út árið 1999 í  kjölfar afskipta NATO aó átökunum á  Balkanskaganutn við lok tíunda 

úratug stöust aldar. Þatr hættur sem steðjuðu að sambandinu voru skilgreindar og útskýrðar og ákveðið var að auka  
sam starfv ið  önnur alþjóðasamtök og nágrannaríki (PfP). Stefnt er að þ v í  að nýtt Strategic Concept kom i út l  árslok 2010  
sem muni leitast við að skilgreina hlutverk og fram tíðarm arhnið  NATO og gera þ v í  betur kleift að takast á við nýjar og 
breyttar öryggisaðstæður.

180 Atlantshafsbandalagið skilgreinir loftrýmisgceslu með eftirfarandi hœtti ( stefnuskjali frá  2008: „NATO Air Poíicing is a 
peacetim e mission involving, the use o f  the A ir  Surveillance and Control System s (ASACS), A ir Com mand and Control (Air 
C2) and appropriate air defence assets including interceptors[...) fo r  the purpose o fpreserving  the integrity o fth e  NATO  
Airspace portion o fA lliance A irspace." N AD C  -D (2005)0016-REV-3 C O R 1, NATO A ir Policing Policy.
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I því stcfnuskjali kemur jafnframt fram að loftrýmisgæsla skuli stuðla að öryggi aííra bandaiagsríkja, ekkcrt ríki skuli standa 
höíium fæti ogöll skulu ieggja sitt af mörkum til lofrrýmisgæsiu mcð viðcigandi hætci. ÖIl bandalagsrílci, óháð þv[ hvort þau 
hafa sjáíf yíír að ráða viðeigandi búnaði, skuii njóta sömu iágmarks ioftrýinisgæsiu. Viðbragðsáætianir vcgna loftvarna og 
ioftrýmisgæshi geta verið brcydiegar miiii ríkja bandaiagsins, cn hcrmáiayfirvöid NATO I samstarfi við híutaðcigandi ríki 
ákvcða kröfur og útfærsiur viðbragðsáædunar.

Island cr skuldbundið samkvæmt samþykkt Atlantshafsráðsins til að veita þeim þjóðum gistiríkisstuðning scm sinna 
ársfprðungslegri ioftrýmisgæslu bandaiagsins.181 Skylda ísiands tii að taka þátc í loftrýmjsgæslu grundvaliast á fyrrncfndri 
samþykkt, auk samnings á miiii íslcnska utanríkisráðuneytisins við SHAPE, vcgna tengingar isienska ioftvarnakerfisins við 
NATINADS.1SJ

Varnarmálastofnun annast þá skuídbindingu ísiands gagnvart NATO að hér sc viðvarandi ioftrýmiscftiriic og að byggingar og 
búnaður í eigu NATO sem nauðsynlcgar eru fyrir cftiriitið séu í góðu ásigkomulagi, svo scm byggingar fyrir tækjabúnað og 
flugvclar sendiríkja. Eínnigað byggingar ogbúnaður í eigu tsienska ríkisins, svo sem að gistingfyrir starfsmcnn scndiríkjanna, 
sé til staðar og í viðunandi ásigkomuiagi.

Sameíginleg greiningarmynd NATO af loftrýmisgæsiusvæði NATÍNADS er hryggjarstykki cftirlits- og loftvarnakerfis 
bandaiagsins. Með henni gefst bandaiaginu tóm tii að greina ó'gnir innan ioftvarnasvæðisins og bregðast við þeim, cnda cr 
greiningarmyndin forscnda þess að samhæíðar miðscoðvar loftvarna (e. Combined Air Opcracion Center, CAOC) og hærra 
settir stjórnendur gcd brugðist við ógnunum þax scm greiningarmyndin er nauðsynieg til að styðja við stjórnun aðgerða (e. Air 
Command and Control Process) innan loftrýmís bandalagsins.lí3

Hiutverk ísienskra stjórnvaida hvað varðar Íoítrýmiscftiriit er fyrst og frcmst að rcka, viðhaída og manna aðgerðascjórnstöðina 
við höfuðstöðvar Varnarmálastofnunar í Kcflavík. Aðgcrðastjórnstöðin ber ábyrgð á ioítrýmiscftiriiti, miðiun og grciningu 
upplýsinga og cftiriiti mcð öiium tækjabúnaði ísienska ioftvarnakcrfisins og tilkynnir CAOC Findcrup um aliar brcytingar 
sem geta varðað starfsemi þess.184

Tengsi aðgerðastjórnstöðvar Varnarmálastofnunar og CAOC Finderup eru náin og cr við hæfi að lýsa þcim teng- 
slum nánar. Mikilvægt cr að gcra sér grein íyrír þvf að allar ákvarðanir scm varða fslenska loftrýmiseftiriitssvæðið, iíkt og 
ioftrýmiscftiriitssvæði annarra aðildarríkja, varða einnigiofthelgi alis bandalagsins. Það cr afþessari ástæðu scm CAOC Find- 
crup stjórnar flugsveitum sem sinna íoftrýmisgæsiu og annarra úrræða (e. assets) er þeir kunna að hafá yfir að ráða innan 
íslenska ioftrýmiseftiriitssvæðisins. Því tekur CAOC ákvarðanir um mörg mikiivæg málefni sem varða varnir Islands cins og 
í öðrum bandalagsrtkjum. Vaidframsai iicfur faríð frarn vegna ákveðinna þátta verkefnisins þótt Isiand haldi áfram fullveidi 
sfnu og scjórnunarheimiidum sem sifkum. Alít frá ákvörðun Atlantshafsráðsíns um að sinna hér ioftrýmiscfdrliti og gícsiu á 
vegum NATO tíl samn ings Varnarmálastofnunnar og CAOC í Finderup um nánari framkvæmd ákveðinna þátta verkcfnisins 
hcfur ákveðið vaidframsal átr sér stað, Það er hlutverk CAOC að skilgreina verkefni og hiutverk þcirra herfiugvcla scm sinna 
ioftrýmisgæsiu hcr við land.1*5 Einniger það CAOC Ftndcrup sem tekur ákvörðun um hvernig bregðast skuii við ef hcrþotur 
ericndra rfkjakoma inn fyrir ísicnska Ioftrýmiscftiditssvæðið.

íslcnsk stjórnvöld hafa vissum skyldum að gegna varðandi flug ríkja utan NATO, innan ísienska loftrýmiseftirlitssvæðisins, 
hvort hcldur scm um cr að ræða hernaðar- eða borgaraicgt flug. Það cr ábyrgð íslenskra stjórnvalda að móca eigin regiur og 
verkferla, Þær regiur sem ísiensk stjórnvöld sctja um siíkt flug, þurfa að samrýmast verkferlum NATO tii að tryggja að flug ríkja 
utan NATO, innan Iofoýmissvæðis bandaiagsins, ógni ckki cða stcfni loftrýmisgæsiu bandaiagsins í voða. Islenskum stjórn- 
vöidum ber einnig að tiikynna höfuðstöðvum fíugherafla NATO í Ramstein um þær rcgiur sem gilda um slík flug í gegnum 
íslenska ioftrýmiseftirIitssvæðið.lsé

Utanrfkisráðuncytið tckur vtð beiðnum og heimiiar slíkt flug í gegnum ssienska ÍoftrýmiscftirÍitssvæðið. Lofrýraiscftiriit í 
aðgerðastjórnstÖð Varnarmálastofnunar fyigist með viðkomandi fltigi, sem hefur þá verið auðkennt sem flugcricnds ríkis se.m 
er utan NATO, snnan Ioftrýmiseftirlitssvæðis bandalagsins.

Scm dæmí um nauðsyn ioftrýmiscftiriits má nefna að frá september 2006 hafa 60 rússncskar hcrflugvélar flogið um íslcn- 
ska IoftrýmiseftirÍitssvæði og voru þær sem næst komu aðeins í um 35 sjómíina fjarlægð frá ströndum Islands. Fiestar þcirra 
rússnesku herfiugvéla sem hafa flogið um íslenska loftrýmiseftirlitssvæðið eru af tcgundinni TU-95, scm kallast Birnir og

181 Eins og áður kom fra m  þ á  fengu  íslendingar leyfi til þess, frá  hennálayfirvöldum NATO, aðfctíkka loftrým bgœslu verkefiium  
hérlendis úr fjó rw n  íþ r isvar  sinnum  á  ári v e g m  núverandi efnahagsástaixds og gildir þessi breytíng út árið 2011.

182 Sjá Tcclmical Agreem ent between M im stry fo r  Foreign Ajfairs lceland D efence Department and Supreine Headquarters 
A ilied  Powers Europe.

183 CC-Air HQ Ramstein M anual number 80-7 Vol 111, A nnex E, 1.
184 SU PLAN  24600D, Attachment 4, Appendix 3, Annex H, 3. e. 2. d.
185 3.gr. Letter o f  Agreement on Operational Arrangements between Director lceland  Defence Agency and Commander CAOC  

1 concerning the integration o flA D S  into the NATINADS, segir „ C A O C I will task all deployedm ilitary aircraftflying air 
policing m issions a nd  ta ke fu ll responsibility fo r  the prodcution o fa  daily A ir  Tasking Order (ATO ) . "

186 CC-Air HQ Ramstein M anual number 80-7 Vol 11, Article 5. 2, b.
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TU-lóO, sem kailasc Blackjack. Fiug siíkra flugvéia fer aimcnnc fram án þess að lögð sé inn flugáædun og vfirflugsbeiðni, án 
þess að þær séu búnar svarracsjárbúnaði cða sendi upplýsingar í svarratsjárkerfi (sem flugieiðsöguþjónuscuveicendur nota til 
flugumfcrðarstjómar) eða svarí kalli í fjarskipcum.

Þegar rússneskar hcrvélar fljúga inn fyrir ísienska ioftrýmiseftirlitssvæðið, er hiutverk aðgerðastjórnscöðvarinnar f Keflavfk, 
eins og í cilfeili flugs annarra ílugvcla scm t.d. eru ekki búnar svarratsjárbúnaði, að greina viðkomandi vélar, gefa þeim auðkenni 
og tilkynna þær ríí CA O C Finderup. CA O C Findcrup tekur síðan áia'örðun um með hvaða hætti og frá hvaða iandi reynt 
cr að bcra kennsl á véiarnar á mcðan þær eru innan ioftrýmiseítirlitssvæðis NATO.187 Sjónræn auðkenning á óauðkenndum 
ioftförum getur t.d. átt sér scað áður en þær ftjúga inn fyrir ísienska ioftrýmiscftirlitssvæðið þar sem t.d. norskar herþotur fljúga 
jafnan að þeim þegar þær koma inn fyrir norska ioftrýmisefttrlitssvæðið á Ieið sinni í átt til Isiands,

Flugleiðsöguþjónustuvckanda iiér á iandi er tilkynnc um öii frávik, ifkc og ftug óauðkenndra loftfara telst tii, í þcim rilgangi 
að framfylgja stefnu NATO varðandi öryggi borgaralegs flugs. Þessi viðbúnaður er nauðsynlegur því óauðkenndar flugvéiar 
scm hér um ræðir, notast ekki við svarratsjárbúnað iíkt og borgaralegt fiug gerir. Þar sem þær svara ekki kalli heldur haida 
aðeins sinni flugiínu þá er skíigreínt hlutverk NATO að ciikynna flug þeirra tíi innlendra flugmáiayfírvalda svo hægt sé að 
bregðast við, og tryggja að borgarlegt flug sé ekki f sömu fiugifnu, og takmarka þar með þá síysahættu sem stafað gecur af flugi 
óauðkenndra loftfara.

Vert er að geta þeirrar hættu sem gcmr skapast af fiugi ákveðinna sprengjuflugvéla sem hannaðar eru til að bera kjarnorku- 
vopn. Ekki er ólíklegt að slfkar vélar fljúgi með slfkan vopnafarm, Ef slíkri vcl hiekktist á kringum landið, vegna árekstrar við 
aðra flugvéi eða af öðrujn ástæðum, gæti siíjkt ástand falið í sér ógn við umhverfts- og öryggishagsmuni fsiands.

Loftvarnir eru mikilvægur þáttur f því að geta greint ógnanir og hættur sem geca steðjað að öryggis- og varnarhagsmunum 
íslands, og f kjöifar þess brugðist við þeim, eins og til að mynda vegna þeirrar slysahættu sem getur hlotist af flugi óauðkenndra 
ioftfara innan fsiensks ioftrýmissvæðis. Vegna tenginga við uppiýsingakerfi NATO geca íslensk stjórnvöld einnig fyigsc með 
umferð skipa og kafbáta í kringum landið, sem að öðrum kosti værí ekki möguiegt.

3.2.3.1 Nánari átlistun skuldbindiinga Islands vegna loftrýmisgæslu
Hér að framan hefur verið fjaiiað með aimennum hætti um skuidbindingar islands vcgna loftvarna og stikiað á stóru um 
framkvæmd þeirra skuidbíndínga. Þegar keniur að framkvæmd þeirra skuídbindinga sem lúca að framkvæmd loftrýmisgæsiu, 
verður ekki hjá því komisc að fjaiia um þær nánar. Hér á eftir cr fjaiiað um ioftrýmisgæslu og Íoftrýmiseftiriit á fsienska 
loftrýmiseftiriitssvæðinu og þær skuidbindingar sem ísiand hefur að gegna, bæði sem gisti- og noteiidaríki, gagnvart þeim 
þjóðum sem senda hingað flugsveitir til þess að sinna loftrýmtsgæsiunni sem ogNATO f heild sinni.

Varnarmáiastofnun sér um að skuldbindingum varðandi framkvæmd á loftrýmísgæsiu sé fullnægt, svo sem að sinna 
loftrýmiseftiriiti vegna ioftrýmisgæslu og að bera ábyrgð á samskiptum við fiugieiðsöguveicendur. Jafnframt bcr 
Varnarmáiastofnun ábyrgð á að aiiur tækjabúnaður sé í lagi, samskiptaieiðir séu virkar og að aðstæður á flugvelli séu f góðu 
iagi auk þess að Ieitar og björgunarþjónusta sé tii scaðar í samráði við viðeigandi stjórnvöld.188

Island hefur skuidbundið sig, bæði sem meðíimur f NATO, og með fjölmörgum samningum sem hafa verið gerðir annaðhvort 
beint við NATO eða við einstaka rfki innan NATO, ól að sinna margvísiegum verkcfnum ogþjónustu við þau rfki sem sinna 
ioftrýmisgæslu fyrir hönd NATO. Hér að ncðan verður gerð grein fyrir þeim helstu þjóðrétcariegu skuldbindingum scm 
Island hefur undirgengist sem gisti- og notendaríki NATO-mannvírkja og búnaðar og þarf að uppfylla vegna veru eriends 
iiðsafla hér á landi sem sínnir ioftrýmisgæslu. f þessum samningum er gerður greinarmunur á gisríríki (e. Host Nation) og 
sendiríki (e. Sending Nation) og sér Varnarmálastofnun um framkvæmd á skuldbindingum Isiands sem gistirfkis, fyrir hönd 
utanrfkisráðuneytisins. Þegar talað er um scndiríki i samhengi loftrýmisgæsiu er átt víð það rfki sem sendir flugher sinn dl þess 
að sinna Ioftrýmisgæslu á Isiandi fyrir hönd NATO.

3.2.3.1.1 Undirbúningur loftrýmisgæsiu
SHAPEheldur svokailaða „NATO Force Generation Conference" fyrstu vikuna í nóvember ár hvert, þar sem aðildarþjóðirnar 
bjóða fram framlag sitt tii verkcfha NATO. A þessari ráðstefhu geta bandalagsríki tilkynnt um þátttöku í sameiginlegum 
verkefnum NATO mörg ár fram í tfmann, en á hverri ráðstcfnu icggur SHAPE fyrir skrá yfir þau verkefni næsta árs scm ckki er 
búið að ráðstafa. Á þessari ráðstefnu tilkynnir fsienska ríkið um þátttöku sjna í sameiginiegum verkefhum NATO, efcinhver 
ern. Á ráðstefnunni er augiýst eftir þáttcöku við loftrýmisgæslu á ísiandi fyrírþau tímabil sem ekkert aðildarríki hefur tiikynnt 
þátttöku. Þrátt fyrir að það séu einstaka bandaiagsrfki sem senda iiðsafla hingað tii Iands er loftrýmisgæslan verkefni NATO 
og á ábyrgð NATO.

187 SV P LA N  24600D, Appendix 3, Annex H, 3. b. 5. Sjá alm ennt um loftrýmisgœslu www.Ramstein.nato.int/air_policing.htm  
(S ó tt2 0 .01. 2010).

188 Yfirlit yfir skuldbindingar Islands vegna loftrýmisgœslu má finna  í  „lcelandic Commitments fo r th e  Implementation o f  
NATO Airborne Surveillance and Interceptor Capabilities to M eet lceland 's  Peacetime Preparedness N eeds“ hjá Var- 
narmálastofium. Um er ab rœöa tœplega 200 skuldbindingar Í21  flokki. Skjaíið inniheldur trúnaðarupplýsingar NATO.
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Áður en þjóðir koma til íslands rii þess að sinna loftrýmisgæslu fyrir hönd NATO á sér stað fimm þrepa samningsferli sem 
skiigteinir bæði hiutverk og skuídbindingar gistiríkisins ogþeirra þjóða sem sinna loftrýmisgæsiunni. Slílcar skuldbindingar 
gistiríkis grundvallast ávalit á meginatriðum NATO SOFA sáttmálans.

f stöðlum NATO um gistiríkissraðning159 er þessum þrepum iýst á eítirfarandi hátt:

1. Á fyrsraþrepi scndiryfírherstjórn NATO gistiríkinu skjai þar sem bcðið er um gistin'kisstuðningoghelsa] skiiyrði 
og kröfur sendiríkisins tOgreindar. Ut frá því cr gert samkomulag, eða „Memorandum of Ujidcrstanding", þar 
scm báðar þjóðir útlista heistu skuldbindingar sínar, án þess að fara nákvæmar í ræknilcgar útfærsiur.

2. Á öðru þrepi sendir yfirherstjóm NATO svokallað ,>Concept of Rcquircmcnrs" til gistiríkisins þar sem allar 
hclscu þarfír sendiríkisins eru tilgreindar, án þess að údista nákvæmlega í hvaða magni eða á hvaða tímapunkti 
þessar skuldbindingar þurfa að vera uppfylitar.

3. Á þriðja þrepi er gert tækniicgt samkomulag (e. Technicai Agreement) milli scndin'kisins og gistiríkisins þar sem 
nákvæmar tæknilcgar útfærslur af skuldbindingum beggja aðila eru tiigreindar og útfærðar.

4. Á fjórða stigí, eftir úttekc sendinefnd ar sendiríkis á aðstæðum hjá gistiríkinu, sendir sendiríkið svokalíað „Statement 
o f Requirements“ til gistiríkisins þar sem helstu þarfir og skilyrði sendiríkisins eru ciigrcindar. I framhaidi af því 
þarf gistiríidð að tiigreina hverjar af tiigreindum þörfum og skilyrðum sendiríkisins sé hægt að sinna.

5- Á síðasca stigi er gert svokailað „Joint Implementation Agreement" á milli gistiríkisins og scndiríkisíns þar scm 
frekari tæknilegar hlíðar samningsins eru útfærðar og báðir aðilar samþykkja að uppfyOa skuidbindingar sínar og 
skyldur.

í reynd hefur þrcmur þrepum verið fylgt, samkvæmt heimiíd í staðli NATO vegna gerðar þeirra, við gerð samninga milii 
ísiands og NATO annars vcgar og íslands og sendiríkis vegna ioftrýmisgæsiu:

L fsland og SHAPE, fyrir hönd NATO gera með sér aimennt samkomulag (e. Memorandum o f Understanding, 
MoU) um gistiríkissmðning

2. ísland og Joint Porce Command Brunssum gera með sér tækniiegt samkomulag (e. Technical Agreement, TA) 
um gistiríkisstuðning og framkvæmd loftrýmisgæslu þar sem tæknilegar útfærslur af skuidbindingum beggja aðila 
eru útlistaðar.

3. ísland ogsendiríki gera með sér sérstakt samkomuíag (c. Joint Implementation Agrecment, JIA) sem grundvaUast 
á TA og MoU og útiístar samkomulag þetta skuidbindingar beggja ríkja af nokkurri nákvæmni.

Þegar loitrýmisgæsluverkefni hefst skai Varnarmáiascofnun vera búin að ganga frá öllum samningum varðandi Joftrýmisgæsiu 
og samræma framkvæmd og aðgerðir með samstarfsaðilum innanlands. Stofnunin ber auk þess ábyrgð á upplýsingaflæði til 
NATO ogviðeigandi sendiríkjavarðandi getu íslands tilað sinnagistiríkisscuðningi. Varnarmáiastofnun aðstoðar viðkomandi 
sendiríki með úrlausn toilamála í samræmi við NATO SOFA, sér um samskipti við fjölmiðla auk þcss að sjá um samskipti við 
yfirmenn liðsafia viðkomandi sendiríkis.

Þá er einnig nauðsynlegt að upplýsa viðkomandi starfsmenn sendiríkja um öryggismál og verklagsferia, tryggja Öryggisgæslu á 
mcðan scndiríki sinnir ioftrýmisgæslu, tryggja aðgang scndiríkis að viðeigandi öryggisupplýsingum, auk þess að tryggja öryggi 
upplýsinga og aðgang að innra öryggisnerí NATO.

3.2.3.1.2 ICynningar fyrir scndiríki
fsienskum stjórnvöidum er skylt að halda kynningarfundi fyrír sendiríkin, áensku, við komu þeirra hingað til Iands ásamtþví að 
skipa tcngifulitrúa til að veita sendiríkjunum aðstoð cfþurfaþykir.190 Tilgangur þcssara kynninga er að sjá til þess að sendiríkin 
hafi aiiarþær upplýsingar sem varða veru þcirra hérlendis, svo sem yfirlityfir flugumferð, öryggisástand og öryggisaðstæður hér 
álandi. í þessum kynningum crmeðal annars farið yfir heistu hættur sem gætu steðjað að þeim,1S! ogþær rcglur scm gilda innan 
öryggissvæðisins.192 Einnig cr farið yfir þá verkfcrla sem er unnið cftir varðandi rekstur og Öryggismál Kefiavíkurflugvailar,193 
með hvaða hætti leitar- og björgunaraðgerðir er framkvæmdar í samstarfi við Landhclgisgæsluna,194 gcrð er grein fyrir 
viðbúnaði siökkviliðs Kefiavíkurflugvaliar, farið er yfir heistu flugumferðarregiur auk tiðnisviða samskipcabúnaðar.155 Að

189 AJP-4.4(A).
190 TA lcdandJBrunssum, Section 5. 7.
191 TA Iceland/Brunssum, Annex J, S e c t i o n d .
192 TA Iceland/Brunssum, Annex J, Seclion 3. m.
193 TA Iceland/Brunssum, Annex J, Section 3. e.
194 SO P Section 2. 3.
195 TA IcelandJBrunssum, Anncx B, Section 4. b. 1.
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viðbættu alls þess sem er ofantalið þá cr einnigfarið yfir blindflugsrcglur(lFR)/sjónflugsreglur (VFR),IV6 oggerðergrein fyrir 
Intel svæðisupplýsingum, sem feía í sér hætcumac fyrir land-ogioftstarfsemi,197

3,23.1.3 Flugbrantir
Áður en að loftrýmisgæsla hefst er nauðsynlegt að tryggt sé að flagvallaraðstícður séu í góðu ásigkomulagi og að viðeigandi 
samningar séu til staðar við rekstaraðila flugvalla. Það er rekstraraðilí Keflavíkurflugvaliar sem sinnir framkvæmd á þessari 
skuídbindingu, en ekki hefur verið gerður þjónustusamningur því til staðfestingar. Utanríkisráðherra hefur heimild 
samkvæmt lögum að bcina tilmælum tii flugvaliarfélagsins vegna öryggis- og varnarskuldbindinga þeirra er féíaginu er ætlað 
að sinna. Utanríkisráðherra og samgonguráðherra hafa undirritað viijayfirlýsingu um afnot flugvallarfélagsins af mannvirkjum 
og búnaði NATO á flugvellinum, sem Varnarmálastofnun og Keflavíkurflugvöllur útfærðu með samningi.198 Samkvæmt 
samningi flugval 1 arfélagsins og Varnarmálastofnunar vegna afnota flugvaiiarfélagsins af flugvallarmannvirkjum NATO er 
ítrekuð skyida félagsíns tii að viðhaida og reka búnaðinn tii að ttppfyila öryggis- og varnarskuldbindingar að þjóðarrétti. Sér 
því flugvallarféiagið um ýmsar þ s r  skuidbindingar sem snúa beint að flugvaliarrekstri. íslensk stjórnvöld liafa skuldbundið 
sig til að sjá um viðhald og viðgerðir á flugbrautum,159 ásamt flugþjónustu sem og að koma í veg fyrir að fuglar fljúgi í veg 
fyrir loftför.200 Gert er ráð fyrir að Isiand heimili sendiríkjum að færa ökutæki, búnað og starfsmenn á sínum vegum innan 
fhigbrautarinnar/flugvallarins,2y 1 auk þess að útvega ogviðhalda geymslu loftfara á Austursvæði (í kringum flugskýii 831) 
og á Vesrarsvæði.21'2 Keflavíkurflugv'öilur ohf. xnun þjónusta þotugildrur,203 búnaður til að meðhöndla Ioftfarm,2M ásamt 
búnaði til að meðhondla flutninga flugvéia."* Islenskum scjórnvöidum ber skylda til að veita, reka og viðhalda, „Tacticai 
Air Navigarion“-kerfi (TACAN) á flugvcílinum, ásamt kvorðun á búnaðinum.iM Þetta er gert í samvinnu við rekstraraðila 
Ke fl avíku rfl ugval lar.

Aim enntþarf að tryggja opinn og virkan flugvöi! enda er slíkt nauðsynlegc fyrirkomu fiug>réia sendiríkja. Tryggt skal að snjór 
og ís sé hreinsaður ú  flugbr;mtuín,2(17 ásamt afísingu á vélum,'®5 að lýsing sé á flugbrautum2W svo sem í myrkri eða þegar lélegt 
skyggni er á Íoftfarasvæðínu,210 komið skal í veg fyrir að aðskotahhitir séu á brautum211 og að flugbrautir, akbraut loftfara og 
hiöð séu sópuð.m

3.2.3.1.4 Flugumferðarstjórn
Flugumferðarstjórn og fiugieiðsaga skal fara. fram á ensku213 og skulu íslensk stjórnvöki aðstoða senciirski við gcrð flugáætlana 
og fiugmálaþjónustu.21'3 ísiensk stjómvöíd munu ieyfa NATO ioftförum við loftrýmisgæsiu að framkvæma þjálfunarflug innan 
sameiginiegs aðgerðasvæðis.215 í samvtnnu við Flugmákstjórn ísiands skuiu flugieiðsöguveitendur takmarka flug borgaralegs 
flugoggefa flugsveitum scndiríkja forgang innan íslenska flugumsjónarsvæðisins og á öryggissvæðum þegar nauðsyn krefst ttl 
að tryggjaótruflaða ferð sendiríkjavéia scm eru við loftrýmisgæsiu. Loftrýmisgæslan hefur forgangyfir aiia aðra flugumferð,216 
samkvæmt „Military Atr Training and Alert Procedure" (MATAP) ogsamningum við Fiugumferðarstjórn íslands. Þá hefur 
ísland skuldbundið sig til að veita gjaidfrjáísa flugumferðarstjórn og ratsjáreftirlit frá flugupplýsingasvæðismörkum að 
flugvöilum fyrir fraktvélar og orrustuþotur sendiríkja.217

196 TA Iceland/Brtmssum, Annex B, Section 4. b. 4.
197 Sjá frekari utnfjöllunar um In te l og skuldbindingar íslands gagnvari þ v í á  bls . 57.
198 Sjá nánari umfjöllun urn mannvirki og búnaö á  bls. 36.
199 TA Iceland/Brunssum, Annex  B, Section 3. a.
200 TA lceland/Brunssum, A nnex B, Section 2 .f .
201 TA lceland/Brunssum, Annex C, Section 5.
202 TA Iceland/Brunssum, A nnex C, Section 4.
203 TA lceland/Brunssum, Annex B, Section 2. k.
204 TA lcekind/Brunssum, Annex C, Section 2. c.
205 TA Iceland/Brunssum, Annex C, Section 2. d.
206 TA Iceland/Brunssum, Annex B, Sec.tion 2. j ;  TA lceland/Brunssum, Annex H, Section 2. a. 14.
207 TA lceland/Bm nssum , Annex B, Section 3. c.
208 TA Iceland/Brunssum, Annex C, Section 2. e.
209 TA Iceland/Brunssum, Annex B, Section 2. m.
210 TA Iceiand/Bntnssum, Annex J, Section 3. g.
211 TA Iceland/Brunssum, A nnex B, Section 3. b.
212 TA Iceland/Brunssum, A nnex B, Section 3. b.
213 TA Iceland/Brunssum, Annex B, Section 2. b.
214 TA Iceiand/Brunssum, A nnex B.
215 SD Section l . h .  4.
216 Fyrir utan neydarfiugumferö. Strategic Directive, Section l . h .3 .  b.
217 TA Iceland/Brunssum, Annex B, Section 2. a.
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3.2.3.1.5 Vopn og skotfæri
Við framkvæmci loftrýmisgæslu koma sendiríki til fslands mcð vopn og skotfæri. Því bcr íslamii skyída tii að veita sendiríkinu 
tryggðan aðgangað skotfærageymslum á Vestursvæði.218 Samkvæmt TA2I!> við Brunssum ber íslandi að tryggja að öryggisvcrðir 
séu við skotfæra- og vopnageymslu. Þá bcr íslandi cinnig að tryggja að sendiríkjum sé klcift að srilia vopn og þ.m.t. flugskcyti á 
Öruggan hátt í flugskýlum, geyma og setja á vélar sínar.220

ísland hefur jafnframt skuldbundið sig til að aðstoða sendiríki við vopna- og skotfærafluminga221 og lofað að hafa rciðubúna 
sprcngjusveit til að bregðast við mögulcgum heimarilbúnum sprcngjubúnaði.223 Sííkt er framkvæmt í samvinnu við Sprengju- 
deiJd Landhelgisgæslunnar.

Þá skuíu íslensk stjórnvöld sjá til þess að staðlaðar verklagsreglur Keflavíkurflugvallar geri það möguiegt að bregðast við bilun 
í vopnum/vopnageymslu (e. hung ordíiance) í orrustuþotum.223

3.2.3.1.6 Eldsneyti
Samkvæmt TA við Brunssum, er íslandi skylt að tryggja að eldsncyti fyrir tæki á flugbraut sé tii staðar á kostnað ríkissjóðs.2M 
íslcnskum stjórnvöidum ber einungis skylda að tryggja sendiríkjitm aðgang að flugvéíaeldsncyri.725 Sendiriki greiða sjálf fy rir2'3 
eldsneyti á herflugvélar og eínnig fyrir bætiefni flugvélaeldsneytis.227 Auk þcss greiða sendiríki sjálf fyrir losun og förgun 
flugvélaeidsncyris.22*

3.2.3.1.7 Öryggismáí
Kröfnr um Öryggi (e, security) á öryggissvæðinu eru uppfyiitar í samræmi við skuldbindingar gagnvart NATO og skiiyrði 
einstakra sendiríkja. Viðkomandi saidiríkx eru upplýst um ástand þess búnaðar sem er til staðar í vcttvangsskoðunum sem 
framkvæmdar eru áðuren sjálfloftrýmisgæsian hefst. f flesnim tilfellum sjá sendiríkin sjálfum að vakta öryggissvæði í kringum 
þoturnar þar sem ísland hefur hvorki búnað né þjálfaðan mannskap til að sinna því verkefni mcð fullnægjandi hætti. Island 
hefur hins vegar aðstoðað sendiríkl við að setja upp öryggís- og vsðbragðsáætianir sé þess óskað.229

Varnarmálastofnun scr ávallt um vöktun og gæslu innan öryggissvseðisins og á það einnig við þegar Ioftrýmisgæsluverkefni fara 
fram.230 Sendiríki keniur þó jafnframt méð sitt eigið tcymi, sem skipað crvopnuðum hcrmönnum, til að sinnavöktun oggæsiu 
innan öryggissvæðisins samhliða Varnarmáiastofntin.

Varnarmáiastofnun starfar í samræmi við öryggisregíur ogstaðla NATO, hvað varðar geymsiu og meðhöndlun auk flutnings 
og gæslu á öiium leynUcgum upplýsingum og gögnum.231 íslcnsk stjórnvöld skuidbinda sig til þess að hindra birtingu leyni- 
iegra upplýsinga sem er deilt með öðrum aðíldarríkjum, nema siík birting sé samþykkt af þeim aðilum scm upplýsingarnar 
komu frá.232 Ef kemur til uppíjóstrunar cða leka á ieynilegum upplýsingum,233 þá bcr Varnarmálastofhun að stofna sametgin- 
iega nefnd sem er samsett af fuiitrúum gísti- og sendiríkja.

íslenskum stjórnvöidttm ber að veíta sendiríkjum aðstoð við eftiriit oggæslu við QRA(i) meðþví að sjá til þess að öryggishlið 
að því svæði sé gætt af tveimur vörðum sem tryggja að engum óviðkomandi sé veittur aðgangur að svæðinu.234 Þá er ísicnskum 
stjórnvöldum skylt að hafa rii staðar viðbragðsteymi (e, Quick Reaction Force) og getu til að bregðast við aðstæðum sem 
og aðstoða gæslumcnn liðsaflans. Ef aðscæður koma í veg fyrir að hægt sé að uppfylk þessa skuidbindingu, samkvæmt því 
samkomuiagi sem gert hcfur veríð, er rilvonandi scndiríid uppiýst um aðstæður á öryggissvæðinu og á flugvaliarsvæðinu og 
ákveða þeir eftirlit og gæslu rrieð eigin iiðsafla samkvæmt því. Siíkt væri framkvæmt í samkomuiagi (e. joint Impiementation 
Agreement (JIA)) milli Varnarmálastofnunar og sendiríkis.

218 TA fceland/Brunssum, Annex F, Section I, TA Iceland/Brunssum, Annex D, Section 1 .a. 7.
219 Techn ical Agreement.
220 TA iceland!Brunssum, A nnex C, Section 3.
221 TA Jceland/Brunssum, A nnex F, Section  3 .
222 TA Jceland/Brunssum, A nnex J, Section 5.
223 TA Iceland/Brunssum, A nnex F, Section 4.
224 TA Iceland/Brunssum, A nnex E, Section 2.
225 TA Iceland/Brunssum, A nnex E, Section General.
226 Jsiemkmn stjórnvöldum ber aö greiða fy rir  bensín, oliu og smurningu á  bijreiðar sem stendur Uðsafia sendiríkja til boða 

hér á landi.
227 TA Iceland/Brunssum, A nnex E, Section 1. g.
228 TA lcelandJBrunssum, Annex E, Section 1. e.
229 TA JcelandlBrunssum, A nnex J, Section 3 .f .
230 TA Iceland/Brunssum, Annex J, Section 3. c.
23J M OUIDAJSHAPE, Section 9 .1 .
232 M O U ID A/SH APE, Section 9. 3.
233 TA lceland/Brunssum, Annex J, Section 6. i.
234 TA IcelandJBrunssum, Annex J, Section 3. i.
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Islensk stjórnvöld, í samstarfi við Öryggistengilið sendit'íkja, bcra ábyrgð á að rannsaka öryggisrof (e. security breach) á 
starfssvæði sendirikja innan öryggissvæðisins ogerþað gert í samvinnu við tengiiið cða öryggisfuiltrúa viðkomandi sendiríkis.235 
Islenskum stjórnvöSdum ber einmgað veita öryggisgæsíu fyrir herþocur sendiríkja og áhöfn þeirra, þ.m.t. í neyðartiifellum og 
ef sendiríki óskar þess.23é

3.23.1.8  Fjarskipta- og upplýsingabúnaður
Miklar kröfur eru gerðar um bseði öryggi þeirra upplýsinga sem notaðar cru til þess að sinna loftrýmisgæslu á ísiandi og þeirra 
tækja og búnaðar sem notaður er til þess verkefnis.237 Til að tryggja öryggi upplýsinganna eru ísicnsk stjórnvöld skuldbundin 
til að veita sendiríkjum heimild til að setja upp þann fjarskiptabúnað sem viðkomandi sendiríki celja nauðsynlcg til þess að 
sinna hlutverki sínu við loftrýmisgarslu hér við Jand.B3 Varnarmálastofnun ber einnig að veita sendiríkjum Ieyfi tii að setja upp 
gervihnattadiska í samráði við Pósc- og Fjarskiptastofnun.239 Hinníg ber að tryggja aðgang að síma, incerneti, talstöðvum, og 
ieynilegum gögnum/upplýsingum (INTEL) í gegnum öruggar og dulkóðaðar samskiptaÍinur.

ísland hefur skuidbundið síg tii að veita sendiríkjum aðgang að öruggu og lokuðu innanhússímkerfi (e. Private automatic 
branch exchange (PABX))240 og að tryggja beint símasamband (HOTLINE) við flugleiðsöguveitendur241 annars vegar og 
aðgerðastjórnstöð íslenska ioftvarnakerfisins hins vegar.M2 Þá ber ísienskum stjórnvöidum að trvggja að Öruggar símalínur í 
aðgerðastjórnstöð ísienska loftvarnakerfisins séu cengdar við grummec NATO (NATO Communicauons Nctwork).243

Islandí ber skyida tii að tryggja að Öruggar ogduikóðaðar gagnatengingar séu til staðar og að netkerfið sem notað er á miiii 
stjórnscöðva gisti- og sendiríkisins uppfyili staðía NATO.244

ísicnskum stjórnvöldum ber jafnframt að tryggja nægjanicgar gagnatcngingar á milii aðgerðastjórnstöðvar íslenska 
ioftvarnarkerfisins (IADS) við sameiginlega evrópska ÍoftvarnarkerfÍLð (NATINADS) og CAOC Finderup.245

Þar sem nauðsyniegar uppiýsingar sem tengjast framkvœmd Íoftrýmisgæslu, eru ofi: veittar i gegnum cöivukerfi NATO, er 
mikiivægt að sendiríki hafi aðgangaðkerfinu ogþeimupplýsingum semeruinnanþess. Afþeirri áscæðuersendiríkjum veictur 
aðgangur að NS-WAN kerfinu í aðgerðastjórnstöð íslenska loftvarnarkerfismsr^ sem veitir gistiríkjunum meðai annars up- 
plýsingar um helstu hætcur og öryggisástand.247

3.23.1.9 Slökkviliðið/SAR/Læknisaðstoð
fsienskum stjórnvöldum ber að veita viðkomandi sendiríki slökkviliiðs-, ieitar-, björgunar- og heiisugæsluþjónustu, í samræ- 
mi við gistiríkisskuidbindingar sínar?48 Er það gert í samvinnu við rckstraraðila Keflavikurflugvaliar, Landheigisgæsiuna og 
heiibrigðisstofnanir. Siokkvilið KeflavíkurflugvalÍar uppfyilir helscu kröfur sendiríkja varðandi siökkviiiðsþjónustu. Farið er 
með teymi frá sendiríkjum £ vectvangsskoðun þar sem þeim cru sýndar aðstæður við Heiibrigðisstofnun Suðurnesja og Land- 
spítala.

íslandi ber að veita frekari Iælmisaðscoð gegn endurgreiðsiu sendiríkis,249 aðgang að sjúkrahúsi250 og aðgang að sjúkrabílum 
á næstu heiisugæslustöð.251 ísland mun auðvelda sendiríki aðgang að helsta heilbrigðisbúnaði þegar þörf og nauðsyn krefur.252

A meðan ioftrýmisgæsia fer fram hér á landi hafa íslcnsk stjórnvöid skuldbundið síg rii að hafa siökkvilið til staðar með tvcg- 
gja mínútna viðbragðsgetu.253 Þær kröfur cru í samræmi við 7. flokk viðbragðsstöðu aiþjóðaðugmáiascofnunarinnar.254 Þetta á 
sérstakiega um viðkvæmar aðgerðír.255

2 i 5  TA lceland/Brunssum, Annex J, Secíion 6. e.
236 TA lceland/Brunssum, Annex J, Section 3 . 1.
237 Itarlegri lýsíngu á  skuldbindingitm Jsiaruh til að iryggja öryggi upplýsinga og gagna- og fjarskiptakerfa m á finna f  

umjjöilun um upplýsingaöryggi á  bls. 23.
238 TA lceland/Brunssum, Annex H, Section 2. a. 9.
239 TA Icekm d/Brunssum, Annex H, Section  2. a. 8.
240 TA Iceland/Brum sum , Annex H, Section I . a.
241 TA lceUind/Bnmssum, Annex H, Section 2. a. 3.
242 TA lceiand/Brunssum, Annex H, Section 2. a . 4.
243 TA Iceland/Brunssum, Annex H, Section 2. a. 5.
244 LOA Section 6. Sjá nánar um öryggisstaðla NATO í  umjjöllun um upplýsingaöryggi á  bls. 23.
245 SD Section 3. b. 4. a. 6.
246 TA Iceland/Brunssum . Annex H, Sectíon 2. a. 13.
247 TA Iceland/Brunssum, A nnex J, Section 3. d.
248 TA Iceland/Brunssum, A nnex B, Section 2 . 1; Annex K, Section 1. a; Annex K, Section 1. b.
249 TA lceland/Brunssum, Annex L, Section 3.
250 TA lceland/Brunssum, A nnex L, Section 4. b.
251 TA Iceland/Brunssum, Annex L, Section 5. a.
252 TA lceland/Brunssum, Annex L, Section 6.
253 TA Iceland/Brunssum, Annex K, Section 2. a.
254 TA Iceland/Brunssum, Annex K, Section 2. b.
255 TA lceland/Brunssum, Annex K, Section 2. c.
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ísland mun einnig útvega 20 tonna krana ef slys á sér stað og verður slökkvilið Keflavíkurflug>'aIJar fyrsti viðbragðsaðili.250 
ísland, scm gistiríki, ber ábyrgð sem björgunarstjóri/vettvangsstjóri á slysstað.257

3.2.3.1.10 Uppihald og þjónusta
Islensk stjórnvöld eru skuldbundin tíl að hýsa allc að 200 manna liðsafla á vegum viðkomandi sendiríkis, því að kostnaðar- 
lausu.258 Tíl að inna þá þjónustu af hendi hefur Varnarmálastofnun á að skipa átta gistihúsura með 44 íbúðum sem telja 124 
svefnherbergí. í  samræmi við skyldu íslenskra stjórnvaida að hýsa iiðsafla sendiríkis, er það einnig á Abyrgð Ísíenskra stjórn- 
valda að sjá um þjónusttt við Hugvéíar, fiutninga innan svæðis og að fæða allt að 200 manna liðsafla scndiríkis, sendiríkjum að 
kostnaðarlausu.259 Þcssi þjónusta skai vera útfærð nánar í samningum milli íslenskra stjórnvalda og viðkomandi gistiríkis við 
upphafloftrýmisgacsiu. I slíkum samningum þarf að taka tiilit til reglna, staðla ogvenju bandaÍagsríkjannaogNATO gagnvart 
slíkri framkvæmd, þ.m.t. öryggisreglna og aðgangsstjórnunar.260

3.23.2 Samantekt
Evrópska loftvarnakerfi NATO cr mikilvægur þáttur i samciginlegum vörnum aðildarríkja NATO. Loftrýmisgæsla 
og íoftrýmiseftirlit eru í raun óaðskiljanlegir þættir, þar sem loftrýmiseftirlit er ávallt forsenda þess að geta haldið út 
loftrýmisgæsiu.

Loftrýmisgæsla á íslenska ioftrýmiseftiriitssvæðinu var á forræði Bandaríkjanna allt fram dl ársins 2006, eða þar til þeir hurfu 
á braut með mannafla sinn og búnað. Með ákvörðun Adantshafsráðsins frá því f júlí 2007 hafa einstök aðildarriki NATO 
iagt fram mannskap og búnað til að sinna loftrýmisgasslu innan ísíenska loftrýmiseftirlitssvæðisins. Ýmis bandalagsríki hafa 
tekið þátt í loftrýmisgæslu á undanförnum árum eða hyggja á að taka þátt í sltku vcrkefni, má þar ncfna tii dæmis Bandaríkin, 
Frakkland, Kanada, Noreg, Danmöck, Þýskaland og Pólland,

Þegar aðiidarríki NATO senda mannafla og búnað til íslands til að sinna loftrýmisgæslu, þá fylgja þvi ýmsar skuldbíndin- 
gar sem íslenskum stjórnvoídum ber að inna af hendi. Gistiríkisskuldbindsngar, iíkt og hefur vcrið rakið í þcssum kafla, cru 
fjöimargar og ná yfir víðfeðma málaflokka, eins og til að mynda viðhald flugbrauta, geymslu á skotfærum, útvegun eldsneytis 
og uppihald þess mannafla scndiríkis scm annast Ioftrý'misgæslu hverju sinni innan íslenska loftrýmiscftirlitssvæðisins.

3.2.4 Aðrar sértækar varnarskuldbindingar

3.2.4.1 Intel
Hugtakið Intelligencc, cða Inteí, eins og almennt cr nocað innaií NATO er skíígreint sem afurð úrvinnslu eða greiningar á 
upplýsingum af ýmsu tagi, sem safnað er saman um crlcndar þjóðir, scofnanir, fyrirtæki, samtök og einstakiinga, óvinvcitta scm 
og vinvcitta og hugsanlega óvinveitta heri og önnur öfl eða á svæðum þar sem aðgerðir standa yfir cða eiga hugsanicga cftir að 
eiga sér stað.261

256 Gert er ráÖ jyrir  ad verktaki lílvegi kranann og er eitis klukkustundar viðbragðsthni gefinn, sbr. TA lcelandJBrum sum , 
A nnexD , Section 1.

257 TA lcciand/Brunssum , Annex K, Section 4.
258 TA Icdand/Brunssum , A nnex 1, Se.ction 2.

259 Vegna náverandi efnaiiagsástands er ísland undanskilin þessari skuldbindingu til ársins 2012. TA Iccland/Brunssum, 
Annex 1, Section 3.

260 Þ ví er m.a. nauðsynlegt að hafa gistirým i irnan afgirtra svœða og öruggt aðgengi að öörum svœðum sem nauðsynleg eru  
vegna foftrýmisgœslu.

261 AJP 2. des. 2003 A llied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrimt/STANAG 2190.
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Mynd 6:Tengslin milli upplýsinga og Intel

Söfnun og vinnsla 
Breytt i upplýsingar

Óunnar upplýsingar, t.d. fréttir; samtöl, rnyndir o.tl

Tii einfötdunar vcrðm- notast við enska imgtakið Incel í eftirfarancii kafla. Grcinarmunurinn milii uppiýsinga og Intel er skýr 
í hugtakasaíhi NATO. Upplýsingar eru samsafn gagna sem hafa verið sect í samhengi en ekki greind firekar. Intei er afurðin 
eftir úrvinnslu eða greiningu. Aliar hernaðarlegar aðgerðtr eru byggðar á Intel ogerþví nákvæmni, címasctning og viðeigandi 
greining forsenda siíkra aðgerða.2fi2

NATO skiigreinir Intel sem nauðsynkgt tækí hverrar þjóðar oghefur tækniþróun aukið möguieikana cii að spá fyrir um iivað 
franiundan er og aðgangat' að fjölda og tegund gagna gerir úrvinnslu áreiðaniegri. Intei er þ.a.i. ekki tiiviijanakennc, heidur 
samsafn, úrvinnsia og grcining upplýsinga eftir ákveðnu kerfi.

Intei er þríþætt:

a) Strategic Intei; greining uppiýsinga sem nauðsyniegar eru ríkisstjórnum, (geta varðað hernað, rlkiserindrekstur, 
stjórn- og efnahagsmál)2tíí og safnað er saman á sem víðfcðmasta vectvangi þegar fyrir hendi cru uppiýsingar sem 
benda cil hættuástands á þjóðlegum sem og alþjóðiegum grundvelli. Þessi þáttur feriisins er sá mikiivægasti, þar 
sem afurðin er skiigreining á styrk og veikleika erlendra þjóða og einnig á ýmís konar athöfnum sem nær yfir 
Iandamæri, eins og hryðjuverkastarfsemi og skipuiagðri giæpastarfsemi.

b) Operationai Intei; nattðsynleg greining tii að skipuieggja og framkvæma aðgerðir. Eins konar brú milli skipuiags 
og aðgerða.264

c) Tacticai Intcl; greíning sem nýtist yfirmönnum aðgerða/herja við skipuiagningu og framkvæmd aðgerða á 
viðkomandi stað, til að vega og meta styrk og veikleika víðfangscfnisins.

3.2 A. 1.1 Intel ogNATO
Uppsprctta Intei á sér stað hjá bandaiagsþjóðum, aðgerða- og herstjórnarmiðstöðvum, eftir að þeim berast óunnar uppiýsin- 
gar.íe  I siíkum tiifelium fer fram greiningarvinna á þeim stað þaðan sem tipplýsingarnar berast. Ef taiin er þörf á er sú greining 
svo áframsend tti frekari greiningar hjá undirstofnunum NATO. Ein mikilvægasta stofnunin sem gegnir slíku gretningarhiut- 
verki er „Greiníngarmtðstöð i þágu NATO“ (e. Inteiitgence Fusion Centre, IFC) sem sérhæfir sig í víðameiri greiningum tii 
styctri og lengri tíma. Þar starfar fjöiþjóðíegur hópur óbreyttra og herþjáifaðra einstaidinga með svæðisbundna sérhæfingu.

Tsl að tryggja öryggi og áreiðanieika Intel miðhinar starfa bandaiagsþjóðirnar samkvæmt regium settum af HermáÍanefnd, 
kunngerðum af NATO Intelligence Board (NIB), aðairáðgjafa NATO á sviði Intel.2̂

262 AJP 2. des . 2003 A llied  Joint Intelligence , Counter Intelligence andSecurity  Doctrine/STANAG 2190.
263 Bi-SC-G IS 65-1, Annex G.
264 Bi-SC-G IS 65-1 Annex G.
265 Sltkar upplýsingar gera t.d. verið staðarhœttir, persónulýsingar, (gervihnatta)myndir, samtöl, orðrómur eða fréttir. Óunnar

upplýsingar berast t.d .frá  aðgerðastöðvum ISAF (e. Iniernational Security Assitance Force) íA fganistan.
266 M C  0128/6, 2007 (Finaí).
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3.2.4.L2 Intel og Varnarmálastofnun
Varnarmálastofnun hcfur aðgang að upplýsingakerfum NATO ogannarra criendra samstarísaðila í gcgnum öriiggc tölvukerfi 
NATO. Samkvæmt varnarmálalögum ber stofnuninni skylda til að annast úrvinnslu upplýsinga úr þeim kerfum í þeim 
tilgajigi að skilgrciiia hætrur og ógnir scm kunna að stcðja að starfscnii íslcnskra ríkisborgara crlcndis. Slík starfscmi gctur 
t.d. verið á vegum friðargæslunnar, Þróunarsamvinnustofnunar eða vegna annarrar alþjóðasamvinnu, s.s. hjálparsamtökum 
og fyrirtækjum, eða vegna þátttoku í hernaðarlegum-og/ eða borgaralegam aðgerðum og til stuðnings fvrir ioltrýmiscftiiiir og 
loftrýmisgæslu.267 Jafnframt segir í lögunum að stofhunin skuli miðla slíkum upplýsingum áfram tsl utanríkisráðuneytisins, 
annarra stjórnvaltia og utanríkismálanefndar,2<:8 samkvæmt nánari ákvæðam sem utanríkisráðherra skal setja í rcglugerð, sem 
þó skuíi taka mið af stöðíum og rcglum NATO varðandi meðhondiun slíkra upplýsinga/®

Stofnunin ber jafnframt ábyrgð á mcðfcrð og öiyggi þcssara trúnaðaruppiýsijiga hér á landi þar scm hún cr tilncfnd af utan- 
ríkísráðuneytinu sem National Security Authority (NSA) gagnvart NATO á íslandi.270

3.2.4. L3 Intei skuldbindingar Islands gagnvart NATO
Þegar á fsiandi fcr fram loftrýmisgæsla, varnaræfingar og önnur vamartengd starfsemi, ber Varnarmálastofnun að veita 
sendiríkjum aðgang að upplýsingakeríi NATO og tikækri Intcl þjónustu þegar þess er óskað27' samkvæmt gistirílcisskuld- 
bindingum íslands gagnvart liðsafla NATO. Þessi skddbindingkemur m.a. fram í þcim samningum sem gcrðir hafa verið við 
sendinki (e. VisitjngNatíon) sem hingað hafa sent liðsafla fyrir hönd NATO.

ísiand skuldbindar sig jafnframt til að uppfylla eftirfarandi ákvæði sbr, samninga fyrir hönd ísiands,272 

að veita aðgang að NATO aðgerðum og Intel áætlun;273

að veita Intel upplýsingar um gagnnjósnir úr öruggu upplýsingakcrfi NATO, scm Varnarmálastofnun liefur 
aðgang að;274

að veita viðeigandi Intel upplýsingar sem nauðsynlegar eru við framkvæmd aðgerða;*75

Isiand nýdr og miðiar leynikgum gögnum (uppiýsingum) sem fást beint frá gistiríkinu eða í gegnum netkcrfin, 
samkv. rcglugcrð um öryggi Icynilegra upplýsinga; og270

ísland skal skipa sameiginlcga nefnd fuikrúa gisti- og sendiríkis cf leyniiegum upplýsingum er uppljóstrað, glatað 
cða umráð yBr þeim teljast óiögíeg.277

3.2.4. L 4 Hættumatsgreiningar
Varnarmálastofnun gegnir mikilvægu hiutverki í úrvinnslti úr sameiginiegu upplýsingakerfi bandalagsþjóða NATO tii að 
vega og meta ástandið í þeim iöndum sem íslendingar starfa í, eða koma til með að starfa L Stofnunin hefur stöðugt eftirlit 
með upplýsingakcrfinu og vakandi auga mcð þróun öryggismála í viðkomandi löndum, þegar kcmur að þátttöku ísiendinga t 
friðargæsluaðgerðum, hjálparstarfi eða viðskiptum á óhefðbundnum svæðum.

Stofnunm gerir regiulegar hættumatsgrciningar fyrir Öll starfsvæði ísiensku fríðargæslunnar og Þróunarsamvinnustofnunar til 
að gœta hagsmuna Islcndinga þar sem þeir eru að störfum.

Er því miðiun og samstarf á þessu sviði mjög mikiivægt við hættumatsgreiningu og er uppiýsingakerfið mikUvægur hiekkur í 
því að vernda hagsmuni ísiendinga erlendis. Einnig er mikiivægt að benda á að í ljósi vaxandi áhuga og athygli ríkja fyrir opnun 
siglingaíeiða á Norðurheimskautssvæðinu og nýtingu auðlinda þar, fylgist stofnunin náið með þróun mála á þcim sióðum.

2 6 7  23. gr. varnarmálalaga sbr. 6. tl. 7.gr.
268 3.mgr. 23. gr. varm rm álalaga.
269 Reglugerð a fþ essu  tagi hefur hins vegar ekki verið sett.
270 B ré f Utanrfkisráðuneytisins til NO S nr. UTN08080086/76.A.027;77.F.101 dags. 22. ágúst 2008.
271 TA IcelandJBrunssum, Sectíon 5.6.
272 Joint Understanding between the Government o fth e  United States o fA m erica  and the Government o fth e  Republic o f  

Iceiand, Section 61 Technical Agreement between M inistry fo r  Foreign Affairs lceland Defence Departm ent and  Supreme  
H eadquarters A llied  Powers Europe Represented by Commander A llied Joint Force Command Headquarters Brunssum  
Concerning the Provision o fH o s t Nation Support to the Visiting NATO Countries A ir Forces fo r  the Provision o fA ir  
Surveillance cuul Interception Capabilities to M eet Iceland's Peacetime Preparedness Needs.

273 TA Iceland/Brunssum, Annex B, Section 6.1.
274 TA Iceland/Brunssum, Annex B, Section 6.2.
275 TAIceland/Brunssum, Annex B, Section 6.3.
276 TA lceland/Brunssum, Annex J, Section 6. g.
277  TA Iceland/Brunssum, Annex J, Section 6. i.
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3.2.4. l.S  Intel tölvukerfi NATO (BICES)
Intel tolvukerfið (e.NATO BacdefieJd Information Collecdon and Exploitadon Systems, BICES)278 er uppisroðukcrfi NATO 
í dreifingu á IntcI.2W Tilgangurinn með kerfinu er að auðvelda samstarf á sviði Öryggisrnáia, rniðla uppjýsingum og úrvinnslu, 
þ.e. íncel miili bandalagsríkja NATO og annarra þjóða og stofnana á friðar- sem og ófriðartímum og koma á íjolþjóðlegu 
örnggn neci milli hernaðarlegra sem og borgaralegra stofnana. Kerfið er notað við allar aðgerðir bandalagsins ogeru það öíl 
aðiidarríki NATO seni nýta sér Intei tölvukerfið.

Þjóðum, sem ekki cru aðilar að NATO, er Iieimiiaður takmarkaður aðgangur að Intel í keriinu samkvæmt ákveðnum 
regíugerðiun280 vegna sameiginiegrar þátttöku í friðargæsiustörfum eða öðrum alþjóðlegum aðgerðum undir stjórn NATO. 
Astraiía, Austurríki, Fínnland, íriand, Nýja-Sjáiand, Svíþjóð og Sviss teljast nú di sérstakra samstarfsþjóða í notkun á kerfina, 
hvað varðar miðlun uppiýsinga og Intei.

NATO BICES Organization (NBO) og Adantshafsráðið bera ábyrgð á samþykki takmarkaðrar þátttoku ríkja utan banda- 
iagsins og tryggir NBO að Intei kerfið sé örugg ieið tii að skipcasc á upplýsingum i aðgerðum NATO. Allar bandalagsþjóðir 
NATO, þ.m.t. íslai'id, eru aðílar að NBO.

Framkvæmdahlið NBO er NATO BICES Agency (NBA) sem fæst við tæknilegt viðhald ogrekstar aiis kerfisins í heild.231

Upplýsingakcrfið inniheldur skýrsiur, sem aðildarríki og sérscakar samscarfsþjóðir282 gefa regluiega ác. Mismunandi áhersia er 
Iögð á svæði og ríki með tiíiiti til stöðugleika á hverjum stað fyrir sig og hvorc um aðgerðir sé að ræða. Fyigst er með stoðu og 
þróun áscands og hugsaniegum breytingum. Með breytingum er átt við atburði sem geta ógnað pólitfskum og hernaðariegum 
stöðugleika svo sem breytcar áhcrsiur í hernaðar* og varnarmáiastefnu, efnahagsástand, þjóðernis- og féiagslegum þáctum og 
pólirískri þróun.

Samstarfið miðar að því að greina breytingar með scöðugri míðiun og uppfærsiu Intel í alþjóðlegri samvinnu innan öruggs 
kerfis.

Það land sem vinnur lir uppiýsingum hverju sinni og birrir Intei í kerfinu er ábyrgc fyrir greiningunni, Aiiar þjóðir nýca sér 
uppIýsingaSæðið í kerfinu og greina út frá því ástandið á hverjum stað fyrir sig í samhengi við atburðarás og hugsanlega 
þróun.

3.2.4.1.6 Samantekt
ísiand hefur almennt skuldbundið sig ciiþátccöku í scarfsemi bandalagsins ogþar með til þácccöku í miðlun uppiýsinga. ísland 
er aðiii að NATO BICES Organization (NBO) sem tryggir að lokað kerfi NATO sé öruggc tii miðiunar á upplýsingum í 
mismunandi aðgerðum NATO, Allar bandalagsþjóðir NATO, þ.m.t. ísland, eru aðilar að NBO og gert cr ráð fyrir því að 
aðiidarríkin taki einnig virkan þátt í þdm  nefhdum og stofnuntim sem varða InceÍ scarfsemi. Island hefur einnig sércækar Intel 
skuidbindingar vegna gistiríkissraðnings við verkefni NATO hérlendis.283

3.2.4.2 Skuldbindingar á grundvelli Varnarsamningsins
Með Varnarsamningnum frá 1951 iagði Ísíand fram viss iandsvœði og aðbunað tii iiajida Bandaríkjunum, þeim að kostnaðar- 
iausu284 og ketur Atiantshafsbandalaginu i té sömu aðstöðu og BandaríkjamÖnnum ef þeir atburðir verða, sem 5. og 6. gr. 
Norður-Atlancshafssamningsins taka ti!.2S5 Auk þess undirgekkst Island að sjá um nauðsyniegc viðhald á NATO mannvirkjum 
og búnaði hérlendis eða heimila Bandaríkjunum að sjá um það.28<í Hér á eftir verða helscu skuldbindingar Varnarsamningsins 
skýrðar með hiiðsjón af þeim breycingum sem urðu með samningnum um breytingar á viðaukum Varnarsamningsins frá 27. 
september 2006.

Bandaríkin hafa heimild cii afnota af vissum svæðum á íslandi í hernaðariegum tiigangi. Umrædd heimild er háð því skilyrði 
að tiigangur Bandaríkjanna sé að verja Island eða það svæði sem Norður-Atlantshafssamníngurínn tekur til. A sömu forsendu 
skal Bandaríkjtinum einnigveittur aðgangur að fiugvöiiuni, höfnum ogöðrum scöðum innan ísiands.287

278 MOU: NBO-D{06)-001, 2006.
279 M C  0128/6 (Policy Gutdance fo r  NATO Intelligence - Final).
280 AC/35-D/1040 & (Bi-SC H andbookfor Inform aúon and Intelligence Sharing with Non-NATO Entities (NNE s).
281 ís land  á  ja fn fram tfu lltrúa  í  eftirfarandi nefndum: Board o fG overnors (BOG), sem m arkar stefnur hvað varðar söfnun, 

miðh/n og gerð Intel; Board ofD irectors (BOD), sem er fram kvœ m dastjórn kerfisim .
282 AC/35-D/1040  á  (Bi-SC H andbook fo r  Information and Intelligence Sharing with Non-NATO Entities(NNEs).
283 TA Iceland/Brunssum, Annex B, section 6.1, 6.2, 6.3.
284 2. gr. varnarsamnings íslands og Bandaríkjanna frá  1951. http://www.utanrikisraduneyn.is/media/Vamarmal/Varnar- 

sam ningur_isl.pdf (Sótt 08. 02. 2010).
285 7. gr. Varnarsamningsins.
286 lbid.
287 l.gr. Varnarsamningsins.
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Heimiit er að veita liðssveitum aðila NATO heimiid tii afnota af vissum svæðum á íslandi og til þess að njóta sömu heimilda 
og Bandaríkjamenn samkvæmt Varnarsamningnum. Veiting siíkra réttinda skal gerð í samræmi við ákvarðanir og áætlanir 
Atlantshafsráðsins. Leita skal fyrirfram eftir sainþykki íslensku ríkisstjórnarinnar þegar þær aðstæður eru fyrir hendi, að 
umrædd aðstaða hér á landi sé nauðsynleg NATO vegna varna Adantshafssvæðisins eða íslands. Á þessu er þó gerð undan- 
tekning vegna hernaðarlcgra neyðartilvika. I slíkum tilvikum er ekki krafa um fyrirfram samþykki cn leita skal samþykkis 
rikisstjórnarinnar eins fljótt og auðið cr.?88

3.2.4.2.1 Stjóm loftfara
Bandarílcin hafa heimild til þess að taka yfir stjórn lendinga og brottfara loftfara á Islandi á tímum átaka (e. Hosdlities or 
militar)' contingency) auk þess að stýraþví hvar oghvemig skip eru iögð við festar ásamt yfirráðum yfir ferðum bæði skipa og 
loftfera.zw

Bandaríkjunum cru heimil afnoc, án grdðslu kostnaðar og án annarra takmarkana en íeiða af samningnum, af öllum þcim 
eignum ogþcirri aðstöðu sem færst hefur úr umráðum eða cigu Bandaríkjannaogyfir í dgu cða umráð Islands með breytingum 
á Varnarsamningnum scm gerðar voru í septembcr 2006.290

Bandaríkjaher er heimilt, ef aðstæður krefjast þess, að taka yfir fíugumferðarstjórn á íslandl291 Er það háð mati Bandaríkjanna 
hvenær slíkar aðstæður teljast hafa skapast.

Einnigcrhermálayfirvöldum NATO hcimilt að takmarkaborgaralcgt flug (c. civil airopcradons) um Keflavikurflugvöll vegna 
hcrnaðarlcgra aðstæðna.292

3.2.4.2.2 Fjarskiptastöð íGrindavík
Bandaríkjahcr hcfur irér á iandi til umráða Iandsvæðí í Grindavík (4.2 km2) vegna samskiptamiðstöðvar sem er staðsetc þar á 
varnarsvæði. Kostnaður vegna svæðísins og aðstöðunnar er að fuílu greiddur af Bai\daríkjunum.2';j

3.2.4.2.3 Bandarískt herlið til Islands
jafnt á friðar scm ófriðartímum getur Adantshafsráðið lagt það til að stuðningslið (e. supporcing forccs) verði sent til íslands. 
íslenska ríkið hefur ]ýst þvf yíir við Bandaríkin að það undirgengst að taka al!ar slíkar tiJIögur alvadega með ciJliti ttl ábyrgðar 
NATO og aðiídarríkja þcss. Jafnframt hcfur íslcnska ríkið Iýst því yfir að vcrði þcir atburðir scm 5- og 6. gr. Adantshafs- 
samningsins taka á þá sé það Adantshafsráðsins að ákvarða, og fsíands að samþykkja, hversu fjölmennt herlið skuli sent til 
íslands.7,94

Þcgar bandarískar liðssvcitir eru á Islandí mcga þter stjórna umfcrð allra þeírra farartækja sem talist geta óvinveitt, aukþess að 
grípa til aðgerða tilþess að bera kcnnsl á slík farartæki scm nálgast ísíand. Bandaríkin væntaþess á tímum ófríðar (e. Hostilities 
and miJitary contingency) að fá fulla stjórn yfir ferðum báta, flugvéla ogfarartækja á Isíandi og innan iandhcigi oglofthelgi að 
því marki sem nauðsynlegt er vcgna hcrnaðaraðgcrða þeirra.295

3.2.4.3 Varnaræfingar
Skýr gi’eínarmunur er gerður miíii þjáífunar (e, Training) og æfinga ínnan NATO, Varnaræfingar geta verið margvíslcgar 
að umfangi ogefni cn slíkar æfingar eru ekki haldnar án undirbúnings oghluti þess undirbúnings er þjálfun. Hér að neðan 
eru nokkrar skuldbindingar íslands sem varða varnaræfingar sem haldnar eru hér á iandi á grundvciii aðiidar ísiands og 
annarra bandalagsríkja að NATO, en listínn er ekki tæmandi, í  öllum þessum samningum er gert ráð fyrir að fsland veici 
gistiríkisstuðning og sér Varnarmálastofnun um skipulagningu æfinganna fyrir íslands hönd.296

288 2. gr. almenns viðbcetis við varnarsamning íslands og Bandaríkjanna frá  1951. http://www.utanrikisraduneyti.is/media/ 
Varnarmall001_Vidaukar_varnarsamnings_islenska2.pdf (Sótt 08. 02. 2010).

289 4. gr. almenns vióbœtis við varnarsamning íslands og Bandaríkjanna fr á  1951
290 1. mgr. 7. gr. almenns viðbœtis við varnarsamning íslands og Bandaríkjanna fr á  1951.
291 2. gr. vidbœtis um alm ennaflugstarfsem i við varnarsamning íslands og Bandaríkjanna f r á  1951
292 3. gr. viðbaztis um almenna flugstarfsem i við varnarsanming íslands og Bandaríkjatuta f r á  1951.
293 Samkvœmt ákvœðum sérstaksfylgiskjals 1 m eð varnarsamning Iskinds og Bandaríkjanna frá  1951.
294 í  sérstöku fylg iskja li nr. 2 við varnarsamning fslands og Bandarikjanna f r á  1951.
295 í  sérstöku fy lgiskjali nr. 3 við varnarsamning íslands og B andaríkjannafrá 1951.
296 Sbr. 2. mgr. 20. gr. varnarmálalaga.
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3.2.43.1 Norður-Víkingur
Á grundveííi samkomulags Islands og Bandarikjanna frá 2006 munu Bandaríkin árlega halda tvíhliða og/eða fjölþjóðlegar 
varnaræfingar á ísiensku landsvæði, í íslcnskri lofthclgi og landhelgi, að fengnu samþykki íslenskra stjórnvalda.197 Æfingar 
þessar kallasc Norður-Víkingur og var slík æfing síðast haldin áríð 2008 og er næsta æfing áæduð árið 2011. Ekki var haldin 
æíing árið 2009, né hcidur áætíuð æfing árið 2010. Að ósk íslenskra srjórnvalda er æfingin nú haldin annað hvert ár í stað 
ádega.

Á meðan bandaríska varnariiðið hafði hér fasta viðveru voru haldnar hér á landi regiulegar varnaræfingar. Síðustu æfingarnar 
undirstjórn bandaríska varnarliðsins voru haldnar árin 2001 og 2003.

Markmið æfinganna er að æfa flutning liðsafla til iandsins á hættu- og ófriðartímum, staðsetningu, varnarviðbúnað, 
ákvarðanatöku og samræmingu við íslensk stjórnvöld og stofnanir.

Það er Evrópuherstjórn Bandaríkjanna (e. United States European Command, USEUCOM) sem fer með scjórn Norður- 
Víkings fyrir hond Bandaríkjanna, aftur á móts cr það hlutverk Varnarmálastofnunar, fyrir hönd utanrikisráðuneytisins, 
að skipuieggja og koma að framkvxmdinni fyrir hönd íslands, þrátt fyrir að öll taktísk stjórntin æfinganna sé i höndum 
Bandaríkjanna. Aðrar erlendar bandaiagsþjóðir hafa einnig tekið þátt i æfingunum, frá því að ísland tók að sér skipulagningu 
þeirra, og eru þær þjóðir Noregur, Letdand, DanmÖrk, ítaíía og Kanada. ÖU þessi ríki eru aðilar að NATO. Fyrir Norður- 
Víking2011 er í undirbúningi hugsanleg sameiginleg æfing Norðuríandanna, með þátctöku Svíþjóðar og Finníands. Aðkoina 
þeirra ríkja, ef afverður, yrði í gegn um aðild þeirra að Samstarfi í þágu friðar (PfP).

Aðild annarra ríkja en Islands og Bandaríkjanna er, samkvæmt framkvæmd, háð samþykki beggja íanda.

Það erutanriktsráðherra,fyrirhönd Islands, sem ber ábyrgð áundirbúningiogframkvæmd varnaræfinga.298 Varnarmálastofnun 
annast hins vegar undirbúníng og framkvæmd þeirra og gefur utanríkisráðherra sky-rslu um niðurstöður æfinganna innan 
mánaðar frá lokum þeirra.299 Meðal þess scm Varnarmálastofnun sinnir er samningagerð, við þau ríki sem taka þátt í 
æfingunum, um gistiríkissmðning íslands fyrir þann Hðsafla seni tii Islands kemur. Auk aðkomu utanríkisráðuneyris og 
Varnarmálastofnunar hafa æfingar þessar faríð fram með þátrtöku annarra íslcnskra stofnana, þ.m.t. Landhelgisgæsiu íslands 
og Ríkislögreglustjóra, í fullu samstarfi við ðugmálayfirvoid.

Undirbúningur fyrir varnaræfingar hefst um 18 mánuðum áður en æftngin á að fara fram, þar sem meðal annars er rætt hvað 
skuli æfa og hvaða ríki taki þátt. Þau ríki sem ásetla að senda herafia til ísiands vegna æfinga þurfa ttma til að tryggja að þau geti 
sent þann Iiðsafia sem til þarf og að fyrír liggt fjárheimildir cil að taka þárt í æfingum.

Innan NATO eru haldnar regiubundnar ráðstefmir um þær heræfingar sem framundan eru oger Öðrum bandalagsríkjum þar 
gefin kostur á að gefa til kynna hvort þœr hafi áhuga á að taka þátt í þeim æfingum. Norður-Víkingur er ein þeirra æfinga sem 
USEUCOM kynnir á siíkum ráðstefnum.

3.2.43.2  Varnaræfingar á grundvelli tvíhliða samkomulags
Á grundvelli samkomulags á miili íslands og Noregs á sviði öryggismála, varnarmáia og viðbúnaðar m ilii Noregs og íslands frá 
2007 skal Island bera kostnað vegna staðsetningar liðsafla, kosts og nauðsynlegs stuðnsngs á íandi og vegna notkunar aðstöðu, 
cftir nánara samkomulagi. í  samkomulagi þessu iýsa aðilar yfir pólicískum vilja tii að fjöiga tækifærum til að stunda sameigin- 
legar varnaræfingar,300

Á gmndveiii yfirlýsingar Islands og Danmerkur um samstarf í víðari skiiningi um öryggis- og varnarmái og aimannavarnir, 
ber að auka samstarf milli n'kjanna á sviðum þar sem urtnt er að ná fram samlegð, meðal annars með hernaðariegum æfingttm. 
Rtkin hafa átt talsvert samstarf í samræmi við þessa yfiriýsingu og skuldbíndingargildi hennar að þjóðarétti hefur því styrkst 
mjög frá undirritun hennar.301

Á grundvelli samkomulags um samstarf á sviði vamar- og öryggismála milli Bretlands og fslands frá 2008 ber aðiium að stuðia 
að því að fram fari varnartengdar æfingar. Á grundveili þess samkomulags munu aðilar undirbúa gerð nánari útfærsiusamninga 
um framkvæmd slíkra verkefna.302

2 9 7  Sjá: http://www.utanrikisraduneyn.is/media/Freitatilky/ming/Samkomulag_um_yarnartnal.pdf (Sótt 09. 02. 2ÖJ0).
298 Sbr. I. mgr. 20. gr. varnarniálalaga.
299 Sbr. 2. mgr. 20. gr. vamarm álalaga.
300 Sjá: http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Frettatilkynning/M OU_-_undirritun.pdf (Sótt 09. 02. 2010).
301 Sjá: http://www.utanrikisradwieyti.is/media/FreUatilkynning/Yfirlysing J$lands_j)g JD anmerkur.pdf (Sótt 09. 02. 2010).
302 Sjá http://www.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/UK_- J c e la n d JM oU _-_lcelandic.pdf (Sótt 09. 02. 2010).
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4 Innleiðing varnarskuldbindinga

VarnaYskuldbindmgar hlands

4.1 VarnarmálaÍÖg
Frá aðiíd íslands að NATO við undirritun NorðurAtlancshafssamningsins 4. apríl 1949 og frá því Varnarsamningur fslands 
og Bandarífcjanna var undirritaður 8. maí 1951 (lög nr. 110/1951) hcfur varnarsamstarfvið önnur ríki verið byggt á þcssum 
tveimur þjóðréctarsamningum.

Varnarsamstarflslands ogBandaríkjanna byggðist frá upphafi áþví að ísiand lét Bandarikjunum í té landsvæði cil afnotavegna 
varnarþarfa. Samkvarmt inngangsorðum varnarsamningsins fór NATO þess á Idt við ísiand og Bandaríkin, að þau gcrðu 
ráðstafanir til þess að Íádn yrði í té aðstaða á ísJandi til varnar landinu og þar mcð eínnig tii varnar því svæði sem Norður- 
Atlan tshafssamn i sigurin n tckur

Sncmma á árinu 2006 lá fyrir að Bandaríkin myndu loka herstöð sinni á íslandi. f kjöifarið hófust samningaviðræður milli 
íslands og Bandaríkjanna um áframhaidandi varnarsamstarf milli ríkjanna og skuldbindingar á grundvelli Norður-Atlants- 
hafssamníngsins. Með samkomulagi scm gcrt var milli ríkjanna um haustið 20063W var íagður grundvollur að framcíðarstarfi 
ríkjanna á sviði varnar- og Öryggismála í Ijósi þeirrar grundva!larbreytingar að bandariskt herlið og bandarískar orrustuþotur 
myndu ekki lengur hafa fasta viðveru á íslandi. f því fólst jafnframt að loftvarnir fslands á friðartímum yrðu ekki lengur á 
ábyrgð B andaríkj an n a.303

Sérstakur samníngur fslands og Bandaríkjanna uni skil á iandi og mannvirkjum var gcrður þann 29. septcmbcr 2006. Sam- 
kvæmt honum fengu íslcnsk stjórnvöid afhcnt landsvæði og bandarísk mannvirki á þeim svæðum cr Bandarlkjunum hafði 
vcrði aíhcnt árið 1951.3063M Ríkin sömdu um að leggja sameiginiega til við NATO að fsland tæki á sig ábyrgð gisti- og 
notendaríkis vegna allra mannvirkja á fslandi í cigu NATO.

f kjölfarþessara umfangsmiklu brcytinga á skipulagi varnar- ogöryggismála á Íslandí varð að skilgreina í lögum hvernig ísíensk 
stjórnvöld hygðust taka að sér þau vamartengdu vcrkefni sem Bandaríkjaher hafði áður sínnt ogþær þjóðréttarlegu skuldbind- 
ingar sem þeim tengdust. f þvs' skyrti var í byrjun árs 2008 lagt fram frumvarp um vamarmál, sem þann 29- april 2008 varð að 
varnarmálaiögum nr. 34/2008. Fólu þau lög í sér stofnun sérstakrar imdirstofnunar utanríkisráðherra, Varnarmálastofnunar, 
scm hóf formiega störf þann 1. júní 2008,

Hafa verður í huga að vamarmáialög breyta almennt engu um þjóðréttarlegar skyldur ríkja, þ.m.t. varnarskuIdbindingar. 
Siíkar skyldur halda alla jafna gildi sínu óháð iandsrctti. Undir ákveðnum kringumstæðum kann þó ríki að vera beinlínis 
skuldbundið að þjóðarrétti tíi að gera breytingar á landslögum, en eínnig getur sú staða verið uppi að efnísinntak þjóðréttar- 
skuidbindíngar takí mið af landslögum. Varnarmálaiögum var ætiað að vera rammi um inniciðingu þjóðréttarskuidbindinga á 
sviði Yarnarmála. Við breytingar á þeim þarf að Iíta sérstaklcga til upprunalcgraþjóðréttarskuldbindinga.

4.1.1 Forræði varnarmála
Innan Stjórnarráðsins erþað utanríkisráÖherra seni ber ábyrgð á stefnumómn ogframkvæmd öryggis- og varnarmála. f lO.tl.
12.gr. rcgiugerðar nr. 177/2007 um Stjórnarráð fslands scgir að utanríkiráðhcrra fari með mál er varða varnarmái, aðild að 
NATO, varnarsamning Islands og Bandaríkjanna, samskipti og samstarf við erlend ríki, hermálayfirvöld og alþjóðastofnanir á 
sviði öryggis- ogvarnannála, vamarsvæði, öryggissvæðið á Keflavíkurílugveili og önnur Öryggissvæði og rckstur mannvirkja og 
eigna NATO á Islandi, þ.m.t. íslenska loftvarnarkerfið.

Þá segir í Lgr, iaga nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Islands að utanríkísþjónustan fari með utanríkismál oggæti í hvívetna 
hagsmuna Islands gagnvart öðrum ríkjum. H ún skuli cinknm gæta hagsmtina Isiand að því er snertir stjórnmál og öryggismál, 
utanríkisviðskipti og menningarmál.

Abyrgð utanríkisráðherra er jafnframt ítrekuð í þeim lögum scm snúa að ör)’ggís- og varnarmáium og aðild fsiands að NATO. 
Þannig cru yfirráð utanríkisráðherra yiir málafiokknum ítrekuð í lögum nr. 176/2006 um ráðstafanir í kjölfar samnings við 
Bandaríkín um skii á vamarsvæðinu á Keflavíkurfiugvelli. f 3. grein þeirra iaga segir að utanríkisráðherra fari með yfirstjóm 
öryggissvæðis sem afmarkað er sem svæði B í fyigiskjaii með lögunum. Öryggíssvæðið er sagt ætíað ríl varnarþarfa, svo scm 
heræfinga ogeftir atvikum friðargæsiuæfinga á vegum Bandaríkjanna eða annarra ríkja NATO.

fsiand hcfur jafnframt iögbundið NATO SOFA og PflP SOFA sáttmáiana um stöðu liðsafla aðíidarríkja NATO annars vegar 
ogstöðu iiðsafla aðildarríkja PfP hinsvegar í gistiríkjum. Skuidbindingþcssi eriögfest mcð lögum nr. 72/2007 um réttarstöðu

303 Vamarsamningur íslands og Bandaríkjanna 195].
304 304 Samkomulag milli r íkisstjórm  Bandaríkjanm  og íslands, september 2006.
305 Samkomulag tnilli rfkisstjórna Bandaríkjanna og íslands, septem ber 2006.
306  Bandarfkin qfhentu öll varnarsvœðin utan landspildu í  Grindavfk sem er áfram samningssvœdi vegna Varnarsanmingsins 

og er þa r  bandarísk fjarskiptastöð.
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liðsafk aðildarríkja Adanrshafsbandalagsins og Samstarfs í þágu friðar. í  3. gr. þeirra iaga kemur fram að ucannkisráðherra 
fari með fyrirsvar af hálfu ísienska ríkisins í samskiptura við crlendan Iiðsafla, sendiríki hans og þaa hermálayfirvold sem 
iiðsaflinn lýcur. Jafnframt kemurþar fram að utanríkisráðherra fari með fyrirsvar afhálfu ísicnska ríkisins vegna undirbúnings 
og fyrirkomulags friðargæsluæfinga og hcræfmga sem haldnar eru hér á landi með samþykki íslenskra stjórnvalda og þátttöku 
erlends iiðsafla.

Þá kemur fram í 3. gr. varnarmáialaga nr. 34/2008 að ucanríkisráðherra fari með yfirstjórn varnarmáia og framkvæmd var- 
narmálalaga. Ráðherra beri ábyrgð á gerð hættumats á sviði varnarmála og mótun og framkvíemd öryggis- og varnarstefnu 
íslands á aiþjóðavettvangi. Frekar verður fjallað um varnarmáialögin oglagask)’idur samkvæmc þeim hér á eftir.

Hlutverk utanrikisráðherra er fyrir það fyrsta að fara með yfirstjórn varnarmála, framkvæmd ákvæða vamarmálalaga og scef- 
nu-mótun á sviði öryggis- og varnarmáia. Það feiiur einnig undir hiutverk ráðhetra að fara með fyrirsvar vegna samskipta 
við crlcnd riki, hermálayfirvöid ogaiþjóðastofnanir á sviði Öryggis- og varnarmáialaga og að gæca þess að réttarstaða liðsafla 
aðiidarrikja NATO sé varin hér á iandi í samræmi við NATO SOFA.

I samskiptum sínum við NATO ber lítanrikisráðherra ábyrgð á samskiptum við bæði stjórnmálahiið NATO sem og fram- 
kvæmdahlið.

Þá fer utanrikisráðherra með yfirstjórn Varnarmáiascofnunar, undirstofnunar utanríkisráðuneytisins, samkvæmt 6. gr. varnar- 
málalaga, sem sinnir verkefnum á sviði varnarniála.

4.1.2 Skyídur Varnarmálastofnunar samkvæmt íslenskum réttarheimildum
Varnarmálalög voru fyrstu ísiensku íögin sem sett voru um öryggis- og varnarmál. Þau veittu utanrdcisráðherra nauðsynlegar 
lagaheimiidir á sviði öryggis- ogvamarmála samfara því að koma á fót sérstakri varnarmákstofnun.

I upphafi athugasemda við frumvarp að varnarmálaíögum kemur fram að lögin skuii feia í sér regiur um þau verkefni og 
verkþæcti sem ísiendingar skuii sinna á svíði varnarmála. Þá segir að hin nýja Varnarmáiastofnun skuli fara með framkvæmd 
þessara verkefna og sinna þeim vcrkefnum sem leiða má af iofirýmisefiririiri og loftrýmisgæsíu NATO og rekstri ioftvarnakerfis 
þess á ísiandi.

I stuttu máii cr í iögunum fjailað um verkefni sem snúa að varnarviðbtmaði rikisins ogytra öryggi þess en þessi verkefni skyidu 
nú unnín af ísienskum srarfsmönnum, en ekki af erlendum hermönnum í umboði íslenskra stjórnvaida á grundveiii Varnar-
samningsins og afleiddra samninga.

17. gr. varnarmálalaga er að finna upptainingu á heistu verkefnum Varnarmálastofnunar:

1. Rckstur íslenska Íoftvarnakerfisins, þ.m.t. fjarskiptastöðva og racsjárstöðva Atlantshafsbandalagsins hérlendis.

2. Þátttaka í samræmdu ioftrýmíseftirliti og loftrýmisgæslu Adantshafsbandaiagsíns samkvxmt lögum þessum og á 
grundveiii þjóÖréttarsamnínga sem Isiand er aðiii að.

3. Rekstur, umsjón og hagnýting öryggissvæða og mannvtrkja þar í eigu ísienska rikistns og Atiantshafsbandalagsins 
í samræmi við notendaríkis- og gistiríkishíutverk fsiands.

4. Undirbúningur og umsjón varnaræfinga sem haidnar cru hériendis.

5. Framkvæmd gistirikisstuðnings ísienskra stjórnvaida.

6. Rekstur gagnatenginga við upplýsingakerfi AcÍantshafsbandaiagsins og undirstofnana þess sem ísland hefur 
aðgangað og úrvinnsla upplýsinga úr slíkumkerfum.

7. Þátctaka í scarfi nefnda og undirstofnana Adantshafsbandaiagsins, þ.m.t. herstjórnarmiðstöðvar bandaiagsins, 
samkvæmt nánari ákvörðun utanríkisráðherra. Einnig er utanríkisráðherra heimilt, að höfðu samráði við viðkom- 
andi fagráðuneyti, að ciinefna sérfróðan fuiicrúa frá annarri ríkisstofnun cii þátttöku í siiku starfi þegar um 
borgaraiegt samstarf er að ræða.

8. Verkefni sem varða framkvæmd varnarsamningsins, sbr. iög nr. 110/1951, og Iaga nr. 72/2007, um réctarstöðu 
Iiðsafla aðiidarríkja Atiantshafsbandaiagsins og Samstarfs í þágu friðar o.fl.

9. Samstarf við önnur stjórnvöid, stofnanir eða opinber hiutafélög sem hafa með höndum verkefni sem cengjast 
starfssviði VarnarmáÍastofnunar, samkvæmt nánari ákvörðun utanrikisráðherra.
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10. Samstarf við alþjóðastofnanir og framkvæmd alþjóðasajmþykkca á sviðs vamarmála, samkvxmt nánari ákvörðun 
ucanríkisráðhcrra.

11. Ráðgjöf til ucanríkisráðuneytisins á fagsviðum stofnunarinnar og varðandi stefnuxnótun og hæctumat á sviði 
varnarmála samkvæmt lögum þcssum.

12. Að vinna í samræmi við stefnu utanríkisráð hcrra á sviði vamarinála samkvæmt iögum þessum.

13. Samstarf við háskóla, stofnanir, fyrircæki og aiþjóðlcg samtök í tengslum við rannsóknir og þróun á starfssviði 
stofnunarinnar.

14. Undirbúningur að setningu reglugerða ogverldagsreglna ogþátttaka í mótun þeirra, m.a. á erlcndum vettvangi, og 
undirbúningur samninga við crlend ríki og alþjóðastofnanir samkvæmt nánari fyrirmœlum utanríkisráðherra.

15. ö n nur verkefni sem stofnuninni eru falin samkvæmc lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða ákvörðun ucan- 
ríkisráðherra.

Um 7. gr. segir í athugasemdum með frumvarpinu að gerc sé ráð fyrir því að Varnarmálastofmm fari með verkefni og fram- 
kvæmd þjóðréccarskuldbíndinga á sviði varnarmála sem heyra undir utanríkisráðuneytið. Er sérstaklcga árcccað að ákvæðið 
Snnihaldí ekki tæmandi talningu á verkefnum stofnunarinnar. I>á segir að ckki þyki þörf á að útskýra sérstaldega einstök 
verkefni stofnunarinnar enda séu í fmmvarpinu að finna sérstök Iagaákvæði um flest verkefnanna.

Hér að neðan eru verkefni Varnarmálastofnunar samkvæmt ákvæðinu rakin nánar.

4.1.2.1 Rekstur íslenska loftvarnakerjEisíns
í  14. gr. varnarmálaíaga segir að Varnarmálastofrmn annist rekstur islenska loftvarnakerfisins, stjórnstöðvar á öryggissvæðinu 
á Keflavíkurflugvelli, íjarskiptastððva og ratsjárstöðva NATO sem staðsettar eru á öryggissvæðum. Rekscurinn skuli taka mið 
af reglum og stöðlum NATO varðandi sííka starfsemí,

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu þá er um að ræða þá starfsemi sem Ratsjárstofnun annaðist fyrir 
gildistöku Iaganna. I því sambandi skalþcss getið að engin Iöggiítu um starfsemi Ratsjárstofhunar öli þau ár sem hún starfaði 
en starfsemi hennar og rekstrarumhverfi var miðað við þjónustu við bandaríska flugherinn. Stofnunin var því aldrei eiginiegur 
hluti af íslenskxi stjórnsýslu.

Umráð yfir búnaði íslenska Jofrvarnakcríisíns voru færð frá bandaríska flughernum yfir til NATO og aftur frá bandalaginu til 
fslenskra yfirvalda. íslensk stjómvöld fólu Varnarmálastofnun að lokum forsjá og ábyrgð á kerfinu.

4.1.2.2 LoftrýmiseftirUt og loftrýmisgæsla
Eftir brotthvarf varnarliðsins fór forsætisráðhcrra fram á það við NATO að gerðar yrðu cillögur um það hverníg bæri að 
haga ioftrýrmseftirliti og Softrýmisgæslu við ísland, í Ijósiþess að hérerenginn her. Framkvæmdastjóri bandalagsins fól Her- 
málanefndinni að þróa slfkar tillögur í sanrvijinu við ísíensk stjómvöld. Lagði Hermálanefndin til að bandalagsríki myndu 
senda orrustuflugvélar til loftrýmisgæslu við ísland a.m.k. ársfjórðungslega ogað íslenska loftvarnakerfið yrði hluti af samþættu 
loftvarnakerfi NATO í Evrópu, þ.e loftrýmiscftirlit yrði áfram með sama hætti og hjá Öðrum bandalagsþjóðum. Framlag 
Island til verkefnisins er í formi gistiríkisstuðnings, lo.ftrýmiseftirlits og björgunarþjónustu. Þessar tillögur voru samþykkcar 
af Atlantshafsráðinu í júlí 2007 og í samræmi við þær er um það kveðið í 18. gr. varnarmálalaga að NATO sé heimilt að sinna 
ioftrýmiseftirlití og loftrýmisgœslu við Island í samræmi við ákvarðanir Atlantshafsráðsins. Um nánarí tilhögun slíks eftirlits 
oggæslu segir í ákvæðinu að verkefnið skuli fara fram samkvæmt samníngum milli íslenska ríkisins og bandalagsins ogþeirra 
bandalagsríkja sem skuldbinda síg tií að sinna sHkum verkefnum. Loftrýmisgæsla hefur verið framkvæmd af flugherjum ban- 
dalagsþjóða NATO, undir umsjá Vamannálastofnunar.

4.1.2.3 Umsjón öryggissvæða og mannvirkja
Samkvæmt 12. gr. varnarmálaiaga, sbr. 3. ti. 7. gr., annast Vamarmálastofnun umsjón, rekstur oghagnýtingu allra öryggissvæða 
á ísíandi, auk mannvirkja sem þar eru staðsett. Öryggissvæði eru skilgreind skv. 18. tl. 5. gr. sem landsvæði sem íslensk stjórn- 
völdleggjacil varnarþarfa,þ.m.t. varnaræfinga, m.a. á vegum Bandaríkjannaeða annarra ríkjaNATO. Þau svæði sem hafa verið 
lýst scm öryggissvæði eru við Keflavíkurflugvöll, Miðncsheiði og Hclguvík. Bolaíjali, Gunnólfsvíkurfjall og Stokksnes hafa 
ekki veríð auglýst sérstaklega sem siík, cn samkvæmt ákvæðum greinargerðar með varnarmálalögum stendur vilji scjórnvalda cil 
að þeim vcrði formlega breyct úr varnarsvæði í öryggissvæði. Slíkc gerir utanríkisráðherra með auglýsingu. Varnarmálastofnun 
hefur umsjón og eftiriit með aðgengi og umferð um umrædd svæði og tryggir að farið sé að öryggisstöðlum NATO þar um. 
Veitir Varnarmálastofnun þannig aðgangsheimildir að umræddum svæðum, sbr. 13. gr. varnarmálalaga.
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4.1.2.4 Umsjón mannvirkja NATO
Samkvæmc 15. gr, varnarmálalaga annasc Varnarmálascofnun rekscur, umsjón og hagnýcingu mannvirkja og annarra cigna 
NATO hérlendis í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbinciingar ogheimildir íslands sem notenda* og gistiríkis.

Samkvæmt skilgreiningu 3. tl. 5. gr. varnarmáíalaga telst gistiríki vera það ríki sem tekur á móci liðsafla og búnaði á vegum 
NATO eða annarra ríkja sem koma að aðgerðum á yfirráðasvæði þess eða ferðast í gegnum það, Gisciríki heimilar að búnaður 
og/eða stofnanir NATO séu staðscttar á yfirráðasvxði þess og veidr stuðning vegna framangreinds, í  gistinkisstuðningi felst 
aðscoð borgarlegs oghernaðariegs eðiis sem gisdríki veitir NATO og/eða öðrum iiðsafla og stofnunum NATO sem staðsettar 
eru á yfirráðasvæði gistirikisins, koma að aðgerðum þar eða ferðast þar í gegn, sbr, 4. t l  5. gr. varnarmáialaga. Notendaríki er í
11. d. 5. gr. iaganna skiigreint sem ríki sem á grundvelli þjóðréccarskuldbindinga ber ábyrgð á tikeknum eignum NATO, þ.m.t. 
mannvirkjum, og notar þær m.a. í sjálfs sín þágu að virtum forgangsrétti bandalagsins.

Með brotdivarfi Bandaríkjahers tóku ísíensk stjórnvöld að fullu við gistiríkisábyrgð á öllum mannvirkjum NATO á íslandi. 
I því feist að stjórnvöld eru skuldbundin tii að sjá um rekstur og viðhaid þeirra mannvirkja sem fjármognuð hafa verið af 
Mannvirkjasjóði bandalagsins en hlutverk sjóðsins er að fjármagna mannvirki ogbúnað sem eru nauðsynleg varnarhagsmunum 
bandalagsins í heiid en eni umfram varnarþarfirhlucaðeigandi ríkis. Samhliðaþví að gegna nú hiutverki gistin'kis hefur ísiand 
gerst aðili að Mannvirkjasjóði NATO.

Varnarmáiastofnun ber á þessum grundveili, fyrir hönd ísienska ríkisíns, ábyrgð á því að mannvirki NATO séu ávallt riibúin 
til notkunar fyrír NATO, og þurfa þau því að vera í góðu ásigkomulagi á hverjum tíma.

Hafa þarf i huga að sérstakar skuidbindingar gtlda um umraddar eignir, þ.e. að þær þurfa að vera bandaiaginu tii reiðu þe- 
gar þörf krefur ogþær verða hvorki afskráðar né teknar til annarra nota en upphaflega var scofnað til nema að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum.

4.1.2.5 Varnaræfingar
í 2. mgr. 20. gr. varnarmálaiaga kemur fram að Vamarmálastofnun annist undirbúning og framkvæmd varnaræfinga og að 
stofnunin skuli gefa utanríkisráðiierra uppiýsingaskýrslu um hverja æfingu innan mánaðar frá lokum hennar. Verkefnið skýrir 
sig að mestu leyri sjáift og er sjáífsagt háð umfatigi og tegund viðkomandi varnarsefingar. Samkvæmt samkomulagi um fram- 
kvæmd varnarsammngs Islands og Bandaríkjanna frá árrnu 2006 var varnaræfingin Norður-Vikingur haidin í ágúst 2007 og 
september 2008. Aðrar rnínniháttar æfingar hafa einnigkomið til framkvæmda.

4.1.2.6 Gistiríkisstuðningur
Samkvæmt 19. gr. varnarmálalaga annast Varnarmáíastofnun framkvæmd gisciríkisstuðnings fyrir hönd ísienskra scjórnvaida, 
sbr. skiigreiningar hér að ofan. I gtstiríkisstuðningi feist meðal annars sú aðstoð sem stofnuninni er skylt að veita liðsafla og 
stofnunum NATO auk liðsafla annarra ríkja er kunna að dveija hériendis í boði íslenskra stjórnvaida, koma að aðgerðum 
hérlendis eða ferðast í gegnum landíð. I giscíríkisstaðningi feist því meðal annars umsjón með gistingu, aðföngum og annatri 
stuðningsþjónustu, þ.m.t. björgunarþjónustu.

4.1.2.7 Úrvinnsla og miðlun upplýsinga
Samkvæmt 23. gr. varnarmálaiaga sbr. 6. d. 7. gr., hvílir sú skyida á Varnarmálastofnun að annast úrvinnsiu upplýsinga úr 
upplýsingakerfum NATO og erlendra samscarfsaðila, sem stofnunin hefiir aðgang að, í því skyni að skilgreina hæctur og óg- 
nanir sem kunna að steðja að starfsemi ísíenskra rfkjsborgara á fjarlægum svæðum, m.a. vegna hernaðar eða annarra átaka. í 
athugasemdum með ákvæðinu segir að umrædd uppiýsíngavinnsla varði einungis erlend iandsvæði og muni fyrst og fremsc 
gagnast íslensku friðargæslunni, framkvæmd þróunarsamvinnumála og verkefnum tengdum aiþjóðasamviiuiu. Segir í 3. 
mgr. 23. gr. að stofnunin skuli miðia þess háttar upplýsingum áfram til utanríkisráðuneytisíns, annarra stjórnvalda og utan- 
ríkismáianefndar samkvæmt nánari ákvæðum sem ucanríkisráðherra skaí setja í reglugerð, sem þó skuli taka mið af stöðium og 
reglum NATO varðandi meðhöndlun siíkra uppiýsinga. Regiugerð afþessu tagi hefur hins vegar ekki verið sett.

Samkvæmt 6. d. 7. gr, varnarmáialaga annast Varnarmáiastofnun rekstur öruggra gagnatenginga við uppiýsingakerfi 
Atlantshafsbandaiagsins og undirstofnana. Um tengingar þessar fara öli örugg samskípti við Adantshafsbandalagið. Tengin- 
garnar eru grunnforsenda fyrir öruggtim samskiptum og samvinnu innan NATO, hvort sem um er að ræðaloftrýmiseftirlit, 
ioftrýmisgæsiu, uppiýsingasamskipri eða miðíun gagna samanber verklagsreglur NATO.

4.1.2.S Oryggisvottanir
Samkvæmt 24, gr. varnarmáialaga ber Varnarmáiastofnun ábyrgð á útgáfu öryggisvottana og trúnaðarstigi skjala. Auk þes- 
sa hefur utanríkisráðuneytið tilnefnt stofnunina gagnvart NATO sem NSA (e. Nationai Sccurity Authority) á íslandi og
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ber stofnunin í því Ijósi ábyrgð á öryggi og meðferð trúnaðarupplýsinga bandalagsins hér á Iandi. Einstaklingar seni þurfa 
aðgang að trúnaðaruppiýsmgum NATO skulu fyrsc hljóta, að virtum öryggisrcglum bandalagsins, öryggisvottun, cn án 
öryggisvottunar með samsvarandi trúnaðarsúgi og án þcss að nauðsyn standi til vcgna starfs er aðgangur að NATO trúnaðar- 
upplýsingum með öiiu óheímil!. Varnarmáiastofnun metur sjálfstætt þörf á trúnaðarstigi umsækjanda og hvort viðkomandi 
uppfyílir kröfur og rcglur vegna öryggisvottunar. Áður en að mati stofnunarinnar kemur er framkvæmd bakgrunnsskoðun á 
viðkomandi aðilum,

4.1.2.9 Ráðgjöf til utanríkisráðuneytis
Skv. 14. tl. 7. gr. skal Varnarmálastofnun undirbúa og taka þátt í mótun og setningu reglugerða og verklagsrcglna samkvæmt 
nánari fyrirmælum utanríkisráðherra. Fjölmörg ákvæði varnarmálalaga gera ráð fyrir nánari útfærslu i formí reglugerða 
eða verklagsreglna en vísað er cil reglna og staðla NATO vegna framkvæmdar flestra vcrkefna stofntmarinnar, auk annarra 
þjóðréttarskuldbindinga.

í samræmi við 11. tl. 7. gr. gerir Varnarmálastofnun einnig reglulegar hættumatsgrciningar, ekki aðeins fyrir ísland heldur 
einnig m.a. fyrir starfsvæði ísíensku friðargæslunnar og Þróunarsamvinnustofnunar. Auk þess fylgist Varnarmálastofnun 
sérstaklega mcð þróun mála á norðursióðum í Íjósi vaxandi áhuga og athygii rikja fyrir opnun siglingaiciða um póisvæðin og 
nýtingu auðlinda á svæðinu.

4.1.2.10 Samstarfvið rannsóknir og þróun á máíefnum stofnunarinnar
Ekki er að , finna nánari íýsingu á slíkum verkefnum Varnarmáiastofnunar en benda má á að árið 2008 var undirritaður sam- 
starfssamningur við AÍþjóðamáiastofnuJi Háskóia íslands um afmörkuð rannsóknarcfni auk annars samstarfs stofnunarinnar 
við háskóla og fræðasamfélagið.

4.1.2.11 Verkefni sem tengjast aðild Xslands að NATO og öðrum alþjóðasamningum á 
sama sviði
17.'10. d. 7. gr. varnarmáialaga er vísað til verkeín a Va rn armálas e ofn unar sem tcngjast beint aðild Isiands að NATO ogöðrum 
aiþjóðlegum alþjóðasamníngum á sama sviði. Er þar um að ræða þátttöku stofnunarinnar í nefiidum og undirstofnunum 
NATO, samstarf Varnarmálastofnunar við alþjóðastofnanir á sviði varnarmála og umsjón vcrkefna samkvæmt varnarsamn- 
ingi ísiands og Bandaríkjanna og samningum um rcttarstöðu Iiðsafla aðíldarríkja NATO o.fl. Þau vcrkcfni varða fyrst og 
frcmst framkvæmd þjóðréttarlcgra skuldbindinga ísienskra stjórnvalda gagnvart NATO, þ.m.t. virkri þátttöku Islands í 
bandalaginu.

4.1.2.12 Ö nnur verkefni
Ágrundvelii 15. tl. 7. gr. varnarmáiakgacrVarnarmálastofnungert aðannast í umboði utanríldsráðherra framkvæmd skipulags- 
og mannvirkjamála á öryggis- og varnarsvæðum, sbr. regiugerð nr. 736/2008 um skipulags- og mannvirkjamál á öryggis- og 
varnarsvæðum. Kemur fram í reglugerðínni að stofnuninni skuli heimilt að gera þjónustusamninga um framkvæmd slíkra 
verkefna en að stofnunin skuli bera undir iitanríkisráðuiieytið allar meiriháttar framkvæmdir sem hún fyrirhugar.

Auk upptalningar 7. gr. varnarmálalaga á verkefnum Varnarmálastofnunar má benda á að samkvæmt 17. gr. Iaganna skal 
stofnunin taka ákvörðun um greiðslu skaðabóta úr ríkissjóðí vegna skaðabótakrafinia utan samninga sem ísland hefur skuld- 
bundið sig tíl að grciða á grundveiii þjóðréttarsamninga á sviði varnarmáia. Eins og segir í athugasemdum við ákvæðið þá 
komahér hclst til greina ákvæði 2. mgr. 12. gr. viðbætis við Varnarsamninginn og 5. mgr. 8. gr. NATO SOFA. Er hér fyrst og 
fremst um að ræða þau tiivík þcgar liðsmaður scndiríkis veidur tjóni hérlendis við skyldustörf en í siikum tiivikum annaðist 
áður sérstök skaðabótanefhd siík mál. Sú nefnd var með varnarmáialögum lögð niður og verkefni hennar, þ.e. að semja um 
skaðabótakröfúr og greiða þær, voru færð til Varnarmálastofnunar.

4.1.3 Samantekt
A f framangreindri stuttri greiningu á forræði varnarmála á ísiandi og heistu hlutverka Varnarmálastofnunar samkvæmt 
varnarmálalögum er stofnuninni ætluð framkvæmd heistu varnarskuldbindinga Ísíands gagnvart NATO auk cinstakra an- 
narra varnarskuidbindinga gagnvart bandalagsríkjum beint. Stofnuninni hefur vcrið ætíað að vera íslenskum stjórnvöidum 
ráðgefandi um öryggis- og varnarmál, sem og hættumat. Með Vamarmáiastofnun átti að sameina sérfræðiþekkingu og fram- 
kvæmd varnarskuidbindinga á einum stað.

Varnarmáiastofnun er ætlað að annast samstarf við erlendan Iiðsafla og framkvæma varnarskuidbindingar íslands. fsland
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er herlausc ríki en engu að síður aðili að NATO og samkvæmt stefrm utanríkisráðherra í varnarmálum3073(17 byggir þjóðin 
varnir sínar á aðiid að NATO og tvíhliða samkomulagi við aðrar þjóðir. Til þess þarf samstarf við erlenda heri, umsjón og 
rekstur innviða sem og nægrar sérfræðiþekkingar til framkvæmdar framlags ísiands svo einhver dæmi séu tekin. Til þess var 
Varnarmálastofnun stofnuð. Hún er tengiliður miili borgaraiegrar starfsemi innaniands og hernaðarstarfsemi erlendra banda- 
iagsríkja, sem annarra ríkja að ákvörðun utanríkisráðherra.30830S

4.2 Varnarmálastofnun
Varnarmáiastofnun, sem tók tii starfa 1. júní 2008 á grundvelli varnarmáialaga, var sett á fót tii að bregðast við nýjum veruleika 
Islands í öryggis- og varnarmáium eftir að Bandaríkin ákváðu að hætta starfsemi sinni á Miðnesheiði og ílytja heriið skt burt. 
Kom það því til kasta ísienskra yfirvaida að sjá um framkvæmd þeirra skuldbindinga sem feiast f gerðum þjóðréttarsamningum 
við önnur rlkt á sviði varnarmála og bera ábyrgð á framkvæmd öryggis- og varnarmála hér á landi. Eins og fram kemur í 
varnarmálaiögum, þar sem fjailað er um varnarviðbúnað ríkisins og ycra öryggi þess, kemur Varnarmálastofnun fram fyrir 
hönd íslands gagnvart framkvæmdahlið NATO.

Þegar Varnarmáiastofnun var sett á fót með varnarmálalögum færði þáverandi utanríkisráðherra, rök fyrír því að setja bæri á 
fót sérstaka stofnun sem færi með framkvæmd verkefna á sviði öryggis- og varnarmála og að sú stofnun myndi heyra undir 
utanríkisráðuneytið. Eidd þótríþá rétt að sameina öryggis- og varnarmáÍ Iöggæsiu og almannavörnum á þeirri forsendu að slík 
aðgreining væri mikiivæg fyrir réttaröryggi borgaranna, enda væri siíkt ekki gert í okkar heimshiuta, Skýrt var tekið fram að 
ísland væri og yrði heriaust land,

Varnarmálastofnun sinnir samstarii og samskipmm við erlend ríki, hermálayfirvöld og alþjóðastofnanir á sviði öryggis- og 
vamarmála í umboði utanríkisráðherra.

4.2.1 Skipulag Varnarmálastofnunar

4.2.1.1 Stjórnun
Forstjóri Varnarmálastofnunar fer með stjórn hennar og ber ábyrgð á daglegum rekstri, skv. 8. gr. varnarmálaga. Forstjóri 
er eini embættismaður stofnunarmnar, skipaður af utanríkisráðherra tii firnm ára í senn. Forstjóri stýrir framkvæmdastjórn 
stofhunarinnar, srefnuxnómn og kemur fram út á við fyrir hönd hennar,

Forstjórni ræður starfsmenn stofnunarinnar, skv. 9- gr. varnarjnáialaga og skal tryggja að starfsmenn og verktakar uppfyili 
skiiyrði um öryggisvottun. Undir forstjóra heyra þrír framkvænndastjórar, sem hver ber ábyrgð á sínu fagsviði í samræmi við 
starfslýsingar hvers fyrir sig. Framkvæmdastjórar sjá jafnframt um samskipti við önnur fagsvið sem nauðsynleg eru til fram- 
kvæmda.

Einsogsjá m áám ynd7 erufagsviðinþrjú; undirsvið 1 heyrírstjómsýslaoglögfræði,undirsvið 2 heyriröryggiogstoðþjónusta 
og undir svið 3 heyrir Íofrvarnarkerfið og vökrun. Nánari skilgreiningar á starfsemi sviðanna má finna hér að neðan.

M y nd7 : S kipurit V arnarm álastofm m ar, drög

307 Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar utanríkisrádherra um utanríkis- og alþióðamál. (Löed fyrir A lþ inei á J36. Lögeia- 
fa rþ ing i 2008-2009.) M ars 2009.

308 Sjá greinargerð m eð varnarmálalögum.
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Mikil samvinna er nauðsynleg á miili sviða til að framkvæma verkefni stofnunarinnar í samræmi við Jög, reglur og skuldbind- 
ingar gagnvart NATO og bandalagsríkjum þess. Verkþættir helstu verkefna stofnunarinnar fara fram á öllum sviðum. Sá fram- 
la'æmdastjóri $em bcr ábyrgð á hverju verkefni fyrir sig ber ábyrgð á því að samstarfið milli sviða gangi snurðuiaust fyrir sig. 
Sem forstöðumaður stofnunarinnar ber forstjóri a;tíð höfuðábyrgð á að reksturinn fari eftir settum reglum og að aiíir þícttir 
skuldbindinga séu framkvæmdir.

^ v ið l :' * ; Stjórnsýsla

■ Fjármái

; Lögfræði

v?:.: Skjaiastórnun

: • Móttaka

> Sérverkefni

Þjónusta • Svið 2
fráöðrum : .' Öryggismál

:sviðum ;•: Áðföng

■ • Tölvuþjónusta

• Vlðhald, eftirlít og

i l i l i :  - 

I p : ® '  ■

■: rekstur mannvírkja

■

Svið 1
Svið 1 sinnir innri og ytri stjórnsýslu. Lýsir það sér annars vegar í sér- 
fræðiráðgjöf og samskiptum við aðrar stofnanir stjórnsýslunnar og hins vegar 
í sérfræðiráðgjof og samskiptum innan Varnarmálascofnunax. Þá er stjórn 
fjármála stofnunarinnar á sviði I .

Svið 1 sinnir jafnframt þeim lögfræðilegu úriausnarefnum sem fyrir 
Varnarmáiastofnun liggja. Slík iögfræðileg úrlausnarefni geta m.a. verið 
undirbúningur samninga við ericnd ríki og alþjóðastofnanir vegna 
loftrýmisgæslu eða varnaræfinga. Þá sinnir svið I almcnnum lögfræðistörfum 
svo sem þeim er ieiða af rekstri ör)'ggissvæða og skuldbindinga scm ísland 
hefur undirgengist vegna aðildar sinnar að NATO.

Svið 1 sinnir almennri skjalavörsíu stofnunarinnar, þ.e. skjalavörslu þeirra 
gagna sem ekki teljast til NATO gagna og tilheyra því málaskrá. Þá sinnir svið 
I móttöku gesta og öðru almennu skrifstofuhaldi.
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Sviö 2
Svið 2 sinnír öllum þáttum öryggismáia þ.m.t. mannauðsöryggi, raunlægu 
öryggi, upplýsinga öryggi og INFOSEC. Þannig er það á ábyrgð sviðs 2 að 
tryggja að reglum NATO um upplýsingaöryggi sé framfylgt, meðal annars 
með því að reka sérstakt skjalasafn fyrir trúnaðargögn NATO.

Svið 2 sinnir einníg tækníþjónustu og vélabúnaðarviðhaldi fyrir alla þætti 
loftvamarkcríisins, öruggu tölvukerfi NATO og almcnnan skrifstofubúnað 
stofnunarínnar. Starfsstöðvar tæknimanna eru ratsjárstöðvarnar, stjórnstöðin 
og öryggissvæðið við höfuðstöðvar Varnarmálastofnunar.

Þá sinnir Svið 2 umsjón, rekstri og viðhaldi allra starfsstöðva, mannvirk- 
ja, eftirlitskerfa og búnaðar Varnarmálastofnunar, þ.m.t. ratsjárstöðva á 
Miðnesheiði, Bolafjalli, Gunnólfsvíkurljalli og Stokksncsi og starfsstöðva á 

öryggissvæðinu við höfiiðstöðvar Varnarmálastofnunar.

Svið 2 sinnir einnig aðföngum og birgðahaldi (e. logistics) fyrír stofnunina, 
þ.m.t. aðföngum fyrír erlendan liðsafia þegar hér fer fram loftrýmisgæsla eða 
varnaræfingar í samræmi við gistiríldsskuídbindingar Islands.

Svið 3
Svið 3 sinnir daglcgri framkvæmd ioftrýmiseftirlits, kerfisreksturs 
loftvarnakerfisins og tengdra kerfa hér á iandi ásamt samþættingu og 
samræmingu verkefnisins. Á sviðinu fer fram samstæðustjórnun alls 
loftvarnakerfisins ogtengdra kerfa.

Starfsmenn svíðsins annast kerfissamantektir og skýrslugerð. Þar á meðal 
greiningu varðandi framtíðarreksturogkerfisuppfærslur sem starfsmenn leggja 
tillögur um. Þeir annast einnig framkvæmd þeirra samþykktra breytinga.

Starfsmenn sviðsins eru í daglegum samskiptum við stofnanir NATO vegna 
loftrýmiseftirlits, kerfisreksturs og tengdra verkefna. Starfsmenn sviðs 3 sinna 
cinnig upplýsingavinnslu og vöktun og skiia greinargerðum þar sem Iagt cr 
mat á ytri aðscæður tiJ lengri og skemmri tíma með úrlestrí, samræmingu og 
miðlun upplýsinga. Þegar fram fer loftrýmisgæsía eða varnaræfingar tekur svið 
3 þátt í daglegri framkvæmd í samráði við viðkomandi liðsafla.

54



Vk marskuldbindingar íslands

SLokaorð
Það er von Varnarmálastofhunar að greinargerðin leiði cii þess að ákvarðanataka stjórnvalda í máicfiium scm varða efndir 
íslenskra varnarskuldbindinga verði ávailt byggð á fuiinægjandi þekkingu á máiafiokknum. Varnir ísiands eru ekki byggðar 
á fælingarmætti kjarnorkuvopna þess, herstyrk eða cfnahagsiegu mikiivægi, heldur einungis á samningum við Önnur ríki. 
Því tryggir ísiand öryggi sitt best með því að scanda óaðfinnanlega við þjóðréttariegar skuidbindingar sínar og ieggja sitt af 
mörkum tií að önnur ríki geri siíkt hið sama. Sé Island ekki trúverðugur samstarfsaðtii á alþjóðavettvangi giatar það virðingu 
annarra ríkja og tiikali þess tii að samningar við það séu virtir rýrnar mjög.

Sifkt væri raunverulcg ógn við öryggi Isiands.
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Skammstafanaskrá
ACCS Air Command and Control Syscem

ACO Allied Command Operations

ACT Allied Command Transformation

BICES Battleííeid ínformauon CoIIection and Expíoication Systems,

BOD Board o f Directors

BOG Board o f Governors

C2 Command and Control

CACO COSM IC ATOMAL Controí Officer

CAOC Combined Air Operation Center

C C  AIR Command and Contnol Air

cco COSM ÍC Control Officer

CIS C om mun ication and Information Systems

CMM Chief Miiitary Mission

COMPUSEC Computcr Sccurity

COMSEC Communication Securíty

COS Chicf of Staff

CRYPTO Cryptographic

DCS Defence Courier Service

DDCS Danish Defence Courier Service

DSACEUR Deputy Supreme Allied Commander Europe

EAPC EurO" Atlantic Partnership Council

GIUK Greenland, Iceland and the United Kingdom

HNS Host Nation Support

IADS Iceland Air Defence System

IFC Imclligence Fusion Centre

IFR Instrument flight ruíes

ISAF Internationai Secority Assistaíice Force

JFC H Q Joint Force Command Hcadquarters

JIA Joint Implementation Agreement

MAP Membership Action Pian

MATAP Military Air Training and Aiert Proccdure

M C Military Committee

MILREPS NationaÍ MiJitary Representatives

NAC North Adantic Councií

NAC North Atiantic Councii

NACMA NATO Air Command and Control System Management Agency

NACM O NATO Air Command and Controi Management Organization
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NAMSA Maintenance and Suppíy Agency

NAMSO Maintenance and Supply Organization

NATINADS NATO Integrated Air Defence Syscem

NATO North Adantic Treaty Organízation

NBA NATO BICES Agency

NBO NATO BICES Organization

NCIRC NATO Computer Incident Response Capabtlity

NDA National Distribution Authority

NíB NATO Inteiligence Board

N ITC NATO Iníormarion and Technical Centre

N O R NATO Office o f Resources

NOS NATO Office of Security

NRC NATO Rassia Council

NRep Natíonai Representative

NSA Nationaí Security Authority

NSM Network Secudty Monttoring

N U C NATO Ukraine Commission

PABX Prívate Automatic Branch Exchange

PÍP Parmership for Peace

Q.RA Quick Reacúon Aterc

RASP Recognized Air and Sea Picture

SACEUR Supreme Aiíied Commander Europe

SFOR Stabilisation Force

SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe

SOFA Statns o f Forces Agreement

STANAG Standardization Agreements

TA Technical Agreement

TACAN Tactical Air Navigation

TRANSEC Transportation Securitv

USEUCOM Uníted States European Command

USEUCOM United States European Cominand

VFR Visuaí Fiight Rules
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