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Almennt:
Landssamband lögreglumanna (LL) hefur í sjálfu sér ekki á því ákveðna skoðun hvort 

leggja beri niður Varnarmálastofnun eður ei. LL mun því ekki gera athugasemdir við 

einstaka greinar frumvarpsins heldur einungis láta almennar athugasemdir duga.

LL finnst það skjöta skökku við að stofnun, sem komið var á laggimar, með lagasetningu 

árið 2008, til að fara með framkvæmd verkefna sem áður voru á höndum þess herafla sem 

Bandaríki Norður Ameríku voru með hér á landi, skuli nú vera lögð niður í þeirri mynd 

sem henni var komið á fót og talið var afar nauðsynlegt á sínum tima eða eins og nánar 

segir í athugasemdum með frumvarpi því sem þáverandi utanríkisráðherra Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir flutti á Alþingi:

Frumvarp þetta felur í sér reglur um þau verkefni og verkþætti sem Islendingar 
sinna á sviði varnarmála. Jajhframt er meö frumvarpinu lagt til að sett verði á fót 
stofnun sem fari með framkvœmd þessara verkefna og sinni þeim verkefnum sem 
leiða a f  loftrýmiseftirliti og loftrýmisgœslu Atlantshafsbandalagsins og rekstri 
loftvarnakerfls þess á Jslandi.
Frumvarpið byggist á þeirri meginforsendu að Islendingar eru herlaus þjóð og að 
ekki er vilji til þess a f hálju stjórnvalda að breyta þeirri staðreynd. Hér er settur 
skýr lagarammi um verkefni íslenskra stjórnvalda á sviði öryggis- og varnarmála
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og aðskilnað þeirra frá öðrum verkefnum stjórnvalda sem eru horgaraleg í eðli 
sínu, svo sem löggœsla og almannavarnir. ”!

Nokkru síðar í sömu athugasemdum segir:

„ I  Ijósi þess að ekki er cetlunin að setja á fó t íslenskan herafla er mikilvœgt að 
þessi verkefni séu skýrt skilgreind í lögum. Einnig er mikilvœgt að þau séu a f  
þessum sökum skýrt aðgreindfrá öðrum innlendum stjórnsýsluverkefnum. Þetta er 
sérstaklega mikilvœgt í tilviki lögreglu og landhelgisgœslu, sem eru í eðli sínu 
borgaralegar stofnanir og eiga að njóta trúnaðar sem slíkar. Það er afar 
mikilvægt fyrir réttaröryggi borgaranna að ekki sé blandað saman almennri 
löggœslu og störfum að landvörnum. I  okkar heimshluta eru lögreglu ekki falin 
verkefni er lúta að gœslu ytra öryggis ríkja.1,2

Þá er einnig áhugavert að lesa yfir ræðu þáverandí utanríkisráðherra, íngibjargar Sólrúnar 

Gísladóttur, þegar hún mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi íslendinga. í upphafsorðum 

sagði þáverandi utanríkisráðherra:

„ Virðulegi forseti. Ég mælifyrir frumvarpi til varnarmálalaga. Með frumvarpinu 
er stefnt að setningu laga sem gilda munu um stjórnsýslu varnarmála á íslensku 
yfirráðasvæði og um samstarf Jslands við aðrar þjóðir um öryggis- og varnarmál. 
Framlagning frumvarpsins er söguleg í sjálfu sér og rökrétt framhald þeirra 
tímamóta sem orðin eru í sögu landsins með brotihvarfi flotastöðvar 
Bandaríkjahers frá landinu eftir 55 ára starfsemi.
Nú er sá tími liðinn að Bandaríkin fari með fyrirsvar fyrir Jsland innan NATO á 
tilteknum sviðum. Sá tími er liðinn að Island þurfi engum peningum að kosta til 
varna sinna og sá tími er kominn að Island sjálft axli aukna ábyrgð á eigin 
öryggi. Því ber að fagna að nú er friðvænlegra í heimshluta okkar en oft áður. 
Um leið ber okkur öllum sem kjörin erum til ábyrgðarstarfa hér á hinu háa 
Alþingi að taka alvarlega skyldu okkar til að tryggja öryggi og varnir 
þjóðarinnar. Hér getur enginn skilað auðu. Verkefnið er okkar til að vinna 
núna. “3

Þó nokkur umræða varð í þjóðfélaginu á þeim tíma sem Varnarmálastofnun var komið á 

laggirnar og engum dylst það að andstaða var við það að stofnuninni yrði komið á fót.

1 Athugasemdir með frumvarpi ti! vamarmáíalaga.
2 Athugasemdir með frumvarpi til vamarmálalaga.
3 Úr ræðu utanríkisráðherra. Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur er hún mælti fyrir frumvarpi til
vamarmálalaga á 135 löggjafarþingi þann 17. janúar 2008.___________________________________________
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Talað var um bruðl, hemaðarbrölt o.fl. í þeim dúr, sem LL lætur liggja milli hluta hér en 

fínnst þó bæði rétt og nauðsynlegt að benda á í samhengi hlutanna. Með því frumvarpi 

sem hér er til umfjöllunar er lagt til að Varnarmálastofnun verði lögð niður og verkefni 

hennar samþætt, að hluta til, verkefnum Ríkislögreglustjóra annarsvegar og 

Landhelgisgæslu hinsvegar, sem gengur svo sem sjá má, á þeim ummælum sem höfð 

voru við stofhun Varnarmálastofnunar, þvert gegn því mikilvæga hlutverki sem varnir 

hvers lands eru fyrir viðkomandi land og lögð var áhersla á við stofnun 

Vamarmálastofnunar. í skýrslu starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu 

Stjórnarráðsins sem unnin var á vegum utanríkisráðherra, sem LL hafði því miður enga 

aðkomu að, er fjallað um möguleg samlegðaráhrif verkefna, sem nú eru á höndum 

Varnarmálastofnunar með verkefnum sem annarsvegar Ríkislögreglustjórinn og 

hinsvegar Landhelgisgæsían sinna nú. Það vekur athygli við lestur þessarar skýrslu að 

hún gengur í raun þvert á það sem fram kemur í þeim skýrslum, sem unnar voru og lagðar 

til grundvallar stofnun Varnarmálastofnunar en þar var einmitt talið nauðsynlegt að skilja 

á milli verkefna sem á sviði öryggis- og vamarmála og verkefna borgaralegs eðlis s.s. 

löggæsíu og almannavarna eins og fram hefur komið hér að framan. LL er þeirrar 

skoðunar að það gæti haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir borgaraleg hlutverk, 

hvorutveggja lögreglu og almarmavörnum, séu verkefni á sviðí hemaðarlegra vamarmála 

samþætt þessum borgaralegu hlutverkum. Hér gæti skapast alvarlegt fordæmi sem aftur 

gæti haft í för með sér ómaklega gagnrýni á þessar stofnanir. Sjá má fyrir sér að verið sé 

að fela borgaralegum stofnununum vald til að stunda hernaðarnjósnir, sem augljóslega 

samrýmast ekki þeim mikilvægu borgaralegu verkefnum sem þessar stofnanir eiga að 

fara með er kemur að löggæslu og almannavörnum, í víðasta skilningi þeirra verkefna.

í athugasemdakafla með frumvarpi til varnarmálalaga, þar sem tjaflað er um einstaka 

greinar frumvarpsins er enn frekar hnykkt á því sem fram hefur komið hér framar í 

athugasemdum LL:

,J  fyrsta lagi er hér œtlunin að afmarka skýrlega valdheimildir stjórnvalda

varðandi varnartengd verkefni. Frumvarp þetta felur í sér þá réttarbót að
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vamarmálatengdri starfsemi á Islandi er, í samrœmi við vandaða 

stjórnarfarshœtti, settur skýr lögmœltur rammi. Hér er leitast við að tryggja 

stjórnvöldum skýrar valdheimildir á sviði varnarmáiastjórnsýslunnar en um leið 

reynt að taka tillit til sérsjónarmiða vegna þjóðréttarleg[r]a skuldbindinga á sviði 

varnarmála.

I  öðru lagi er markmið frumvarpsins það að greina með skýrum hœtti á milli 

varnartengdra verkefha og borgaralegra verkefna sem lúta að löggceslu og innra 

öryggi ríkisins. Frumvarp þetta lýtur að verkefnum sem varða varnarviðbúnað 

ríkisins og ytra öryggi þess. Þessi verkefni eru flest tilgreind sem stoðþjónusta 

við hernaðarstarfsemi en ekki sem hreinrœktuð borgaraleg starfsemi...

...Árétta ber hér mikilvœgi þess fyrir réttaröryggi borgaranna að aðgreina 

varnartengd verkefni frá borgaralegum verkefnum á sviði öryggisgœslu og 

löggœslu. Þetta er í samræmi við þá staðreynd að það tíðkast ekki í okkar 

heimshluta að fela lögreglu verkefni er lúta að gæslu ytra öryggi ríkja. Með 

frumvarpinu er því mœlt fyrir um skýran aðskilnað, nokkurs konar lagalegan 

eldvegg, milli handhafhar þessara tveggja verkefna framkvcemdarvaldsins. Þetta 

er til þess fallið að tryggja og auðvelda lýðrœðislegt eftirlit með varnartengdri 

starfsemi og auka gagnsœi íframkvæmd varnartengdra verkefna. "4

Að mati LL er öþarfi að fara fleiri orðum um það sem fram kemur í athugasemdum sem 

fylgdu frumvarpi til varnarmálalaga þegar þau voru lögð fyrir á 135. löggjafarþingi 

íslendinga.

Því miður virðist það svo? við lestur áðumefndrar skýrslu, sem unnin var á vegum 

utanríkisráðherra að grundvallar misskilnings virðist gæta í þeim hugmyndum sem koma 

fram í skýrslunni með það hvað eðlilegt geti talist að samþætta af varnarmálaverkefnum 

annars vegar og borgaralegum verkefnum eins og almannavörnum og innri öryggismálum 

íslands. í skýrslunni er talað um að góð samsvörun sé á milli verkefna sem unnin eru hjá 

lögreglu og landhelgisgæslu annarsvegar og Varnarmálastofnun hinsvegar en þessi

4 Úr athugasemdakafla með frumvarpi til vamarroálalaga þskj. 565 -  331 mál, 135 löggjafarþing._________
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fullyrðing er í mjög veigamiklum atriðum alls ekki rétt t.a.m. er varðar almannavarnir og 

innri öryggismál íslands, sbr. einnig það sem fram kemur í athugasemdum með 

vamarmálalögum á sínum tíma.

Svo því sé haldið til haga í þessari umræðu þá er það alveg klárt að almannavarnir eru 

borgaralegt verkefni á ábyrgðarsviði borgaralegra stjórnvalda hverju sinni. Sama gildir 

um löggæslu og innri Öryggismál ríkja. Það er vissulega rétt að almannavarnastofnanir 

NATO ríkja hafa með sér ýmislegt samstarf á grundvelli NATO samstarfsins þar sem 

horft er t.a.m. til gagnkvæmrar aðstoðar milli landa. Hið sama gildir um 

almannavarnasamstarf í millum Norðurlandanna, við Evrópusambandsríkin á grundvelli 

EES samningsins og einnig Sameinuðu Þjóðirnar í gegnum það samstarf (dæmi: aðstoð 

rústabjörgunarsveita íslands t.d. á Haiti og víðar). Hafa ber í huga að þær hugmyndir, 

sem fram koma í áðurnefndri skýrslu til utanríkisráðherra, um að færa almannavarnir í 

sérstaka stofnun á Keflavíkurflugvelli, sem um íeið yfirtaki og fari með NATO verkefni 

er í raun NATO og varnarmálavæðing almannavarna íslands. Það eitt hlýtur að vera 

mjög alvarlegt mál.

Það að flytja starfsemi almannavarna tií Suðurnesja væri einnig mikil afturför frá því 

skipulagi sem nú er að fínna í samhæfmgarmiðstöðinni sem starfrækt er í 

björgunarmiðstöð lögreglu, almannavarna (hluti lögreglu), landhelgisgæslu, Rauða 

Krossins, Neyðarlínunnar, flugumsjónaraðila, landlæknis o.fl. björgunar- og 

viðbragðsaðila, í Skógarhlíð í Reykjavík. Hér verður einnig að horfa til nálægðar við 

stjómsýsluna almennt, ráðuneytin og aðgengi ráðherra að björgunarmiðstöðinni á tímum 

hættuástands. Það er ljóst, af hálfu LL, að ekki er séð að hagræðing geti verið fólgin í því 

að flytja þessa starfsemina að hluta eða öllu leyti af höguðborgarsvæðinu og ljóst að 

gríðarlegur stofn- og rekstrarkostnaður væri því samfara auk þess sem viðbragðstími á 

hættustund myndi stóraukast, sem aftur hefði f för með sér aukinn kostnað og hættu á að 

það ástand sem bregðast þyrfti við hverju sinni, myndi skapa aukna hættu fyrir 

almenning. Það eitt getur elcki talist viðunandi.

Hér þarf einnig að horfa til þess sem LL tiltók í umsögn sinni um frumvarp til breytinga á 

lögreglulögum er varðar samstarf aðila í tengslum við vamir gegn hryðjuverkum og
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ákvörðunar íslenskra stjómvalda um aðildarumsókn að Evrópusambandinu. í þeirri 

vinnu sem nú er unnin í samningahópi varðandi kafla 23. og 24. þ.e, dóms- og 

innanríkismál er ljóst að íslensk stjórnvöld verða að hlýta tilmælum Evrópusambandsins 

er lúta að aðgerðum gegn hryðjuverkum og ýmsar tilskipanir sem bæði þarf að innleiða í 

íslensk lög og nauðsynlegt að horfa til í því samhengi sem hér um ræðir og bæði er varðar 

endurskipulagningu lögreglu og þeirrar hugmyndar sem hér er til umfjöllunar þ.e. 

niðurlagning Varnarmálastofnunar. Hér er um löggæsluverkefni að ræða og má nefna að 

mjög líklega mun koma til stóraukins kostnaðar við aukinn mannafla og rekstur t.d. 

sérsveitar, greiningar-. alþjóða- og almannavarnadeilda Ríkislögreglustjórans, sem 

sameiginlega koma að þeim verkefnum sem hér er rætt um, Þær hugmyndir sem hafa 

komið fram um tilflutning þessara verkefna til einstakra lögregluembætta, utan embættis 

Ríkislögreglustjóra, hefðu því í för með sér mikla afturför í þeirri vinnu sem unnin hefur 

verið á þessu sviði og Ijóst að slíkar hugmyndir ganga gegn því sem fram kemur í 

áðurnefndum köflum og þar með einnig gegn því sem lagt er upp með varðandi 

aðildarumsókn íslands að Evrópusambandinu.

Hér er einnig mjög nærtækt að horfa til almannavarnaástandsins, sem skapast hefur með 

eldgosunum annarsvegar á Fimmvörðuhálsi og hinsvegar í Eyjafjallajökli, sem öllum er í 

fersku minni. LL fullyrðir að þau skipulögðu vinnubrögð sem þar sáust með virkjun 

samhæfingarmiðstöðvarinnar í Skógarhlíð væru í uppnámi ef þær hugmyndir sem hér 

hafa verið til umræðu og reifaðar að ofan ná fram að ganga.

Innri öryggismál íslenska ríkisins eru klárlega borgaralegs eðlis, s.s. fram hefur komið og 

finna má í athugasemdum með varnarmálalögum þegar þau voru lögð fram á Aiþingi á 

sínum tíma. Hér er því alls ekki um vamarmálatengt verkefni að ræða. Ekki er sama 

öryggismál tengd hernaðarlegum verkefnum og löggæslulegum og virðist ekki gerður 

skýr greinarmun á hugtakanotkun þ.e. annarsvegar varnar- og öryggismál og hinsvegar 

löggæslu- og öryggismál. Þó nokkur eðlismunur er á þessum tveimur hugtökum þar sem 

í fyrra tilfellinu er um að ræða hernaðarlega tengd öryggismál en í því síðara 

löggæslulega tengd (borgaraleg / öryggi borgaranna almennt) öryggismál. Horfa verður
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til þeirrar síaðreyndar, s.s. fram kemur í áðumefndum athugasemdum við 

varnarmálaiögin á sínum tíma, að á Vesturlöndunum eru skýrir „eldveggir” á milli 

borgaralegrar löggæslu og starfsemi herja viðkomandi landa. Þetta er gert til þess að 

koma í veg fyrir afskipti hernaðarlegra yfirvalda eða beitingu herja landanna gegn 

borgurum þeirra og því oft á tíðum aðstoð herja, við löggæslulega tengd verkefni, 

beinlínis bönnuð í sumum löndum.

í því samhengi sem hér hefur verið sett fram er rétt að halda því til haga að á öllum 

Norðurlöndunum eru öryggisþjónustur hluti af lögreglu viðkomandi landa. Hvað ísland 

varðar heyra slík verkefni til greiningardeildar ríkislögreglustjóra að því marki sem þeim 

er sinnt hérlendis. Þetta er talin eðliieg blanda af löggæslu og innri öryggismálum 

viðkomandi ríkja. Þar telst auk þess eðlilegt að hafa skýrar afmarkanir á milli þeirra og 

hernaðarlegra verkefna. Það er hins vegar staðreynd að borgaralegar öryggisþjónustur 

NATO ríkja hafa samstarf sín á milli en þær eru hinsvegar á engan hátt stofnanir sem 

sinna varnarmálaverkefnum heldur ógnum vegna hryðjuverka, njósna o.fl. ógna innan 

ríkisins. Að mati LL er hætta á því að, ef þær hugmyndir sem fram koma í því um 

samþættingu verkefna sem falin hafa verið Varnarmálastofnun á sviði hernaðarmála, við 

verkefni er tengjast starfsemi lögreglu, þá lokist fyrir það aðgengi sem lögregla hefur að 

upplýsingum sem nú eru aðgengiiegar í því borgaralega samstarfi sem Iögregia á íslandi 

hefur við sambærilegar stofnanir. Hins vegar getur lögreglan sinn verkefnum í tengslum 

við öryggismál hjá NATO líkt og verið hefur og samstarf á því sviði áfram enda ekki um 

hernaðarlegt samstarf að ræða.

í framangreindri skýrslu starfshóps ríkisstjórnarinnar gætir þess misskilnings að 

allnokkur skörun sé á verkefnum Landhelgisgæslu og ríkislögreglustjóra. Þvert á móti 

starfa stofnanirnar náið saman á ýmsum sviðum varðandi löggæslu, björgunarstörf og 

almannavamir og veita hvor annarri stuðning en þær hafa ekki sama hlutverkið né er um 

tvíverknað að ræða. Það dæmi sem tekið er fyrir í skýrslunni lýsir vanþekkingu á 

hlutverkaskiptingunni milli starfa lögreglunnar annars vegar og hins vegar 

Landhelgisgæslunar við þau störf sem hún sinnir við löggæsíu á hafinu. Lögreglan sinnir
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einnig löggæsluverkefnum er varða hafið og verkefni sem Landhelgisgæslan stofnar til 

eru færð í hendur lögreglu við fyrsta tækifæri. Það er eðlilegt og rökrétt að embætti 

ríkislögreglustjóra fari með yfirstjórn aðgerða vegna hryðjuverka á sjó, svo sem sjórána. 

Ríkislögreglustjóri hefur þetta hlutverk sem stofnun á landsvísu og embættið starfrækir 

lögreglusérsveit skipaða lögreglumönnum sem sinna almennri löggæslu og eins því að 

lögreglan sinnir að sjálfsögðu lögbrotum á hafinu líka. Samstarf er milli stofnanana við 

slík verkefni eins og vera ber þar sem hvor aðili um sig sinnir sínu hlutverki. Ekki verður 

séð að hagræðing felist í að sameina stofnanimar og auk þess yrði það til þess að varla 

yrði hægt að fela Landhelgisgæslunni aukin verkeíhi varðandi varnarmálaþáttin ef um 

það yrði að ræða vegna þess nauðsynlega aðskilnaðar þar þarf að vera á milli.

Ef lögin um Varnarmálastofnun eru skoðuð er engin skörun á milli verkefna 

Varnarmálastofnunar og ríkislögreglustjóra. Frekar er um nauðsynlegan aðskilnað að 

ræða milli hemaðarstarfsemi og löggæslu og innri öryggismála. Aðskilnaðurinn kemur 

samt ekki í veg fyrir e.h. samstarf um ákveðna þætti þó ekki sé öllu miðlað á milli 

samanber samstarf lögreglu við aðrar stofnanir svo sem skattayfírvöld. Með sama hætti 

gæti lögreglan haft samstarf við Landhelgisgæsluna áfram verði henni falið að sinna 

meira varnartengdum verkefnum.

Að teknu tilliti til þess sem að framan greinir verður að hafa það í huga að t.d. njósnir 

hverskonar, hryðjuverk og vamir gegn þeim eru, á Vesturlöndum, lögreglumálefni 

viðkomandi ríkja og því á verkefnasviði lögreglu en ekki herja viðkomandi landa.

LL geldur varhug við því að framlagt frumvarp um niðurlagningu Varnarmálastofnunar 

og samþættingu verkefna hennar, eins og þau eru sett fram í skýrslu þeirri sem áður hefur 

verið nefnd og virðist vera grundvöllur þess lagafrumvarps sem hér hefur verið til 

umíjöllunar, verði samþykkt óbreytt.
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Þá íeggur LL áherslu á það sem áður hefur verið sett fram í umsögn LL um frumvarp til 

laga um breytingu á lögregluíögum og drepið hefur verið á hér ofar varðandi kafla 23. og 

24. í tengslum við aðildarumsókn íslands að Evrópusambandinu.

Að síðustu ítrekar LL það sem áður hefur verið sagt að nauðsynlegt er, að mati LL, að 

skoða heildstætt réttarvörslukerfið á íslandi, hlutverk lögreglu, vamarmálatengda 

starfsemi o.fl. í stað þess sem nú virðist vera raunin að unnið er að þessum málum í 

ýmsum hlutum í hinum ýmsu ráðuneytum og að því er virðist án heildstæðrar yfirsýnar 

yfir málaflokkinn.

Þá ítrekar LL það sem áður hefur verið sagt í umsögn LL um frumvarp til breytingu á 

lögreglulögum að afar lítill tími er gefmn umsagnaraðilum til að koma að athugasemdum 

sínum, sem eitt og sér verður að teljast alvarlegt í ljósi þeirra gríðarlega miklu hagsmuna 

sem hér hafa verið til umræðu.

LL áskilur sér að lokum allan rétt til að koma að frekari ábendingum og athugasemdum á 

síðari stigum málsins.

F.h.L bands Iögreglumanna

Snorri Magnússon 
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