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Efni: Umsögn um frumvarp til varnarmálalaga (afnám Varnarmálastofnunar), 581.
mál.

Siglingastofhun íslands vísar til tölvupósts nefiidasviðs Alþingis dags. 23. apríl 2010, þar sem 
send er til umsagnar stofnunarinnar ínamvarp til vamarmálalaga (afiiám 
Vamarmálastofiiunar), 581. mál.

Siglingastofhun vill taka eftirfarandi fram:
Siglingastofiiun íslands er ábyrg fyrir vöktun skipaumferðar við landið og rekstri 

leiðsögukerfa til siglinga.

Arið 2003 var tekin ákvörðun um að koma á fót miðstöð leitar og björgunar 
(samhæfingarmiðstöð) í Skógarhlíð 14 og var Siglingastofiiun íslands aðili að 
samstarfssamningi þar að lútandi frá byxjun.

Hugmyndafræðin með stofiiun samhæfingarmiðstöðvarinnar var að koma fyrir á 
einum og sama stað annars vegar vöktun umferðar á sjó og landi og boðun viðbragðsaðila (í 
500 metra fjarlægð fiá vöktun flugumferðar, sem fram fer á Reykjavíkurflugvelli) og hins 
vegar stjóm og skipulagi leitar og björgunar sem vera skyldi aðskilin frá hinni daglegu 
vöktun. Með þessu voru boðleiðir milli vöktunar annars vegar og leitar og björgunar hins 
vegar styttar mjög.

I samræmi við þessa steftiumörkun var ákveðið að Siglingastoftiun íslands kæmi upp 
vaktstöð siglinga í Skógarhlíð og var það gert árið 2004 með sérstökum lögum um vaktstöð 
siglinga nr. 41/2003 og samið við Neyðarlínuna, um rekstur hennar.

Um sama leyti fluttu þeir aðilar sem annast framkvæmd leitar og björgunar, þ.e. 
Landhelgisgæslan og Slysavamarfélagið Landsbjörg, höfuðstöðvar sínar i Skógarhlíð.

Reynslan af þessu sambýli vöktunaraðila og björgunaraðila sem og rekstri 
samhæfingarmiðstöðvarinnar er mjög góð. Reyndar þyrfti að skerpa nokkuð skilin milli 
vöktunar og leitar og björgunar en návígið er af hinu góða.
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Nú vinnur samgöngu- og sveitarstjómaxráðuneytið að endurskipulagningu 
samgöngustofeana. í þeirri vinnu er ekki litið útfyrir núverandi mörk ráðuneytisins en stefnan 
tekin á að færa saman vegagerð, leiðsögukerfi á sjó og vöktun skipaumferðar. 
Siglingastofiiun telur nauðsynlegt að líta á hlutina í víðara samhengi og tekið verði mið af 
stefiiuyfirlýsingu núverandi ríkisstjómarflokka en þar segir að innanríkisráðneyti verði 
stofiisett. Verkefiii þau sem ljallað er um hér að framan, þ.e. vöktun umferðar og leit og 
björgun munu væntanlega öll falla undir nýtt innanríkisráðuneyti. Siglingastofiiun tekur því 
undir það sem kemur fiam í athugasemdum við frumvarpið að stofiiun innanríkisráðuneytis 
verði tímasett sem fyrst og vinna við endurskipulagningu allra stofiiana sem undir það munu 
heyra verði unnin samhliða og í samræmi við stefhumótun fyrir nýtt ráðuneyti.

Virðingarfyllst,

F .h c  Siglingastofnunarjslands,

Hermann Guðjónsson, sigling astjóri


