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Slysavarnafélagið Landsbjörg gefur eftirfarandi umsögn um frumvarp tíl laga um 
breytingar á varnamálalögum nr. 34/ 2008, þskj. 972-581 mál.

Slysavaraafélagið hefur móttekið erindi utanríkismálane&dar Alþingis, sent með tölvupósti 23. 
apríl sl., þar sem óskað er eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á vamamálalögum, 
34/2008, 581. mál.

Slysavamafélagið Landsbjörg tekur ekki afstöðu til einstakra greina í fmmvarpinu.
Félagið vill hins vegar leggja mikla áherslu að yfírvöld standi vörð um Björgunarmiðstöðina í 
Skógarhlið þar sem Samhæfingastöð viðbragðsaðila er til húsa. Mikið framfaraskref var stigið 
árið 2003 þegar viðbragðsaðilar á íslandi skrifuðu undir samstarfssamning um starfrækslu 
sameiginlegar stjómstöðvar vegna leitar- og björgunaraðgerða sem ber heitið Samhæfingarstöðin 
(SST).
í greinargerð starfshóps á vegum ríkisstjómarinnar, undir forystu utanríkisráðuneytis, sem fylgir 
frumvarpi þessu er talað um flutning ákveðinna verkefiia almannavama, Vaktstöðvar siglinga og 
stjómstöðvar Landhelgisgæslunnar á Vallarheiði Reykjanesbæ. Félagið telur að það yrði mikil 
afturför í stjómun/samhæfmgu leitar og björgunar á og yfir hafinu og við strendur Islands. 
Samhæfingarstöðin er mikilvæg þegar kemur að leitar- og björgunarstörfum en þar sameinast 
allir viðbragðsaðilar og hinar ýmsu stofiianir til að tryggja sem best og faglegust viðbrögð sem 
völ er á. Hefur þetta fyrikomulag reynst mjög vel og vakið mikla eftirtekt erlendis og hafa aðrar 
þjóðir tekið þetta fyrirkomulag upp eftir Islendingum. Með því að bijóta upp þá samvinnu með 
því að flytja hluta þessara aðila frá Björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð eru þessar forsendur 
rofnar sem leiðir til lengri viðbragðstíma þegar mest á reynir. Getur það haft alvarlegar 
afleiðingar þar sem fyrstu mínútur í björgunarstörfum geta skipt höfuðmáli.

Slysavamafélagið Landsbjörg hefur verið leiðandi í björgunarmálum á íslandi og lagði á sínum 
tíma mikla áherslu á að koma upp Samhæfingar- og stjómstöð í Björgunarmiðstöðinni í 
Skógarhlíð. I stefnu félagsins í björgunarmálinn frá árinu 2000 segir m.a.:

„ efld verði samvinna við stjómvöld og aðra neyðarviðbragsaðila á landinu. Byggð verði 
upp ein stór stjómstöð sem sinnir öllum stœrri aðgerðum sem verða á landinu. 
Stjómstöðin á að samræma vinnubrögð allra þeirra aðila sem koma að og tengjast 
neyðarviðbrögðum hvort sem um er að rœða náttúruhamfarir, flugslys, stór slys eða aðra 
vá sem leiðir til víðtœks samstarfs. I  stjómstöðinni á að vera byggð upp öll sú aðstaða 
sem að gagni getur komið í stjómun og upplýsingaöflun fyrir aðgerðir“



Við teljum að þessi ste&a félagsins hafí orðið að veruleika með tilkomu 
Björgunarmiðstöðvarinnar og þeirri samhæfingar- og stjómstöð sem þar er innandyra.
Slysavarnafélaglð Landsbjörg leggur mikla áherslu að yfirvöld standi vörð um starfsemi 
Björgunarmiðstöðvarinnar í Skógarhiíð og þar með Samhœflngarstöðvarinnar (SST).
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