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Til umhugsunar vegna þingmáls 622. -  Frumvarp til laga um breytingu á lögum um
almannavarnir, nr. 82/2008

Vandinn við að fjölga orðinu „lögreglustjóri“, eins og frumvarpið leggur til.
1. Frumvarpið nær ekki að „skýra hlutverk", eins og sagt er í greinargerðinni, heldur er verið að fjölga þeim 

sem eiga að vinna að sama verkefninu án þess að tilgreina hlutverk hvers og eins. Til þess að skýra 
hlutverk þarf bæði að lýsa hlutverkunum og útskýra muninn á milli hlutverka mismunandi aðila. Hér er 
bara verið að setja fleiri saman í hóp, sem er ekki hjálplegt og eykur flækjustig.

2. Af hverju er verið að tvítelja lögreglustjóra í sambandi við almannavarnanefndir? Það kemur engin 
skýring á því.

3. Það flækir málin að ekki sé skýrt fyrir hverja er verið að gera viðbragðsáætlanir. Það þarf að útbúa margs 
konar viðbragðsáætlanir (t.d. fyrir sveitarfélögin sjálf, fyrir hvern viðbragðsaðila og sameiginlega áætlun 
um samstarf). Þegar ekki er ljóst við hvað er átt og má skilja að lögregla eigi að gera viðbragðsáætlun 
fyrir innra starf sveitarfélaga, sem náttúrulega getur ekki gengið. Ljóst er að lögreglustjóri getur ekki 
farið framhjá sveitarstjóra og sagt starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir verkum.

4. Ef átt við viðbragðsáætlun um samstarf viðbragðsaðila væri til bóta að útskýra það.

Sveitarfélög vs. almannavarnanefnd
5. Lögin þurfa að vera skýrari varðandi þátt sveitarfélaga annars vegar og samvinnu í samráðsnefndum hins 

vegar. Almannavarnanefndir eru samráðsnefndir, sérstaklega þegar um mö rg sveitarfélög er að 
ræða. Bæjarstjórar annarra sveitarfélaga hafa ekki stjórnsýslurétt innan hinna sveitarfélagana.

6. Þetta kemur oft fram á fundum í AÁ að nefndin er mjög veik stjórnsýslulega séð því að hún getur ekki 
sagt sveitarfélögum fyrir verkum. Hún er bara samráðsnefnd. Sveitarfélögin ráða hvað gerist innan dyra 
hjá þeim. Því þarf fókusinn að vera á sveitarfélagið, ef verið er að tala um ábyrgð á verkefnum.

Sjónarmið sveitarfélaga
7. Sjónarmið sveitarfélaga ná mun lengra fram í tímann en sjónarmið lögreglustjóra. Þau eiga samleið bara 

í blá byrjun, en sveitarfélög geta verið í mörg ár að huga að verkefnum og eru þá oft farin að vinna meira 
með forsætisráðuneytið og öðrum ráðuneytum.

8. Starfsmannafjöldi hjá flestum sveitarfélaga er mun fleiri en hjá lögreglustjóra. Árborg er með 1.000 
starfsmenn sem þarf að taka tillit til í viðbragðsáætlun.

9. Sveitarfélög eru hins vegar ekki að samhæfa marga ólíka viðbragðsaðila, eins og lögreglustjóri er að gera, 
heldur að hugsa um sínar deildir, sitt starfsfólk og að halda uppi þjónustu. Verkefnið er allt annað en það 
sem lögreglustjórar gera og því er samleiðin takmörkuð. Mikilvægt er að hafa þetta í huga þegar verið 
er að „skýra hlutverk".
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Fagleg þekking á áhættugreiningu
10. Áhættumat (-greining) er sérhæfð vinna, en frumvarpið fjallar um það eins og það sé einfalt að útbúa.

11. Áhættugreining er vel skilgreint vísindalegt hugtak. Áfallaþol ekki (alla vega ekki eins vel þekkt). Gott 
væri að skýra bæði hugtökin.

12. Suma þætti í áhættugreiningu má samnýta á meðal margra aðila eins og t.d. meðal sveitarfélaga og 
lögreglustjóra, annað er sérhæft fyrir tiltekna aðila.

13. Almannavarnadeild vinnur að áhættuskoðun (einfalt mat) og lögreglan hefur tekið þátt í því. Hverju er í 
raun verið að reyna að ná fram í frumvarpinu sem ekki væri hægt að gera án þessara lagabreytinga? Það 
er eins og verið sé að ná fram einhverju sem er ekki alveg skýrt.

14. Það þarf að efla getu sveitarfélaga til að vinna að eigin áhættugreiningum og viðbragðsáætlun, en sú 
sérfræðiþekking kemur ekki frá lögreglunni.

Tillaga að bæta við sérgrein um sveitarfélög
15. Hafa sérstaka grein um hlutverk sveitarfélaga.

o Sveitarfélögin gegna mikilvægu hlutverki þegar samfélagsröskun verður. 
o Þau eru að störfum í mörg á eftir að almannavarnastigi hefur verið aflétt.
o Nauðsynlegt að þau hafi áætlanir um hvernig þau ætla að vinna.
o Efla þarf sveitarfélögin til að sinna sínum verkefnum.

16. Gera meira úr þessu í sveitarstjórnarlögum?

Selfossi, 4. maí 2021, 
f.h. Sveitarfélagsins Árborgar,

Gísli Halldór Halldórsson 
Bæjarstjóri
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