Slysavarnafélagið Landsbjörg - Minnispunktar um almannavarnir og viðbragð í dreifbýli.
Inngangur
Slysavarnafélagið Landsbjörg (SL) hefur undanfarin misseri haft áhyggjur af þróun
almannavarnamála hér á landi. Þeir þættir sem SL telur að betur mættu fara byggjast fremur á
kerfislægri hönnun almannavarnakerfisins, umboði til athafna og fjármögnun, heldur en öðrum
þáttum.
Viðbragð í dreifbýli
Til þess að almannavarnir virki sem skyldi þegar á reynir þurfa allir viðbragðsaðilar að vera í stakk
búnir til að takast á við hlutverk sín á hverjum tíma. Það er áhyggjuefni að í fámennari byggðum
landsins, sveitum jafnt sem þorpum og jafnvel meðalstórum byggðalögum, sé viðbragð
almannavarna á herðum sömu einstaklinga sem þannig bera í raun marga hatta. Á þessum
svæðum er alþekkt að björgunarsveitarmaðurinn sé jafnframt slökkviliðsmaður,
sjúkraflutningsmaður og/eða jafnvel lögreglumaður, eða fulltrúi Rauða krossins o.s.frv. Þegar
kemur að viðbragðsáætlanagerð er gert ráð fyrir því að hinir mismunandi viðbragðsaðilar leggi til
mannafla til að manna „sínar“ stöður. Þegar á reynir, og hefur margsýnt sig á æfingum, standast
áætlanir um mannafla illa þar sem sömu aðilar eru jafnvel skrifaðir í fleiri en eitt hlutverk, hjá
sitthvorum viðbragðsaðilanum.
Vissulega er þetta vandi sem tengja má við fólksfjölda og neikvæða byggðaþróun en fram hjá því
verður ekki litið að hluti þessa vanda er tilbúinn af yfirvöldum. Má þar nefna samþjöppun
sjúkraflutninga á landsbyggðinni, fækkun í starfsliði, afnám vakta o.s.frv. Vissulega augljós
hagræðing í daglegum rekstri en raunveruleg ógn við viðbragð almannavarna á neyðarstund og
hefur ítrekað verið mætt með viðbragði sjálfboðaliða. Þannig er mikil ábyrgð sett á herðar
sjálfboðaliða sem eiga erfitt með að segja nei þegar kemur að slíkri aðstoð. Sama má segja um
ýmsa innviði s.s. stórkostlega fækkun flugvalla á landinu en flugvöllum hefur verið lokað og þeir
aflagðir þar sem dagleg þjónusta er ekki lengur fyrir hendi o.s.frv. Rökrétt þróun út frá daglegum
rekstri vallanna en sennilega hefur lítið verið hugsað til þess að einstaka flugvöllur skipti máli út
frá öðru en rekstrarlegu sjónarmiði og að mögulega þyrfti að viðhalda einhverjum af þessum
flugvöllum m.t.t. hagsmuna almannavarna. Ekki er vitað til þess að áhættumat hafi verið gert
samhliða m.t.t. almanna- og almannavarnahagsmuna.
Uppfæra þarf áhættuskoðun almannavarna en skýrslan er síðan 2011. Breytt samfélagsmynd,
með m.a. stóraukinni ásókn ferðamanna, hefur í raun breytt landslaginu mjög mikið. Það er því
ekki lengur aðeins um íbúa hvers héraðs að ræða þegar kemur að viðbragði, s.s. ef rýma þarf
svæði og/eða heilu þorpin. Þar geta verið ferðamenn í hundraða eða jafnvel þúsunda tali en því
miður hafa innviðir lítið fylgt þessari þróun síðustu ár. Það er því ekki um það að ræða að áfallaþol
hafi verið bætt svo neinu nemi frá því áhættumatið var gert 2011 þrátt fyrir skýrar ábendingar
um mikilvægi þess eins og kemur fram í matinu.
Viðbragðsáætlanir eru einn mikilvægasti þáttur almannavarna og þótt margt gott hafi verið gert
þar á síðustu árum er enn langt í land að til séu áætlanir um mikilvæga áhættuþætti. Þrátt fyrir

að snjóflóð hafi tekið flest mannslíf af þeim í náttúruhamförum hérlendis er ekki til áætlun um
viðbrögð við snjóflóðum.
Flest sveitarfélög þar sem snjóflóðahætta er hafa rýmingaráætlanir vegna þeirra en ekki eru til
viðbragðsáætlanir um viðbrögð eftir að flóð er fallið og lífbjörgun tekur við. Þetta er
umhugsunarefni á sama tíma og uppbyggingu ofanflóðavarna víða um land hefur ítrekað verið
frestað.
Í þeim eldgosaáætlunum sem til staðar eru og þeim jarðskjálftaáætlunum sem til eru er ekki
fjallað um hvernig skuli vinna ef kemur til leitar og björgunar. Ekki er fjallað um hvernig eigi að
koma fólki til bjargar, hvert á að flytja slasað fólk og hvernig skipulagi er almennt háttað. Taka
skal fram að til eru hópslysaáætlanir í nokkrum umdæmum en ekki er fjallað um tengingu þarna
á milli í umræddum áætlunum. Hópslysaáætlanir eru líka afar almenns eðlis en með innleiðingu
kafla um leit og björgun beint í áætlanir má taka tillit til sértækra aðstæðna vegna þeirra ógna
sem áætlunin tekur til.
Almannavarnir
Um árabil hafa almannavarnamál verið á ábyrgð annars vegar lögreglustjóra sem fara með
yfirstjórn almannavarnamála í sínu umdæmi og hins vegar sveitarfélaganna sem fara með
almannavarnir í héraði, s.s. að skipa almannavarnanefndir, vinna áhættumat, áhættugreiningu
og gerð viðbragðsáætlana, sem og að æfa viðbragð til samræmis við áætlanir. Ber hvor
ábyrgðaraðili kostnað af sínum verkefnum. Til er samningur um Hjálparlið almannavarna, þ.e.
samningur Ríkislögreglustjóra við Rauða kross Íslands, og Slysvarnafélagið Landsbjörg um
hlutverk þeirra í heildarskipulagi hjálparliðs vegna almannavarna. Samkomulag þetta var
undirritað 7. Mars 2012 og gilti í fimm ár. Samkomulagið hefur ekki verið endurnýjað né sérstakur
samningur RLS við SL um sama efni.
Aðgerðastjórnir
Aðgerðastjórnir, undir stjórn lögreglustjóra, eru skipaðar fulltrúum Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, Rauða Krossins, fulltrúa almannavarnanefndar auk annarra hlutaðeigandi
viðbragðsaðila og öðrum aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni. Vissulega er vel að þessum
málum staðið víða en því miður lítil og jafnvel engin virkni annarsstaðar, sem er áhyggjuefni.
Þjálfun og æfingar eru fáar eða ekki í boði utan flugslysaæfinga Ísavia sem haldnar eru á fjögurra
ára fresti á og við helstu flugvelli landsins. Úr þessu má bæta með tíðari æfingum og annarri
menntun og þjálfun.
Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð
Samhæfing aðgerða þegar umfang atburðar krefst fer fram í Samhæfingarstöðinni í Skógarhlíð.
Áhöfn samhæfingarstöðvarinnar er skipuð fulltrúum frá helstu viðbragðsaðilum og
hagsmunaaðilum í almannavarnaskipulagi og fá þeir sérstaka þjálfun. Hefur sá þáttur gengið mjög
vel bæði með fræðslu og æfingum. Almannavarnadeild RLS í samvinnu við Slysavarnafélagið
Landsbjörg hefur séð um þjálfun áhafna á SST námskeiðum.
Samhæfingarstöðin hefur lengi verið olnbogabarn hvað varðar eðlilega tækniþróun stöðvarinnar
og þrátt fyrir að vera með sjálfstæða stjórn þá hefur tryggt fjármagn til framþróunar ekki haldist
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í hendur við tækniþróun og endurnýjun búnaðar verið lítil. Æskilegt væri að lágmarks starfsemi
verði haldið úti í samhæfingarstöð allan sólarhringinn.
Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra
Almannavarnir ríkisins voru færðar undir Ríkislögreglustjóraembættið (RLS) árið 2003 og hefur
almannavarnadeild verið starfrækt þar æ síðan. Þannig varð hin sameiginlega regnhlíf, sem
almannavarnir eru, orðin að deild í rekstri eins viðbragðsaðila almannavarnakerfisins, með þeim
kostum og göllum sem því fylgir. Ekki er hér nokkur efi um hlutverk lögreglunnar í keðju
almannavarna né heldur deilt á ábyrgð lögreglu á leit og björgun. Almannavarnir eru bara svo
miklu meira en lögreglumál. Með tilfærslu almannavarna til RLS var fjárhagslegu sjálfstæði
almannavarna breytt, enda málaflokkurinn þá háður rekstri RLS með beinum hætti og þarf þannig
að lúta mögulegri hagræðingu í rekstri þess embættis óháð hvort sú hagræðing komi
almannavörnum yfirleitt nokkuð við. Ókosti þessa fyrirkomulags má glögglega sjá stað í þróun
Samhæfingarstöðvarinnar (SST) en stöðin hefur sérstaka stjórn sem segja má að sé valdlaus til
ákvarðana enda bundin fjárheimildum RLS eins og áður segir. Hér skal ítrekað að hér er aðeins
verið að benda á augljósa galla þeirrar umgjörðar sem almannavarnir búa við en ekki verið að
deila á embætti RLS, einstaka starfsmenn þess eða daglegt verklag.
Rýni atvika og atburða er ein megin forsenda þess að hægt sé að læra af reynslunni, ná fram
„bestun“ og lágmarka hættu á að mistök endurtaki sig. Því miður er það svo að nær ekkert hefur
verið gert í rýnivinnu almannavarnaaðgerða í nærri tvo áratugi. Er þá átt við rýni með þátttöku
allra viðeigandi viðbragðsaðila, sem og gerð og útgáfu rýniskýrslna. Nýjasta rýniskýrsla
almannavarna er rýniskýrsla sem skrifuð var eftir jarðskjálftana á Suðurlandi árið 2000. Með réttu
ætti að rýna allar aðgerðir þar sem markmiðið er að draga fram það sem vel var gert og það sem
betur mátti fara. Hver raunveruleg ástæða þessa að svona er komið er kannski lítið hægt að
fullyrða um en leiða má að því líkum að þarna skorti bæði mannafla og fé til þess að hægt sé að
sinna þessari vinnu með þeim hætti sem þarf en einnig þarf að gæta þess að áherslur
almannavarna séu allar á málaflokkinn en skarist ekki við önnur verkefni lögreglu eða tefjist af
völdum þeirra. Þess má geta að Landhelgisgæslan hefur í samræmi við 8. og 9. grein reglugerðar
stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og
loftfara 71/2011 boðað til rýnifunda og skilað rýniskýrslum fyrir allar helstu aðgerðir á sjó þar sem
Samhæfingarstöðin hefur verið virkjuð.
Samræmingarhlutverk almannavarna ætti ekki að vera einskorðað við neyðaraðgerðir heldur
vera hjartað í almannavarnasamfélagi landsins. Lög um almannavarnir mæla fyrir um að starfrækt
sé rannsóknarnefnd almannavarna sem starfi sjálfstætt og óháð stjórnvöldum og öðrum
rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum, sbr. 28. gr. laganna. Nefndinni er ætlað að
rannsaka, að afloknu hættuástandi, þær viðbragðsáætlanir sem stuðst var við og viðbrögð
viðbragðsaðila, þar á meðal vakstöðvar samræmdar neyðarsvörunar, samhæfingar- og
stjórnstöðvar, lögreglu, slökkviliðs, landhelgisgæslu og almannavarnanefnda. Ekki er vitað til að
rannsóknarnefndin hafi hafið störf, né að nefndin hafi verið skipuð.
Almannavarnir ættu reglulega að leiða hagsmunaaðila almannavarnakerfisins saman t.d. með
samráðsfundum, upplýsingafundum og ráðstefnum það sem mótuð væri sameiginleg stefna í
2

málaflokknum með hlutdeild allra. Ætla mætti að slíku yrði best viðkomið með fullkomnu hlutleysi
almannavarna sem stofnunar.
Samhæfing og stjórnun almannavarna felur í sér að vinna þarf þvert á ráðuneyti, stofnanir,
fyrirtæki og sveitarfélög og með víðtæk tengsl við fræðasamfélagið. Lögreglan á að sjálfsögðu að
vera hluti af kerfinu og lögreglustjórar áfram stjórnendur aðgerða heima í héraði. Allir
viðbragðsaðilar, mikilvægir innviðir sem og aðrir hagsmunaaðilar verða að eiga aðkomu að
málaflokknum. Með því yrði „eignarhald“ allra viðbragðsaðila og mikilvægra stofnanna á
almannavörnum tryggt.
Fjármögnun almannavarna
Það er áhyggjuefni að fjárframlög til almannavarna séu að mestu bundin við fjárheimildir eins
viðbragðsaðila. Fjármögnun almannavarna ætti alfarið að vera sjálfstæður liður í fjárlögum
ríkisins. Öðruvísi er ekki hægt að tryggja sjálfstæði þessa mikilvæga málaflokks.
Einnig þarf að tryggja fjármuni og efla þekkingu á almannavarnamálum á sveitarstjórnarstigi svo
almannavarnanefndir og sveitarstjórnir séu í stakk búnar til að takast á við lögbundin hlutverk sín.
Hvort heldur sem er við daglega vinnu eða á neyðartímum þurfa almannavarnir að vera í stakk
búnar til að sinna hlutverki sínu eins og best verður á kosið.
Reykjavík 13. maí 2019
Slysavarnafélagið Landsbjörg
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