
 

 

Almannavarnir Íslands 
Breyttir tímar og nýjar áherslur 

Karen Kristine Pye 

Lokaverkefni til BA gráðu í stjórnmálafræði 
 

Félagsvísindasvið 
 

Febrúar 2015 



  

 

Almannavarnir Íslands 
Breyttir tímar og nýjar áherslur 

Karen Kristine Pye 

Lokaverkefni til BA gráðu í stjórnmálafræði 

Leiðbeinandi: Silja Bára Ómarsdóttir 

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Febrúar 2015 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði og er óheimilt að afrita 
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Karen Kristine Pye 2015 

2309872469 

 

Reykjavík, Ísland 2015



  

3 

Útdráttur  
 

Saga almannavarna á Íslandi nær aftur til ársins 1940 eða við upphaf síðari 

heimsstyrjaldarinnar.  Íslendingar höfðu upphaflega byggt utanríkismál sín á hlutleysisstefnu 

en þrátt fyrir það var Ísland hernumið af Bretum í maí 1940.  Ljóst var því að Íslendingar 

þyrftu að huga að sínum varnarmálum.  Loftvarnarnefnd Reykjavíkur var stofnuð í kjölfarið 

til bráðabirgða, gerður var varnarsamningur við Bandaríkin og varð Ísland eitt af stofnríkjum 

Atlantshafsbandalagsins.  Í ritgerðinni verða þessi atriði skoðuð nánar og farið yfir hvaða 

leiðir Ísland fer til að tryggja öryggi sitt og varnir.  Helsta markmið með þessari ritgerð er að 

meta hvaða leiðir Almannavarnir notast við til að tryggja öryggi Íslands.  Farið verður yfir 

sögu og hlutverk almannavarna og greiningar á helstu ógnum sem steðja að landinu.  Einnig 

verður farið yfir hvort kostir almannavarna séu nægilega miklir til þess að bregðast við þeim 

ógnum sem steðja að Íslandi.  Við þetta mat verður stuðst við ýmis rit og greinar og þá einna 

helst niðurstöður áhættuskoðunar almannavarna frá 2011 og Áhættumatsskýrslu Íslands frá 

2009.  Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að mikilvægt er að taka þeim ógnum sem 

steðja að landinu alvarlega, byggja upp áfallaþol samfélagsins og vera með viðbragðsáætlanir 

til taks.  Almannavarnir Íslands eru mikilvægar þegar kemur að því að tryggja öryggi og 

varnir landsins og því þarf að hlúa vel að starfseminni. 
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1. Inngangur 

 

Í núgildandi lögum um almannavarnir stendur eftirfarandi um markmið þeirra: 
Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja og framkvæma ráðstafanir sem miða að þvi að 

koma í veg fyrir og takmarka eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni, 

eða umhverfi og eignir verði fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta eða 

hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð og aðstoð vegna tjóns sem hugsanlega kann 

að verða eða hefur orðið. 

Saga almannavarna nær aftur til ársins 1940 þegar seinni heimsstyrjöldin hófst.  Þá voru gefin 

út bráðabirgðalög um loftvarnarmál í kjölfar stríðsins.  Síðar árið 1951 var loftvarnarnefnd 

Reykjavíkur formlega stofnuð.  Árið 1962 voru almannavarnir Íslands stofnaðar með lögum 

sem sett voru þá um almannavarnir (Landhelgisgæsla Íslands Saga varnarmála).  Uppbygging 

og þau verkefni sem almannavarnir hafa þurft að takast á við hafa tekið miklum breytingum.  

Upphaflega var einungis lögð áhersla á að verjast hættum frá stríði og kjarnorkusprengjum en 

sú hætta var fjarlæg landsmönnum og nærtækari ógnir eins og náttúruhamfarir voru settar inn 

í lögin með breytingu árið 1967.  Eftir þessar breytingar og ýmsa atburði sem áttu sér stað á 

Íslandi, má þá einna helst nefna eldgos í Heimaey og snjóflóð í Neskaupsstað, fóru 

almannavarnir að festa sig í sessi sem mikilvæg stofnun á Íslandi og mikilvægur hlekkur við 

að tryggja öryggi Íslendinga.   

Auk þess að treysta á almannavarnir Íslands fóru íslensk stjórnvöld einnig þá leið að 

vera eitt af stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins og gerður var varnarsamningur við 

Bandaríkin.  Bandaríkjaher hafði aðstöðu á Keflavíkurflugvelli.  Eftir að kalda stríðinu lauk 

mat Bandaríkjaher það svo að ekki væri lengur þörf á því að halda uppi aðstöðu á Íslandi en 

áfram var þó í gildi samningur um að verja Ísland ef upp kæmi stríð.  Lengi vel var því 

öryggisstefna Íslands mótuð af stefnu Bandaríkjanna (Silja Bára Ómarsdóttir 2008, 136-137).  

Eftir að Bandaríkjaher var á brott var komið að Íslendingum að meta sína eigin öryggisstefnu 

og gera áhættumat.  Var þar komið tækifæri fyrir Íslendinga til að taka öryggismál í sínar 

eigin hendur og axla meiri ábyrgð. 

 Markmið þessarar ritsmíðar er að leggja mat á þær leiðir sem almannavarnir fara við 

að tryggja öryggi Íslands.  Til þess að gera það verður farið yfir sögu og hlutverk 

almannavarna á Íslandi.  Stuðst verður við lög um almannavarnir og þær lagabreytingar sem 

gerðar hafa verið.  Árið 2007 fóru almannavarnir af stað með áhættuskoðun fyrir landið allt 

og árið 2011 var gefin út skýrsla með helstu niðurstöðum.  Í ritsmíð þessari er stuðst við þessa 

áhættuskoðun þegar lagt er mat á þær hættur sem almannavarnir þurfa að bregðast við.  
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Einnig verður stuðst við áhættumatsskýrslu fyrir Ísland sem gefin var út árið 2009 af 

þverfaglegum starfshóp á vegum utanríkisráðuneytisins eftir að Bandaríkjaher var á brott.  Að 

lokum verða drög að mótun þjóðaröryggisstefnu Íslands skoðuð sem eru nýjustu gögn sem 

lögð hafa verið fram varðandi þjóðaröryggi.   

 Fyrsti kafli ritsmíðarinnar er bakgrunnskafli þar sem farið verður stuttlega yfir upphaf 

almannavarna.  Annar kafli fjallar um þær kenningar innan öryggisfræða sem stuðst verður 

við þegar öryggisstefna Íslands og leiðir almannavarna eru skoðaðar.  Hér verður farið yfir 

raunsæisstefnuna, mótunarhyggju og að lokum öryggisvæðingu.  Þriðji kafli fjallar um 

öryggissjálfsmynd Íslendinga og í þeim kafla verður stuðst við grein Silju Báru Ómarsdóttur 

frá 2008, Öryggissjálfsmynd Íslands.  Áhersla hefur verið lögð á mikilvægi þess að 

Íslendingar skilgreini sína öryggissjálfsmynd áður en þjóðaröryggisstefna er lögð fram.  

Fjórði kafli fjallar um almannavarnir.  Farið verður yfir sögu almannavarna, hlutverk og hver 

viðbrögð almannavarna eru.  Fimmti kafli fjallar um þá áhættuþætti sem Íslandi stafar ógn af 

og er þar stuðst við áhættumatsskýrslu Íslands, áhættuskoðun almannavarna og drög að 

þjóðaröryggisstefnu Íslands til þess að leggja mat á þær helstu ógnir sem almannavarnir þurfa 

að takast á við.  Í lokin verður síðan lagt mat á þær ógnir sem almannavarnir þurfa að takast á 

við og þær leiðir sem mögulegar eru til að takast á við þær ógnir. 
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2.  Bakgrunnur 

 

Þann 2. ágúst 1940 gaf ríkisstjórnin út bráðabirgðalög um loftvarnarmál sem síðar urðu að 

„lögum um ráðstafanir til loftvarna og annarra varna gegn hættum af hernaðaraðgerðum“ 

(Björn Friðfinnsson 2005).  Á heimasíðu utanríkisráðuneytisins kemur fram að Ísland byggi á 

þeirri stefnu að vera herlaust ríki en til að tryggja öryggi og varnir landsins er stuðst við 

samstarf við önnur ríki (Utanríkisráðuneytið Öryggis- og varnarmál).  Fram til 1940 höfðu 

öryggismál Íslendinga verið í höndum Dana en þegar Þjóðverjar hernámu Dani féll það 

samkomulag niður.  Á svipuðum tíma, eða þann 10. maí 1940, var Ísland hernumið af 

Bretum.  Þessi atburðarás gerði það að verkum að þeir sem voru við völd á Íslandi á þessum 

tíma gerðu sér grein fyrir að Ísland gæti allt eins lent í átökum.  Það var því aðeins tveimur 

dögum eftir að Ísland var hernumið sem loftvarnarnefnd Reykjavíkur var stofnsett (Guðni Th. 

Jóhannesson 2007, 7-8).  Ísland hafði frá stofnun sjálfstæðs ríkis 1918 fylgt hlutleysisstefnu í 

alþjóðlegum öryggismálum.  Þegar Ísland var hernumið af Bretum var því brotið á fullveldi 

og hlutleysisstefnu Íslands.  Ljóst var að ómögulegt var að treysta á hlutleysisstefnu svo 

Íslendingar þurftu að skoða aðrar leiðir (Varnarmálastofnun Íslands 2010, 11-12).  Í kjölfar 

þess sem gekk á og sem liður í að tryggja öryggi Íslands var fyrsti alþjóðlegi varnarsamningur 

stjórnvalda undirritaður og var það við Bandaríkin árið 1941.  Þegar friður komst á í Evrópu 

eftir seinni heimsstyrjöldina var loftvarnarnefnd lögð niður tímabundið og herinn fór á brott 

en stjórnvöld á Íslandi gerðu hinn svokallaða Keflavíkursamning við Bandaríkin árið 1946 

sem lið í varnarstefnu Íslands.  Um svipað leyti og seinni heimsstyrjöldinni lauk hófst kalda 

stríðið og Ísland varð aftur berskjaldað.  Ríkisstjórnin brá á það ráð í mars 1949 að senda einn 

ráðherra úr hverjum stjórnarflokki, sem þá voru Alþýðuflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn, til Washington til að skoða þátttöku Íslands í Atlantshafsbandalaginu.  

Úr varð að Ísland varð einn af stofnaðilum Atlantshafsbandalagsins í apríl 1949 en alls voru 

það 12 vestræn ríki sem skrifuðu undir stofnsáttmálann.  Aðaláhersla Atlantshafsbandalagsins 

er að tryggja öryggi og frið í Evrópu og hefur þessi áhersla verið á frá byrjun þótt 

Atlantshafsbandalagið hafi lagað sig að breytingum í samfélaginu á ólíkum tímum.  Spennan 

hélt áfram að vaxa milli vesturs og austurs og því fannst ráðherrum árið 1951 brýn þörf á að 

bæta úr stöðu Íslands þegar kom að vörnum landsins.  Brugðið var á það ráð að skipta út 

Keflavíkursamningnum og gera í hans stað tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin.  Þar með 

kom Bandaríkjaher aftur til Íslands og hafði viðveru hér á meðan kalda stríðinu stóð yfir 

(Guðni Th. Jóhannesson 2007, 9).  Bandaríkjaher rak einnig ratsjárstöðvar á Íslandi til að 

veita betra eftirlit með flugumferð (Landhelgisgæsla Íslands Saga varnarmála).   
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Árið 1962 voru almannavarnir stofnaðar og í fyrstu var hlutverk þeirra að sjá til þess 

að einstaklingar yrðu ekki fyrir líkams- eða eignartjóni á Íslandi af völdum hernaðar 

(Almannavarnir Sagan).  Sú ákvörðun var tekin árið 1983 að stofna Ratsjárstofnun Íslands 

sem hóf störf árið 1987 undir stjórn Íslendinga en ákveðið var að þeir tækju yfir rekstri 

Ratsjárstofnunarinnar af Bandaríkjaher (Landhelgisgæsla Íslands Saga varnarmála).  Frá árinu 

1951 hafði varnarsamningur sem gerður var á milli Íslands og Bandaríkjanna á grundvelli 

Norður-Atlantshafssamningsins verið í gildi.  Með honum skuldbundu Bandaríkin sig til þess 

að sjá um varnir fyrir Ísland þar sem það hafði sýnt sig að Íslendingar gátu ekki varið sig 

sjálfir.  Varnarleysið stofnaði bæði Íslendingum og nágrönnum í hættu og því mikilvægt að 

tryggja öryggi landsins.  Ísland skyldi veita Bandaríkjunum það landsvæði sem þeir þyrftu á 

að halda til að tryggja öryggi landsins.  Í varnarsamningnum kom þó fram að Bandaríkin 

þyrftu að leita samþykkis íslenskra stjórnvalda þegar kom að því að ákveða hversu stórt 

landsvæði þeir fengju og hversu mikinn mannafla þeir skyldu hafa staðsettan á landinu 

(Varnarsamningur 1951).  Eftir fall Sovétríkjanna sáu Bandaríkin minni þörf fyrir viðveru 

sinni á Íslandi og drógu sig til hlés.  Árið 2006 tilkynnti herinn að hann ætlaði af landi brott 

með allan sinn búnað og mannskap.  Þó gilti áfram varnarsamningur þess eðlis að 

Bandaríkjaher myndi aðstoða Íslendinga á tímum ófriðar en hefðu enga ábyrgð á því sem 

gerðist á friðartímum á Íslandi (Landhelgisgæsla Íslands Saga varnarmála).   

 Eftir að Bandaríkjaher hvarf af landi brott var samþykkt innan 

Atlantshafsbandalagsins að Íslendingar skyldu taka yfir rekstur loftrýmis Íslands og gæslan 

skyldi vera samþætt loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins.  Það skyldi vera í höndum 

flugsveita frá herjum ríkja Atlantshafsbandalagsins að sinna loftrýmisgæslu fjórum sinnum á 

ári.  Ef upp kæmi hættuástand utan þessara verkefna væri tekið á því með ráðstöfunum af 

hálfu Atlantshafsbandalagsins (Landhelgisgæsla Íslands Saga varnarmála).  

 Árið 2007 eftir að Bandaríkjaher var á brott skipaði þáverandi utanríkisráðherra 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir þverfaglegan starfshóp sem ætlað var að vinna áhættumat fyrir 

Ísland.  Ingibjörg Sólrún orðaði þetta vel í erindisbréfi um starfshópinn en þar skrifar hún 

„Öryggi og varnir Íslands standa á sögulegum tímamótum eftir brotthvarf varnarliðsins.  Nýtt 

tímaskeið er runnið upp og verða Íslendingar að axla aukna ábyrgð á þessum málaflokki“ 

(Utanríkisráðuneytið 2009, 5). 

 Árið 2008 voru í fyrsta sinn samþykkt á Alþingi varnarmálalög Íslands, með þeim var 

í fyrsta sinn tekið skref í að móta öryggisstefnu Íslands og mátti þar einna helst sjá að Ísland 

væri herlaus þjóð.  Þar var ákveðið að utanríkisráðherra Íslands færi með umsjón öryggis- og 

varnarmála.  Í kjölfar lagasetningarinnar var Varnarmálastofnun sett á laggirnar og var 
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starfrækt á Keflavíkurflugvelli.  Það var síðan í mars 2010 sem samþykkt var að breyta 

varnarmálalögum og í júní 2010 var samþykkt að Varnarmálastofnun skyldi lögð niður í 

byrjun árs 2011.  Starfsemin skyldi færast yfir til Landhelgisgæslu Íslands og 

Ríkislögreglustjóra (Landhelgisgæsla Íslands Saga varnarmála).   

 Almannavarnir breyttust síðan og þróuðust með nýjum lagasetningum og með 

breyttum áherslum og túlkunum á öryggi í samfélaginu.  Nú eru í gildi lög nr. 82/2008 og 

með þeim er tekið fram að hlutverk almannavarna sé að undirbúa og skipuleggja hvernig hægt 

sé að takmarka það tjón sem einstaklingar verða fyrir af völdum ógnandi aðstæðna eins og til 

dæmis náttúruhamfara, farsótta, hernaðar eða af mannavöldum (Almannavarnir Sagan).   

 Á þeim tíma sem liðinn er frá því að Íslendingar settu lög um almannavarnir og 

varnarmál hafa orðið ýmsar breytingar, t.d. hverjar hætturnar eru, tæki og tól sem notuð eru til 

að verjast og að auki má nefna að landamæri heims eru opnari en áður svo vandamálin eru 

orðin mjög sameiginleg og ríki þar af leiðandi farin að berjast saman gegn ýmsum ógnum.  

Ísland tekur þátt í fjölþjóðlegu samstarfi þegar kemur að varnarmálum og öryggi landsins.  

Með þessu kemur Ísland til móts við önnur ríki og vinnur jafnt þeim á alþjóðlegum grundvelli 

(Utanríkisráðuneytið Öryggis- og varnarmál). 
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3.  Kenningar í öryggisfræðum 

 

Til þess að skoða almannavarnir og stöðu þeirra á Íslandi betur er nauðsynlegt að byrja á að 

skoða kenningar í öryggisfræðum.  Almannavarnir er sú stofnun á Íslandi sem bregst við þeim 

ýmsu hættum sem steðja að landinu.  Þar af leiðandi spilar sú stofnun mikilvægt hlutverk 

þegar kemur að öryggismálum Íslands.  Kenningar eru tæki fræðimanna til þess að rannsaka 

aðstæður og atburði.  Stuðst er við mismunandi kenningar til þess að greina atburði og 

aðstæður með mismunandi hætti og skilja hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru.  Hér fyrir 

neðan verður skoðað hvort þörf sé á að styrkja stöðu almannavarna á Íslandi til þess að þær 

geti sinnt sínu hlutverki sem best.  Verður þetta skoðað út frá utanríkissjónarmiði í stað 

innanríkissjónarmiðs, til þess að gera það verður stuðst við tvær kenningar sem hafa verið 

áberandi innan alþjóðastjórnmála og öryggisfræða raunsæisstefnu og mótunarhyggju.  Einnig 

stuðst við öryggisvæðingu sem er komin af kenningum Kaupmannahafnarskólans sem er 

kenningarskóli í öryggisfræðum.  Þessar kenningar verða síðan notaðar til þess að greina 

stöðu almannavarna á Íslandi og fá skilning á hvernig litið er á hugtakið öryggi í umfjöllun á 

Íslandi.  

 

3.1 Raunsæisstefna 

 

Raunsæisstefnan er sú stefna sem var ríkjandi sem lengst innan alþjóðakerfisins, vinsældir 

hennar má rekja til sterkrar og áhrifaríkrar útskýringar á stríði, hlutverkum ríkis og samkeppni 

á milli ríkja.  Rætur raunsæisstefnunnar má rekja langt aftur, það voru fræðimenn á borð við 

Thucydides, Niccolo Machiavelli og Thomas Hobbes sem aðhylltust hugmyndafræði 

raunsæisstefnunnar (Haynes o.fl., 2011, 117).  Þegar kemur að alþjóðatengslum kemur 

raunsæisstefnan til sögunnar og útskýrir hvernig ríki ná að uppfylla öryggi sitt með því að 

hámarka völd sín.  Hún er notuð til þess að útskýra hvaða leið ríki ætla sér að fara þegar 

kemur að öryggisráðstöfunum.  Raunsæisstefnan spyr þá hvort ríki velji samvinnu eða 

samkeppni þegar kemur að því að tryggja öryggi sitt.  Í samkeppni er áhersla lögð á hernað, 

hernaðarmáttur er ýmist notaður eða hótað er að nota hann, ríki bindast oft öðrum ríkjum 

gegnum bandalög en samvinna er hins vegar ekki hervædd heldur er samið um afvopnun eða 

takmörkun vopna.  Raunsæisstefnan leggur mesta athygli sína á ríki, ríki er aðalgerandinn í 

hinu stjórnlausa kerfi.  Ríki hugsa einungis um sig sjálf og hvaða leið sé best að fara til að 

hámarka sitt eigið öryggi.  Sú leið er oftar en ekki að styrkja hernaðarlegt vald sitt.  Ríki 

treysta ekki á önnur ríki og búast stöðugt við því versta frá öðrum.  Raunsæisstefnan leggur 
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ekki mikla áherslu á einstaklinga en lítur á það sem svo að eðli mannsins megi yfirfæra yfir á 

eðli ríkja.   

 Raunsæisstefnan skiptir sér niður í nokkrar greinar með mismunandi áherslur.  Allar 

eiga þær þó þrjá hluti sameiginlega það er að trúa á ríkishyggju, sjálfshjálp og það að komast 

af.  Í raunsæisstefnunni er áhersla lögð á að alþjóðakerfið einkennist af stjórnleysi.  Í 

alþjóðakerfinu er ekkert skipulag, ekkert vald æðra en ríkin sjálf.  Mikil áhersla er lögð á völd 

og þá einnig getuna til að byggja upp völd.   

Kenningar raunsæisstefnunnar fjalla um ríkið sem eina sameinaða einingu og þar 

innan er ríkið talið taka ákvarðanir byggðar á þeim rökum sem talin eru tryggja bestu 

hagsmunina og koma þeim næst markmiðinu.  Ríki vega og meta önnur ríki út frá 

hernaðarlegri getu og völdum.  Þeir sem aðhyllast raunsæisstefnuna líta svo á að ríkið spili 

mikilvægasta hlutverkið innan alþjóðakerfisins og að alþjóðastofnanir komi þar á eftir en 

hlutverk þeirra er ekki eins mikilvægt og hlutverk ríkja.  Raunsæisstefnan lítur svo á að ríki 

lifi og hrærist í alþjóðakerfi sem einkennist af samkeppni og stríði.  (Glaser 2013, 14-15).   

 Ein grein raunsæisstefnunnar sem nefnist ný-klassísk skoðar hvaða áhrif utanríkismál 

geta haft á innanríkismál.  Hér að neðan verður farið í öryggsmál Íslands út frá 

utanríkissjónarmiði og skoðað hvort tengingin hér á landi hafi ekki mikil áhrif á það hvernig 

öryggismálum hér er háttað. 

 Raunsæisstefnan, eins og aðrar kenningar, hefur sætt gagnrýni og ekki talin henta vel í 

nútímasamfélagi.  Með hnattvæðingunni, auknum samskiptum milli ríkja og nýjum 

gerendum, þegar kemur að til dæmis hryðjuverkum, er raunsæisstefnan að missa mark sitt þar 

sem þar er einungis fjallað um ríkin sem gerendur en ekki þá gerendur sem eru óháðir ríkjum. 

 

3.2 Mótunarhyggja 

 

Við lok kalda stríðsins opnaðist möguleiki fyrir fræðimenn að koma með nýja kenningu innan 

alþjóðastjórnmála, mótunarhyggjan myndaðist sem félagsleg kenning og með henni var 

ætlunin að sýna hvernig félagsvísindin gætu hjálpað til við að skilja mikilvægi sjálfsmynda og 

hagsmuna í alþjóðakerfinu.  Uppgangur mótunarhyggjunnar gekk hratt fyrir sig og kenningin 

varð fljótt leiðandi kenning innan alþjóðakerfisins (Barnett 2014, 156).  Nicholas Onuf kom 

fram með hugmyndir sem tengdar hafa verið við mótunarhyggju árið 1989 og síðan þá hafa 

vinsældir mótunarhyggju aukist hratt og þar með hafa orðið breytingar á umræðum innan 

alþjóðakerfisins.  Mótunarhyggja innan öryggisfræða og alþjóðasamskipta horfir til 

hugmynda, gilda og sjálfsmynda og leggur mikla áherslu á þessi atriði.  Þau standa að mati 
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þeirra sem aðhyllast kenninguna jöfn því efnislega þegar kemur að mótun raunveruleikans, 

mótunarhyggjan lítur svo á að heimurinn sé mótaður af þeim sem í honum eru.  Sjálfsmyndir 

skipta einnig máli en mótunarhyggjan telur að út frá sjálfsmyndum fáum við hugmyndir um 

hvaða hagsmunir og markmið það eru sem skipta máli, gerendur hafa þar af leiðandi áhrif á 

heiminn og heimurinn áhrif á gerendurna.  Þessar sjálfsmyndir, hagsmunir og markmið eru 

breytileg og mismunandi eftir ríkjum, ríki geta einnig haft margar sjálfsmyndir og ólíka 

hagsmuni og markmið.  Líkt og raunsæisstefnan fjallar mótunarhyggjan um stjórnleysi en 

mótunarhyggjusinnar segja að stjórnleysi sé til vegna þess að einstaklingar trúi á það, það sé 

einungis hugmynd sem ríki setja fram og haga sér samkvæmt (Agius 2013, 88-91). 

 Mótunarhyggjan að mati Wendt (1999) byggist á heildarhyggju og hugsjónahyggju 

sem sést í áherslunni sem lögð er á sjálfsmyndina og hlutverkið sem sjálfsmyndin spilar í 

alþjóðakerfinu.  Sú hugmynd mótar persónuleika og áhugamál gerendanna, samskipti þeirra 

eru skipulögð og skorðuð af þessari byggingu.   

Gerendur eru mótaðir af því menningarlega umhverfi sem þeir tilheyra og raunveruleikinn 

mótast einnig með gerendum og sögunni (Barnett 2014, 154-155).   

Mótunarhyggja er nú ein af ráðandi leiðum innan alþjóðakerfisins og öryggisfræða, 

áherslan sem lögð er á sjálfsmynd, gildi, menningu og samskipti gefur góða sýn inn í þau mál 

sem tengjast öryggisfræðum (Agius 2013, 102).  Stuðst verður við þessa kenningu við 

greiningu á þeim atriðum sem Íslandi steðjar einna helst ógn af og þeirri sjálfsmynd sem 

ógnirnar móta.  

 Mótunarhyggjan hefur verið gagnrýnd og þá einna helst af þeim sem styðjast við 

kenningar rökhyggju og póststrúktúralisma.  Einna helst hefur gagnrýnin snúist um að þeir 

sem aðhyllast mótunarhyggju geta ekki sannreynt kenningar sínar og komast einnig oft að 

sömu eða svipaðri niðurstöðu og aðrar kenningar.  Kenningin er einnig sökuð um að leggja of 

mikla áherslu á ríkið í þeim hnattvædda heimi sem nú er.  Einnig hefur gagnrýnin snúist að 

sjálfsmyndinni og hversu mikil áhersla er lögð á hana (Agius 2013, 100). 

 

      3.3 Öryggisvæðing 

 

Kaupmannahafnarskólinn, kenningarskóli öryggisfræða kom upp á sjónarsviðið innan 

Copenhagen Peace Research Institute í Kaupmannahöfn og voru það þeir Barry Buzan, Ole 

Wæver og Jaap de Wilde sem marka einna helst upphaf Kaupmannahafnarskólans.  Skólinn er 

þekktur fyrir hugtökin “öryggisvæðing” og “af-öryggisvæðing” og það stóra hlutverk sem 

hann hefur spilað þegar kemur að því að víkka öryggishugtakið sem kom út frá þeirri viðleitni 
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sem varð við lok kalda stríðsins til þess að endurhugsa öryggi í heiminum.  Wæver, Buzan og 

de Wilde skilgreina öryggi sem leið til að lifa af og skilgreina öryggisgeira 

Kaupmannahafnarskólans sem fimm það er hernaðaröryggi, umhverfisöryggi, 

efnahagsöryggi, samfélagsöryggi og pólitískt öryggi.  Hversu afdrifamikil áhrif hver 

öryggisgeiri getur haft ræðst af því sem verið er að öryggisvæða og hverjir það eru sem 

öryggisvæða, hvort það séu embættismenn, ríkisstjórn, hagsmunahópar eða þrýstihópar 

(Emmers 2013, 132). 

 Kaupmannahafnarskólinn leggur fram að hvert mál geti spilast út á þrjá vegu það geti 

verið ópólitískt, pólitískt og öryggisvætt.  Atriði geta farið úr því að vera ópólitísk og yfir í 

pólitísk, þá komast þau í umræðu hjá stjórnvöldum.  Ef talið er að ríkinu standi ógn af málinu 

eru þau öryggisvædd.  Einnig getur komið upp öryggisástand sem þarf að bregðast hratt við.  

Þá eru málefni öryggisvædd til bráðabirgða ef þeim stendur ógn af einhverju tilteknu máli.  

Af-öryggisvæðing er síðan þegar ferlinu er snúið við, málefni telst ekki lengur vera 

hættuástand svo það er fært aftur yfir í eðlilegt ástand.  Kaupmannahafnarskólinn skiptir 

öryggisvæðingu mála í tvö stig, fyrst þarf að sýna fram á að ógn sé til staðar og síðan þarf að 

grípa til aðgerða.  Ekki er hægt að grípa til aðgerða fyrr en búið er að sannfæra áheyrendurna 

um að ákveðið mál þarfnist öryggisvæðingar, en öryggisvæðing heppnast ekki nema náð sé til 

réttu áheyrendanna og þeir sannfærðir, stjórnmálamenn og áhrifahópar eiga auðveldara með 

að tala til fólks um ákveðin málefni og hættur en aðrir gerendur í samfélaginu.  Þegar málefni 

hefur síðan verið öryggisvætt þýðir það að málið hafi verið mikilvægt og áríðandi, 

öryggisvæðingin hafi notið stuðning fólks, fjármagn og vinna er sett í málið og þær leiðir 

farnar sem þarf til að öryggisvæða þó þær geti verið óvenjulegar.  Óvenjulegu leiðirnar sem 

farnar eru skapa hættu á að í þeim löndum sem er her sé hernaðarlegum aðferðum beitt til að 

ná fram öryggisvæðingu.   

 Má í umræðunni um öryggisvæðingu taka sem dæmi ógnir frá náttúrunni en áður fyrr 

voru hættur frá náttúruhamförum ekki teknar með þegar rætt var um hættur sem steðjuðu að 

ríkjum og voru þar með ópólitísk málefni.  Með breyttum tímum og reynslunni hefur það sýnt 

sig að ríkjum stafar einnig ógn af náttúruhamförum og því hefur verið þörf á að breyta þegar 

kom að þessum málaflokk.  Hér að neðan munum við sjá dæmi um það þegar Ísland tekur ný 

atriði inn í sitt öryggismat (Emmers 2013, 132-133). 

 Buzan, Wæver og de Wilde vildu horfa á öryggi frá nýju sjónarhorni.  Horfa ekki 

einungis á hefðbundið öryggi heldur einnig óhefðbundið öryggi líkt og umhverfismál, 

efnahagsmál og samfélagslegt öryggi.  
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 Kaupmannahafnarskólinn og áherslur hans hafa fengið á sig gagnrýni á þann veg að 

hann er talinn miða of mikið að Evrópu í kenningum sínum.  Einnig eru skilin milli 

öryggismála og því sem er öryggisvætt og þess pólitíska ekki nægilega skýr og þessi tvö atriði 

virðast oft skarast.  Hvert hlutverk fræðimanna er innan öryggisvæðingar er einnig óljóst, 

hvort þeir eigi einungis að rannsaka eða megi einnig koma að öryggisvæðingu (Emmers 2013, 

131-137). 

 Hér að ofan hefur verið farið yfir þau helstu greiningartæki sem stuðst verður við í 

ritsmíð þessari við að leggja mat á stöðu almannavarna á Íslandi og þær hættur sem 

almannavarnir þurfa að takast á við. 
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4.  Öryggissjálfsmynd 

 

Á vef utanríkisráðuneytisins er fjallað um hvernig Ísland tryggir öryggi sitt og varnir með 

virku samstarfi við önnur ríki.  Stefna Íslands er að hervæðast ekki heldur líta einungis eftir 

sínu landsvæði, landhelgi og lofthelgi.  Öryggishugtakið er þó ekki svo einfalt að það snúist 

einungis um að verja sitt eigið landsvæði því til að berjast gegn hryðjuverkum, 

gereyðingavopnum og öðrum alþjóðlegum ógnum er nauðsynlegt að halda uppi virku 

samstarfi við önnur ríki (Utanríkisráðuneytið Öryggis- og varnarmál).  Á vef 

utanríkisráðuneytisins er þó ekki farið dýpra í þá skilgreiningu hvað felist í öryggi Íslands.  

Öryggi er hugtak sem erfitt hefur reynst að skilgreina mögulega vegna þess að þarfir ríkja eru 

ólíkar og skilningur á öryggi mismunandi eftir því hvar í heiminum einstaklingar eru staddir.  

Fjallað er um öryggismál Íslands í varnarmálalögum 34/2008 og almannavarnarlögum 

82/2008 en í þeim má skynja óákveðni um hvort takast eigi á við öryggi Íslands út frá 

sjónarmiðum hernaðarlegs- eða borgaralegs öryggis, Ísland hafði áður að miklu leyti fylgt því 

hernaðarlega öryggismati sem fylgdi því að vera í samstarfi við Bandaríkin (Silja Bára 

Ómarsdóttir 2008, 136-137).  Eftir að Ísland hlaut fullveldi og þó svo að utanríkismál hafi 

fyrst um sinn fallið undir dönsku krúnuna þá lýstu Íslendingar yfir hlutleysi þegar kom að 

stríðsmálum.  Íslendingar voru vissir um að vegna staðsetningar landsins væri ólíklegt að 

Ísland væri skotmark annarra ríkja.  Breyttar áherslur í heiminum og auðveldari samgöngur 

urðu til þess að Ísland var eitt af stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins.  Bæði samningur 

Atlantshafsbandalagsins og tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin gáfu Bandaríkjunum 

þann rétt að setja upp aðstöðu á Keflavíkurflugvelli og í staðin sá Bandaríkjaher um 

varnarmál landsins.  Með þessu tóku Íslendingar upp ákveðna stefnu þegar kom að 

öryggismálum.  Eftir að Bandaríkjaher var á brott seinni part árs 2006 þurftu Íslendingar að 

vinna sitt eigið áhættumat og meta sína öryggisstöðu.  Eftir að Bandaríkjaher fór og sú staða 

kom upp að Íslendingar þurftu sjálfir að meta sína stöðu eru breyttir tímar og nýjar ógnir, 

ríkjum stafar ekki einungis hætta af öðrum ríkjum heldur eru hryðjuverkahópar farnir að ógna 

fólki með árásum á ólíklega staði.  Ísland tryggir hernaðarlegt öryggi sitt í gegnum aðild að 

Atlantshafsbandalaginu og svo einnig þeim varnarsamningum sem gerðir hafa verið við önnur 
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ríki.1  Eins og áður hefur komið fram ræður Ísland ekki yfir her heldur eru hér 

björgunarsveitarmenn, lögregla og aðrir sjálfboðaliðar sem bregðast við hættuástandi.   

Lög sem fjalla um almannavarnir sýna að ekki er horft á almannavarnir út frá 

hernaðarlegu öryggi heldur borgaralegu öryggi.  Þrátt fyrir það standi í lögunum að þau nái 

bæði til neyðarástands af manna- og hernaðarvöldum.  Í lögum um varnarmál kemur fram að 

þau eigi að gefa skýra grein á hver munurinn á varnarlegum og borgaralegum málefnum sé.  

Til að hægt sé að mynda skýra stefnu í öryggismálum Íslands er mikilvægt að taka inn í 

myndina mismunandi skilgreiningar á öryggi og velja hvaða leið Ísland telji henta sér (Silja 

Bára Ómarsdóttir 2008, 136-142).  Buzan, Wæver og de Wilde leggja fram þá hugmynd í bók 

sinni að til þess að hægt sé að meta öryggi sé oft best að horfa á það frá mörgum 

sjónarhornum, geiranálgun, þeir nefna þar í samhengi hernaðarlegt, umhverfislegt, 

efnahagslegt, pólitískt, og félagslegt öryggi.  Hernaðarlegt öryggi nær til ríkisins, pólitískt 

öryggi nær til fullveldis og hugmyndafræðinnar á bakvið ríki, efnahagslegt öryggi er aðeins 

erfiðara viðfangsefni en þær ógnir sem helst steðja efnahagslega að fyrirtækjum eru gjaldþrot 

og lagabreytingar sem henta þeim illa, félagslegt öryggi nær til sameiginlegra sjálfsmynda 

bæði þjóðar og hópa óháð ríki og að lokum umhverfisöryggi sem er stór flokkur sem nær víða 

til dæmis öryggi dýra og hlýnun jarðar (Buzan, Wæver og de Wilde 1995, 22-23).   

                                                        

 

 

 
1 Í herleysi sínu byggir Ísland á samningum og samstarfi við önnur ríkið þegar kemur að því að tryggja 

öryggi sitt og varnir.  Má þar fyrst nefna tvíhliða varnarsamning á milli Íslands og Bandaríkjanna sem er frá 
árinu 1951 og er staðfest með yfirlýsingu frá árinu 2006.  Bandaríkin skuldbinda sig til þess að veita Íslandi 
varnir á tímum ófriðar en Íslendingar skulu sjálfir sjá um sín öryggis- og varnarmál á friðartímum.  Ríkin tvö 
vinna einnig sameiginlega að ýmsum markmiðum eins og til dæmis málum sem tengjast norðurslóðum.  Við 
samkomulagið árið 2006 bættist það við að á Íslandi mættu fara fram varnar- og viðbúnaðaræfing sem gengur 
undir nafninu Norður-Víkingur og fer fram annað hvert ár.  Þar sem lítil hernaðarógn stafar frá ríkjum nú í dag er 
einna helst verið að æfa viðbrögð gegn hryðjuverkaógnum, glæpastarfsemi og þess háttar ógnum 
(Utanríkisráðuneytið Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna).  Árið 1949 gerðust Íslendingar stofnaðilar að 
Atlantshafsbandalaginu.  Markmið Atlantshafsbandalagsins eru þau að stuðla að friði og öryggi og á Ísland góða 
samleið með aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins.  Aðildarríkin sjá um loftrýmisgæslu á Íslandi en það var 
samþykkt eftir að Bandaríkjaher fór á brott og vinnur Landhelgisgæslan með þeim ríkjum sem koma til landsins 
til þess að sinna loftrýmisgæslu hverju sinni.  Ísland leggur mikið til þegar kemur að friðargæslu 
Atlantshafsbandalagsins og hefur íslenska friðargæslan verið starfrækt síðan árið 2001 (Utanríkisráðuneytið 
Þátttaka Íslands í starfi Atlantshafsbandalagsins).  Norðurlöndin byggja einnig á samstarfi við hvert annað og 
árið 2011 var samþykkt af Norðurlöndunum yfirlýsing um samstöðu þegar kemur að vörnum og öryggi.  Íslensk 
stjórnvöld hafa einnig gert samninga við grannríki sín og þá sérstaklega þau sem eiga hagsmuna að gæta þegar 
kemur að norðurslóðum eins og til dæmis Kanada (Utanríkisráðuneytið Norrænt samstarf í varnarmálum). 
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 Silja Bára Ómarsdóttir notaði varnarmálalög nr. 34/2008 og almannavarnalög nr. 

82/2008 til þess að greina hver sjálfsmynd Íslands væri í öryggismálum í grein sinni 

„Öryggissjálfsmynd Íslands“ (2008).  Í varnarmálalögunum telur hún að megi greina að 

hernaðarlegt öryggi sé haft að leiðarljósi þó svo það komi hvergi fram með beinum orðum.  Í 

lögum um almannavarnir telur hún að megi greina geiranálgun þeirra Buzan, Wæver og de 

Wilde og því mætti segja að þau væru nær því að vera nútímalög.  Silja Bára bendir einnig á 

að sökum breytinga í samfélaginu sem ollu því að bæði varnarmálalög og lög um 

almannavarnir voru sett á með stuttu millibili varð það þess valdandi að ekki var hægt að 

móta stefnu í öryggismálum sem byggir bæði á hernaðarlegu og borgaralegu öryggi (Silja 

Bára Ómarsdóttir 2008, 152-151).   

James N. Rosenau gagnrýnir í grein sinni þá aðgerð ríkja að aðskilja innanríkismál og 

utanríkismál frá hvert öðru, það sé ekki í takt við þær breytingar sem eru að eiga sér stað í 

heiminum (Rosenau 2009, 9).  Peter Gourevitch (2014) veltir því einnig fyrir sér í grein sinni 

hvort aðskilnaður á innanríkis- og utanríkismálum sé búinn að vera.  Þá pælingu sína byggir 

hann á því að skörunin sem á sér stað á þessum málefnum sé orðin mikil í því hnattvædda 

samfélagi sem við lifum í.  Það má því velta fyrir sér hvort hugmyndir þeirra eigi við á 

Íslandi.  Utanríkis- og innanríkismál skarast að mörgu leyti í því nútímasamfélagi sem við 

lifum í svo mögulega er aðskilnaður þessara tveggja atriða óheppilegur.  Ef horft er á öryggi 

Íslands út frá geiranálgun Buzan, Wæver og de Wilde þá myndi mögulega henta betur að hafa 

einungis ein lög um þjóðaröryggi Íslands í stað þeirra tveggja lagasetninga sem nú eru í gildi. 

 

4.1  Þjóðaröryggisstefna Íslands 

 

Hinn 16. september 2011 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um að nefnd skyldi stofnuð 

sem móta ætti þjóðaröryggisstefnu Íslands.  Utanríkisráðherra skyldi leita tilnefningar um tvo 

þingmenn frá hverjum flokk fyrir sig, frá Samfylkingunni, Sjálfstæðisflokknum, Vinstri 

hreyfingunni – grænu framboði og Framsóknarflokknum, einnig skyldi vera einn þingmaður 

frá Hreyfingunni.  Formaður nefndarinnar væri síðan skipaður án tilnefningar.  Þessi nefnd 

fékk það hlutverk að fjalla um og gera drög að þjóðaröryggisstefnu Íslands.  Grunnatriðið 

skyldi enn vera að Ísland byggði á herleysi og við mótun stefnunnar ætti að hafa til hliðsjónar 

áhættumatsskýrslu fyrir Ísland frá 2009, stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og þá alþjóðlegu 

samninga sem Ísland væri aðili að.  Í tillögunni sem lögð var fram á Alþingi kemur fram 

nauðsyn þess að hvert ríki nái að tryggja þjóðaröryggi sitt.  Vegna hnattvæðingar í heiminum 

stendur Ísland á sama stað og önnur ríki þegar kemur að því að meta helstu hætturnar og ekki 
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er hægt að fela sig á bakvið það að vera lítil eyja.  Í þeim breytingum sem orðið hafa á 

öryggisumhverfi Íslands og með aukinni ábyrgð sem Íslendingar hafa tekið á sig varðandi sitt 

eigið öryggi felst það tækifæri að móta í fyrsta sinn þjóðaröryggisstefnu landsins í 

sameiningu. 

 Nefndin sem sett var saman kemur inn á það í inngangi tillögu sinnar að vegna þeirra 

breytinga sem nú hafa orðið á þeim ógnum sem steðja að Íslandi sé mikilvægt að hafa mótaða 

stefnu á reiðum höndum.  Áður hafi stjórnvöld oft tekið á málum þegar þau koma upp en þær 

ógnir sem nú blasa við krefjast þess að við séum undir þær búin.  Má þar nefna til dæmis 

undirbúning fyrir áhrifin sem loftslagsbreytingar geta haft á norðurslóðir og þær hættur sem 

því fylgja, hættur frá alþjóðlegum hryðjuverka- og glæpasamtökum eru orðin nærtækari ógn 

með hnattvæðingu, breytingar á varnarsamstarfi við Bandaríkin, þróun sem er að eiga sér stað 

innan Atlantshafsbandalagsins, aukið samstarf meðal norrænu ríkjanna um varnar- og 

öryggismál og að lokum það öryggissamstarf sem hafið er á milli Íslands og 

Evrópusambandsins (Nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu 2011, 1-2).  Þetta eru allt talin 

vera atriði sem hægt er að byggja á við gerð þjóðaröryggisstefnu Íslands.  Horft er til þeirrar 

skilgreiningar sem gerð er á öryggishugtakinu í áhættuskýrslu fyrir Ísland frá 2009 en þar er 

farið inn á hnattræna, samfélagslega og hernaðarlega áhættuþætti.  Einnig er horft til annarra 

ríkja og skilgreiningar þeirra á öryggishugtakinu og þjóðaröryggi.   

Við gerð tillögunnar byggði nefndin tillöguna upp á þremur köflum.  Virk 

utanríkisstefna Íslands, varnarstefna Íslands og almannaöryggi.  Almannaöryggi myndi þá 

falla undir störf almannavarna- og öryggismálaráðs.  Öryggisumhverfi Íslands mótast einna 

helst af landfræðilegri legu, náttúruhamförum og náttúruauðlindum á 

norðurslóðum.  Landfræðileg lega setur Ísland í mikilvæga stöðu á þeim tímum sem ríkir 

spenna eða átök standa yfir í þessum heimshluta.  Því telur nefndin að mikilvægt sé fyrir 

Ísland að halda frið við önnur ríki og hlúa vel að varnarsamningum og samstarfi við önnur 

ríki.  Nefndin lagði til í tillögu sinni að varnarsamingur við Bandaríkin og aðildarsamningur 

við Atlantshafsbandalagið yrðu áfram aðalatriðin í vörnum Íslands.  Nefndin leggur til að 

hættur verði flokkaðar eftir því hversu líklegt er að þær komi upp.  Í fyrsta flokki eru þá þær 

hættur sem mikilvægt er að hafa í forgangi, í öðrum flokki eru þær hættur sem eru skör lægri 

en almannavarnir þurfa þó að veita þeim athygli og í þriðja flokknum eru þær hættur sem 

ólíklegt er að Ísland standi frammi fyrir en þó nauðsynlegt að gera ráðstafanir gegn þeim til 

vonar og vara.  

Öryggismál, umhverfismál og efnahagsmál hafa öll verið hnattvædd og sökum þess 

getur Ísland ekki treyst á það að njóta öryggis af landfræðilegri legu sinni, hversu fámenn 
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þjóðin er eða hve friðsamlegri stefnu sem landið fylgir.  Ísland stendur því frammi fyrir sömu 

ógnum og aðrar þjóðir, mismunandi líkur eru á milli þjóða hvaða ógnum þeim stafar mesta 

hættan af.  Nefndin tekur fram í tillögu sinni að það sé óraunhæft að leitast eftir fullkomnu 

öryggi og það sé ekki endilega gott fyrir ríki að stefna að því.  Mikilvægt er að finna jafnvægi 

á milli forvarna og viðbragðsgetu þjóðar.  Við mótun þjóðaröryggisstefnu Ísland er mikilvægt 

að hafa í huga stöðu Íslands sem fámenn eyja sem hefur lýst yfir herleysi sínu og ætlun sinni 

að hervæðast ekki.  Þar af leiðandi er besta leiðin til að tryggja öryggi landsins að halda uppi 

virku samstarfi við önnur ríki og alþjóðastofnanir.  Í tillögunni kemur fram að „markmið 

þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland er að tryggja sjálfstæði þess og fullveldi, tryggja friðhelgi 

landamæra Íslands og öryggi borgaranna, tryggja vernd stjórnkerfisins og grunnvirkja 

samfélagsins.“  Nefndin telur að til þess að opin og lýðræðisleg umræða um öryggismál geti 

átt sér stað sé mjög mikilvægt að ýta undir meiri umræðu um utanríkis- og öryggismál og 

upplýsa almenning um hvað sé í gangi þegar kemur að öryggismálum, leyfa almenningi að 

taka virkan þátt í umræðunni og skilja hvað er í gangi og hvaða hættur steðja að landinu.   

Einnig var sá möguleiki skoðaður að setja á fót sérstakt þjóðaröryggisráð.  En sá 

möguleiki þótti nefndinni best til fallinn ef farin væri sú leið í skilgreiningu þjóðaröryggis 

sem nefndin lagði fram, þ.e. að virk utanríkisstefna, varnarstefna og almannaöryggi myndu 

falla undir þjóðaröryggi.  Nefndin skilgreinir þjóðaröryggisráð ekki frekar en leggur þó til að 

heppilegast væri að ein stjórnsýslueining færi með umsjón ráðsins.  Í lokin er tekið fram að 

mikilvægt sé að skoða stefnu um þjóðaröyggi reglulega og lagt til að ekki megi líða meira en 

fimm ár á milli.  (Nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland 2011, 1-11). 

 Líkt og fram kom hér að ofan er öryggi hugtak sem erfitt hefur reynst að skilgreina 

nákvæmlega.  Þarfir ríkja eru ólíkar og og mismunandi hvernig skilning fólk leggur í hugtakið 

öryggi eftir því hvar í heiminum það er.  Farið var yfir grein Silju Báru Ómarsdóttur þar sem 

hún greinir öryggissjálfsmynd Íslendinga.  Mikilvægt er fyrir Ísland að leggja mat á hvaða 

öryggissjónarhorni skal fylgja þegar sett eru lög um þjóðaröryggi.  Í næsta kafla verður farið 

nánar yfir sögu, hlutverk og viðbrögð almannavarna. 
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5. Almannavarnir 

  

Þann 27. júní 1941 urðu bráðabirgðalög frá 2. ágúst 1940 að „lögum um ráðstafanir til 

loftvarna og annarra varna gegn hættum af hernaðaraðgerðum.“  Á Alþingi og í samfélaginu 

var almennt sammælst um nauðsyn þess að stjórnvöld myndu gera viðeigandi ráðstafanir 

þegar kæmi að því að verja og byggja upp landið eftir hernaðarárásir.  Árið 1951 voru síðan 

aftur gerðar breytingar á loftvarnalögum, ástandið í heiminum ýtti undir þörf stjórnvalda til að 

tryggja stöðu Íslands ef til styrjaldar kæmi og um sama leyti var einnig gerður 

varnarsamningur við Bandaríkin.  Í kjölfarið árið 1951 var Loftvarnarnefnd Reykjavíkur 

stofnuð og starfsemi hennar miðaði að mestu við varnir innan Reykjavíkur og lítið hafði verið 

aðhafst í vörnum annars staðar á landinu.  Smá saman dró úr fjárveitingum til 

Loftvarnarnefndar Reykjavíkur og árið 1957 var klippt á fjárveitingar frá Ríkissjóði en 

Reykjavíkurborg hélt áfram að veita fjármagn til að varðveita það birgðasafn sem 

Loftvarnarnefnd hafði komið sér upp (Alþt. A-2 1961, 1021-1022).   

Þann 4. október 1961 skrifaði Loftvarnarnefnd Reykjavíkur bréf til dómsmálaráðherra 

og borgarstjóra Reykjavíkur þar sem vakin var athygli á mikilvægi þess að sinna 

varnarmálum vel.  Til landsins hafði komið John Hodsol, aðalráðunautur 

Atlantshafsbandalagsins í loftvarnarmálum, og hafði hann bent á mikilvægi þess að halda 

uppi góðum vörnum.  Hann gaf út skýrslu eftir dvöl sína sem fjallaði um hversu mikilvægt 

starf hafði verið unnið á Íslandi þegar kom að loftvarnarmálum en mikilvægt væri að halda 

því starfi áfram af meiri krafti.  Loftvarnarnefnd benti einnig á í bréfi sínu að vegna 

takmarkaðs fjármagns sem nefndin hefði fengið frá upphafi hafi starf þeirra verið afar 

takmarkað og einungis því allra nauðsynlegasta sinnt.  Að lokum minnti nefndin á mikilvægi 

þess að halda uppi góðum vörnum fyrir borgara ef upp kæmu átök (Alþt. A-2 1961, 1038-

1039).  Árið 1961 var mikið um átök og spennu í heiminum sem varð til þess ásamt bréfi 

Loftvarnarnefndar að stjórnvöld fóru að ræða það að undirbúa almannavarnir hér á landi undir 

þær hættur sem gætu ógnað landinu.  Úr varð að undirbúningur hófst og voru tveir menn 

sendir til Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur til að kynna sér hvað hefði verið gert í 

almannavörnum þar, en þessi þrjú ríki voru talin standa mjög framarlega þegar kom að 

almannavörnum.  Á sama tíma komu tveir sérfræðingar til Íslands til að veita aðstoð við 

undirbúning almannavarna, það voru þeir Holtermann hershöfðingi frá Noregi og Toftemark 

yfirlæknir frá Danmörku.  Þeir, í samvinnu við Loftvarnarnefnd, fóru yfir aðstæður á landinu 

og gerðu síðan skýrslu um það sem þeim þótti betur mega fara.   
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Í byrjun árs 1962 var Jóhanni Hafstein dómsmálaráðherra fengið það verkefni að gera 

frumvarp til laga um almannavarnir og gerði hann það í samvinnu við þáverandi 

lögreglustjóra, borgarlækni og hagsýslustjóra en einnig var skýrsla Holtermann höfð til 

hliðsjónar (Alþt. A-2 1961, 1022-1023).  Holtermann benti íslenskum stjórnvöldum á að ef 

kæmi til styrjaldar þá yrði hún algjör og almannavarnir gætu lítið gert til að koma í veg fyrir 

hana en nauðsynlegt væri og skylda stjórnvalda að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að 

koma í veg fyrir hve miklum skaða fólk yrði fyrir.  Þar af leiðandi eru almannavarnir 

mikilvægar fyrir framtíð þjóða (Alþt. A-2 1961, 1039).  Frumvarp til laga um almannavarnir 

var lagt fram árið 1962 og samþykkt á Alþingi í árslok.  Úr urðu Almannavarnir ríkisins undir 

forystu Ágústs Valfells en hann sótti umboð sitt til dómsmálaráðherra.  Hlutverk 

almannavarna kom fram í 1. gr. laganna: 
Hlutverk almannavarna er að skipuleggja og framkvæma ráðstafanir, sem miða að því að koma í veg 

fyrir, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir líkamstjóni eða eigna af völdum hernaðaraðgerða 

og veita líkn og aðstoð vegna tjóns, sem orðið hefur, enda falli þau störf ekki undir aðra aðilja 

samkvæmt lögum. 

Almannavarnir skulu veita aðstoð samkvæmt fyrirmælum dómsmálaráðherra, ef tjón vofir yfir eða 

hefur orðið af náttúruhamförum eða annarri vá. 

Þessi grein sýnir að upphaflega voru almannavarnir einungis bundnar við að verja 

almenning fyrir líkams- eða eignatjóni af völdum hernaðar.  Það vandamál var hins vegar svo 

fjarlægt íslenskum almenningi að það fékk litlar undirtektir og margir almennt á þeirri skoðun 

að Ísland yrði seint skotmark loftárása eða kjarnorkusprengja (Guðni Th. Jóhannesson 2007, 

8).   

Frá því að almannavarnir voru stofnaðar 1962 og til ársins 1967 voru átök af 

hernaðarvöldum og óttinn við kjarnorkuvopn því aðalverkefni almannavarna en með lögum 

nr. 30/1967 var aukið við hlutverk almannavarna.  Almannavarnir skyldu einnig sjá um að 

gera ráðstafanir fyrir náttúruhamförum og annarri vá sem upp gæti komið og sjá um að byggja 

samfélagið upp aftur eftir slíkar hamfarir.  Almannavarnir skyldu vera undir það búnar að 

takast á við slíkar hættur.  Eftir breytingarnar 1967 var helsta verkefni að samhæfa 

almannavarnir við nýja hlutverkið sem þeir fengu.  Í tengslum við þá vinnu og eftir þrýsting 

frá Rauða krossi Íslands var ákveðið að sækja um styrk upp á 7500 dollara hjá Sameinuðu 

þjóðunum og beina honum til uppbyggingar á neyðarvörnum í landinu.  Ísland var fyrsta 

landið sem fékk þennan styrk.  Will Perry sérfræðingur í neyðarvörnum frá Sameinuðu 

þjóðunum kom til Íslands í kjölfar styrktarveitingarinnar.  Hann dvaldi hér um nokkurt skeið 

og kynnti sér starfsemi almannavarna á Íslandi.  Eftir dvöl sína skilaði hann inn skýrslu sem 

Íslendingar gætu notað til hliðsjónar við uppbyggingu almannavarna á landinu.  Við gerð 
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skipulagsins var byggt upp með það að samnýta og samhæfa mannskap, búnað og tæki þeirra 

viðbragðsaðila, stofnana og sjálfboðaliða sem tengdust almannavörnum.  Einnig var ákveðið 

að gera þyrfti neyðaráætlanir sem tækju til bæði viðbúnaðar og viðbragða (Björn Friðfinnsson 

2005).  Þessar breytingar urðu til þess að fólk fór að tengja betur við almannavarnir og tilgang 

þeirra, hættan var orðin nærtækari (Guðni Th. Jóhannesson 2007, 23).  Eftir styrkinn og dvöl 

Will Perry var sú ákvörðun tekin að vinna neyðaráætlanir í samvinnu við 

almannavarnanefndir fyrir allt landið, áætlanirnar skyldu taka til þess viðbúnaðar og þeirra 

viðbragða sem þyrfti ef upp kæmu hernaðarátök, náttúruhamfarir eða aðrir atburðir sem 

ógnuðu öryggi borgaranna (Ríkislögreglustjóri 2011, 3).   

Tvennar hamfarir í sögu Íslands urðu síðan til þess að marka spor almannavarna og 

þörfina sem var fyrir að halda út slíkri starfsemi á Íslandi en það voru eldgos í Heimaey í 

janúar 1973 og snjóflóð sem urðu í Neskaupstað í desember 1974.  Reynslan sem fékkst í 

eldgosinu við brottflutning heimamanna og svo hve vel skipulagt viðbragðsstarfið var sýndi 

fólki hversu nauðsynlegt vel skipulagt almannavarnarkerfi er.   

Í kjölfar þessara atburða fóru sveitarfélög að meta stöðu sína og óskuðu eftir að gerðar 

væru fyrir þau neyðaráætlanir.  Það var síðan árið 1981 sem lokið var við gerð neyðaráætlana 

fyrir allar 64 almannavarnanefndir landsins og ákveðið var að endurskoða neyðaráætlanir á 

ekki sjaldnar en fimm ára fresti.  Árið 1986 var lokið við fyrstu endurskoðunina.  Í þeirri 

endurskoðun var stuðst við reynsluna úr Kröflueldum sem voru 1975-1984.  Einnig voru 

teknar upp svokallaðar séráætlanir sem farið verður betur yfir í kafla 5.1.  Þriðju 

endurskoðuninni lauk árið 1991 og í þeirri endurskoðun var neyðaráætlunum skipt upp í A-

hluta sem fjallar um starfsskipulag og B-hluta sem fjallar um viðbragðsáætlanir.  Ekki hefur 

farið fram endurskoðun á neyðaráætlunum frá árinu 1991 (Björn Friðfinnsson 2005).   

Að almannavörnum koma mjög margir, þjálfaðir viðbragðsaðilar Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar, Rauða krossins, lögreglu, slökkviliða, Landhelgisgæslu, heilbrigðisstarfsmenn 

og sérfræðingar fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga.  Árið 1974 gerðu almannavarnir 

samninga við hjálparsveitir landsins og eru þeir samningar endurnýjaðir reglulega.  

Björgunarsveitir og slysavarnadeildir landsins mynda saman Slysavarnafélagið Landsbjörgu.  

Þar eru björgunarsveitarmenn og félagsmenn sem sinna leit og björgun á fólki og svo einnig 

mikilvægri fræðslu á öryggisatriðum til almennings.  Rauði kross Íslands hefur 50 deildir um 

landið allt og sjá þær um fjölda- og félagshjálp í tengslum við áföll sem verða.  Rauði kross 

Íslands sinnir einnig því hlutverki eins og Landsbjörg að fræða almenning og eru meðal 

annars með skyndihjálparnámskeið með það að markmiði að auka áfallaþol almennings.  
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Almannavarnir Íslands treysta því að miklu leyti á sjálfboðaliða víðs vegar um landið þegar 

kemur að björgun og fræðslu (Ríkislögreglustjóri 2011, 17, 21, 27).   

Þau lög sem gilda núna um almannavarnir eru lög nr. 82/2008 en þar kemur fram 

eftirfarandi um markmið almannavarna á Íslandi: 
Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja og framkvæma ráðstafanir sem miða að því að 

koma í veg fyrir og takmarka, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni, 

eða umhverfi eða eignir verði fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta eða 

hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð og aðstoð vegna tjóns sem hugsanlega kann 

að verða eða hefur orðið. (Í lögum nr. 82/2008).  

Það sem helst var nýtt með lögum nr. 82/2008 var í fyrsta lagi að almannavarna- og 

öryggismálaráði var falið að setja stefnu um innra öryggi og setja stefnu í viðbrögðum og í 

öðru lagi að setja ætti á fót samhæfingar- og stjórnstöð almannavarna þar sem umsjón yrði 

með viðbragðsáætlunum og björgunarstörfum á landinu öllu og séð til þess að áætlanir og 

störf séu samhæfð.  Í lögunum kemur fram að ríkið sé sá aðili sem sinnir almannavörnum á 

Íslandi, á landi, sjó og lofti svo er það í hlutverki sveitarfélaga að fara með sínar varnir í 

samstarfi við ríkið (Ríkislögreglustjóri 2011, 21).   

 Í lögum um almannavarnir 82/2008 er tekið fram að stefnumótun almannavarna- og 

öryggismála skuli eiga sér stað í almannavarna- og öryggismálaráði.  Almannavarna- og 

öryggismálaráð fer með stefnumótun Íslands í almannavarnamálum.  Ráðið skal móta stefnu 

sína til þriggja ára og er það hlutverk ráðsins að gera grein fyrir þeim atriðum sem eru helst 

talin ógna öryggi landsins, fjalla um hvernig mætti komast í gegnum hættuástandið, þ.e. sjá til 

þess að réttar viðbragðsáætlanir séu til staðar, búnaður og birgðir fyrir landsbúa, einnig er það 

á höndum ráðsins að fjalla um enduruppbyggingu.  Það er forsætisráðherra sem fer fyrir 

ráðinu en auk hans eiga þar sæti þeir ráðherrar sem fara með almannaöryggi, heilbrigðismál, 

mengunarvarnir, orkumál, varnarmál og ráðuneytisstjórar þeirra.  Einnig eru það 

ríkislögreglustjóri, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, 

veðurstofustjóri, mannvirkjastofnun, forstjóri Umhverfisstofnunar, landlæknir, 

sóttvarnalæknir, forstjóri Geislavarna ríkisins, Orkumálastjóri, forstjóri Landnets, fulltrúi 

Slysavarnarfélags Landsbjargar, fulltrúi Rauða krossins, fulltrúi samræmdrar neyðarsvörunar 

og svo skipar innanríkisráðherra tvo fulltrúa til eftir tilnefningu Sambands Íslenskra 

sveitarfélaga til þess að taka sæti í ráðinu (Í lögum nr. 82/2008).   
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5.1 Hlutverk og viðbrögð almannavarna 

 

Innanríkisráðherra ber ábyrgð á almannavörnum en gefur umboð sitt til ríkislögreglustjóra 

sem annast þau málefni er tengjast almannavörnum.  Áður höfðu almannavarnir tilheyrt 

Almannavörnum Íslands en með lögum nr. 44/2003 var ríkislögreglustjóra færð ábyrgð yfir 

þeim hluta almannavarna sem tilheyra ríkisvaldinu (Almannavarnir Almannavarnadeild RLS).  

Þeim verkefnum sem ríkislögreglustjóra er falið er lýst í 7 gr. laga nr. 82/2008, meðal þeirra 

verkefna sem hann hefur er að sjá til þess að gerðar séu viðeigandi áætlanir í takt við þá stefnu 

sem stjórnvöld hafa fyrir landið ef upp kemur hættuástand, honum ber einnig að hafa umsjón 

með hvernig almannavörnum er háttað yfir landinu öllu, hjá sveitarfélögum og einkaaðilum 

og skal hafa eftirlit með því að þessir aðilar hafi uppfærðar viðbragðsáætlanir á hreinu.  Það er 

einnig í hans höndum að sinna því að almenningur fái rétta fræðslu og upplýsingar um 

almannavarnir og þær hættur sem eru í gangi í samfélaginu hvort sem eru af náttúruhamförum 

eða af öðrum toga.  5 gr. laganna gefur ríkislögreglustjóra rétt til að meta það 

almannavarnastig sem ríkir í samráði við viðeigandi aðila.  Einnig skal ríkislögreglustjóri bera 

niðurstöður sínar undir almannavarna- og öryggismálaráð og skila síðan inn til 

innanríkisráðherra (Í lögum nr. 82/2008).  

Meðal þeirra verkefna sem falla undir almannavarnir er að vera undirbúin undir 

náttúruhamfarir, slys og aðra atburði sem setja almenning í hættu.  Mikilvægt er að bíða ekki 

eftir að atburðir af þessu tagi gerist heldur greina þær hættur sem upp geta komið og hafa til 

taks upplýsingar, viðeigandi áætlanir og vera undirbúin undir það sem getur komið upp á.  

Ríkislögreglustjóri í samvinnu við þá sem eiga aðild að almannavörnum gefur út 

almannavarnastig hverju sinni.  Háskastigin eru þrjú talsins óvissustig, hættustig og svo 

neyðarstig.  Sú viðbragðsáætlun sem virkjuð er fer eftir því háskastigi sem er hverju sinni.  

Einnig er skipt niður í flokka hversu mikill viðbúnaður er talinn þurfa að vera og fer það eftir 

hversu umfangsmikil björgunaraðgerð á sér stað.  Flokkað er eftir litum: Grænn eru dagleg 

störf og þeir atburðir sem fáar stofnanir geta sinnt; gult er stærri aðgerðir þar sem margir 

aðilar koma að; rautt er slys eða hamfarir af einhverju tagi og eru mjög stórar aðgerðir og svo 

er svart sem er þjóðarvá en það eru atburðir sem hafa áhrif á fleiri en eitt umdæmi landsins 

(Ríkislögreglustjóri 2011, 32-33).   

Það er í höndum almannavarna að kanna áfallaþol meðal almennings, það er hversu 

vel samfélagið og einstaklingar þola þær hamfarir sem þeim stafar hætta af og hvernig gengi 

að koma lífinu aftur í réttar skorður eftir slíkar hörmungar.  Almannavörnum ber síðan að 

undirbúa samfélagið út frá niðurstöðum um áfallaþol og gera allt sem í þeirra valdi stendur til 
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að lágmarka þann skaða sem verður í samfélaginu ef upp kæmi hættuástand, þar af leiðandi er 

mikilvægt að fræða almenning um leiðir til að draga úr áhrifum og lágmarka skaðann sem 

verður af hamförum.  Einnig er mikilvægur þáttur í almannavörnum að hugsa um dagana eftir 

hamfarir, fræða fólk hvernig á að bregðast við og þjálfa lögreglumenn og hjálparstarfsmenn 

hvernig skal bregðast rétt við (Almanavarnir Hlutverk og verkefni).  Almannavarnahringrásin 

er góð til að skilja ferlið sem á sér stað hjá almannavörnum.  

      
Fyrsta stig er fyrir hamfarir en þar á sér stað áhættugreining þar sem öll umdæmi landsins fara 

í hættumat á sínu nánasta umhverfi og meta hvað það er sem íbúum og umhverfi stafar mesta 

ógnin af.  Eftir það er farið í mótvægisaðgerðir en það eru aðgerðir sem eiga að lágmarka 

skaðann sem verður af hættuástandi.  Mótvægisaðgerðir duga þó ekki alltaf og í þeim 

tilfellum er nauðsynlegt að vera með viðeigandi viðbúnað kláran ef hættuástand skyldi 

skapast.  Annað stig er viðbragð en það er það sem á sér stað eftir að atburður sem veldur 

hættunni hefur átt sér stað.  Á því stigi er mikilvægt að vera með viðbrögð og áætlanir á 

hreinu, hvernig eigi að bregðast við og hverjir eigi að bregðast við.  Allt miðast það að því að 

bjarga sem flestum og reyna að koma í veg fyrir að skaðinn verði sem mestur.  Þriðja og 

síðasta stigið er síðan eftir hamfarir en á því stigi er mikilvægt að almannavarnir hafi gert 

áætlanir um hvernig sé best að haga uppbyggingu og hjálpa almenningi að komast aftur á rétt 

skrið eftir hættuástand.  Einnig er mikilvægt á þessu stigi að fara yfir atburðinn og viðbrögðin 

reyna að draga lærdóm af atburðarásinni (Ríkislögreglustjóri 2011, 30-31).   
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Til þess að skilja betur hvers vegna við þurfum almannavarnir er gott að skoða hvert 

skipulag almannavarna er.  Á heimasíðu almannavarna stendur „almannavarnir eru 

samnefnari viðbragða og úrræða þegar hættu- og neyðarástand skapast í samfélaginu“ og 

þegar slíkt ástand skapast og hefðbundin þjónusta, svo sem lögregla, björgunarsveitir, 

slökkvilið og landhelgisgæslan duga ekki koma almannavarnir landsins saman og vinna að 

því að tryggja öryggi og sinna björgunarstörfum (Almannavarnir Skipulag almannavarna).  

Við björgunarstörf er stuðst við neyðarskipulag, það er ýmist almennar neyðaráætlanir eða 

séráætlanir.  Almenn neyðaráætlun er stöðluð áætlun sem hægt er að styðjast við þegar hvers 

kyns hættu ber að garði, henni er skipt í tvo hluta A og B.  Í A-hlutanum er fjallað um 

skipulag, stjórnun, verkaskiptingu og uppbyggingu en í B-hlutanum er farið yfir 

viðbragðsáætlanir sem einstaklingar geta stuðst við strax eftir hamfarir.  Séráætlanir eru hins 

vegar staðbundnari og eru gerðar fyrir ákveðin svæði sem talið er að standi ógn af einhverju, 

séráætlanir eru töluvert nákvæmari en almennar neyðaráætlanir.  Sveitarfélög fara sjálf með 

hlutverk almannavarna í sínu umdæmi í samráði við ríkið, innan sveitarfélaga starfa síðan 

almannavarnanefndir og eru þær skipaðar sýslumanni, fulltrúum sveitarstjórnar og þeim sem 

koma að varnarmálum í sveitarfélaginu.  Hlutverk almannavarnarnefndar er síðan að undirbúa 

viðbragðsáætlanir, gera hættumat fyrir viðkomandi svæði og sjá um skipulag almannavarna í 

því héraði (Almannavarnir Viðbragðsáætlanir).   

Undir almannavörnum er síðan starfrækt samhæfingar- og stjórnstöð.  Þar fer fram 

samhæfing á viðbragðsáætlunum á milli umdæma fyrir landið allt og er það hlutverk 

samhæfingarstöðvar að úthluta mannskap og tækjum á það svæði sem þarfnast hjálpar hverju 

sinni einnig er það hlutverk samhæfingarstöðvar að hafa yfirsýn yfir þeim björgunarstörfum 

sem eru í gangi (Almannavarnir Skipulag almannavarna).  Í stjórnstöðinni sitja einstaklingar 

frá lögreglu, Landhelgisgæslu Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, slökkviliði, 

Vegagerðinni, Neyðarlínunni, Rauða krossi Íslands, ISAVIA, Slysavarnafélaginu Landsbjörg 

og heilbrigðisstarfsmenn í stjórn og hafa ákvarðanavald varðandi innra skipulag og rekstur 

(Ríkislögreglustjóri 2011, 34). 

 Í þessum kafla hefur verið farið yfir sögu og hlutverk almannavarna.  Almannavarnir 

voru stofnaðar í kjölfar lagasetningar um almannavarnir árið 1962 og var hlutverk þeirra að 

skipuleggja og gera ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að almenningur verði fyrir 

líkamstjóni eða lendi í eignatjóni af völdum hernaðar.  Árið 1967 voru gerðar breytingar og 

bætt var inn að almannavarnir skyldu einnig verja almenning frá tjóni af völdum 

náttúruhamfara.  Það er í höndum almannavarna að kanna áfallaþol almennings og búa svo 

um að tjón verði sem minnst af völdum hamfara.    
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6.  Áhættuþættir 

 

Þegar Bandaríkjaher var á brott var það í höndum Íslendinga að taka sjálfir ábyrgð á öryggis- 

og varnarmálum landsins.  Meðan Bandaríkjaher var með aðstöðu hér á landi byggði 

áhættumat Íslands að mörgu leyti á áhættumati Bandaríkjanna.  Ríki hefur þá skyldu gagnvart 

íbúum sínum að tryggja varnir og öryggi í landinu en það getur reynst erfitt að finna 

heppilegustu leiðina til að uppfylla þær kröfur.  Eftir brottför Bandaríkjahers var það einnig í 

höndum íslenskra stjórnvalda að tryggja að Ísland myndi halda áfram að uppfylla þær 

skuldbindingar sem landið hafði við Atlantshafsbandalagið og áður hafði verið uppfyllt í 

gegnum varnarsamning við Bandaríkin og með veru Bandaríkjahers á Íslandi.  Það voru einna 

helst þjóðréttarsamningar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og má þar nefna Norður-

Atlantshafssamninginn, samning um réttarstöðu liðsafla og samning um upplýsingaöryggi 

(Varnarmálastofnun Íslands 2010, 11-14, 21).   

Sérstaða Íslands þegar kemur að varnarmálum er sú að varnir landsins byggjast ekki á 

herstyrk, efnahagslegu mikilvægi eða fælingarmætti kjarnorkuvopna heldur byggjast varnir 

landsins á varnarsamningum við önnur ríki.  Með það í huga er mikilvægt fyrir Íslands að 

sinna sínum skyldum og standa við þær skuldbindingar sem landið hefur gert með 

varnarsamningum.  Ef Ísland stæði sig ekki hvað varðar sinn hluta varnarsamninga myndi 

landið missa virðingu og traust annarra ríkja og það myndi ógna öryggi landsins 

(Varnarmálastofnun Íslands 2010, 133).  

Árið 2007 eftir að varnarliðið var á brott skipaði þáverandi utanríkisráðherra starfshóp 

sem hafði það verkefni að meta áhættuþætti landsins.  Nú væru tímarnir breyttir og nýjar 

hættur farnar að ógna öryggi Íslands og því mikilvægt að gera úttekt á þeim atriðum og vera 

undir allt búin.  Almannavarnir fóru einnig í allsherjar áhættuskoðun fyrir landið og lögðu mat 

á hverjar þær hættur væru sem helst steðjuðu að hverjum stað.   Hér fyrir neðan verður farið 

yfir helstu atriðin í þessum tveimur skýrslum og svo einnig drög frá 2013 að stefnu 

stjórnvalda í öryggis- og varnarmálum sem var lagt fram af almannavarna- og 

öryggismálaráði. 

 

6.1 Áhættumat þverfaglegs starfshóps 

 

Í október 2007 var skipaður þverfaglegur starfshópur sem hafði það hlutverk að gera 

áhættumat fyrir Ísland.  Enn var í gildi varnarsamningur við Bandaríkin um að sjá um varnir 

fyrir Ísland þegar ófriður ríkti en það væri nú í höndum Íslendinga að tryggja varnir, fara yfir 
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þá áhættuþætti sem þjóðinni stafaði ógn af og gera viðeigandi áætlanir gegn þeim 

(Utanríkisráðuneytið 2009, 5).   

Við gerð skýrslunnar var horft til þess hve mikið hefur breyst upp á síðkastið þegar 

kemur að hugtakinu öryggi.  Í skýrslunni var stuðst við útvíkkaða skilgreiningu á 

öryggishugtakinu og nær það einnig yfir þær nýju ógnir sem upp eru að koma í samfélaginu 

og má þar nefna mansal, matvælaöryggi, hryðjuverk, skipulagða glæpastarfsemi, farsóttir og 

umhverfisslys.  Þessar nýju ógnir gera það að verkum að erfitt er að skilgreina hvað fellur 

undir ytra öryggi og hvað fellur undir innra öryggi.  Við gerð áhættumatsins var notast við 

þrjá greiningarþætti, það er þjóðaröryggi, samfélagslegt öryggi og hnattræna áhættuþætti.   

Áhættuþættirnir eru allir mjög ólíkir og ekki er hægt að flokka þá eftir hversu líklegt 

er að atvik eigi sér stað.  Stuðst var við mat frá öðrum ríkjum þegar metið var hvaða hættur 

Ísland þyrfti að búa sig undir.  Einna helst var horft til hernaðarógna, heilbrigðisöryggis og 

farsótta, umhverfisógna, fjármálaógna, náttúruhamfara, loftslagsbreytinga, hryðjuverka, 

skipulagðrar glæpastarfsemi, mansals, netöryggis, öryggis orkukerfisins, fjarskiptaöryggis, 

siglingaöryggis, mengunarvarna og matvæla- og vatnsöryggis, gereyðingavopna og 

fólksflutnings og aðlögunar útlendinga.  Hvert atriði var metið út frá sama verklaginu en það 

var í fyrsta lagi að skilgreina áhættuþátt, í öðru lagi hverjar væru líkurnar á að þessi áhætta 

kæmi upp í framtíðinni  og þá hver áhrifin yrðu og í þriðja lagi var áhættan sett í samhengi við 

styrkleika og veikleika Íslands og áfallaþol skoðað í takt við það.  Að lokum fylgdu 

hugmyndir um hver viðeigandi viðbrögð við þessum hættum væru og ábendingar um það sem 

betur mætti fara (Utanríkisráðuneytið 2009, 11-13).  Í skýrslunni nefnir starfshópurinn 

nokkrar almennar ábendingar sem tengjast stefnumótun öryggismála Íslands.  Má þar helst 

nefna þörfina fyrir því að setja skýra þjóðaröryggisstefnu fyrir landið, fara betur yfir 

varnarsamning milli Íslands og Bandaríkjanna, skoða stöðu Íslands í Atlantshafsbandalaginu, 

styrkja samstarf við Norðurlöndin þegar kemur að öryggismálum, halda áfram með 

loftrýmisgæslu yfir landinu, samstarf við nágrannaríki varðandi norðurslóðir og málefni tengd 

þeim og styrkja öryggissamstarf við Evrópusambandið.  Einnig fara yfir stöðu 

fjármálakerfisins, styrkja fjarskipta- og netöryggi, loftlagsbreytingum þarf að gefa meiri 

gaum, verja ljósleiðarakerfið og aðrar leiðslur fyrir þeim hættum sem geta valdið á þeim 

skemmdum, styrkja stöðu erlendra ríkisborgara, tryggja stöðu Íslendinga sem eru búsettir 

erlendis, tryggja að löggæslumenn á Íslandi séu í stakk búnir til að takast á við skipulagða 

glæpastarfsemi og stuðla að því að almenningur fái viðeigandi upplýsingar varðandi 

hættuástand á Íslandi.   
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Starfshópurinn telur síðan mikilvægt að taka stöðuna á áhættumati reglulega þar sem 

breytingar á hættum gerast hratt í þverþjóðlegu samfélagi (Utanríkisráðuneytið 2009, 24-28).  

Taka þarf tillit til þess að þær hættur sem steðja að ríkjum núna virða ekki landamæri og 

óvinurinn er ekki jafn greinilegur nú og áður var (Utanríkisráðuneytið 2009, 31). 

Segja má að þessi skýrsla hafi verið stórt skref í að skilgreina öryggis- og varnarmál 

Íslands og skref í að taka ábyrgð á sínum eigin varnarmálum.  Eins og sjá má hér ofar í 

yfirferð yfir þá varnarsamninga sem Ísland er nú virkur aðili í hefur margt verið gert sem lagt 

var til af starfshópnum eins og til dæmis virkt samstarf við norðurlöndin.   Starfshópurinn fór 

þá leið sem Buzan, Wæver og de Wilde töldu æskilegasta þegar kom að öryggismálum og 

völdu útvíkkaða skilgreiningu öryggishugtaksins.  Í skýrslunni var talið að þær breytingar sem 

eru að eiga sér stað í heiminum gefi okkur það að ekki er nægjanlegt að horfa einungis á 

öryggi út frá hefðbundinni skilgreiningu heldur eru fleiri atriði farin að flokkast sem 

öryggismál. 

 

6.2 Áhættuskoðun Almannavarna 

 

Í september 2007 fól ríkislögreglustjóri almannavarnanefndum landsins og lögreglustjórum að 

fara af stað með áhættuskoðun fyrir sín umdæmi.  Frá 2009-2010 voru drög að áhættuskoðun 

kynnt í umdæmum landsins ásamt því að ný lög sem tóku gildi á þeim tíma voru einnig kynnt.  

Í þeim lögum var áhersla lögð á áfallaþol samfélagsins og því var áhættuskoðunin tilvalin til 

að fara yfir hvernig mætti auka áfallaþol í samfélaginu.  Öll umdæmin höfðu skilað inn sínum 

niðurstöðum haustið 2011 og síðan var farið í að vinna samantekt með helstu niðurstöðum 

áhættuskoðunar Íslands (Ríkislögreglustjóri 2011, 3).  Með áhættuskoðuninni var markmiðið 

að greina þær hættur sem steðja að en ljóst var að miklar breytingar höfðu orðið á því hvernig 

hættur það væru og síðan var ætlunin að vinna viðbragsðáætlanir í samvinnu við öll umdæmin 

og samhæfa viðbrögð fyrir landið allt (Ríkislögreglustjóri 2011, 10).   

Eftir að niðurstöður lágu fyrir í áhættuskoðun almannavarna varð það hvati fyrir 

almannavarnanefndir landsins að bæta það sem betur mátti fara í sínum umdæmum.  Eftir að 

skýrslan kom út höfðu nefndirnar samband við ríkislögreglustjóra og báðu um samvinnu við 

undirbúning mótvægisaðgerða og viðbragðsáætlana fyrir mikilvægustu atriðin.  Sú vinna 

hófst um leið og var það einna helst fyrir eldgos, gróðurelda og hópslys í bæði umferð og á 

sjó (Ríkislögreglustjóri 2011, 10).  Áhættuskoðunin sem gerð var á árunum 2009-2011 var 

fyrsta áhættuskoðunin af þessu tagi sem almannavarnir á Íslandi unnu.  Áður hafði ekki verið 
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lagt mat á öll þau atriði sem talin voru geta valdið hættu eða farið í að forgangsraða 

verkefnum og viðbragðsáætlunum.   

Mikilvægt er að leggja mat á þessi atriði og vera undir þau búin og koma þar með í 

veg fyrir hámarks skaða bæði á mannfólki og umhverfi (Ríkislögreglustjóri 2011, 35). 

 

6.3 Drög að stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum ríkisins 

 

Í 3. gr. laga nr. 82/2008 er almannavarna- og öryggismálaráði falið að setja línurnar þegar 

kemur að stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum.  Ráðið skal koma saman á 

þriggja ára fresti og meta stöðuna.  Undir stefnu stjórnvalda flokkast áhættumat, viðbúnaður 

og viðbrögð við þeim fjölbreyttu atriðum sem samfélaginu stendur ógn af 

(Innanríkisráðuneytið 2013, 5).  Við skilgreiningu hugtaksins almannaöryggi er stuðst við 

víðtæka skilgreiningu og undir hugtakið fellur þjóðaröryggi, samfélagslegt og borgaralegt 

öryggi og hnattrænir og þverþjóðlegir áhættuþættir.  Allir þessir þættir eiga það til að skarast 

við innra og ytra öryggi ríkja.  Í stefnunni sem almannavarna- og öryggismálaráð lagði fram 

er skilgreining á borgaralegu og samfélagslegu öryggi úr áhættumatsskýrslu frá 2009 höfð að 

leiðarljósi. 
Borgaralegt eða samfélagslegt öryggi, eins og það er skilgreint hér, snýr... að öryggi einstaklinga og 

þjóðfélagshópa, sjáfsmynda (identities), gilda og grunnvirkja, eins og efnahags-, orku- og 

samgöngukerfis.  Skipulögð glæpastarfsemi, náttúruhamfarir og hryðjuverk teljast t.d. ógnir við 

samfélagslegt öryggi.  Hnattrænir og þverþjóðlegir áhættuþættir lúta einnig að öryggi einstaklinga og 

þjóðfélagshópa.  Til þeirra teljast m.a. skipulögð glæpastarfsemi, mansal, hryðjuverk, náttúruhamfarir, 

mengunarslys, loftslagsbreytingar, farsóttir og gjöreyðingarvopn (Innanríkisráðuneytið 2013, 6). 

Við gerð stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum var stuðst við þær tvær 

skýrslur sem fjallað var um hér að ofan þ.e. áhættuskoðun almannavarnadeildar frá 2011 og 

áhættumatsskýrsluna frá 2009.   

Einnig var stuðst við þær þingsályktanir sem til eru um almannaöryggi, þeim 

samþykktum sem til staðar voru frá almannavarna- og öryggismálaráði og matsskýrslum sem 

til staðar eru frá greiningardeild ríkislögreglustjóra þar sem lagt er mat á þá hættu sem Íslandi 

stafar af skipulagðri glæpastarfsemi (Innanríkisráðuneytið 2013, 13-14).   

Í drögunum er lögð áhersla á mikilvægi áhættuminnkunnar með viðeigandi 

mótvægisaðgerðum og könnunum á áfallaþoli og komið er með hugmyndir að leiðum til að ná 

þessu fram (Innanríkisráðuneytið 2013, 20).  Auk þess að fara yfir mótvægisaðgerðir er farið 

yfir viðbúnað og viðbrögð, hvert rétt ferli sé eftir hamfarir, hvernig sé best farið að því að 
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vernda mikilvæg innviði samfélagsins og að lokum aðgerðaráætlanir fyrir löggæslu og 

öryggismál.   

Hér hefur verið farið yfir tvær skýrslur og svo drög að stefnu stjórnvalda í 

almannavarna- og öryggismálum.  Í þessum ritum má sjá samþykki yfir mikilvægi þess að 

vera með viðbragðsáætlanir til taks fyrir þær hættur sem steðja að landi og þjóð.  Mikilvægt er 

að leggja mat á þær og vera undir þær búin og gera allt til að auka áfallaþol þjóðarinnar og 

draga úr þeim skaða sem kann að verða. 
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7.  Niðurstöður: Leiðir Almannavarna Íslands til að tryggja öryggi 

 

Líkt og fjallað hefur verið um eiga almannavarnir á Íslandi sér langan aðdraganda.  Lengi 

reyndu Íslendingar þó að halda í hlutleysi sitt og fela sig á bakvið fámenni, staðsetningu og 

einangrun.  Það gekk ekki lengi og Ísland varð fljótt virkur þátttakandi í alþjóðamálum með 

varnarsamningum sem gerðir voru við Bandaríkin.  Með þeirri ákvörðun fylgdi öryggisstefna 

Íslands öryggisstefnu Bandaríkjanna.  Sú stefna var meira í átt til hernaðar heldur en Ísland 

hafði áður vanist.  Einnig markar innganga Íslands í Atlantshafsbandalagið sögu varnarmála 

landsins.  Árið 1951 var Loftvarnanefnd Reykjavíkur stofnuð.  Starfsemi hennar var miðuð 

við varnir Reykjavíkur og fljótlega fór að draga úr starfsemi hennar, fólk sá ekki fram á að 

landinu stæði ógn frá einhverju ákveðnu.  Árið 1962 voru Almannavarnir Íslands síðan 

stofnaðar.  Spenna víðs vegar um heiminn og fregnir af því hversu langt aðrar þjóðir væru 

komnar í að byggja upp sínar almannavarnir voru hvati fyrir Íslendinga að huga að sínum 

málum.  Á meðan kalda stríðið stóð yfir gekk starf almannavarna einna helst út á að undirbúa 

Íslendinga undir möguleikana á kjarnorkusprengju á Ísland.  Sú ógn stóð svo fjarri 

Íslendingum sem töldu sig svo fámenna og vel staðsetta að ekkert vit væri í að varpa 

sprengjum á landið.  Eftir kalda stríðið var íslenskum stjórnvöldum bent á nauðsyn þess að 

gera hættumat fyrir þjóðina en það var ekki gert.   

Í ljósi þess að alþjóðlegt samfélag var að taka breytingum og aukin hnattvæðing gerði það 

að verkum að hætturnar voru þverþjóðlegar og greina þurfti mun á öryggi ríkis og öryggi 

borgaranna var það talið mikilvægt verkefni ríkja að vinna í sínum viðbragðsáætlunum (Silja 

Bára Ómarsdóttir 2008, 137).  Eftir að Bandaríkjaher mat það svo að ekki væri þörf fyrir þá 

að vera lengur með mannskap og búnað staðsettan á Keflavíkurflugvelli og varnarliðið var á 

brott var kominn tími fyrir Ísland að móta og skoða sína eigin öryggis- og varnarmálastefnu.  

Þáverandi utanríkisráðherra skipaði starfshóp sem fékk það verkefni að gera áhættumat, sem 

fjallað var um hér að ofan, fyrir Ísland.  Þar með skapaðist tækifæri fyrir Ísland til að taka 

ábyrgð á eigin öryggis- og varnarmálum og taka virkan þátt í hinu alþjóðlega samfélagi sem 

var að skapast.  Einnig fóru almannavarnir af stað með það verkefni að gera áhættuskoðun 

fyrir landið og byrja á að vinna viðbragðsáætlanir fyrir hinar ýmsu hættur. 

 Í fyrsta kafla var farið yfir þau greiningartæki sem mikið eru notuð í öryggisfræðum.  

Raunsæisstefnan er heppileg þegar horft er til þess hvaða leið ríki velja til að tryggja öryggi 

sitt.  Hvort ríki fari varnarleiðina eða sóknarleiðina.  Þar sem Ísland er herlaust ríki væri seint 

hægt að segja að Ísland fari sóknarleiðina.  En þó má setja spurningarmerki við þá 

loftrýmisgæslu og varnarskilmála sem fylgja því að tilheyra Atlantshafsbandalaginu.  



  

34 

Raunsæisstefnan einblínir þó einna helst á ríki og hefur ekki mikla trú á alþjóðasamfélagið og 

þær stofnanir og samvinnu sem því fylgja.  Eins og fram hefur komið byggir Ísland sína 

varnarstefnu að mestu leyti á samvinnu við önnur ríki.  Sem sýnir að raunsæisstefnan á ekki 

við ríki eins og Ísland þar sem raunsæisstefnan lítur svo á að ríki hugsi einungis um sig sjálf 

og þar af leiðandi gæti verið erfitt að treysta á varnarsamninga þegar hættuástand er uppi í 

heiminum.  Á móti þessu má líta á gagnrýni sem raunsæisstefnan hefur sætt en það er að ríki 

eru ekki lengur aðalgerendurnir þegar kemur að hættu heldur er alþjóðasamfélagið að sjá nýja 

gerendur.  Hryðjuverkahópar og náttúruhamfarir ógna þverþjóðlega og þá getur samvinna 

ríkja verið mikilvæg til að sporna gegn og lágmarka skaða.   

 Mótunarhyggjan varð fljótt vinsæl kenning innan alþjóðakerfisins og var talin hentug 

til að lýsa því ástandi sem ríkti innan alþjóðakerfisins.  Það má segja að þessi hugsun eigi vel 

við þegar horft er til öryggishugmynda Íslands.  Sýn mótunarhyggjunnar á hvernig 

sjálfsmyndir, gildi og menning skapa umhverfi okkar og hvernig við sjáum heiminn er hentug 

til þess að greina þá nýju áhættuþætti sem eru að myndast í hnattvæddum heimi.  

Mótunarhyggjan lítur á að heimurinn sé mótaður af einstaklingum sem í honum eru.  Það eru 

einstaklingar í heiminum sem móta hverjar hætturnar sem við kjósum að takast á við eru og 

hvernig við kjósum að takast á við þær.  Hvort tekist sé á við hættur með samvinnu eða með 

uppbyggingu hers. 

 Áhættumatsskýrslan sem þverfaglegur starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins 

setti saman byggði túlkun sína á öryggishugtakinu á greiningu þeirra Buzan, Wæver og de 

Wilde um öryggisvæðingu.  Buzan, Wæver og de Wilde litu svo á að hefðbundin nálgun á 

öryggi væri ekki lengur heppileg til að leggja mat á áhættuatriði heldur þyrfti að víkka 

hugtakið og líta einnig á umhverfisógnir, efnahagsógnir og samfélagslegar ógnir.  Í skýrslunni 

er þetta gert.  Einnig má sjá að í áhættuskoðun almannavarna er litið á allt mögulegt sem 

umdæmin telja að geti ógnað öryggi sínu og íbúa sinna.  Má segja að með þessari 

skilgreiningu hafi verið tekið stórt stökk fram á við í skilgreiningu öryggis á Íslandi og mótun 

öryggisstefnu.  En segja má að skilgreining á öryggisstefnu og sjálfsmynd sé mikilvægt fyrsta 

skref þegar farið er í að mynda þjóðaröryggistefnu.   

 Eins og kom fram hér að ofan byggir Ísland varnir sínar ekki á fælingarmætti 

kjarnorkuvopna, herstyrk eða efnahagslegu mikilvægi og því eru varnarsamningar sem Ísland 

hefur gert við önnur ríki mjög mikilvæg.  En þrátt fyrir varnarsamninga er sú uppbygging sem 

hefur átt sér stað innan almannavarna Íslands mjög mikilvægur þáttur í að tryggja öryggi 

Íslands.  Útvíkkuð skilgreining öryggishugtaksins gefur okkur að umhverfislegt og 

samfélagslegt öryggi er hluti af því sem þarf að tryggja.  Ísland liggur þannig að ýmsar hættur 
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af náttúrunni steðja að íbúum.  Má þar helst nefna eldgos, jarðskjálftar og svo einnig 

staðsetning Íslands á norðurslóðum.  Það verkefni sem almannavarnir fóru í við undirbúning 

áhættuskoðunar landsins gaf góða ímynd af þeim hættum sem umdæmin töldu sér einna helst 

steðja hætta af.  Mismunandi er eftir svæðum hversu mikla áhættum almannavarnanefndir 

lögðu í hvert atriði.  Eftir að helstu niðurstöður komu út 2011 var farið markvisst í að gera 

viðbragðsáætlanir fyrir hvert umdæmi.  Byrjað var á þeim atriðum sem svæðin töldu sér 

standa mesta ógnin af.  Eitt sem svæðin áttu öll sameiginlegt var hættan af hópslysum og var 

því farið í að gera viðbragðsáætlun fyrir hópslys.  Til að tryggja sem bestu niðurstöður er þó 

heppilegast að almannavarnanefndir uppfæri reglulega áhættumat fyrir sín umdæmi þar sem 

breytingar í hnattvæddu samfélagi geta gerst ansi hratt.  Með áhættuskoðuninni sáu 

almannavarnir hversu nauðsynlegt væri að vera með skilvirka neyðarstjórnun og hversu 

mikilvægt það væri fyrir framtíðina.  Með áhættuskoðuninni var einnig leitast eftir að kanna 

áhættuþol landsmanna og styrkja það þar sem hægt var.  Almannavarnir stefna að því að 

áhættustjórnun verði virkur ferill og að samvinna verði lykilatriði þegar kemur að ábyrgð og 

viðbragði (Ríkislögreglustjóri 2011, 19).   

Með áhættumatið og áhættuskoðun almannavarna í huga má sjá að öryggishugtakið 

hefur fengið víðari skilgreiningu með árunum og verkefni almannavarna hafa þar af leiðandi 

aukist með árunum.  Almannavarnir á Íslandi eru vel til þess búin að takast á við þeim hættum 

sem taldar eru steðja að Íslandi.  Auk þess sem áframhaldandi samstarf í gegnum 

varnarsamninga er mikilvægt, sérstaklega með nýja gerendur í hinu þverþjóðlega samfélagi í 

huga.   

Tryggja verður að almannavarnir fái þann stuðning frá ríkinu sem nauðsynleg er.  

Mikilvægi stofnunarinnar verður ekki dregin í efa.  Álagið er mikið enda bíða náttúruhamfarir 

ekki eftir heppilegum tíma heldur geta skollið fyrirvaralaust á.  Það hlýtur því að eiga að 

teljast forgangsatriði hjá ríkisstjórnum að tryggja sterka stöðu almannavarna svo þær séu í 

stakk búnar að bregðast við neyðarástandi í landinu.  Einnig hafa viðeigandi 

viðbragðsáætlanir á reiðum höndum og yfirfara neyðaráætlanir sínar svo þær séu í takt við 

samfélagið og þær breytingar og framfarir sem hafa átt sér stað. 

Með drögum að þjóðaröryggisstefnu Íslands sem sett var fram af almannavarna- og 

öryggismálaráði er verið að taka mikilvægt skref í sameina þær ógnir sem steðja að Íslandi 

hvað varðar innanríkis- og utanríkismál.  Þessi atriði skarast á þann veg að mikilvægt er að 

horfa á þau út frá svipuðu sjónarhorni.   
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Lokaorð 

 

Markmið með ritgerð þessari var að fara yfir hver staða almannavarna væri á Íslandi í ljósi 

þeirra breytinga sem urðu á varnarmálum landsins með brottför Bandaríkjahers.  Kostir og 

gallar almannavarna voru skoðaðir og þær leiðir sem almannavarnir fara til að tryggja öryggi 

Íslands.   

 Í upphafi var farið yfir þau greiningartæki sem stuðst er við í alþjóða- og 

öryggismálum.  Má einna helst nefna öryggisvæðingu sem skiptir miklu máli þegar 

öryggisímynd Íslands er skoðuð.  Í áhættumatsskýrslu Íslands sem gerð var árið 2009 var 

valið að horfa til víðari skilgreiningar á öryggishugtakinu.  Ekki er einungis horft til 

hefðbundinna ógna heldur einnig til þeirra nýju ógna sem taldar eru steðja að ríkjum líkt og 

hryðjuverk, umhverfisógnir og aðrar samfélagslegar ógnir.  Til að lágmarka þann skaða sem 

þessar ógnir geta valdið er það því mikilvægur liður almannavarna að hafa viðbragðsáætlanir 

tilbúnar.   

 Farið var yfir upphaf og sögu varnarmála á Íslandi, frá því að Bretar hernámu Ísland 

og að nýlegri tillögu um þjóðaröryggisstefnu Íslands.  Margt hefur haft áhrif á þróun 

almannavarna og þeirra lagasetninga sem gilda um öryggismál.  Áhugavert er að skoða 

hlutleysisstefnu Íslands, hvernig Íslendingar fylgdu síðan öryggisstefnu Bandaríkjanna og svo 

þegar Ísland fór að axla ábyrgð á sínum eigin varnarmálum.   

 Áhættumatsskýrsla sem starfshópur gerði árið 2009 og helstu niðurstöður 

áhættuskoðunar almannavarna frá árinu 2011 eru helstu greiningar sem gerðar hafa verið og 

móta þá sýn sem hér er höfð á áhættuþáttum og öryggismálum.  Það hefur sýnt sig að 

nauðsynlegt er að viðhalda þessum áhættuskoðunum og uppfæra reglulega.  Breytingar gerast 

hratt og til þess að vera undir allt búin er nauðsynlegt að hafa viðbragðsáætlanir sem eru í 

gildi.  

Ísland er eins og kunnugt er lítil eyja og vegna staðsetningar telja margir að Ísland sé mjög 

örugg og ólíklegt að hér komi upp stórt hættuástand af völdum hryðjuverka eða annarra ógna.  

Eins og hér að ofan hefur verið rakið eru hætturnar ýmsar í hinum hnattvædda heimi og Ísland 

alls engin undantekning.  Nauðsynlegt er að taka málaflokkinn föstum tökum.  Fyrsta skrefið 

er að setja ákveðna þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland.  Nú þegar hafa verið gerð drög að slíkri 

stefnu og verður gaman að fylgjast með hvað verður úr því.  Annað skref er að fræða 

almenning um þær hættur sem að landinu steðja og opna á umræður um málið.  Tryggja þarf 

að viðbragðsáætlanir séu til taks og séu ásamt áhættumati uppfærðar reglulega. 
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Síðan Almannavarnir voru stofnaðar hefur margt breyst og stofnunin hefur brugðist vel við 

þeim breytingum og aðlagað sig að breyttum tímum.  Almannavarnir hafa það hlutverk að 

vera undirbúin undir náttúruhamfarir, slys og aðra atburði sem geta valdið landi og þjóð 

skaða.  Almannavarnir hafa á sínum höndum ýmsar viðbragðsáætlanir sem gripið er til ef upp 

kemur neyðarástand og eru ávallt til taks.  Það má því velta fyrir sér hvort Almannavörnum 

Íslands sé veitt nægilega mikil athygli og stuðningur svo stofnunin geti sinnt sínu starfi sem 

best.  Stofnunin er fámenn svo eðlilegt er að velta fyrir sér hvernig gengur að gera 

viðbragðsáætlanir og sinna útköllum.  Áhugavert væri í kjölfar þessarar pælingar að athuga 

hversu mikið álag er á Almannavörnum og hvort stuðningur og fjármagn sé nægilegt til að 

sinna starfinu sem best.  Ekki er langt síðan Íslendingar tóku sjálfir ábyrgð á sínum 

varnarmálum og því er ráðlegt að horfa til nágrannaríkja varðandi framkvæmd á varnarmálum 

og viðhalda samstarfi við önnur ríki áfram.   

Ríki verður að geta veitt þegnum sínum öryggi og geta verndað landið.  Með það í 

huga er áhugavert að spyrja hvort íslensk stjórnvöld séu að veita málaflokknum nægilega 

mikla athygli og hvort öryggismál landsins séu í takt við öryggismál nágrannaríkjanna?  
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