
 
 

 

 

 

 

 

ML í lögfræði 

 

 

 

 

Þjóðaröryggisráð og virk aðgerðastjórnun 

á neyðartímum 

 

 

Maí 2017 

Nafn nemanda: Sigurjón Njarðarson 

Kennitala: 151179 – 4959 

Leiðbeinandi: Bjarni Már Magnússon 



I 

 

Útdráttur 
Rannsóknarefni ritgerðarinnar er tvíþætt: Þjóðaröryggisráð og virk aðgerðastjórnun á 

neyðartímum. Þjóðaröryggisráð var stofnað með sérstökum lögum árið 2016 og rannsakað er 

hverjar valdheimildir þess séu og hlutverk. Einnig verður litið til þess sem kalla má virka 

aðgerðastjórnun á neyðarstundu, það er með hvaða hætti stjórnskipanin virkar þegar 

sannanlegt neyðarástand er í samfélaginu. Í ritgerðinni er litið til íslenskra þjóðaröryggismála 

út frá sjónarhóli lögfræðinnar. Litið er á helstu réttarheimildir og aðkomu mismunandi 

valdhafa að málaflokknum. Sérstök umfjöllun er um afmarkaða þætti þjóðaröryggisstefnunnar 

frá 2015, almannavarnalög, varnamálalög og stjórnskipulegan neyðarrétt ásamt fleiri atriðum.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að Þjóðaröryggisráð er tiltölulega óformuð 

stjórnsýslueining með afar takmarkaðar valdheimildir, hlutverk þess er fyrst og fremst að 

marka stefnu. Virk aðgerðastjórnun er nær eingöngu miðuð út frá því sem kalla má 

„hefðbundnar― ógnanir við þjóðaröryggi, svo sem jarðvár. Aðgerðastjórnunin gerir enn 

fremur ráð fyrir að aðkoma stjórnmálamanna sé í algeru lágmarki. Slíkt getur þó valdið óþarfa 

vandræðum þegar hin aðkallandi þjóðarógn er þess eðlis að lausn hennar sé að einhverju leyti 

háð pólitískum ráðum. Engin miðlægur staður er formlega til staðar í slíkum aðstæðum, líkt 

og þekkist í nágrannalöndunum þar sem starfrækt eru sérstakar þjóðaröryggiseiningar með 

breiðari aðkomu stjórnmálamanna og embættismanna auk valdheimilda og úrræða til 

samræmis. Í dæmaskyni um þetta er fjallað um hvernig stjórnskipanin tókst á við 

efnahagshrunið haustið 2008 þar sem berlega kom í ljós að engir formlegir ferlar voru til 

staðar til að bregðast hratt við aðsteðjandi vandræðum.  
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Abstract 

The subject of this thesis is twofold. The Icelandic National Security Council, which was 

established with an act from 2016, and Iceland’s active crisis management. The aim of this 

thesis is to ask the question; what is the Icelandic security council’s authority and its role? On 

the other hand, the aim of the thesis is to look into what could be referred to as active crisis 

management, that is, how it is conducted constitutionally when there is undoubtedly a serious 

threat to the society? This thesis will focus on Icelandic national security from a legal 

perspective. This will be done by examining the major sources of law and the role of different 

sources of power on the matter. Individual parts of the 2015 Icelandic national security policy 

will be examined alongside the emergency act, the defence act and emergency constitutional 

derogations. 

The findings of this thesis are that the national Security Council is considerably 

unstructured with very limited powers and its role is first and foremost policy making. Active 

crisis management is almost solely designed to address ―conventional― threats of national 

security such as natural disasters. The crisis management framework is furthermore designed 

to keep political involvement at the bare minimum. This can be problematic when the crisis at 

hand is of that nature that political solutions are necessary as a whole or partly. There is no 

formal centralized platform at hand for those kind of crisis as is known in neighboring states, 

where different aspects of the government can assemble and harmonize responses. As an 

example of this, the thesis looks in to the crisis management of the financial crisis of 2008 

where those gaps in the system were apparent.  
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1. Inngangur 

Þjóðaröryggi er málefni sem seint verður hægt að telja fyrirferðarmikið í íslenskri 

þjóðfélagsumræðu. Fullyrða má að þjóðaröryggismál séu ekki jafn mikið grundvallaratriði 

þjóðfélagsumræðunnar og í mörgum nágrannaríkjum Íslands. Lögfræðileg umfjöllun um 

öryggis- og varnarmál er jafnframt af tiltölulega skornum skammti. 

Varnarmál eru til þess að gera nýlegt viðfangsefni Íslendinga. Í aldir voru það 

Norðmenn og Danir sem fóru með íslenskar landvarnir og fljótlega eftir stofnun lýðveldisins 

voru Bandaríkjamönnum faldar varnir landsins. Við brotthvarf hersins árið 2006 varð gagnger 

breyting og endurskoðun málaflokksins. Leiddi sú vinna til stofnunar hinnar afar skammlífu 

Varnarmálastofnunar
1
 og nú nýlega stofnun þjóðaröryggisráðs.

2
 

Öryggismál í víðari merkingu hafa engu að síður verið mjög raunverulegt viðfangsefni 

íslensks samfélags um aldir. Ísland er ekki á allan hátt auðvelt land til búsetu þökk sé óblíðum 

náttúruöflunum. Þrátt fyrir að öryggi samfélagsins hafi aukist á öllum sviðum á síðari tímum 

hafa tækniframfarir ekki eytt öllum öryggisógnum – heldur jafnframt skapað nýjar. Það má til 

dæmis sjá á atburðunum í kjölfar eldsumbrotanna í Eyjafjallajökli árið 2010. Þó eru einhver 

skil á því hvað telst til þjóðaröryggis og hvað telst til almenns öryggis (t.d. almenn 

viðfangsefni lögreglu og slökkviliðs svo eitthvað sé nefnt). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að leita svara við tveimur megin spurningum: Annars 

vegar hvert hlutverk þjóðaröryggisráðs er og hverjar valdheimildir þess eru og í síðara lagi 

verður fyrirbrigði sem nefna má „virka aðgerðastjórnun á neyðartímum― skoðað. Með virkri 

aðgerðastjórnun á neyðartímum er átt við með hvaða hætti stjórnmálamenn, stjórnvöld og 

innra stoðkerfi stjórnsýslunar eru í stakk búin að takast á við meiri háttar aðgerðir þegar 

sannanleg neyð er til staðar í landinu. Hver ber ábyrgð i slíku ástandi? Hver hefur heimild til 

aðgerða, og þá hvaða aðgerða? 

Í ritgerðinni verður hugtakið þjóðaröryggi skoðað út frá ýmsum hliðum þess. Hefst 

ritgerðin á stuttu yfirliti um hugtakið sjálft. Þar verður staða þess innan fræðikerfis 

lögfræðinnar skoðuð, þær þjóðaröryggislegu áskoranir sem hafa mætt Íslendingum í gegnum 

tíðina og þeirri vegferð sem endaði í núverandi ástandi mála lýst.  

Því næst verður litið til þeirra réttarheimilda sem ráðandi eru í málaflokknum. Hvað 

varðar samskipti okkar við önnur ríki er þar fyrst og fremst um ræða þjóðaréttarlega samninga 

og formleg samkomulög, sem má ef til vill lýsa sem viljayfirlýsingum eða yfirlýsingum um 

samstarf stjórnvalda milli ríkja. Alla jafna ganga slík skjöl undir enska heitinu „memorandum 

                                                           
1
 Varnarmálalög nr. 34/2008. 

2
 Lög um þjóðaröryggisráð nr. 98/2016. 
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of understanding―. Einnig verður litið til starfa utanríkismálanefndar Alþingis og hlutverki 

löggjafans yfir höfuð í þjóðaröryggismálum. Þar sem löggjafinn notast í ríkum mæli við 

þingsályktunartillögur verður fjallað sérstaklega um þær auk þess sem raunverulegt 

skuldbindingargildi þeirra verður skoðað. 

Næst verður hugað að þeim tveimur stoðum sem íslenskar landvarnir byggja að mestu 

leyti á; 5. gr. Norður-Atlantshafssamningsins
3
 og varnarsamninginn við Bandaríkin frá 1951.

4
 

Að þeirri umfjöllun lokinni verður litið til núverandi stefnu; fyrstu íslensku 

þjóðaröryggisstefnunnar sem samþykkt var frá Alþingi 2015. Aðdragandi hennar verður 

skoðaður, þá einna helst áhættumatsskýrsla fyrir Ísland
5
 sem kom út árið 2009 og störf 

þingmannanefndar sem vann að mótun þjóðaröryggisstefnunnar. Einnig verða tiltekin 

afmörkuð atriði þjóðaröryggisstefnunnar skoðuð, þá einna helst þau atriði sem máli geta skipt 

út frá sjónarhorni lögfræðinnar. Má þar nefna til dæmis: Atlantshafsbandalagið og þær 

þjóðaréttarlegu skuldbindingar sem aðild Íslands að því skapar, norrænnar samvinnu í 

öryggismálum bæði hvað varðar landvarnir ríkjanna beint en einnig samstarf þeirra á sviði 

öryggismála á norðurskautssvæðinu. Einnig verður gerð grein fyrir einu afmörkuðu atriði 

þjóðaröryggisstefnunnar - Friðlýsingar Íslands fyrir kjarnorkuvopnum. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar verður litið til þess kerfis sem til staðar er í öryggis- og 

varnarmálum Íslands. Til að byrja með verður ekki hjá því komist að líta til afar sérstaks anga 

stjórnskipunarréttarins – stjórnskipulegs neyðarréttar. Verður því næst litið til varnarmálalaga 

og almannavarnalaga
6
 sérstaklega. Báðir þessir lagabálkar fela í sér ákvæði til stefnumótunar 

og með hvaða hætti skal brugðist við áskorunum á sviði þjóðaröryggisógna. Einnig hefur nú 

nýlega verið stofnað þjóðaröryggisráð með sérstökum lögum og verður það til umfjöllunar, að 

því marki sem unnt er, því það hefur enn ekki fundað og enn hafa nauðsynlegar reglugerðir 

um það ekki verið settar. Til að setja umfjöllun ritgerðarinnar í samhengi verður meðal annars 

litið til atburðarásarinnar haustið 2008 þegar efnahagshrun varð á Íslandi.  

Að endingu verður umfjöllunin dregin saman í sérstökum niðurstöðukafla.  

Við rannsóknina verður að mestu leyti stuðst við áðurnefndar frumheimildir en einnig 

afleiddar heimildir að einhverju leyti eftir því sem umfjöllunin krefst hverju sinni. 

                                                           
3
 North Atlantic Treaty (4. apríl 1949, tók gildi 24. ágúst 1949) 34 UNTS 243 (NATO) stj.tíð. A, 96/1949. 

4
 Lög um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu lið Bandaríkjanna og eignir 

þess nr. 110/1951. 
5
 Þverfaglegur starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins, „Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland: Hnattrænir, 

samfélagslegir og hernaðarlegir þættir― (Utanríkisráðuneytið, mars 2009) 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_ahattumat_fyrir_Island_a.pdf> skoðað 2. apríl 

2017. 
6
 Lög um almannavarnir nr. 82/2008. 
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Rannsóknaraðferðir eru fyrst og fremst hefðbundnar aðferðir lögvísindanna, greining á 

frumheimildum og öðrum réttarheimildum svo sem settum lögum og alþjóðasamningum.  
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2. Þjóðaröryggi  

2.1. Viðfangsefni lögfræðinnar 

Þjóðaröryggi er á margan hátt mjög viðkvæmt hugtak og hvað telst innifalið í hugtakinu er 

mjög gjarnan tilefni umræðna og deilna. Um aldir var hugtakið þó eingöngu notað um atriði 

sem tengdust hermennsku og her með beinum hætti, þ.e. að her viðkomandi ríkis eigi að geta 

mætt hernaðaraðgerðum erlends ríkis með fullnægjandi hætti.
7
 Þannig var þjóðaröryggi 

sérstakt viðfangsefni utanríkisstefnunnar og aðgreint frá öryggistengdum verkefnum 

innanlands, s.s. löggæslu og öðrum aðgerðum tengdum innra öryggi ríkisins. Með slíkum 

hætti tíðkaðist það lengi að gera greinarmun á ytra öryggi og innra öryggi. Önnur möguleg 

nálgun sem einnig hefur verið notuð í félags- og hugvísindum er að aðgreina hernaðarlega 

þætti öryggishugtaksins sem hörð öryggismál (e. hard security) frá borgaralegum þáttum sem 

eru þá mjúk öryggismál (e. soft security).
8
  

Hvenær „öryggi þjóðarinnar― telst vera ógnað er í sumum tilfellum töluvert augljóst, 

en í öðrum alls ekki. Þannig myndi t.d. bein hernaðarleg innrás með það að markmiði að 

innlima ríki inn í annað ríki sennilega af flestum talið vera augljós ógn við þjóðaröryggi. Á 

einhverjum punkti er ómögulegt að komast hjá því að matið verði að einhverju leyti 

óhlutbundið, þannig að ógnin sé af þeim meiði að einhverju ótilgreindu hlutfalli þjóðarinnar 

stafi ógn af, t.a.m. myndi alvarleg ofanflóðahætta á eitt tiltekið þéttbýli varla teljast ógn við 

þjóðaröryggi, en ef veðurskilyrði væru þannig að alvarleg ofanflóðahætta væri víðsvegar um 

landið verður þetta mat strembnara.  

Innan félagsfræðinnar hefur verið bent á að öryggishugtakið (e. security) sem slíkt hafi 

löngum verið óskilgreint
9
 og innan íslenskar lögfræði hefur enn ekki verið reynt að staðsetja 

þjóðaröryggisrétt, sem sérstakt svið innan lögfræðinnar. Raunar er það svo að lögfræðilegar 

rannsóknir og skrif á málefnum sem snerta þjóðaröryggi eru af afar skornum skammti. 

Augljóst er að þjóðaröryggi er að mestu leyti viðfangsefni hins opinbera og telst því 

hluti opinbers réttar. Ef marka má hinar ýmsu skýrslur og greinargerðir á vegum 

stjórnsýslunnar og löggjafans telst þjóðaröryggi vera mikilvægur málaflokkur. Er það í 

samræmi við hversu mikilvæg öryggismál eru talin vera í nágrannaríkjum okkar. Þannig hefst 

t.d. skýrsla nefndar um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland á því að tiltaka að „ein af 

frumskyldum stjórnvalda hvers ríkis er að tryggja öryggi og varnir lands og þjóðar – að 

                                                           
7
 Charles F. Hermann, „Defining National Security― [1982] American Defense Policy, 18, 19. 

8
 Valur Ingimundarson, „Eftir „Bandarísku öldina―: Samstarf Íslands við aðrar Evrópuþjóðir í öryggismálum― í 

Silja Bára Ómarsdóttir (ritstj.), Ný staða Íslands í utanríkismálum: Tengsl við önnur Evrópulönd 

(Háskólaútgáfan 2007) 153. 
9
 David A. Baldwin, „The concept of security― (1997) 23 (1) Review of international studies 5, 8–9. 
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tryggja þjóðaröryggi.―
10

 Í sama streng tekur greinargerð Varnarmálastofnunar frá 2010.
11

 

Formleg íslensk stjórnskipun er engu að síður nánast þögul um hlutverk öryggismála. Í 

stjórnarskrá
12

 er raunar einungis eitt ákvæði um samskipti við önnur ríki í 21. gr. Þar sem 

varnarmál hafa nær eingöngu verið á sviði utanríkissamskipta verður að telja að í framkvæmd 

sé ytra öryggi ríkisins fyrst og fremst á málasviði þjóðaréttar. Þetta má til dæmis sjá af 

skilgreiningu varnarmálalaga á hugtakinu öryggis- og varnarmál, í 17. tl. 5. gr. segir: 

Öryggis- og varnarmál: Mál sem snúa að samstarfi Íslands við önnur ríki og 

alþjóðastofnanir á sviði landvarna, sem og varna gegn öðrum hættum og 

ógnum sem steðjað geta að íslensku þjóðinni og íslensku forráðasvæði, og 

eiga upptök sín í hinu alþjóðlega samfélagi. 

 Þegar litið er til þjóðaröryggis í heild sinni og þess að það er óumdeilt að öryggi borgara er 

meðal frumskyldna hvers ríkis er klárt að málaflokkurinn heyrir undir stjórnskipunarrétt í 

fræðakerfi lögfræðinnar. Þegar litið er til nágrannaríkja er ljóst að öryggis og varnarmál heyra 

þar undir stjórnskipunarrétt, þannig er t.d. tiltekið í 1. mgr. 26. gr. norsku stjórnarskrárinnar að 

konungi (ráðherra) sé heimilt að kveða saman lið til varnar landinu sem og að semja um frið 

ásamt öðrum ráðstöfunum í samskiptum við önnur ríki.
13

 Samskonar ákvæði er að finna í 

bæði sænsku stjórnarskránni
14

 og þeirri finnsku.
15

 

Eins og nefnt hefur verið er ytra öryggi ríkisins meira og minna á sviði þjóðaréttar. Því 

er réttast að gæta að hvaða réttarheimildir gilda í því umhverfi. Í fræðilegri umfjöllun um þær 

er yfirleitt vísað fyrst til 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins.
16

 Í samhengi þessarar 

rannsóknar reynir mikið á atriði sem tengjast þjóðaréttarsamningum sbr. 1. mgr. 38. gr. 

samþykktar dómstólsins og þarf því að gera stuttlega grein fyrir þeim. Frá því um miðbik 20. 

aldar hafa milliríkjasamningar verið miðjan í þjóðarétti. Grundvöllur þeirra er meginreglan 

um að samningar skuli standa (lat. pacta sunt servanda).
17

 Milliríkisamningar geta verið af 

ýmsum toga en mestmegnis eru þeir flokkaðir í tvíhliða samninga (milli tveggja ríkja) eða 

fjölþjóðlega (milli fleiri en tveggja ríkja). Í grunninn er þjóðaréttarlegur samningur yfirlýsing 

um að ríki sem skrifar undir slíkan samning hefur lýst skuldbundið að ákvæðum hans. 

                                                           
10

 Nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, „Tillögur― (Alþingi, 2014) 1 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/oryggismal/Thjodaroryggisstefna-skjal.pdf> skoðað 24. apríl 2017. 
11

 Björn Símonarson o.fl., Varnarskuldbindingar Íslands: Greinargerð varnarmálastofnunar (Guðmundur 

Ingólfsson og Svanborg Sigmarsdóttir ritstj., Varnarmálastofnun 2010) 11. 
12

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
13

 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 . 

1. mgr. 26. gr. er svohljóðandi: „Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte 

fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn. 
14

 Regeringsformen (RF) SFS15 kafli, 4 hluti 6.gr. 
15

 Suomen perustuslaki 127. gr. 
16

 Samþykktir Alþjóðadómstólsins eru órjúfanlegur viðauki stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
17

 Jan Klabbers, International law (Cambridge University Press 2013) 41. 
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Mikilvægasta réttarheimildin um þjóðaréttarlega samninga er Vínarsamningurinn um 

milliríkjasamninga frá 1969,
18

 var hann að mestu leyti lögfesting venjuréttar (samanber 2. tl. 

1. mgr. 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins).  

Stjórnskipulag hvers ríkis fyrir sig ákvarðar hvaða aðili/aðilar eru þess bærir að gera 

samninga fyrir hönd viðkomandi ríkis. Samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar er það forseti sem 

gerir samninga við önnur ríki, en samkvæmt stjórnskipan er það utanríkisráðherra sem 

framkvæmir vald forseta og undirritar þjóðaréttarsamninga.
19

 Vald framkvæmdarvaldsins 

takmarkast þó af því að ekki er hægt að gera alþjóðasamninga „ef þeir hafa í sér fólgið afsal 

eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema 

samþykki Alþingis komi til.― Á Íslandi hefur þróunin verið sú að almennt er gengið lengra en 

21. gr. segir til um og flestir þjóðaréttarsamningar eru bornir undir þingið áður en 

framkvæmdarvaldið (utanríkisráðherra og forseti) samþykkja þá með undirritun.
20

 Eins og 

Björg Thorarensen hefur bent á þá virðist almenna reglan vera sú að ef þjóðaréttarleg 

skuldbinding er þess eðlis að hún kalli á lagabreytingu þá er leitað eftir samþykki þingsins 

jafnvel þótt slíkt samþykki sé í raun óþarft samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar.
21

 Það getur 

þó verið varasamt að álykta sem svo að um hreina stjórnskipunarvenju sé að ræða, til þess að 

svo megi verða er þessi framkvæmd samspils framkvæmdar- og löggjafavalds vart 

nægjanlega stöðug.  

Þegar horft er til þess hvernig ríki geta skuldbundið sig að þjóðarétti er nauðsynlegt að 

taka með í reikninginn að slíkt er hægt án þess að stofnað sé til slíkrar skuldbindingar með 

formlegum samningi, til dæmis hefur það verið staðfest af alþjóðadómstólum að yfirlýsingar 

ráðamanna geta verið skuldbindandi fyrir ríki, samanber til dæmis dóm Varanlega 

alþjóðadómstólsins í máli um varanlega stöðu Austur-Grænlands
22

 og í tveimur málum sem 

vörðuðu kjarnorkutilraunir Frakka í kyrrahafinu.
23

 

Þá verður einnig að gæta að þjóðaréttarlegu gildi sérstakra samkomulaga eða 

viljayfirlýsinga.
24

 Eins og mun koma fram síðar í ritgerð þessari þá hefur utanríkisráðuneytið 

                                                           
18

 Vienna convention on the law of treaties (Vín 23. maí 1969, fullgiltur 27. janúar 1980) 1155 UNTS 331. 

Ísland hefur enn ekki gerst aðili samningnum. 
19

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 151. 
20

 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála― (2007) 60 (3) Úlfljótur - Tímarit laganema 399, 

429–430. 
21

 sama heimild 430. 
22

 Legal status of Eastern Greenland, [1933] Publ. PCIJ, Series A/B, nr. 53. 
23

 Nuclear tests, (Ástralía gegn Frakklandi), (1974) ICJ Rep. 253, mgr. 42-60. og Nuclear Tests, (Nýja Sjáland 

gegn Frakklandi), (1974) ICJ Rep. 475. mgr. 45-63. 
24

 Með viljayfirlýsingu er hér átt við fyrirbæri sem á ensku er oftast kallað „memorandum of understanding― eða 

MOU en þekkist einnig sem „agreed minutes― (sem gæti ef til vill verið þýtt sem „samþykkt fundargerð―. Í 
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notast töluvert við slíkar yfirlýsingar í öryggis- og varnarmálum, svo sem í tilfelli ramma um 

varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna, samstarfssamninga um samstarf í öryggismálum á 

norðurslóðum og í varnarsamstarfi norðurlandanna. Grunnhugmyndin að baki viljayfirlýsinga 

í þjóðarétti er sú að ríki hefja með sér einhvers konar samstarf en vilja ekki að samstarfið sem 

slíkt sé skuldbindandi fyrir ríkin. Með þessu móti geta fulltrúar ríkjanna gefið hvort öðru eins 

konar vísi að skuldbindingu byggða í góðri trú (lat. bona fide), þannig geta aðilar 

framkvæmdarvalds byggt upp samstarf án þess að leita samþykkis löggjafa fyrir hverju og 

einu skrefi. Það verður þó að gæta að því að viljayfirlýsingar geta í einhverjum tilfellum 

jafngilt skuldbindingu ríkis með hefðbundnari hætti (þ.e. með milliríkjasamning), það gerist 

ef viljayfirlýsingin er á þann veg að ekki fer milli mála að ríkið hafi í raun verið að skuldbinda 

sig, samanber dóm Alþjóðadómstólsins í máli Qatar gegn Bahrain.
25

 

Eins og lýst verður síðar í ritgerðinni eru íslenskar réttarheimildir í málum er varða 

öryggis- og varnarmál á víð og dreif í löggjöfinni. Í þessari ritgerð verður litið helst til laga 

um almannavarnir, varnarmálalög og nýleg lög um þjóðaröryggisráð og verður fjallað um þau 

í sérkafla síðar.  

2.2 Þjóðaröryggi í íslensku samhengi – frá þjóðveldi til móðuharðinda 

Ógnir við íslenskan almannahag á miðöldum eru flestum kunnar. Ítrekaðar farsóttir og 

landlægur skaði vegna atburða í iðrum jarðar voru af óskornum skammti, landvarnir voru nær 

engar og lítill sem enginn áhugi á að koma þeim upp, hvorki meðal ráðamanna á hverjum tíma 

né landsmanna sjálfra. Þær hættur sem steðjuðu að Íslendingum áttu nær allar rætur að rekja 

til atburða sem gerðust á landinu sjálfu, vegna jarðfræðilegra aðstæðna eða einhvers sem 

tengdist íbúunum með beinum hætti. Á þessu er þó ein merkileg undantekning – Tyrkjaránin 

sumarið 1627. 

Án þess að rekja atburði Tyrkjaránanna þá er ljóst að þau skildu eftir sig varanleg spor 

í huga landsmanna. Það var ekki hægt að líta fram hjá því að landið var með öllu varnarlaust 

og mjög viðkvæmt fyrir hvers kyns erlendum ógnum.
26

 Rúmri öld síðar var stofnuð sérstök 

„herfylking― í Vestmannaeyjum, en þar eimdi eftir af ótta við ránsferðir suðrænna væringja 

áratugum, jafnvel öldum, saman. Þessi starfsemi fékk töluverðan styrk frá danska ríkinu til 

vopnakaupa og var hann á margan hátt fyrirboði ýmissa félagasamtaka sem áttu eftir að eiga 

stóran þátt í aukinni vitundarvakningu Íslendinga um sín eigin mál, svo sem ungmennafélaga 

                                                                                                                                                                                     
ritgerð þessari verður notast fyrst og fremst við hugtökin viljayfirlýsing, eða yfirlýsing, en þýðingin er ekki 

hafinn yfir gagnrýni.  
25

 Maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain, (Qatar gegn Bahrain), 

(jurisdiction and admissability) [1994] ICJ rep. 47. mgr. 29. 
26

 Þorsteinn Helgason, „Tyrkjaránið sem minning― (2013) 13 (3) Ritið : Tímarit Hugvísindastofnunar 119. 
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og bindindishreyfinga.
27

 Stuðningurinn við herfylkinguna í Vestmannaeyjum er, þótt ótrúlegt 

megi virðast, líklega eitt metnaðarfyllsta framlag Dana til íslenskra landvarna allan þann tíma 

sem þeir fóru hér með yfirráð. Þó verður að geta þess að rakleitt í kjölfar Tyrkjaránanna var 

gerð tilraun til að koma á legg varðskipi sem gæta átti Íslandsstranda, jafnt fyrir suðrænum 

væringjum sem og fiskveiðimiðanna fyrir veiðum Englendinga og annarra. Gert var ráð fyrir 

að Íslendingar myndu sjálfir kosta skipið og gekk sú fjármögnun einhverra hluta vegna ekki 

upp, málið varð því andvana einhvers staðar inn í kerfinu.
28

  

Talning á atriðum sem skilgreina má sem ógn við þjóðaröryggi á Íslandi fyrir 

heimstyrjaldirnar er efni í sjálfstæða rannsókn. Ekki er ráð til slíks í ritgerð sem þessari. Aðrir 

atburðir sem erindi gætu átt eru t.d. valdtaka Jörunds hundadagakonungs, farsóttir sem 

herjuðu á landið og núningar sem urðu vegna veiða erlendra skipa við Íslandsstrendur svo 

eitthvað sé nefnt. 

2.3 Tvær styrjaldir og nýr bandamaður 

Frá sjónarhóli stjórnskipunar eru árin frá 1914 til 1945 án nokkurs vafa meðal þeirra 

afdrífaríkustu í Íslandssögunni. Þetta er jafnframt fyrsta tímabilið þar sem öryggis- og 

(sérstaklega) varnarmál hafa verið brýnt aðkallandi viðfangsefni stjórnvalda á Íslandi. Til 

ársins 1914 var innri öryggismálum sinnt af lögreglu. Forræði utanríkismála á þessum tíma og 

þar af leiðandi varnarmála voru alfarið í höndum danskra yfirvalda. Danmörk lögfesti 

hlutleysi sitt 1905 og í kjölfarið voru sett lög á Íslandi um hegning fyrir tilverknað sem til 

þess var fallinn að stofna hlutleysisstöðu ríkisins í hættu.
29

 

Upphaf ófriðar í Evrópu árið 1914 hafði í för með sér grundvallarbreytingu á því 

hvernig Íslendingar nálguðust utanríkis- og öryggismál. Í fyrsta lagi höfðu Danir ekkert 

bolmagn til að verja landið og í annan stað kom endanlega í ljós að stærsta öryggismál 

Íslendinga var að tryggja vöruflutninga til og frá landinu.
30

 

Íslenski ráðherrann gaf út fyrirskipanir um hlutleysisstöðu Íslands strax í upphafi 

styrjaldarinnar,
31

 á grundvelli áðurnefndra hlutleysislaga. Megin inntak tilskipananna var að 

                                                           
27

 Sigfús M. Johnsen, „Saga Vestmannaeyja I./ XIII. Herfylking Vestmannaeyja, 1. hluti - Heimaslóð― 

(Heimaslóð, Vestmannaeyjar, 2005 - 2009) Textinn er upprunalega skrifaður 1946. 

<http://www.heimaslod.is/index.php/Saga_Vestmannaeyja_I./_XIII._Herfylking_Vestmannaeyja,_1._hluti> 

skoðað 18. janúar 2017. 
28

 Gunnar Marel Hinriksson, „Um aukaskattheimtu konungs af hans landi Íslandi : stríðshjálpin 1679-1692― 

(BA- Ritgerð, Háskóli Íslands) 16–17. 
29

 Lög um hegning fyrir tilverknað, er stofnar hlutleysisstöðu ríkisins í hættu. nr. 16/1905. 
30

 Gunnar Þór Bjarnason, Þegar siðmenningin fór fjandans til: Íslendingar og stríðið mikla, 1914-1918 (Mál og 

menning 2015) 161–166. 
31

 Fyrirskipanir um hlutleysisstöðu Íslands, Lögbirtingablaðið 3. september 1914. 
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meina landsmönnum að veita nokkurri þeirri þjóð liðsinni er átti í ófriði, sérstaklega á sjó úti, 

hvort sem það var með því að veita aðstoð eða selja varning.  

Ákveðinn þáttaskil urðu með samþykkt laga um ýmsar ráðstafanir sem ríkinu varð 

heimilt að gera vegna stríðsins.
32

 Samkvæmt 1. gr. laganna átti Alþingi að kjósa fimm manna 

nefnd sem átti að vera framkvæmdarvaldinu til ráðgjafar um til hvaða ráðstafanna skyldi grípa 

og hvenær. Í 2. gr. laganna var ríkið skyldað til að tryggja að í landinu væru nægjanlegar 

birgðir af lífsnauðsynjum s.s. „korni, kolum, salti, steinolíu, vjelaolíu, veiðarfærum, 

læknislyfjum o.s.frv.― Þriðja grein gaf landsstjórninni víðtækar heimildir til að hefta eða 

stöðva verslun með nauðsynjavarning ef hún teldi að skortur væri á honum eða hann 

yfirvofandi. Samkvæmt 4. gr. var svo landstjórninni heimilt að taka eignarnámi (gegn fullu 

gjaldi) nauðsynjavarning af kaupmönnum ef aðstæður krefðust þess.  

Ljóst er að landsstjórnin hafði geysimiklar heimildir til inngripa og skömmu síðar voru 

„Gull-lögin― sett, en samkvæmt þeim var Íslandsbanka meinað að greiða landsmönnum 

innistæður sínar í gulli.
33

 Eftir því sem stríðið dróst á langinn jukust afskipti ríkisins jafnt og 

þétt. Að endingu var sérstakt ríkisfyrirtæki, Landsverslun, sett á stofn á grundvelli laganna um 

ráðstafanir vegna ófriðarins.
34

 Varð þetta upphaf að stórauknum ríkisafskiptum af verslun, 

sem hefur enn þann dag í dag ekki verið undið ofan af að fullu. 

Til gamans má einnig geta þess að fyrsta ákæran um landráð var einnig gerð á árum 

fyrri heimstyrjaldarinnar, þar sem Jón nokkur Dúason, hafnarstúdent, ákærði þá Guðbrand 

Jónasson og Einar Olgeirsson (þáverandi ráðherra) fyrir að ganga erinda þjóðverja hér á landi. 

Svo virtist þó vera að þessi málatilbúnaður væri reistur á sandi og hugsanlega bara þroskuðu 

ímyndunarafli Guðbrands Jónssonar.
35

 

Áhrif seinni heimstyrjaldarinnar á íslensk öryggis- og varnarmál voru mun meira 

afgerandi en þeirrar fyrri. Bæði Ísland og Danmörk fengu að kenna á því að fullu að 

hlutleysisstefna væri algerlega gagnslaus sem vernd í meiri háttar hernaði. Strax í kjölfar 

hernáms Þjóðverja á Danmörku í apríl 1940 þurfti Alþingi að beita stjórnskipulegum 

neyðarrétti
36

 til að landið yrði ekki án stjórnar.
37

 Réttum mánuði síðar var Ísland hernumið af 

Bretum. Hernámið leiddi svo til frestunar Alþingis á kosningum 1941.
38

 Árið 1941 tóku 

                                                           
32

 Lög um ráðstafanir til þess að tryggja landið gegn hættu sem stafað geti af ófriði í Norðurálfu, nr. 9/1914. 
33

 Lög um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í bönkum og sparisjóðum og á póstávísunum nr. 

11/1914. 
34

 Samkeppniseftirlitið, „Markaðsrannsókn á eldsneytismarkaðinum: Frummatsskýrsla― (Samkeppniseftirlitið, 

2015) 26. 
35

 Gunnar Þór Bjarnason (n. 30) 152. 
36

 Sjá kafla 8. 
37

 Alþt. 1940, A-deild, þingskj. 594.  
38

 Alþt. 1941, A-deild, þingskj. 536. 
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Bandaríkin við hervernd Íslands en í þetta sinn var ekki um hernám að ræða, heldur var 

herverndin í íslensku umboði.
39

 Markaði þetta upphaf samstarfs Bandaríkjanna og Íslands í 

öryggis- og varnarmálum, sem enn stendur. 

Íslensku þjóðaröryggi var lítið ógnað með beinum hætti í styrjöldunum tveimur. Ekki 

kom til meiriháttar mannskaða eða mannréttindabrota í líkingu við það sem nágrannaþjóðir 

máttu þola. Veturinn 1918 hafði sennilega einna mest áhrif á almenning en þá geisuðu miklir 

kuldar og inflúensufaraldur gekk yfir landið, sem var illa í stakk búið þar sem eldsneyti til 

húsahitunar var af skornum skammti og langvinnir erfiðleikar við að koma nauðsynjum til 

landsins ollu því að næringarskortur og slæmur aðbúnaður fólks gerði því erfiðara fyrir en ella 

að verjast alvarlegum veikindum. Það sem stendur upp úr eftir hildarleiki heimstyrjaldanna í 

íslensku samhengi er að helstu öryggismál samfélagsins snúa að því að tryggja flutningsleiðir 

til og frá landinu.  

Eftir seinna stríð breyttist varnarsamstarfið við Bandaríkin: fyrst með 

Keflavíkursamningnum 1946,
40

 síðan með undirritun Íslands á Norður-

Atlantshafssamningnum 1949 og loks þegar Bandaríkin reistu herstöð á Miðnesheiði árið 

1951 og gerður var tvíhliða varnarsamningur milli ríkjanna. 

  

                                                           
39

 Alþt. 1941, A-deild, þingskj. 1. 
40

 Alþt. 1946, A-deild, þingskj. 18. 
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3. Aðkoma Alþingis að utanríkismálum 

Svo sem nefnt var í kafla 2.1. þá er valdhöfn öryggis- og varnarmála ákveðnum 

stjórnskipulegum vanda búin. Á sama tíma og landvarnir eru í eðli sínu á sviði 

stjórnskipunarréttar þá snýr málaflokkurinn (það er að segja ytri varnir) einkum að sviði 

utanríkismála. Í flestum ríkjum er þessi aðgreining innri og ytri varna þægilegri viðfangs með 

tilvist herja og í langflestum ríkjum er starfrækt sérstakt ráðuneyti varnarmála.  

Utanríkis, öryggis- og varnarmál eru fyrst og síðast á valdhöfn framkvæmdarvaldsins, 

ekki hvað síst út frá neikvæðri skilgreiningu verkefna þess, þ.e. að þau atriði sem ekki falla 

undir valdsvið löggjafar- og dómsvalds heyra undir framkvæmdarvaldið.
41

 Í þessum kafla 

verður litið til með hvaða hætti Alþingi kemur að utanríkismálum sem er fyrst og fremst með 

starfsemi utanríkismálanefndar annars vegar og hins vegar með þingsályktunum. 

3.1. Utanríkismálanefnd Alþingis  

Aðkoma löggjafans að öryggis og varnarmálum verður að skoðast út frá ofangreindum 

atriðum, en varnarmál heyra undir utanríkismálanefnd Alþingis samkvæmt 6. tl. 13 gr. laga 

um þingsköp
42

, en ekki stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Utanríkismálanefnd er eilítið 

frábrugðin öðrum fastanefndum Alþingis að því leytinu til að samkvæmt 24. gr. laga um 

þingsköp skal hún vera ríkistjórninni til „ráðuneytis― um „meiri háttar― utanríkismál. Hvað 

telst til meiri háttar utanríkismála er hins vegar ekki skýrt nánar. Í athugasemdum við greinina 

í frumvarpi með lögum til þingskapa er meira að segja tekið fram að greinin þarfnist ekki 

útskýringa. Hefur þetta valdið vandkvæðum í gegnum tíðina, líklega er þekktasta nýlega 

dæmið ákvörðun ríkisstjórnar að vera í bandalagi hinna viljugu þjóða á árinu 2005 í tengslum 

við aðgerðir bandarískra ríkisins í Írak. Einnig má geta sérstæðra bréfaskrifa utanríkisráðherra 

frá árinu 2015, þar sem farið er fram á að Evrópusambandið líti ekki lengur svo á að Ísland sé 

umsóknarríki fyrir aðild að sambandinu.
43

 Ekki fyrir alls löngu var þó svigrúm 

framkvæmdarvaldsins til þess hvaða mál beri að fara með fyrir utanríkismálanefnd örlítið 

þrengt, en samkvæmt 2. mgr. 24. gr. ber ráðherra að bera mál sem varða EES-samninginn 

fyrir nefndina.
44

 Það er þó ljóst að mat á því hvort mál sé þess eðlis að bera þurfi þau upp fyrir 

utanríkismálanefnd er ávallt háð mati stjórnvalda á hverjum tíma. Þannig var ákvörðunin um 

                                                           
41

 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Hlaðbúð 1960) 335. 
42

 Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991. 
43

 Gunnar Bragi Sveinsson to Edgars Rinkēvičs og Johannes Hahn, „Bréf utanríkisráðherra Íslands til 

utanríkisráðherra Lettlands og stækkunarstjóra Evrópusambandsins― (12. mars 2015) 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/gunnar-bragi/IS-bref-til-ESB.pdf> skoðað 7. apríl 2017. 
44

 Lög um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.) 

nr. 84/2011. 
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að stilla Íslandi upp sem hluta „hinna viljugu þjóða― ekki þess eðlis að lagaskylda væri til að 

bera það undir nefndina að mati Eiríks Tómassonar, lagaprófessors.
45

 Rökstuðningur Eiríks 

lýtur aðallega að því að „Írakssmálið― sem slíkt hafi verið á borðum nefndarinnar og því hafi 

lagakvöðin verið uppfyllt, hins vegar sé það ekki innbyggt í 24. gr. þingskapalaga að 

„ákvarðanir― eigi endilega að vera bornar undir nefndina – jafnvel „meiri háttar ákvarðanir―. 

Frá 2010 hefur orðið sú breyting að ráðherra skal einnig bera meiriháttar varnar- og 

öryggismál undir nefndina.
46

 Þá skal nýstofnað þjóðaröryggisráð bera ákveðin mál á borð 

utanríkismálanefndar, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga um þjóðaröryggisráð. 

Utanríkismálanefnd nýtur einnig sérstöðu að því leyti að í 24. gr. þingskapalaga er 

tekið fram að bæði formaður nefndarinnar og ráðherra geta hvor fyrir sig ákveðið að 

nefndarfólk sé bundið þagnarskyldu varðandi tiltekin mál sem nefndin tekur fyrir. Þó er 

hvorki fjallað um það í ákvæðinu sjálfu, né athugasemdum, hvers eðlis slík mál þurfi að vera. 

Það er enginn sérstakur áskilnaður um að slík leynd þurfi að vera nauðsynleg almannaheill né 

nokkuð slíkt. Eins og Björg Thorarensen hefur réttilega bent á, þá torveldar þetta alla 

fræðilega athugun á hvert raunverulegt hlutverk utanríkismálanefndar er í meðferð þeirra mála 

(þar með talið öryggis- og varnarmála) sem á borð hennar koma.
47

 Í sömu grein tekur Björg 

fram að hún hafi rætt við bæði embættismenn í utanríkisráðuneytinu og Alþingi um 

framkvæmd áðurnefnds varnarsamnings við Bandaríkin og samkvæmt því hafi ekki „mótast 

ákveðin framkvæmd í þessum efnum […]―
48

 og að eðli samráðs milli stjórnvalda og 

utanríkismálanefndar sé háð mati stjórnvalda á hverjum tíma fyrir sig. Jafnframt að form 

samráðsins sé þá aðallega í formi upplýsinga og tilkynninga.
49

 Þrátt fyrir að hér sé eingöngu 

um að ræða eitt tiltekið atriði varnar- og öryggismála, varnarsamninginn frá 1951, þá verður 

að hafa í huga að í áratugi var framkvæmd hans stærsta viðfangsefni íslenska ríkisins í varnar- 

og öryggismálum. Ef samráð vegna hans var jafn takmarkað og Björg ýjar að í grein sinni, þá 

er vart um að ræða að önnur atriði öryggis- og varnarmála hafi verið hlotið ítarlegri umfjöllun 

eða meira samráð. Bjarni Már Magnússon segir í grein sinni um utanríkismálanefnd að 

„hugsanlega megi draga þá ályktun að tilvist utanríkismálanefndar lýsi fyrst og fremst vilja 

löggjafans til að hafa áhrif á utanríkismál―
50

 Hvorki mynd Bjarna eða Bjargar lýsir 

utanríkismálanefnd Alþingis sem sérstaklega mikilvægum eða afgerandi þætti ríkisvaldsins, 

                                                           
45

 Lagalegt álit Eiríks Tómassonar er óbirt en rökstuðning hans má sjá í Bjarni Már Magnússon, „Staða 

utanríkismálanefndar Alþingis í ljósi Íraksmálsins― (2011) 2 (1) Stjórnmál og stjórnsýsla 6–7 

<http://www.irpa.is/article/view/b.2006.2.1.5/pdf_30>.             
46

 25. gr. laga nr. 34/2008 sbr. 16. gr. laga nr. 98/2010. 
47

 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála― (n. 20) 445–447. 
48

 sama heimild 446. 
49

 sama heimild. 
50

 Bjarni Már Magnússon (n. 45) 7. 
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og satt best að segja er erfitt að finna neitt þessari sýn til andstöðu. Þó verður aftur að gæta að 

því að leynd kann að fylgja sumum af mikilvægari störfum nefndarinnar, því kann að vera 

fleira á ferð en það sem augu og eyru nema. 

Áður en sagt er skilið við utanríkismálanefnd Alþingis er nauðsynlegt að minnast á eitt 

atriði. Eins og fram hefur komið eru öryggis- og varnarmál á könnu hennar, þó er engu til að 

dreifa þegar kemur að því með hvaða hætti þingskaparlög skilgreina öryggis- og varnarmál 

eða með hvaða hætti þau eru aðgreind frá öðrum málum. Slíkt kann að valda vandkvæðum 

þar eð Alþingi sjálft hefur í eigin þingsályktun ályktað að þjóðaröryggishugtakið beri að 

skoða á breiðari grunni en lengi hefur verið venja fyrir. Ef til dæmis er litið til bæði 

áhættumatsskýrslunnar frá 2009
51

 og í 9. tl. sjálfrar þingsályktunarinnar um þjóðaröryggi þá 

er á báðum stöðum minnst á efnahagslegt öryggi sem hluta þjóðaröryggis. Í þessu sambandi 

getur verið áhugavert að velta fyrir sér atriðum eins og hvernig færi um aðgerðir vegna 

hugsanlegs efnahagshruns, líkt því sem varð á Íslandi haustið 2008. Ættu slík atriði 

hugsanlega erindi á borð utanríkismálanefndar á grundvelli þess að hún fer með öryggis- og 

varnarmál? Ef litið er til þeirrar formlegu breytingar sem varð 2010, þar sem ráðherra var gert 

skylt að bera meiri háttar varnar- og öryggismál undir nefndina mætti ef til vill álykta sem 

svo. Þó verður að líta til þess að ekki heyra öll öryggis- og varnarmál undir utanríkisráðherra, 

ef viðkomandi mál heyrir beint undir annan ráðherra ber honum ekki skylda til að bera það 

mál á borð utanríkismálanefndar. 

3.2. Þingsályktanir 

Í þessari ritgerð koma þingsályktanir nokkuð víða við sögu, þannig var innganga Íslands í 

NATO (með undirritun og fullgildingu Norður-Atlantshafssamningsins) samþykkt með 

þingsályktun, sömuleiðis innganga Íslands í Sameinuðu þjóðirnar. Þá var einnig samþykkt 

með þingsályktun að skipa þingmannanefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu, auk þess sem 

þjóðaröryggisstefnan sjálf var samþykkt með þingályktun. Það er því ekki úr vegi að skoða 

hugtakið þingsályktun og velta því upp hvenær stjórnvöld teljast bundin af þeim, og hvenær 

ekki. 

Þingsályktanir eru nefndar í 25. og 38. gr. stjórnarskrárinnar. Ef litið er til þess hver 

réttaráhrif þingsályktana eru er nauðsynlegt að horfa á stjórnskipulegan grunn þeirra. Annars 

vegar eru það þingsályktanir sem stjórnarskrá gerir beinlínis ráð fyrir, líkt og á við um 11. gr., 

14. gr. og 21. gr. svo einhverjar séu nefndar. Einnig má setja í sama flokk þingsályktanir sem 

                                                           
51

 Þverfaglegur starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins (n. 5) 33–40. 
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eiga sér stoð í öðrum lögum eins og sjá má til dæmis í samgönguáætlun.
52

 Um réttarbindandi 

áhrif slíkra þingsályktana er lítið hægt að efast, það verður þó að hafa í huga að slíkar 

þingsályktanir geta aldrei staðið jafnar lögum í rétthæð. Forseti kemur ekki að samþykkt 

þingsályktana og samkvæmt þingsköpum eru þingsályktunartillögur eingöngu ræddar í 

tveimur umræðum en ekki þremur eins og skylt er að gera með lög.
53

 Björg Thorarensen hefur 

bent á að einnig megi flokka slíkar þingsályktanir sem þau lögbundnu verkefni Alþingis sem 

ekki falla beinlínis undir löggjafarstarf.
54

 

Hinn hluti þingsályktana sem verður að líta til eru þá þær sem stjórnskipunin eða lög 

segja ekki beinlínis til um að skuli gerðar. Hver eru réttaráhrif þeirra? Venja er í fræðilegri 

nálgun að nefna slíkar þingsályktanir viljayfirlýsingar Alþingis, reyndar gengur Sigurður 

Líndal ögn lengra og setur þingsályktanir upp sem jafnstæðar stjórnsýslufyrirmælum 

Alþingis, en rétt er að geta þess að hann á þar við allar þingsályktanir, einnig þær sem Alþingi 

er skylt að gera.
55

 Í ljósi þingræðisreglunar eru flestar þingsályktanir nokkuð skuldbindandi 

fyrir einstaka ráðherra út frá stjórnmálalegri ábyrgð. Alþingi situr þó hverju sinni eingöngu 

eitt kjörtímabil og þar af leiðandi ríkisstjórnir líka. Flókin staða getur komið upp ef Alþingi 

samþykkir þingsályktun um eitthvert tiltekið efni en það kemur svo í hlut ríkisstjórnar sem 

situr í trausti Alþingis á nýju kjörtímabili að framfylgja viljayfirlýsingu Alþingis. Nýjasta 

atriðið um slíka stöðu er án efa ákvörðun Gunnars Braga Sveinssonar, þáverandi 

utanríkisráðherra, um að beiðast þess að Evrópusambandið líti ekki lengur á Ísland sem 

umsóknarríki um aðild að sambandinu.
56

 Í sem stystu máli þá eru flestir fræðimenn á þeirri 

skoðun að þingsályktanir sem ekki eru beinlínis skylda Alþingis að gera hafi ekki 

skuldbindingargildi til frambúðar sem nær lengra en hin stjórnmálalega ábyrgð.
57

 Raunar er 

umsóknarferlið í Evrópusambandið ágætis dæmi um flækjustigið sem samspil nýrra 

þjóðaréttarskuldbindinga og Alþingis getur verið. Þannig hefur Björg Thorarensen sagt að þar 

sem ekki hafi verið um nýjan þjóðaréttarlegan samning að ræða hafi ekki verið stjórnskipuleg 

nauðsyn til þess að fá samþykki Alþingis samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar, heldur hafi það 

fyrst og fremst verið til að styrkja umboð stjórnvalda.
58

 Þar er þó um þrönga túlkun á 21. gr. 

                                                           
52

 2. gr. laga um samgönguáætlun nr. 33/2008. 
53

 45. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991. 
54

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 

171. 
55

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga - réttarheimildir (2. útg., Hið íslenska bókmenntafélag 

2003) 115. 
56

 Gunnar Bragi Sveinsson to Rinkēvičs og Hahn (n. 43). 
57

 Utanríkisráðuneytið, „Álitsgerð um bindandi áhrif þingsályktana― (Utanríkisráðuneytið, ágúst 2013) 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/esb/raedur/Alit-ahrif-thingsayktana.pdf> skoðað 7. apríl 2017. og 

Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 54) 172–173. 
58

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 54) 173. 
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að ræða, jafnvel þótt að ekki hafi verið búið að stofna til eiginlegs milliríkjasamnings þá felur 

aðildarumsókn að Evrópusambandinu í sér töluvert umfangsmikla þjóðaréttarlega 

skuldbindingu, sbr. fyrri umfjöllun. Þá vaknar augljóslega sú spurning um hvort endalok slíks 

ferils sé ekki háð samþykki Alþingis einnig?
59

 

Samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar er það forseti sem gerir samninga við önnur ríki, 

en samkvæmt stjórnskipan er það utanríkisráðherra sem framkvæmir vald forseta og undirritar 

þjóðaréttarsamninga.
60

 Vald framkvæmdarvaldsins takmarkast þó af því að ekki er hægt að 

gera alþjóðasamninga „ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef 

þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til.― Á Íslandi 

hefur þróunin verið sú að almennt er gengið lengra en 21. gr. segir til um og flestir 

þjóðaréttarsamningar eru bornir undir þingið áður en framkvæmdarvaldið (utanríkisráðherra 

og forseti) samþykkja þá með undirritun.
61

 Eins og Björg Thorarensen hefur bent á þá virðist 

almenna reglan vera sú að ef þjóðaréttarleg skuldbinding er þess eðlis að hún kallar á 

lagabreytingu þá er leitað eftir samþykki þingsins jafnvel þótt þess þurfi ekki samkvæmt 21. 

gr. stjórnarskrárinnar.
62

 

3.3. Uppsögn þjóðaréttarsamninga 

Þar sem ein af grundvallarreglum þjóðaréttar er að samþykki ríkja er nauðsynlegt til þess að 

þau geti talist skuldbundin að þjóðarétti er almenna reglan einnig sú að ríki geta sagt sig frá 

þeirri skuldbindingu, að uppfylltum tilteknum skilyrðum V. kafla Vínarsamningsins um 

milliríkjasamninga.
63

  

Sem áður segir er forræði utanríkismála í höndum ráðherra málaflokksins, það er því 

formlega séð í höndum utanríkisráðherra og forseta að enda skuldbindingar Íslands að 

þjóðarétti. Vafamál er hins vegar hvort ráðherra geti hugsanlega gert slíkt án þess að löggjafi 

eigi þar einhvern beinan hlut að máli. Ef aftur er litið til 21. gr. stjórnarskrár og orðalags 

                                                           
59

 Hér er þá vitaskuld eftir umræðan um hvers eðlis bréf utanríkisráðherra til forráðarmanna ESB hafi 

raunverulega verið. Í raun er vafamál hvort í því felist í reynd afturköllun á aðildarumsókn Íslands að 

sambandinu eða hvort bréfið sé einungis staðfesting á áður gerðu hléi á aðildarviðræðum Íslands og 

Evrópusambandsins – og Ísland sé því í raun og veru enn umsóknarríki um aðild. Slíkar vangaveltur eru langt frá 

umfjöllunarefni ritgerðar þessarar og fá því ekki meira rúm hér. 
60

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 19) 151. 
61

 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála― (n. 20) 429–430. 
62

 sama heimild 430. 
63

 Annalisa Ciampi, „Invalidity and Termination of Treaties and Rules of Procedure― í Enzo Cannizzaro (ritstj.), 

The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention (Oxford University Press 2011) 377 

<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199588916.001.0001/acprof-

9780199588916-chapter-22> skoðað 11. apríl 2017. 

Endalok skuldbindinga að þjóðarétti er fræðigrein út af fyrir sig og þarfnast umfjöllunar sem slík, nánar um það 

má lesa í Laurence R. Helfer, „Terminating Treaties― í Duncan Hollis (ritstj.), The Oxford Guide to Treaties 

(Oxford University Press 2012). 
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hennar þá vísar það til þess að um nýja samninga (eða skuldbindingar) sé að ræða. 

Stjórnskipunin gefur engar skýrar línur um það hvort uppsögn þjóðaréttarlegra samninga geti í 

einhverjum tilfellum verið háð samþykki löggjafans, á sama hátt hafa fræðiskrif um aðkomu 

Alþingis að uppsögn þjóðaréttarlegra skuldbindinga verið nánast þögul um efnið. Sé 21. gr. 

lesin bókstaflega og gengið út frá því að stjórnskipunarvenja hafi ekki myndast um að 

samþykki Alþingis þurfi fyrir þjóðaréttarlegum skuldbindingum, þá er hægt að túlka 

stjórnskipunina á þann veg að ráðherra geti án samráðs sagt upp slíkum skuldbindingum 

jafnvel þeim sem lögfestar hafi verið. Spurningin sem eftir stendur er hvort lesa beri 21. gr. 

þannig að uppsögn samnings við önnur ríki sé jafnstæð því að gera nýjan samning? Með 

öðrum orðum: er frásögn skuldbindingar ný skuldbinding? Hér er því miður ekki ráðrúm til 

dýpri vangaveltna um þetta tiltekna efni en vissulega er hér lítils háttar stjórnskipuleg óvissa á 

ferð.  

Frá því að Ísland öðlaðist forræði á eigin utanríkismálum eru afar fá dæmi um 

milliríkjasamninga sem beinlínis hefur verið sagt upp einhliða af Íslandi, það dæmi sem helst 

er hægt að nefna er uppsögn Íslands frá alþjóðasamningnum um stjórnun hvalveiða
64

 og þar af 

leiðandi úrsögn úr Alþjóðlega hvalveiðiráðinu.
65

 Þar var um stjórnvaldsákvörðun að ræða og 

ekkert samráð var haft við Alþingi um ákvörðunina. Auk þess var ekki auglýst í 

stjórnartíðindum að bundinn hafi verið endir á skuldbindingar Íslands gagnvart 

alþjóðasamningnum um stjórnun hvalveiða. Svo virðist hafa verið að málið hafi verið 

algerlega á borði framkvæmdarvaldsins og aðkoma Alþingis algerlega óþörf, hugsanlega 

vegna þess að ekki var þörf á neinni nýrri löggjöf vegna uppsagnarinnar. Þegar Ísland skrifaði 

aftur undir alþjóðasamninginn um stjórnun hvalveiða 2001 var heldur ekki ályktað sérstaklega 

um það af Alþingi. Aftur var um stjórnvaldsákvörðun að ræða, utan þess að 1999 ályktaði 

Alþingi um að hefja bæri aftur að nýju hvalveiðar.
66

 

  

                                                           
64 International Convention for the Regulation of Whaling, (undirritaður 2. desember 1946, tók gildi 10. 

nóvember 1948) 161 UNTS 72, stj.tíð. C, 18/2001.   
65

 Ríkisstjórn Íslands, „Tilkynning um úrsögn úr Alþjóðlega Hvalveiðiráðinu― (Stjórnarráðið, desember 1991). 
66

 Alþt. 1998-1999, A-deild, þingskj. 1120, 92. mál. 
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4. Hlutleysisstefna kvödd 

Frá lokum seinni heimstyrjaldarinnar hafa landvarnir Íslands verið taldar tryggðar með tvenns 

konar hætti. 5. gr. Norður-Atlantshafssamningsins og varnarsamningnum við Bandaríkin. 

4.1. Einn fyrir alla og allir fyrir einn 

Fyrri tryggingin sem Ísland hefur í landvörnum er 5. gr. Norður-Atlantshafssamningsins, og er 

hún eftirfarandi: 

Aðilar eru sammála um, að vopnuð árás á einn þeirra eða fleiri í Evrópu eða 

Norður-Ameríku skuli talin árás á þá alla; fyrir því eru þeir sammála um, ef 

slík vopnuð árás verður gerð, að þá muni hver þeirra, í samræmi við rétt 

þann til eigin varnar og sameiginlegrar, sem viðurkenndur er í 51. grein 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna, aðstoða aðila, þann eða þá, sem á er ráðizt, 

með því að gera þegar í stað hver um sig og ásamt hinum aðilunum þær 

ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar, og er þar með talin beiting 

vopnavalds, til þess að koma aftur á og varðveita öryggi Norður-

Atlantshafssvæðisins. Tilkynna skal Öryggisráðinu tafarlaust allar þvílíkar 

vopnaðar árásir og allar ráðstafanir, sem gerðar eru vegna þeirra. Hætta skal 

slíkum ráðstöfunum, þegar Öryggisráðið hefur gert þær ráðstafanir, sem 

nauðsynlegar eru til þess að koma á aftur og varðveita alþjóðafrið og öryggi. 

Fimmta grein Norður-Atlantshafssamningsins er miðpunktur Norður-Atlantshafsbandalagsins 

(NATO). Samningurinn er byggður á grunni stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna
67

 en 

samkvæmt 4. mgr. 2. gr. eru vopnuðum átökum sem aðferð til að útkljá deilumál úthýst. 

Skuldbinding 5. gr. er afskaplega einföld í sjálfu sér – árás á eitt aðildarríki jafngildir árás á 

þau öll. Þó verður að athuga að beiting vopnavalds til varnar öðrum ríkjum er ekki sjálfkrafa 

úrræði, eingöngu að önnur ríki verði að bregðast við með þeim hætti sem hvert og eitt þeirra 

fyrir sig telur nauðsynlegt. Hvað telst til vopnaðrar árásar er svo töluvert flókið lögfræðilegt 

álitaefni, nema vitaskuld ef það er hafið yfir vafa að um vopnaða árás sé að ræða. Í tilfelli 

markartilvika er einna helst litið til ályktunar Allsherjarþings SÞ nr. 3314 þar sem talin eru 

upp (ekki tæmandi) ýmis atriði sem geta fallið undir árásargjarnar aðgerðir (e. act of 

aggression).
68

 Til einföldunar er best að hafa til hliðsjónar að það er ekki aðalatriði með hvaða 

hætti árásaraðgerð fer fram, hvort það sé mikil eða lítil beiting vopnavalds eða hvort einu 

sinni sé um „vopn― að ræða. Alþjóðadómstóllinn hefur skýrt tekið fram í ráðgefandi áliti að 

fyrst og fremst sé horft til afleiðinga aðgerða en ekki með hvaða hætti þær eru gerðar.
69

 Út frá 

þeirri skilgreiningu teljast t.d. stórfelldar netárásir til vopnaðra árása, einnig mætti vel hugsa 

                                                           
67

 Charter of the United Nations, (Undirritaður 26. júní 1945, tók gildi 24. október 1945) 1 UNTS XVI. stj.tíð. A, 

91/1945. Síðari breytingar á sáttmálanum birtar í stj.tíð. C, 9/1965, 10/1196, 7/1973 og 21/1973.  
68

 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun 3314 (XXIX) (14. desember 1974).   
69

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, (Ráðgefandi álit) [1996] ICJ Rep 226, 246-247. mgr. 39. 



18 

 

sér að aðgerðir sem miðuðu að því að hafa stórfelld snögg efnahagsleg áhrif á ríki gætu fallið 

þar undir, það er ef afleiðingar slíkra efnahagslegra aðgerða geta talist jafnstæðar afleiðingum 

árása með „hefðbundnari― hætti.  

Fimmta grein Norður-Atlantshafssamningsins hefur aðeins einu sinni verið virkjuð. 

Það var það í kjölfar árása Al-Qaeda (sem nutu að einhverju leyti verndar stjórnar Talibana Í 

Afganistan) á Tvíburaturnana (e. World Trade Center) og fleiri staði í Bandaríkjunum 11. 

september 2001. Í fyrstu afþökkuðu Bandaríkin aðstoð bandamanna sinna í NATO, vegna 

þess að allar ákvarðanir innan bandalagsins eru teknar með sammæli, þ.e. að öll aðildarríki 

verða að samþykkja aðgerðir þess. Töldu bandarísk stjórnvöld að slíkt myndi hamla 

viðbragðsflýti sem nauðsynlegur væri á þeim tímapunkti í væntanlegum hernaðaraðgerðum. 

Með tíð og tíma, eftir því sem kom á daginn að hernaðaraðgerðir í Afganistan yrðu ekki eins 

snöggar og afgerandi og reiknað var með í fyrstu, kom NATO inn í aðgerðir í Afganistan í 

gegnum hið svonefnda ISAF
70

 verkefni. ISAF verkefninu var komið á fót í kjölfar 

samkomulags nokkurra afganskra stjórnmála- og ættbálkaleiðtoga og SÞ. Aðkoma NATO að 

verkefninu varð í kjölfar ályktunar Öryggisráðs SÞ.
71

  

 Augljóst má vera að herleysi Íslendinga takmarkar getu ríkisins til að bregðast við 

virkjun 5. gr. og í raun öllu starfi NATO, sem í gruninn er hernaðarbandalag. Það breytir þó 

engu um það að Ísland er skuldbundið af 5. gr. með nákvæmlega sama hætti og önnur 

aðildarríki. Það sést hvað best á því að í aðdraganda undirritunar Norður-

Atlantshafssamningsins gerðu íslenskir ráðamenn ítrekaðar tilraunir, án árangurs, til að fá 

samþykktan sérstakan fyrirvara við 5. gr. með það að leiðarljósi að Íslendingar myndu ekki 

dragast með beinum hætti í hernaðarátök erlendis. Þrátt fyrir að enginn slíkur fyrirvari, í 

skilningi þjóðaréttar, hefði verið til staðar virtust stjórnvöld gera sitt besta til að láta líta svo 

út.
72

 Meðal annars var talað um í athugasemdunum um þingsályktun vegna samþykktar 

undirritunar Norður-Atlantshafssáttmálans, að búið væri að gera grein fyrir sérstöðu Íslands 

og fyrir henni væri skilningur meðal annarra aðildarríkja.
73

 Ennfremur talaði Bjarni 

Benediktsson, þáverandi utanríkisráðherra, á þann veg töluverðu síðar að um fullgiltan 

fyrirvara væri að ræða.
74

  

                                                           
70

 e. International Security Assistance Force. 
71

 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun 1386 (20. desember 2001) UN Doc S/RES/1368. 
72

 Sigurjón Njarðarson og Bjarni Már Magnússon, „Meintur fyrirvari Íslands við 5. gr. Norður- 

Atlantshafssamningsins― (2016) 12 (1) Stjórnmál og stjórnsýsla 67. 
73

 Alþt. 1948-1949, A-deild, 910. 
74

 Matthías Johannessen, „Þegar Ísland undirritaði Atlantshafssáttmálann― Morgunblaðið (Reykjavík, 3. apríl 

1969) 10. 
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4.2. Hervernd 

Hin meginstoð tryggingar Íslands í landvarnarmálum er varnarsamningurinn við Bandaríkin 

og er hann enn í fullu gildi (líkt og Norður-Atlantshafssamningurinn). 1. gr. samningsins er 

svohljóðandi: 

Bandaríkin munu fyrir hönd Norður-Atlantshafsbandalagsins og samkvæmt 

skuldbindingum þeim, sem þau hafa tekist á hendur með Norður-

Atlantshafssamningnum, gera ráðstafanir til varnar Íslandi með þeim 

skilyrðum, sem greinir í samningi þessum. Í þessu skyni og með varnir á 

svæði því, sem Norður-Atlantshafssamningurinn tekur til, fyrir augum, lætur 

Ísland í té þá aðstöðu í landinu, sem báðir aðilar eru ásáttir um, að sé 

nauðsynleg. 

Á meðan bandarísks hers naut við á Íslandi var nokkuð ljóst hvaða „ráðstafanir― það voru sem 

gerðar voru til varnar þess. Herstöðin var ráðstöfunin. Við brotthvarf setuliðsins í Keflavík 

varð óneitanlega örlitið meiri losarabragur á þeim ráðstöfunum. Samkvæmt 1. gr. 

samkomulags sem gert var milli ríkisstjórna Bandaríkjanna og Íslands við brottför hersins 

2006
75

 höfðu ríkin átt samráð um gerð varnaráætlunar sem Bandaríkin höfðu samið. Ríkin tvö 

sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu 2016
76

 þar sem áréttað var að samkomulagið frá 2006 

væri í fullu gildi og að aðgerðaáætlun um varnir landsins væri virk (e. defence plan). 

Það svæði sem tiltekið er í varnarsamningnum, sem það svæði sem Norður-

Atlantshafssamningurinn tekur til er skilgreint í 6. gr Norður-Atlantshafssamningsins. 

Samkvæmt 6. gr. skal 5. gr. hans virkjast ef vopnuð árás er gerð  

á lönd hvaða aðila sem vera skal í Evrópu eða Norður-Ameríku, á Tyrkland 

eða eyjar undir lögsögu hvers aðila sem vera skal í Norður- Atlantshafi 

norðan hvarfbaugs krabbans. á lið, skip eða loftför hvers aðila sem vera skal 

á eða yfir þessum yfirráðasvæðum eða öðru svæði í Evrópu, þar sem 

hernámslið einhvers aðilans hafði setu, þegar samningurinn gekk í gildi, eða 

Miðjarðarhafinu eða Norður-Atlantshafinu norðan hvarfbaugs krabbans. 

Hvarfbaugur krabbans er lína 23°27 gráður norður af miðbaug.
77

 Þó með þeim fyrirvara að 

árásin verði á alþjóðlegu hafsvæði eða innan lögsögu NATO ríkis, m.ö.o. að þau lönd sem 

hvarfbaugur krabbans þverar (svo sem Mexíkó og Marokkó) eru ekki innan þess svæðis sem 

                                                           
75

 „Samkomulag Bandaríkjanna og Íslands um tilhögun varnarsamstarfs ríkjanna í kjölfar brottflutnings liðsafla 

frá Íslandi― (Forsætisráðuneytið, 2006) 
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Norður-Atlantshafssamningurinn nær til. Þessi tiltölulega þrönga skilgreining á áhrifasvæði 

Norður-Atlantshafssamningsins á rætur sínar að rekja til þess að Bandaríkjamönnum var mjög 

umhugað um að skuldbindingar þeirra gagnvart Evrópuríkjunum næðu ekki til nýlendna 

þeirra í Evrópu og Asíu. Raunar kom í ljós á áratugunum eftir gildistöku samningsins að 

slíkar vangaveltur áttu fyllilega rétt á sér.  
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5. Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland 

Algerlega nýr veruleiki blasti við Íslendingum haustið 2006 við brottför hersins frá 

varnarsvæðinu í Keflavík. Ekki eingöngu var herinn farinn af landi brott, heldur var 

heimsmyndin einnig mikið breytt, bæði með endalokum kalda stríðsins og uppgangi 

hryðjuverkasamtaka á borð við Al-Qaeda. Mitt í þessari gerjun allri þurftu Íslendingar að taka 

á sig fulla ábyrgð á framkvæmd eigin stefnu í öryggismálum. Þáverandi utanríkisráðherra, 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, skipaði þverfaglegan starfshóp sem átti að taka saman áhættumat 

fyrir Ísland. Í erindisbréfinu stendur: 

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. Nýjar og breyttar aðstæður gefa 

tækifæri til þess að ná víðtækri sátt um stefnu Íslands í öryggis- og 

varnarmálum og þær forsendur sem liggja henni að baki.
78 

  

Og síðar: 

Öryggishugtakið nær hins vegar til fleiri og flóknari þátta en áður þekktist. 

Öryggis- og varnarmál fjalla ekki eingöngu um hefðbundin stríðsátök heldur 

einnig um viðbrögð við umhverfisvá, mengun, náttúruhamförum, farsóttum 

og varnir gegn hryðjuverkum. Brýnt er að íslensk stjórnvöld meti sjálfstætt 

áhættuþætti í öryggis- og varnarmálum og byggi aðgerðir til að mæta þeim á 

því mati. Forsenda víðtækrar sáttar í þessum efnum er að slíkt mat fari fram 

með breiðu samráði.
79

 

Vinna starfshópsins undir formennsku Vals Ingimundarsonar var ítarleg og kom víða við, 

óhætt er að segja að hugtakið „þjóðaröryggi― hafi þarna verið notuð í sinni víðustu 

skilgreiningu. Í inngangi segir að stefna Íslands í öryggis- og varnarmálum sé keimlík stefnu 

annarra þjóða og markist af áherslu á atriði á borð við:  

fullveldi, öryggi borgaranna, verndun stjórnarhátta og grunnvirkja 

samfélagsins, tvíhliða samstarfi við önnur ríki (sbr. varnarsamning við 

Bandaríkin) og ríkjabandalögum og aðild að alþjóðastofnunum (sbr. aðild 

Íslands að Atlantshafsbandalaginu (NATO), Evrópska efnahagssvæðinu 

(EES), Schengen-samstarfinu, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) 

og Sameinuðu þjóðunum).
80

 

Áhættumatið er gert út frá þremur greiningaratriðum:  

 Þjóðaröryggi – Snýr að atriðum eins og öryggi ríkisvaldsins, vernd fullveldis og vernd 

landsvæða. Hér er fyrst og fremst litið á hugsanlegar öryggisógnir sem eiga sér rætur 
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 Þverfaglegur starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins (n. 5) 5. 
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 Þverfaglegur starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins (n. 5). 
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 sama heimild 11. 
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utan landamæra Íslands. Það sem áður hefur verið nefnt „hart― öryggi fellur flest hér 

inn.  

 Samfélagslegu/borgaralegu öryggi – Snýr að öryggi einstaklinga og þjóðfélagshópa, 

sjálfsmynda, gilda og grunnvirkja (t.d. efnahagskerfis, orkuframleiðslu og dreifingu og 

samgangna). Jafnframt falla þau viðfangsefni sem verða til vegna alþjóðlegrar 

glæpastarfsemi, náttúruhamfara og hryðjuverka inn í þennan flokk.  

 Hnattrænir og þverþjóðlegir áhættuþættir – Inn í þennan flokk falla atriði eins og 

skipulögð glæpastarfsemi, mansal, hryðjuverk, náttúruhamfarir, mengunarslys, 

loftslagsbreytingar, farsóttir og gjöreyðingarvopn.
81

  

Skýrslan um áhættumat er mjög viðamikil og á eftir að gagnast við stefnumótun og mat á 

íslensku þjóðaröryggi enn um sinn. Það er þó rétt að hafa í huga að skýrslan var skrifuð 2009 

og, líkt og öll mannanna verk, verður að vera skoðuð í ljósi síns samtíma. Þannig er sérstakur 

og ítarlegur kafli um öryggi fjármálakerfisins, þar sem farið er yfir þær hættur sem geta 

skapast ef t.d. ekki er til gjaldeyrir fyrir innfluttum nauðsynjavarningi.
82

  

Vitaskuld er það ósanngjörn krafa að ætlast til þess að starfshópurinn um áhættumatið 

hafi átt að sjá alla skapaða og óskapaða hluti fyrir. Það verður þó ekki komist hjá því að nefna 

að undarlegt má telja að ekki sé gefinn meiri gaumur að því að Ísland er nær algerlega háð 

öflugum inn- og útflutningsleiðum. Sérstaklega í ljósi sögunnar, en eins og áður hefur verið 

komið inn á þá fór allur meginþorri orku stjórnsýslunar á styrjaldarárunum í að tryggja inn- og 

útflutningsleiðir. Verðmæti innflutts varnings á árinu 2015 var um 650 milljarðar króna og 

verðmæti útflutnings litlu minna.
83

 Þó að um þetta atriði sé fjallað að einhverju marki í 

skýrslunni er hún í litlu samræmi við lærdóm sögunar. Til að gæta sanngirni verður þá að 

benda á að lögboðið er að gera neyðaráætlun til tryggingar hagvörnum skv. 7. tl. 1. mgr. 15. 

gr. laga um almannavarnir.
84

 Þá stefnu má finna í skýrslu innanríkisráðuneytisins.
85

 

Áhættumatsskýrslan frá 2009 er fráleitt eina skýrslan um þjóðaröryggismál sem gerð 

hefur verið á Íslandi. Hún er engu að síður mjög mikilvægur upphafspunktur og skapar farveg 

fyrir umræðu um þjóðaröryggismál á heildrænum grunni. 

  

                                                           
81

 sama heimild 11–12. 
82

 sama heimild 14. 
83
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skoðað 2. febrúar 2017. 
84

 Lög um almannavarnir nr. 82/2008. 
85
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6. Hugað að stefnumörkun til framtíðar 

6.1 Aðdragandi 

Veturinn 2010-2011 var lögð fyrir Alþingi þingsályktunartillaga um mótun 

þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland.
86

 Athugasemdir um tillöguna hefjast á kunnuglegu stefi, 

„Eitt af grundvallarhlutverkum sérhvers ríkis er að tryggja þjóðaröryggi.― Áfram er haldið og 

vísað, réttilega, á að fram til þess tíma hafi íslensk þjóðaröryggismál fyrst og síðast verið 

byggð á viðbragði við því sem gerðist á alþjóðavettvangi hverju sinni en ekki verið rökrétt 

framkvæmd skipulagðar stefnu. Aldrei var það skýrar en þegar Bandaríkin fóru héðan með 

sinn liðssafnað árið 2006 og ábyrgðin á vörnum og öryggi ríkisins lagðist þyngra á íslenskar 

herðar en áður hafði þekkst. Líklega er besta dæmið um þetta sú staðreynd að öryggis- og 

varnarmál voru í fyrsta sinn sérgreind í fjárlögum ársins 2008.
87

 Fram til þess hafði 

málaflokkurinn eingöngu fallið undir aðra útgjaldaliði í hinum ýmsu ráðuneytum.  

 Í athugasemdunum við þingsályktunartillöguna eru tiltekin nokkur atriði sem breytt 

höfðu landslaginu í málaflokknum. Atriðin endurspegla að einhverju leyti þau atriði sem 

áhættumatsskýrslan frá 2009 fjallaði um en þó ekki öll og einhver sem hún nefnir ekki: 

 Margnefnd breytt staða varnarsamkomulags Íslands við Bandaríkin. 

 Ný staða og hlutverk NATO. Þá sérstaklega aukið samstarf við Rússland (sem nú á 

dögum er gjörbreytt og háð töluverðri óvissu). Einnig er vísað í nýja grunnstefnu 

NATO í þessu sambandi (e. strategic concept)
88

 og það aukna hlutverk sem NATO 

gefur sér þar, m.a. um aukið samstarf á fleiri sviðum en hörðum varnarmálum. 

 Aukið samstarf Íslands við nágrannaríki sín; Noreg, Danmörku, Bretland og Kanada á 

sviðum tengdum öryggis- og varnarmálum. 

 Samstarf Íslands og Evrópusambandsins hafi farið vaxandi. Einnig er bent á að mikil 

samlegð liggi milli stefnu Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum og stefnu 

Íslands. Einnig að Ísland hafi tekið þátt í friðargæsluverkefnum á vegum 

sambandsins.
89

 Þá er þess getið að (þá) möguleg full aðild Íslands að sambandinu gæti 

skapað nýja fleti á samstarfi við önnur aðildarríki án skuldbindinga um beina 

hernaðarlega þátttöku. 

 Öryggisumhverfi á norðanverðum hnettinum hafi gjörbreyst frá lokum kalda stríðsins. 

Minni spenna sé á milli ríkja og að skv. títtnefndri áhættumatsskýrslu þá séu engar 

vísbendingar um að nokkur hernaðarógn geti ógnað Íslandi í náinni framtíð. Á sama 

tíma hafi komið fram nýjar áskoranir; s.s. mengun, netárásir, tölvuglæpir, alþjóðleg 

glæpastarfsemi og hryðjuverk. 
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 Vegna örra breytinga á umhverfi norðurslóða (bráðnun íshellu norðurskautsins) munu 

þær öðlast aukið vægi á sviðum vöruflutninga, auðlindanýtingar og „jafnvel 

heimskautaferðaþjónustu.― Á sama tíma muni skapast ný verkefni á sviði öryggismála. 

6.2 Störf utanríkismálanefndar og umræður á Alþingi 

Samkvæmt greinargerðinni var hlutverk nefndarinnar víðfeðmt og tiltölulega almennt, í 

samhengi þessarar ritgerðar er þó mikilvægasta atriðið að meta hvort stofna ætti sérstaka 

stjórnsýslueiningu: 

Að taka til skoðunar hvort koma eigi sérstöku þjóðaröryggisráði eins og 

getið er í skýrslu áhættumatsnefndar, og meta, ef af yrði, hver tengsl þess 

yrðu við almanna- og öryggisráð. Nefndin skal fjalla um sambærilegar 

spurningar um mögulega aðgerðarstjórn á sviði þjóðaröryggismála. 

Umræður og nefndarstörf virðast af gögnum málsins ekki hafa verið mikil né sérstaklega 

ítarleg. Þó er vert að geta þess að einn þingmaður, Ragnheiður Elín Árnadóttir, benti á nokkur 

atriði í frumvarpinu, bæði í umræðum og í nefndaráliti. Þeirra veigamest voru að hennar áliti 

að of langt var gengið að segja að engar vísbendingar væru um hernaðarógnir í okkar 

heimshluta. Í því sambandi benti hún á skýrslu frá kanadísku varnar- og öryggismálastofnunni 

frá 2010 þar sem meðal annars kemur fram að breytingar á umsvifum herja frá ríkjum sem 

teljast til heimskautaríkja á Norður-heimskautssvæðinu snúi ekki einvörðungu að viðbúnaði 

vegna „borgaralegra― umsvifa og atriða sem snúa þáttum eins og leit og björgun (e. search 

and rescue).
90

 Í þessari skýrslu segir orðrétt: „The Arctic states may be talking cooperation, 

but they are preparing for conflict.―
91

 Í nefndaráliti minnihluta utanríkismálanefndar er komið 

inn á annað atriði sem skiptir jafnvel enn meira máli: 

Ekki bólar á því að ríkisstjórnin greiði úr málum hvað varðar verkaskiptingu 

milli ráðuneyta og ráðherra, því samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar um 

breytingar á ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um 

Stjórnarráð Íslands (675. máli þessa þings) verður meðferð mála gerð 

óskýrari.  

Svo aðeins eitt dæmi sé tekið af málasviði öryggismála, sem viðfangsefni 

þessarar tillögu fellur að stórum hluta undir, verður ábyrgð málaflokksins 

innan Stjórnarráðsins dreift svo víða og á svo óskýran hátt að engin leið 

virðist til að greiða úr flækjunni. Á sviði öryggismála má í frumvarpinu 

finna dæmi um minnst átta flokka ráðherra: ráðherra sem fer með málefni 

almannavarna- og öryggismálaráðs (b-liður 492. gr. frv.), ráðherra sem fer 

með málefni almannaöryggis (sami stafliður sömu greinar frv.), ráðherra 
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sem fer með málefni lögreglu og löggæslu (a-liður 436. gr. frv.), ráðherra 

sem fer með málefni varna gegn ofanflóðum (c-liður 239. gr. frv.), ráðherra 

sem fer með málefni varnar- og öryggissvæða (d-liður 542. gr. frv.), 

ráðherra sem fer með málefni varnarsvæða (b-liður 370. gr. frv.), ráðherra 

sem fer með málefni öryggissvæða (d-liður 490. gr. frv.) og ráðherra sem fer 

með varnarmál og samskipti við önnur ríki (b-liður 492. gr. frv.).
92

 

Það landslag sem þarna er lýst í ræðu þingmannsins er auðvitað með nokkrum ólíkindum og 

líklega er vandfundinn á sama stað betri lýsing á stjórnsýslulegu og stjórnskipunarlegu 

umhverfi varnar- og þjóðaröryggismála. Vitaskuld eru þetta orð stjórnarandstöðuþingmanns 

og þau verður að meta í því ljósi. Engu að síður má fullyrða að þetta var líklegast stærsta 

áskorunin í þeirri vinnu sem þá var framundan: að búa til heildrænt landslag fyrir 

málaflokkinn hvort sem litið er til stefnumörkunar, undirbúnings viðbragðsáætlana eða með 

hvaða hætti stjórnvöld á öllum stigum myndu bregðast við hugsanlegum áföllum. 

Það fór svo að ályktunin var samþykkt. Þær breytingar urðu þó á meginmáli 

ályktunarinnar að við bættust áherslur á atriði sem tengdust friðlýsingu Íslands fyrir 

kjarnorkuvopnum og um stefnu landsins í afvopnunarmálum. 

6.3 Nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland 

Í samræmi við ályktun Alþingis var mynduð nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir 

Ísland. Tilnefndu allir stjórnmálaflokkar sem þá áttu sæti á Alþingi tvo fulltrúa hver, fyrir utan 

þingflokk Hreyfingarinnar (áður Borgarahreyfingin) sem tilnefndi einn. Þann 20. febrúar 

2014
93

 skilaði nefndin frá sér tillögum sínum. 

Nefndin lagði til að íslenska þjóðaröryggisstefnan yrði þrískipt; 1) virk utanríkisstefna 

Íslands, 2) varnarstefna Íslands og 3) almannaöryggi. 

Kaflinn um áhersluatriði er snúa að virkri utanríkisstefnu Íslands er frómt frá sagt 

mjög almennur og sem grunn að stefnumörkun í þjóðaröryggismálum er erfitt á honum að 

byggja. Sem dæmi um það má nefna að fyrsta atriðið er: „Íslendingar hafa einkar ríkan hag af 

því að rækta samstarf og samskipti við aðrar þjóðir, á tvíhliða og marghliða grunni.―
94

 Fyrst 

og síðast er kaflinn árétting á lægsta samnefnarana um utanríkisstefnu Íslendinga undanfarna 

áratugi. Einna helst skortir á rökstuðning um tengsl virkrar utanríkisstefnu og þjóðaröryggis, 

þ.e. með hvaða hætti utanríkisstefnan getur komið með beinum hætti að þjóðaröryggi. Það má 

þó lesa milli línanna að látlaus eða lítið virk (passív) utanríkisstefna sé í forgrunni 

stefnumótunarinnar. 
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Í kaflanum um áhersluatriði vegna varnarstefnu Íslands er töluvert fótfastari nálgun. 

Það vekur strax athygli að í stað þess að sagt sé að enginn hætta á hernaðarógn sé sjáanleg í 

náinni framtíð, eins og var lagt til grundvallar í greinargerðinni með fyrrnefndri þingályktun, 

þá er fyrsta áhersluatriðið: „Ekki er unnt að útiloka möguleika á aukinni spennu, óstöðugleika 

og hernaðarógn til langframa, enda þótt fátt bendi til þess til skemmri og meðallangs tíma 

litið.― Það er áréttað með mjög skýrum hætti að þungamiðjan í íslenskum landvörnum sé 

aðildin að NATO og varnarsamstarf við Bandaríkin. Ekki bara óbreytt samstarf heldur er það 

beinlínis hluti tillagnanna að samstarf Íslendinga og Bandaríkjanna „verði áfram þróað―. Í 

ljósi þess að nefndin var þverpólitísk verður þetta að teljast sögulegt. Enn fremur er lagt til að 

enn meiri áhersla verði á aukið samstarf í öryggis- og varnarmálum með hinum 

Norðurlöndunum og öðrum Evrópuríkjunum. Það er líka töluverð nýbreytni frá allri 

stjórnmálalegri umræðu um utanríkis- og varnarmál að ekki er minnst einu orði á hver stefnan 

sé gagnvart hugsanlegri endurkomu erlends herliðs til fastrar setu á Íslandi. Ekki er ljóst af 

tillögunum hvort það var rætt sem slíkt á fundum nefndarinnar, þótt það verði að teljast 

líklegra en hitt, eða hvort málið teljist bara vera svo fjarlægt að það komi ekki til umræðu. 

Þau mál sem telja verður til innra öryggis eru tíunduð í kaflanum um áherslur í 

almannaöryggi. Sá kafli er í raun endurómur af stefnu íslenskra stjórnvalda í almannavarna- 

og öryggismálum ríkisins,
95

 en vinna við þá stefnumótun var þá á lokastigi. Leggur nefndin 

áherslu á að stefnan sé framkvæmd af ríkinu en sérstök árétting „er á mikilvægi 

almannavarnakerfisins vegna viðvarandi hættu á náttúruhamförum á Íslandi.― Tiltekin eru þau 

atriði sem viðbragðsáætlanir almanna- og öryggismálastefnunnar skulu ná til, auk eflingar 

almannavarnakerfisins, en þau eru sem hér segir:  

Verndar fjarskipta, net- og upplýsingarkerfa, verndar raforku- og 

samgöngukerfa, heilbrigðisþjónustum matvæla-, fæðu- og neysluöryggis, 

öryggis æðstu stjórnar, fjármálakerfisins, gerð löggæsluáætlunar, aðgerða 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi, viðbragða vegna hryðjuverkaógnar, 

aðgerða gegn mansali og öruggrar landamæravörslu. 

Þá hefur nefndin einnig skilgreint netöryggi og vefvá sem hluta almannaöryggis, sem verður 

að teljast áhugavert. Einkum í ljósi þess að sú hætta er að stórum hluta uppruninn erlendis frá, 

þannig hefur til dæmis NATO skilgreint netárásir meðal hugsanlegra atriða sem virkjað geti 5. 
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gr. Norður-Atlantshafssamningsins.
96

 Í ljósi þess er það umhugsunarvert hvort slíkt heyri ekki 

frekar undir varnarstefnuna frekar en almannavarnir.  

Þegar tillögur nefndarinnar eru skoðaðar í samhengi við þá forvinnu sem unnin hafði 

verið, til dæmis áhættumatsskýrsluna frá 2009, þá er ljóst að skarpari skil eru gerð á milli 

innra öryggis og þess ytra. Þannig eru þau atriði sem snúa að innra öryggi meira og minna 

eftirlátin stefnumótun í almannavarna- og öryggismálum ríkisins, á meðan þeir hlutir sem 

snúa að ytra öryggi njóta meiri umfjöllunar. Heilt yfir verður að segjast að nokkuð ákveðið 

skref sé tekið til baka frá hinni geysivíðu nálgun starfshópsins um áhættumat fyrir Ísland. 

Þannig eru hinir hnattrænu þættir nær ekkert á borði nefndarinnar, utan smávægilegrar 

athugasemdar um loftslagsbreytingar. Engu að síður verður að telja að hugtakið um 

þjóðaröryggi sé meðhöndlað með víðum hætti, eins og nefndin bendir sjálf á í tillögum 

sínum.
97

 

Auk ofangreindra kafla kom nefndin fram með nokkrar viðbótartillögur. Þar ber fyrst 

að nefna að gerð var tilraun til að meta með kerfisbundnum hætti hvaða ógnir séu líklegastar 

til að steðja að Íslandi. Voru til þess gerðir þrír flokkar.
98

 Það er beinlínis tekið fram að sú 

flokkun sé ekki fræðileg. Í viðbótartillögunum er einnig komið inn á að viðbúnað lögreglu 

vegna hryðjuverkaógnar þurfi að efla, til dæmis með betri almannavarnaviðbúnaði vegna 

eiturefna-, sýkla- og geislavopna. Einnig kemur nefndin inn á hugsanlega stofnun nýrrar 

stjórnsýslueiningar – Þjóðaröryggisráðs: 

Nefndin velti fyrir sér hvort þörf væri á sérstöku þjóðaröryggisráði og komst 

að þeirri niðurstöðu að verði ofangreind leið farin og þjóðaröryggi skilgreint 

með víðtækum hætti – þannig að í því felist jafnt virk utanríkisstefna, 

varnarstefna og almannaöryggi – hljóti að koma sterklega til álita að setja á 

fót þjóðaröryggisráð sem fjalli um alla þætti þjóðaröryggis. Nánari útfærslu 

leggur nefndin ekki til, en svo samþætt yrðu viðfangsefni þjóðaröryggisráðs 

og núverandi almannavarna- og öryggismálaráðs að eðlilegt væri að ein 

stjórnsýslueining færi með þetta hlutverk. Þjóðaröryggisráð, eða breytt 

almannavarna- og öryggismálaráð, þyrfti í öllu falli að vera virkt og hittast 

reglulega, hafa skýrt ákvörðunarvald og skilvirkar boðleiðir. Því þyrftu 

ráðherrar og embættismenn í lykilmálaflokkum að eiga þar sæti. Einnig 

þyrfti að skilgreina og tryggja samskiptaleiðir ráðsins við 

utanríkismálanefnd Alþingis.
99
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7. Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland 

Þingsályktunartillagan um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland hefst á afmörkun gildissviðs 

hennar. Stefnan um þjóðaröryggi skal tryggja: „sjálfstæði, fullveldi, og friðhelgi landamæra 

Íslands, öryggi borgaranna og vernd stjórnkerfis og grunnvirkja samfélagsins.― Stefnan er sett 

fram í formi áherslna í ellefu tölusettum liðum. Það er sérstaklega tekið fram að áherslurnar 

séu jafnstæðar en í því ljósi er athyglisvert að líta til þess að talsverður hluti umræðunnar á 

Alþingi fór í að tala um í hvaða röð ætti að setja hvert atriði. Enda fór það svo að röð 

áhersluatriðanna breyttist í meðförum í nefnd. Í þessum kafla verður tæpt á nokkrum atriðum 

sem fram koma í þjóðaröryggisstefnunni og skipta máli út frá sjónarhorni lögfræðinnar. 

7.1. Víðtækir öryggishagsmunir Íslands  

Þjóðaröryggisstefnan hefst með 1. tl. sem segir: 

Að tryggja víðtæka öryggishagsmuni Íslands með virku alþjóðasamstarfi á 

grundvelli alþjóðalaga og með friðsamlega lausn deilumála, afvopnun, 

virðingu fyrir mannréttindum og réttarríkinu, jafnrétti kynjanna og baráttu 

gegn ójöfnuði, hungri og fátækt að leiðarljósi. 

Hér er glögglega hægt að sjá að málsgreinin er byggð á kaflanum um „virka utanríkisstefnu 

Íslands― frá nefndinni um mótun stefnunnar. Í athugasemdum eru ítarlegar skýringar á 

liðnum. Þær kallast beinlínis á við sáttmála Sameinuðu þjóðanna og tiltekin margvísleg 

þátttaka Íslands í alþjóðastarfi sem snertir við efnahagslegri og félagslegri þróun. 

Þróunarsamvinna er nefnd sem einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu og jafnframt að 

utanríkisráðherra sé skylt að leggja fram áætlun um hana á fjögra ára fresti, sbr. 1. mgr. laga 

nr. 121/2008.
100

 Ýmislegt annað er nefnt, svo sem áherslur Íslands á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna, þá sérstaklega að Ísland hafi „beitt sér kröftuglega― fyrir að ályktun öryggisráðsins 

nr. 1325.
101

 Einnig ber á góma áherslur Íslands í þessum málum á vettvangi NATO og 

Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. 

Þá er að minnst á þátttöku Íslendinga í samningum sem varða afvopnunarmál, þar á 

meðal samningi um efnavopn,
102

 sem og áherslu stjórnvalda á að jafnréttissjónarmiða sé gætt 

á öllum sviðum samfélagsins, samanber lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna.
103
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7.2. NATO 

Í kafla 4.1. var fjallað um aðra af meginstoðum landvarna Íslands, 5. gr. Norður-

Atlantshafssamningsins. Í sama kafla er því lýst að á grunni sama samnings var Norður-

Atlantshafsbandalagið (NATO) stofnað. Hlutverk NATO í þjóðaröryggisstefnu Íslands er 

skilgreint í 3. tl. stefnunnar: 

Að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstoð í vörnum 

Íslands og meginvettvangur vestrænnar samvinnu sem Ísland tekur þátt í á 

borgaralegum forsendum til að efla eigið öryggi og annarra bandalagsríkja. 

Eins og fyrr segir eru það mikil stjórnmálaleg tíðindi að jafn afgerandi orðalag og hér er á ferð 

skuli verða samþykkt á þverpólitískum vettvangi. Í áratugi myndaði afstaðan til NATO þétta 

víglínu milli andstæðra sjónarmiða í íslenskum stjórnmálum. Þó verður að geta þess að í 

skilum nefndar um tillögur að þjóðaröryggisstefnunni létu fulltrúar VG bóka sérstaklega 

fyrirvara við þá hluta tillagnanna er lutu að mikilvægi NATO í íslenskum varnarmálum, þeim 

sjónarmiðum var einnig haldið á lofti í umræðum um þjóðaröryggisstefnuna. Engu að síður 

urðu slíkir fyrirvarar ekki til þess að rjúfa stjórnmálalega samtöðu um hana. 

Ástæða er að staldra við ákveðið orðalag málsgreinarinnar – um borgaralega þátttöku 

Íslands í verkefnum NATO. Frá afnámi hlutleysisstefnunnar hefur friðsöm utanríkisstefna 

verið allt að því heilagt fyrirbæri. Eins og greinir frá í fjórða kafla þá voru fulltrúar Íslands 

einarðir í þeirri afstöðu sinni að Ísland væri land án hers og yrði svo um alla framtíð þegar 

undirritun Norður-Atlantshafssamningsins var undirbúin. Jafnframt var á þeim tímapunkti eitt 

af lykilatriðum Íslendinga að hér yrði ekki erlendur her með viðbúnað á friðartímum.
104

 Svo 

langt gekk friðaráhersla Íslendinga að meir að segja var gerð tilraun til að gera sérstakan 

fyrirvara við 5. gr. samningsins, kjarnaákvæðið.
105

 Það má þó ljóst vera án mikillar athugunar 

að „borgarleg þátttaka― í aðgerðum sem í öllu eðli sínu eru hernaðar- eða varnartengd er fátt 

annað en orðaleikur. Eins og kom svo í ljós þegar íslensk stjórnvöld sendu vopnaða íslenska 

fulltrúa til starfa í ISAF verkefninu í Afganistan. Út frá öllum skilgreiningum um hvað séu 

hermenn og hvað ekki í vopnuðum átökum þá gátu íslensku friðargæsluliðanir aldrei talist 

neitt annað en hermenn. Þeir voru bara ekki kallaðir það.
106

 Raunar er það svo að sérstök 

staða friðargæsluliða er viðurkennd í athugasemdum með frumvarpi til laganna um íslensku 
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friðargæsluna,
107

 þar sem tiltekið er að hluti af störfum þeirra sé ekki eingöngu borgarlegs 

eðlis. Jafnframt er þar sagt að þeir gætu þurft að klæðast merktum einkennisfatnaði og lúta 

þeirri tignarröð sem viðgengst í herjum. Einnig kemur þar fram að sú staða geti vel komið til 

að færa þurfi íslenska friðargæsluliða undir stjórn erlendra herja eða herdeilda, sem þá felur í 

sér að hinir íslensku friðargæsluliðar eru háðir þeirri tilteknu sveit um sínar aðgerðareglur á 

átakasvæðum (e. rules of engagement). Ein af grundvallarreglum þjóðaréttar í stríðsátökum 

(lat. jus in bello) eru aðgreining hermanna frá almennum borgurum, eins og sjá má af 3. mgr. 

44. gr. fyrstu viðbótarbókunar við Genfarsamninganna:
108

  

Hersveitir aðila átakanna eru hvers konar skipulagðar hersveitir, flokkar og 

deildir undir stjórn foringja sem ber ábyrgð á athæfi undirmanna sinna 

gagnvart þeim aðila, jafnvel þótt gagnaðili viðurkenni ekki ríkisstjórn eða 

yfirvöld þessa aðila. Hersveitir skulu háðar innra agakerfi þar sem meðal 

annars skal framfylgt þeim þjóðréttarreglum sem við eiga um vopnuð átök. 

Í 50. gr. sömu viðbótarbókunar er almenningur skilgreindur með neikvæðum hætti, sem þýðir 

að ef einstaklingur á átakasvæði er ekki hermaður telst hann almennur borgari og öfugt. 

Hugtakið borgaralegur starfsmaður á átakasvæði er því einfaldlega ekki til í þjóðarétti.  

Allt það starf sem nefnt er í skýringum við 3. tl. þingsályktunarinnar um 

þjóðaröryggisstefnu, þ.e. öryggi á hafi, almannavarnir, áætlanagerð, rekstur ratsjárkerfa, 

vefvarnir og upplýsingamiðlun, getur á einn eða annað hátt talist „hernaðarlegt― – og er það í 

grunninn. Jafnvel þótt það sé ekki framkvæmt af fólki með vopn. 

Regluverk NATO hefur þróast frá stofnun bandalagsins og er bæði viðamikið og 

flókið. NATO er ólíkt mörgu öðru alþjóðasamstarfi ekki hvað síst vegna þess að allur 

meginþorri ákvarðana þess er tekin með sammæli, aðildarríkin ákveða meginmál sín einum 

rómi.
109

 Almennar yfirlýsingar og ályktanir bandalagsins hafa því ólíkt meira lagalegt vægi að 

þjóðarétti en slík samkomulög hafa alla jafna.
110

 Regluverkið í heild sinni gengur undir 

lagalega heitinu NATO Acquis
111

 Heildrænt yfirlit yfir allar gerðir skuldbindinga hefur enn 

ekki verið tekið saman á grundvelli NATO en hægt er að styðjast við áætlanir sem teknar eru 

saman fyrir væntanleg ný aðildarríki sem í heild sinni eru nefndar Membership Action Plan 
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(MAP).
112

 Í MAP eru fjöldamörg almenn atriði sem aðildarríkin þurfa að skuldbinda sig til að 

sinna gagnvart hvort öðru og bandalaginu í heild. Þau taka til stjórnmála- og efnahagslegra 

mála, varnar- og hernaðarlegra mála, mála sem tengjast framlagi ríkja, öryggismála og loks 

lagalegra atriða. Til þess að tæpa á einhverju þá má nefna að aðildarríkjum NATO ber skylda 

til að haga grunnstefnum sínum í öryggis- og varnarmálum til samræmis við grunnstefnu og 

viðmið bandalagsins – strategic concept.
113

 Varnarviðbúnaður og viðbragð við öryggisógnum 

skal vera samræmt innan NATO, sbr. 3. gr. Norður-Atlantshafssamningsins, og í því skyni er 

starfrækt sérstakt stöðlunarkerfi innan NATO. Staðlarnir tengjast fyrst og síðast tækjabúnaði 

herja og eftirlitsskerfis ríkja og um þá eru gerðir sérstakir samningar (STANAGs). Eru þessir 

samningar gerðir á grundvelli þjóðaréttar og því þurfa ríki að samþykkja hvern þeirra um sig. 

Ísland sökum herleysis heldur sig að mestu utan stöðlunarsamningana og hefur gengist undir 

örfáa slíka.
114

 

Auk ofan nefndra atriða skulu öll aðildarríki vera aðilar að eftirtöldum samningum og 

gæta að því að landslög þeirra séu til samræmis við þá: 

   1. Norður-Atlantshafssamninginn (Washington-samkomulagið) frá 4. apríl 1949.  

2. Samning milli aðila að Norður-Atlantshafssamningnum um réttarstöðu liðsafla 

þeirra (NATO-SOFA-samningurinn) frá 19. júní 1951.115 Samningur þessi hlaut 

lagagildi á Íslandi með lögum um réttarstöðu liðsafla aðildarríkja 

Atlantshafsbandalagsins og samstarfs í þágu friðar o.fl. nr. 72/2007.116 

3. Sáttmáli um stöðu hernaðarlegra höfuðstöðva sem settar eru á stofn samkvæmt 

Norður-Atlantshafssáttmálanum frá 28. ágúst 1952 (Parísar-samkomulagið).117 

4. Samkomulag um stöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, fulltrúa þjóðríkja og 

alþjóðlegs starfsliðs (Ottowa-samkomulagið) frá 20. september 1951.118 

5. Samningur um stöðu sendinefnda og sendinefndarfulltrúa utankomandi ríkja 

gagnvart Norður-Atlantshafsbandalaginu (Brussel-samkomulagið) frá 14. september 

1994.119 

6. Samkomulag milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamningsins um 

upplýsingaöryggi frá 6. mars 1997.120 
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 Agreement on the status of Missions and Representatives of third States to the North Atlantic Treaty 
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7. Samkomulag um sameiginlega verndun leyndar um uppfinningar sem tengjast 

varnarmálum og hefur verið sótt um einkaleyfi fyrir frá 21. september 1960.121 

8. Samkomulag NATO um deilingu tæknilegra upplýsinga er varða málefni sem 

tengjast varnarmálum frá 19. október 1970.122 

9. Tvö samkomulög er varðar samvinnu í málefnum sem tengjast upplýsingum um 

kjarnorku frá aðildarríkjum og hvernig slíkum upplýsingum er dreift aðildarríkja á 

meðal. Samkomulögin eru merkt. (C-M(64)39 – Basic agreement) og (C-M(68)41, 5th 

revise).  

7.3. Varnarsamningurinn við Bandaríkin 

Í þjóðaröryggisstefnunni er tekið fram í 4. tl.: 

Að varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 tryggi áfram varnir 

Íslands og áfram verði unnið að þróun samstarfsins á grundvelli 

samningsins þar sem tekið verði mið af hernaðarlegum ógnum, sem og 

öðrum áhættuþáttum þar sem gagnkvæmir varnar- og öryggishagsmunir eru 

ríkir.  

Varnarsamningurinn frá 1951
123

 er í tveimur hlutum. Sá fyrri er sjálfur varnarsamningurinn og 

sá seinni fjallar um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna á Íslandi. Síðarnefndi hlutinn kemur ekki 

við sögu hér. Í aðfararorðum samningsins segir:  

Þar sem Íslendingar geta ekki sjálfir varið land sitt, en reynslan hefur sýnt, 

að varnarleysi lands stofnar öryggi þess sjálfs og friðsamra nágranna þess í 

voða, og þar sem tvísýnt er um alþjóðamál, hefur Norður-

Atlantshafsbandalagið farið þess á leit við Ísland og Bandaríkin, að þau geri 

ráðstafanir til, að látin verði í té aðstaða á Íslandi til varnar landinu og þar 

með einnig til varnar svæði því, sem Norður-Atlantshafssamningurinn tekur 

til […]
124

 

Varnarsamningurinn var formlega séð gerður að bón NATO, en þó verður að athuga að á 

upphafsárum bandalagsins réðu bandarísk stjórnvöld í raun því sem þau vildu ráða.
125

 Jafnvel 

þótt 5. gr. Norður-Atlantshafssamningsins taki vissulega til allra samningsríkja, er 

samningurinn fyrst og fremst hugsaður sem trygging Vestur-Evrópuríkja fyrir sovéskri ásælni. 
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Varnarsamningurinn er byggður á grunni 3. gr. Norður-Atlantshafssamningsins, en samkvæmt 

því skuldbinda aðildarríki sig hvert öðru til að halda uppi nauðsynlegum varnarviðbúnaði, 

bæði hvert fyrir sig og sameiginlega. 

Í samræmi við þetta áhersluatriði í þjóðaröryggisstefnunni var undirrituð sameiginleg 

varnarmálayfirlýsing bandaríska varnarmálaráðuneytisins og íslenska utanríkisráðuneytisins 

árið 2016.
126

  

7.4. Norræn samvinna og samstarf á norðurslóðum 

Eins og við er að búast er samstarf með öðrum Norðurlöndum mikilvægur þáttur i 

þjóðaröryggisstefnunni, bæði hvað varðar „hefðbundið― varnarsamstarf og eins sértækara 

samstarf sem snýr að norðurslóðum og þeim áskorunum sem þar þarf að mæta vegna 

loftslagsbreytinga. Í 5. tl. stefnunnar segir: 

Að efla og þróa enn frekar norræna samvinnu um öryggis- og varnarmál og 

annað grannríkjasamstarf sem lýtur að svæðisbundnum hagsmunum og 

þátttöku í alþjóðasamstarfi á því sviði.  

Norrænt samstarf er vissulega ekki nýtt af nálinni, Norðurlöndin hafa um áratugaskeið átt með 

sér margbreytilegt samstarf á flestum sviðum, Í öryggis- og varnarmálum er slíkt þó 

tiltölulega nýtilkomið. Það má rekja til þess að í grundvallaratriðum hafa Norðurlöndin 

nálgast málaflokkinn frá sitt hverju sjónarhorninu. Íslendingar hafa engan her og frá 

stríðsárunum útvistuðu þeir málflokknum til Bandaríkjanna um langt skeið. Finnar hafa ávallt 

þurft að taka mið af voldugum nágranna sínum í austri og Svíar sumpart líka, auk þess sem 

Svíþjóð rak um áratugaskeið mjög eindregna hlutleysisafstöðu. Þá hefur mismunandi aðkoma 

Norðurlandanna að Evrópusamrunanum einnig áhrif. Danir eru í Evrópusambandinu , en eru 

ekki þátttakendur í öryggis- og varnarsamstarfi þess. Það einfaldar síðan ekki myndina að 

Noregur hefur gert samkomulag við Evrópusambandið um aðkomu þess í 

hernaðaraðgerðum.
127

 

Norðurlöndin byrjuðu að þróa með sér aukin tengsl í varnarmálum fljótlega eftir lok 

kalda stríðsins og samnorrænar hersveitir tóku þátt í ýmsum hernaðartengdum verkefnum, 

meðal annars ISAF verkefninu í Afganistan þar sem Ísland var virkur þáttakandi.
128

 Í kjölfar 

efnahagsþrenginganna á árunum 2007-2009 jókst samstarfið enn frekar, norrænu ríkin höfðu 
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frá lokum kalda stríðsins dregið jafnt og þétt úr framlögum til hernaðar- og varnarmála og 

aukinn samtakamáttur átti að leiða til samlegðaráhrifa, meðal annars í innkaupum á dýrum 

hernaðarútbúnaði. Það er einnig á þessum tímapunkti sem Ísland gerðist virkur þáttakandi í 

formlegu norrænu varnarsamstarfi.
129

  

Tekið var mjög afgerandi skref fram á við með skýrslu Jens Stoltenberg, sem er aldrei 

kölluð neitt annað en „Stoltenberg- skýrslan―.
130 

Í skýrslunni setti Stoltenberg fram 13 tillögur 

um með hvaða hætti Norðurlöndin gætu eflt samstarf sitt. Síðasta tillaga Stoltenberg er sú að 

Norðurlöndin geri með sér yfirlýsingu um samstöðu. Slík yfirlýsing var gefin út 2011. Í 

yfirlýsingunni ítreka utanríkisráðherrar ríkjanna að þau byggi á sameiginlegum gildum og að 

þau ætli sér að aðstoða hvert annað ef öryggisógnir steðji að: 

Á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og landfræðilegrar nálægðar er 

eðlilegt að Norðurlöndin eigi með sér samstarf til að mæta áskorunum í 

utanríkis- og öryggismálum í anda samtakamáttar. Í þessu ljósi ræddu 

[utanríkis]ráðherrar ríkjanna, meðal annars, um hugsanlega áhættu vegna 

stóráfalla hvort sem er af náttúrlegum orsökum eða mannavöldum, net- eða 

hryðjuverkaárásum. Verði eitt Norðurlandaríkjanna fyrir slíkum áföllum 

munu hin, að beiðni viðkomandi ríkis, veita aðstoð með viðeigandi hætti. 

Þetta aukna samstarf Norðurlandanna skal vera í fullu samræmi við öryggis- 

og varnarstefnu hvers ríkis og skal vera til fyllingar því samstarfi sem ríkin 

eiga hvert fyrir sig, hvort sem það er á vettvangi Evrópu eða þvert yfir 

Atlantshafið.
131 

Það er tvennt sem hér vekur athygli. Annars vegar skrifa tvö ríki undir yfirlýsinguna sem ekki 

eru aðilar að NATO, þ.e. Svíþjóð og Finnland og hins vegar að samkomulaginu er ætlað að 

„vera til viðbótar― þeim varnaskuldbindingum sem ríkin eru nú þegar aðilar að (innan 

Evrópusamstarfsins og NATO). Það verður einnig að athuga í samhengi þessarar yfirlýsingar 
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að hún er einmitt það – yfirlýsing. Ekki þjóðaréttarlegur samningur. Því er 

skuldbindingargildið hugsanlega takmarkað en það verður þó að athuga að ríki geta 

skuldbundið sig gagnvart hvort öðru þótt ekki sé um eiginlegan milliríkjasamning um að 

ræða, svo sem með viljayfirlýsingum (sé í þeim falin skuldbinding samkvæmt reglum 

þjóðaréttar) og yfirlýsingum ráðamanna.
132

 Það sem getur hér valdið þjóðaréttarlegum vafa er 

hið afar sterka orðalag yfirlýsingarinnar: „Verði eitt Norðurlandaríkjanna fyrir slíkum 

áföllum, munu hin, að beiðni viðkomandi ríkis, veita aðstoð með viðeigandi hætti.―
133

 Í raun 

verður að stíga varlega til jarðar í því að gefa yfirlýsingum og samningum vægi eftir formlegri 

stöðu þeirra. Pólitískar yfirlýsingar geta verið mjög mikilvægar og eru það einatt.  

Samstarf Norðurlandanna í öryggis- og varnarmálum er í dag undir hatti NORDEFCO 

(e. Nordic Defence Cooperation) sem var sett á stofn 2009 með viljayfirlýsingu ríkjanna 

allra.
134

 Einstök ríki ráða alfarið með hvaða hætti þau koma að samstarfinu, þau geta ákveðið 

með hvaða hætti þau taka þátt í einstökum verkefnum (t.d. æfingum) eða jafnvel ákveðið að 

halda sig frá viðkomandi verkefni með öllu. Eðli málsins samkvæmt þá hefur Ísland fram til 

þessa haldið sig að mestu til hlés í hernaðartengdum þáttum samstarfsins. Þá er ekki nein bein 

fjárhagsleg skuldbinding sem fylgir starfinu í NORDEFCO og yfirbyggingin er sama og 

engin. Það verkefni innan NORDEFCO sem Ísland hefur tekið hvað virkastan þátt í er 

flugvarnarverkefnið Iceland Air Meet á árinu 2014.
135

 Í þjóðaröryggisstefnunni er líka tæpt á 

sérgreindan hátt á mikilvægi norðurslóða í 2. tl.: 

Að horft verði sérstaklega til umhverfis- og öryggishagsmuna Íslands á 

norðurslóðum í alþjóðasamvinnu og innlendum viðbúnaði.  

Rauði þráðurinn í allri umræðu um norðurslóðir eru loftslagsbreytingarnar sem nú eiga sér 

stað og allar þær breytingum sem þeim kunna að fylgja. Á þeim pening eru raunar tvær hliðar; 

ógnin sem af þeim stafar og tækifærin sem verða til í kjölfar þeirra. Þær ógnir sem tilteknar 

eru í athugasemdum þingsályktunarinnar eru helstar af umhverfislegum toga, þá er nefnt 

dæmi um að alvarlegt olíuslys geti haft víðtækar afleiðingar. En skýringarnar við þennan lið 

stefnunnar eru litaðar af þeim tækifærum sem kunna að skapast við breytingar á loftslagi, það 

er aukinni umferð um svæðið og nýjum möguleikum til auðlindasóknar í kjölfar bráðnunar íss 
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á norðurskautinu. Í því sambandi er bent á skilmála Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um 

siglingar á norðurslóðum (e. Polar Code).
136

  

Einnig er vísað til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda í norðurslóðamálum frá 

2011.
137

 Í þeirri ályktunum er beinlínis vikið að öryggismálum í 9. tl.: 

Að gæta öryggishagsmuna í víðu samhengi á norðurslóðum á borgaralegum 

forsendum og vinna gegn hvers konar hervæðingu norðurslóða. Efla ber 

samstarf Íslands við önnur ríki um viðbúnað til eftirlits, leitar, björgunar og 

mengunarvarna á norðurslóðum. 

Mikilvægt hlutverk Landhelgisgæslunnar er undirstrikað og að hana þurfi að efla, bæði að 

tækjakosti og getu, einnig að gæslan fari með loftrýmiseftirlit á vegum NATO. 

Heilt yfir má draga áherslur Íslands í norðurslóðarmálum út frá þessum tveimur 

ályktunum saman í tvo liði. Annars vegar að styrkja stjórnmálalega stöðu landsins, s.s. með 

áherslu á úrlausn deilumála út frá hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna
138

 og áframhaldandi 

virka þátttöku með öðrum ríkjum á vettvangi norðurslóðasamstarfs.
139

 Hins vegar er það 

aukin viðbúnaður vegna hugsanlegra öryggisógna vegna hins vaxandi hlutverks norðurslóða. 

Athugasemdum við þennan lið ályktunarinnar lýkur með þeim orðum að það sé til athugunar 

að stofna alþjóðlega björgunar- og viðbragðsmiðstöð á Íslandi. 

Athygli vekur að lífríkinu í hafinu sé ekki gefinn meiri gaumur í athugasemdunum við 

þingsályktunartillöguna, með tilliti til þeirra breytinga sem vísindamenn hafa bent á að á því 

geti orðið vegna hlýnunar sjávar,
140

 t.d. geta miklar breytingar orðið á þorskgengd og 

skilyrðum annarra botnsjávarfiska á Íslandsmiðum. Þá er og einnig fyllsta ástæða til að gæta 

að þeim breytingum og hættum sem geta stafað af súrnun sjávar.
141

 Þetta er einkum 

ankannalegt í ljósi þess að annarsstaðar í þjóðaröryggisstefnunni er vikið að efnahagslegum 

                                                           
136

 International Maritime Organization, „International code for ships operating in polar waters (Polar Code)― 

(International Maritime Organization, 2017) 

<http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Documents/POLAR%20CODE%20TEXT%20AS%20A

DOPTED.pdf> skoðað 8. maí 2017. 
137

 Alþt. 2010-2011, A-deild, Þingskj. 1148, 337. mál. 
138

 United Nations convention on the law of the sea (samþykktur 10 desember 1982, tók gildi 16 nóvember 1994) 

1833 UNTS 3, stj.tíð. C, 6/1985. 
139

 Áhersla stjórnvalda á þennan þátt utanríkisstefnunnar er í samræmi við áherslu minni ríkja almennt um 

þátttöku í alþjóðastarfi. Í þjóðaréttarlegum skilningi eru öll ríki jöfn gagnvart regluverkinu, áhersla á friðsamlega 

lausn deilumála milli ríkja eftir leikreglum þjóðaréttarins er því oft og tíðum besta trygging minni ríkja gagnvart 

því að vera ekki beitt stjórnmálalegum þrýstingi af höndum þeirra stærri, eða eftir atvikum hernaðarlegum 

þrýstingi.  
140

 Halldór Björnsson o.fl., „Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi – Skýrsla vísindanefndar um 

loftslagsbreytingar― (Umhverfisráðuneytið, 2008) 92 

<https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/visindanefndloftslagsbreytingar.pdf> skoðað 24. apríl 

2017. 
141

 Hrönn Egilsdóttir, „Súrnun sjávar og lífríki hafsins I― <http://www.loftslag.is/?p=10716> skoðað 27. febrúar 

2017. 



37 

 

áskorunum og þær aðstæður sem geta ógnað efnahagslegum stöðugleika skilgreindar innan 

ramma þjóðaröryggishugtaksins.  

Einnig er það athyglisvert að stefna stjórnvalda gegn hervæðingu á norðurslóðum er ill 

samræmanleg þeirri stefnu þeirra að NATO skuli auka aðkomu sína að ákvarðanatökum um 

málefni svæðisins.
142

 NATO er hernaðar- og varnarbandalag og sem slíkt verður aðkoma þess 

alltaf að einhverju leyti lituð af því. Íslensk stjórnvöld lögðu jafnframt mikla áherslu á að 

málefni norðurslóða væru til umfjöllunar í stefnumörkun NATO (e. stratetic concept) árið 

2010,
143

 þar voru stjórnvöld samstíga norskum stjórnvöldum og þetta var áhersla ríkjanna á 

fundi NATO um norðurslóðamál í Reykjavík árið 2009.
144

  

7.5. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum 

Í 10. tl. þjóðaröryggisstefnunnar er komið inn á gamalt pólitískt bitbein: 

Að Ísland og íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjarnavopnum, að teknu tilliti 

til alþjóðlegra skuldbindinga, í því augnamiði að stuðla að afvopnun og friði 

af Íslands hálfu. 

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum er orðið áratuga gamalt mál. Í athugasemdunum 

með þingsályktunartillögunni hefst skýringakaflinn með þessum tölulið svo: 

Það hefur löngum verið yfirlýst stefna íslenskra stjórnvalda að á Íslandi 

skuli ekki vera kjarnorkuvopn. 

Þessi „löngum yfirlýsta stefna― kom fyrir í málflutningi stjórnvalda í léttvægri deilu á árinu 

1980, þar sem bæði Ólafur Jóhannesson, þáverandi utanríkisráðherra, og Geir Hallgrímsson, 

þáverandi formaður utanríkismálanefndar Alþingis, töluðu á þann veg að aldrei hefði verið 

neitt annað á könnunni en að stjórnvöld á Íslandi legðust gegn öllum kjarnorkuvopnum á 

Íslandi og hefðu alltaf gert.
145

 Í því ljósi má telja undarlegt hversu illa hefur gengið að ná fram 

þessari stefnu með formlegum hætti en fjöldi tillagna um friðlýsingu Íslands fyrir 

kjarnorkuvopnum hafa dáið drottni sínum á Alþingi í gegnum tíðina. Næst hefur Alþingi 

komist því með þingsályktunartillögu um stefnu Íslendinga í afvopnunarmálum frá 1985.
146

 Í 

henni segir á einum stað: „Um leið og Alþingi áréttar þá stefnu Íslendinga að á Íslandi verði 

ekki staðsett kjarnorkuvopn.―  
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Samkvæmt þjóðaröryggisstefnunni skal Alþingi friðlýsa Ísland fyrir 

kjarnorkuvopnum. Eins og staðan er í dag er þó ekkert sem bendir til þess að slíkt gerist í 

fyrirsjáanlegri framtíð. Í umræddum 10. tl. þjóðaröryggisstefnunnar er ekki minnst á hvort 

Alþingi skuli álykta um friðun Íslands fyrir kjarnorkuvopnum eða setja um það lög. Það er 

hins vegar vísað til þess að Alþingi skuli álykta um málið í athugasemdum sem fjalla um 10. 

tl. í stjórnartillögunni um þjóðaröryggisstefnuna. Það verður að teljast sérstakt að Alþingi 

álykti að leggja beri fram ályktun en sú ályktun er svo ekki lögð fram. 

Hvort yfirleitt sé hægt að friðlýsa landið fyrir kjarnorkuvopnum er svo annað mál. 

Bjarni Már Magnússon fjallaði um þetta atriði í grein árið 2009. Þar skiptir hann svarinu í tvo 

liði. Í fyrsta lagi er ekkert sem beinlínis meinar ríkjum að setja slíkt bann, þó verði að hafa í 

huga alþjóðalög um friðsamlega för skipa um landhelgina sem og að fleytum í neyð sé gert 

kleift að leita hafnar, en slík friðlýsing getur vitaskuld eingöngu náð til svæða hvar Ísland fer 

með full ríkisyfirráð. Yfirlýsing um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum getur því aldrei 

orðið alger. Í öðru lagi nefnir Bjarni að hafa beri í huga skuldbindingar Íslands vegna aðildar 

þess að NATO. Kjarnorkuvopn séu hluti þess sameiginlega viðbúnaðar sem NATO byggir 

varnir sínar á.
147

 Í því samhengi er einnig vert að benda á að friðlýsing fyrir kjarnorkuvopnum 

var samþykkt á Nýja-Sjálandi með þeim afleiðingum að varnarsamstarf Nýja-Sjálands og 

Bandaríkjanna leið undir lok sökum þess að bandarísk yfirvöld töldu sig ekki geta gert 

greinarmun á farartækjum sem sýsla með kjarnorkuvopn og þeirra sem gera það ekki, auk 

þess sem stefna þeirra væri að gefa aldrei upp með nákvæmum hætti hvar kjarnorkuvopn 

þeirra væri að finna.
148

 Í því ljósi verður ekki fram hjá því horft að stefnumótun og 

lagasetning í slíkum málum verður að taka fullt tillit til landslagsins í alþjóðastjórnmálum (e. 

realpolitik) á hverjum tíma. Svo verður einnig í þessu tilliti að taka tillit til þess að NATO 

hefur í stefnu sinni (e. strategic concept) áréttað að kjarnorkuvopn séu meðal 

varnarviðbúnaðar þess, en Íslandi ber að fylgja þeirri stefnu og er jafnvel skuldbundið að 

þjóðarétti til að gera það, samanber umfjöllun í kafla 7.1.  

Á vordögum 2017 dúkkaði upp enn eitt frumvarpið til laga á Alþingi hvers markmið er 

að friðlýsa Ísland fyrir kjarnorkuvopnum og sömuleiðis umferð kjarnorkuknúinna farartækja 

um íslenskt yfirráðasvæði.
149

 Raunar gengur frumvarpið mun lengra en það, en samkvæmt 4. 

gr. frumvarpsins er lagt blátt bann við því að íslenskur ríkisborgari, maður sem er með 

íslenskt dvalarleyfi eða dvelst innan hins friðlýsta svæðis eigi nokkra aðkomu að framleiðslu 
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kjarnorkuvopna að viðlagðri refsingu allt að 10 árum ef brotið telst alvarlegt sbr. 13. gr. 

frumvarpsins. Athyglisvert er að málið skuli vera lagt fram sem frumvarp til laga en ekki sem 

þingsályktun, því samkvæmt lögskýringagögnum þjóðaröryggisstefnunnar hefur Alþingi, eins 

og tæpt var á hér að framan, ályktað að það skuli álykta á þann hátt.  
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8. Stjórnskipulegur neyðarréttur 

Eðli málsins samkvæmt þá fjallar málaflokkurinn öryggis- og varnarmál um varnir og 

viðbúnað gegn ýmsum misfyrirsjáanlegum ógnunum og hættum. Því miður er það þó þannig, 

í ófullkomnum heimi, að getur allt farið á versta veg. Í því ljósi verður að líta til undarlegs 

anga sem ekki verður komist hjá að fjalla um í samhengi við þjóðaröryggis- og varnarmál – 

stjórnskipulegs neyðarréttar.  

8.1. Um stjórnskipulegan neyðarrétt 

Neyðarréttur, sem slíkur, er vel þekktur í íslenskum og alþjóðlegum rétti. Hann er til dæmis 

refsileysisástæða í refsirétti og getur losað menn undan bótaskyldu í bótarétti. Til þess að 

neyðarréttur sé heimill verður hann þó að uppfylla tiltekin skilyrði, jafnan varðandi meðalhóf 

og að hann sé eina mögulega úrræði viðkomandi. Stjórnskipulegur neyðarréttur í sinni 

einföldustu mynd er heimild stjórnvalda til að víkja frá stjórnskipunarlögum vegna þess að 

aðstæður í það sinnið krefjast þess. Stundum gera stjórnlög ráð fyrir slíkum aðstæðum að 

einhverju eða nokkru leyti, dæmi um slíkt má finna í 28. gr. íslensku stjórnarskrárinnar þar 

sem framkvæmdavaldinu er heimilað að setja bráðabirgðalög. 

Eins og Ragnhildur Helgadóttir benti réttilega á í erindi sínu um stjórnskipulegan 

neyðarrétt er hann í eðli sínu mótsagnakenndur, stjórnarskrár eru einmitt tæki til að tryggja 

samfélaginu og borgurum þess ákveðinn grundvallarramma og réttindi, einmitt til þess að frá 

þeim sé ekki vikið þegar kreppir að.
150

 

Ragnhildur kemst að þeirri niðurstöðu í áður tilvitnaðri grein að þrennt þurfi að koma 

til svo stjórnskipulegur neyðarréttur komi til greina: 

1. Fyrst og fremst á stríðstímum. Grein Bjarna[
151

] er t.a.m. miðuð við 

þetta. Út frá ákvæði 15. gr. MSE mætti kannski miða líka við „annað 

almennt neyðarástand, sem ógnar tilveru þjóðarinnar―  

2. - Og að því er snertir uppbyggingu ríkisvaldsins – verkaskiptingu og 

valddreifingu.  

3. - Og loks að meðalhófsregla gildi.
152

 

Í vestrænni réttarsögu eru nær öll tilfelli beitingar neyðarréttarins á stríðstímum. Í norrænum 

rétti er einungis eitt tilfelli þar sem stjórnskipulegum neyðarrétti hefur verið beitt utan 
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stríðstíma, en það var í Noregi. Raunar er beiting stjórnskipulegs neyðarréttar lengst þróuð þar 

og vel viðurkenndur sem hluti stjórnskipunarinnar.
153

 Íslenskir fræðimenn hafa verið sammála 

um að stjórnskipulegum neyðarrétti hafi verið beitt með óyggjandi hætti tvisvar sinnum á 

Íslandi. Fyrra skiptið var rakleitt í kjölfar hernáms Þjóðverja á Danmörku, en við það varð de 

facto enginn æðsta stjórn yfir Íslandi til staðar.
154

 Hið seinna var frestun kosninga til Alþingis 

frá árinu 1941 í allt að fjögur ár. Bæði dæmin uppfylla greinilega þau skilyrði sem Ragnhildur 

telur upp. Eins og Bjarni Benediktsson eldri nefnir er helst að hægt sé að deila um hvort 

meðalhófs hafi verið gætt í tilfelli frestunar á kosningunum 1941 og þá hvers vegna sett var 

hámark við 4 ár en ekki þangað til hinu óeðlilega ástandi (hernámi Breta á Íslandi og 

handtökum þeirra á alþingismönnum) var lokið.
155

 

8.2. Réttarheimildir stjórnskipulegs neyðarréttar 

Sú lögfesta réttarheimild sem helst er hægt að byggja á varðandi stjórnskipulegan neyðarrétt 

er 15. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE):
156

 

1. Á tímum styrjaldar eða annars almenns neyðarástands, sem ógnar tilveru 

þjóðarinnar, getur samningsaðili tekið til ráðstafana sem víkja frá 

skyldum hans samkvæmt samningi þessum að því marki sem ýtrasta 

nauðsyn krefur til þess að firra áföllum, enda séu slíkar ráðstafanir eigi í 

ósamræmi við aðrar skyldur hans að þjóðarétti.  
2. Ákvæði þetta skal þó í engu rýra gildi 2. gr., nema þegar mannslát verða 

vegna löglegra hernaðaraðgerða, né heldur gildi 3. gr., 4. gr. (1. mgr.) og 

7. gr.  

3. Hver sá samningsaðili, sem neytir þessa réttar til undansláttar, skal láta 

aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðs í té fulla vitneskju um þær 

ráðstafanir sem tekið hefur verið til svo og ástæður þeirra. Einnig skal 

hann tilkynna aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðs um það þegar beitingu 

slíkra ráðstafana linnir og ákvæðum samningsins er á ný framfylgt að 

fullu.  

Þau ákvæði sem aldrei skulu missa gildi sitt, 2., 3., 4., og 7. gr., fjalla um réttinn til lífs, bann 

við pyntingum, bann við þrældómi og nauðungarvinnu og að engum skuli gerð refsing án þess 

að lagaheimild sé fyrir því. Samkvæmt ákvæðinu eru því til ýmis borgaraleg réttindi, þar með 

talið eignarréttindi, sem hægt er að skerða „á tímum styrjaldar eða almenns neyðarástands 

sem ógnar tilveru þjóðarinnar.―
157

 Í samhengi við íslenskan rétt verður þó að gæta að því að 

skuldbindingarnar sem felast í MSE eru lágmarksréttindi. Íslensk stjórnlög og mannréttindi 
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sem ganga lengra halda eftir sem áður gildi sínu. Á grundvelli 15. gr. MSE einnar saman 

mætti til að mynda ekki líta framhjá 72. gr. stjórnarskrárinnar og greiða ekki fullt verð fyrir 

eignarupptöku.  

Það sem 15. gr. MSE felur í sér í samhengi við íslensk stjórnlög og spurninguna um 

stjórnskipulegan neyðarrétt er að þar er viðurkennt með lögfestum hætti að þær aðstæður geta 

skapast að stjórnskipunarlög og ákveðinn borgaraleg réttindi gætu þurft að víkja fyrir öðrum 

„stærri― hagsmunum. Jafnframt að ekki sé nauðsynlegt að um „stríð―
158

 sé að ræða. Í raun má 

einnig lesa úr þessu ákvæði að vissulega séu til ákveðin réttindi sem líta skuli á sem „heilög―, 

þ.e. þær ástæður geta aldrei komið upp að það megi t.d. pynta menn og konur.  

Af þeim litlu íslensku fræðiskrifum sem finna má um stjórnskipulegan neyðarrétt má 

ennfremur draga þá ályktun að það sé mjög mikilvæg forsenda þess að um neyðarréttinn sé að 

ræða að löggjafi eða framkvæmdarvaldið sé meðvitað um að verið sé að fara á svig við 

grundvallarlög. Róbert Spanó dregur slíka ályktun út frá fyrrnefndri grein Bjarna 

Benediktssonar og segir: 

Forsendur fyrir mati löggjafans á tilvist þeirrar „neyðar", sem ætlunin er að 

bregðast við,  eðli hennar og áhrifum á íslenskt samfélag, þurfa að liggja 

ljósar fyrir og vera með öllu ótvíræðar. Óljósar afleiðingar eða órökstuddar 

fullyrðingar um hugsanleg áhrif tiltekinna atvika geti þannig ekki legið til 

grundvallar beitingu stjórnskipulegs neyðaréttar.
159

 

Þannig til dæmis getur ríkið ekki beitt fyrir sig beitingu neyðarréttarins „eftir á― í dómsmáli 

sem hugsanlega væri höfðað gegn því.
160

  

Ef aftur er litið til þeirra atriða sem Ragnhildur Helgadóttir nefnir sem grunn þess að 

stjórnskipulegur neyðarréttur geti komið til greina (út frá fyrri beitingu hans) nefnir hún í 

annan stað að hin mögulega aðgerð verði á einhvern hátt að snerta, eða hafa með, 

uppbyggingu ríkisins – verkaskiptingu og valdreifingu – að gera. Hvað varðar fyrri beitingu 

neyðarréttarins verður ekki um þetta atriði deilt, hið minnsta ekki í norrænni réttarsögu. Þegar 

litið er til allra þeirra óteljandi dæma um hluti sem upp geta komið og sannanlega eru til þess 

fallnir að „ógna tilveru þjóðarinnar― (svo notast sé við skilyrði 1. mgr. 15. gr. MSE), þá má 

vel leiða líkur að því að um mun fleiri atriði geti verið að ræða en það sem snertir beint sjálfa 

stjórnun ríkisins. Áður hefur verið nefnt að eitt stærsta verkefni íslenskra stjórnvalda í 
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heimsstyrjöldunum tveimur var að bregðast við erfiðari vöruflutningum til og, ekki síður, frá 

landinu. Komi til stórfellds hernaðar í okkar heimshluta í framtíðinni er ljóst að nákvæmlega 

sambærilegt verkefni biði íslenskra yfirvalda. Í þessu sambandi má aftur nefna 3. gr. laga um 

ráðstafanir til þess að tryggja landið gegn hættu sem stafað geti af ófriði í Norðurálfu, þar sem 

landsstjórnin hafði yfir að ráða mjög viðamiklum heimildum til að stöðva og hefta verslun ef 

almannaheill krefðist þess.
161

 Á þeim tíma var ekkert fjallað um hvort mögulega væri um 

stjórnarskrárbrot að ræða í lögskýringagögnum og því er ekki hægt að líta á sem svo þar hafi 

verið um beitingu neyðarréttarins að ræða, samanber fyrri umfjöllun.
162

 Engu að síður er 

áhugavert að skoða þessa löggjöf í samhengi neyðarréttarins, því tæplega er hægt að fullyrða 

að slík löggjöf þyldi skoðun dómstóla dagsins í dag (og óljóst er hvort hún hefði þolað slíka 

skoðun á sínum tíma) án þess að fyrir því væri sérstakur rökstuðningur um að farið hefði fram 

mat á hagsmunum verslunarmanna og innflytjenda gagnstætt hagsmunum almennings. Þá 

verður einnig að líta til þess að skv. 4. gr. laganna var eignarnámsheimild fyrir 

lífsnauðsynlegum varningi og tekið fram að fullar bætur þyrftu að koma fyrir en ekkert er 

minnst á bætur fyrir skerðingum á eignarrétti sem koma fyrir í 3. gr. 

Lærdómurinn af þessari rúmlega aldagömlu löggjöf er tvenns konar: Annars vegar að 

neyðarástand þar sem reynir verulega á mörk stjórnarskrárinnar getur skapast og hins vegar að 

beiting slíks neyðarréttarlegs úrræðis getur varðað fleira en valdstjórnina sjálfa og skipan 

hennar.  

8.3. Líf þjóðar 

Þegar kemur að neyðarréttarlegum úrræðum stjórnlaga eru tveir megin þættir sem hvor fyrir 

sig er verulega vandasamur úrlausnar. Hið fyrra er hvenær er komin upp sú staða að 

„neyðarástand― ríki og hver er það sem getur lýst yfir slíku ástandi? Áður hefur verið getið 

um MSE, sem lögfestur hefur verið á Íslandi, en Ísland hefur einnig fullgilt samninginn um 

borgarleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR).
163

 Í 4. gr. hans stendur: 

1. Þegar um er að ræða almennt neyðarástand sem ógnar lífi þjóðarinnar og 

slíku ástandi hefur verið opinberlega lýst yfir mega ríki þau sem aðilar eru 

að samningi þessum gera ráðstafanir sem víkja frá skyldum þeirra 

samkvæmt samningi þessum að því marki sem bráðnauðsynlegt er vegna 

hættuástandsins að því tilskildu að slíkar ráðstafanir séu ekki í ósamræmi 

við aðrar skyldur þeirra samkvæmt þjóðarétti og feli ekki í sér mismunun 
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sem byggist eingöngu á aðstæðum vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúarbragða eða félagslegs uppruna. 

2. Ekki má víkja í neinu frá 6., 7., 8. (1. og 2. mgr.), 11., 15., 16. og 18. gr. 

samkvæmt þessu ákvæði. 

3. Sérhvert ríki sem aðili er að samningi þessum og notfærir sér rétt til 

fráviks skal þegar í stað tilkynna hinum ríkjunum sem aðilar eru að 

samningi þessum, fyrir milligöngu aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna, um þau ákvæði sem það hefur vikið frá og þær ástæður sem 

knúðu það til þess. Önnur orðsending skal send fyrir milligöngu sama þann 

dag sem það fellir slíkt frávik niður. 

Eins og glöggt má sjá er þessi grein efnislega nærri samhljóma 15. gr. MSE, helsti munurinn 

er sá að hin algerlega ófrávíkjanlegu réttindi eru fleiri í SBSR, til að mynda 18. gr. um frelsi 

manna til hugsanna sinna, sannfæringar og trúar.  

Hvenær unnt er að meta það svo að „lífi þjóðar― sé ógnað samkvæmt þessum tveimur 

samningum hefur verið túlkað örlítið rúmar en hið dramatíska orðalag gefur til kynna. 

Langflestar tilkynningar um virkjun 15. gr. MSE hafa tengst hryðjuverkastarfsemi með einum 

eða öðrum hætti, til að mynda er hin stefnumarkandi dómur Mannréttindadómstóls Evrópu, 

Lawlees gegn Írlandi,
164

 tengdur tilteknum meintum liðsmanni írska frelsishersins (IRA). Í því 

tilfelli var virkjun 15. gr. talin heimil meðal annars á þeim grunni að rökstuddur grunur var 

uppi um að aðgerðir mannsins beindust gegn nágrannaríki og gæti því þar með haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir samskipti írska ríkisins við næsta nágranna sinn. Í heild sinni hafa orðið um 

600 tilfelli þar sem undanþáguákvæði vegna þjóðaröryggis hafa verið virkjuð í Evrópu og 

Ameríku-heimsálfunum.
165

 Það er varla svo að í öllum þessum tilfellum sé „tilveru― þjóðar 

ógnað með raunverulegum hætti. Öll þessi tilfelli eiga það sameiginlegt að hafa eitthvað með 

beitingu hernaðar eða vopnavald hverskonar að gera. Enn hefur ekkert ríki lýst sig 

undanskilið mannréttindasamningi vegna náttúruhamfara og því er ekki búið að þróa neina 

réttarframkvæmd á því sviði og markatilfelli óljós. Slíkt er og ætti alls ekki að vera útilokað til 

allrar framtíðar, þótt vitaskuld sé vandséð hvaða ákvæði MSE eða SBSR sé nauðsynlegt að 

víkja frá í slíku ástandi. Eins og staðan er í ríkjandi stjórnskipan þá er engin heimild í 

stjórnarskrá Íslands til slíks úrræðis, MSE er ekki beinn hluti stjórnskipunarlaga og lögfesting 

hans þýðir í raun að hann er formlega séð jafn stæður almennri löggjöf og víkur því að 

rétthæð fyrir stjórnarskrá.
166

 Ljóst er að hættan á því að upp geti komið slík staða að virkja 
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þurfi undanþáguákvæði MSE og SBSR er til staðar og það er ábyrgðarhluti ef stjórnvöld og 

Alþingi viðurkenna hana ekki.  

Í ljósi þingræðisreglunar er vafasamt að álykta sem svo, ef víkja þarf frá grunnskipun 

samfélagsins, að nokkur annar en löggjafinn geti farið framhjá stjórnskipuninni. Komi sú 

staða upp að löggjafans nyti ekki við, eða að ekki sé unnt að kalla Alþingi saman, er heimild í 

stjórnarskránni fyrir framkvæmdarvaldið að gefa út bráðabirgðalög. Hvort hægt væri að beita 

stjórnskipulegum neyðarrétti með slíkum hætti er þó mjög hæpið  og jafnvel útilokað sbr. 1. 

mgr. 28. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem beinlínis er tekið fram að bráðabirgðalög megi ekki 

fara í bága við stjórnarskrá. Hið minnsta yrðu aðstæður að vera mjög yfirdrifnar til þess að 

slíkt geti komið til greina. 

Að endingu verður að geta þess að aukinnar varúðar verður að gæta í allri laga- og 

reglusetningu sem varðar getur hugsanlegt neyðarástand. Ekki þarf að líta lengra en til 

valdatöku nasista í Þýskalandi á þriðja áratugnum, alræðisvald þeirra komst á í kjölfar 

beitingar neyðarréttarlegs úrræðis í þýsku stjórnarskránni.
167
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9. Varnarmálalög 

Varnarmálalög eru sett sem viðbragð við brottför bandaríska liðsaflans frá Keflavík 2006. 

Lögunum er ætlað að fjalla um allt sem viðkemur varnarmálum og í þeim er lögð mikil 

áhersla á aðgreiningu ytra öryggis og innra öryggis.  

9.1. Varnarmálastofnun og eldveggurinn 

Í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins er sagt berum orðum:  

Árétta ber hér mikilvægi þess fyrir réttaröryggi borgaranna að aðgreina 

varnartengd verkefni frá borgaralegum verkefnum á sviði öryggisgæslu og 

löggæslu. Þetta er í samræmi við þá staðreynd að það tíðkast ekki í okkar 

heimshluta að fela lögreglu verkefni er lúta að gæslu ytra öryggis ríkja. Með 

frumvarpinu er því mælt fyrir um skýran aðskilnað, nokkurs konar lagalegan 

eldvegg, milli handhafnar þessara tveggja verkefna framkvæmdavaldsins. 

Það er óhætt að segja að varnarmálalög hafi verið á vergangi frá því þau voru sett veturinn 

2007-2008, þá einna helsta stjórnsýsluhluti þeirra. Með þágildandi 6. gr. laganna var sett á 

stofn ný ríkisstofnun, Varnarmálastofnun. Upphafleg verkefni hennar voru útlistuð nokkuð 

nákvæmlega samanber 7. gr. upphaflegu laganna. Verkefnin voru helst þau að reka íslenska 

ratsjár- og loftvarnakerfið,
168

 auk þess að reka öll önnur mannvirki sem áður voru í umsjá 

bandaríska hersins og að hafa yfirumsjón með öllu öðru sem tengdist ytri varnarmálum 

ríkisins. Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, gekk svo langt að álykta sem svo að með slíkri 

aðgreiningu innra og ytra öryggis væri varnarmálastofnun í raun „hernaðarleg― stofnun.
169

 

Hernaðarleg eða ekki, þá var Varnarmálastofnun ekki langlíf stofnun. Satt best að 

segja hlýtur að vera leitun að skammlífari stofnun því hún var lögð niður árið 2010 í kjölfar 

efnahagshrunsins tveimur árum áður. Niðurlagning Varnarmálastofnunar var einn hluti 

aðgerða ríkistjórnarinnar í endurskipulagningu stjórnsýslunar
170

 og kom til eftir skýrslu 

starfshóps utanríkisráðuneytisins.
171

 Án þess að fara nánar yfir þessar tillögur þá má ljóst vera 

að ekki sé til staðar lengur neitt í líkingu við „eldvegg― milli borgaralegra þátta íslenskra 

öryggismála, en í athugasemdunum með frumvarpinu er vitnað í áðurnefndan starfshóp:  
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[…] í fyrirhuguðum breytingum felist tækifæri til að samþætta verkefni sem 

varnarmálalög aðskilja frá hefðbundinni borgaralegri starfsemi á sviði 

öryggismála á borð við almannavarnir og landhelgisgæslu. Með slíkri 

samþættingu væri stefnt að því að styrkja faglega starfsemi íslenskra 

stjórnvalda í öryggis- og varnarmálum og tryggja sem best gagnkvæma 

hagsmuni Íslands og alþjóðlegra samstarfsaðila innan málaflokksins, með 

hliðsjón af þeirri staðreynd að Ísland er herlaus þjóð með borgaralega 

innviði til slíks samstarfs að leggja. 

Þannig tók örfá misseri frá því að hverfa frá algerum aðskilnaði borgaralegra og „annarra― 

verkefna yfir í tækifæri til samþættingar og styrkingar faglegrar starfsemi. Aðskilnaður 

borgaralegra varnarverkefna og „annarra― er þó enn sjáanlegur í varnarmálalögum en 

samkvæmt b.-lið 2. gr. varnarmálalaga er það meðal markmiða þeirra að gera greinarmun á 

þessum tveimur tegundum verkefna.  

Verkefni Varnarmálastofnunar voru formlega færð til utanríkisráðuneytisins, sem 

hefur heimild samkvæmt a.-lið 7. gr. til að gera verksamninga og aðrar ráðstafanir til að fela 

ríkisstofnunum umsjón og framkvæmd þeirra verkefna sem tiltekin eru í 7. gr. 

varnarmálalaga. 

Frá 2011 hefur Landhelgisgæslan sinnt öllum meginverkefnum sem áður heyrðu undir 

Varnarmálastofnun eins og segir á heimasíðu Landhelgisgæslunnar: 

Verkefnið felst annars vegar í daglegum rekstri varnar- öryggis- og 

upplýsingakerfa NATO, rekstri öryggissvæða- og mannvirkja og 

samskiptum við stofnanir Atlantshafsbandalagsins, aðildarþjóðirnar og 

Norðurlandaþjóðirnar og hinsvegar samskipti við þá aðila hér á landi sem að 

verkefninu koma.
172

  

Þau verkefni sem eftir stóðu féllu til Ríkislögreglustjóra (útgáfa öryggisvottanna, úrvinnsla 

upplýsinga o.fl.) og utanríkisráðuneytisins. Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 

2013
173

 breyttust skyldur utanríkisráðuneytisins við niðurlagningu Varnarmálastofnunar sama 

og ekkert utan þess að ráðuneytið fékk heimild til að gera áðurnefnda verksamninga.  

Þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar hnykkir á einum athygliverðum punkti. Við 

núverandi stjórnskipulegt fyrirkomulag varnarmála heyrir málaflokkurinn alfarið undir 

utanríkisráðuneytið, samanber forsetaúrskurð frá 2017,
174

 en þær tvær stofnanir sem sinna 
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langstærstum hluta hans frá degi til dags eru báðar undirstofnanir dómsmálaráðuneytisins.
175

 

Þótt Ríkisendurskoðun sé fyrst og síðast að horfa til stjórnsýslulegra atriða þá skiptir þetta líka 

töluverðu máli út frá stjórnskipunni, til dæmis er snertir stjórnmálalega (pólitíska) ábyrgð. Í 

þessu tilliti er líka áhugavert að líta til niðurstöðu þingmannanefndar sem fjallaði um skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis, þar sem bent var á mikilvægi þess að verksvið ráðherra mættu 

ekki skarast.
176

 Til að gæta sanngirni verður að benda á að Ríkisendurskoðun lítur svo á að 

bætt hefur verið úr þeim stjórnsýslulegu ágöllum sem hún tiltekur í skýrslunni frá 2013.
177

 

Eftir sem áður heyra þeir aðilar sem sjá um efnislega framkvæmd varnarmálalaga undir 

dómsmálaráðuneytið – en málaflokkurinn er á ábyrgð utanríkisráðherra. 

9.2. Stefnumótun utanríkisráðherra í öryggis- og varnarmálum 

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. varnarmálalaga þá er yfirstjórn varnarmála í höndum 

utanríkisráðherra og það er á hans ábyrgð að gera hættumat þar um sbr. 17. tl. 5. gr. Jafnframt 

er framkvæmd og mótun öryggis og varnarstefnu á könnu utanríkisráðherra. 

Ekki er allsendis ljóst við hvað var átt við með „öryggis- og varnarstefnu Íslands― við 

setningu varnarmálalaga. Í athugasemdum með frumvarpinu eru listuð nokkur tiltekin atriði er 

vörðuðu þáverandi  framkvæmd íslenskra varnarmála (sem eiga reyndar enn flest ef ekki öll 

við) en erfitt er að sjá eitthvað sem líkist heildstæðri stefnu í öryggis- og varnarmálum.
178

 

Slíkt ætti þó að heyra sögunni til eftir að þjóðaröryggisstefnan var samþykkt 2015. Þar er þó 

ekkert um sérstakt hlutverk ráðherra utanríkismála í mótun og framkvæmd öryggis- og 

varnarmálastefnu, slíkt er í höndum þjóðaröryggisráðs sbr. lög um þjóðaröryggisráð. Það er 

því ljóst að eitthvað misræmi er á milli laga um þetta tiltekna efni. Áður en sagt verður skilið 

við stefnumótunarhlutverk ráðherra utanríkismála verður þó að geta þess að einhver hluti 

stefnu, hættumats o.þ.h. er bundinn af leynd og því verður að leggja þann fyrirvara við slíka 

umræðu.   
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10. Almannavarnalög 

Fyrsta grein laga um almannavarnir er markmiðsgrein en þar er jafnframt að finna vísi að 

skilgreiningu að neyðarástandi: 

Lög þessi taka til samhæfðra almannavarnaviðbragða til þess að takast á við 

afleiðingar neyðarástands sem kann að ógna lífi og heilsu almennings, 

umhverfi og/eða eignum. 

Í annarri málsgrein er tilgreint að markmiðið sé að koma í veg fyrir eða takmarka líkamlegt- 

eða heilsutjón og að takmarka eða koma í veg fyrir umhverfistjón og eignatjón. Áhugavert er 

að skilgreiningin á því sem getur skapað almannahættu er mjög víð; það getur verið vegna 

náttúruhamfara, mannavalda, farsótta, hernaðaraðgerða
179

 eða af öðrum ástæðum. 

10.1. Hlutverk Ríkislögreglustjóra 

Samkvæmt 5. gr. almannavarnalaga er dómsmálaráðherra æðsti yfirmaður almannavarna í 

landinu.
180

 og gefur hann út reglur um almannavarnastig að fenginni tillögu 

Ríkislögreglustjóra og í samráði við almannavarna- og öryggismálaráð. Samkvæmt 2. mgr. 

sömu greinar fer Ríkislögreglustjóri með málefni almannavarna í umboði ráðherra. Það er 

jafnframt hlutverk Ríkislögreglustjóra að ákveða almannavarnastig (ef unnt er að hafa samráð 

við viðkomandi lögreglustjóra á því svæði sem almannavarnaváin er, ber Ríkislögreglustjóra 

að gera það) og tilkynna það til ráðherra. Samkvæmt skýringum við 5. gr. er tilkynningin til 

ráðherra „varúðarákvæði― til tryggingar þess að sá sem beri pólitíska ábyrgð sé ávallt 

upplýstur og meðvitaður um þróun mála og einstök atvik.  

Skilyrði þess að unnt sé að lýsa yfir almannavarnaástandi er þegar: „neyðarástand er 

líklegt, er yfirvofandi, [neyðarástand] ríkir eða sambærilegar ástæður eru fyrir hendi.― 

Samkvæmt 4. gr. reglugerðar um flokkun almannavarnastiga
181

 eru þau þrjú: óvissustig, 

hættustig og neyðarstig. Af orðalagi 4. gr. reglugerðarinnar að dæma er það býsna vítt hvenær 

hægt er að lýsa yfir almannavarnastigi, allt frá týndum (eða mögulega týndum) skipum og/eða 

flugvélum yfir í meiriháttar slys og hamfarir. Athygli hlýtur að vekja að í þeim hluta 

reglugerðarinnar sem fjallar um hæsta stig alvarleika almannavár (neyðarstig) eru ferns konar 

skilgreiningar að ræða. Tvær snúast um viðbrögð vegna týndra manna, loftfara og skipa. A-
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 Í upphaflegu frumvarpi laganna voru hryðjuverk tiltekin sem einn þeirra atburða sem gætu skapað 

almannavarnaástand. Í meðförum allsherjanefndar Alþingis voru þau fjarlægð með þeim rökum að hryðjuverk 

væru ávallt af mannavöldum og því óþarfi að tvítaka það. Af einhverjum órökstuddum ástæðum þá var því bætt 

við málsgreinina að lögin næðu til tjóns vegna hernaðaraðgerða. Hvort í því felist að Allsherjarnefnd telji að 

hernaðaraðgerðir séu ekki af mannavöldum skal ekki dæmt um hér. 
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 Samanber 487. gr. laga um heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands nr. 126/2011. 
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 Reglugerð um flokkun almannavarnastiga nr. 650/2009 með stoð í 1. mgr. 34. gr. og 1. mgr. 5. gr. laga um 

almannavarnir nr. 82/2008. 
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liður segir að um neyðarstig sé að ræða „þegar viðhafa þarf tafarlaus viðbrögð vegna manna 

sem óttast er um― og d-liður „[þ]egar slys eða hamfarir hafa orðið eða þegar heilbrigðisöryggi 

manna er ógnað svo sem vegna farsótta.― Þegar reglugerðin er lesin í heild  vekur athygli að 

hún fylgir eingöngu sumpart orðalagi 1. gr. almannavarnalaga og það eru atriði tiltekin þar 

sem koma einfaldlega ekki fyrir í löggjöfinni, t.d. um týnd faratæki, þá er og ekki skilyrði 

fyrir almannavarnaástandi að „almenningi― sem slíkum sé hætta búin, heldur eingöngu tiltekin 

afmörkuð atvik. Að lokum er vert að geta þess að í reglugerðinni er engin tilvísun er til 

hernaðar- né hryðjuverkahættu. Slíkt vekur eftirtekt, jafnvel þótt slíkar vár ættu að falla undir 

hinar breiðu skilgreiningar reglugerðarinnar. Það kom þó ekki í veg fyrir að hernaðaraðgerða 

er getið í 1. gr. almannavarnalaga. Því virðist reglugerðin eingöngu gera ráð fyrir 

„hefðbundnum― almannavám, s.s. náttúruhamförum. 

Valdheimildir Ríkislögreglustjóra eru töluverðar þegar almannavarnaástandi hefur 

verið lýst yfir. Samkvæmt 2. mgr. 12 gr. er það hann sem sker úr um ef ágreiningur verður um 

aðgerðir í samhæfingar- og stjórnstöð og er sú ákvörðun endanleg, þ.e. henni verður ekki 

skotið til ráðherra. Ríkislögreglustjóri getur einnig ákveðið (að bón almannavarnanefndar eða 

annarra viðbragðsaðila) að samhæfingar- og stjórnstöð taki yfir stjórn aðgerða samkvæmt 2. 

mgr. 13. gr. Þá getur Ríkislögreglustjóri gert tillögu til lögreglustjóra að ákveðnir aðilar, 18-

65 ára, sinni borgaralegri skyldu og starfi í þágu almannavarna á hættustund. VIII. kafli 

lagana gefur Ríkislögreglustjóra þó sennilega hvað mestar valdheimildir, t.a.m. getur hann 

samkvæmt 24. gr. gefið fyrirmæli um brottvísun fólks af hættusvæðum á tiltekinn ákveðinn 

móttökustað. Til fróðleiks má benda hér á að Ríkislögreglustjóri hefur ekki heimild til að loka 

tiltekin svæði af, til dæmis vegna farsótta. Slíkt vald er í höndum velferðarráðherra, en 

samkvæmt 1. mgr. 12. gr. sóttvarnarlaga
182

 getur hann, að tillögu sóttvarnarlæknis, afkvíað 

einstök byggðarlög eða jafnvel landið allt.  

Ríkislögreglustjóri getur einnig í almannavarnaástandi fyrirskipað að mönnum sé skylt 

að opna hús fyrir brottfluttu fólki af hættusvæðum og einnig að veita þeim nauðsynlega 

aðstoð og viðurgjörning samanber 26. gr., slíkt er þó eingöngu heimilt „ef brýna nauðsyn ber 

til.― 

Ríkislögreglustjóri er ennfremur ábyrgur á ýmsum stigum viðbúnaðar almannavarna, 

samkvæmt t.d. 7. gr. og 8. gr. Auk þess situr hann í almannavarna- og öryggismálaráði sbr. 4. 

gr. og í samhæfingar- og stjórnstöð sbr. fyrri umfjöllun. Auk þess á Ríkislögreglustjóri sæti í 

þjóðaröryggisráði, sbr. kafla 11. 

                                                           
182

 Sóttvarnarlög nr. 19/1997. 
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10.2. Hlutverk ríkisstjórnar og einstaka ráðherra 

Sem áður greinir er dómsmálaráðherra æðsti yfirmaður almannavarna í landinu. Auk þess 

sinnir ráðherra ýmsum atriðum almannavarna, svo sem með aðkomu að skipan 

almannavarnanefnda í einstökum sveitarfélögum, sbr. 9. gr. Í almannavarnaástandi er það í 

höndum dómsmálaráðherra að ákveða hvort fasteignir og- eða lausfé séu teknar leigunámi sbr. 

25. gr.
183

 Þá sitja hinir ýmsu ráðherrar í almannavarna- og öryggismálaráði, sbr. kafla 10.3. 

Í 27. gr. eru ríkisstjórninni veittar mjög umfangsmiklar heimildir til að bregðast við 

hættu  

á náttúruhamförum, farsóttum, hernaðaraðgerðum, hryðjuverkum eða 

annarrar hættu, að gefa út fyrirmæli um sölu og dreifingu nauðsynja sem til 

eru í landinu eða taka eignarnámi matvæli, eldsneyti, varahluti, lyf og aðrar 

nauðsynjar sem hætta er á að gangi fljótt til þurrðar. 

Efni 27. gr. er fyrir ýmissa hluta sakir athyglisvert. Fyrir það fyrsta er ekki að sjá að til sé nein 

sjálfstæð krafa um að ríkisstjórnin leiti samráðs við neina aðila innan almannavarnakerfisins 

ef hún grípur til til þeirra úrræða sem ákvæðið heimilar. Einu skilyrðin sem hægt er að miða 

við er að „ef almannaheill krefur― og svo að 27. gr. er í þeim kafla (VIII. kafla) 

almannavarnalaga sem ber yfirskriftina „Valdheimildir á hættustundu―. Væntanlega er hægt 

að túlka það sem svo að með „hættustundu― sé átt við að búið sé að lýsa yfir 

almannavarnaástandi, líta verður þó til þess að þessar heimildir ríkisstjórnar til inngrips í 

eignarréttinn eru umfangsmiklar. Til þess að setja 27. gr. í samhengi nægir að líta til 

ástandsins eins og það hefði verst getað orðið í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. Ef staðan 

hefði verið sú að enginn gjaldeyrir væri til staðar í landinu til að kaupa erlendis frá 

nauðsynleg lyf og matvæli og einhverjar líkur væru taldar á skorti, gæti ríkisstjórn gripið til 

27. gr. og tekið eignarnámi þær nauðsynjar sem ákvæðið tiltekur – án þess að 

almannavarnaástandi hafi verið lýst yfir af Ríkislögreglustjóra? Ef almannavarnalög eru lesin 

heildrænt er í sjálfu sér mjög erfitt að fullyrða um það, í lagabálkinn vantar sárlega 

skýringarákvæði. Notast er jöfnum höndum við orð eins og „neyðarástand―, „hættustund―, 

„hættuástand― og svo framvegis. Hvort „hættuástand― geti eingöngu átt við þegar búið er að 

lýsa yfir almannavarnaástandi er því háð einhverri óvissu. Þetta atriði getur skipt töluverðu 
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 25. gr. tiltekur eingöngu leigunám, sem felur í sér að eigandi skuli fá eignina aftur til sín þegar leigunámstaki 

(ríkið) hefur lokið sér af með hana. Eignarnámsheimild er ekki beinlínis til staðar í almannavarnalögum en 

samkvæmt 2. mgr. er hægt að gera á viðkomandi fasteign eða lausafé þær breytingar sem nauðsynlegar eru til 

þess að þær komi að tiláætluðum notum. Verði þessar breytingar slíks eðlis að eigandi muni ekki aftur geta notað 

sína eign, hlýtur um algert eignarnám að vera ræða. Hvort leigunámsheimild í lögum dugar sem grundvöllur „de 

facto― eignarnáms er vafaatriði sem er utan umfjöllunar þessarar ritgerðar. 
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máli því það er ein af grunnreglum eignarréttarins að eignarnám fari ekki fram nema með 

skýru lagafyrirmæli.
184

  

Samkvæmt 15., 17 og 18. gr. skulu ráðuneyti gera viðbragðsáætlanir og standa að 

æfingum og endurskoðun áætlana, auk þess er getið um upplýsingaskyldu ráðuneyta. 

Samkvæmt 18. gr. getur hver og einn ráðherra lagt töluverðar skyldur á einkaaðila, svo sem til 

aðstoðar við framkvæmd einstaka þátta almannavarnalaga. Athyglisvert er að skoða 3. mgr. 

sem kveður á um að unnt sé skylda einkaaðila til að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir varðandi 

„[…] sölu á vörum, veitingu á þjónustu og framleiðslu í atvinnurekstri sínum ef þess gerist 

þörf til þess að markmið þessara laga náist.―
185

 Í skýringum við ákvæðið í frumvarpinu til 

laganna er fjármála og fjarskiptafyrirtæki nefnd sem dæmi um hugsanlega einkaaðila sem 

veita þjónustu sem tengist almannavörnum. 

10.3. Almannavarna- og öryggismálaráð 

Í 2. kafla laganna er vikið að stefnumótun í almannavarna- og öryggismálum og er þar kynnt 

til sögunar sérstakt almannavarna- og öryggismálaráð. Hlutverk þess er að marka stefnu í 

málaflokknum. Skal slík stefna ná til þriggja ára í senn og nefnast almannavarna- og 

öryggismálastefna stjórnvalda, sérstaklega er tekið fram í athugasemdum við 3. gr. laganna að 

hlutverk ráðsins sé ekki að framfylgja stefnu eða stýra aðgerðum. Hvort orðalagið að ráðið 

skuli ekki stýra aðgerðum þýði að það geti komið að aðgerðum með einhverjum öðrum hætti 

er óljóst. Í ráðinu skulu eiga sæti samkvæmt 1. mgr. 4. gr.:  

sá ráðherra sem fer með málefni almannavarna- og öryggismálaráðs 

[Forsætisráðherra], sem jafnframt er formaður þess, ráðherra er fer með 

málefni almannaöryggis [dómsmálaráðherra], ráðherra er fer með málefni 

mengunarvarna [Umhverfisráðherra], ráðherra er fer með heilbrigðismál 

[Heilbrigðisráðherra], ráðherra er fer með orkumál [Iðnaðarráðherra] og 

ráðherra er fer með varnarmál og samskipti við önnur ríki 

[Utanríkisráðherra]. Þar að auki er ‘þeim ráðherra er fer með málefni 

almannavarna- og öryggismálaráðs‘ heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til 

setu í ráðinu í senn vegna sérstakra mála.  

Allt í allt eru því sex meðlimir ríkisstjórnarinnar meðlimir í almannavarna- og 

öryggismálaráði og getur sú tala farið upp í átta, til að gæta samhengis þá eru á þessari stundu 

11 ráðherrar í ríkisstjórn Íslands. Til viðbótar við ráðherrana eru 18 aðilar, víðs vegar að úr 

stjórnkerfinu, sem eiga sæti í ráðinu auk ráðuneytisstjóra þeirra ráðuneyta sem tiltekin eru. 
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 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 471. 
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 sbr. 2. mgr. 7.gr. laganna, sjá fyrri umfjöllun um hlutverk Ríkislögreglustjóra. 
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Í reglugerð sem sett var um starfshætti almannavarna- og öryggismálaráðs
186

 er sagt í 

1. gr. að ráðið skuli funda eftir þörfum og að forsætisráðherra boði til funda þess að tillögu 

dómsmálaráðherra. 

Enn sem komið er er enginn reynsla kominn á störf almannavarna- og öryggismálaráðs 

eftir að núverandi stefna stjórnvalda í almannavarna- öryggismálum var samþykkt. Það hefur 

enn ekki hist á neinum fundum þegar þetta er ritað í maí 2017, þótt að dómsmálaráðherra hafi 

í svari við fyrirspurn í febrúar 2016 tilkynnt að slíkur fundur væri ráðgerður á næstu vikum.
187
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 Reglugerð um starfshætti almannavarna- og öryggismálaráðs nr. 459/2009 með stoð í 4. mgr. 34. gr. laga um 

almannavarnir nr. 82/2008. 
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 Alþt. 2016-2017, A-deild, þingskj. 208, 50. mál. 
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11. Þjóðaröryggisráð 

11.1 Aðdragandi 

Í fyrri köflum hefur verið fjallað um viðbrögð íslenskra stjórnvalda og löggjafans þegar 

Bandaríkin hurfu á brott með sinn liðsafla frá Keflavík, annars vegar með setningu 

varnarmálalaga og stofnun Varnarmálastofnunar, hins vegar með endurskoðun laga um 

almannavarnir þar sem meðal annars almannavarnaráði var breytt og úr varð almannavarna- 

og öryggismálaráð.  

Bæði lög um almannavarnir og varnarmálalög fara ágætlega yfir umsýslu og skipulag 

viðbúnaðar- og aðgerðaáætlana. Viðbrögð við neyðarástandi (e. crisis managment) fá töluvert 

minna rými. Samkvæmt V. kafla laga um almannavarnir skal vera til taks samhæfingar- og 

stjórnstöð þaðan sem aðgerðum í almannavarnaástandi skal stýrt og tekur embætti 

Ríkislögreglustjóra lokaákvörðun ef ágreiningur kemur upp um til hvaða ráða skuli gripið, líkt 

og fjallað var um í kafla 10.1. Samhæfingar- og stjórnstöð skal virkjast samkvæmt 1. mgr. 13. 

almannavarnalaga ef „nauðsyn krefst að mati þeirra sem koma að stjórn leitar, björgunar eða 

viðbragða við hættuástandi.― Af lögunum sjálfum er ekki hægt að lesa það út með beinum 

hætti hvaða aðilar það eru sem reiknað er með að komi að stjórn viðbragða við 

hættuástandi,
188

 þeir eru þó tilteknir í 5. gr. reglugerðar um skipulag og störf stjórnar 

samhæfingar- og stjórnstöðvar og viðbragðsaðila almannavarna.
189

 Í lögunum er engin bein 

heimild sjáanleg fyrir ráðherra til að virkja stjórnstöðina, eða að þeirra atbeina þurfi til, né að 

þeir skuli upplýstir, um slíka virkjun, nema ef vera skyldi að slíkt hlutverk sé afmarkað í 

einstaka viðbragðsáætlun, sbr. 2. mgr. 5. gr. nefndrar reglugerðar. Ráðherra/r koma því ekki 

að virkjun almannavarnaástands eða aðgerðum því tengdu, að því undanskyldu að 

Ríkislögreglustjóri tilkynnir virkjun þess til ráðherra og að ráðherra getur flutt starfsemi 

almannavarnaaðgerða frá Reykjavík horfi aðstæður þannig við, sbr. 6. gr. laganna.  

Ef neyðarástandi á uppruna sinn utan íslenskra landamæra er vissulega grundvöllur 

fyrir virkjun almannavarnaástands og virkjun samhæfingar- og stjórnstöðvar, samanber fyrri 

umfjöllun. Ef hins vegar er aftur litið til varnarmálalaga þá er þar að finna sérstaka 

skilgreiningu á hugtakinu öryggis- og varnarmál í 17. tl. 5. gr.
190

 Í 2. mgr. 3. gr. 

varnarmálalaga er síðan mikilvægt ákvæði um að ef varnarhagsmunirnir eru brýnir þá hefur 

utanríkisráðherra heimild til að víkja frá málsmeðferðarreglum varnarmálalaga og þeim 
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 Ákvæðið tekur einnig til leitar og björgunar. Mikið þarf þó að koma til til þess að slíkir atburðir geti flokkast 

sem þjóðaröryggismál og því eru leitar- og önnur björgunarstörf (hefðbundin) ekki til frekari umfjöllunar hér.  
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 Reglugerð um skipulag og störf stjórnar samhæfingar- og stjórnstöðvar og viðbragðsaðila almannavarna nr. 

100/2009 með stoð í 1. mgr. 34. gr. laga um almannavarnir nr. 82/2008. 
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 Sjá umfjöllun í kafla 2.1. 
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reglugerðum sem sett eru vegna þeirra. Í lögunum er ekkert skilgreint hvenær 

varnarhagsmunir skuli teljast brýnir eða að mat ráðherra skuli vera tekið að undangengnu 

samráði. Það er því einfaldlega háð mati ráðherra hvort varnarhagsmunir teljist brýnir eður ei.  

Ef horft er til þeirra laga sem snerta þjóðaröryggi með beinum hætti, 

almannavarnalaga og varnarmálalaga, má því draga þá ályktun að íslenskt lagaumhverfi sé 

með ágætum í stakk búið að bregðast við aðstæðum sem með góðu móti má skilgreina sem 

venjubundnar ógnanir við þjóðaröryggi, til dæmis eldgos, jarðskjálfta og aðrar náttúruvár. 

Enda hefur slíkt sýnt sig á undanförnum árum. Samfélagið hefur ráðið vel við mjög krefjandi 

verkefni, svo sem gosið í Eyjafjallajökli, Suðurlandsskjálftana á fyrsta áratug þessarar aldar 

og viðbrögð við hugsanlegu eldgosi í norðanverðum Vatnajökli 2014.
191

 Rétt eins og 

þjóðaröryggisstefnan bendir á eru fleiri hættur mögulegar og því er eðlilegt að spyrja hvernig 

lagaumhverfið og stjórnskipunin er undir þær búin. 

11.2. Hrunið 

Fjármálakreppan haustið 2008 (hrunið) er tilvalið dæmi um atburð sem getur orðið með 

skömmum fyrirvara og getur sannanlega haft alvarlegar afleiðingar fyrir meginþorra 

landsmanna. Vissulega er réttmætt að spyrja hvort fjármálatengdir atburðir geti talist sem ógn 

við þjóðaröryggi. Það verður þó að líta til nokkurra þátta í slíku mati. Í fyrsta lagi gerir bæði 

áhættumatsskýrslan frá 2009 ráð fyrir að fjármálatengdir þættir séu meðal viðfangsefna 

þjóðaröryggis sem og þjóðaröryggisstefnan. Í annan stað að líta til þess að þá var orðræða 

æðstu stjórnvalda með slíkum hætti að svo virtist sem hruninu væri tekið sem raunverulegri 

ógn við þjóðaröryggi. Í frægu sjónvarpsávarpi sagði þáverandi forsætisráðherra, Geir H. 

Haarde:  

Sú hætta er raunveruleg, góðir landsmenn, að íslenska þjóðarbúið myndi, ef 

allt færi á versta veg, sogast með bönkunum inn í brimrótið og afleiðingin 

yrði þjóðargjaldþrot. Enginn ábyrg ríkisstjórn teflir framtíð þjóðar sinnar í 

slíka tvísýnu, jafnvel þótt sjálft bankakerfi þjóðarinnar sé í húfi. Til slíks 

höfum við, ráðamenn þjóðarinnar, ekki leyfi. Íslenska þjóðin og framtíð 

hennar gengur framar öllum öðrum hagsmunum.
192

  

Það þarf því lítið að velkjast í vafa um hvernig litið var á fjármalakreppuna í æðstu lögum 

kerfisins. Þarna talar sjálfur forsætisráðherra á þann veg að „framtíð þjóðar― sé í húfi, enda 

engin ástæða til að gera lítið úr þeim áskorunum sem voru til úrlausnar. Stærstu verkefnin lutu 

að úrlausn þess hvernig færi með innstæður í íslensku bönkunum og hvernig leysa ætti úr 
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miklum skorti á erlendum gjaldeyri. Síðarnefnda atriðið er sérstaklega tengt 

þjóðaröryggisskilgreiningum því vitaskuld eru lífsnauðsynjar eins og matur, eldsneyti og lyf 

háðar því að hægt sé að standa skil á þeim í nothæfum gjaldeyri og gjaldeyrisskorturinn var 

gríðarlegt úrlausnarefni og mjög raunverulegt, því til stuðnings má rifja upp orð Gylfa 

Magnússonar, hagfræðings og síðar efnahags- og viðskiptaráðherra, þar sem hann bendir á, 

þann 3. október 2008, að erfitt hafi þá verið að útvega gjaldeyri til þess að flytja inn 

„eðlilegar― vörur.
193

 

Áður en lengra er haldið er rétt að árétta að hér er ekki ætlunin að meta hvort 

stjórnvöld brugðust rétt við fjármálakreppunni 2008 eða hvort bregðast hefði átt öðruvísi við, 

slíkar vangaveltur eru langt utan viðfangsefnis þessarar ritgerðar. Það er engu að síður 

staðreynd að ekki var brugðist við henni sem almannavá eða atriði sem snerti 

þjóðaröryggismál eins og það hafði verið skilgreint samkvæmt lögum á þeim tíma. Engir 

slíkir formlegir ferlar voru ræstir og ekki er sjáanlegt að hugað hafi verið formlega að virkjun 

þeirra. Viðfangsefnin voru talin fyrst og síðast stjórnmálalegs eðlis og lausnirnar við þeim 

einnig. Eina fyrirfram skipulagða aðgerðin sem virkjuð var, var fundur í samráðshópi 

forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlitsins og 

Seðlabankans,
194

 heimildir þessa hóps til aðgerða voru þó engar. Samkvæmt samkomulagi 

sem gert var um þennan samráðshóp var sérstaklega tekið fram að hann tæki engar ákvarðanir 

en þó átti að kalla saman fund í hópnum án tafar ef talin væri hætta á fjármálakerfinu væri 

ógnað.
195

 

Aðrar aðgerðir í fjármálakreppunni haustið 2008 voru flestar ákveðnar í forsætis- eða 

fjármálaráðuneytinu, til að mynda um aðkomu lífeyrissjóðanna
196

 en einnig var komið á fót 

hópi sem ætlað var að verja ímynd þjóðarinnar á alþjóðavettvangi sem í sátu fulltrúar frá 

forsætis-, utanríkis- og viðskiptaráðuneyti, Seðlabankanum, Kauphöllinni, Fjármálaeftirlitinu, 

Viðskiptaráði og loks Samtökum fjármálafyrirtækja. Gekk þessi starfshópur gjarnan undir 

nafninu situation room innan stjórnkerfisins.
197

 

Það var ekki bara fjármálakerfið sjálft sem þurfti að takast á við miklar áskoranir, því 

einnig reyndi á þanþol stjórnskipunarinnar. Þáverandi seðlabankastjóri ræddi opinskátt innan 

veggja stjórnkerfisins um að mynda þyrfti „þjóðstjórn― og allar líkur eru á því að hugmynd 
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hans hafi verið að aðkoma hans sjálfs að slíkri stjórn yrði miklu umfangsmeiri en eðlilegt gæti 

talist út frá hefðbundnum skyldum seðlabankastjóra sem og því hlutverki sem því embætti 

fylgir lögum samkvæmt.
198

 

 Ef þjóðaröryggisstefnan er skoðuð (og áhættumatsskýrslan frá 2009) og borin saman 

við með hvaða hætti ráðamenn töluðu þessa haustdaga 2008 (sbr. orð forsætisráðherra um að 

„tefla framtíðar þjóðar í tvísýnu―) má leiða líkur að því að Ríkislögreglustjóri hefði heimild til 

að virkja almannavarnastig ef sambærilegir atburðir myndu gerast aftur, til dæmis ef 

stórkostleg gengislækkun yrði skyndilega.
199

 Hefði slík aðgerð breytt miklu haustið 2008? 

Slíkt er vandséð, en eftir stendur að Ríkislögreglustjóri er óbundinn af ráðherra í mati sínu á 

hvort virkja beri almannavarnaástand. Er ef til vill sú hætta til staðar að upp komi núningur 

milli embættismannakerfisins og stjórnmálanna? Hvernig er leyst úr slíkri stöðu? Í hinum 

ótalmörgu mismunandi sviðsmyndum að hugsanlegum atburðum sem gætu flokkast til ógnana 

við þjóðaröryggi þá eru alltaf þó nokkur tilvik þar sem hluti af nauðsynlegum aðgerðum eru á 

stjórnmálalega sviðinu. Einhver samþætting stjórnmálalegra aðgerða og þeirra sem myndu 

flokkast sem „venjulegar― lífs- og eignarbjargandi aðgerðir verður að vera til staðar. Hið 

minnsta verður að tryggja að aðgerðir á mismunandi stigum stjórnkerfisins séu ekki þess eðlis 

að þær geti ónýtt hvor aðra, að einhverju eða öllu leyti.  

Þá snerti fjármálakreppan landvarnarmál með beinum hætti, með niðurlagningu 

Varnarmálastofnunar og ekki hvað síst með því að breski flugherinn dró sig út úr 

loftrýmiseftirliti við Ísland á. Jafnvel þótt í orði hafi milliríkjadeilur Íslands og Bretlands (um 

Icesave-reikninga Landsbankans í Bretlandi) engin áhrif haft á þá ákvörðun, duldist fáum að 

það skipti sannanlega máli, hið minnsta hafði þáverandi forsætisráðherra á orði að „úr því sem 

komið væri hefði þetta sennilega verið heppilegasta niðurstaðan.―
200

  

11.3. Situation room 

Eins og sagði í fyrri kafla þá var settur saman í fjármálakreppunni 2008 sérstakur ad hoc 

samráðshópur sem var gjarnan kallaður situation room. Hvort starfshópurinn sem samdi 

áhættumatsskýrsluna 2009 hafði hópinn í huga liggur ekki fyrir, en engu að síður var 

eftirfarandi á meðal tillagna starfshópsins þegar um almannavarnakerfið var rætt: 

Gera þyrfti ráðstafanir til að koma á neyðaraðgerðastjórn stjórnvalda sem 

hefur yfirsýn yfir hvers konar neyðarástand. Þannig mætti t.d. byggja á 
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breska kerfinu (Cabinet Briefing Rooms, COBR(A)), en það gengur út á að 

virkja neyðarstjórn á neyðartímum. Þannig starfa viðbragðsaðilar og 

sérfræðingar með þeim ráðherrum og þeim ráðuneytum sem bera ábyrgð á 

hættuástandi. Slík neyðarstjórn gæti einnig starfað í samvinnu við 

Samhæfingar- og stjórnstöð samkvæmt almannavarnalögum.
201

  

Hið breska COBR(A) sem vísað er til í tillögum áhættumatsskýrslunnar er eining innan breska 

stjórnkerfisins sem kölluð er saman af breska forsætisráðuneytinu ef upp koma atvik sem 

snerta þjóðarhagsmuni, bæði innanlands og erlendis. Forsætisráðuneytið getur að eigin 

frumkvæði kallað saman fund en einnig er lögboðið að boða til fundar ef breska 

almannavarnakerfið hefur verið virkjað.
202

 Alla jafna stýrir forsætisráðherra COBR(A) 

fundum og hefur þar oddaatkvæði, en ef tilfellið er einangrað við tiltekið svið stýrir 

viðkomandi ráðherra því.
203

 COBR(A) er, eins og segir í áhættumatsskýrslunni, virk 

neyðarstjórnun þar sem stjórnmálamenn og fólk úr embættiskerfinu kemur heildrænt að 

aðgerðum. Viðmiðið er þó að aðgerðum skuli stjórnað með eins lítilli miðstýringu og unnt er. 

Ef tilfellið er einangrað við tiltekið svæði þá eru svæðisyfirvöldum eftirlátnar flestar 

valdheimildir til ákvarðanatöku innan þeirra neyðaráætlana sem unnið er eftir, það er ekki fyrr 

en allsherjar[neyðar]ástandi hefur verið lýst yfir sem hlutverk COBR(A) breytist frá aðila sem 

fylgist með og skal halda upplýstum yfir í virkan aðila sem tekur allar meiri háttar ákvarðanir 

með miklar valdheimildir.
204

 Þannig eru til dæmis ákvarðanir sem varða stórfelldar 

hjálparaðgerðir erlendis frá teknar á sviði COBR(A).
205

 COBR(A) hefur verið virkjað ótal 

sinnum á síðustu áratugum og satt best að segja virðist ekki þurfa mikið til, til dæmis var 

COBR(A) virkjað þegar Eyjafjallajökull gaus 2010.
206

 

Athyglisvert má telja að hvorki í niðurstöðum nefndarinnar sem sá um áhættumatið frá 

2009 né í störfum þeirra aðila sem komu að mótun þjóðaröryggisstefnunnar er mikil gaumur 

gefin að því með hvaða hætti virkri neyðarstjórnun er háttað hjá nágrannaþjóðunum. Í 

Danmörku er starfrækt miðlæg neyðaraðgerðastöð og er henni skipt á eftirfarandi hátt:  

                                                           
201

 Þverfaglegur starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins (n. 5) 72. 
202

 British institute of international and comparitive law, „Analysis of Law in the United Kingdom pertaining to 

Cross-Border Disaster Relief― (British Red Cross, júní 2010) 55. 
203

 Til dæmis þá var látið duga að breski forsætisráðherrann væri upplýstur um stöðu mála þegar COBR(A) var 

virkjað vegna gin- og klaufaveikifaraldar í skepnum. „Foot and mouth timeline― (4. ágúst 2007) 

<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1559400/Foot-and-mouth-timeline.html> skoðað 24. mars 2017. 
204

 British institute of international and comparitive law (n. 202) 58. 
205

 sama heimild 80–81. 
206

 Steve Connor, „Government failed to act on volcanic ash threat, say MPs | The Independent― 

<http://www.independent.co.uk/news/science/government-failed-to-act-on-volcanic-ash-threat-say-mps-

2230669.html> skoðað 24. mars 2017. 



59 

 

1. Stjórnstöð þar sem hittast ráðherrar. Fjórir ráðherrar eiga fast sæti en 

forsætisráðherra hefur heimild til að kalla inn aðra ráðherra ríkisstjórnarinnar eftir því 

sem hann telur tilefni vera til.  

2. Stjórnsýslueining ráðuneytisstjóra þeirra ráðuneyta sem sæti eiga í stjórnstöðinni 

ásamt yfirmönnum öryggismála og leyniþjónustunnar. 

Allar meiriháttar ákvarðanir eru teknar sameiginlega af þessum aðilum. Vitaskuld fer þetta þó 

eftir eðli þjóðarógnarinnar, rétt eins og í COBR(A) er meginreglan að mæta hættum á eins 

staðbundin hátt og hægt er. Miðlæga neyðarstöðin með aðkomu æðstu ráðamanna er eingöngu 

ræst út ef nauðsyn er talin til.
207

 Ábyrgð á ytra öryggi danska ríkisins er eðli málsins 

samkvæmt í höndum danska hersins og er hlutverk hans skilgreint í 2. gr. laga um danska 

herinn.
208

 samkvæmt henni ber danska hernum að aftra átökum og stríði, vernda fullveldi 

danska ríkisins, tryggja viðgang konungsríkisins og innviði þess og loks að stuðla að 

friðsamlegri þróun í heiminum með áherslu á mannréttindi.  

Hið breska COBR(A) og danska fyrirkomulagið eiga það sameiginlegt að nokkur skýr 

aðskilnaður er á milli innra og ytra öryggis (eða borgaralegra og hernaðarlegra verkefna). 

Þannig er herinn ekki með sjálfkrafa fulltrúa í virkri neyðarstjórnun þótt fulltrúi hans geti 

verið kallaður inn í þær stjórnsýslueiningar. Kerfin tvö eru þó þannig úr garði gerð að 

boðleiðir á milli eru greiðar og ákvörðunarvald er skýrt.  

Á Íslandi kom næst á eftir skýrslu áhættumatsnefndarinnar 2009 eitthvað sem líkist 

þjóðaröryggisráði næst fyrir sjónir í athugasemdum með stjórnartillögu um þingsályktun um 

mótun þjóðaröryggisstefnu. Þar segir að hlutverk nefndarinnar sé: 

Að taka til skoðunar hvort koma eigi á sérstöku þjóðaröryggisráði eins og 

getið er í skýrslu áhættumatsnefndar, og meta, ef af yrði, hver tengsl þess 

yrðu við almannavarna- og öryggisráð. Nefndin skal fjalla um sambærilegar 

spurningar um mögulega aðgerðastjórn á sviði þjóðaröryggismála. 

Og síðar: 

Að fjalla um hvernig tryggt verði að nægjanleg þekking sé til staðar hjá 

borgaralegum stofnunum um þjóðaröryggismál og hvort koma eigi á 

laggirnar samstarfsvettvangi fulltrúa stjórnmálaflokkanna til að fjalla um 

öryggi Íslands á breiðum grundvelli. 
209

 

                                                           
207

 Danish Emergency Management Agency (DEMA), „Crisis Management in Denmark― (Danish Emergency 

Management Agency, janúar 2015) 7–12 

<http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Crisis%20Management%20in%20Denmark_UK.pdf> skoðað 14. 

apríl 2017. 
208

 Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. nr. 122/2001. 
209

 Alþt. 2010-2011, A-deild, Þingskj. 1247, 723. mál. 



60 

 

Hér er nokkrum atriðum velt upp. Það fyrsta sem athygli vekur er að ekki virðist gert ráð fyrir 

að þjóðaröryggisráð og almannavarna- og öryggisráð séu ein og sama einingin, heldur er gert 

ráð fyrir „tengslum― þar á milli. Svo er nefnt hvort koma eigi á einhverri aðgerðastjórn. Þar 

eru þó ekki að sjá neinar fyrirframgefnar hugmyndir um hana eða hvort hún eigi að tengjast, 

svo dæmi sé tekið, samhæfingar og stjórnstöð almannavarnaaðgerða. Í seinni málsgreininni er 

fjallað um hvort koma eigi á einhvers konar vettvangi fyrir pólitíska umræðu um 

þjóðaröryggismál. Ekki er víst hvort slíkum vettvangi sé ætlað einhvers konar 

stefnumótunarhlutverk eða hvort hann eigi einvörðungu að vera vettvangur umræðu fyrir. 

Þessar tvær málsgreinar virðast ekki hafa fengið mikla, eða yfir höfuð nokkra, umræðu, 

hvorki í ræðustól Alþingis né í nefndarstarfi.  

Miðlægri einingu um þjóðaröryggismál sést næst bregða fyrir í tillögum 

þingmannanefndar um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. Þar segir nefndin í 

viðbótartillögum sínum að ef ætti að skilgreina þjóðaröryggishugtakið með víðtækum hætti 

(virk utanríkisstefna, varnarstefna og almannaöryggi) þá hljóti það að vera skoðað með 

alvarlegum hætti að koma á fót „þjóðaröryggisráði― og að þar skyldi fjalla um alla þessa þætti 

þjóðaröryggis. Nefndin tók það sérstaklega fram að hún legði ekki til neinar sérstakar 

útfærslur á slíkri stjórnsýslueiningu, utan þess að verkefni slíkrar starfsemi hlyti að vera svo 

samþætt verkefnum almannavarna- og öryggismálaráðs að eðlilegast væri að ein sameinuð 

eining færi með slíkt hlutverk. 

Nefndin segir svo að lokum: 

Þjóðaröryggisráð, eða breytt almannavarna- og öryggismálaráð, þyrfti í öllu 

falli að vera virkt og hittast reglulega, hafa skýrt ákvörðunarvald og 

skilvirkar boðleiðir. Því þyrftu ráðherrar og embættismenn í 

lykilmálaflokkum að eiga þar sæti. Einnig þyrfti að skilgreina og tryggja 

samskiptaleiðir ráðsins við utanríkismálanefnd Alþingis. 

Nú er það svo að nefndin er ekki sérstaklega nákvæm í sinni nálgun á hugsanlega stofnun 

þjóðaröryggisráðs, engu að síður má lesa það milli línanna að þarna er verið að nálgast ekki 

ósvipað fyrirkomulag og hið breska COBR(A). Þjóðaröryggisráð eigi að vera blandað af 

kjörnum fulltrúum (sem lúta stjórnmálalegri ábyrgð) og embættismönnum og þar inni eigi að 

taka ákvarðanir. Hvers eðlis slíkar ákvarðanir eigi að vera kemur vitaskuld ekki fram, því er 

örðugt að fullyrða um að nefndin sé að meina „virka neyðarstjórnun í neyðarástandi― eða 

hvort átt sé við að þjóðaröryggisráð sé eingöngu til þess að marka stefnu og vera ábyrgðaraðili 

fyrir því að áætlanir séu virkar og æfðar. Að nefndin skuli nefna almannavarna- og 

öryggismálaráð bendir vissulega til þess að hið síðarnefnda sé tilfellið en á móti kemur að 
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sérstakt má telja að nefndin telji ástæðu til að taka fram að þjóðaröryggisráð, sem beri slíkt 

hlutverk, verði að hafa skýrt vald til ákvörðunar. 

Þegar loks kom að því að samþykkja þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland þá rataði 

þjóðaröryggisráð þar inn sem 11. áhersla: 

Að sett verði á laggirnar með sérstökum lögum þjóðaröryggisráð sem meti 

ástand og horfur í öryggis- og varnarmálum með reglulegum hætti, hafi 

eftirlit með framfylgd þjóðaröryggisstefnunnar, endurspegli þá breiðu sýn á 

þjóðaröryggi sem birtist í stefnunni og standi fyrir endurskoðun hennar eigi 

sjaldnar en á fimm ára fresti.  

Í stjórnartillögunni er jafnframt nefnt hvert hlutverk þjóðaröryggisráðs eigi að vera með örlítið 

nákvæmari hætti, þar segir að endurskoðun þjóðaröryggisstefnunnar skuli ekki eiga sér stað 

sjaldnar en á fimm ára fresti, þó eigi ráðið sjálft að geta ákveðið að endurskoða stefnuna örar 

ef því sýnist tilefni vera til eða að Alþingi kveði á um endurskoðun hennar. Einnig er tiltekið í 

stjórnartillögunni sjálfri að ráðinu eigi að bera skylda til þess að Alþingi sé upplýst um störf 

þess og: „beiti sér fyrir því að efla fræðslu og upplýsingagjöf, og fyrir opinni og lýðræðislegri 

umræðu um þjóðaröryggismál í samvinnu við háskólasamfélagið, hugveitur og fjölmiðla.―  

11.4. Þjóðaröryggisráð stofnað 

Sú þróun í öryggis- og varnarmálum sem hófst þegar bandaríski herinn hvarf á brott frá 

Keflavík 2006 á sér ákveðin þáttaskil með lögum nr. 98/2016 um þjóðaröryggisráð. Lög þessi 

eiga að gilda um þjóðaröryggisstefnuna frá 2015, bæði framkvæmd hennar og endurskoðun. 

Sömuleiðis eiga þau að fjalla um samráð milli ráðuneyta innbyrðis og samráðs þeirra við 

opinbera aðila um málefni sem varða öryggis- og varnarmál. 

Alls eiga 11 fulltrúar sæti í ráðinu, samanber 3. gr., forsætisráðherra (og er hann 

formaður ráðsins samanber 2. gr.), ráðherra sem fer með utanríkis- og varnarmál 

(utanríkisráðherra), ráðherra sem fer með almannavarnir (dómsmálaráðherra), 

ráðuneytisstjórar þessara þriggja ráðuneyta, ríkislögreglustjóri, forstjóri Landhelgisgæslunnar, 

fulltrúi Landsbjargar, þingmaður frá stjórnarmeirihluta og þingmaður frá stjórnarminnihluta. 

Ef þar til gert mál er til umfjöllunar í þjóðaröryggisráði getur ráðið kallað til setu í ráðinu 

einstaka ráðherra sem fara með þann tiltekna málaflokk og fylgir viðkomandi ráðuneytisstjóri 

þá með. Auk þess er í 3. mgr. 3. gr. mjög víðtæk heimild til þess að kalla í raun hvern sem er á 

fund ráðsins, það er þó ekki tiltekið hvort heimildin til að kalla einstaklinga eða lögaðila sé í 

höndum formanns ráðsins eða hjá ráðinu sjálfu. Miðað við 2. mgr. 3. gr. má þó telja líklegt að 

hið síðarnefnda sé tilfellið. Hugsanlega verður þetta atriði þó skýrt betur þegar reglugerð 

verður sett um nánari starfsemi ráðsins. Í meðferð Alþingis fór mestur tími í umræðum og 
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vinnu nefnda í umfjöllun um 3. gr., þar sem meðal annars var rætt um hvort tollstjóri ætti að 

eiga fulltrúa og hver aðkoma Alþingis ætti að vera.  

11.5. Hlutverk og verkefni þjóðaröryggisráðs 

Þjóðaröryggisráð ber ábyrgð á því að þjóðaröryggisstefnan sé framkvæmd samanber ályktun 

Alþingis þar um. Auk þess er þjóðaröryggisráði ætlað að vera samráðsvettvangur um 

þjóðaröryggismál. Ennfremur er það á könnu ráðsins að meta ástand og horfur í öryggis- og 

varnarmálum og hvaðeina annað sem varðað getur málaflokkinn. Líklega er þó umfangsmesta 

verkefni ráðsins að endurskoða þjóðaröryggisstefnuna eða öllu heldur að „stuðla― að slíkri 

endurskoðun. Skal slík endurskoðun ekki vera sjaldnar en á fimm ára fresti. Loks er tekið 

fram í 4. gr. að ráðið skuli í samvinnu við ýmsa aðila beita sér fyrir opinni umræðu um 

málaflokkinn þjóðaröryggi og ýmislegt fleira í þeim dúr.  

Ráðið er stofnsett af Alþingi og ber að framfylgja þjóðaröryggisstefnu þess, sem 

aukinheldur er afrakstur þverpólitískrar vinnu, því er líklega ekki að undra að samráðs- og 

upplýsingaskylda þjóðaröryggisráðs gagnvart Alþingi er töluverð. Í 5. gr. laganna er kveðið á 

um að ráðið skuli upplýsa Alþingi ekki sjaldnar en árlega um framkvæmd 

þjóðaröryggisstefnunnar. Jafnframt er í 2. mgr. 5. gr. kveðið á um að telji þjóðaröryggisráð 

ástæðu til að breytingar séu gerðar á þjóðaröryggisstefnunni sé það þess að senda Alþingi 

tillögur þar um. Loks er í 3. mgr. kveðið á um að þjóðaröryggisráði beri skylda til að upplýsa 

utanríkismálanefnd Alþingis um þau mál sem líkleg eru til að hafa áhrif á 

þjóðaröryggisstefnuna og framkvæmd hennar. 

11.6. Fundir og störf þjóðaröryggisráðs 

Nú er það svo að þegar þessi ritgerð er skrifuð hefur þjóðaröryggisráð enn ekki haldið fund. 

Þar að auki hefur enn ekki verið að sett reglugerð um störf ráðsins, því er ekki við neitt annað 

að miða við en sjálf lögin um þjóðaröryggisráð og meðfylgjandi lögskýringargögn. Um það 

hvenær ráðið hefji eiginleg störf sín sagði núverandi forsætisráðherra, Bjarni Benediktsson, á 

fundi Varðbergs, félags áhugamanna um vestræna samvinnu, 9. febrúar 2017: 

Unnið er að því í forsætisráðuneytinu að hægt verði að kalla 

þjóðaröryggisráð saman sem fyrst. Óska þarf tilnefninga til setu í ráðinu að 

hluta: einn frá minnihluta Alþingis, einn frá meirihluta á Alþings, svo og 

einn frá Landsbjörg. Tilnefninga hefur þegar verið óskað og vona ég að þær 

berist sem fyrst. 
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Þegar allar tilnefningarnar hafa borist og aðilar skipaðir á grundvelli þeirra, 

verður þjóðaröryggisráð kallað saman.
210

 

Líklega er enn beðið eftir tilnefningum því enn hefur þjóðaröryggisráð ekki fundað. Tveimur 

vikum eftir ræðu forsætisráðherra var einnig getið um þjóðaröryggisráð og væntanlegan fund 

þess í svari dómsmálaráðherra, Sigríðar Á. Andersen, við fyrirspurn um almannavarna- og 

öryggismálaráð, sem hafði afskaplega litlu við fyrrnefnda ræðu forsætisráðherra að bæta.
211

 Í 

svari sínu sagði dómsmálaráðherra ennfremur að framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar frá 

2016 væri enn í mótun og að unnið væri að því að skipa þjóðaröryggisráð. Sem er ankannalegt 

í ljósi þess að framkvæmd stefnunnar er einmitt í höndum þjóðaröryggisráðs. Það er því óljóst 

hvaða annar aðili sinnir mótunarvinnu um framkvæmd stefnunnar eða hver annar yfirleitt ætti 

að sinna slíku starfi. Þá talaði núverandi utanríkisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, um það 

í svari við fyrirspurn í lok aprílmánaðar 2017 að: „Nú hyllir undir að þjóðaröryggisráð hefji 

störf.―
212

 

Samkvæmt 6. gr. laga um þjóðaröryggisráð skal forsætisráðherra boða „reglulega― til 

funda. Í greinargerð með lögunum segir um þessa grein að tíðni funda fari eftir aðstæðum og 

að eðlilegast sé að um nákvæmara reglubil funda sé kveðið á um í reglugerð en ekki löggjöf, 

væntanlega er þar litið til laga og reglugerða um almannavarna- og öryggismálaráð.  

Mat á því hvenær þeir atburðir, þróun mála eða aðstæður verða að ástæða er til að 

kalla saman fund í þjóðaröryggisráði virðist eingöngu vera á höndum forsætisráðherra. Það er 

ekki neitt annað að sjá af lögunum og svo virðist það einnig vera skilningur Lilju 

Alfreðsdóttur fyrrverandi utanríkisráðherra og flutningsmanns frumvarps um lögin. Í 

óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi vegna umræðna um að fyrrverandi forsætisráðherra 

hafði stuttu áður fullyrt að brotist hafi verið inn í tölvu hans á meðan hann gegndi embættinu, 

sagði hún í september 2016 að það væri forsætisráðherra sem færi fyrir þjóðaröryggisráði og 

málið því ekki á hennar á könnu sem utanríkisráðherra.
213

 Síðar í umræðunni bætti hún við:  

Virðulegur forseti. Það sem ég held að gerist núna er að farið verður yfir 

þetta mál og það eru þau stjórnvöld sem bera ábyrgð á því sem munu gera 
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það. Við þurfum að sjá til hvort forsætisráðherra kalli þjóðaröryggisráð 

saman vegna þessa.
214

  

11.7. Samspil þjóðaröryggisráðs og almannavarna- og öryggismálaráðs 

Eins og nú ætti að vera ljóst eru starfandi tvær stjórnsýslueiningar sem hafa stefnumarkandi 

hlutverk í skyldum málaflokkum. Hið sameiginlega eðli þessara tveggja ráða er viðurkennt 

með mjög beinum hætti í 9. gr. laga um þjóðaröryggisráð þar sem kveðið er á um að 

þjóðaröryggisráð skuli eiga samráð við almannavarna- og öryggismálaráð ef umfjöllunarefni 

þess snerta málefnasvið hins síðarnefnda.  

Eins og hefur ítarlega verið fjallað um er hin klassíska sýn á landvarnar- og 

öryggismál að skipta málaflokknum upp í flokka innri öryggismála og ytri öryggismála. Það 

var til dæmis alger lykilhugsun á bakvið varnarmálalög og stofnun Varnarmálastofnunar sem 

átti svo að sjá um stefnumörkun og framfylgd stefnunnar í landvarnarmálum. Líklegt má telja 

að slík skipting hafi verið höfð í huga þegar almannavarnalög voru undirbúin og skrifuð og 

því hafi almannavarna- og öryggismálaráð verið hugsað sem vettvangur þess sem snéri að 

öryggismálum innanlands einvörðungu.  

Varnarmálastofnun fór eins og hún fór og í framhaldi af niðurlagningu hennar varð sú 

stefnubreyting að horft var á öryggis- og varnarhugtakið á „breiðum grunni― sem var einnig 

nálgun þingmannanefndarinnar um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. Þjóðaröryggisráði 

er einnig ætlað að endurspegla hina „breiðu sýn― á þjóðaröryggi sem birtist í 

þjóðaröryggisstefnunni. Sá munur sem er á innra- og ytra öryggi er þó gegnumgangandi í 

aðkomu löggjafa og ríkisvalds, hvort sem það er ætlunin eður ei. Þannig er í 

þjóðaröryggisstefnunni vísað beint í stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum 

ríkisins og í raun og veru látið þar við sitja. 

Samlegðin milli ráðanna tveggja er vitaskuld augljósust ef skoðað er hverjir skipa þau, 

því þau eru að hluta til skipuð sama fólkinu. Núverandi forsætisráðherra og dómsmálaráðherra 

sömuleiðis hafa bæði bent á þetta atriði nýlega á opinberum vettvangi.
215

 Reyndar er vægt til 

orða tekið að segja að ráðin séu „að hluta til― skipuð sömu einstaklingum, fulltrúar stjórnar og 

stjórnarandstöðu á Alþingi eru ekki í almannavarna- og öryggismálaráði – og þá er það 

upptalið. Hinir 9 af 11 aðilum sem sitja í þjóðaröryggisráði eiga líka sæti í almannavarna- og 

öryggismálaráði.  
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Meðal tillagna þingmannanefndar um mótun þjóðaröryggisstefnu var stofnun nokkurs 

konar þjóðaröryggisráðs en jafnframt að slíkt ráð væri í eðli sínu svo líkt núverandi 

almannavarna- og öryggismálaráði að engin ástæða væri til að annars en að þetta yrði ein 

eining. Þá er ekki að sjá neins staðar í opinberum skjölum og gögnum, í hinni áframhaldandi 

vinnu, að komið hafi til greina að starfrækt yrði eingöngu eitt „öryggisráð― sem sinna myndi 

stefnumótun í málaflokknum, sem myndi vissulega geta kallast nálgun hugtaksins á „breiðum 

grunni―. Það sést hvergi að gerð hafi verið tilraun til að rökstyðja hvers vegna þessar einingar 

stjórnsýslunar eru hafðar aðskildar. Eðlilegt hyggjuvit segir beinlínis að á „þjóðaröryggi― og 

„almannavarna- og öryggismálum― geti aldrei verið neinn verulegur munur. Sérstaklega ekki 

þegar um er ræða herlaust ríki eins Ísland. 

Að lokum er ekki úr vegi að líta aftur til ræðu forsætisráðherra frá 9. febrúar 2017. Þar 

er ekki að sjá að sýn hans á þjóðaröryggisráð endurspegli neitt sérstaklega „breiða― skírskotun 

til öryggishugtaksins. Orðræða hans um þjóðaröryggisráð litast af nýlegum atburðum erlendis 

frá – kjöri Donald Trumps sem forseta Bandaríkjanna, væntanlegri útgöngu Bretlands úr 

Evrópusambandinu (Brexit) – en öryggisáskoranir sem tengjast innra öryggi fá nánast ekkert 

rými.
216
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 sama heimild. 
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12. Niðurstöður 

Sá sem hefst handa við að rannsaka lagalega þætti þjóðaröryggis á Íslandi mætir ekki mjög 

þægilegu umhverfi. Málaflokkurinn er á víð og dreif um stjórnkerfið og laga- og reglusetning 

er á þvers og kruss. Af eflaust ágætum ástæðum þá er þjóðaröryggi greinilegt olnbogabarn í 

stjórnskipulaginu og enginn hefð er fyrir því að stjórnskipunarrétturinn fjalli um málaflokkinn 

nema í framhjáhlaupi. Hér hefur verið reynt að gera einhverja bragabót þar á.  

Í þessari ritgerð hefur verið komið víða við. Umfjöllunin hófst á skoðun á 

viðfangsefninu „þjóðaröryggi― og hvar innan fræðikerfis lögfræðinnar hugtakið á heima, 

nánar tiltekið innan stjórnskipunarréttar, jafnvel þótt í framkvæmd geti það heyrt undir fleiri 

svið lögfræðinnar – einkum þjóðarétt. Skilgreining „innra―- og „ytra― öryggis er rauður þráður 

í meginmáli hennar. Alla jafna eru slíkar flokkanir nær eingöngu fræðilegs eðlis og hafa því 

takmarkað hagnýtt gildi. Það er þó svo að aðgreining innra- og ytra öryggis er meginþema í 

gegnum allt réttarsviðið bæði hér heima og erlendis. Það sem gerir þetta örlítið þægilegra í 

erlendu samhengi er að ytra öryggis ríkisins er gætt af sérstökum aðila – hervaldi viðkomandi 

ríkja. Herleysi Íslendinga – og sérstaklega að hér sé ekki og verði aldrei stofnaður her – getur 

þó verið hagnýtum úrlausnarefnum fjötur um fót. Þannig var stofnun 

Varnarmálastofnunarinnar sálugu í raun tilraun til þess að búa til „eldvegg― á milli 

borgaralegra verkefna og annarra. Frá niðurlagningu hennar hefur áhersla stjórnvalda og 

löggjafans verið á „hina breiðu sýn― á öryggis- og varnarmál. Niðurstaðan hefur orðið sú að 

eins og staðan er í dag þá er stefnumótun á sviði öryggis- og varnarmála á þremur 

mismunandi stöðum: hjá utanríkisráðherra, hjá almannavarna- og öryggismálaráði og hjá 

nýstofnuðu þjóðaröryggisráði.  

Í ritgerðinni var einnig litið til lagalegs umhverfis þjóðaröryggis og þeirra 

réttarheimilda sem þar geta skipt máli. Milliríkjasamningar voru skoðaðir og þá sérstaklega 

með hvaða hætti ríkið kemur að þeim. Forræði utanríkisráðherra (og forseta) á málaflokknum 

er óvírætt en fleiri vafamál eru uppi þegar kemur að aðkomu Alþingis. Utanríkismálanefnd 

Alþingis er þar nokkurs konar millistykki á milli framkvæmdar- og löggjafarvalds en hlutverk 

hennar er nokkuð ómótað og einkennist nokkuð af því að mikilvægi hennar takmarkast af 

vilja framkvæmdavaldsins til að bera mál á borð hennar. Þingsályktanir um samþykki fyrir 

skuldbindingu ríkisins eru ekki lögfest regla en allnokkur hefð hefur skapast fyrir því að leitað 

sé samþykki þingsins ef skuldbindingin er þess eðlis að hún hafi í för með sér lagabreytingar. 

Töluvert mikil réttaróvissa er svo uppi um hver aðkoma þingsins skuli vera ef ríkið segir sig 

frá alþjóðlegum skuldbindingum. Ólíkt til dæmis Danmörku þá er enginn lögfest 
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stjórnskipunarregla um aðkomu Alþingis að slíkum gerningum. Eina dæmið sem eitthvað 

kveður að í þá áttina, úrsögn Íslands úr Alþjóða hvalveiðiráðinu, bendir í raun til þess að slíkt 

samþykki sé alls ekki nauðsynlegt.  

Í sérstökum kafla voru nokkur atriði þjóðaröryggisstefnunnar skoðuð sérstaklega, svo 

sem NATO og varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 1951. Einnig var þar litið til 

öryggissamstarfs við nágrannaríki Íslands á Norðurlöndunum, bæði hvað varðar samstarf á 

hefðbundnum sviðum öryggis- og varnarmála en einnig samstarfs á sviði norðurslóðamála. 

Einnig má þar finna umfjöllun um einn þátt þjóðaröryggisstefnunnar – friðlýsingu Íslands 

fyrir kjarnorkuvopnum. Sú stefna stjórnvalda er ef til vill nokkuð dæmigerð fyrir þann 

hugmyndafræðilega vanda sem ríki sem á yfirborðinu ástundar ekki hernað og hefur það á 

stefnuskrá sinni að stuðla að afvopnun og heimsfriði getur staðið andspænis vegna þess að 

samtímis er ríkið þátttakandi í NATO, alþjóðasamstarfi sem ekki er eingöngu stjórnmálalegs 

eðlis heldur einnig hernaðarlegt. Það sést líklega best á því að í ályktun Alþingis um  

þjóðaröryggisstefnu segir að það skuli friðlýsa Ísland fyrir kjarnorkuvopnum – en gerir það 

svo ekki. 

Verkefni þessarar rannsóknar var tvíþætt: Annars vegar að skoða hið nýstofnaða 

þjóðaröryggisráð, hlutverk þess og valdheimildir. Í aðdraganda stofnunar þjóðaröryggisráðs 

voru uppi hugmyndir um að hlutverk þess yrði líkara hlutverki þjóðaröryggisráða að erlendri 

fyrirmynd – einskonar samráðsvettvangur sem kæmi saman ef þjóðaröryggi væri ógnað til að 

tryggja að eðlilegt flæði væri á milli stjórnmálamanna sem bæru stjórnmálalega ábyrgð og 

fagaðila innan kerfisins. Niðurstaðan var á endanum sú að þjóðaröryggisráð er í raun án 

nokkurra valdheimilda á slíkum stundum. Hlutverk þess er nær eingöngu tengt sjálfri 

þjóðaröryggisstefnunni, framkvæmd hennar og endurskoðun. Það verður þó að slá varnagla 

við þennan þátt rannsóknarinnar því, þegar þetta er ritað, hefur ráðið enn ekki verið skipað og 

þar af leiðandi hefur það enn ekki fundað. Það er þrátt fyrir að meir en ár sé liðið frá því að 

lög um það voru sett. Það getur vitaskuld verið að þetta sé eðlilegur meðgöngutími nýrrar 

stjórnsýslueiningar en líklegra hlýtur þó að teljast að þarna birtist það vægi sem 

þjóðaröryggismálum er  gefið innan íslenska stjórnkerfisins. Þau eru hið minnsta greinilega 

ekki forgangsmál.  

Hvort það var ástæða til að stofna sérstakt þjóðaröryggisráð til þess að tryggja þróun 

þjóðaröryggisstefnunnar er vitaskuld pólitísk spurning. Fyrsta þjóðaröryggisstefna 

lýðveldisins var gerð af þverpólitískri þingnefnd og það er ekki að sjá annað en að 

þjóðaröryggisstefnur framtíðar skuli áfram, hið minnsta, verða samþykktar af löggjafanum. 

Því er óljóst hvort stefnumótandi aðili til hliðar við almannavarna- og öryggisráð (og stefnu 
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utanríkisráðherra samkvæmt varnarmálalögum) sé slíkt skref að það bæti það vinnulag sem nú 

þegar er búið að þróa varðandi gerð þjóðaröryggisstefnu.  

Þegar þjóðaröryggisráð og ráðstöfun þess er til umræðu (og raunar íslensk 

þjóðaröryggismál almennt) verður þó að gæta þess að málaflokkurinn öryggis- og varnarmál 

er tiltölulega nýkominn alfarið í hendur íslenska ríkisins. Því er ef til vill raunsærra að líta á 

stofnun þjóðaröryggisráðs sem einhvers konar upphaf, eða millistig, í þróun málaflokks sem 

enn stendur yfir. 

Hitt markmið þessarar ritgerðar var að líta til atriðis sem tæpt var á í inngangi, „virk 

aðgerðastjórnun á neyðartímum―. Ljóst er samkvæmt almannavarnalögum að markmið 

kerfisins er að aðskilja stjórnmálamenn eins og frekast er kostur frá stjórnun aðgerða, 

sérstaklega á vettvangi. Slíkt fyrirkomulag er hugsanlega æskilegast í velflestum aðstæðum 

sem íslenska þjóðin þarf alla jafna að glíma við, svo sem jarðvám. Það getur þó komið fyrir að 

íslensku þjóðaröryggi stafi ógn af annars konar aðstæðum. Í þessari ritgerð var valin sú leið að 

skoða nýlegan atburði, fjármálakreppuna haustið 2008, til þess að varpa ljósi á þær áskoranir 

sem upp geta komið þegar lausnirnar verða að vera pólitískar að meira eða minna leyti. 

Aðgerðum í hruninu var stýrt að langmestu leyti af handhöfum framkvæmdavaldsins en ekki 

af embættismannakerfinu og eins og þar kom í ljós var engin miðlægur vettvangur formlega 

til staðar til samræmingar og ákvarðanatöku. Sú staða getur því komið upp að 

ríkislögreglustjóri lýsi yfir almannavarnaástandi og samræmingar- og stjórnstöð hefji aðgerðir 

á sama tíma og ríkisstjórnin er að vinna að sínum aðgerðum. Með þessu er ekki verið að fella 

dóm yfir aðgerðum stjórnvalda í hruninu 2008, heldur eingöngu verið að benda á 

fyrirbyggjanlegar áskoranir sem gætu komið upp..  

Einnig var í sérstökum kafla um stjórnskipulegan neyðarrétt litið þeirra lagalegu 

áskorana sem geta komið upp ef algert kerfishrun á sér stað eða er yfirvofandi. Jafnvel þótt 

stjórnskipulegum neyðarrétti hafi verið beitt í Íslandssögunni þá er sjálf formleg 

stjórnskipanin algerlega þögul um efnið. 

Í kafla 6.1 var nefnt að íslensk öryggis- og varnarmál hefðu hingað til fyrst og fremst 

byggst á viðbragði við atburðum þegar þeir gerast. Eðli málsins samkvæmt þá hefur 

samfélagið náð góðum tökum á öryggisógnum sem það þarf að takast á við með reglulegu 

millibili. Hvað varðar annars konar ógnir þá er staðan enn óbreytt. Það á eftir að koma í ljós 

hvort þjóðaröryggisráð sé áfangi að því sem kallast má miðlæg stöð stefnumótunar og virkrar 

aðgerðastjórnar á neyðartímum – enn sem komið er þó fátt sem bendir til þess.   
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