
Ed. 502. Nefndarálit
um frum varp til laga um lögreglu ríkisins.

F rá  meiri hl, fjárhagsnefndar.

Mönnum er það almennt ljöst, að eitthvað þarf að gera af hálfu ríkisins 
til þess að efla lögregluna í landinu. En þessar aðgerðir af liálfu ríkisins eiga 
að vera gerðar með þeirri skvnsemd, að til gagns verði frið og öryggi i land- 
inu. Vegna frumvarps þessa, seni hér liggur fyrir, um ríkislögreglu og vakið 
hefir af eðlilegum ástæðum miklar deilur niilli manna og flokka, verður 
meðal annars að taka með meiri gsetni og varfærni á þessum málum. Ef lögin, 
sem kunna að verða sett um aukna löggæzlu, gefa ástæður til tortrvggni, get- 
ur hæglega skapazt af því sú úlfúð, að aukning lögreglunnar vinni gegn sjálfri 
sér og komi að engu gagni, heldur þvert á móti. Væri þá illa farið, lagt í mik- 
inn kostnað — þvi meiri scm úlfúðin væri ríkari —, en örvggið i landinu 
engu nær.

Það er ekkert einsdæmi hjá okkur íslendingum, að sýna verði og sýnd sé 
slík varfærni þegar auka á lögregluliðið. Slíkt er reynsla nágrannaþjóða 
vorra.

Fyrsti ágalli þessa frumvarps er það, að í þvi segir, að stofna skuli ríkis- 
lögreglu.

Vegna umræðna í blöðum og á mannfundum um gamla rikislögreglu- 
frumvarpið, sem flestir munu nú sammála 11111, að liafi verið óskvnsamlegt, 
fékk þetta orð alveg sérstaka merkingu í bugum ínanna, og sú merking er 
þannig, að þetta orð á alls ekki að nota 11111 liina fyrirhuguðu aukningu lög- 
reglunnar.

Annars er það auðsætt, og það er annar stór ágalli frumvarpsins, að liér 
er gamla ríkislögreglufrumvarpið endurvakið í dálítið beyttri mynd. Foringja- 
liðið á að vera 10 menn „og aðstoðarnienn eftir því sem óhjákvæmilegt 
þykir“. "

Hér er dómsmálaráðlierranum fengin ótakmörkuð  lieimild til þess að hafa 
setulið liér í bænum, því cf frumvarpið verður samþvkkt, ákveður hann 
einn, livað er „ólijákvæmilegt" í þessu efni, og getur boðið út ótakmörkuðu 
liði, sem liann kallar aðstoðarmenn. í nágraniialöndununi, hæði í Noregi og 
Svíþjóð, er löggæzlulið ríkisins takmörkuð tala.

Og allan kostnað við þcniian liðsöfnuð á ríkissjóður að greiða, en eins og 
frumvarpið her með sér, er setuliðið eingöngu ætlað fvrir Reykjavík. Það er 
i alla staði eðlilegt, að ríkið taki einhvern þátt í kostnaði löggæzlunnar hér i 
bænum, vegna þess að liér er Alþingi liáð og liér situr stjórn landsins með 
meiru. En þessi þátttaka má með engu móti vera ótakmörkuð, og 11111 leið 
og ríkið tekur þátt í löggæzlukostnaðinum verður að tryggja það með laga- 
ákvæðum samtímis, að bæjarfélagið geri skyldu sina i þessum efnum. Þetta er 
hvergi gert með frum varpinu um lögreglu ríkisins.



Baejarstjórn Revkjavíkur liefir að vísu samþvkkt á fjárhagsáætluninni 
fyrir vfirstandandi ár kr. 42 þúsund til aukningar lögreglunni. Þetta samsvar- 
ar árskaupi 12—13 lögregluþjóna, ef ekki er gert ráð fyrir öðruin kostnaði við 
aukninguna. En þótt aukning þessi vrði gerð í ár, er ekki víst, að hún verði sam- 
þykkt næsta ár, og enn er aukningin ekki komin til framkvæmda og engin 
trygging fyrir, að svo verði. ()g um leið og ríkislögreglan er komin á fót, með 
svo inörgum aðstoðarmönnum, sem öryggið krefst, að áliti dómsmálaráð- 
herra, þá er ekki líklegt, að liæjarstjórnin sjái neina ástæðu til aukningar.

Frumvarpið uni lögreglu ríkisins liefir þvi i sér mikla möguleika til að 
styðja að tvennu:

a) að fastir lögreglumenn verði fáir, en aðstoðarmennirnir þvi fleiri, en það 
skapar einmitt lélegt örvggi fyrir góðri löggæzlu.

h) að löggæzlukostnaðurinn hjá hænum dragist saman við það, að liðið verð- 
ur fámennt, en kostnaðurinn flvtjist yfir á herðar ríkisins við uppiliald á 
„óhjákvæmilegum“ aðstoðarmönnum, sem kostuðu ríkið mikið fé, en sköp- 
uðu ekki samsvarandi öryggi.
Hvergi i frumvarpinu er ráðgert, að ráðherra sé skylt að láta þjéiðina vita, 

hve mikið setulið liann hefir á hverjum tíma.
Þegar þess er einnig gætt, að aðstoðarmennirnir eiga kröfu á liendur rík- 

issjóði fyrir öll þau meiðsli og tjón, er þeir kunna að verða fyrir vegna starfs- 
ins, getur það og orðið æðimikil upphæð, ef til verulegra óeirða kemur.

Af þeim ástæðum, sem hér að fram an eru greindar, o. fl„ sem við mætti 
hæta, gctur meiri hl. fjárhagsnefndar ekki fvlgt þessu frv. í því formi, sem 
það er. Meiri hl. lítur svo á, að umbætur á þessu sviði verði að fela í sér heim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til að krefjast þess af bæjarfélögum, að þau auki lög- 
gæzlu sína að ákveðnu marki, ef nauðsyn þykir til, gegn því, að ríkið greiði á- 
kveðinn hluta kostnaðarins. í þeim tilfellum, þar sem ríkið her hluta af kostn- 
aðinum, telur meiri lil. réttmætt, að það geti fengið í sína þjónustu tilsvar- 
andi liluta af starfskröftum lögreglunnar, og að i Revkjavik, þ ar  sem lögregl- 
an yrði langfjölmennust, verði mynduð sérstök deild i því skyni. Fengi ríkið 
þannig aðstöðu til að hæta löggæzluna á ýmsan hátt, svo sem eftirlitið með 
umferð á þjóðvegum, áfengislöggjöf o. fl.

Meiri hl. nefndarinnar leggur þvi til, að á frv. verði gerðar eftirfarandi

BREYJINGAR.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Rikisstjórninni er heimilt að fyrirskipa hæjum, þar sem eru 1000 íbúar 
eða fleiri, að liafa allt að tveimur starfandi lögregluþjónum á hverja 1000 
ihúa i bænum.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Þar, sem rikisstjórnin gerir slíka ráðstöfun, skal ríkissjóður greiða % 

hluta kostnaðar við lögreglu og löggæzlu hæjarins, þó eigi fvrr en að 
minnsta kosti einn lögregluþjónn kem ur á hverja 700 íhúa. ýý lögreglu-



liðsins í Réykjavík skal vera sérstök deild og starfa sem löggæzlumenn 
ríkisins á  venjulegum tímum.

í  öðrum bæjum ræður ríkisstjórnin vfir starfskröftum lögreglunnar 
í hlutfalli við framlög, eftir því sem nánar m á ákveða með reglugerð. 
Löggæzlumenn ríkisins skulu 111. a. starfa að undirbúningi sakamálsrann- 
sókna, eftirliti með umferð á þjóðvegum, útlendingum, áfengislöggjöf og 
því að halda uppi reglu á m annfundum  utan bæjanna.

Ríkisstjórninni er og heimilt að semja við hlutaðeigandi bæjarfélög 
um, að löggæzlumenn ríkisins taki að sér störf í þágu bæjarfélaganna 
gegn endurgjaldi.

3. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Löggæzlumenn ríkisins skulu, livenær sem lögreglustjórat- telja þess 

þörf, aðstoða lögreglulið bæ janna til að halda  uppi löggæzlu og reglu.
Ef lögreglustjórar óska, er ríkisstjórninni lieimilt að skipa þeim full- 

trúa eða yfirlögregluþjón til að stjórna löggæzlumönnum ríkisins um 
stundarsakir eða til langframa.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lögregluna má ekki nota til þess að liafa önnur afskipti af venjuleg- 

um vinnudeilum en að halda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra 
skemmdum, meiðslum og vandræðum.

5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þegar sérstaklega stendur á og hæ jarfélag telur nauðsynlegt fjTÍr ör- 

yggi í bænum, að lögreglulið bæ jarins sé aukið m eir en segir í 1. gr., getur 
bæjarfélagið bætt við varalögreglum önnum , og er þá rík isstjórninni heim ilt 
að greiða allt að helmingi þess kostnaðar, sem leiðir af aukningunni, en þó 
eigi hæ rri fjárhæ ð en sem nem ur Vj kostnaðar af hinu reglulega lögregluliði.

6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Löggæzlumenn, hvort sem eru í föstu starfi eða kvaddir lögreglunni til 

aðstoðar, eru sýslunarmenn ríkisins. Þeir eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og 
tjón, er þeir verða fyrir vegna starfsins.

7. Á eftir 6. gr. komi tvær nýjar greinar, sem orðist svo:
a. Rikisstjórninni er heimilt að greiða úr rikissjóði óhjákvæmilegan kostn- 

að samkvæmt lögum þessum.
b. Lög þessi öðlast þegar gildi.

8. Fyrirsögn frv. verði:
F rum varp  til laga um löggæzlu.

Alþingi, 29. apríl 4933.
Ingvar Pálmason, 
form. og frsm.

Jónas Jónsson, 
fundaskrifari.


