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Umsðgn um frumvarp til laga um breytingu á alm. hgl. og lögreglulogum.

I. Breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19.12. febrúar 1940

Um 1. gr.
Tekið er undir þau sjónarmið sem reifuð eru í greinargerð með frumvarpinu og er 
eindregið hvatt til þess að frumvarpið verði samþykkt.

II. Breyting á lögreglulögum, nr. 90 13. júní 1996.

Um 2. gr.
Sömuleiðis er tekið undir þau sjónarmið sem reifuð eru í greinargerð. Fagna ber því að 
skýrar sé kveðið á um heimildir lögreglu, en líklegt er að háttsemi sú sem hér er borið 
niður á kunni að færast í vöxt samfara auknum samskiptum við aðrar þjóðir svo sem 
með alþjóðlegu fundahaldi hér á landi.

Um 3. og 6. gr.
Frumvarp það sem hér um ræðir tengist frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 493. mál. Við lestur frumvarpanna kemur i ljós 
ákveðið misræmi, þ.e. lögreglulagafrumvarpið (494 mál) gerir ráð fyrir "að 
lögreglumenn skuli leystir frá embætti þegar þeir eru orðnir fullra 65 ára eða fyrr, eftir 
því sem dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð", en frumvarp um breytingu á 
lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins gerir ekki ráð fyrir því að 
dómsmálaráðherra geti ákveðið lægri aldur með reglugerð. Að mati 
ríkislögreglustjórans þarf þetta að fara saman þannig, að ef dómsmálaráðherra lækkar 
aldursmörk með reglugerð njóti lögreglumenn fullra lífeyrisréttinda frá þeim 
aldursmörkum sem ákveðin verða.

Ríkislögreglustjórinn hefiir lagt til við efnahags- og viðskiptanefhd Alþingis, að 1. gr. 
lífeyrisfrumvarpsins verði samræmd þeim texta sem er i frumvarpi til breytinga á 
lögreglulögum (494 mál).
í 6. gr. þessa frumvarps er ákvæði um að þeir lögreglumenn, sem orðnir eru 65 ára við
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gildistöku frumvarpsins, skuli hætta störfum eigi síðar en 1. október 2002, óski þeir 
ekki eftir að taka lífeyri samkvæmt eldri reglum innan 6 mánaða frá gildistöku 
laganna. Ríkislögreglustjórinn hefur heyrt þá gagnrýni, að hér sé um of skamman 
aðlögunartíma að ræða og leggur því til að miðað verði við 1. maí 2003 í stað 1. 
október 2002, en samt sem áður verði viðkomandi að velja á milli nýja og gamla 
kerfísins innan 6 mánaða frá gildistöku laganna með formlegri tilkynningu til 
ríkislögreglustjórans þar um. Dagsetningin 1. maí er við það miðuð, að þá taki 
viðkomandi lögreglumaður heilt orlofsár (30 virka daga) með sér við starfslok.

Um 4. og 5. gr.
Ekki þykja efiii til athugasemda vegna þessara greina.
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