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Reykjavik, 7. mars 2002.

Umsögn Lögreglustjórans í Reykjavík um frumvarp til laga um breyting á 
almennum hegningarlögum og lögreglulögum.

Lögreglustjórinn i Reykjavik hefur farið yfir ofangreint lagafrumvarp.

Engar athugasemdir eru gerðar við fyrirhugaða breytingu á almennum 
hegningarlögum. Hins vegar vill embættið leggja til að 3. mgr. 6. gr. frumvarpsins 
verði breytt þannig:

“Þeim sem náð hafa 65 ára aldri við gildistöku laganna en eru ekki orðnir 70 ára skal 
veitt lausn frá embætti í síðasta lagi frá og með 1. maí 2003. Oski þeir þess að eldri 
reglur um starfslokaaldur gildi um þá skulu þeir setja fram slíka ósk innan 6 
mánaða frá  gildistöku laganna. Skal þá senda bréflega tilkynningu þess efnis til 
ríki slögreglu stj óra.

Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur orðið þess áskynja að þeir lögreglumenn sem nú 
eru um og yfir 65 ára að aldri eru margir hverjir ekki undir það búnir að hætta störfum 
og setjast i helgan stein eftir nokkra mánuði. Hinn lækkaði starfslokaaldur er þeim slík 
nýjung að fæstir hafa leitt að því hugann hvað þeir eigi að hafa fyrir stafni eftir 
starfslok. Því gæti raunin orðið sú að stór hópur myndi óska þess að eldri reglur um 
starfslokaaldur gilti i stað hinna nýju. Því er hér lagt til að nokkuð verði teygt á þeim 
tima sem er til stefnu og miðað verði við 1. maí 2003, í stað 1. október 2002. í stað 1. 
maí mætti allt eins hugsa sér 1. júní 2003, en aðalatriðið er að embættið þarf að geta 
brugðist við með ráðningum nýrra lögreglumanna eða afleysingamanna. I þvi tilliti er 
1. október afar óheppileg dagsetning.

Að öðru leyti en að ofan greinir eru ekki gerðar athugasemdir við frumvarpið.

^/Virðingarfyllst,

undur Einarsson, 
greglustjóri.


