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Með bréfi dagsettu 30. nóvember sl. fór efnahags- og viðskiptanefiid Alþingis 
fram á umsögn Sýslumannafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu 
lögreglulögum nr. 90/1196 og lögum um framkvæmdavald ríkisins í héraði nr. 
92/1989, 520. mál, skipulag lögreglunnar.

Stjóm félagsins hefiir fjallaði um frumvarpið. Um er að ræða mál sem hefur 
víðtæk áhrif á störf félagsmanna Sýslumannafélags íslands. Nokkur umræða hefur 
farið fram um tillögur um nýskipan lögreglu innan félagsins, sérstaklega í kjölfar 
útgáfu skýrslu verkefnisstjómar um nýskipan lögreglumála í janúar 2005. Af því 
tilefni var haldinn félagsfúndur á Hótel Rangá 14. -15. apríl 2005 og á fundinum 
samþykkt ályktun félagsfundar dags. 15. apríl 2005. Sendist hún hjálagt en hún felur í 
sér afstöðu félagsmanna til meginefiiis fiumvarpsins.



Ályktun fundar Sýslumannafélags íslands 
á Hótel Rangá 15. apríl 2005.

í nóvember 2003 skipaði herra Bjöm Bjamason, dóms- og 
kirkjumálaráðherra verkefhisstjóm til að semja tillögur um nýskipan 
lögreglumála. í skipunarbréfi verkefhisstjómarinnar kemur fram að 
dómsmálaráðherra hafi ákveðið að beita sér fyrir breytingum á 
umdæmaskipan löggæslu og innra starfi lögreglunnar án þess að fækka 
sýslumönnum. í skipunarbréfmu kemur jafnframt fram að markmiðið, 
sem að sé stefnt sé að löggæsla og ákæruvald hafi í fullu tré við þá sem 
gerast brotlegir við lögin og standi þeim helst feti framar. 
Verkefnisstjómin skilaði ítarlegri skýrslu um nýskipan lögreglumála í 
janúar sl.

Félagsfundur Sýslumannafélags íslands hefur í dag fjallað ítarlega um 
skýrslu verkefhisstjómarinnar og farið yfir hugmyndir hennar. Jafnframt 
hafa verið ræddar margar aðrar hugmyndir sem t.d. koma fram í skýrslu 
starfshóps á vegum Sýslumannafélagi Islands sem kom út í febrúar 2005.

Félagsfundurinn fagnar því framtaki dómsmálaráðherra að taka til 
skoðunar með hvaða hætti unnt sé að bæta starfsemi lögreglu hér á landi 
og tekur undir þau markmið ráðherra að rétt sé að efla og styrkja starf 
lögreglunnar.

Félagsfundurinn tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í skýrslu 
verkefhisstjómarinnar að úrbóta sé þörf á skipulagi löggæslumála á 
Islandi og leita þurfi allra leiða til að bæta starfsemi lögreglunnar og gera 
lögregluna, bæði einstök lið og sem heild, hæfari til að sinna lögbundnum 
verkefnum. Að mati verkefhisstjómarinnar er stækkun umdæma og 
sameining lögregluliða forsenda fyrir hvers konar umbótum á sviði 
löggæslu.

Félagsfundurinn tekur undir þau sjónarmið verkefhisstjómarinnar að rétt 
sé að gera breytingar á skipulagi lögreglunnar í landinu. Félagsfundurinn 
er sammála verkefhisstjóminni að vænlegasta leiðin til þess að ná settu 
markmiði, miðað við þær forsendur sem verkefhisstjóminni vom gefiiar, 
sé að fækka og um leið stækka lögregluumdæmin í landinu. 
Félagsfundurinn telur hins vegar að ekki eigi að ganga eins langt og 
verkefnisstjómin leggur til í því að fækka lögregluembættum. Ef farið 
verður að tillögum verkefiiisstjómarinnar að fækka í einum áfanga 
lögregluembættum í 5-7 telur félagsfundurinn að hætta sé á að ekki verði 
náð þeim markmiðum sem að er stefnt með þessari breytingu þ.e. að
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tryggja öryggi borgaranna og að þjónusta lögreglunnar sé til fyrirmyndar. 
Félagsfundurinn telur rétt að lögregluembættum verði fækkað í 12 - 16. 
Fjölda og legu umdæma þarf að ákveða með hlutlægum hætti í samráði 
við hagsmunaaðila, þ.m.t. sveitastjómir, svo að sem víðtækust sátt náist 
um nýskipan lögreglumála og að settum markmiðum verði náð. Ef 
lögregluumdæmin verða stækkuð í samræmi við tillögur félagsfundarins 
má leiða að því líkum að lögreglan verði betur i stakk búin til þess að 
takast á við fyrirliggjandi verkefiii, tryggja öryggi borgaranna, veita 
fullnægjandi þjónustu hvar sem er á landinu og standa undir þeim kröfum 
sem gerðar eru til lögreglunnar. Félagsfundurinn telur eðlilegt að að 
tilteknum tíma liðnum, t.d. 5 ámm, verði reynslan af þessum beytingum 
metin og teknar ákvarðanir um hvort rétt sé að gera frekari breytingar á 
skipulagi lögreglunnar en hér em lagðar til.

Fundurinn telur nauðsynlegt að samhliða breytingum á 
löggæsluumdæmum verði þeim sýslumannsembættum sem ekki fara með 
lögreglustjóm, tryggð ný og aukin verkefiii. Lagt er til að 
dómsmálaráðuneytið taki forystu í því máli og vinni að því í góðu 
samstarfi við sýslumenn.

Félagsfundurinn er sammála þeim hugmyndum, sem koma fram í 
viðaukum í skýrslu verkefhisstjómarinnar að æskilegast væri að embætti 
ríkislögreglustjóra fari með verkefiii á sviði stefnumörkunar og 
samræmingar en ekki virka löggæslu, sem rekin er samhliða annarri 
löggæslu og snýr að almenningi út á við t.d. umferðarlöggæslu, sérsveit, 
rannsóknum mála o.fl. Með því að fækka og um leið stækka 
lögregluumdæmin í landinu verða til stórar og öflugar einingar sem verða 
hæfar og vel í stakk búnar til að taka að sér mörg af þeim verkefiium sem 
ríkislögreglustjórinn hefur sinnt hingað til en ættu frekar heima hjá 
lögreglustjómm. Því er eðlilegt að færa verkefni fjarskiptamiðstöðvar, 
sérsveitar, umferðardeildar, alþjóðadeildar, áfengisefitirlits-, 
vopnalagamál og e.t.v. fleiri verkefni til lögreglustjóra til að styrkja enn 
frekar starf þessara nýju öflugu lögreglueininga.

Félagsfundurinn telur yfirgnæfandi líkur á og reyndar að hjá því verði 
ekki komist, að tollstjóm flytjist til þeirra sýslumanna sem fara með 
lögreglustjóm og að tollumdæmi landsins verði hin sömu og hin nýju 
lögregluumdæmi. Ljóst er að störf tollvarða og lögreglumanna em nú 
víða samþætt hjá sýslumannsembættum og raunar brýnt að báðar 
starfsstéttir starfi náið saman. í dag er málum þannig háttað að í mörgum 
tollumdæmum em ekki starfandi tollverðir heldur annast lögreglumenn 
tollgæslu af hagkvæmnisástæðum. Þá er rétt að hafa hugfast að tollverðir
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fara með lögregluvald á sínu starfssviði og þegar þeir annast eða aðstoða 
við löggæslu, sbr. 4.tl. 9. gr. lögreglulaga.

Félagsfundurinn hvetur dómsmálaráðherra til að ljúka þeirri vinnu sem nú 
er hafm um nýskipan lögreglumála. Mikilvægt er að mótuð sé skýr stefna 
í þessum málaflokki og að sett sé fram áætlun um með hvaða hætti og á 
hvaða tíma innleiða eigi breytingar sem miða að því að efla og styrkja 
starf lögreglunnar i landinu. Samhliða þvi fari fram framtíðarstefnumótun 
varðandi aðra starfsemi sýslumannaembættanna 1 landinu.

Sýslumannafélag íslands er reiðubúið að vinna að þessu verkefni með 
dómsmálaráðuneytinu og öðrum hagsmunaaðilum með það að markmiði 
að unnt sé að taka ákvaðanir í þessu máli sem fyrst og hefja nauðsynlega 
undirbúningsvinnu.
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