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Landssamband lögreglumanna vísar til bréfs allsheijamefiidar, dags. 23. febrúar sl. í 
bréfínu er farið fram á umsðgn Landssambands lögreglumanna um frumvaip til 
lögreglulaga og framkvæmdavald ríkisins í héraði, 520. mál, skipulag löggæslunnar, 
greiningardeildir.

Landssamband lögreglumanna telur írumvarpið afar mikilvægt skref í að bæta umhverfí 
lögreglumanna og efla starfsemi lögreglu í landinu enda hefur undirbúningur að gerð 
þessa frumvarps verið unninn í mikilli og góðri samvinnu við sambandið. Landssamband 
lögreglumanna hefur nokkrar athugasemdir við frumvarpið í núverandi mynd.

í fyrsta lagi er tekið fram í ákvæði til bráðabirgða að starfsmenn lögregluembarttanna á 
höfuðborgarsvæðinu skuli hafa forgang að störfum hjá embætti lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu. Að mati LL er orðaleg þessa ákvæðis ekki fullnægjandi þar sem 
ekki er telrið af skarið í ákvæðinu um að allir starfandi lögreglumenn við embættin skuli 
skilyrðislaust hljóta sömu eða sambærilegar stöður við hið nýja embætti. Afar brýnt er að 
orðalag greinarinnar verði skýrt enda um að ræða gríðarlega mikilvæg réttindi 
viðkomandi lögreglumanna. Það voru helstu forsendur stuðnings LL við umræddar 
breytingar á löggæslu í landinu að allir lögreglumenn héldu áunnum réttindum sínum og 
störfum. Landssamband lögreglumanna leggur til að ákvæðinu verði breytt á eflirfarandi 
veg “allir starfandi lögreglumenn við embastti lögreglustjórans í Reykjavík, 
sýslumannsins í Kópavogi og sýslumannsins í Hafnarfírði hljóta sömu eða sambærilega 
stöður við nýtt embætti lögreglustjórans á höfiiðborgarsvæðinu og skuhi við flutninginn 
njóta allra áunninna réttinda sinna”

í öðru lagi er í 5. gr. frumvarpsins lagt til að hæfisskilyrðum sem gerð eru til 
varalögreglustjóra, nú aðstoðaríögreglustjóra, á höfuðborgarsvæðinu og Suðumesjum 
verði breytt. Er lagt til að ekki aðeins þeir aðilar sem lokið hafi embættisprófi í lögfræði 
eigi möguleika á að hljóta slíkar stöður heldur jafhframt lögreglumenn sem lokið hafa 
námi frá Lögregluskóla ríkisins svo og stjómunarnámi eða öðru sambærilegu námi. 
Landssamband lögreglumanna telur breytingu þessa afar jákvæða þróun enda hefur 
menntun lögreglumanna aukist mikið á síðustu árum, námið orðið mun yfirgripsmeira og 
kröfur til lögreglumanna aukist. Þykir Landssambandi lögreglumanna skjóta skökku við 
að ekki skuli gert ráð fýrir að sömu reglur gildi um menntunarkröfur
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aðstoðarríkislögreglustjóra og annarra aðstoðariögreglustjóra á höfiiðboi^arsvæðinu og 
Suðurnesjum.

Að mati LL er jafnframt mikilvægt að bætt verði inn ákvæði 5. gr. að þeir lögreglumenn 
sem gegna stöðu aðstoðariögregiustjóra og þá aðstoðarríkislögreglustjóra, komi til þess, 
haldi lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem lögreglumenn hafa umfram aðrar stéttir í 
ljósi þess að þessum stöðum geta bæði gegnt lögreglumenn og lögfræðingar. Afar 
misjafriar reglur gilda um lífeyrisréttindi þessara tveggja hópa auk annarra áunninna 
réttínda.

Landssamband lögreglumanna telur mikilvægt að fiilltrúar sambandsins verði kallaðir 
fyrir allshojarnefíid þannig að unnt verði að fylgja nánar eftir athugasemdum þessum og 
rasða almennt um frumvarpið.

F.h. Landssambands lögreghimanna,

Páll E. Winkel framkvæmdastjóri
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