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SÝSLUMAÐURINNÁ S'EYÐISFWÐI---------

Umsögn:

Efni: Frumvarp til laga um breytingar á lögreglulogum nr. 90/1996 og logum um
framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 92/1989. Þskj. 759. 520 mál. 

Athugasemd við 2. gr. frumvarpsins.

2. tl. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 90/1996 orðast svo:
Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli fer með lögreglustjórn sem tilheyra umdæmi 

sýslumannsins í Keflavík auk auk þeirra svæða á Suðurnesjum sem eru varnarasvæði samkvœmt 
varnarsamningi Islands og BandaríJganna. Sýslumaðurinn í Borgarnesi auk þeirra svœða sem 
tilheyra umdæmi sýslumannsins í Búðardal. Sýslumaðurinn á Isafirði auk þeirra svæða sem 
tilheyra sýslumönnunum á Patreksfirði, Bolungarvík og á Hólmavík. Sýslumaðurinn á Akureyri 
auk þeirra svæða sem tilheyra sýslumanninum á Ólafsfirði og Siglufirði. Sýslumaðurinn á 
Eskifirði auk þeirra svæða sem tilheyra sýslumanninum á Höfn. Sýslumaðurinn á Hvolsvelli auk 
þeirra svæða sem tilheyra sýslumanninum í Vík.

Umdæmi lögreglustjóra samkvæmt þessum tölulið skulu að öðru leyti ákveðin með 
reglugerð að fenginni umsögn viðkomandi lögreglustjóra og sveitarstjórna.

3. tl. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 90/1996 orðast svo:
Sýslumenn með aðsetur á Akranesi, í Stykkishólmi, á Blönduósi, á Sauðárkróki, á 

Húsavík, á Seyðisfirði, í Vestmannaeyjum og á Selfossi.

Skýringar með breytingu á 2. gr. frumvarpsins.

2. töluliður 1. mgr. 6. gr. laga nr. 90/1996.
Staða sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli er sú sama og staða sýslumannsins í 

Borgamesi, á Isafirði, á Akureyri, á Eskifirði og á Hvolsvelli. Sammerkt er með þessum 
embættum að þau taka við lögreglustjóm annarra sýslumannsembætta auk þess að fara áfram 
með bæði lögreglustjóm í sínu umdæmi svo og að vera áfram sýslumenn í sínu umdæmi 
óbreyttu. Því er óeðlilegt og ósamræmi í því að skera sýslumanninn á Keflavíkurflugvelli einan 
út úr og skýra það embætti uppá nýtt. Rök má því færa fyrir því að sýslumaðurinn á Akureyri 
ætti því einnig að heita “Lögreglustjórinn á Norðurlandi”, sýslumaðurinn á ísafirði “ 
Lögreglustjóri Vestfjarða”o.s.frv. Því er hins vegar ekki verið að breyta og því óeðlilegt að 
breyta heitinu á einu slíku embætti en ekki öðru. Ofangreind rök eiga ekki við um 
lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu því hann er ekki jafnhliða sýslumaður.
Eðlilegt er að taka þau embætti sem fara með sama hlutverk, þ.e. að fara með lögreglustjóm í 
umdæmum sem heyra undir aðra sýslumenn en þá sjálfa, saman í sama tölulið.

Eðlilegt er að heiti embættisins sé bundið við staðsetningu þess sbr. og 7. gr. 
frumvarpsins þar sem aðsetur sýslumanna eru talin upp þ.á.m. Keflavíkurflugvöllur.

Aðsetur: Sími Bréfasími Kennitala
Adalskriístoía, Bjoifsgötu 7,710 Seyðisfirði 470 210(3 4721113 490169-5479

Umboðsskrifstofa, Lvngási '15,700 Egilssíððuin 4712430 471 2431 Bankareikningwr
Umboðsskrifstofa, Lónabraut 2,690 Vopnafírði 4731405 473 1359 0176-26-511
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3. tl. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 90/1996.
Eðlilegt er og samfella í því að telja síðast upp þau umdæmi þar sem engin breyting 

verður á umdæmismörkum í lögreglustjóm né breytingar frá fyrri skipan.

Athugasemd við 3. gr. frumvarpsins.

7. tl. 8. gr. laganna sbr. 2. gr. laga nr. 56/2004 ásamt fyrirsögnum orðast svo: 
lögreglustjórans á Keflavíkurflugvelli fyrir umdæmi hans.

Skýringar með breytingu á 3. gr. frumvarpsins.
7. tölulið 8, gr. er breytt í samræmi við breytingu á 2. tl. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 90/1996 og 
þarfnast ekki frekari skýringa.

Athugasemd við 4. gr. frumvarpsins.

4. gr. fhimvarpsins orðist svo:
I stað orðsins„vararíkislögreglustjóri” í 1. mgr. 9. gr. lagannna kemur: 

aðstoðarríkislögreglustjórar; og í stað orðanna „varalögreglustjórinn í Reykjavík” í sömu 
málsgrein kemur: aðstoðarlögreglustjórar á höfuðborgarsvæðinu og á Keflavíkurflugvelli.

Skýringar með breytingu á 4. gr. frumvarpsins.
í samræmi við fyrri athugasemdir þá yrði aðstoðarlögreglustjórar á höfuðborgarsvæðinu og á 
Keflavíkurflugvelli.

Athugasemd við 8. gr. frumvarpsins.
1. mgr. 3. gr. laga nr. 92/1989 orðast svo.

Með þau verkefni sem sýslumönnum eru falin í öðrum umdæmum fara lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvœðinu, tollstjórinn í Reykjavík og sýslumennirnir í Hafnarfirði,, í Kópavogi, í 
Reykjanesbœ og í Reykjavík sem hér segir:
1. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvœðinu fer með lögreglustjórn, þar á meðal
útlendingaeftirlit..........(áfram óbreytt út málsgreinina )

2. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
Um lögreglustjórn i umdæmum sýslumannanna í Búðardal, á Patreksfirði, í Bolundarvík, 

á Hólmavík, á Sigluflrði, á Olafsflrði, á Höfn, í Vík, í Grindavík, í Sandgerði, í Gerðahreppi, í 
Reykjanesbæ og í Sveitarfélaginu Vogum fer samkvæmt lögreglulögum.

3. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
Dómsmálaráðherra og utanríkisráðherra setja sér sameiginlegar leiðbeinandi reglur um 

meðferð og úrlausn mála sem varða verksvið sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli. Skulu reglur 
þessar birtar.

Aðsetur:
Adaiskriístoía, Bjólfsgötu 7 , 710 Seydisfirði 

Umboðsskrifstofa, Lyngási 15,700 Egílsstödum
13 mboðsskrifstofa, Lórtabraut 2, 690 Vopnafirði

470 2100
471 2430 
473 1405

Sími Bréfasínii
4721113 
471 2431 
473 1359

Kennitaia
490169-5479 

Bankareikningur 
0176-26-511
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Skýringar með breytingu á 8. gr. frumvarpsins.

1. mgr. 3. gr. laganr. 92/1989.
Eðlilegt er að taka lögreglustjórann á Suðumesjum og sýslumanninn á Keflavíkurflugvelli út úr 
þessari málsgrein þar sem hlutverk hans er í eðli sínu það sama og á Akureyri, Eskifirði, ísafirði, 
Borgamesi og Hvolsvelli, þ.e. hann gegnir sýslumannshlutverkinu áfram en fær auk þess undir 
sig lögreglustjóm sem áður var undir öðrum sýslumönnum (lögreglustjórum).
1. tl. 1. mgr. 3. gr.
Lögreglustjórinn á Suðumesjum er felldur niður og er það í samræmi við það sem áður hefur 
verið lagt til.

2. mgr. 3. gr.
Hér er lagt til að þau sveitarfélög sem áður lutu lögreglustjóm sýslumannsins í Keflavík verði 
talin upp og tilgreint að með lögreglustjóm þeirra sveitarfélaga fari samkvæmt lögreglulögum. Er 
þeim sveitarfélögum bætt við þau sveitarfélög sem einnig eru að missa lögreglustjóm frá sínum 
sýslumanni yfir til annarra sýslumanna/lögreglustjóra.

Athusasemd við ákvæði til bráðabirgða.

1. mgr. orðast svo:
Starfsmenn lögregluembœttanna á höfuðborgarsvæðinu skulu hafa forgang að störfum 

hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvœðinu. Þeir skulu við þann flutning njóta áunninna 
réttinda sinna. Starfsmenn þeirra lögregluembætta sem flytjast undir stjóm annarra 
lögregluumdæma við breytingu á lögreglulögunum, skulu hafa forgang að störfum hjá nýjum 
lögreglustjórum. Þeir skulu við þann flutning njóta áunninna réttinda sinna.

Skýring með breytingum á ákvæði til bráðabirgða.

Nauðsynlegt er að taka af öll tvímæli um að allir sem gegna störfum hjá lögreglu ríkisins njóti 
sömu réttinda við flutning á milli umdæma. Eins og ákvæði til bráðabirgða er orðað í 
frumvarpinu eru það einungis starfsmenn lögregluembættanna á höfuðborgarsvæðinu sem skulu 
hafa forgang að störfum hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Vafi og hugsanlegir 
árekstrar geta vaknað hjá starfsmönnum hjá öðrum embættum um stöðu sína varðandi áunnin 
réttindi sín svo og rétt til að halda stöðu sinni flytjist lögreglustjóm frá einum sýslumanni til 
annars. í raun eru starfsmenn þeirra lögreglustjóra sem missa lögreglustjóm að fá nýjan 
vinnuveitanda svo líta má svo á að sömu eða svipuð sjónarmið eigi við um réttarstöðu þessara 
starfsmanna og þegar um yfirtöku eða samruna fyrirtækja á sér stað í einkageiranum.

Sýslumaðurinn á Seyðisfirði 
09. mars 2006
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