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Allsheijamefnd,
Alþingi,
150 Reykjavík.

Keflavík, 8. mars 2006.

Dómsmálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi fhimvarp til laga um breytingu á 

lögreglulögum nr. 90/1996 og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 

92/1989. Markmið breytinganna er að bæta og efla löggæslu í landinu eins og segir í 

athugasemdum við lagafirumvarpið. Allsheijamefnd Alþingis hefur með bréfi dags. 

23. febrúar sl. sent embættinu fhimvarpið til umsagnar. Ég vil leyfa mér að gera 

nokkrar athugasemdir við frumvarpið.

1. 12. tl. 2. gr. frumvarpsins er vísað til Gerðahrepps. Það sveitarfélag 

heitir nú “Sveitarfélagið Garður”.

2. í 3. gr. segir í upphafi að lögregla annist rannsókn brota í samráði við 

ákærendur. Mikilvægt er að skýrt sé kveðið á um hver stýri rannsókn og 

hver fari með yfirstjóm rannóknar. í 2.mgr. 66.gr. laga um meðferð 

opinberra mála segir að ríkissaksóknari geti gefið fyrirmæli um rannsókn 

mála. í 76.gr. segir m.a. að hægt sé að kæra tilteknar ákvarðanir 

lögreglu til ríkissaksóknara. Skv. 77.gr. oml. getur ríkissaksóknari gefið 

lögreglu frekari fyrirmæli um rannsókn máls eftir að lögregla hefur lokið 

rannsókn. Það er að mínu mati óheppilegt að talað sé um samráð í þessu 

sambandi eins og fram kemur í frumvarpinu.

3. í a. lið 5.gr. frumvarpsins er lagt til að aðstoðarlögreglustjórar þurfi ekki 

að fullnægja sömu skilyrðum um menntun og lögreglustjórar, þ.e. hafi 

lokið embættis- eða meistaraprófi í lögfræði eða háskólaprófi í þeirri 

grein sem metin er jafiigild. Lögreglustjórar og aðstoðarlögreglustjórar 

þurfa að að mínu mati að hafa háskólapróf í lögfræði, en það nægir ekki 

að þessir yfirmenn hafi einungis þekkingu á refisrétti og opinberu 

réttarfari. Þjóðfélagið er flóknara en svo að það dugi. Þekking á
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almennri lögfræði, einkamálaréttarfari og stjómsýslurétti er einnig 

nauðsynleg til að lögreglustjórar og aðstoðarlögreglustjórar geti greint 

þau mál sem upp koma og fært fyrir því rök hvort mál heyrir undir 

lögreglu eða ekki. Þeir verða einnig að geta greint á milli þess hvort 

málsmeðferðarreglur laga um meðferð opinberra mála eða 

stjómsýslulaga eigi við og afgreitt málin að hætti viðeigandi reglna.

Flest lögreglumál eru afgreidd af löglærðum fulltrúum lögreglustjóra og 

þeir veita almennt lögreglumönnum leiðbeiningar um hvemig skuli 

standa að málum. Ég tel rétt að styrkja betur stöðu löglærðra fulltrúa 

þannig að skýrt verði að þeir hafi boðvald yfir lögreglumönnum, háum 

og lágum. Verði það ekki gert er hætta á að núningur skapist á milli 

löglærðra fulltrúa og lögreglumanna. Með því að styrkja stöðu 

löglærðra fulltrúa sýnir löggjafinn þeim einnig þá virðingu sem þeir eiga 

skilið fyrir að afla sér framhaldsmenntunar sem er langt umfram 

menntun lögreglumanna, með eða án stjómunamáms.

í 7.gr. fhimvarpsins er fjallað um breytingu 2.gr. laga um 

framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 92/1989. Þar segir að landið 

skiptist í 25 stjómsýsluumdæmi Þar eru upptalin “staðarheiti” þar sem 

sýslumenn hafa hingað til setið, en í 23. lið er vísað til Reykjanesbæjar 

og er þar átt við staðinn Keflavík þar sem sýslumaður hefur aðsetur. 

Reykjanesbær er sameinað sveitarfélag Keflavíkurkaupstaðar, 

Njarðvíkurkaupstaðar og hins foma Hafnahrepps. Mikill ágreiningur 

hefur verið meðal bæjarbúa vim nafngift sveitarfélagsins og í kosningum 

árið 1996 um nafii á það hlaut Suðumesbær 682 atkvæði, Reykjanesbær 

832 atkvæði, en 3.385 atkvæði voru dæmd ógild. Það vekur athygli að 

nafiii embættisins er breytt frá staðarheitinu, en 10 öimur embætti 

breytast ekki: Borgames (Borgarbyggð), Búðardalur (Dalabyggð), 

PatreksQörður (Vesturbyggð), Sauðárkrókur (Sveitarfélagið 

Skagafjörður), Siglufjörður (sameining hefur verið samþykkt við 

Ólafsfjörð, en nafn ekki ákveðið), Eskiljörður (Fjarðabyggð), Höfn 

(Sveitarfélagið Homafjörður), Vík (Mýrdalshreppur), Hvolsvöllur 

(Rangárþing eystra) og Selfoss (Sveitarfélagið Árborg). Ekki er hægt að 

rökstyðja það með því að um sameiningu embættanna í Keflavík og á



Keflavíkurflugvelli sé að ræða, því verið er að kljúfa lögreglu frá 

sýslumannsembættinu i Keflavík, en starfsemi embættisins helst óbreytt 

að öðru leyti. Við sameiningu sveitarfélaga breyta þau oft um nafh. 

Sameiningu sveitarfélaga á Suðumesjum er ekki lokið og má þvi búast 

við að þau breyti enn um nafii. Mikilvægt er að almenningur hafi glögga 

hugmynd um staðsetningu opinberrar þjónustu og legg ég því til að heiti 

sýslumannsembættisins í Keflavík verði áfram kennt við staðarheitið þar 

sem skrifstofan er, eins gert er hjá öðrum embættum. Ef talið er 

nauðsynlegt að breyta nafiii embættisins, er þess óskað að það verði 

kennt við Gullbringusýslu. Mér finnst liggja beint við að sameinað 

lögreglulið verði kennt við Keflavík, en ekki Suðumes, enda hefur 

flugvallarlögreglan sterkar erlendar tengingar og nafhið Keflavík er þjált 

í munni útlendra, en erfiðara er að bera fram nafnið Suðumes á útlensku.

5. í kafla sem ber heitið “Ákvörðun ráðherra” í athugasemdum 

frumvarpsins segir í 4. tl. að lögreglustöðvum verði ekki lokað vegna 

breytinganna. Áréttað er að í reglugerð verði ákveðið að varðstofa skuli 

vera í Grindavík. Ekki er þar minnst á lögreglustöðina í Keflavík.

Hvergi kemur greinilega fram í frumvarpinu á hvem hátt sameining 

lögreglunnar í Keflavík og á Keflavíkurflugvelli muni fara fram, hvort 

byggð verði ný lögreglustöð fyrir alla starfsemina, eða haldið áfram með 

núverandi aðstöðu. Verði lögreglan sameinuð í einni lögreglustöð, 

leggur sýslumaður áherslu á að sú stöð rísi í þéttbýlinu þar sem 

verkefnin verða til og besti kosturinn er að mínu mati að stækka 

núverandi lögreglustöð í Keflavík. Það yrðu mistök að færa 

lögregluvarðstofuna á Keflavíkurflugvöll og flytja þannig þungamiðju 

löggæslunnar frá Keflavík. Þetta verður mönnum ljóst ef þeir bera 

saman verkefni lögreglunnar í Keflavík og á Keflavíkurflugvelli 

undanfarin ár og áratugi. Staðsetning lögreglustöðvar er þáttur í 

sýnilegri löggæslu.

6. í 7.gr. frumvarpsins er fjallað um breytingu 2.gr. laga um 

framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 92/1989. Þar segir að landið 

skiptist í 25 stjómsýsluumdæmi og er Keflavíkurflugvöllur talinn þar á 

meðal. í 3.tl. 3.gr. frumvarps um breytingu á lögum um



framkvæmdarvald kemur fram að sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli 

fari með önnur störf en falla innan marka 1 .tl., sem hann fer þó með sem 

lögreglustjóri á Suðumesjum. Enginn rökstuðningur er fyrir þessari 

ákvörðun og óeðlilegt að lögreglustjórinn á Suðumesjum verði eini 

lögreglustjórinn sem fari með vald skv. lögum um framkvæmdarvald í 

héraði. Legg ég áherslu á að sýslumanninum í Keflavík verði falin þessi 

verkefni, enda er þar fyrir hendi hæft starfsfólk sem hefur mikla 

þekkingu í þessum málaflokkum sem sýslumenn fara með. Samskipti 

við utanríkisráðuneytið ættu ekki að valda vandræðum. Það er sóun á 

skattpeningum almennings að gera út sams konar stofiianir með stuttu 

millibili.

Lögreglustjórar eru yfirmenn almannavama í sínu umdæmi. Mikilvægt 

er að þeir og staðgenglar þeirra séu búsettir í umdæminu þannig að þeir 

geti bragðist skjótt við þegar kallið kemvir. Með búsetu í umdæminu 

öðalst þeir einnig þá staðarþekkingu sem nauðsynleg er til að geta 

stjómað aðgerðum. Lagt er því til að lögr^glustjórar verði skyldaðir til 

að búa í umdæmi sínu.


