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Umsögn sýslumannsins á Höfn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996 
og lögum um framkvæmdavald ríkisins í héraði nr. 92/1989, mál nr. 520.

Embættinu hefur borist erindi allsheijamefiidar með bréfi dags. 23. febrúar s.l. þar sem óskað er 
eftir vimsögn um frumvarp til lögreglulaga og framkvæmdavald ríkisins í héraði.

Undirritaður mun fyrst og fremst tjá sig um þær breytingar sem gert er ráð fyrir í fiumvarpinu að 
verði á embætti sýslumannsins á Höfn, en það eru tvær veigamiklar breytingar, að lögreglustjóm 
fari frá embættinu, sbr. 3.tl. 2. gr. frumvarpsin og að ákæruvald fari frá embættinu, sbr. 3. gr. 
frumvarpsins.

Lögreglustjóm mun færast frá embættinu til Eskifjarðar og mun sýslumaðurinn á Eskifirði fara 
með lögreglustjóm allt frá Vopnafjarðarheiði að mörkum Austur- og Vestur- Skaftafellssýslna 
skammt austan Gíjukvíslar ef 3. tl. 2. gr. frumvarpsins verður samþykktur óbreyttur. Þetta eru 
gríðarlegar vegalengdir og munu þetta vera meiri vegalengdir innan lögregluumdæmis en áður 
hafa þekkst hér á landi. Einungis vegalengdín frá Eskifirði til Hafiiar er svipuð og frá Reykjavík 
til Sauðárkróks eða 294 km. Vegalengdin frá Eskifirði að vesturmörkum umdæmisins á 
Skeiðarársandi er hins vegar 444 km sem er lengra en frá Reykjavík til Akureyrar. Hér eru 
vegalengdir miðaðar við hringveginn.
Ef hægt er að sameina þessi tvö víðáttumiklu lögregluumdæmi og auka og efla með því þjónust 
lögreglu við íbúa svæðisins þá ætti að vera auðvelt að sameina mun fleiri lögregluumdæmi en 
gert er ráð fyrir í frumvarpinu.
Dagleg samskipti lögreglustjóra og lögreglumanna munu að líkindum minnka ef frumvarp þetta 
verður að lögum og þó að fjarvinnsla og rafræn samskipti séu sífellt að aukast og batna þá munu 
þau ekki að fullu koma í stað daglegra persónulegra samskipta

Þetta mun að sjálfsögðu ekki bjóða upp á að lögreglurannsóknir verði með hægu móti gerðar eða 
þeim stjómað í smáatriðum frá rannsóknalögreglumanni og sýslumanni eða löglærðum fiilltrúa 
hans á Eskifirði. Eg tel að þó að ef af breytingunni verði þá muni verða að hafa rannsóknir áfram 
að mestu leyti hjá lögreglunni á Höfn. Lögreglan á Höfii hefur sinnt til þessa öllum rannsóknum 
nema þeim sem eru mjög sérhæfðar, t.d. flóknum fjámunabrotum, brunarannsóknum og 
kynferðisbrotum gagnvart bömum. Embættið hefur til þessa aldrei leitað aðstoðar til annars 
sýslumannsembættisins vegna slíkra rannsókna, heldur leitað til ríkislögreglustjóra áður 
rannsóknarlögreglu ríkisins og lögreglustjórans í Reykjavík, en þar er að sjálfsögðu um að ræða 
sérhæfðustu þekkingu og reynslu á slíkum málum og samgöngur við höfuborgarsvæðið greiðari 
og tíðari en við Eskifjörð. Auk þess sem mannafli er þar meiri. Ekki er unt að fullyrða
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nákvæmlega hvað ofl embættið hefur þurft að leita aðstoðar til ríkislögreglustjóra áður 
rannsóknarlögreglu ríkisins og lögreglustjórans í Reykjavík, en undirritaður hefur verið 
sýslumaður hér á Höfn i rúm 20 ár og telur að hann hafi leitað aðstoðar í u.þ.b. tuttugu skipti og 
honum hafi nægt aðstoð í síma, símbréfi eða tölvupósti í u.þ.b. ijórtán skipti. Þá eru eftir sex 
skipti þar sem lögreglumenn hafa komið hingað á staðinn gagngert til þess að rannsaka mál, en 
það hafa í öllum tilvikum verið brunarannsóknir. Samskipti embættisins við embætti 
ríkislögreglustjóra, áður rannsóknarlögreglu ríkisins og lögreglustjóraembættið í Reykjavík hafa 
öll verið með miklum ágætum þegar aðstoðar hefur verið leitað.
Rétt er að taka það fram að undanfari ár hefur verið starfandi fíknefnalögreglumaður á 
Austurlandi. Hann er staðsettur á Egilsstöðum hjá sýslumanninum á Seyðisfirði, en á einnig að 
sinna embættinu á Eskifirði og Höfii. Það er skemmst frá því að segja að embættið hér á Höfn 
hefur haft afar lítið af þessum lögreglumanni að segja. Hann kemur ekki hingað nema um það sé 
beðið sérstaklega og það er nánast eingöngu þegar haldin er humarhátíð, en það er útihátíð sem 
haldin er einu sinn á ári í byijun júlí, en þá leitar embættið líka aðstoðar frá sýslumanninum á 
Eskifirði til þess að fá lögreglumenn á lögreglubifreið til þess að sinna löggæslu meðan 
skemmtun fer fram. Þá er einnig leitað til sýslumannsins á Eskifirði til þess að fá lögreglumann 
með fikniefnahund og hefur það oftast verið gert í tengslum við humarhátíð. Þessi litlu samskipti 
hafa gengið vel, en óneitanlega vaknar sú spuming hvort með tímanum verði hinar miklu 
vegalengdir til þess að afskiptaleysi verði um lögreglu á Höfn ef frumvarpið verði samþykkt..

í athugasemdum við frumvarpið segir í kafla sem hefur fyrirsögnina framkvæmdanefiid að 
“framkvæmdanefndin taldi að með þessari skipan yrðu rannsóknir sakamála betri, markvissari og 
öflugri alls staðar á landinu, sýnileg löggæsla myndi aukast og unt yrði að halda úti 
sólarhringsvöktum lögreglu víðar á landinu en nú er.”
Undirritaður er þessu ósammála hvað varðar lögregluna á Höfh. Þannig telur undirritaður að 
sólarhringsvaktir komi ekki til greina hér á Höfn, hér verði áfram að vera bakvaktir eins og verið 
hefur og rannsóknir sakamála verði ekki betri, markvissari eða öflugri þegar alls er gætt og hvað 
svo sem átt er við með sýnilegri löggæslu þá bendir ýmislegt til þess að skrifstofuvinna aukist 
hjá lögreglumönnum hér á Höfn varðandi umsóknir leyfa o.þ.h. auk þess sem samskipti þeirra 
við skrifstofu sýslumannsins á Eskifirði hlýtur að krefjast vinnu af því tagi sem ekki telst til 
sýnilegrar löggæslu. Tæpast getur það talist til bóta fyrir lögreglu hér á Höfn að úr lögregluliðinu 
fer lögfræðingur sem vinnur hér á staðnum m.a. að lögreglumálum og lögreglumenn hafa getað 
leitað til undanfarin 30 ár á öllum tíma sólarhrings, bæði á helgum dögum og virkum. Rétt er að 
rifja það upp að lögreglustjóraembætti var stofiiað hér á Höfh áður en sýslumannsembættið var 
stofnað.

Tiu stöðugildi eru nú við embættið. Þeim fækkar um fjögur ef lögreglustjómin fer héðan og 
líklegt er að þá verði rekstur embættisins óhagkvæmari og skilvirkni minni. Vilji hefur komið 
fram hjá ríkisvaldinu til þess að fækka fámennum ríkisstofnunum. Væntanlega mun þá koma til 
álita að leggja sýslumannsembættið hér niður innan nokkurra ára og ekki má gleyma því að oft 
hefur verið rætt um það í fullri alvöru að taka umboð Tryggingastofiiunar ríkisins frá 
sýslumannsembættunum o. fl. Þannig hefur þessi breyting, ef af verður töluverð áhrif á 
viðkomandi byggðarlög.

Þær breytingar sem fram koma í 3. gr. frumvarpsins um lögreglurannsóknir og saksókn munu 
hafa mun minni neikvæð áhrif á störf lögreglu hér á Höfn og sýslumannsembættið í heild.
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Undirritaður telur þetta ekki vera neina mótsögn við það sem hann hefur látið í ljós hér að 
framan varðandi rannsóknimar því flest lögreglumál er hægt að rannsaka án þess að það sé gert 
af sérstökum rannsóknardeildum. Hér skiptir þó mestu máli að allt það sem varðar saksóknina 
getur batnað við það að hún verði á færri höndum en nú er. Núverandi fyrirkomulag hefur þann 
galla að saksókn er of dreifð og getur þetta leitt til ósamræmis og minni skilvirkni varðandi 
saksókn.

Undirritaður telur því að breyta eigi 3. tl. 2. greinar og 5. tl. 3. greinar frumvarpsins á þann veg 
að lögreglustjóm verði áfram hér á Höfii, en lögreglustjórinn á Eskifirði hafi rannsóknardeild og 
saksókn fyrir umdæmið með sama hætti og lögreglustjórann á Seyðisfirði.

Páll Bjömsson sýslumaður


