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Efni: Frumvarp til Iaga um breytingu á lögreglulögum, og lögum um framkvæmdarvald 
ríkisins í héraði, þskj. 759 - 520. mál.

Umsögn BSRB um framangreint frumvarp lýtur eingöngu að réttindum starfsmanna en ekki 

sjálfum kerfísbreytingunum. í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins er mælt fyrir um forgangsrétt 

starfsmanna lögregluembættanna á höfuðborgarsvæðinu til starfa hjá nýju embætti 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. I 1. mgr. segir svo:

„Starfsmenn lögregluembœttanna á höfuðborgarsvœðinu skulu hafa forgang að störfum hjá 
embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvœðinu. Þeir skulu við þann flutning njóta áunninna 
réttinda sinna. “

í fyrsta lagi leggur BSRB mikla áherslu á að engin breyting verði á réttindum starfsmanna 

samkvæmt kjarasamningi eða ráðningarsamningi við þessa breytingu og að það nái til allra 

starfsmanna hvort sem þeir séu fastráðnir eða ráðnir tímabundið. Nauðsynlegt er að skýrt sé 

kveðið á um það, enda er það forsenda stuðnings Landssambands lögreglumanna - LL við 

umræddar breytingar. Þá er ekki nóg að vísa til „áunninna réttinda“, það vísar einungis til 

þeirra réttinda sem starfsmenn hafa unnið sér inn við flutning, ekki til framtíðarréttinda. 

Orðalagið þarf að taka af öll tvímæli um að við flutninginn verði engin skerðing á réttindum. I 

öðru lagi er ekki nóg að tala um „forgang að störfum“ heldur þarf að mæla skýrt fyrir um að 

allir fái störf hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.

í þriðja lagi leggur BSRB til að mælt verði fyrir um það í frumvarpinu að LL eigi fulltrúa í 

þeirri þriggja manna nefnd sem skipuð verður samkvæmt 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða. Sú 

nefnd mun hafa það hlutverk að meta með hvaða hætti markmið um aukna og eflda löggæslu 

hafa náð fram að ganga og enginn er til þess betur fallinn en stéttarfélag þeirra starfsmanna 

sem halda uppi löggæslu í landinu.
Að öðru leyti er tekið undir sjónarmið sem koma fram í umsögn LL um frumvarpið.
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