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Umsogn um frumvarp tíl laga um breytingu á logreglulögum, nr. 90/1996, og lögum 
nr. 92/1989, um framkvæmdarvald ríkisins í héraði. 520. máL

Lögreglustjórinn í Reykjavík fegnar framkomnu fmmvarpi og telur löngu tímabært að 
breyta skipan lögregluumdæma i landinu, fækka umdæmum og stækka þau og styrkja 
með því lögregluna, bæði inn á við og ekki síður út á við. Raunar hefúr það verið skoðun 
yfírstjómar embættisins að ganga ætti lengra í þeim efiium en hér er lagt til og lita þá til 
nágrannaþjóða okkar þar sem umdæmin eru stærri og fjöldi ibúa i hveiju 
lögregluumdæmi mun meiri en hér verður. Vissulega þarf þó samhliða að líta til 
landfræðilegra aðstæðna hér á landi sem og samgangna og staðhátta að öðru leyti.

Umsögn embættisins lýtur eingöngu að þvi nýja starfeheiti, aðstoðarlögreglustjórar, sem 
kemur fyrir í nokkrum ákvæðum frumvarps til laga um breytingu á lögreglulögum, sbr. 2. 
mgr. 2. gr., 4. gr., og 1. mgr. 5. gr.

I fyrirliggjandi frumvarpi er gert ráð fyrir því að í stað starfsheitisins varalögreglustjórinn 
í Reykjavík komi aðstoðarlögreglustjórar á höjiíðborgarsvœðinu. Um leið er mælt fyrir 
um að aðstoðarlögreglustjórar skuli einnig starfa við nýtt embætti lögreglustjórans á 
Suðumesjum. Þá eru gerðar breytingar á menntunar- og starfsreynslukröfum til þeirra 
sem gegna embætti aðstoðarlögreglustjóra “til að gefa lögreglumönnum með grunn- og 
framhaldsmenntun frá Lögregluskóla ríkisins eða aðra sambærilega framhaldsmenntun á 
sviði stjómunar og að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu sem stjómendum innan 
lögreglunnar færi á að gegna þeim stöðum”, eins og orðrétt segir i athugasemdum við 
frumvarpið.

Með nýjum lögreglulögum, nr. 90/1996, sem tóku gildi þann 1. júlí 1997, var ákveðið að 
við embætti lögreglustjórans í Reykjavík skyldi starfa varalögreglustjóri. Hæfísskilyrði 
fyrir skipun í embætti varalögreglustjóra voru ákveðin hin sömu og fyrir skipun i embætti 
héraðsdómara, að frátöldu skilyrði um lágmarksaldur, sbr. hér 1. tl. 6. gr. og 2. tl. 28. gr. 
lögreglulaga nr. 90/1996. Frá gildistöku laganna hefúr varalögreglustjóri starfað við 
embætti lögreglustjórans í Reykjavík, sem uppfyllt hefiir skilyrði laganna um skipun í 
embætti héraðsdómara.

Fyrirmyndin að stofiiun embættis varalögreglustjóra var sótt til nágrannaþjóða okkar á 
hinum Norðurlöndunum og var hlutverk hans að vera næstráðandi lögreglustjóra og 
staðgengill hans, eins og segir í greinargerð með frumvarpi til lögreglulaga. Starfsheitið
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varalögreglustjóri svarar einnig til sambærilegra starfeheita í lögregluliðum höfuðborga á 
hinum Norðurlöndunum; s.s. visepolitimester í Osló, vicepolitidirektör í Kaupmannahöfh, 
bitradende polischef í Helsinki og bitrádende lánspolismástare í Stokkhólmi. I öllum 
tilvikum eru staðgenglar lögreglustjóra í höfuðborgum Norðurlandaxma með 
embættispróf i lögfræði. Misjafot er milli landa hve margir varalögreglustjóramir eru. I 
Osló og Stokkhólmi eru þeir þrír, allir lögfræðingar i Osló en aðeins einn í Stokkhólmi 
(staðgengill lögreglustjórans). í  Helsinki starfar aðeins einn varalögreglustjóri og hið 
sama er að segja nú um Kaupmannahöfh. Hins vegar eru breytingar fyrirhugaðar i 
Danmörku þann 1. janúar 2007 og er óvíst um fjölda og menntun varalögreglustjóra i 
Kaupmannahöfh. Ekkert bendir þó til annars en að staðgengill Iögreglustjóra verði þar 
lögfræðimenntaður.

í  athugasemdum við frumvarpið er ekki að finna skýringar á því hvers vegna breyta eigi 
starfsheití varalögreglustjóra í aðstoðarlögreglustjóra, né hvaða hlutverki þeir skuli gegna 
verði þeir fleiri en einn. í ljósi þess fyrirkomulags sem tíðkast hjá nágrönnum okkar 
virðist ekkert þvi til fyrirstöðu að starísheitið varalögreglustjóri verði áfram við lýði, 
jafiivel þótt þeir verði fleiri en einn við hið nýja embætti lögreglustjórans á 
höfiiðborgarsvæðinu. Hins vegar þyrfti að taka það fiam í lagatextanum sjálfiim, ekki 
aðeins í athugasemdum við lagafrumvarpið, að staðgengill lögreglustjóra skuli fullnægja 
öllum sömu skilyrðum og lögreglustjórar til skipunar í embættið. Jafhframt teldist það 
ótvírætt til bóta ef mælt væri fyrir um það í frumvarpinu hvert væri hlutverk annarra 
varalögreglustjóra.

Yfirstjóm embættisins telur það umhugsunarefiii hvort réttmætt sé að slaka á 
hæfiskröfum til skipunar í embætti aðstoðarlögreglustjóra og leggja þar að jöfiiu 
lögfræðimenntun og lögreglumenntun, eins og lagt er til í frumvarpinu. Hingað til hefur 
enginn ágreiningur staðið um að lögfræðimenntun væri skilyrði til skipunar í starf 
lögreglustjóra og varalögreglustjóra, enda hefur það sjónarmið almennt verið rikjandi að í 
því fælist ákveðin trygging til handa borgurunum að lögreglan starfaði að lögum. A sama 
hátt hefizr heldur enginn ágreiningur staðið um að lögreglumenn verði þeir einir skipaðir 
sem lokið hafi prófi ftá Lögregluskóla ríkisins og nægir lögfræðimenntun ein þar ekki til. 
Með þessu er síður en svo verið að kasta rýrð á menntun lögreglumanna, enda hefur 
menntun þeirra tekið stakkaskiptum á umliðnum árum og á embætti lögreglustjórans í 
Reykjavík líklega þar diýgstan hlut að máli. Hinu má þó ekki gleyma að í störfum 
varalögreglustjóra eru teknar ákvarðanir sem oft og tíðum varða flókin lögfræðileg 
álitaefni, - ákvarðanir sem snerta öll svið lögfræðinnar og lúta að réttindum og skyldum 
þegnanna.


