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Nefiidasvið Alþingis 
Austurstræti 8 -1 0  
150 Rejicjavík

Homafirði, mars 2006.

Málefni: Umsögn vegna bréfs frá nefndasviði Alþingis, dags. 27. feb. 2006, vegna 
umsagnar um frumvarp til lögreglulaga og framkvæmdavald í héraði.

Vegjia ofangreinds bréfs vill bæjarráð Homafjarðar endurtaka og ítreka fyrri bókanir (sjá 
meðfylgjandi bréf til dómsmálaráðherra) og áherslur sem settar voru frarn á fundi á Egilsstöðum 
með nefiidinni sem undirbjó frumvarpið. Rétt er að taka fram að sýslumaðurinn á Eskifirði tók 
undir rökstuðning okkar.

Bæjarráði er full alvara með þessum athugasemdum og óskar eftir að nefiidin skoði þær vandlega 
þar sem ekki gafst tækifæri til að fylgja þeim eftir með fimdum eða viðtölum eins og óskað var eftir 
í meðfylgjandi bréfi.

Virðingarfyllst,

iÁ A M V l
Albert Eymvfíidsson 

bæjarstjóri Homafjarðar



Baýarskrifstofur H ornafjarBar

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 
bt. Bjöm Bjamason ráðherra 
Skuggasundi 
150Reykjavík

Homaíirði, 9. nóvember 2005

Málefni: Bókun Bæjarstjórnar Hornafjarðar um fyrirhugaðan flutning 
lðgreglustjóraembættísins á Höfn til Eskifjarðar.

Á fundi Bæjarstjómar Homafjarðar 8. nóvember s.l. var eftirfarandi bókun samþykkt 
samhljóða:

„Bœjarstjóm Homafjarðar fellsí á þau megin markmið sem sett eru fram í 
tillögum jramkvœmdanefhdar um nýskipan lögreglumála. Bæjarstjóm telur að 
rannsókn og saksókn stærri mála styrkist við sérhæfingU og öflugri deildir. Aftur á 
móti ítrékar bœjársljóm að Austur-SkaftafeUssýsla hefur landfrœðilega sérstöðu í 
þessum málum eins og svo mörgum öðrum. Það er vandséð að íbúar á 
Suðausturhominu fái betri löggœsluþjónustu undir stjóm sýslumannsins á 
Eskifirði. Austur - Skaftafellssýsla er mitt á milli tveggja lögregluumdœma 
samkvcemt tillögum framkvœmdanefhdarinnar og vegalengdir innan 
sveitarfélagsins miídar, um 200 km enda á milli. Auk þess kallar vaxandi umferð 
ferðamanna á virka og sýnilega löggæslu í héraðinu. Það er því brýnt, áður en 
endanleg ákvörðun er tekin, að bæjarstjóm Homafjarðar fái fund með 
dómsmálaráðherra til að rœða skipan lögreglumála í Austur-Skaftafellssýslu. “

í samræmi við niðurlag bókunarinnar er hér með er óskað eftir fundi við þig um málið og 
að haft verði samband við undirritaðan vegna fyriikomulags og tímasetningar fundarins.

Virðingarfyllst,

. ;  *
■'y'Jk !a >v':_ •' V í  - : -

Albért lymundsson ! 
Bæjarstjóri

Meðf.

Afrit fá: þingmenn suður- og norðausturkjördæma, sýslumennimir á Höfn og Esldfirði.
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