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Lögregluskóli ríkisins vísar til bréfs allsheijamefndar, dags. 23. febrúar sl. í bréfinu er 
farið fram á umsögn Lögregluskóla ríkisins um frumvarp til lögreglulaga og 
framkvæmdarvald ríkisins í héraði, 520. mál, skipulag löggæslunnar, 
greiningardeildir.

Lögregluskóli ríkisins, hér eftir nefndur Lögregluskólinn, er í meginatriðum sammála þeim 
breytingum frá gildandi lögum sem fram koma í frumvarpinu og telur að með samþykkt 
efnisatriða þess megi ná fram meginmarkmiðinu, að bæta og efla löggæsluna í landinu með 
breyttu skipulagi lögreglunnar, auk þess sem breytingar á inntökuskilyrðum nýnema í 
Lögregluskólann og sjálfstæði valnefndar sem felast í fhimvarpinu eru taldar vera til bóta.

Lögregluskólinn vill nefna eftirfarandi atriði í umræðu um málið:
S  um greiningardeildir
S  ábending um heiti svæða í lögregluumdæmum 
S  um hæfisskilyrði aðstoðarlögreglustjóra
S  um inntöku nýnema í Lögregluskólann og hlutverk valnefndar skólans 

Um 1. gr. frumvarpsins.
Lögregluskólinn er sammála því að ríkislögreglustjórinn reki ekki áfram stoðdeild sem 
aðstoði lögreglustjóra víðsvegar um landið við rannsóknir alvarlegra brota. Hins vegar er 
eðlilegt að hjá embættinu sé áfram starfrækt sértæk rannsóknardeild sem rannsakar landráð og 
brot gegn stjómskipan ríkisins og æðstu stjómvöldum þess. Lögregluskólinn tekur einnig 
undir þau sjónarmið sem liggja að baki hugmyndinni um stofnun greiningardeilda en 
frumvarpstextinn er skilinn þannig, að í fyrmefndri sértækri deild, sem er og hefur verið 
starfrækt við embætti ríkislögreglustjórans, verði lagt mat á hættu á hryðjuverkum og 
skipulagðri glæpastarfsemi.

Það sem einkennir vinnu lögreglu við „flókin og alvarleg mál eða ógn” er ekki endilega að 
kært hafí verið til lögreglu eða að „formleg” rannsókn eigi sér stað vegna skilgreinds 
sakarefnis; fremur er það svo að lögreglan telur ástæðu til að hefja eftirgrennslan og jafiivel 
framkvæmir n.k. háttsemi- og hættugreiningu sem síðan kann eftir atvikum að leiða til 
hefðbundinnar rannsóknar á meintu sakarefni. Þannig eftirgrennslan og greiningu hefur 
lögregla löngum framkvæmt og með því hefur verið komið í veg fyrir að afbrot af ýmsum 
toga væru framin og einnig hefur með því verið komið upp um framin afbrot.



Um 2. gr. frumvarpsins.
Lögregluskólanum þykir rétt að vekja athygli á heitum sveitarfélaga eins og þau birtast í 1. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins. Sem dæmi má nefna að þar stendur, í 2. tl. 1. mgr., Bessastaðahrepp 
en heiti sveitarfélagins var breytt í Sveitarfélagið Álftanes þann 4. júní 2004, samkvæmt 
auglýsingu um staðfestingu á breyttu stjómsýsluheiti Bessastaðahrepps og heiti 
sveitarstjómar, byggðarráðs og framkvæmdastjóra Sveitarfélagsins Álftaness, nr. 520/2004. 
Fleiri dæmi um ósamræmi í heitum sveitarfélaga er að finna í greininni, t.d. hvað varðar heitið 
Gerðahreppur.

Sömuleiðis er í 2. gr. frumvarpsins fjallað um Hafnarfjörð og Kópavog en væri e.t.v. 
eðlilegra, m.a. til samræmis við notkun á heitinu Reykjavíkurborg, að nota stjómsýsluheiti 
sveitarfélaganna, Hafnarfjarðarkaupstaður og Kópavogsbœr.

í 2. mgr. 2. gr. er gert ráð fyrir því að við tvö stærstu lögregluembættin, lögreglustjórann á 
höfuðborgarsvæðinu og lögreglustjórann á Suðumesjum, skuli starfa aðstoðarlögreglustjórar. 
Lögregluskólanum þykir við hæfí að næstráðandi lögreglustjóra beri heitið 
aðstoðarlögreglustjóri fremur en varalögreglustjóri og þarf ekki að fara um það mörgum 
orðum; það sama á við um heitið vararíkislögreglustjóri. Einnig kann að vera þörf á því að við 
stærstu lögregluembættin verði skipaðir til starfa fleiri en einn aðstoðarlögreglustjóri. Nánar 
er vísað til umfjöllunar um 5. gr. frumvarpsins hér á eftir.

Um 3. gr. frumvarpsins.
Lögregluskólinn er mjög sammála þeim megintilgangi fyrirhugaðra breytinga að efla og 
styrkja skuli þann þátt lögreglustarfa um allt land sem lýtur að lögreglurannsóknum 
brotamála.

Um 5. gr. frumvarpsins.
I 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins kemur fram að ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjórar og 
lögreglustjórar skulu fullnægja sömu almennu hæfisskilyrðum og sýslumenn til skipunar í 
embætti. Lögregluskólinn telur að vel fari á því að í lögreglulögunum sjálfum sé skýr 
efnislegur texti þar sem almennu hæfisskilyrðin til skipunar í fyrrgreind æðstu embætti 
lögreglunnar koma fram.

Lögregluskólinn fagnar því að í frumvarpinu skuli gert ráð fyrir því að stjómunamámið sem 
skólinn hefur staðið fyrir síðan árið 2003 geti skipt máli fyrir þá lögreglumenn sem ljúka því 
til að vinna sig upp í stigveldi lögreglunnar. Nám þetta hefur fengið góða dóma en það fer 
fram í skólanum í samstarfi við Endurmenntun Háskóla íslands. Um er að ræða tveggja anna 
nám með vinnu en áður en að námslotum 1 skólanum kemur þurfa nemendur að hafa lokið 
undirbúningsverkefiium með fullnægjandi árangri. Skólinn fór af stað með þetta nám með það 
meginmarkmið að leiðarljósi að þeir nemendur sem ljúka náminu verði hæfari en áður til að 
sinna stjómunarstörfum í lögreglunni. Framtíðarsýn skólans var sú að sá tími kæmi að 
menntunin sem nemendur öðlast með náminu verði hæfisskilyrði vegna tiltekinna 
stjómunarstarfa í lögreglu. Vorum við þá fyrst og fremst með í huga störf sem sinnt er af 
lögreglumönnum sem starfa í hærri stigum í stigveldi lögreglunnar. Tveir námshópar hafa 
lokið þessu sértæka stjómunamámi með fullnægjandi árangri; þriðji hópurinn lýkur því í júní 
n.k. og sá fjórði er um þessar mundir að hefja undirbúningsnámið.

Tugir yfir- og aðstoðaryfírlögregluþjóna eru starfandi í lögreglu ríkisins en það em tvö hæstu 
starfsstig lögreglumanna; margir þeirra fara með daglega stjóm lögregluliða í umboði 
lögreglustjóra, sbr. 7. gr. reglugerðar um starfsstig innan lögreglunnar nr. 49/2002. Löglærðir



starfsmenn sem ekki em menntaðir lögreglumenn hafa auk þess ávallt verið lögreglustjórum 
til aðstoðar við stjómun embætta.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir því að lögreglumaður sem lokið hefur 
stjómunamámi frá Lögregluskólanum eða öðru sambærilegu námi, og sem hefur verið 
stjómandi innan lögreglunnar í þijú ár, uppfylli menntunar- og starfsreynsluskilyrði til að geta 
fengið skipun sem aðstoðarlögreglustjóri.

Lögregluskólinn telur mikilvægt að verksvið og ábyrgð starfsstigs aðstoðarlögreglustjóra 
verði vel skilgreint. Hlýtur það að teljast nauðsynlegt með tilliti til verksviðs og ábyrgðar 
yfirlögregluþjóna sem þegar liggur fyrir.

Lögregluskólinn vill auk þess sérstaklega vekja athygli á orðalaginu í b-lið 3. mgr. 5. gr. 
frumvarpsins þar sem segir „...eða verið stjómandi innan lögreglunnar”. Mælt er með því að 
skilgreina orðið „stjómandi” þannig að ljóst sé hvaða störf lögreglumanna átt er við en að 
óbreyttu orðalagi koma mörg og misjafiilega ábyrgðarmikil störf til greina.

Þá er rétt að geta þess að samkvæmt 3. gr. lögreglulaganna teljast þeir til lögreglumanna sem 
skipaðir em eða settir til lögreglustarfs samkvæmt 3. mgr. 28. gr. laganna eða ráðnir 
tímabundið samkv. 4. mgr. 28. gr. Verði 28. gr. breytt eins og lagt er til í 5. gr. frumvarpsins 
þarf jafnframt að huga að breytingu á 3. gr. laganna varðandi tilvísanimar í 28. gr. þar sem 
málsgreinar munu breytast.

Um 6. gr. frumvarpsins.
Lögregluskólinn mælir eindregið með þeim breytingum sem fram koma í frumvarpinu 
varðandi inntökuskilyrði nýnema við skólann og aukið hlutverk valnefndar skólans en tillaga 
um þessa breytingu kom frá skólanum.

Lokaorð til umhugsunar varðandi heiti embætta.
Að síðustu er þess að geta að Lögregluskólinn vonast til þess að löggjafinn muni taka það upp 
að rita upphafsstafi í heiti sjálfstæðra stofnana með stómm staf, jafnvel heiti stofnana sem 
heita það sama og titill forstöðumannsins. Með því væri m.a. ljóst hveiju sinni, fremur en nú 
er, hvort verið er að fjalla um sjálfa stofnunina eða embættismanninn.

F.h. Lögregluskóla ríkisins


