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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum og lögum um 
framkvæmdavald ríkisins í  kéraði, 520. mál

Á fundi borgarráðs 16. þ.m. var lögð fram umsögn skrifstofustjóra lögfræðiskrifstofu 
stjómsýslu- og starfsmannasviðs frá 15. s.m. um frumvarp til laga um breytingu á 
lögreglulögum og lögum um framkvæmdavald ríkisins í héraði, 520. mál.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir

Afrit:
Lögfræðiskrifstofa 
stjónisýslu- og starfsmannasviðs
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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum og lögum um 
framkvœmdavald ríkisins i  héraði, 520. mál.

Ekki er tilefhi til að fjalla um aðra þætti frumvarpsins en þá sem lúta sérstaklega að 
Reykjavíkurborg þótt vitanlega megi taka undir það sem sagt er vera meginmarkmiðið með 
frumvarpinu; að bæta og efla löggæslu í landinu. Samstarf við lögregluyfirvöld um úrræði til 
að bæta löggæslu í borginni hefur verið vaxandi. Reykjavíkurborg hefiir jafiian lagt áherslu á 
aukna og sýnilegri löggæslu í öllum hverfum borgarinnar en þó sérstaklega í miðborginni. 
Jafiiframt hefur verið lögð rík áhersla á betri þjónustu og betri tengsl við nærsamfélagið sem 
og eflingu forvama, umferðareftirlits og veitingastaðaeftirlits. Mikilvægt er að traust og 
árangursríkt samstarfi verði milli hins nýja embættis lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og 
Reykj avíkurborgar.

Með fyrirhugaðri stækkun lögregluumdæmis sem sinna skal löggæslu í höfuðborginni er 
hætta á að ákveðin fjarlægð myndist sem komi niður á grenndar- og forvamarstarfi lögreglu. 
Til að koma í veg fyrir það þarf að tryggja tengsl við þjónustumiðstöðvar og auka sýnileika 
lögreglunnar almennt til að auka öryggi borgarbúa. Nauðsynlegt er að hugað verði að því að 
breytingamar efli hverfastarf enda er sú þekking lögreglumanna á nærsamfélaginu sem fæst 
með slíku starfi afar mikilvæg. Áhersla á þetta atriði er jafiiframt til þess fallin að auka 
þjónustuna við borgarana.

Fram kemur í athugasemdum að lögreglustöðvum verði ekki lokað vegna breytinga á 
lögregluumdæmum. Væntir Reykjavíkurborg þess því að lögreglustöðvar sem nú eru í 
Reykjavík verði þar áfram. Varðandi samstarf lögreglunnar og þjónustumiðstöðva í hverfum 
borgarannar má t.d. líta til Grafarvogs og Breiðholts en þar er löggæslan orðinn óijúfanlegur 
hluti af starfsemi þjónustumiðstöðvanna. Reynslan af því samstarfi hefur sýnt að 
heillavænlegt er að lögreglan vinni eins náið með borgaryfirvöldum og mögulegt er.

í athugasemdum frumvarpsins með 5. gr. er því lýst að menntun lögreglumanna hafi aukist og 
fagnar Reykjavíkurborg þeirri þróun. Vonast er til að sú þróun leiði til enn markvissari og 
betri þjónustu lögreglunnar við borgarana. Lögreglumönnum verður þó einnig að fjölga til að 
svo geti orðið.



Ef frumvarpið nær fram að ganga vill Reykjavíkurborg leggja til breytingu á 2. mgr. ákvæðis 
til bráðabirgða. Þar er kveðið á um að við undirbúning að stofhun lögregluembættis á 
höfuðborgarsvæðinu skuli samráð haft við sveitarfélög á svæðinu. Reykjavíkurborg leggur til 
að fastar verði að orði kveðið á þá leið að stofnuð verði nefnd með fulltrúum sveitarfélaganna 
sem verði lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins til ráðgjafar við undirbúning að stofnun hins 
nýja embættis. Með þeim hætti má m.a. stuðla að tengslum við nærsamfélagið, bættu 
umferðareftirliti og veitingastaðaeftirliti auk eflingar hverfaþjónustu lögreglunnar í 
umdæminu. Eðlilegt er að samráð það sem mælt er fyrir um í frumvarpinu sé formgert í nefiid 
enda er mælt fyrir um aðrar nefndir í ákvæðinu sem ýmist gegna ráðgefandi eða 
eftirlitshlutverki.

Með hliðsjón af framangreindum röksemdum leggur Reykjavíkurborg til að síðasti málsliður 
2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo:

Skal hann í því starfi hafa fullt samráð við sérstaka nefhd sem skipuð skal 
fulltrúum sveitarfélaganna. Skal a.m.k. einn fulltrúi vera frá Reykjavíkurborg.

Að lokum er rétt að ítreka að Reykjavíkurborg leggur á það þunga áherslu að fyrirhugaðar 
breytingar á löggæslu á höfuðborgarsvæðinu leiði raunverulega til þess að þjónustan við 
borgarana aukist og verði í takt við þær kröfur sem gerðar eru til löggæslu í samfélagi 
nútímans.
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Kristbjörg Stephensen hdl. 
skrifstofustjóri


