
Alþingi .vylfín Erindi nr. Þ 132/lo 16
komudagur 3.H. 2ö0<q

Mýrdalshreppur

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

409-III-4 ums skipul löggæslu.doc

Vík, 31. mars 2006

A fundi sveitarstjómar Mýrdalshrepps þann 30. mars sl. frumvarp umskipulags 
löggæslu tekið til umræðu. Eftirfarandi var fært til bókar:

Umsögn um frumvarp um lögreglulaga og framkvœmdavald ríkisins i  
héraði.
Sveitarstjórn ítrekar bókanir sínar frá  fundum 403 og 404 og leggur áherslu á 
að komi til þess að lögregluvald verði tekið frá  embœtti sýslumannsins i Vík 
verði tryggt; að lögreglustöð verði hér áfram, að lögreglumönnum í 
sveitarfélaginu verði ekki fœkkað og að þeir mœti til vinnu sinnar á 
lögreglustöð í Vík. Jafnframt verði tryggt að ný störf verði flutt til embœttis 
sýslumannsins til eflingar embcettinu.

Meðfylgjandi eru afrit af bréfum sem send voru dómsmálaráðherra með 
bókunum funda 403 og 404.

Virðingarfyllst

sveitarstjóri
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Dóms- og kirkjumálaráðherra 
BJÖrn Bjarnason 
Skuggasundi 
150 Reykjavík

404-111-3 dómsraálarh.doc

Vík, 22. nóvember 2005

Á fundum sveitarstjómar Mýrdalshrepps þann 3. og 17. nóvember sl. voru m.a. 
tillögur íramkvæmdanefndar um nýskípan lögreglumála teknar tíl umfjöllunar. 
Eftirfarandi var fært til bókar á fundinum þann 17:

TiUögur framkvœmdanefndar um nýskipan lögreglumála.

Framkvcemdanefndin kynnti tillðgur sínar á fundi á Selfossiþann 15. þ.m. ítillögum  
nefndarinnar er m.a. gert ráð fyrir að löggœsla hverfi alfarið frá embœíti sýslumannsins i 
Vík og verði sameinuð lögreglunni á Hvolsveili.

Sveitarstjórn leggst alfarið á móti hugmyndum um að fœra löggœslufrá 
sýslumannsembœttinu í Vik og óttast að e f hugmyndirnar verði að veruleika geti þess verið 
skammt að biða að lögreglustöð i Vtk verði lokaó og lögreglumönnum búsettum i Vtk verði 
gert að mœta til vinnu til nágrannabyggðalaga. Þettayrði bceði til þess að draga úr 
löggceslu á svceðim ogfækka opinberum störfum innan sveitarfélagsins oggœti þannig haft 
alvarlegar afleiðingar í för með sér.

Komi tilþess að löggœsla hverfi frá embætti sýsíumannsins í Víkþrátt fyrir andstöðu 
sveitarstjórnar, krefst sveitarstjórn þess að i reglugerð þar sem umdœmi lögreglustjóra 
verða ákveöin, verði sett ákvæði um að lögregiustöð skuli staðsett i Vik og að a.m.k. tveir 
lögreglumenn úr liði lögreglustjórans á Hvolsvelli verði búsettir í Mýrdalshreppi.

Sveitarstjórn felur oddvita og sveitarstjóra að fara til jundar við dómsmálaráðherra 
varðandi tiljlutningyerkefna tilsýslumannsembœttisins i Víkoghveturjafnframt 
dómsmálaráðherra að skipa hið jyrsta sýslumann til embœttisins þannig að unnt sé að 
vinna að móttöku nýrra verkefna. Sú sjálfsagða krafa er gerð að sýslumaður verði búsettur 
i Mýrdalshreppi sem hingað til.

Hér með er óskað eftir fundi með dóms* og kirkjumálaráðherra hið fyrsta.

Virðingarfyllst

Sveinn PáJsson 
sveitarstjóri
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Dóms- og kirkjumálaráöherra 
Björn Bjarnason 
Skuggasundi 
150 Reykjavík

403-IJI-l dóm&mil&rh.doc

V ík , 8. nóvember 2005

Á fiindi sveitarstjómar Mýrdalshrepps þann 3. nóvember sl. voru m.a. tillögur 
framkvæmdanefndar um nýskipan lögreglumála teknar til umíjöllunar. Eftirfarandi var 
fært til bókar:

Tillðgurframkvœtndanefndar um nýskipan lögreglumála.
I  (iliögum nefndarinnar sem skipuð var a f  döms- og kirkjumálaráðherra i maí 2005, er m.a. 
gerí ráð fyrir að löggœsla hverfi alfarið frá embœtti sýslumannsins i Vik og verði sameinuð 
lögreglunni á Hvolsvelli. Gengið er út frá að e f  tillögurnar nái fram að ganga muni 
almenn löggæsta eflast alls staðar á landinu oggert ráð fyrir að fjöldi lögreglustöðva verði 
óbreyttur. Dóms- og kirkjumálaráðherra hefur kynnt hugmyndir um að flytja tiltekin 
embœtti úr ráðuneytinu til sýslumannsembœtta á landsbyggðinni.
Ljóst er að e f  löggœsla hverfurfrá embœtti sýslumannsins i Vik er fótunum algerlega kippt 
undan embcettinu nema til komi önnur verkefni. Sveitarstjóm telur að áður en afdrifaríkar 
ákvarðanir verði teknar um að fœra löggœsluna frá embœttinu, verði að liggja fyrir 
fastmótaðar tillögur um hvaða verkefni verði fœrð til embcettisins og minnir á að tilfœrsla 
verkefna úr ráðuneytum og stofnunum ríkisins út á land hefur hingaó til að mestu verið 
orðin ein. Þróunin í Mýrdalshreppi hefur verið þveröfug á undanfÖmum misserum, 
störfum á vegum hins opinberra hefur fœkkað.
Sveitarstjórn hejur miklar efasemdir um að tilfærsla löggœslunnar á Hvolsvöll verði til að 
styrkja löggcesluna á svœðinu og óttast að þrátt fyrir að í tillögunum sé gert ráðfyrir að 
jjöldi lögreglustöðva verði óbreyttur gildiþað einungis fyrst um sinn ogþar með verði 
búseta lögreglumanna á svœðinu óviss.
Jafnframt bendir sveitarstjórn á að yfir svœðinu vofir náttúruvá sem öviða á sinn líka og 
því er afar mikilvcegt að lögreglustjóri. sem yflrmaður almannavarna á svceðinu sé bæði vel 
staðkunnugur ogjafnframt búsettur þar, til að tryggt sé að viðbrögð séu ávailt eins vönduð 
og markviss og unnt er.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og oddvita að rceða tillögurnar við sýslumanninn i Vik og 
frestar frekari umfjöllun um máliðþar til að loknum fyrirhuguðum kynningarfundi 15. þ.m.

Þetta tilkynnist hér með. 
Virðincrarfvllst.
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Sveinn Pálsson 
sveitarstjóri
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