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Selfossi, 23. maí 2011,

Frumvarp til laga

um breyting á lögum um embætti sérstaks saksöknara, 
nr. 135/2008, með síðari breytingum.

(Lagt íyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011.)

Ekki ern gerðar athugasemdir við frumvarpið, sem greinilega miðar að því að skerpa verklag 
og einfalda framkvæmd við rannsóknir efnahagsbrota.

Virðingarfyll

Ölafur Hfelgi Kjartansson
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Selfossi, 23. maí 2011.

Athugasemdir um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, nr. 90/1996, með síðari 
breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011.)

Gerðar eru athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins

sem ætlað er að breyta 6. gr. núgildandi laga nr. 90/1996 svohljóðandi:

Landið skiptist í sex iögregluumdæmi í stað átta í frumvarpinu. Út falli töluliðir 4. og 5. Aðrir 
töluiiðir sem á eftir kom breytist í samræmi við það. Sú hugmynd sem fram kemur í 
frumvarpinu er vel skiljanleg einkum frá sjónarmiði íbúa á Vestfjörðum og Norðurlandi 
Vestra.

Heppilegra er hins vegar að lögregluumdæmi verði sambærileg að stærð, bæði hvað varðar 
íbúafjölda og lögreglumenn. íbúar í þessum tveimur landshlutum munu vera um 14.600. 
Lögreglumenn eru 39, en til samanburðar eru lögreglumenn í Ámessýslu 24 og íbúar um 
15.700. Þessi tvö lögregluumdæmi (VF og NLV) yrðu frekar lítil sem og Vesturland, en það 
er mikilvægt fyrir þróun löggæzlu á íslandi að iögregluumdæmi séu sambærileg.

Skiljanleg er sú breyting að Umdæmi lögreglustjóra skuli ákveðin með reglugerð að höfðu 
samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Heppilegra kann að vera að festa umdæmi í 
lögum frá Alþingi.

Ákvæði þess efnis að innanríkisráðherra sé „heimilt aö fela sýslumanni daglega 
lögreglustjórn í  umdœmi sínu, i  umboði viðkomandi lögreglustjóra enda mœli sérstakar 
aðstœður í  landshluta með þ v í“ kann að reynast torvelt í framkvæmd þar eð eitt og sama 
lögregluliðið lýtur þá tveimur stjómendum í raun og það kann að verða óheppilegt séu viðhorf 
annars vegar lögreglustjóra og hins vegar sýslumanns mismunandi varðandi stjómun lögreglu.

Að öðru leyti eru ekki gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, en bent er á að 
hagkvæmara kynni að vera að breyta fyrirkomulagi sýslumannsembætta samhliða þessari 
breytingu og nýta tækifærið til að skerpa verkaskiptingu milli þessara tvenns konar embætta 
við aðskilnað þeirra. Frumvarpið tekur ekki á fjárhagshlið þessara breytinga sem kann að 
reynast ókostur þegar kemur til framkvæmda.

Stefna og andi frumvarpsins er í rétta átt til einföldunar og bê  
löggæzlu á ísiandi.

s stjómsýslu

ÓlafurHelgi Kjartansson


