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Reykjavík 25. maí 2011.

Allsheijameíhd Alþingis
Nefiidasvið Alþingis
Austurstræti 8 - 1 0
150 Reykjavík

Tilvísun yðar: Þskj. 1305 - 753. mál 139. löggjafarþing

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, nr. 90/1996, með
síðari breytingum.

ALMENNT
„Frumskylda ríkisins við borgarana er að tryggfa þeim öryggi svo sem verða má.
Ríkisvaldinu ber œtíð að sjá til þess að starfsemi lögreglu í víðum skilningi sé
bœði vönduð, skilvirk og hagkvœm. Til að svo megi verða er brýnt að tryggja að
starfsumhverfi lögreglu sé á hverjum tíma þannig að þessum marhniðum verði
náð.
Þar sem ljóst er að það frumvarp, til breytinga á lögreglulögum, sem hér er til
umfjöllunar, er efnislega mjög líkt því frumvarpi (þskj. 977 - 586, mál), sem fyrrverandi
dómsmálaráðherra Ragna Ámadóttir, lagði fram á 138. löggjafarþingi er þessi fyrsti hluti
umsagnar Landssambands lögreglumanna (LL) í stórum dráttum eins og sami kaíli í
umsögn LL um þskj. 977 - 586. mál írá 138. löggjafarþingi en með nokkrum breytingum
þó.

Að mati LL er nauðsynlegt, sögunnar vegna, að stikla á milli frumvarpanna tveggja í
þessum inngangi.

Inngangur að minnisblaði Björns Bjarnasonar, fyrrv. dómsm álaráðherra um endurskoðun lögreglulaga,
dags. 4 . jú lí 2008.
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Ályktanir LL:
Á 30. þingi Landssambands lögreglumanna, sem haldið var að Hótel Geysi í Haukadal,
dagana 27. ~ 29. apríl 2010, voru samþykktar nokkrar ályktanir er lutu að því frumvarpi
sem fyrrverandi dómsmálaráðherra lagði fram á 138. löggjafarþingi, Ályktanir þessar eru
enn í fullu gildi gagnvart því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar. Ályktanimar eru hér
fyrir neðan og lesist í samhengi við einstakar greinar þessa frumvarps, eftir því sem við á
hveiju simii:
„30. þingLL, haldið að Hötel Geysi íHaukadal, 27, og 28, apríl 2010...
...ítrekar fyrri krÖfiir um að Alþingi skilgreini öryggis- og þjónustustig löggœslu,
en það er sá grunnur í framtíðarsýn lögreglunnar sem skilgreini mannaflaþörf
lögreglu, störfhennar og tryggi um leið öryggi lögreglumanna...;
...krefst þess að komið verði á þverfaglegri nefiid sem taki ákvarðanir um
ráðningar innan lögreglunnar og [aðj starfsauglýsingar verði skýrar...;
...telur fvrirhusaðar breytingar á lögreglulögum ótímabcerar, en ekkert mat liggi
jyrir um árangur fyrri breytinga, né opinberar tölur um fyrirhugaðan kostnað eða
hagrceðingu þeirra vegna.
Komi til breytinganna krefst þingið þess að
starfsöryggi lögreglumanna sé tryggt og aðgátar gætt við tilfœrslur manna. Þá er
þess krafist að stöður lögreglustjóra verði auglýstar..,;
...er andsnúið því að Sérsveit og/eða Fjarskiptamiðstöð séu fœrð frá embœtti
Ríkislögreglustjóra...;
...telur brvnt að jafhrœðis gœti um starfsöryggi lögreglumanna, Þingið telur bað
ekki hœft að lögreglumenn starfi einir, hvar sem er á landinu. Þingið skorar
einnÍ2 á Dóms- og mannréttindamálaráðherra [InnanríHsráðherraj að sjá til
þess að samrœming sé í búnaði og þjálfun lögreglumanna.,.;
...telur þegar o f langt gengið hvað varði niðurskurð á fjárveitingum til reksturs
lögreglunnar. ”
Sögulegt yfirlit:
O

C?

v

Lögreglan hefur undirgengist allnokkrar skipulagsbreytingar frá eiginlegri stofnun hennar
fyrir rúmum 200 árum. Stærstu og kannski helstu breytingamar má rekja til áranna 1997
þegar Rannsóknarlögregla ríkisins (RLR) var lögð niður og embætti Ríkislögreglustjóra
(RLS) stofhað. Næstu stóru breytingar í lögreglu urðu um áramötin 2006 - 2007 þegar
lögregluembættum var fækkað úr tuttugu og sex (26) í fimmtán (15) auk
Rikislögreglustjórans og Lögregluskóla ríkisins. Þessar breytingar hafa, 1 gegnum tíðina,
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reynt mikið á starfsemi lögreglu og lögreglumenn og hafa? eðli máls samkvæmt mælst
misvel fyrir hjá starfandi lögreglumönnum á hverjum tíma.

Segja má og færa fyrir því ákveðin rök að því breytingaferli sem hófst í byrjun árs 2007
sé í raun ekki lokið enn og þannig er enn verið að firamkvæma skipulagsbreytingar í
lögreglu, í tengslum við áðumefndar breytingar, nú rúmum þremur árum eftir að það
breytingaferli hófst.

Nú standa fyrir dyrum enn einar breytingamar á stofhanauppbyggingu lögreglu sem miða
að því að lögregluembættum verði fækkað enn frekar, og þau um leið stækkuð (sem í
grunninn var sama forskrift vegna skipulagsbreytinganna um áramótin 2006 ~ 2007).

Umsagnir fjármálaráðuneyttsins:
Það

sem

vekur hvað

mesta

athygli,

að

þessu

sinni,

varðandi

framlagðar

skipulagsbreytingar í lögreglu, er það sem firam kemur í umsögn fjárlagaskrifstofu
fjármálaráðuneytisins, vegna þess fmmvarps sem hér er til umQöllunar, en þar segir m.a:
„Markmiöið er að ná fram hasrrœðinsu í rekstri o s hins vesar að auka faslesa
burði lösreslunnar á landsbvzzdinni. Leitast verður við að ná fram betri
stýringu á fjárveitingum til málaflokksins. Gera má ráðfyrir að það gerist einkum
með fernum hætti, Ifyrsta lagi leiðir a f stœkkun embœtta að yfirmönnum fœkkar
hlutfallslega meira en almennum lögreglumönnum. I öðru lagi er áœtlað að
samþætting verkefna á landsvísu við einstök umdœmi lögreglu komi til með að
nýta betur starfsfólk og samhliða endurskipulagningu á öllu innkaupaferli
lögreglu náist fram veruleg hagrceðing. í þriðja lagi er áœtlað að skipta
jjárveitingum til löggœslu i samrœmi við reiknilíkan þannig að meira tillit verði
tekið til íbúafjölda og umferðar í umdœmi heldur en verið hefur. ”
(áherslubreyting er bréfritara).
í umsögn Qárlagaskrifstofunnar, vegna 586. máls frá 138. löggjafarþingi, um markmið
breytinganna sagði:
„Markmið breytinganna eru í meginatriðum tvíþœtt, annars vegar að ná fram
hagrœðingu í rekstri og hins vegar að auka faglega burði lögreglunnar á
landsbyggðinni. ”
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Nokkru síðar í umsögn fjárlagaskrifstofunnar, vegna 586. máls frá 138. löggjafarþingi
kom fram að gert var ráð fyrir því hefði það frumvarpi óbreytt orðið að lögum, að
heildarspamaður sem næðist fram með þeim breytingum hefði getað orðið á bilinu 330 450 m.kr. á ári attt eftir bví hvað starfsmönnum hefði verið fœkkað mikið!
í þessu samhengi vakti hvað mesta athygli eftirfarandi umsögn fj árlagaskrifstofunnar:
„Mat á mannaflsþörf hinna nýju lögregluembœtta i samræmi við þetta frumvarp
hefur hinsvegar ekki verið metin og er gert ráð fyrir því að það verði hlutverk
verkefnisstjórnarinnar að útfœra frekari hagræðingu innan málaflokksins þannig
að útgjöld ríkissjóðs geti lœkkað enn frekar. ”
í umsögn fjárlagaskrifstofunnar, vegna þess frumvarps sem hér er til umfjöllunar segir,
nokkru á undan markmiðum frumvarpsins:
„Fjárhagsleg greining hefur ekki verið framfwœmd né hafa verið gerðar
rekstraráœtlanir fyrir hin nýju embœtti. Þannig er á þessu stigi ekki hœgt að
leggja. mat á fjárhagslegan ávinning a f sameiningu embœttanna. Meðal annars á
eftir að útfæra meginskipulag embættanna, endurskoðun starfsstiga og áhrif
tilfœrslu einstakra verkefna. ”
Þær umsagnir, sem fjáralagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins hefur gefíð, í gegnum tíðina,
um þær breytingar sem gerðar hafa verið á lögum um lögreglumenn og síðar
lögreglulögum, hafa allflestar verið á þá leið að breytingamar hafi ekki átt að hafa í för
með sér aukinn kostnað rikissjóðs við rekstur lögreglu heldur þvert á móti skila
hagræðingu og spamaði!
LL leggur á bað áherslu og ítrekar að engar athuganir virðast faafa verið gerðar sem
svna fram á bað hvort markmið beirra skipulagsbrevtinga. sem ráðist hefur verið í
á stofnanauppbvggingu lögreglunnar. hafi í raun skilað beim árangri sem að hefur
verið stefnt hveriu sinni.

Þannig liggja ekki fyrir neinar rannsóknir (e. „lessons

learned”) á því hveraig til hafi tekist eða hvort markmið hagræðingar, aukinnar gæði
þjónustu o.s.frv. hafí skilað sér.

Eins og fram kemur hér að framan telur fjárlagaskrifstofa fj ánnálaráðuneytisins ekki
hægt að leggja mat á fjárhagslegan ávinning af þeim skipulagsbreytingum sem lagðar eru
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til með því frumvarpi sem hér er til umfjöllimar. Þessi umsögn QMagaskrifstofunnar er á
allt annan veg en umsögn hennar um þskj. 977 - 586. mál frá 138. löggjafarþingi í hverri
fjárlagaskrifstofan gaf sér að spamaður við samþykkt þess frumvarps óbreytts gæti numið
á bilinu 330 - 450 m.kr. á ári!
Það verður að segjast alveg hreint út að það er með ólíkindum að lesa þessar tvær
umsagnir þar sem:
a. í þeirri sem hér er til umfjöllunar er ekki hægt að leggja mat á fjárhagslegan
ávinning af breytingunum en;
b. í fyrri umsögninni var fullyrt að ávirmingurinn hefði getað orðið á bilinu 330 450 m.kr.
Þetta er sett hér fram í ljósi þess að enginn eðlismunur er á þessum tveimur frumvörpum
þegar kemur að þeim skipulagsbreytingum sem lagðar voru og eru hér fram.

í ljósi þeirrar staðreyndar að launakostnaður í opinberum rekstri er einhversstaðar á bilinu
80% - 90% verður varla hjá því komist að sá „fjárhagslegi ávinningur“, sem á að ná
fram með þeim skipulagsbreytingum sem hér eru lagðar til muni bitna allverulega á
íjárhagslegu öryggi og sjálfstæði lögreglumanna og annarra starfsmanna lögreglu. Þá er
það nánast borðleggjandi að ein birtingarmyndin mun verða „fcekkun yfirmanna ” sem og
annarra lögreglumanna og starfsfólks lögreglu, sem aftur skerðir verulega möguleika
lögreglumanna til framgangs í starfi og við núverandi launafyrirkomulag og uppbyggingu mun einnig skerða allverulega launakjör stéttarinnar í heild.
Undir slík áform getur og mun LL. eðli máls skv» aldrei taka!

Fjöldi lögreglumanna - faekkun starfa:
Löggæslan í landinu getur ekki búið við endalausan niðurskurð og skipulagsbreytingar ár
eftir ár, Slíkt er afar síítandi fyrir starfsemi lögreglunnar í heild sinni og sérstaklega fyrir
þá sem starfa í lögreglu og kemur niður á afköstum, starfsanda o.fl. þáttum sem aftur
hefur neikvæð áhrif á starfsemina í heild sinni. Lögreglumenn, sem og aðrir starfsmenn
lögreglustjóra og sýslumanna búa við það og hafa gert í mörg undanfarin ár að vita ekkert
um framtíðarsýn stjómvalda í löggæslumálum.

Starfsöryggi er gert ótryggt með
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yfirlýsingum stjómvalda um „fœkkun yfirmanna ” og einnig fækkun annarra starfsmanna
(bæði lögreglumanna væntanlega sem og annars starfsfólks). Ofan í þetta bætist aukin
harka í undirheimunum, aukning skipulagðrar glæpastarfsemi og aukin verkefni lögreglu
samfara fækkun lögreglumanna með því gríðarlega álagi á þá lögreglumenn sem eftir em.
Allt þetta stuðlar að mögulegri kulnun í starfi, eykur slysahættu lögreglumanna og grefur
undan öryggi lögreglumanna að störfum sem og borgaranna. í þessu sambandi er rétt að
benda nefndarmönnum

Allsherjarnefhdar á þrjár skýrslur Rikislögreglustjórans;

annarsvegar tvær skýrslur um ofbeldi gagnvart lögreglumönnum; „Ofbeldi gegn
lögreglumönnum - rannsókn á reynslu lögreglumanna og tilkynntum brotum * og
„Ofbeldi gagnvart lögreglumönnum ”3 og hinsvegar skýrsluna „Könnun á streitu og
líðan lögreglumanna,r4

Staðreyndimar blasa við varðandi fjölda lögreglumanna en þeim hefur farið verulega
fækkandi undanfarin ár, þrátt fyrir fjölgun landsmanna, aukna hörku í undirheimunum,
aukningu skipulagðrar glæpastarfsemi (mansal, vændi, fíkniefni, mótorhjólagengi s.s.
Vítisenglar [e. Hells Angels] / Black Pistons o.fl.) og Qölgunar verkefna lögreglu í
ákveðnum málaflokkum.

Hér að neðan getur að líta töflu með yfirliti yfir Qölda lögreglumanna á íslandi árin 2004
- 2011.

Upplýsingamar em fengnar úr ársskýrslum ríkislögreglustjórans og miðast

tölumar við 1. februar ár hvert.

Rétt er að geta þess að í töflunni em eingöngu

upplýsingar um fulllærða og útskrifaða lögreglumenn, sem em að störfiim, þ.a. ekki er að
finna

í

henni

upplýsingar

héraðslögreglumanna.

um

fjölda

afleysingamanna,

lögreglunema

né

Upplýsingar um íbúafjölda á íslandi em fengnar af vef

Hagstofunnar (www.hagstofan.is) og um ökutækjafjölda af vef Umferðarstofu
(www.us.is).
2 Ríkislögreglustjórinn, 2007; „ Ofbeldi gegn lögreglumönnum —rannsókn á reynslu lögreglumanna og
tilkynntum brotum
(httt>://www.losregl.an.is/upload/files/Ofbeldi% 281 %29.pdf ).
3 Ríkislögreglustjörinn, jú lí 2010; „ Ojbeldi gagnvart lögreglumönnum “.
(httv://www. losreelan, is/u u load/files/Ofb eldi% 2 Oseen %20l%F6greglum %F6nnum%202 7. % 20septem ber
pdf).
Rikislögreglustjórinn, nóvem ber 2008; „Könnun á streitu og líðan lögreglumanna “.
(httD://www.logreglan.is/m load/files/Streita% 20og% 20l% ED% F0an% 20l% F6greglumanna.Ddf).________
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Samtals
Ibúafjöldi
Okutækl
íbúar pr,
lögr.nianu
Aætlun
2008-2011

319368
296714

2010
659
317630
296479

2011
650
318452

488

466

482

490

734

749

774

791

2004
669
290570
235842

2005
690
293577
254857

2006
697
299891
272905

2007
678
307672
240551

2008
646
315459
301396

434

425

430

454

2009
686

Tafla 1 Fjðldi lögreglumanna, fbúafjöldi, fjöldi ökutækja og íbúar á hvem lögreglumann árin 2004 - 2011.

Það vekur athygli, víð skoðun eldri gagna í sarabandi við fjölda lögreglumanna á íslandi
á hvern íbúa, að sjá það að á árinu 1963 hafi Alþingi verið svo forsjált að setja í samhengi
Qölda íbúa á hvem lögregluraann í landinu svo sem lesa má í 1. gr. laga um lögreglumenn
nr 56/1963 en þar segir m.a:
„Ríkisstjórninní er heimilt, að fengnum tillögum sveitarstjórnar eða sýslunefndar,
að á h ’eða, að í sveilar- eða sýslufélagi, þar sem eru 500 íbúar eða fleiri, skuli
vera allt að einum starfandi lÖgregluþjóni á hverja 500 íbíia.
“

Sér í lagi þegar hugsað er til þess að nú, um fjörutíu og átta (48) árum eftir setningu
þessarar laga, skuli Alþingi íslendinga ekki enn hafa unnið heimavinnu sína er kemur að
þeim einfoldu gmndvallarsldlgreinmgum sem fjallað er um í kaflanum „Skilgreining
r

löggœslu á Islandi“.
Enn eldri upplýsingar er varða fjöída lögreglumanna, m.a. í samanburði við frændþjóðir
okkar á Norðurlöndunum, er að fmna í bréfi Hermanns Jónassonar, þáverandi
Iögreglustjóra í Reykjavík til þáverandi dómsmálaráðherra Jóns Magnússonar, er ritað vai'
þann 8. desember 1932 og finna má á bís. 135 - 144 í bóldnni „Lögreglan íReykjavík“
sem gefin var út að tilhlutun lögreglustjómarinnar í Reykjavík árið 1938. Þegar þær
upplýsingar, sem þar koma fram, eru skoðaðar í samhengi hlutanna og þeirrar staðreyndar
sem við blasir í „þróun” þjóðfélagsins hér á landi er Ijóst að gríðarlega skortir á að
lögreglan sé mönnuð sem skyldi.

Skiptir þar sennilega einhverjum tugum ef ekki

hundruðum lögreglumanna s.s. sjá má að hluta til i þeim mannafíaþarfaáætlunum sem er
að fínna i töflunni hér að ofan fyrir árin 2008 - 2011. Rétt er hér einnig að geta þess að
sú

mannaflaþarfagreining
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mannaflaþarfagreiningu sem unnin var fyrir allmörgum árum af hálfu embættis
rí kislö greglustj órans.
Skilgreining löggseslu á fslandi:
Landssamband lögreglumanna hefur lagt á það áherslu, í ræðu og riti, að til að hægt sé að
meta kostnað ríkissjöðs (lesist almennings í landinu) við það að tryggja öryggi
borgaranna þurfi að eiga sér stað ákveðnar megin skilgreiningar og að þær þurfi að
framkvæma í þessari röð:

1. Ákveða þarf öryggisstig í iandinu, þ.e. hvaða öryggi íslendingar eiga að búa
við;
2. Ákveða þjónustustig lögreglu, þ.e. hvaða þjónustu lögregla á og á ekki að
veita borgurunum (skattgreiðendum);

Þegar þessar tvær megin skilgreiningar liggja fyrir - og það er að mati LL í hlutverki
Alþingis íslendinga að ákvarða þessar tvær megin skilgreingar og setja fram í
..Löezœsluáœtlun ” til samþykktar á Alþingi - þá fyrst er hægt að fara út í það að
ákvarða:

3. MannaflaþÖrf lögreglu út frá skilgreindum öryggis- og þjónustustigum;

Þegar þessar þrjár megin skilgreiningar liggja fyrir er fyrst hægt að skilgreina:

4. Fjárveitingar

til

lögregiu

i

samræmi

við

ofangreindar

þrjár

meginskilgreiningar.

Rétt er að halda því til haga hér, í tengslum við liði 1. og 2. hér að ofan að lauslega áætlað
eru rúmlega eitthundrað (100) lög, samþykkt af Alþingi, og á þeim byggjast rúmlega
tvöhundruð og fimmtíu (250) reglugerðir sem kveða á um aðkomu og hlutverk lögreglu í
hinum ýmsu verkefnum allt frá rannsóknum stórfelldra efnahagsbrota, líkt og eru til
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rannsóknar um þessar mundir í tengslum við hrun íslenska bankakerfisins haustið 2008,
upp í aðstoðarhlutverk vegna búíjársjúkdóma á borð við „fjárkláða”.

Fjailað er um meginhluta þessara verkefha, sem hægt væri að kalla grunnþjónustu
lögreglu í skýrslu Ríkislögreglustjórans (RLS) „Skilgreining

á

grunnþjónustu

lögreglunnar”5 sem embættinu var falið að vinna í tengslum við greinargerð
starfshópsins, sem vann að þeirri skýrslu sem lá til grundvallar frumvarpi Rögnu
Amadóttur, fyrrverandi dómsmálaráðherra. í skýrslu RLS segir m.a:
„Mannafíaþörf lögreglunnar og jjárveitingar til hennar eiga að taka mið a f því
öryggisstigi og þjönustustigi sem stjórnvöld ákveða hverju sinni. I Ijósi þeirra
aðstceðna sem nú eru uppi í samfélaginu má ætla að fjárveitingar til lögreglunnar
muni hafa nokkur áhrif á þessi atriði (sjá mynd').
Með skertar fjárheimildir mun starfsemi lögreglunnar taka breytingum sem m.a.
mun leiða til fœrri nýráðninga, aukins álags á þá lögreglumenn sem fyrir eru auk
þess sem sum verkefhi grunnþjónustu getur þurft að leggja til hliðar. ”6

Hlutverk og skyldur

Öryggisstig
■S
Fjárveitingar

m

............ .............. 4
:
_______ __ .
i
Þjónustustig

Mannafli

--------------------J

Verkefni
...-.........

í annarri skýrslu Ríkislögreglustjórans, „Mannaflaþörf lögreglunnar til ársins 2012”,
útgefinni í janúar 2008, og birt var sem viðauki C við skýrslu um „Mat á breytingum á
nýskipan lö g r e g l u segir þetta m.a:

5 Skilgreining á grunnþjónustu lögreglunnar, Ríkislögreglustjórinn, október 2009.

(httv://www. innanrikisradunevti.is/media/frettir/Skilgreininz a grunntionustu losreelw m ar.pdf)
6 Skilgreining á grunnþjónustu lögreglunnar, Ríkislögreglustjórinn, október 2009, bts. 4 - 5 .

(http://www.innanrikisradunevti.is/media/frettir/Sldlsreinins a zrunntionustu lozreslunnar.Ddf)
1 Ríkislögreglustjórinn, ofoóber 2009: „Skilgreining á grunnþjónusta lögreglunnar" bls. 4 - 5 .
(http://www. innanrikisradunevti. is/media/frettir/Skil.sreining a grunntionustu losrezlunnar. vdf)
Landssamband iögreglumanna
stofnað 1. dcsember 1968

Grettisgata 89
105-Reykjavík

sími 354-525-8360
telefax 354-525-8369
E-maii
ll@bsrb.is

„Rétt er að vekja athygli á því að þrátt fyrir ákvœði 27. gr. lögreglulaga um ákvörðun
ráðherra um jjölda lögreglumanna þá er sá jjöldi ekki aðgreindur í fjárlögum og
lögreglustjörar ákveða í reynd sjáljir hvernig þeir ráðstafa jjármagni embœtta sinna. A f
bessari ástœðu hœtti ríkislögreelustióri fvrir nokkrum árum að eefa uvv í ársskvrslu
sinni fíölda stöðuheimilda hiá hveriu embœtti heldur bvssir á raunfiólda í bvriun
hvers árs. Staðrevndin er sú aö besar brensir að i fíármálum veldur bað oft bví að ekki
er ráðið ílausar stöður. “{) (aherslubrevting er bréíritara)
Forsaga núverandi sklpulags löggæslu á íslandi:
Forsögu þeirra breytinga, sem nú standa fyrir dymrn má rekja aftur til 4, nóvember 2003
er þáverandi dómsmálaráðherra, Bjöm Bjamason skipaði verkefhisstjóm til að semja
tillögur um nýskipan lögreglumála. Verkefhisstjómin, sem skipuð var Stefáni Eiríkssyni,
formanni, þáverandi skrifstofustjóra í dómsmálaráðuneytinu en núverandi lögreglustjóra
höfuðborgarsvæðisins, Ragnheiði Ríkbarðsdóttur, þáverandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ en
núverandí þingmanni og Skúla Magnússyni, héraðsdómara, skilaði skýrslu sinni „Skýrsla
verkefnisstjömar um nýskipan lögreglumálam1° til dómsmálaráðherra í janúar 2005. I
skýrslu þessari er fyrst að fmna þá forskrift sem lögð er fram í því lagafrumvarpi sem hér
er til umsagnar. Þar er fyrst hægt að lesa hugmyndir um eitt lögreglulið, með einum
lögreglustjóra á landsvísu Þar er einnig fyrst að sjá hugmyndir um fækkun yfírmanna í
lögreglunni en slíkar hugmyndir hafa aldrei verið viðraðar af hálfu LL.

í

kjölfarið

á

útkomu

skýrslu

verkefnisstjómarinnar

var

sett

á

laggimar

íramkvæmdanefnd, sem þáverandi dómsmálaráðherra skipaði þann 27. maí 2005.

I

nefndinni áttu sæti Stefán Eiriksson, formaður, Kjartan Þorkelsson, sýslumaður og
lögreglustjóri á Hvolsvelli og Óskar Bjartmarz, þáverandi formaður Landssambands
lögreglumanna (LL). Nefndin skilaði skýrslu sinni til dómsmálaráðherra í október 2005.
Megintillögur nefhdarinnar vom þær að lögregluumdæmi landsins yrðu 5 - 7 að tölu. Ef
8 Dómsmálaráðuneytið, apríl 2008: „M aí á breytingum á nýskipan lögreglu “ - viðauki C,
Ríkislögreglustjórinn; M annaflaþörf lögreglnnnar til ársins 2012, jan úar 2008.
fh ttp://www. innanrikisradunevti. is/m edia/frettir/Afanzaskvrsla 1. vdf)
9 Dómsmálaráðuneytið, apríl 2008: „M at á breytingum á nýskipan lögreglu “ ~ viðauki C,
Ríkislögreglustjórinn; M annaflaþörf lögreglunnar til ársins 2 0 12,jan ú ar 2008, bls. 62.
(h ttv://www. innanrikisradunevti. is/m edia/frettir/A fanmslcvrsla 1. vdf)
0 Dómsmálaráðuneytið, jan ú ar 2005: „Skýrsla verkefnisstjórnar um nýsfcipan lögreglum ála“.
(httu://www .innanrikisradunevti. is/media/Skvrslur/Lo s,reelus!w sla.ndf) ______________________
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þessi leið yrði ekki fyrir valinu lagði nefiidin til að embættin yrðu þess í stað 12 - 16 að
tölu.

í kjölfar fjölmargra funda, sem nefiidin hélt víðsvegar um landið, skilaði hún

viðbötarskýrslu sinni til dómsmálaráðherra í desember 2005. Þessar þíjár skýrslur eru sá
grunnur sem lagður hefur verið að núverandi skipulagi löggæslu á íslandi og í raun um
leið grunnurinn að þeirri skýrslu sem unnin var áður en frumvarp Rögnu Ámadóttur um
breytingu á lögreglulögum leit dagsins ljós og nú frumvarp Ögmundar Jónassonar,
innanríkisráðherra.

Nokkur aðdragandi var að þeim skipulagsbreytingum sem urðu á lögreglu um áramótin
2006 - 2007 svo sem að framan greinir. Að því er LL heíur næst komist var innleiðing
þeirra breytinga, sem urðu um þessi áramót, misjöfh á milli þeirra embætta sem
sameinuðust.

Þannig var t.d. komið á fót sérstökum samráðshópi starfsmanna

(ráðgjafanefiid - skv. ákvæði til bráðabirgða í lögreglulögum) embættanna þriggja, sem
sameinuðust á höfuðborgarsvæðinu (hugmyndin að sameiningu lögregluliðanna þriggja á
höfuðborgarsvceðinu, í eitt lögreglulið hafði reyndar áður litið dagsins Ijös á árinu 1986,
í dómsmálaráðherratíð Jóns Helgasonar, með tilkomu skýrslu ráðgjafafyrirtœkisins IKO
Gruppen). Ráðgjafanefndin hélt tíu (10) skjalfesta fundi, með fundargerðum, sem að
mati LL, er nauðsynlegt fyrir neftidarmenn Allsherjamefhdar Alþingis að kynna sér í
þeirri vinnu sem nú er fyrir höndum varðandi þær skipulagsbreytingar sem hér eru
boðaðar. Þá er einnig rétt, að mati LL, að Allsherjameftid kalli á sinn fund Ölaf Kr.
Ólafsson, sýslumann Snæfellinga, formann ráðgjafanefhdarinnar og eftir atvikum fulltrúa
starfsmanna embættanna þriggja, sem áttu sæti í nefndinni til að heyra þeirra sjónarmið á
framkvæmd breytinganna og hvemig tii hafi tekist við þær frá ársbyrjun 2007.

Miklar væntingar vom til þeirra breytinga sem urðu á skipan lögreglumála um áramótin
2006 ™2007. Skemmst er frá því að segja að sitt sýnist hverjum varðandi það hvað út úr
þeim hefur komið. Rétt er hér að ítreka það sem áður hefur verið sagt að engar formlegar
kannanir liggja fyrir um það, meðal lögreglumanna, hvemig til hafi tekist með
áðumefhda sameiningu, né aðrar skipulagsbreytingar, sem að mati LL hlýtur að teljast til
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grundvallaratriða með framliald slíkra breytinga. LL hefur margítrekað kallað eftir því að
slíkar kannanir verði gerðar!

Öformlegar kannanir hafa verið gerðar á heimasíðum LL og Lögreglufélags Reykjavíkur
(LR)? um það hvemig til hafi tekist t.a.m. á höfuðborgarsvæðinu og útkoman úr þeim
óformlegu könnunum er vægast sagt neikvæð svo sem sjá má hér að neðan:
A f heimasíðu LL:
„Hvernigfinnstþér sameining lögregluembœtta í byrjun árs 2007 hafa tekist?“
Fjöldi svara var 522 (lögreglumenn eru rétt um 700 þ.a. þetta er mjög afgerandi
niðurstaða) og skiptustþau þannig:
„Vel“
„Þokkalega“
„Illa((
jjlíef ekki skoðun((

20 svör eða 3,8%
42 svör eða 8%
448 svör eða 85,8%
12 svör eða 2,3%

Á þessari óformlegu könnun sést að skiptingin „Vei - þokkaíega“ = 11,8% vs. „Illa“ =
85,8% er mjög afgerandi í þá átt að lögreglumönnum fínnst illa hafa til tekist við
sameininguna, á landsvísu, sem átti sér stað í byrjun árs 2007!

Þá er rétt að nefha eina könnun til af heimasíðu LL er lýtur að sýnileika lögreglu og mat
lögreglumanna á þeim þætti en það var einmitt eitt af yfírlýstum markmiðum
sameiningarimiar i ársbyrjun 2007 að auka sýnileika lögreglu.
„Er lögreglan nœgilega sýnilega að þínu mati?“
Fjöldi svara var 200 og skiptust þau þannig:
47 svör eða 23,5%
148 svör eða 74%
„Hef ekki hugsað út íþ a ð “ 5 svör eða 2,5%
Á þessari óformlegu könnun sést að skiptingin „Já“ = 23,5% vs. „Nei“ ~ 74% er mjög
afgerandi sem bendir til þess að lögreglumenn sjálfir telja lögreglu alls ekki nægilega
sýnilega!

_____ ___ ___________________________________________________
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A f heimasíðu LR:
„Hvernig finnst þér skipulagsbreytingarnar hjá LRH [Lögreglustjórinn á
höfuðborgarsvœðinuj hafa tekist?(í
FjÖldi svara var 100 og skiptust þau þannig:
„Mjög vel“
„ Vel“
„MjÖg illa“
„Illa “
„Þokkalega “
„H ef ekki skoðun“

10 svör eða 10%
3 svör eða 3%
71 svar eða 71 %
11 svör eða 11%
3 svör eða 3%
2 svör eða 2%

Á þessari óformlegu könnun sést að skiptingin „Mjög vel - vel“ = 13% vs. „Mjög Illa illa“ = 82% er mjög afgerandi í þá átt að lögreglumönnum finnst illa hafa tekist til við
sameiningu embættanna þriggja hér á höfuðborgarsvæðinu í ársbyijun 2007!
„Hvernig Ustþér á nýtt embætti lögreglu höfuðborgarsvæðisins [LRH]?“
FjÖldi svara var 302 (lögreglumenn hjá LRHeru um 300) og sldptust þau þannig:
„ Mjög vel“
„ Vel“
„ Mjög illa “
„ IUa “
„Ég veit það ekki“
„Hlutlaus“

58 svör eða
19,2%
18 svör eða
6%
92 svor eða 30,5%
102 svör eða 33,8 %
21 svar eða 7%
11 svör eða 3,6%

Á þessari óformlegu könnun sést að skiptingin „Mjög vel ~ vel“ = 25,2% vs. „Mjög illa
- illa“ = 64,3% er mjög afgerandi í þá átt að lögreglumönnum líst illa á hið nýja embætti
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.

Með skipunarbréfi dagsettu 18. apríl 2007, skipaði þáverandi dómsmálaráðherra, Bjöm
Bjamason, nefhd til að meta með hvaða hætti markmið um aukna og eflda löggæslu
hefðu náð fram að ganga.

í nefiidinni sátu Þómnn J. Hafstein, skrifstofustjóri í

dómsmáiaráðuneytinu,

formaður,

sem

Sigríður

Björk

Guðjónsdóttir,

þáverandi

aðstoðarríkislögreglustjóri og núverandi lögreglustjóri á Suðumesjum, tilnefnd af
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lögreglustjórafélagi íslands og Sveinn Ingiberg Magnússon, þáverandi formaður LL.
Nefndin skilaði áfangaskýrslu sinni „Mat á breytingum á nýskipan lögreglu”11 til
dómsmálaráðherra í apríl 2008.

Engin lokaskýrsla heíur enn verið unnin um þessar

breytingar.

Töluverð gagnrýni hefur komið fram opinberlega, á þá skipan lögreglumála, sem nú er
við lýði og virðist sem almennt álit lögreglumanna sé það að markmið um aukna sýnilega
löggæslu, sem og eflingu hennar hafí ekki náð fram að ganga. Hér er þó rétt að ítreka
það, sem áður segir að engar formlegar kannanir hafa verið gerðar meðal lögreglumanna,
af hálfu löggæsluyfírvalda, um meintan árangur skipulagsbreytinganna sem farið var í um
áramötin 2006 - 2007 og ekkert liggur fyrir formlega um afstöðu lögreglumanna til
þessara breytinga annað en sá fréttaflutningur sem verið heíur í Qölmiðlum landsins frá
því að breytingaferlið hófst, utan þær kannanir sem nefndar hafa verið hér að framan.
Það er hinsvegar skemmst frá því að segja að sá fréttaflutningur er sennilega að
meginstofoi til á neikvæðum nótum gagnvart breytingunum. í þessu samhengi er þó rétt
að geta þess að á 30. þingi LL kom fram skyr og ákveðin andstaða við ákveðna þætti sem
enn er að sjá í því frumvarpi til breytinga á lögreglulögum, sem hér er til umfjöllunar, sbr.
ályktanir þingsins sem birtar eru hér framar í umsögn þessari.

Samráð:
Varðandi samráð við hagsmunaaðila um skipulagsbreytingar á starfsumhverfi lögreglu er
rétt að geta þess að við vinnslu skýrslu, sem unnin var á vegum utanríkisráðuneytisins
„Skýrsla starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu Stjórnarráðsins”11 þar sem
fjallað

var

um

niðurlagningu

Vamarmálastofiiunar

og

stofiiunar

sérstaks

innanríkisráðuneytis, sem ætlað var að taka yfir yfirstjóm verkefna lögreglu,
Landhelgisgæslu og ýmis verkefni sem þá vom á vegum samgönguráðuneytis og
utanríkisráðuneytis, svo eitthvað sé nefiit, var EKKERT samráð haft við Landssamband
11 D óm s- og Jdrkjumálaráðuneytið, apríl 2008: „M at á breytingum á nýslápan lögreglu “.
(httv://www. innannkisradunevti. is/media/frettir/AfangasIcvrsla L v d í ).
Utanríkisráðuneytið, mars 2010: „ Skýrsla starfshóps um öryggism ál o g endurskipulagningu
Stjórnarráðsins “, (http://www.utanrikisradunevti.is/media/Skvrsl 11r/Slcvrsla-starfsh 0 Ds-um-0rvssism a l- 02 endurskwulasnin mi-Stiomarradsins. ndí)._________________________________________________________________
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lögreglumanna og fékk Landssambandið ekkert af henni að vita fyrr en útkoma hennar
var kynnt í fjölmiðlum!
Þessar

breytingar,

þ.e.

niðurlagning

Vamarmálastoíhunar

og

stoíhun

innanríkisráðuneytisins, hafa nú formlega gengið í gegn og verkefni, sem áður voru á
forsjá Vamarmálastoíhunar hafa verið flutt, annarsvegar til embættis Ríkislögreglustjóra
og hinsvegar til Landheigisgæslunnar.
Hvemig til tókst við þessar breytingar, tilfærslu starfsmanna og verkefna er ekkert vitað
þar sem engar kannanir, svo LL sé kunnugt um, hafa verið gerðar á þessu umfangsmikla
verkefiii.

Aimaö:
Á fundi, sem fulltrúar LL vom kaliaðir til hjá Ailsheijamefnd, þann 10. desember 2009,
þar sem til umíjöllunar vom 100. og 83. mál, sameining héraðsdómstóla og frestun á
stofnun embættis héraðssaksóknara, lagði undinritaður áherslu á nauðsyn þess að skoða
heildstætt þær skipulagsbreytingar sem væm að eíga sér stað í öllu réttarvörslukerfi
íslendinga. Það gæti ekki verið heillavænlegt að verið væri að skoða þessi mál, hvert í
sínu homi í ótal ráðuneytum. Þá var einnig lögð áhersla á opið og náið samstarf við alla
hagsmunagæsluaðila vegna þessara fyrirhuguðu breytinga.

Svo sem fram hefur komið hér framar kom það berlega í Ijós á 30. þingi Landssambands
lögreglumanna sem haldið var á árinu 2010, í umræðum um skipulagsbreytingar i
lögreglu, að mjög skiptar skoðanir em meðal lögreglumanna í landinu með það hvemig
eða yfir höfuð hvort fara eigi í skipulagsbreytingar í lögreglu við núverandi
kringumstæður í þjóðfélaginu.

Þessar skiptu skoðanir komu einnxg berlega í ljós á

formannaráðstefnu LL, sem haldin var þann 6. maí 2011.

Þessu hefur undirritaður

ítrekað haldið á lofti á fundum í tengslum við þá vinnu sem unnin var í kringum
greinargerð

starfshóps

um

sameiningu

lögregluembætta,

sem

skilað

var

til

dómsmálaráðherra í október 2009. Þessu hefur einnig verið komið á framfæri í opinberri
umræðu, sem og á fundum með einstaka þingmönnum og ráðherrum.
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Lögreglan er í eðli slnu afar formföst stofnun, sem falin eru ýmis verkefni að lögum og
reglugerðum og síður en svo auðvelt eða einfalt að framkvæma skipulagsbreytingar á
stofnanauppbyggingu hennar. Eins og fram kemur hér fremst í þessu bréfi er það ein af
frumskyldum ríkisins við borgarana að tryggja þeim öryggi. Það getur ekki talist vænleg
leið til árangurs 1 þeim efiium að vera með þá stofiiun - sem ætlað er að sinna þessari
frumskyldu hins opinbera - sífellt undir í einhverju breytingaferli, sem engin rök, önnur
en fjárhagslegs eðlis virðast knýja á um.
Leiðir að markmiðum verða að vera skýrar. Markmiðin sem ætlað er að ná verða að
sama skapi að vera skýr. Eðli og umfang stofnunarinnar, fyrir breytingar þarf að liggja
fyrir sem og eðli og umfang hennar að afloknum breytingum. Síðast en ekki síst þarf að
liggja fyrir einhver greining á því hvemig sá vegur hefur verið stiginn sem farinn hefur
verið og einhverjar skýrslur (e. „lessons learned*’) þurfa að liggja til grundvallar þeim
markmiðum sem að er stefnt. Hér er rétt að nefna það sem dæmi í þessu sambandi að á
árinu 2010 kom út doktorsritgerð í Danmörku undir heitinu „Strategic Change
Management; Change Management Challenges in the Danish Police Reform ”13 en í
henni ljallar höfundurirm Dr. Rex Degnegaard um þær skipulagsbreytingar sem gerðar
vom á stofiianauppbyggingu lögreglunnar í Danmörku í byrjun árs 2007. í inngangi
sínum skrifar Degnegaard m.a:
„Since its commencement in January 2007, the Danish police reform has been a
hot topic in the media, at universities, dinner parties, and in waiting rooms. The
seneral percevtion o f the police reform is that it is a failure. During 2008, the
reform has been subject to much public debate, which has linked many
unfortunate cases o f police neglect with the police reform. Furthermore, the
public debate has created a picture o f a police not in control and with the reform
to blame.
Given this troublesome context o f the police reform, the question which everyone
is asking is: why did it go wrong? Along with the question of: whose fault was it?
The current thesis does not provide one single answer to the chaotic situation
surrounding the police reform. Neither does it place the responsibility o f the
unforeseen consequences o f the police reform. Rather, this thesis focuses on

„ Strategic Change Management; Change Management in the Danish p o lice Reform “ - Rex D egnegaard
2001, ISSN 0906-6934; IS B N 978-87-593-8417-6.
(httv://om narchive.cbs.dk/bitstream/handle/1 0398/8008/Rex D esn eeaard endeliz.pdf?seauence=4) ______
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unforeseen consequences o f the reform in regards to change management and
organizational implications. “14 (áherslubreyting er bréfritara)

ATHUGASEMDIR VIÐ EINSTAKAR GREINAR FRUMVARPSINS:
1. gr.
Með þessari grein er verið að leggja það til að heimilt verði að skipa
aðstoðarríkislögreglustjóra, sem verði ríkislögreglustjóra til aðstoðar. í frumvarpi Rögnu
Árnadóttur var gert ráð fyrir því að þessi heimild yrði felld úr núgildandi lögreglulögum.
í greinargerð með frumvarpi Rögnu Ámadóttur sagði þetta um 1. gr. frumvarpsins:
„Lagt er til að ákvœði um stÖður aðstoðarrííúslögreglustjóra verði felld úr
lögunum,
en
í
sparnaðarsJcyni
hefur
ekki
verið
skipaður
aðstoðarríkislögreglustjóri um nokkurt skeið. Þessi breyting er í samrœmi við það
markmið að niðurskurði á fjárheimildum verði m.a. mœtt með fcekkun yfirmanna
og að stöðuheiti í lögreglu séu ek/d fastbundin í lögum,"
í umsögn LL varðandi 1. gr. frumvarps Rögnu Ámadóttur sagði þetta m.a:
„Fyrir þessu má færa ákveðin og sannfærandi rök og þau helst að eðlilegra
hlýtur að teljast að starfsstigauppbygging innan lögreglunnar sé ákveðin í
sérstakri starfsstigareglugerð í stað laga. Með því fyrirkomulagi œtti að verða
auðveldara að eiga við „ innanhúss “ skipulagsbreytingar innan lögreglunnar þar
sem það er alla jafna auðveldara að breyta reglugerðum en lögum. “
LL kann ekki skýringu á þeirri stefhubreytingu, sem fram kemur í þessu frumvarpi í þá
veru að áfram sé gert ráð fyrir heimild til skipunar aðstoðarríkislögreglustjóra, líkt og er
nú þegar fyrir hendi í núgildandi lögreglulögum.

LL fagnar þó hugarfarsbreytingu þeirri sem virðist hafa orðið við stofnun
innanríkisráðuneytisins í þá átt að skilgreina aðrar stöður en stöður lögreglustjóra í
lögreglulögum og veltir því einnig fyrir sér hvort ekki væri, að sama skapi, eðlilegt að

14 Dr. Rex Degnegaard, 2001, bls. 5: „Strategic Change Management; Change M anagement in theD anish
police Reform __________________________________________________________________________________________
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fara út í frekari og nánari skilgreiningar á stöðuheitum og fjölda lögreglumanna í
lögunum.

LL hefur margítrekað bent á það á fundum sínum, með samninganefhd ríkisins, í
tengslum við gerð kjarasamninga haustið 2008, á sumarmánuðum 2009 og til dagsins í
dag að nauðsyn beri til að fara í gagngera endurskoðun á innihaldi kjarasamningstexta
LL,

stofnanasamningi,

starfsstigareglugerð

o.fl.

í

tengslum

við

boðaðar

skipulagsbreytingar í lögreglu enda má telja það víst að ýmislegt sem fram kemur í
framlögðu frumvarpi tii breytinga á lögreglulögum stangist á við það sem fram kemur í
áðumefndum samningum og reglugerðum. Hingað til virðist LL hafa talað fyrir daufum
eyrum í þessum efhum og engin vinna er í gangi við þessa endurskoðun auk þess sem
kjarasamningar lögreglumanna eru enn og aftur lausir þegar þetta er skrifað, með
tilheyrandi óröleika og reiði innan stéttarinnar.

Hér þarf þó að setja þann vamagla við að um áratugaskeið hefur það verið eitt af helstu
baráttumálum LL að auka veg og virðingu lögreglumenntunar sem og að fá starfsheitið
„Lögreglumaður“, og allar afleiður af því, lögvemdað líkt og gerist með aðrar fagstéttir í
þjóðfélaginu. Sem lið i þeirri baráttu hefur LL lagt á það ríka áherslu að lögreglumenn
eigi þess kost að sækja um æðstu stjómunarstöður, innan lögreglu, þ.m.t. stöður
lögreglustjóra

og

aðstoðar(ríkis)lögreglustjóra.

Bjöm

Bjarnason,

fyrrverandi

dómsmálaráðherra hafði fallist á þessi rök LL og lagt það til, í minnisblaði sínu, dags. 4.
júlí 2008, kafli II, liður b. að lögreglumönnum, með viðbótarmenntun gæfist kostur á því
að sækja um og vera taldir hæfir umsækjendur um stöður lögreglustjóra.

Þetta

fyrirkomulag er við lýði t.a.m. í Noregi þrátt fyrir að lögreglustjórar þar fari einnig með
ákæruvald.

Það má enda gera ráð fyrir því að undir stjóm lögreglustjóra starfi

lögfræðideildir með fagmenntuðum lögfræðingum sem vinni að og semji, eftir atvikum,
ákærur í opinberum málum.

2. gr.
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Hér er verið að leggja það til að í stað fímmtán (15) lögregluumdæma verði þau átta (8).
í frumvarpi því sem Ragna Ámadóttir lagði fram á síðasta þingi var gert ráð fyrir því að
embættin yrðu sex (6).
Þá er hér einnig gert ráð fyrir því að við embætti lögreglustjóraima á höfuðborgarsvæðinu
og

á Suðumesjum

verði heimilt að skipa aðstoðarlögreglustjóra,

sem verði

lögreglustjórunum til aðstoðar og staðgenglar þeirra.
í umsögn IX um þessa grein í frumvarpi Rögnu Amadóttur sagði m.a:
„Flestallir eiga að geta verið sammála um að aðskilja lögreglustjórn frá
embœttum sýslumanna og fækka umdœmum, en spurningin sem eftir stendur er:
Hvað eiga þau að vera mörg? Um þetta atriði eru margar og mjög skiptar
skoðanir svo sem þegar hefur komiðfram og verður einnig vikið að hér síðar. ”
LL kann ekki skýringu á þeirri stefnubreytingu, sem er á milli frumvarpanna tveggja, þ.e.
frumvarps Rögnu Ámadóttur annarsvegar og frumvarps Ögmundar Jónassonar hinsvegar,
þar sem nú

er gert ráð fyrir því sérstaklega að heimilt verði að skipa

aðstoðarlögreglustjóra við þessi tvö embætti á sama hátt og heimilt yrði að skipa
aðstoðarríkislögreglustjóra sbr. ákvæði 1. gr. þessa frumvarps.

LL fagnar þó

hugarfarsbreytingu þeirri sem virðist hafa orðið við stofnun Innanríkisráðuneytisins í þá
átt að skilgreina aðrar stöður en stöður lögreglustjóra í lögreglulögum og veltir því einnig
fyrir sér hvort ekki væri, að sama skapi, eðlilegt að fara út 1 frekari og nánari
skilgreiningar á stöðuheitum og fjölda lögreglumanna í lögunum.
Eins og áður hefur komið fram í umsögn þessari eru mjög skiptar skoðanir meðal
lögreglumanna um hvaða leið, ef einhverja, eigi að fara við skipulagsbreytingar í
lögreglu. Þar kemur ýmislegt til, svo sem lesa má hér framar. Helst má til telja að
lögreglumenn, almennt séð, líta svo á að þær skipulagsbreytingar sem ráðist var í um
áramótin 2006 - 2007 hafi ekki skilað þeim árangri sem að var steíht, hvorki er lýtur að
aukinni sýnilegri löggæslu; betri löggæslu; skilvirkari rannsóknum, né öðrum atriðum.
Erfítt getur að vísu verið að henda reiður á þeim árangri, eða skorti á árangri af þessum
skipulagsbreytingum m.a. vegna þess að engar kannanir hafa verið gerðar á meðal
lögreglumanna um hug til breytinganna, áður en lagt var upp í þær, né um árangur þeirra
til dagsins 1 dag. Svo öllu sé samt til haga haldið er það ljóst að farið var út í þessar
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breytingar, á sínum tíma, að hluta til fyrir tilstuðlan LL. Mat LL er hinsvegar það að
kostnaðurinn við breytingamar hafi verið stórlega vanmetinn - reyndar var ekki gert ráð
fyrir neinum kostnaði við breytingamar, heldur hinu að þær hefðu í för með sér verulegan
spamað í rekstri lögreglu!
Eftir því sem næst verður komist fyrirfmnast varla þau gögn er lúta að
skipulagsbreytingum aimennt, hvort sem þær eru framkvæmdar í almennum eða
opinberum rekstri sem sýna fram á það að svo viðamiklar breytingar, eins og ráðist var í á
stofnanauppbyggingu lögreglunnar í byrjun árs 2007, kosti ekki stórar fjárhæðir. Hér er
þó rétt að horfa til skýrslunnar „Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar“15, sem
gefín var út af lj ármálaráðuneytinu í desember 2008 en þar segir m.a:
„ Töluvert er til a f erlendu efhi um sameiningu fyrirtœkja en lítiö viröist vera til
um aðferðafrœði og reynslu a f sameiningu opinberra stofnana. Erlendar
rannsóknir sem greint er frá í viðauka 1 benda til þess að sameiningar og aðrar
meiriháttar breytingar skili sjaldan þeim árangri sem vonast er eftir eða í undir
15% tilvika. Helstu ástœður eru sagðar vera þessar:
• Markmið og framtíðarsýn eru ekki nógu sl<ýr eða ekki útskýrð nógu vel
• Fjárhagsleg samlegð er ojmetin.
• Undirbúningi og skipulagningu er áfátt
• Ekki tekst að kveikja nægan áhuga á sameiningunni.
• Starfsmannamálum er ekki sinnt nógu vel.
• Breytingastarfið lognast út a f áður en því er lokið.
Flestir sem taka þátt í að undirbúa og hrinda sameiningu í framkvœmd, gera slíkt
aðeins einu sinni á ævinni. Þar a f leiðandi nýtist þekking og reynsla sem verður
til við eina sameiningu sjaldan aftur. ‘í16
f>að sem fram kemur í skýrslu fjármálaráðuneytisins fær stuðning í grein Sigríðar Hrefnu
Jónsdóttur, starfsmannastjóra LRH> sem birtist í 1. tbl. Lögreglumannsins, fagtímariti LL,
árið 20061?, en þar segir m.a:
„Þó að öllum sé Ijóst að breytingar verða ekki umflúnar sýna rannsóknir að
breytingar sem ræstar eru hjá skipulagsheildum mistalcast í allt að 70% tilvika og
1S Fjármálaráðuneytið, Leifur Eysteinsson, desem ber 2008.
(http://www. fíarmalaradunevti, is/m edia/Utsefin rít/Sam einins rikisstofana.vdf“.
l(>Fjármálaráðuneytið, Leifur Eysteinsson, desem ber 2008, bls. 5: „Sameining ríkisstofnana o g ten g d a r
breytingar‘\ (http://www.fiarmalaradunevti.is/media/Utgefín rit/Sam einins rikisstofana.pdf).
17 Lögreglumaðurinn, 1. tb l 2006.
(htW://www.II.bsrb.is/skiol/losreglim adurinn/losreglum adurinn 01 20Q6.vdf)._______________________
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skila ekki tilætluöum árangri. Astæöur eru gjarnan raktar til stjórnenda. Sýnt
hejur verið fram á að komast megi hjá eða draga úr eyðileggjandi áhrifum a f
villum sem gerðar eru í stjórnun e f eftirfarandi þættir eru fyrir hendi:
• Skilningur á því hvers vegna skipulagsheildir og starfsmenn streitast á
móti þörfum breytingum
• Skipulagtferli til að vinna á eyðileggjandi tregðulögmáli
• Styrk forysta til að stjórna ferlinu
í breytingastjörnun er lögð sérstök áhersla á hlutverk leiðtoga: Leiðtoginn mótar
og skapar framtíðarsýnina sem stjórnendur koma í framkvæmd en vald þeirra í
breytingaferli byggir á grunni samskipta frekar en valdi í skjóli stÖðu.
Mííúlvægt er talið að stjórnendur kappkosti að tileinka sér leiðtogaeiginleika og
færni til að leiða breytingar, einkum eftirfarandi:
• Hugmyndaauðgi (e. creativity)
• Liðsheildarhugsun (e. team orientation)
• Hlustun (e. listening sldlls)
• Hlutverkþjálfarans (e. coaching skills)
• Areiðanleika (e. accountability)
• Að meta náungann og það sem hann hefur fram að færa (e.
Appreciativeness) <íl8
LL gerir ekki sérstakar athugasemdir við það sem lagt er upp með í þessari grein með það
að umdæmamörk lögreglustjóra skuli ákveðin með reglugerð í stað þess að festa þau í lög
þar sem ljöst má telja að ákveðið hagræði getur verið fólgið í því að geta, með tiltölulega
stuttum fyrirvara fært umdæmamörk lögreglustjóra í samræmi við þann raunveruleika
sem við blasir hverju sinni er varðar sameiningu hinna ýmsu sveitarfélaga. Það má í raun
líka segja að með þessu ákvæði náist einnig samsvörun við þá vinnu sem unnin var undir
merkjum „ Sóknaráœtlunar 20/20“19.

í ljósi þess að verið er að skilja að fullu á milli lögreglustjómar annarsvegar og hlutverka
sýslumanna hinsvegar gerir LL alvarlegar athugasemdir við það að ráðheira skuli verða
veitt heimiid, raeð þessari lagagrein, til að fela ákveðnum sýslumönnum stjórnlögreglu á
afinörkuðum svæðum í umboði lögreglustjóra.
viðkomandi

yfirmönnum

lögreglu

Eðlilegra væri, aðmati LL,

(aðstoðarlögreglustjórum,

yfir-

að
eða

18 Sigríður Hrefna Jónsdóttir; Lögreglumaðurinn, 1. tbl. 2006, bls. 2 2 - 2 3 .
19 Stýrihópur um Sóknarácetlun 20/20fy rir Island, nóvember 2010.

íhttv://w ww. forsaetisradunevti. is/media/2020/Soknaraaetlun2020Lokas}cvrsla. pdí).
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aðstoðaryfírlögregluþjónum - allt eftir því hvað við á á hverjum stað fyrir sig), yrði falin
sú stjóm sem hér er mælst til að hægt yrði að fela sýslumönnum.
Hér er einnig rétt að benda á þá staðreynd að í þeirri vinnu, sem unnin var í tengslum við
framlagningu frumvarps Rögnu Ámadóttur, fyrrverandi dómsmálaráðhen*a, var það ein af
meginforsendum þess, að skipulagsbreytingar i lögreglu næðu fram að ganga, að
jafhframt yrði farið í þá vinnu að fækka embættum sýslumanna. Þessi staðreynd kemur
fram

í

skýrslumii

„Sameining

lögregluembœtta

-

greinargerð

starfshóps

dömsmálaráðherraí<20 eða eins og segir á bls. 8 í greinargerðinni:
„Starfshópurinn telur œsídlegt að samhliða fækkun lögregluembœtta verði hugað
að fœkkun embœtta sýslumanna, Er það mat hópsins að það sé mikilvœg forsenda
þess að hægt verði að vinna að aðskilnaði löggœslu frá sýslumannsembœttum
með skipulegum hætti. ”
Það skýtur því frekar skökku við að horfa fram á þá staðreynd að búið sé að fresta, a.m.k.
fram til ársins 2016 fækkun sýslumannsembætta í landinu.21 Skynsamlegra hefði verið,
að mati LL, að fara í þessar breytingar samhíiða til að ná fram þeim markmiðum sem að
virðist stefnt, þ.e. fækkun í æðstu stjómunarstöðum.
Hér er einnig rétt að horfa til skýrslu Þorleifs Pálssonar, fyrrverandi sýslumanns,
„Skýrsla um tillögur að breytingum á skipan sýslumannsembcetta í landinu“22 en í
henni eru raktar ýmsar hugmyndir að útfærslu breytinga á skipan sýslumannsembætta á
Islandi.
Að öðru leyti gerir LL ekki athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.

3. gr.
a.

20 Dómsmálaráðuneyíið, október 2009: „Sameining lögregluembœtta - greinargerð starfshóps
dómsm álaráðherra **.
(h ttp://www. innanrikisradunevti. is/media/frettir/Sameinins logregluembatta greinargerd, pdf).
Fréttir RUV, 11. október 2010. (http://www.ruv,is/frett/faekkun-svslumannsembaettaseinkad).
22 Þorleifur Pálsson, 28. Febrúar 2010: „Skýrsla um tillögurað breytingum á skipan sýslumannsembœtta í
landinu
(htty ://www. innanrikisradunevti. is/media/Slcvrslur/Skvrsla um slúpulae svslumannsembatta. vdf)._________
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í áfangaskýrslu um mat á breytingum á nýskipan lögreglumála sem skilað var til
dómsmálaráðherra í apríl 2008 er nokkuð íjallað um rannsóknarþátt lögreglu í VI kafla.
Eitt af höfuðmarkmiðum breytinganna sem farið var 1 um áramótin 2006 - 2007 var að
efla og styrkja rannsóknir lögreglu á sakamálum með því að fœra rannsóknir stcerri
ogflóknari mála í hendur fœrri rannsólmardeilda...

I skýrslunni er dregin fram sú

áiyktun að rannsóknardeildimar hafí lítið svigrúm tii að þróa þá sérhæfíngu sem að var
stefnt með lagabreytingunni 2006. Þar er jaíhframt lagt til, það sem er að líta dagsins ljós
með þeirri breytingu sem hér er lögð til, að hinar sérstöku rannsóknardeildir sem stofnað
var til með lagabreytingunum 2006 verði lagðar niður og rannsóknarstörf lögreglu færð í
fyrra horf og undir stjóm hvers lögreglustjóra í hinum sex umdæmum.
Mjög skiptar skoðanir eru um það meðal lögreglumanna hvernig til hafi tekist með
rannsóknarþátt lögreglu, allt frá niðurlagningu RLR árið 1997. Heyrst hafa raddir um
það að endurvekja bæri RLR að hluta til í þeirri mynd sem sú stofnun var í við
niðurlagningu hennar og aðrar raddir heyrast sem lúta að því sem hér er lagt til þ.e. að
hinar sérstöku rannsóknardeildir lögreglu verði lagðar niður og rannsóknardeildum
einstakra embætti falin rannsókn allra þeirra mála sem upp koma í hverju umdæmi fyrir
sig. Hér ber allt að sama brunni og áður hefur komið fram í þessari umsögn þ.e. að engar
kannanir liggja fyrir um það hvort sá vegur sem farinn hefur verið við
skipulagsbreytingar í lögreglu allt frá og í raun löngu fyrir árið 1997 hafí í raun verið
stiginn til góðs.
Enn er itrekað, af hálfu LL, að nauðsynlegt er að án tafar verði gerð ítarleg könnun á því,
meðal lögreglumanna um það hvemig þeir lita þær breytingar sem ráðist hefur verið i til
dagsins í dag og á sama tíma verði gerð könnun á starfsumhverfí lögreglumanna,
stjómun, trúverðugleika stjómenda o.fl. í þeim dúr,

Könnun á svipuðum nótum og

Stéttarfélag í almannaþjónstu (SFR) stendur fyrir árlega og hefiir gert undanfarin sex ár.

b.
LL gerir ekki sérstakar athugasemdir við þennan lið frumvarpsins.

4. gr.
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LL er eindregið þeirrar skoðunar að ENGINN eigi að fara með lögregluvald nema hafa
lokið námi frá Lögregluskóla ríkisins (LSR). Þar eru kennd þau vinnubrögð sem notuð
eru í lögreglu hveiju sinni s.s. valdbeitingar hvers konar (handtökur), lögreglufræði og
önnur atriði er skipta sköpum við framkvæmd valds lögreglu. Það að fela öðrum en þeim
sem lokið hafa námi írá LSR að fara með lögregíuvald er í raun að bjóða hættunni heim á
mistökum og málaferlum.

5. gr.
Grein þessi tjallar um sérstakar samstarfsneíhdir um málefni lögreglunnar og er efiiislega
samhljóða 12. gr. núverandi lögreglulaga.
LL gerir ekki efhislegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.

6. gr.
Hér er verið að Qalla um atriði er snerta á skipunarformi lögreglumanna, sem
embættismanna og hefur þessi grein því bæði bein og óbein áhrif á atriði er varða launaog starfskjör lögreglumanna.

Rétt er hér að minna á þá einföldu staðreynd að

lögreglumenn eru embættismenn og njóta ekki þeirra sjálfsögðu mannréttinda t.d. að vera
með verkfallsrétt

LL geldur varhug við og leggst eindreniö gegn bví að að hróflað verði við nuverandi
fvrirkomulagi skipana lögreglumanna til starfa. Það eru enda ENGIN eínisleg rök
sem styðja slíkar breytingar.

LL óttast það að með því að færa skipunarvald yfir

lögreglumönnum í hendur einstaka lögreglustjórum aukist hættan á því að ráðningar verði
ekki á faglegum nótum og að lögreglumenn gætu mögulega orðið leiksoppar
stundarhagsmuna eða fómarlömb geðþóttaákvarðana.

Þessi röksemdafærsla LL fær

stuðning í nýútkominni skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis „Mannaudsmál ríkisins
- l y Starfslok ríkisstarfsmanna “23 en á bls, 3 í skýrslunni segir m.a. orðrétt:

23 Ríkisendurskoðun, jan ú ar 2011: „Mannauðsmál ríkisins —1, Starfslok ríkisstarfsmanna “.
(httv ://www. rikisendurskodun. is/fileadmin/media/slcvrslur/mannaudur starfslok. pdf).______________________
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„Rökin fyrir því aö ríkisstarfsmenn eigi að njóta sérstakrar verndar í starfi eru
einkum þau að nauðsynlegt sé að ríkisstarfsmaður geti sinnt starfsskyldum sínum
án þess að þurfa að óttast að valdhafar á hverjum tíma beiti hann þrýstingi, t.d.
með því að hóta, beint eða óbeint, að segja honum upp störfum. Tryggja þurfi að
ríkisstarfsmenn verði ekki leiksoppar stundarhagsmuna eða fórnarlömb
geðþóttaákvarðana. ”
Enníremur segir í skýrshmni, á bls. 15:
„Hin sögulega og jafhframt ríkjandi ástæðafyrir vernd opinberra starfsmanna í
starfi er því sú að með henni sé hagsmunum ríUsins og almennings best borgið.
Ríkisvaldið taldi eða telur sig hafa hagsmuni a f því að vernda opinbera
starfsmenn í starfi og þess vegna voru eða eru lögfest ákvæði í löggjöf ýmissa
landa sem vernda þá. Þetta er áréttað hér til þess að undirstrika að réttarverndin
er að meginstefhu tilkomin vegna hagsmuna almennings og ríkisvaldsins en ekki
vegna hagsmuna starfsmannanna sjálfra. ”
LL leggur á það áherslu að ráðningar í allar stöður í lögreglu þarf að framkvæma á
faglegan hátt þ.a. tryggt verði að enginn ágreiningur geti orðið um hæfi manna til að
gegna viðkomandi stöðum, í þessu sambandi er rétt að benda á ályktun 30. þings LL er
varðar þverfaglega nefhd til að ijalla um ráðningar í lögreglu. Þetta helst í hendur við
niðurstöður skýrslu rannsóknamefhdar Alþingis og fær stuðning í þeim fjölmörgu
málum, er varða ráðningar í lögreglu, sem kvartað hefur verið undan til Umboðsmanns
Alþingis.

LL þykir það jafhframt mjög miður að ekki skuli vera horft til þess að gera
lögreglumönnum kleift að sækja um og fá stöður lögreglustjóra líkt og Bjöm Bjamason,
fyrrverandi dómsmálaráðherra, hafði lagt upp með í minnisblaði sínu um endurskoðun
lögreglulaga dags. 4. júlí 2008. Það er að mati LL nauðsynlegt að þeir sem koma að
stjóm lögreglu hafí yfirgripsmikla innsýn og þekkingu inn í störf lögreglu og engir eru,
að mati LL> betur til þess fallnir en þeir sem lokið hafa námi frá LSR, starfað hafa í
lögreglu og hlotið nægilega viðbótarmenntun til að gegna slíkum störfum. Þetta helst
einnig í hendur við áherslur LL í menntunarmálum lögreglumanna og þeirrar kröfu að
nám í LSR verði fært á háskólastig líkt og gert hefur verið að langmestum hluta á hinum
Norðurlöndunum og verið er að vinna að í þeim þar sem lögregluskólarnir eru ekki nú
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þegar komnir á háskólastig. Þetta myndi einnig auka veg og vanda lögreglunámsins og
þar með haldast í hendur við þau áform, sem fram komu með breytingu, sem gerð var á 4.
mgr. 38. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 er nám á síðari bóknámsönn lögregluskólans var
gert ólaunað Hkt og á fyrri bóknámsönnin.

Hér er einnig verið að leggja grunn að nýrri starfsstigareglugerð fyrir lögreglu en LL
hefur lagt á það mikla áherslu, í vinnu sinni við gerð kjarasamninga undanfarin misseri,
sem reyndar enn eina ferðina eru lausir, að horft verði til þessa þáttar s.s. áður hefur
komið fram.

7.gr.
LL áttar sig engan vegin á því hvert er verið að stefna með því lagt er til með þessari nýju
grein í lögreglulögunum, 28. gr. a;
„Engan má sHpa, setja eða ráða til starfa hjá lögreglu nema hann hafi hvorki
gerst sekur um refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti né
sýnt a f sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem starfsmenn lögreglu verða
almennt að njóta. Til þess að staðreyna þetta er lögreglu heimilt að afla
upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu. Skal skoðun á því hvort
starfsmenn uppfýlli þetta skilyrði gerð með reglulegu millibili og eigi sjaldnar en
á fimm ára fresti. “
Ekkert er að því að kairna það sérstaklega, áður en lögreglumenn eru skipaðir, settir eða
ráðnir til starfa, hvort þeir hafi gerst sekir um refsivert athæfi „sem telja má svívirðilegt
að almenningsáliti né sýnt a f sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem starfsmenn
lögreglu verða almennt að njóta. “ Þá er heldur ekkert athugavert við það að lögreglu séu
veittar heimildir til að staðreyna slíkar upplýsingar með uppflettingum bæði í sakaskrá og
málaskrám lögreglu, áður en lögreglumenn eru skipaðir, settir eða ráðnir til starfa. Rétt
er þö að geta þess að hér getur verið um ansi tilviljanakennt mat á því að ræða hvað telst
vera „[...] svívirðilegt að almenningsáliti [...]“ og „[...] háttsemi sem getur rýrt það
traust [...]“.
Það vekur einnig undrun og eftirtekt í þessari grein fiumvarpsins þar sem segir: „Skal
skoðun á því hvort starfsmenn uppfýlli þetta slúlyrði gerð með reglulegu millibili og eigi
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sjaldnar en á jimm ára fresti. “ Hvorki í lagaákvæði frumvarpsins, né greinargerð með
því, er að fínna neinar leiðbeiningar um það hvernig skuli taka á þeim málum er upp
kynnu að koma þar sem starfsmenn lögreglu teldust ekki lengur uppfylla þau skilyrði sem
talin eru upp í þessari grein frumvarpsins. Þá er heldur engar leiðbeiningar um það að
fínna hver innan lögreglu eigi að framkvæma þessar „skoöaniru á fimm ára fresti, hvert
beina eigi málum er upp kynnu að koma þar sem starfsmenn lögreglu teldust hafa brotið
gegn þessu ákvæði lagafrumvarpsins. Engin „viðurlagaákvæðiu vegna brota á þessari
frumvarpsgrein er að finna í frumvarpinu sjálfu né greinargerð þess. Engar leiðbeiningar
um andmælarétt einstakra starfsmanna. Engar leiðbeiningar um tilkynningaskyldu þeirra
sem framkvæma umræddar „skoðanir“ til þeirra starfsmanna lögreglu sem þær eiga við
hverju sinni. Að síðustu er engin grein gerð fyrir því, hvorki í ákvæði frumvarpsins, né
greinargerð hvers vegna þetta er tilkomið eða hver sé tilgangurinn með því að setja inn
þetta lagaákvæði.
LL gerir sér fullkomlega grein fyrir því hver ábyrgðin er sem fylgir því að starfa sem
lögreglumaður og jaínframt að lögreglumönnum eru settar mun þrengri skorður varðandi
sitt einkalíf og hagi en mörgum öðrum ríkisstarfsmönnum.

Með þessu ákvæði er

hinsvegar ljóst að verið er að leggja enn auknari skyldur á herðar lögreglumanna og
oíurselja þá einhliða „eftirliti“ sem jafhframt, í einhverjum tilvikum, mætti jaínvel líkja
við grófar persónunjósnir.
LL telur einfaldlega að þær heimildir, sem er að finna í starfsmannalögum ríkisins, og
varða embættismenn, séu yfrið nógar til að ná utan um það sem hér er, væntanlega, verið
að reyna að ná fram. Rétt er þó að ítreka það sem kemur fram hér að framan að LL áttar
sig ekki á því hvert er verið að stefha með þessu ákvæði frumvarpsins!

8. gr.
LL vísar til þess sem kemur fram hér undir athugasemdum við 7. gr. frumvarpsins og
gerir ekki sérstakar athugasemdir við það að skoðað verði sérstaklega, áður en nýnemar
eru teknir inn í Lögregluskólann, hvort þeir uppfylli þau skilyrði sem hér eru sett fram.
Þá gerir LL ekki athugasemdir við það að valnefnd Lögregluskólans verði veittar
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heimildir tii að afla upplýsinga, bæði úr sakaskrá og málaskrám lögreglu, um þá sem sótt
hafa um nám í skólanum.

í samræmi við stefhu og markmið stjómar LL, um að nám í Lögregluskóla ríkisins verði
fært á háskólastig, telur Landssambandið rétt að d. lið 2. mgr. 38. gr. verði breytt á þann
veg að í stað þess að nemar sem sækja um skólavist hafí lokið a.m.k. tveggja ára almennu
íramhaldsnámi, verði gerð krafa um stúdentspróf eða sambærilega menntun, sem
inntökuskilyrði í skólann. Rétt er að nefha það hér að slík breyting hefur engin áhrif á þá
sem nú eru við nám í skólanum en tæki hinsvegar til þeirra nýnema sem sækja um
skólavist á komandi skólaári.

Að öðru leyti vísar LL til almennra athugasemda við orðalag þessarar greinar líkt og er að
fínna í athugasemdum LL við orðalag 7. gr. frumvarpsins.

LL þykir rétt að vekja sérstaka athygli hér á umsögn sinni um 8. gr. frumvarps Rögnu
Ámadóttur, fyrrverandi dómsmálaráðherra, er laut að lengd námsins í lögregluskólanum:
„Rétt er þó að benda sérstaklega á það hér í þessu samhengi að á s.L 20 árum
hefur lögregluskólanámið styst um 8 mánuði. Þetta er, að mati LL, algerlega
ófœrt þegar að öll starfskilyrði lÖgreglumanna hafa orðið miklu erfiðari og
sérhæfmg hefur aukist gríðarlega. Þá ítrekar LL það sem áður hefur komið fram
umþað að koma námi íLSR á háskólastig”.
9. gr.
LL gerir ekki efnislegar athugasemdir við það sem fram kemur í þessari grein
frumvarpsins en leggur hinsvegar áherslu á það sem fram hefur komið hér framar um
einstaka greinar þess, sem og það sem fram kemur í almenna kaflanum hér fremst og feá
sérstaklega er varðar auglvslngar á stöðum lögregiustióra hlnna nvm embætta.

10. gr.
Breytingar á öðrum lögum.
LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.
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Ákvæði til bráðabirgða.
LL vísar til athugasemda sirnia við 9. gr. frumvarpsins með vísan 1 athugasemdir við
einstaka greinar þar á undan varðandi það sem fram kemur um ákvæði til bráðabirgða.

Þá leggur LL enn og aftur áherslu á það að Ailsheijarneíhd kynni sér sérstaklega hvernig
staðið var að innleiðingu skipulagsbreytinganna, sem urðu í lögreglu um áramótin 2006 2007 með því að lesa fundargerðir ráðgjafameíndar þeirrar sem komið var á laggimar til
að vera til ráðgjafar við stofnun nýs embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu
(LRH) og kalli á sinn fund fulltrua starfsmanna embættanna þriggja sem sæti áttu í þeini
neftid auk formanns ráðgjafamefndarinnar Ólaf Kr. Ólafsson, sýslumann Snæfellinga.

Að lokum fínnst LL rétt að gera athugasemdir við það hversu stuttur tími er að jafnaði
gefínn til að koma á framfæri athugasemdum við lagaframvörp sem LL eru send til
umsagnar.

Landssamband lögreglumanna áskilur sér allan rétt til að koma frekari
athugasemdum og ábendingum að á síðari stigum máisins. Þá leggur LL áherslu á
það að fá að koma fyrir AUsherjarnefnd til að gera frekari grein fyrir sjónarmiðum
Landssambandsins og svara þeim spurningum sem nefndarmenn kynnu að vilja
bera upp.
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