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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á iögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 
135/2008 með síðari breytingum

Vísað er til fandar allsheijarnefndar þann 26. maí s.l. Óskað var eftir tillögu frá 
Landssambandi lögreglumanna (LL) um útfærslu lagagreinar sem kæmi til móts við 
framkomnar athugasemdir i umsögn LL frá 23. maí s.L

Gerð er tillaga um að 2. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi:

3. mgr. 2. gr. iaganna orðast svo:
Sérstakur saksóknari ræður aðra starfsmenn embættisins en saksóknara. Heimilt er að 

skipa lögreglumenn sem hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins til starfa við 
embættið. Um þær skipanir gilda ákvæði lögreglulaga nr. 90/1996 [en heimilt er í 
undantekningartilvikum að víkja frá ákvæðum 14. gr. reglugerðar nr. 1051/2006 um 
starfsstig innan lögreglu]. Ákvæði 7. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, gildir ekki um ráðningu eða skipun samkvæmt þessu ákvæði.

Greinargerð:
Nauðsynlegt er að kveða á um með skýrum hætti hvemig haga beri skipunarvaldi 
lögreglumanna sem þegar starfa hjá embættinu en það hefur íram til þessa verið óljóst. 
Varðandi undantekingarákvæðið þá er það nauðsynlegt til að unnt sé að tryggja að fólk 
sem þegar starfar hjá embættinu en fullnægir ekki hæfisskilyrðum um starfsreynslu geti 
fengið skipun í viðkomandi starf.

Viðbótarskvring frá LL til allsheriamefhdar vegna textans sem er í homklofanum,

í 14. gr. reglugerðar nr. 1051/2006 um starfsstig innan lögreglunnar er íjallað um 
hæfísskilyrði til að hljóta skipun í starf. Til að hljóta skipun i stöðu lögreglufulltrúa þarf 
viðkomandi að hafa starfað í lögreglu í a.m.k. 2 ár. Að því er LL veit best eru allir 
lögreglumenn hjá embættinu a.m.k. 1 stöðu lögreglufulltrúa og því er mögulega 
nauðsynlegt að gera ráð fyrir þörfinni á þessari undantekningu. Að öðrum kosti myndu 
viðkomandi starfsmenn einungis geta hlotið skipun í lægra starfsstig þar til umræddum 
starfstíraa yrði náð og þar með verða fyrir tekjuskerðingu þann tíma. Að mati LL er ekki 
þörf á slíkri undantekningu almennt enda einungis sett fram til að tryggja réttmæta stöðu
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þeirra sem þegar eru að störfum hjá embættinu. Hægt er að útfæra orðalag með þeim 
hættinum en sökum þess að í ákvæðinu er bæði verið að tala um núverandi starfsmenn 
sérstaks saksóknara sem og þá sem til embættisins munu flytjast er framsetningin 
vandasamari. LL telur ekki þörf á slíkri heimild við nýráðningar þann tíma sem eftir lifir 
af starfstíma embættisins en kannski hefur sérstakur saksóknari aðra sýn á það -  við 
getum sætt okkur við það en slíkt er frávik frá almennum reglum samkvæmt 
lögreglulögum.

Að mati LL er ekki þörf á breytingu á bráðabirgðaákvæðinu.

í lokin er rétt að taka fram að þrátt fyrir að LL telji rétt að skipunarvaldinu sé fyrirkomið 
samkvæmt lögreglulögum, þá skiptir þó mestu máli að réttindi starfsfólksins séu tryggð 
bæði hvað varðar lengd skipunar og biðlaunarétt. Ljóst er varðandi lögreglumennina að 
þeirra verður þörf í þjónustu ríkisins í lok starfstíma embættis sérstaks saksóknara hvort 
sem það verður hjá nýrri einingu eða innan hefðbundins skipulags lögreglu samkvæmt 
umdæmaskipan og því ekki til staðar mikil áhætta um greiðslu biðlauna sbr. 1. mgr. 34. 
gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

avík, 30. maí 2011

Snorri Magnússon 
Formaður LL
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