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Efni: Umsögn Landssambands lögreglumanna um þingskjal nr. 214 -  197. mál.

Landssamband lögreglumanna(LL) hefur með málflutningi sínum undanfarið vísað til 
mikilvægi þess að búið sé að lögreglu þannig að hún geti sinnt sínum lögboðnu skyldum. 
Verulega skortir á að svo sé að mati LL og má í þessu sambandi m.a. vísa til 
sjónvarpsþáttarins „Landinn“ í ríkissjönvarpinu sem sýndur var nýlega en ekki síður 
skýrslu embættis ríkislögreglustjóra frá 3. desember sL um ofbeldi gagnvart lögreglu. Þar 
kemur skýrlega fram það viðhorf embættisins að lögregla sé komin að þolmörkum 
varðandi mannafla. f því felst að frekari niðurskurður mun koma niður á þeirri þjónustu 
sem lögregla getur veitt almenningi og um leið á öryggi almennings sem og 
lögreglumannanna sjálfra. LL er reyndar þeirrar skoðunar að lögregla sé nú þegar komin 
undir þolmörk sín og vísar í því sambandi í áður innsendar umsagnir um frumvarp til laga 
um breytingar á lögreglulögum, vamarmálalögum og ýmis fylgiskjöl með þeim 
umsögnum.

Vissulega er erfítt ástand í ríkisbúskapnum sem kunnugt er, afla þarf aukinna tekna, gæta 
aðhalds í rekstri sem reyndar hlýtur alltaf að eiga við og því miður einnig að skera niður. 
Hvað lögreglu varðar þá er rúmlega 80% fjárheimilda varið til launakostnaðar. Fastir 
rekstrarliðir eru til staðar hjá embættunum sem ekki er hægt að hreyfa við og því þarf að 
huga vel að öðrum rekstrarþáttum til spamaðar -  ekki síst ef tekið er tilllit til 
hagræðingarkrafna undanfarinna ára sbr. t.d. nýlega utandagskrárumræðu er hæstvirtur 
dómsmálaráðherra kom fram með tölur þar að lútandi. Stór hluti þess kostnað(annar 
rekstrarkostnaður) er rekstur bíla lögreglu. Undanfarin ár hefur dregið verulega úr akstri 
lögreglubifreiða og þar með sýnileika lögreglu og öryggi borgaranna. Sýnileiki lögreglu 
er afar mikilvægur þáttur í starfi hennar og skiptir t.d. miklu máli varðandi 
umferðaröryggissjónarmið (s.s. hraðakstur og fækkun slysa). Slíka þætti má auðveldlega 
reikna til verðmæta og þá er mikilvægt að hafa í huga að það geta tapast krónur þegar 
ætlunin er að spara aurinn.
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í frumvarpinu er m.a. að finna upptalningu á ökutækjum sem undanþegin eru 
vörugjöldum. Því miður er ekki að finna neinn staflið sem tiltekur ökutæki lögreglu og 
telur LL brýnt að nefndin geri breytingu þar á. Rétt er að benda á að ríkislögreglustjórinn 
getur sent nefndinni nákvæmt yfirlit yfir allar tegundir ökutækja lögreglu, hversu marga 
kílómetra ökutækjunum er ekið á hveiju ári og samanburð á milli ára. LL mun fara þess 
á leit við embættið að það sendi nefhdinni þessi gögn ásamt umsögn en ekki er að sjá að 
öskað hafi verið eftir umsögn þess af hálfu nefndarinnar.

Ef óskað er eftir frekari gögnum frá LL vegna málsins eða að fulltrúar okkar komi fyrir 
nefndina þá verður að sjálfsögðu orðið við því.

F .h, LL

Steinar Adolfsson, framkvæmdastjóri
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