
145. löggjafarþing 2015-2016. 
Þingskjal 12 — 12. mál.

Hjálagt fylgir áður innsend umsögn og er vísað til hennar. Nefnd um meðferð kærumála og kvartana 
á hendur lögreglu hefur enn ekki skilað niðurstöðum og er búist við að hún skili 
bráðlega. Lögreglustjórafélagið telur eðlilegt að bíða með frekari ákvarðanir og í hvaða feril málið 
verður sett eftir að nefndin hefur skilað niðurstöðum vinnu sinnar.

Með kveðju,
Halla Bergþóra Björnsdóttir, formaður



Lögreglustjórafélag íslands

Nefndasvið A lþingis 
A llsherjar- og m enntam álanefnd 
nefndasvid@ althingi.is

Akureyri, 1. jún í 2 0 15.

Efni: Umsögn lögreglustjórafélags íslands við tillögu til þingsályktunar um sjálfstætt 
eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu, 638 mál. Þingskjal 1099 -  638. mál.

Varðandi ofangreinda tillögu til þingsályktunar um sjálfstæ tt eftirlit með starfsem i og 
starfsháttum  lögreglu er félagið sam m ála því að m ikilvæ gt og þ ö rf  er á að kom ið verði á fót 
virkari eftirliti með störfum  lögreglunnar.

I janúar sl. skipaði innanríkisráðherra nefnd um  m eðferð kærum ála og kvartana á hendur 
lögreglu og var nefndinni falið að legga m at á núverandi kerfi og lagareglur og gera tillögur að 
breyttu verklagi og lagabreytingum , eftir því sem  við á. Þá var nefndinni einnig falið að gera 
tillögu að opnara, aðgengílegra og skilvirkara kerfi sem felst í m óttöku og  afgreiðslu kvartana 
vegna starfa lögreglunnar, eftirfylgni vegna athugasem da ríkissaksóknar vegna starfa lögreglu 
og eftir atvikum  frum kvæ ðiseftirlit m eð störfum  lögreglu. Þá átti nefndinni einnig að horfa til 
þess hvem ig  þessum  m álum  er háttað hjá nágrannaríkjum . Gert er ráð fyrir að nefndin skili 
níðurstöðum  sínum  nú í sumar.

Lögreglustjórafélag íslands telur eðlilegt að bíða m eð ffekari ákvarðanir og í hvaða feril m áliö 
verður sett eftir að ofangreind nefnd hefúr skilað niðurstöðum  vinnu sinnar.

V iróingarfyllst,

Halla B ergþóra 'ö jöm sdóttir '  

form aður Lögreglustjórafélags íslands
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