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Efni: Umsögn íögreglustjórafélags íslands við frumvarp til laga um breytingar á
lögreglulögum (eftirlit með störfum lögregtu), 658. mál. Þingskjal 1086.

Varðandi 1. gr. Irum varpsins Jeggst féiagið alfarið gegn þeirri grein og telur þessa breytingu 
ótím abæra að sinni. Ekki verður annað séð en að um  grundvallarbreytingu á stjórnun löggæslu 
í landinu sé að ræða.

I dag eru allir lögreglustjórar m eð inm a eftirlit og e f breyta á því þ a rf  um ræ ða um  það að fara 
fram. Þessi breyling hefur ekki verið rædd við félagið hvorki a f  hálfu innanríkisráðuneytisins 
né em bæ ttis ríkislögreglustjóra. Þá var þessi tillaga ekki inn í því frum varpi sem 
innanríkisráöuneytið birti á vefnum  og félagið skilaði um sögn um. N efndin  sem vann að 
undirbúningi þessa írum varps skoðaði aldrei m öguleikann eða útfæ rslur annar staðar á innra 
eftirliti. V antar allan faglegan undirbúning fyrir ákvæði sem  þessu.

Þann 1. janúar 2015 tóku ný lögreglustjóraem bæ tti til starfa eftir m ikla endurskoðun og 
aðskilnaö trá sýslum önnum . Talið er að nú sé kom inn tím i á að skoðað verði fram tíðar skipulag 
og verkefni em bætti ríkislögreglustjóra. Þessi um ræ ða hefur ekki verið tekin og því ekki 
tím abæ n að kveða á um ný verkefni með þessu ákvæði. E f  innra eftirliti á að vera sinnt af 
öðrum  en lögreglustjórunum  sjálfum  þá hlýtur em bæ tti ríkislögreglustjóra að falla þar einnig 
undir. E f setja á sérstakt innra eftirlit þá væri tilefni að kanna hvort það væri betur kom ið utan 
logreglunnar.

í greinargerð með frum varpinu er sagt að ætlað sé að stuðla að bæ ttum  gæðum  löggæslu og að 
i innra eítirliti (elist meðal annars úttektir á uppflettingum  í gagnagrunnum  lögreglu, 
vettvangseftirlit ásam t öðrum  aðgerðum  sem  eru til þess fallnar til að ná þeim  m arkm iðum  sem 
lögreglan vinnur að lögum  sam kvæm t. Hér er um  m jög opna heim ild að ræ ða og ekkert 
skilgreint hvað íelist í vettvangseftirliti né hvaða aðrar aðgerðir sé um  að ræða.

Þá er í greinargerðinni talað um að í víðri m erkingu feli hugtakið innra eftirlit í sér ferli sem 
stuðlar að því að viðkom andi stofnanir eða fyrirtæki nái settum  m arkm iðum . Þá sé hugtakið 
ofit notað í þrengri m erkingu og nái þá aðeins til innra eftirlits í fjárhagslegum  efnum. Tekið er 
fram í greinargerðinni að hér sé byggt á víðari m erkingu hugtaksins og því nái það einnig til 
stjórnunai legs eltirlits en í Ijósi fjárhagslegs sjálfstæðis lögregluem bæ ttanna verður þetta eitt 
m eginviðfangsefni innra eftirlits. M eð þessu er verið að veita þessu  innra eftirliti bæði m ikið 
vægi og vald sem er algjörlega á skjön við það sem  segir í byrjun greinargerðarinnar að þessu 
eftirliti sé ekki æ tlað að hafa áhrif á stjórnunarheim ildir lögreglustjóra sem  fara m eð stjórn 
lögregluliðs hver í sínu um dæm i.
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Ekki verður fallist á það að hér sé einungis verið að festa í sessi hlutverk em bættis 
ríkislögi'eglustjóra. H ér er um að ræða m iklar breytingar.

Varðandi 2. gr. frum varpsins þá er henni fagnað og m iklar fram farir í að kom a á v irkara eftirliti 
með störfum  lögreglu og skýrari reglur um  fyrirkom ulag m álsm eðferðar þegar borgaram ir telja 
að lögregla hafi ekki fylgt eftir vönduðum  starfsháttum . A ftur vill félagið benda á varðandi 
kostnað við gerð frum varpsins að trvggja þ a rf  lögreglunni aukið fjárm agn og bæta þ a rf  þessu 
við útgjaldaram m a m álaflokks innanríkisráðuneytisins.

A ð þessu sögðu erum  við m jög hlynnt fram angreindri grein (2.) og gerum  ekki frekari
athugasem dir við hana.

Félagið óskar eftir því við nefndina að hún kanni m öguleika á því að leggja niður hæfisnefnd 
lögreglunnar skv. f -  lið 2. m gr. 5. gr. lögreglulaga. N ú er kom ið 1 Vi ár frá því að lögin tóku 
gildi og var þessi nefnd hugsuð til að tryggja jafnræ ði og gagnsæi við ráðningarferli og að hafa 
eftirlit m eð því að ráðningarferlið  hafi verið byggt á lögm æ tum  og réttm æ tum  sjónarm iðum . 
Þá íengir þessa auka skoðun ráðningarferli sem er óþarfí. A ðrar stofnanir og eða nefndir hafa 
hlutverk í þ\ í að endurskoða ráðningarferli eins og um boðsm aður alþingis og kærunefnd 
jafnréttism ála. I elur félagið að það sé næ gjanlegt aðhald í ráðningarm álum  eins og tíðkast hjá 
öðrum  ríkisstofnunum . Telur félagið að m eð því að leggja nefndina niður sé hæ gt að spara 
fjármuni og veila þeim  frekar í verkefni sem eru brýnni.
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