
HÉRAÐSSAKSÓKNARI
Reykjavík 24. 5. 2016. 

Tilvísun nr. 201605-0805.

Nefndarsvið Alþingis, 

Austurstræti 8-10, 

150 Reykjavík.

Með tölvubréfi dagsettu 12. maí sl. fór allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis fram á umsögn 
embættis héraðssaksóknara um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum á þingskjali 1086, mál 
nr. 658, eftirlit með störfum lögreglu.

Undirritaður hefur kynnt sér frumvarpið sem felur í sér, að mati undirritaðs, jákvæðar 
breytingar á skipan eftirlits með störfum lögreglu á margvíslega vegu en breytingar á skipan eftirlits 
með lögreglu hefur verið til umfjöllunar um allnokkurt skeið. Gert er ráð fyrir að sett verði á laggirnar 
ný nefnd sem hafi það hlutverkað greina og setja ífarveg kvartanirog kærurá hendur lögreglumönnum 
auk þess að fylgja eftir að til viðeigandi ráðstafana sé gripið. Er það vel. Engu að síður vill undirritaður 
gera athugasemdir við þrjá liði frumvarpsins.

í fyrsta lagi er gerð athugasemd við 1. gr. frumvarpsins en með henni er ríkislögreglustjóra falið að 
starfrækja innra eftirlit með störfum lögreglu. í greinargerð frumvarpsins segir um þetta atriði meðal 
annars:

Þannig hefur embætti ríkislögreglustjóra vissu eftirlitshlutverki að gegna í innra starfi lögreglunnar en 
þeirri tillögu sem hér er lögðfram er ætlað aðfesta það hlutverk ísessi. Markmiðið með því að leggja 
til að embættið skuli starfrækja innra eftirlit er að auka gæði löggæslu og málsmeðferðar í starfsemi 
lögreglunnar. Innra eftirliti ríkislögreglustjóra er ekki ætlað að hafa áhrif á stjórnunarheimildir 
lögreglustjóra semfara með stjórn lögregluliðs, hver ísínu umdæmi. Um er að ræða innra aæðaeftirlit 
með störfum löarealunnar. Hin endanlega ábyrgð er og verður hjá viðkomandi lögreglustjóra.

Ívíðri merkingu felur hugtakið innra eftirlit ísérferli sem stuðlar að því að viðkomandi stofnanir eða 
fyrirtæki nái settum markmiðum. Hugtakið er oft notað í þrengri merkingu og nær þá aðeins til innra 
eftirlits í fjárhagslegum efnum. Hér er bvaat á víðari merkinau huataksins oa bví nær bað einnia til 
stiórnunarleas eftirlits en í liósi fiárhaasleas siálfstæðis löarealuembættanna verður betta eitt 
meainviðfanasefni væntanleas innra eftirlits. Innra eftirliti ríkislöarealustióra verður bannia ætlað að 
vera aæðaeftirlit í sinni víðustu mynd. í  slíku eftirliti felast m.a. úttektir á uppflettingum í 
gagnagrunnum lögreglu, vettvangseftirlit, eftirlit með því að lögum og verklagsreglum séfylgt, ásamt 
öðrum aðgerðum sem eru til þess fallnar að ná þeim markmiðum sem lögregla vinnur að lögum 
samkvæmt.
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í leiðbeiningum ríkisendurskoðunar um skjalfestingu innra eftirlits fyrir stofnanir í A-hluta segir um 
skilgreiningu innra eftirlits:

Hugtakið innra eftirlit felur í sinni víðustu merkingu í sér allar þær reglubundnu ráðstafanir 
sem stofnun eða fyrirtœki gerir til að stuðla að haglmemni rekstrar, öryggi fjármuna og 
almennt að því að markmiðum starfseminnar verði náð. Innra eftiiiit er samheiti yflr ýmsar 
reglur og aðgerðir sem eru samofnar starfseminni og stjórnendur og aðrir starfsmenn beita til 
þess að fylgjast með henniog tryggja árangur. Þessar aðgerðir eiga að vera eðlilegur hluti af 
vinnu allra starfsmanna. Aljhngi og stjórnvöld hqfa í lögum og reglum sett ýmsar kröfur sem 
innra eftirlit verðitr að taka tillit til með beinum eða óbeinum hcetti, sbr. t.d lög nr. 145/1994 
um bókhald.

Stjórnendur stofnunar bera ábyrgð á innra eftirliti hennar en allir starfsmenn hafa skyldum að 
gegna í þessu sambcmdi og verða að sinnct þeirn e f eftirlitið á að skila árangri. Öflugt innrci 
eftirlit erein a f forsendum árangursríh'ar stjórnunar og hluti þeirra ráðstafana sem stofnanir 
gera til þess að ná eftirtöldum markmiðum:

□ Aö rekstur sé árangursríkur og skilvirkur.

□ Að reikningsskil séu áreiðanleg.

□ Að lögum og reglugerðum sem gilda um starfsemina séfylgt.

□ Að rekstraröryggi upplýsingakerfa, áreiðanleiki og leyndgagna séu tryggð.

Iijá Öllum stofnunum þarfinnra eftirlit að vera skjalfest ogþá skiptir ekki máli hvort stofnun er 
stór eða lítil. Einn liður íþví að gera innra eftirUt virkara er cið sjá til þess að boðleiðir komi 
með skýrum hcetti fram í skipuriti sem og valds- og ábyrgðarsvið stjórnenda. Jafnframt er 
mikilvœgt aðfyrir liggi verklagsreglur og verkferlar sem hcifi verið áhœttugreindir og að til séu 
heildstœð yfirlit um þá. Þó verður að gceta að því að kostnaður við innra eftirUt verði ekki meiri 
en ávinningurinn cif því.

Innra eftirlit felst m.a. íþví að metaýmsa áhcettuþœtti sem getci haft áhrifá viðkomcmdi rekstur 
og ákveða með hvaða hcetti skuli brugðist við þeim. Verklagsreglur og verkferlar eiga að lýsa 
þeim ráðstöfunum sem gerðar eru til að bregðast við þessum áhcettuþáttum, s.s. hvcið á cið gera, 
hvernig, hvencer og hvers vegna.

Ilcegt er að greina innra eftirlit ífimm meginþcetti sem eru innbyrðis tengdir: etc

Það sem verið er að benda á eru vandkvæði með skilgreiningar. í frumvarpinu er talað um innra eftirlit 
í víðari merkingu í lagatextanum en í greinargerð er að finna þversagnir um inntak þeirrar breytingar 
sem frumvarpið boðar. Til þess að tekinn sé af allur vafi um það hvaða verkaskipting skuli vera á milli 
lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra leggur héraðssaksóknari til að texta frumvarpsins verði breytt 
þannig að nýr stafliður 2. mgr. 5. gr. verði eftirfarandi: að starfrækia innra gæðaeftirlit með störfum 
lögreglu eða fella eftirgreindan texta inn í d. lið 1. mgr. 5. gr og gæðaeftirlit með störfum lögreglu en 
með því verði markmiðum fyrirhugaðra breytinga náð eins og þeim er lýst í greinargerðinni..
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í öðru lagi er gerð athugasemd við niðurlag við fyrirhugaðrar l.m gr. 35. gr. b. sem fram kemur í c. lið
2. gr. frumvarpsins þarsem segir:

c. (35. gr. b.)

Meðferð kæru á hendur starfsmanni lögreglu.

1. Héraðssaksóknari rannsakar kæru á hendur starfsmanni lögreglu fyrir ætlað refsivert brot við 
framkvæmd starfa hans. Hið sama á við efeftirlitsnefnd telurþörfá að taka til rannsóknar atvik þegar 
maður lætur iífið, hann verðurfyrir stórfelldu líkamstjóni eða lífi manns er hætta búin, í tenaslum við 
aðaerðir löarealu, veana aðferða löareglu, eða á meðan maður var í umsión löarealu, óháð bví hvort 
arunur er um refsivert brot.

í seinni málslið greinarinnar í frumvarpinu er rannsókn einskorðuð við ástand sem skapast í tengslum 
við aðgerðir lögreglu, aðferða lögreglu eða við það að maður var í umsjón lögreglu. Héraðssaksóknar 
telur ekki ástæðu til að hafa orðalag greinarinnar svo þröngt vegna hættu á ágreiningi um hvort tilvik 
falli innan eða utan upptalningar og má þar til dæmis nefna aðstöðu að manni hafi verið hætta búin 
sökum þess hversu seint honum barst aðstoð lögreglu. Ekki fæst séð í fljótu bragði að slík staða félli 
undir upptalningu greinarinnar. Gerð er sú tillaga að í stað upptalningarinnar komi vegna starfa 
lögreglu sem er víðtækara en þó ávallt háð mati nefndarinnar. Greinin verði þá eftirfarandi:

1. Héraðssaksóknari rannsakar kæru á hendur starfsmanni lögreglu fyrir ætlað refsivert brot við 
framkvæmd starfa hans Hið sama á við ef eftirlitsnefnd telur þörfá að taka til rannsóknar atvik þegar 
maður lætur lífið, hann verður fyrir stórfelldu líkamstjóni eða lífi manns er hætta búin, veana starfa 
löarealu, óháð því hvort grunur er um refsivert brot.

Loks í þriðja lagi er gerð athugasemd við 3. mgr. sömu greinar frumvarpsins þar sem segir:

3. Héraðssaksóknari eða ríkissaksóknari skulu að jafnaði innan mánaðar frá móttöku kæru taka 
ákvörðun um hvort hefja skuli rannsókn eða vísa kærufrá. Um málsmeðferðfereftirlögum um meðferð 
sakamála.

Ekki fæst séð af hvaða ástæðu er sett ákvæði um mánaðarfrest sem gerir það að verkum að taka ætti 
þessi mál framyfir önnur jafnvel alvarlegri að efni til. Forgangsröðun embættanna og álag hverju sinni 
verði einfaldlega að ná til þessara mála sem annarra. Lagt er því til að ákvæðið hljóði þannig að 
ákvörðun um rannsókn verði tekin svo fliótt sem verða má. Ákvæðið verði þá:

3. Héraðssaksóknari eða ríkissaksóknari skulu við móttöku kæru taka ákvörðun svofljótt sem verða 
má um hvort hefja skuli rannsókn eða vísa kæru frá. Um málsmeðferð fer eftir lögum um meðferð 
sakamála.
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Að lokum lýsir undirritaður sig reiðubúinn til að svara þeim spurningum allsherjar- 
menntamálanefndar sem kunna að vakna við meðferð nefndarinnar á frumvarpinu.
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