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Umsögn til Alþingis vegna fruinvarps til laga um breytingu á lögreglulöguin, nr. 90/1996, 
með síðari breytinguni (eftirlit með störfum lögreglu).

I 4. gr. iögreglulaga nr. 90/1996 segir „Ráðherra er œðsíi yfirmaður /ögreglnnnar í lanclinu. 
Ríkislögreglustjóri fe r  með málefni lögreghmnar í umboði hans “.

I greinargerð m eð frum varpi til lögreglulaga segir: “Lagí er til að geró verði sú
grundval/arbreyting á skipu/agi /ögreg/unnar og œðstu stjórn 1iennar að komið verði á fó t  
embœtti ríkis/ögreg/ustjóra er fa r i með yfirstjórn lögreg/u ríkisins í umboði dómsmálaráðlierra. 
Ríkis/ögreglustjóraembœttinu er œt/að að taka viðýmsum verkefnum semfram til þessa hafa heyrt 
undir /öggœs/uski'ifstofu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, Rannsóknarlögreglu ríkisins og að 
lit/ii leyfi lögreg/ustjórann í Reykjavík“. Segir þar einnig að stofnun em bæ ttis rík islögreglustjóra 
byggist m .a. á því að nauðsynlegt sé að fela einum  aðila yfirstjórn, reglubundið  eftirlit og 
sam ræ m ingu í störfum  lögregluem bæ tta landsins.

Em bætti rík islögreglustjóra hefur því frá stofnun em bæ ttisins liaft m eð liöndum  verkefni er lúta að 
eftirliti með störfum  lögreglunnar. V irkt e ftirlit m eð starfsem i lögreglunnar tiygg ir að starfsem i 
hennar sé lögum sam kvæ m t. I lögreglulögum  og greinargerð  frum varps þess er varð að lögum  nr. 
90/1996 er kveðið á um þetta lilutverk rík islögreglustjóra sem er svo nánar sk ilgrein t í 5. gr. 
laganna. I 5. gr. laganna eru nokkur sérstök viðfangsefni eða verkefni rík islögreglustjóra tilgreind, 
s.s. að flytja og kynna lögreglustjórum  boð og ákvarðanir æðstu liandliafa rík isvaldsins sem sneita  
starfsem i Iögreglunnar m eð einum  eða öðrum  Iiætti og vinna að og fylgjast m eð að þeim  
ákvörðununi verði fylgt í starfsem i lögreglunnar. Þá skal em bæ ttið  v inna að og gera tillögu r um 
liagræðingu, sam ræ niingu, franiþróun og öiyggi í starfsem i lögreglunnar. Loks er einbæ ttinu æ tlað 
að annast viðfangsefni sem kalla á m iðstýringu eða sam hæ fingu á landsvísu eða sam starf við 
lögreglu í öðru landi og að liafa m eð liöndum  yfírstjórn  eða gefa fyrirm æ li um fram kvæ m d 
einstakra löggæ sluverkefna sem kreQast viðam ikils iindirbiinings eða þátttöku lögreglum anna úr 
fleiri en einu um dæ m i. Ekki er um  tæ m andi talningu að ræða þar sem löggjafm n eða 
dóinsm álaráðlierra kann að fela rík islögreglustjóra ým is þeirra verkefna sem  dóm sm álaráðuneyti 
sinnir nú eða ný verkefni á sviði löggæslu, sbr. fyrrnefnda greinargerð.

Eftirliti rík islögreglustjóra má í grófum  dráttum  skipta í þrennt:
• A lm ennt eftirlit em bæ ttisins m eð þeim  þáttuin starfsem innar og löggæ slu sein und ir það 

heyra.
• Innra eftirlit -  ú ttek tir á ým sum  afm örkuðum  þáttuni löggæslu.
• E m b æ ttisú tte k tir -  ú ttektir á tilteknuin em bæ ttuni í sam vinnu við innanríkisráðuneytið . 

Hvað varðar eftirlit a f  hálfu rík islögreglustjóra sem sérstaklega er kveðið á um  í lögum m á nefna 
reglulegt eftirlit með lögreglustöðvum , tæ kjuni þeirra og búnaði, sbr. c. lið 2. mgr. 5. gr. 
lögreglulaga nr. 90/1996, eftirlit m eð fram kvæ m d tæ knirannsókna lögreglu og eftirlit m eð rekstri
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m iðlæ gra gagnagrunna lögreglu á sviði tæ knirannsókna, sbr. e. Iið söm u greinar. E innig hefur 
ríkislögreglustjóri farið með eftirlit sem ábyrgðaraðili m eð vinnslu persónuupplýsinga í því skyni 
að ganga úr skugga um það að unnið sé í sam ræ m i við gildandi lög og reglur, sbr. 12. gr. iaga um 
m eðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

Em bætti ríkislögreglustjóra lýtur eftirliti m .a. a f  hálfu iim anríkisráðuneytisins, Qárm ála- og 
efnahagsráðuneytisins, Persónuverndar, R íkisendurskoðunar auk annarra löguin sam kvæm t.

L íkt og rakið er í 3. kafla greinargerðar m eð frum varpinu og í skýrslu innanríkisráðherra um 
m eðferð kvartana og kæ rum ála á hendur lögreglu, eru þrátt fyrir fram angreint engin lagafyrirm æ li 
í íslenskum  lögum  sem kveða berum  orðum  á um innra eftirlit rík islögreglustjóra með 
starfsháttum  lögreglu. M arkm iðið m eð þeiin breytingum  sem  lagðar eru til í 1. gr. frum varpsins, 
þ.e. m eð því að leggja til að em bæ ttið  skuli starfræ kja innra eftiiiit, er að auka gæði löggæslu og 
m álsm eðferðar hjá lögreglu. M eð ákvæ ðinu er því verið  að skýra ábyrgðarskiptingu og auka 
gagnsæi stjórnskipulags lögreglunnar.

V ert er að taka fram  að innra eftirliti rík islögreglustjóra er þó ekki æ tlað að hafa áh rif  á 
stjórnunarheim ild ir lögreglustjóra, sem fara með ábyrgð og stjórn lögregluliðs liver í sínu 
um dæm i. Um er að ræða innra eftirlit m eð störfum  lögreglunnar en hin endanlega ábyrgð er og 
verður í flestum  tilvikum  hjá viðkom andi lögreglustjóra. Þrátt fyrir að það orðalag sem notað er í 
1. gr. sé vissulega víðtækt, verður að líta til þess sam hengis sem greinin stendur í. H orfa verður á 
um ræ ddar heim ildir í ljósi þess alm enna ram m a sem rík islögreglustjóra og öðrum  lögreglustjórum  
er settur í lögum. Ennfrem ur er ljóst að ekki felst í slíkn heim ild til handa rík islögreglustjóra til að 
fara inn á verksvið annarra eftirlitsaðila s.s. R íkisendurskoðunar.

M ikilvæ gt er að í lögum sé kveðið á uin slíkar eftirlitsheim ildir með skýrum  hætti. H lutverk 
rík islögreglustjóra var m arkað a f  löggjafanum  við stofnun em bæ ttisins sem og um boð hans í 
m álefnum  lögreglunnar. Þannig  gegnir em bætti rík islögreglustjóra nú þegar eftirlitsh lu tverki í 
innra starfi lögreglunnar en þeirri tillögu sem lögð er fram í 1. gr. frum varpsins er einungis æ tlað 
að kveða með form legum  hætti á um  hlutverk  þess í lögum  og það íýrirkom ulag  sem  tíðkast liefur 
frá  stofnun em bæ ttisins.

Þá vill ríkislögreglustjóri að lokum  vekja athygli á því að um sögn Lögreglustjórafélags íslands er 
g reinilega á m isskilningi byggð. Þótt um sögnin sé rituð í nafni félagsm anna skal því haldið til 
liaga að hún var hvorki borin und ir félagsm enn né rædd þeirra á m eðal. R íkislögreglustjóri er þar 
félagsm aður og hefur kom ið á fram fæ ri atluigasem dum  við form ann félagsins vegna þessa.

R íkislögreglustjóri hefur um árabil m æ lt fyrir því að eftirlit m eð starfsháttum  lögreglunnar verði 
eflt og fagnar því að frum varp sé fram  kom ið um það efni. V irkt eftirlit m eð starfsem i 
lögreglunnar tiygg ir að starfsem i hennar sé lögum sam kvæ m t og að lögreglan njóti þess traust sem


