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Þingskjal 1668 -  871. mál.

Verkefni kjararáðs samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er að ákveða laun og starfskjör þjóðkjörinna 
manna, dómara, saksóknara, ráðherra, ráðuneytisstjóra og þeirra skrifstofustjóra sem heyra 
undir ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins og fara með fyrirsvar fyrir hönd ráðherra 
við gerð kjarasamninga, seðlabankastjóra og aðstoðarbankastjóra og ríkissáttasemjara.

Samkvæmt 18. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála fara ríkissaksóknari, héraðs- 
saksóknari og lögreglustjórar með ákæruvald. Að auki, í umboði þeirra, vararíkissaksóknari, 
saksóknarar, aðstoðarsaksóknarar og saksóknarfulltrúar, svo og löglærðir aðstoðarlög- 
reglustjórar. Samkvæmt 2. mgr. 18. gr. er hlutverk ákærenda að tryggja, í samvinnu við 
lögreglu, að þeir sem afbrot fremja verði beittir lögmæltum viðurlögum.

Lögreglustjórar taka ekki við fyrirmælum frá öðrum stjómvöldum um meðferð ákæmvalds 
nema sérstaklega sé kveðið á um það í lögum.

í 2. mgr. 21. gr. laga nr. 88/2008 er kveðið á um það að ríkissaksóknari höfði sakamál ef brot 
varðar við X. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 svo og þau mál önnur þar sem ráðherra 
tekur ákvörðun um saksókn, sbr. 2. mgr. 19. gr.

Héraðssaksóknari höfðar sakamál skv. 1. og 2. mgr. 23. gr., sbr. þó 3. mgr. þeirrar greinar.

Lögreglustjórar höfða önnur sakamál en þau sem ríkissaksóknari eða héraðsaksóknari höfðar 
samkvæmt framansögðu.

Ríkislögreglustjóri fer með málefni lögreglunnar í umboði innanríkisráðherra. I 5. gr. 
lögreglulaga nr. 90/1996 er yfirgripsmiklu hlutverki hans lýst en honum er m.a. gert að 
starfrækja lögreglurannsóknardeild og greiningardeild sem rannsakar landráð og brot gegn 
stjómskipun ríkisins og æðstu stjómvöldum þess og ætlað að leggja mat á hættu á 
hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi en eins og áður er getið höfðar ríkissaksóknari 
sakamál er varða við X. kafla almennra hegningarlaga.

Kveðið er á um hlutverk lögreglu í 1. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 sem er m.a. að gæta 
almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja réttaröryggi borgaranna 
og vemda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta starfsemi. Stemma stigu við 
afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna og ríkisins. Vinna að 
uppljóstrun brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við það sem mælt 
er fyrir um í lögum um meðferð sakamála eða öðrum lögum.
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Lögregla annast rannsóknir brota undir stjóm héraðssaksóknara eða lögreglustjóra. Þá setur 
ráðherra reglur skv. tillögu ríkissaksóknara um hvemig stjóm rannsóknar skuli háttað, hvenær 
brot skuli rannsakað undir stjóm ríkislögreglustjóra skv. b-lið 2. mgr. 5.gr. lögreglulaga og um 
rannsóknaraðstoð, sbr. 3. málslið 1. töluliðs 1. mgr. 8. gr. laganna.

Markmið með frumvarpi til laga um kjararáð er að fækka þeim sem heyra undir kjararáð. Þá 
eru ákvæði í fmmvarpinu um hvemig skuli ákvarða um laun þeirra sem ekki heyra undir 
kjararáð. I meginatriðum eiga launaákvarðanir þeirra að koma til með að falla undir ákvæði 
um kjarasamninga opinberra starfsmanna og að viðkomandi stéttarfélag muni semja fyrir þeirra 
hönd og stjómir viðkomandi stofnana eða félaga semja um starfskjör.

I frumvarpinu em þeir starfsmenn ríkisins taldir upp sem eiga að falla undir lögbundinn 
úrskurðaraðila. Þá er talið rétt að í þeim hópi séu eingöngu æðstu ráðamenn þjóðarinnar, 
dómarar og saksóknarar vegna sérstöðu þeirra samkvæmt stjómarskrá og aðrir tilteknir 
embættismenn sem vegna eðli starfsins njóta sérstöðu gagnvart framkvæmdarvaldinu.

Lögreglustjórar em ekki í þessum hópi þrátt fyrir að þeir séu ákærendur í miklum meirihluta 
sakamála sem rekin em fyrir íslenskum dómstólum.

Lögreglustjórar hafa ekki verkfallsrétt og ekki verður séð að svo verði í framtíðinni.

Lögreglustjórafélag Islands telur að ekki eigi að skilja á milli ákærenda með þeim hætti sem 
greinir í 1. gr. frumvarpsins. Lögreglustjórar njóti ákveðinnar sérstöðu þar sem að æðra sett 
stjómvald ber að virða sjálfstæði og hlutlægni lögreglu við rannsókn sakamála og meðferð 
ákæmvalds.

Með hliðsjón af framansögðu er ekki óeðlilegt að laun og önnur starfskjör lögreglustjóra verði 
áífam ákveðin af lögbundnum aðila með þeim hætti sem lýst er í 3. til 5. gr. frumvarpsins.

Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að ráðherra eða ákveðin starfseining ákveði ijölda 
grunnlaunaflokka starfa, á hvaða forsendum sú grunnlaunaflokkun byggist og í hvaða 
grunnlaunaflokk einstöku starfi er skipað, forsendur fyrir frekari undirflokkun þeirra auk 
forsendna fyrir greiðslu viðbótarlauna. Þá er tekið fram að greiða megi forstöðumanni 
viðbótarlaun vegna sérstakrar hæfni sem nýtist í starfi og vegna sérstaks álags í starfi, svo og 
fýrir árangur í starfi.

Að mati Lögreglustjórafélagsins hvílir sú skylda á stjómvöldum að gera viðeigandi ráðstafanir 
til að tryggja að ákærendur geti sinnt störfum sínum án óréttmætra afskipta. Þá getur það haft 
áhrif á það hvemig ákærendur sinna störfum sínum ef laun þeirra verða ákveðin af ráðherra eða 
sérstakri starfseiningu í ráðuneyti.

I skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2015, liður 3.6 á bls. 21 er vikið að hlutlægni og 
sjálfstæði rannsakenda við rannsókn sakamála.

I hlutverki ákæranda heyrir lögreglustjóri ekki undir ráðherra eða ríkislögreglustjóra en 
ríkissaksóknari hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds hjá öðmm ákærendum og gefur 
ákærendum fyrirmæli sem þeim ber að hlíta, m.ö.o. hann er æðsti handhafi ákæmvalds.
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Lögreglustjórafélagið telur varhugavert í réttarríki að laun lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra 
verði ákveðin af ráðherra eða sérstakri starfseiningu í ráðuneyti. Slík breyting er til þess fallin 
að veikja ákæruvaldið með þeim hætti sem áður er lýst og draga í efa óhlutdrægni rannsókna 
lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra.

Erindi þetta er sent efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis til þóknanlegrar meðferðar.

Virðingarfyllst,

Ulfar Lúðvíksson 
formaður Lögreglustjórafélags Islands


