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Umsögn nefndar um eftirlit með lögreglu með þingsályktunartillögu um sjálfstætt eftirlit 
með starfsemi og starfsháttum lögreglu

Nefnd um eftirlit með lögreglu vísar til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 
27. september 2019 og þakkar fyrir að fá tækifæri til að gera athugasemdir við 
þingsályktunartillögu um sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu, mál nr. 7 
og 150. löggjafarþingi.

Nefndin bendir á að af þeim verkefnum sem listuð eru upp í a. -  e. liðum sem umræddri 
stofnun myndu verða falin eru mörg þeirra samsvarandi verkefnum nefndar um eftirlit með 
lögreglu að frátöldu því er fram kemur í d. lið.

I ársskýrslum nefndar um eftirlit með lögreglu fyrir árin 2017 og 2018, hafa komið fram 
upplýsingar um að nefndinni séu ákveðnar skorður settar er varðar valdheimildir, meðal 
annars hefur nefndin engar sjálfstæðar rannsóknarheimildir og getur ekki beitt lögreglumenn 
eða lögreglustjóra viðurlögum vegna brota í starfi, né lagt slíkt til við lögreglustjóra sem þeirra 
yfirmenn. Hlutverk nefndarinnar er einskorðað við að koma kvörtunum/kærum í viðeigandi 
farveg og eftir atvikum koma með athugasemdir við afgreiðslu og meðferð mála. Nefndin 
getur þó beint tilmælum til lögreglustjóra um breytingu á verklagi eða gert tillögur um aðrar 
aðgerðir en þær sem afgreiðsla embættanna greinir frá um. Þrátt fyrir að slík tilmæli séu ekki 
bindandi fyrir móttakanda þeirra þá eru dæmi um að lögreglan hafi í kjölfar tilmæla breytt 
verklagi og jafnvel sett verklagsreglur. Benda má á sem dæmi að settar hafa verið 
verklagsreglur af hálfu ríkislögreglustjóra í kjölfar tilmæla nefndarinnar sbr. reglur um eftirlit 
með uppflettingum í lögreglukerfinu.

Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur verið við störf í tæp þrjú ár og á þeim tíma hefur borið á 
að nefndinni skorti heimildir að lögum til að aðhafast með ítarlegri og víðtækari hætti en 
núverandi heimildir í lögum nr. 90/1996 og reglugerð nr. 222/2017, kveða á um. Svo dæmi séu 
nefnd í þessu samhengi þá er nefndinni ekki unnt að rannsaka né taka ákvarðanir í málum er 
varða ákvarðanatöku um beitingu úrræða af hálfu lögreglu heldur einungis er varðar 
starfshætti og verklag við beitingu úrræða.
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Fjárveiting til nefndarinnar er um 18 milljónir á ári, en auknar fjárveitingar þyrfti til þess að 
eftirlit nefndar um eftirlit með störfum lögreglu geti verið viðunandi og nefndin sinnt 
starfskyldum sínum með viðhlítandi hætti og hafa þann fjölda starfsmanna sem aukin 
verkefni og málafjöldi gera tilkall til. Þá hefur orðið gríðarleg aukning á þeim fjölda mála sem 
nefndinni hefur borist á ári hverju frá því hún var sett á fót. Sem dæmi má nefna að á árinu 
2017 voru málin alls 81, árið 2018 voru málin 100 og það sem af er árinu 2019 hefur nefndinni 
borist 86 mál. Það er Ijóst að þörfin fyrir öflugra eftirlit með viðunandi rannsóknarheimildir er 
til staðar. Þannig myndi það t.a.m. auka slagkraft nefndarinnar verulega ef bæði lagaheimildir 
nefndarinnar og starfsumhverfi gerðu það kleift að hjá nefndinni væri starfandi rannsakandi 
sem kæmi að rannsókn þeirra mála sem nefndin hefði til meðferðar hverju sinni.

Að því sögðu þá telur nefnd um eftirlit með lögreglu að það eftirlit sem þingsályktunartillaga 
þessi greinir frá um ætti ekki að vera sjálfstætt ákæruvald, heldur að málin verði unnin upp í 
hendumar á þar til gerðri deild innan ákæruvaldsins, enda fer það með almennt ákæmvald 
og engin ástæða til að aðskilja ákæmvald í þessum málum þar frá. En með það fara 
ríkissaksóknari, héraðssaksóknari og lögreglustjórar að undanskildum ríkislögreglustjóra.

Nefnd um eftirlit með lögreglu fagnar umræðu þessari og telur að þörf sé á aukinni 
fjárveitingu sem og að nefndinni eða þar til gerðri stofnun hafi víðtækari rannsóknarheimildir 
en nú er hjá nefnd um eftirlit með lögreglu. Með því væri gætt betur að málsmeðferðarreglum 
stjómsýslulaga ásamt því að tryggja til framtíðar víðtækari eftirlitsheimildir með störfum 
lögreglu.
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