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Efni: Beiðni um afskrift neikvæðrar fjárfestingarstöðu hjá embætti lögreglustjórans á 
Norðurlandi vestra

Með bréfi þessu er þess farið á leit að andlag neikvæðrar fjárfestingarstöðu embættis 
lögreglustjórans á Norðurlandi vestra (LNV) verði afskrifað. Fjárfestingarstaðan er neikvæð 
sem nemur um 24,4 milljónum króna miðað við núverandi stöðu í bókhaldi embættisins.

Undirritaður tók við sem lögreglustjóri á Norðurlandi vestra um miðjan júlí 2021. Við það 
tímamark var rekstur embættisins í viðunandi horfí þrátt fyrir uppsafnaðan rekstrarhalla fyrir 
um 8 m.kr., sem náðst hefur að vinna niður. Aftur á móti var staða fjárfestinga neikvæð. Nánar 
tiltekið hafði rekstrarárin 2018, 2019 og 2020 verið farið fram úr fjárfestingarframlagi og var 
staðan sú að fjárfestingarheimild LNV var neikvæð sem nam um 32 m.kr. Hafði þetta m.a. áhrif 
á efnahag embættisins. Við nánari greiningu virtist þetta m.a. eiga rætur að rekja til 
framkvæmda við lögreglustöðina á Sauðárkróki sem ráðist var í árið 2019. I þessu skyni setti 
ég mig í samband við tengilið embættisins hjá Framkvæmdasýslunni - Ríkiseignum (FSRE) 
sem umsjón hafði með framkvæmdunum. Sú könnun leiddi í Ijós að nokkuð fljótlega eftir að 
framkvæmdir hófust lá fyrir að þær yrðu kostnaðarsamari en gert hafði verið ráð fyrir og mun 
FSRE m.a. hafa á það bent og beinlínis neitað að taka þátt í frekari kostnaði sem af hlytist. Þá 
fór ég yfir fjárfestingar embættisins, einkum vegna áranna 2019 og 2020. Það sem þar vakti 
athygli mína voru Ijárfestingar vegna ársins 2020, en á því ári var ijárfest fyrir húsgögn, 
innréttingar og innanstokksmuni um 16,8 m.kr. Þess má geta að ijárfestingarframlag til 
embættisins það ár var 10 m.kr.

Er þetta einkum bagalegt í Ijósi þess að mér varð snemma Ijóst, eftir að ég tók við embætti 
lögreglustjóra, að ýmsu virtist vera ábótavant varðandi búnað og tæki og að fjárfesta þyrfti í 
búnaði og tækjum á komandi árum, ef vel ætti að vera. A þeim tíma lá fyrir að ekki var til 
staðar hjá embættinu búnaður til þess að taka upp skýrslur í hljóði og mynd, eins og skylt er, 
og var embættið eina lögregluembætti landsins sem ekki hafði slíkan búnað. Þá stóðust 
búkmyndavélar embættisins ekki þær kröfúr sem gerðar eru til vörslu gagna sem t.d. kunna að 
hafa sönnunargildi í sakamálum m.t.t. til rekjanleika gagna og upplýsingaöryggis. Embættið 
hafði ekki yfir að ráða þeim skotvopnum sem nauðsynleg eru, en slíkt er einkum bagalegt í 
Ijósi síðari atburða, og bifreiðar embættisins voru ekki búnar fullnægjandi búnaði til þess að 
geyma skotvopn nema að litlu leyti. Loks hafði embættið ekki yfir að ráða flygildi (dróna) sem 
nýtist við rannsóknir sakamála, leit og björgun og almannavamir. Þrátt fyrir framangreint er þó 
rétt að taka fram að margt hafði verið vel gert í rekstri embættisins.

Af þessu tilefni var athygli dómsmálaráðuneytisins vakin á ijárhagsstöðu embættisins með 
vísan til laga um opinber fjármál nr. 123/2015, sbr. einkum 35. gr. laganna. Þetta gerði ég með 
bréfí til ráðuneytisins í október 2021. Þá var óskað eftir því við embætti ríkislögreglustjóra að 
úttekt yrði gerð á búnaði, tækjum, mannafla og öryggismálum embættis LNV í september 2021. 
Hvað fyrra erindið varðar kom fram hjá dómsmálaráðuneytinu að erfítt væri að aðhafast 
nokkuð vegna málsins og/eða leiðrétta neikvæða fjárfestingarstöðu embættisins. Til þess skorti 
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bolmagn og úrræði að lögum. Hvað síðara erindið varðar var því hafnað að gera slíka úttekt 
með þeim rökum að ekki væru gerðar slíkar úttektir af hálfu ríkislögreglustjóra. Aftur á móti 
kom fram að til stæði að gera mat á viðbúnaði innan umdæmisins þar sem fjallað yrði um þessi 
atriði. Af því tilefni hefur farið fram úttekt á þeim þáttum og liggja fyrir drög að skýrslu um 
mat á viðbúnaði embættis LNV frá október 2022. Niðurstaða þeirrar úttektar er í samræmi við 
það sem að framan er rakið og ábótavant er.

Undirritaður hefur m.a. verið inntur eftir skýringum af hálfu dómsmálaráðuneytisins 
hvemig hann hyggst leysa úr þeirri stöðu sem uppi er vegna neikvæðra fjárfestinga 
embættisins. Hef ég í því skyni greint frá því að ekki séu aðrar leiðir en að vinna heimildina 
niður með því að fullnýta ekki heimild innan árs, en fjárfestingarheimildir færast á milli ára. 
Fyrir liggi aftur á móti að þetta geti tekið allmörg ár. I dæmaskyni má nefna að 
fjárfestingarheimild embættisins fyrir árið 2021 var 7,5 m.kr. og fjárfestingarheimild vegna 
ársins 2022 er 7,9 m.kr. Af fjárfestingarheimild 2021 var 5,9 m.kr. ráðstafað og af 
fjárfestingarheimild vegna þessa árs hefur rúmlega 4 m.kr. verið ráðstafað. Nánar tiltekið hefur 
verið fjárfest í búnaði til að taka upp skýrslur í hljóði og mynd, búkmyndavélum, skotvopnum, 
flygildi, handjámum og öryggishjálmum. Þá er fyrirhugað að fjárfesta í skotvopnum í lok árs 
fyrir um 2 m.kr.

Þá liggur fyrir að fjárfestingarþörf embættisins er talsverð og þarf m.a. að fjárfesta í 
skotvopnum og skotvopnakössum í lögreglubifreiðar fyrir um 6 m.kr. á næsta ári. Þá er 
fýrirhugað að endumýja lögreglubifreiðar en talsverður kostnaður fylgir því að búa 
lögreglubifreið tækjum og búnaði. Loks er fyrirhugað að fjárfesta í búnaði og tækjum til þess 
að koma upp aðstöðu fýrir almannavamir í umdæminu. Er Ijóst að ef ekki komi til sérstakra 
aðgerða mun embættið ekki geta með viðunandi hætti tryggt að það búi yfir búnaði og tækjum 
sem nauðsynleg eru við löggæslu umdæmisins. Tekið skal fram að sú leið er væntanlega tæk 
að minnka rekstrarframlag til embættisins tímabundið og hækka fjárfestingarframlag á móti, 
gagngert til að komast í gegnum vandann. Rekstur embættisins þolir aftur á móti ekki slíka 
aðgerð að mínu mati og þyrfti af því tilefni að fækka starfsfólki.

Fjárfestingarstaða LNV er neikvæð um nemur um 24,4 m.kr. Reikna má með að hún batni 
eilítið fyrir árslok þar sem 5,3 m.kr. af ársheimild, 7,9 m.kr., hefur verið tekjufærð. Enn á þó 
eftir að gjaldfæra skotvopn fýrir 2 m.kr. sem munu verða afhent síðar árinu, sem áður segir.

Er þess óskað að neikvæð fjárfestingarstaða embættisins verði afskriftið miðað við 
núverandi stöðu í bókhaldi sem nemur 24,4 m.kr.

Um leið og þessa er óskað lýsi ég mig reiðubúinn að veita allar frekari upplýsingar og 
aðgang að gögnum sem varpað geta Ijósi á það sem að framan hefur verið fjallað.

Virðingarfýllst,

Birgir Jónasson, 
lögreglustjóri á Norðurlandi vestra.
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