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ekki stjórnar LL.  
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◆ Sendið gjarnan með myndir, stafrænar myndir eiga 
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◆ Vinsamlega látið fylgja með stöður, nafn, fastanúmer 

ef um lögreglumenn er að ræða, vinnustað, heimili 

og GSM númer sem hægt er að ná í viðkomandi.

◆ Ritstjóri fer í gegnum allt aðsent efni. Að þeirri vinnu 

lokinni fær sendandi að vita hvort efnið birtist í 

blaðinu eða ekki.

◆ Samþykkt efni verður ritstýrt á þann hátt að það 

passi við efnið sem ætlast er til að birtist í blaðinu. 

◆ Leyfi  til birtingar efnis úr blaðinu er einungs veitt sé 

þess getið hvaðan það er fengið.

Það er í raun eina orðið sem hægt er að nota þegar 
skoðaðar eru þær upplýsingar sem fram koma í 
frumvarpi til fjárlaga ársins 2010 um fjárveitingar til 
löggæslunnar í landinu.

Í pistli mínum í síðasta blaði kom ég inn á þær 
skipulagsbreytingar sem orðið hafa í lögreglunni í 
gegnum árin og enn standa fyrir dyrum.  Lesendum 
þessa pistils er bent á að frekari upplýsingar um þessar 
skipulagsbreytingar er hægt að finna á heimasíðu LL.  

Það er kristaltært að eitt af markmiðum boðaðra 
breytinga er að ná niður kostnaði við löggæslu til þess 
að ná fram markmiðum fjárlaga næsta árs.  Það hefur 
enda komið skýrt fram í máli ráðherra í fjölmiðlum 
að ná eigi niður stjórnunarkostnaði í efri lögum 
löggæslunnar og slíkt næst ekki fram nema með fækkun í þeim lögum, 
eins og fram hefur komið.

Það er grátlegt upp á að horfa að þetta skuli vera staðan í 
löggæslumálum Íslendinga.  Það er grátlegt að stjórnvöld skuli ekki átta 
sig á mikilvægi þess að hafa til staðar öfluga, örugga og faglega löggæslu 
í landinu.  Lögreglan er í raun allt sem hægt er að grípa til þegar um allt 
þrýtur.  Hér er enginn her, ekkert þjóðvarðlið og engar varasveitir sem 
hægt er að kalla til þegar á þarf að halda.  

Ég hef áður fjallað um það opinberlega að í allra versta falli hefði 
átt að láta fjárveitingar til löggæslu standa í stað á milli áranna 2009 
og 2010 til þess eins að geta haldið í við þá neikvæðu þróun sem er 
að verða í afbrotum ýmiss konar.  Sú þróun hefur berlega komið fram 
í afbrotatölfræði ríkislögreglustjórans.  Við þetta ástand bætist svo sú 
staðreynd sem Íslendingar horfa upp á í kjölfar bankahrunsins.  Að 
vísu hefur verið komið á fót embætti sérstaks saksóknara, þar sem 
lögreglumenn starfa að þeim rannsóknum sem nauðsynlegar eru til að 
leiða til lykta hvað það var sem raunverulega gerðist í aðdraganda og 
kjölfar bankahrunsins.  Það sem hins vegar verður að horfa til og passa 
upp á er að öryggi almennings sé ekki stefnt í voða með þeim gríðarlega 
niðurskurði sem boðaður hefur verið á framlögum til löggæslumála í 
landinu.  Avaritia eða taumlaus græðgi fáeinna einstaklinga er það sem 
kom okkur í þá stöðu sem Íslendingar eru nú staddir í.  Gegndarlaus 
Hrunadans í kringum gullkálfinn.

Rétt er að nefna sérstaklega í þessu samhengi að viðbótarniðurskurður 
upp á 139,5 milljónir króna kom á lögregluembættin í landinu og birtist 
í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2009.  Þessu var embættunum 
gert að ná fram á síðari helmingi ársins 2009!  Þessu til viðbótar kemur 
svo um 10% niðurskurðarkrafa næsta árs!  Þessum markmiðum verður 
einfaldlega ekki hægt að ná fram nema með verulegri skerðingu á þeirri 
þjónustu sem lögreglunni er ætlað að veita!

Landsmönnum öllum er það ljóst að sá Hrunadans um gullkálfinn 
sem átti sér stað á Íslandi mörg undanfarin ár kemur til með að kosta 
þjóðina stórar fjárhæðir.  Landsmönnum öllum er það líka jafnljóst að 
það eru engir aðrir til að borga brúsann en skattgreiðendur þessa lands. 
Enn fremur er það ljóst að ákveðna innviði samfélagsins þarf að tryggja 
eftir fremsta megni þannig að í óefni stefni ekki aftur.  Einn af þessum 
innviðum og hyrningarsteinum samfélagsins er lögreglan!

 Þann 11. desember sl. útskrifaði Lögregluskóli ríkisins (LSR) fimmtán 
nýja lögreglumenn.  Fimmtán lögreglumenn sem allir eru reiðubúnir að 
hefja störf í lögreglu.  Fimmtán lögreglumenn sem hafa af gríðarlegu 

kappi stefnt að því að verða þjóð sinni til gagns.  Í 
ræðu fulltrúa nemenda í þessum útskriftarhópi kom 
fram að enginn þessara útskrifuðu lögreglumanna 
hefur fengið störf í lögreglu.  Þeir munu því, að öllu 
óbreyttu, bætast í hóp þeirra sjö lögreglumanna sem 
nú þegar eru skráðir atvinnulausir skv. nýlegum tölum 
Vinnumálastofnunar.  Þessir fimmtán lögreglumenn 
voru útskrifaðir í samræmi við áætlanir stjórnvalda 
um eðlilega endurnýjun innan stéttarinnar m.a. 
vegna brottfalls eldri lögreglumanna sem margir 
hverjir hafa lokið áratuga starfi innan lögreglunnar.  
Lögreglumanna sem hafa þjónað landi sínu og þjóð í, 
að því er virðist, óstöðvandi baráttu við hvers konar 
glæpi í þjóðfélaginu og nú, í kjölfar bankahrunsins, 
gegndarlausrar græðgi.  Þessar áætlanir stjórnvalda, 

sem starf LSR byggir á, standa nú á brauðfótum í kjölfar tekjufalls 
ríkissjóðs.  Til þess verður hins vegar að horfa, hvaða skoðun sem 
einstakir landsmenn kunna að hafa á því, að ekkert réttarríki í 
veröldinni þrífst án öflugrar og faglegrar lögreglu.  Þessar áætlanir eru 
nú í algeru uppnámi.  Vonandi verður hægt að snúa þeirri þróun við.  
Vonandi áttar fjárveitingavaldið sig á því að boðaður niðurskurður í 
lögreglu mun hafa gríðarlega neikvæð áhrif á þróun hvers konar glæpa 
í okkar annars ágæta þjóðfélagi.  Hættan sem við blasir er sú að þeirri 
neikvæðu þróun, sem þegar er hafin, verði illmögulegt að snúa við.  Þá 
fyrst verðum við sem þjóð í vanda stödd.

Við upphaf þeirrar vinnu, sem farið var í vegna boðaðra 
skipulagsbreytinga í lögreglu, var embætti ríkislögreglustjóra falið það 
verkefni að skilgreina grunnþjónustu lögreglunnar.  Sú vinna var birt 
í skýrslu sem fylgdi með skýrslu starfshópsins, sem ráðherra skipaði, 
til að vinna að boðuðum skipulagsbreytingum.  Í grein Péturs Berg 
Matthíassonar hér í þessu blaði eru þessari vinnu gerð góð skil.  Vonandi 
verður þessi skýrsla til þess að ráðamenn þessarar þjóðar átti sig á þeim 
gríðarlega fjölda verkefna sem lögregla sinnir um allt land!  Sú virðist 
ekki hafa verið raunin hingað til og sá niðurskurður sem boðaður hefur 
verið til löggæslumála ber þess greinileg merki.

Ofan í allt það sem talið hefur verið upp hér að ofan eru lögreglumenn 
nú með lausa kjarasamninga í kjölfar þess að framlengingarsamkomulag, 
í anda stöðugleikasáttmálans svokallaða, var fellt í allsherjaratkvæðag
reiðslu meðal félagsmanna LL.  Þessi staða eykur enn á þá óvissu sem 
ríkir meðal lögreglumanna.  Þessi staða er síst til þess fallin að auka 
öryggi meðal Íslendinga.  Þessi staða er síst til þess fallin að hvetja menn 
til dáða komi til annarrar búsáhaldabyltingar!

Lögreglumenn eru orðnir langþreyttir á þessu ástandi.  Lögreglumenn 
eru orðnir hundleiðir á því að þurfa sífellt að vera að benda ráðamönnum 
þjóðarinnar á þá staðreynd að löggæsla er ekki aðeins eitthvað sem 
lýðræðisþjóðfélag þarf á að halda heldur nauðsyn.  Lögreglumenn eru 
orðnir hundleiðir á fagurgala ráðmanna um ágæti löggæslunnar á 
hátíðarstundum, sem svo ekki birtist í öðrum orðum og efndum sömu 
ráðamanna.  Lögreglumenn eru í raun búnir að fá mikið meira en nóg.  
Lögreglumenn krefjast þess að þeim sé sýnd sú virðing sem starfinu 
fylgir, a.m.k. af ráðamönnum þjóðarinnar.  Lögreglumenn krefjast þess 
að launakjör þeirra endurspegli þá ábyrgð, áhættu og hæfni sem krafist 
er af þeim sem þessum störfum sinna!  

Snorri Magnússon formaður LL.
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henni beri að sinna undir ákveðnum kringumstæðum.  
Þessum verkefnum fj ölgar sífellt og má nefna að í nýlegu 
frumvarpi til laga um fj ölmiðla er í 57. gr. kveðið á um 
að brot gegn lögunum sæti aðeins rannsókn lögreglu 
að undangenginni kæru Fjölmiðlastofu, sem verður ný 
stofnun, eða þegar við á Póst- og fj arskiptastofnunar.

Greiningarvinnan leiddi í ljós 527 verkefni sem 
heyra undir lögregluna. Þetta er ekki endanleg tala en 
gefur engu að síður nokkuð góða mynd af því hversu 
umfangsmikil starfsemi lögreglunnar er í raun og 
veru.  Það eru þarna verkefni sem ríkislögreglustjóri 
hefur lagt til að verði færð til sýslumanna, annarra 
stofnana eða jafnvel einkafyrirtækja.  Nægir að nefna 
verkefni eins og birtingar og boðanir, leyfamál, ýmis 
forvarna- og fræðslumál, þjónustu vegna minni 

háttar umferðaróhappa og fl eira.  Af þessum 527 
verkefnum falla 384 undir grunnþjónustu og 143 undir 
stoðþjónustu.  Gera þarf greinarmun á grunnþjónustu 
og stoðþjónustu.  

Grunnþjónusta;
Verkefni sem falla undir grunnþjónustu lögreglunnar 
eru þau sem tengjast beint eða óbeint hlutverki hennar 
skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga. Starfseiningar sem 
skilgreindar eru sem grunnþjónusta eru m.a. almenn 
lögregla, almannavarnir og fj arskiptamiðstöð. 

Stoðþjónusta:
Verkefni stoðþjónustu lögreglunnar falla almennt ekki 
undir 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga. Þau beinast að innri 

Það eru liðnir rúmir 18 mánuðir síðan Björn 
Bjarnason, þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra, 
kynnti fyrst hugmyndir um breytingar á skipulagi 
lögreglunnar í þá veru að fækka embættum úr 15 í 
6 og aðskilja embætti sýslumanna og lögreglustjóra.  
Voru þessar hugmyndir m.a. kynntar opinberlega 
í september 2008.  Svo kom efnahagshrunið og 
frumvarpið um breytingarnar leit aldrei dagsins 
ljós.   

Snemma á þessu ári var ljóst í hvað stefndi og voru 
ýmsar ríkisstofnanir þegar beðnar um að skera niður og 
sýna aðhald í rekstri.  Lögreglan var ekki undanskilin 
frekar en aðrar stofnanir.  Í fj árlögum fyrir komandi ár 
hefur verið gerð krafa um enn frekari niðurskurð eða 
sem nemur 10% á næsta fj árlagaári.  

Síðastliðinn vetur ákvað ríkislögreglustjóri að 
heimsækja lögregluembættin um land allt til að ræða 
stöðu lögreglunnar við lögreglumenn og lögreglustjóra.  
Þessir fundir stuðluðu að opinskáum og hreinskiptum 
umræðum um stöðu lögreglunnar og framtíð.  Á 
einum þeirra var lagt til að ríkislögreglustjóri héldi 
málþing sem hann og gerði 12. maí sl. í samstarfi  við 
Landssamband lögreglumanna, Lögreglustjórafélagið, 
Yfi rlögregluþjónafélagið, Ákærendafélagið, Félag 
íslenskra rannsóknarlögreglumanna og Lögregluskóla 
ríkisins.

Meginniðurstöður málþingsins voru í samræmi 
við hugmyndir fyrrverandi og núverandi ráðherra 
dómsmála, það er að skilja beri embætti sýslumanna 
frá lögreglustjórn og að fækka eigi embættum úr 15 í 6.  
Mörg önnur mál voru rædd en ekki verður fj allað um 
þau í þessari grein.  

Í júní skipaði dóms- og kirkjumálaráðherra 
(dómsmála- og mannréttindaráðherra í dag) starfshóp 
til að fara yfi r skipulag lögreglunnar, m.a. með tilliti til 
núverandi aðstæðna í ríkisfj ármálum og áherslu á að nýta 
sem best þá fj ármuni sem Alþingi veitir til löggæslunnar.  
Í lok júlí fól ráðherra síðan embætti ríkislögreglustjóra 
að vinna að skilgreiningu á grunnþjónustu lögreglunnar 
sem unnt væri að nota sem grundvöll fyrir ákvörðun 
á inntaki lögreglustarfsins, áætlun um mannafl aþörf 
í umdæmum o.fl .  Ríkislögreglustjóri kynnti ráðherra 
skýrslu um grunnþjónustu lögreglunnar um miðjan 
október sl.

Í þessari grein er farið í stuttu máli yfi r það 
hvernig ríkislögreglustjóri nálgaðist viðfangsefnið, 
aðferðafræðina, helstu niðurstöður og næstu skref.  Þessi 

grein mun á engan hátt ná yfi r allt það umfangsmikla 
efni sem fram kemur í skýrslunni og eru lesendur 
beðnir um að kynna sér hana á vef dómsmála- og 
mannréttindaráðuneytisins.  Þess má geta að skýrsluna 
um grunnþjónustu lögreglunnar unnu þeir Pétur Berg 
Matthíasson, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur, og 
Sólberg S. Bjarnason aðstoðaryfi rlögregluþjónn undir 
stjórn Guðmundar Guðjónssonar yfi rlögregluþjóns. 

Verkefni lögreglunnar
Lögreglulögin frá 1996 eru einu lögin sem fj alla 
sérstaklega um störf og hlutverk lögreglunnar, þó má 
vissulega telja sakamálalögin að hluta til hér með, hvað 
varðar ákæruvald lögreglustjóra, lögreglurannsókn 
brota og heimildir.  Lögreglunni eru falin ótal verkefni 
og getur reynst erfi tt að fá heildarmynd af starfsemi 
hennar nema menn skoði öll lög og reglugerðir, 
samninga, stjórnvaldsfyrirmæli o.fl .  Ef ætlunin er að 
skilgreina grunnþjónustu lögreglunnar þarf að safna 
þessum verkefnum saman og greina þau.

Farið var í þá vinnu að safna þessum upplýsingum 
saman, leitað var í lagasafni, reglugerðasafni, farið yfi r 
árangurstjórnunarsamninga auk þess sem verkefni sem 
leiða af eðli máls voru skoðuð o.fl .  Helstu niðurstöðurnar 
voru að í yfi r 300 lögum og reglugerðum er kveðið á um 
að lögreglan hafi  einhverjar skyldur, þ.e.a.s. verkefni sem 

Grunnþjónusta 

lögreglunnar

Pétur Berg Matthíasson
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og ytri viðskiptavinum hennar og eiga sér stoð í öðrum 
ákvæðum lögreglulaga eða öðrum lögum, reglugerðum 
o.s.frv. Þessi verkefni eru mikilvæg í rekstri stofnana en 
dæmi um stoðþjónustu er rekstur tölvukerfa, innkaup, 
bílamiðstöð o.fl . 

Vegna umfangs stoðþjónustunnar, sem hluta af 
heildarskipulagi lögreglunnar, var talið nauðsynlegt að 
fj alla einnig um hana í skýrslunni.  Ljóst er að hægt er 
að ná fram hagræðingu innan lögreglunnar með því 
að endurskipuleggja stoðþjónustuna, s.s. með einni 
miðlægri starfsmannaskrifstofu og einni rekstrar- og 
innkaupadeild fyrir alla lögregluna.

Hlutverk lögreglunnar 
skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga
Eins og fram kemur hér að ofan eru þau verkefni sem 
teljast til grunnþjónustu þau sem tengjast beint eða 
óbeint hlutverki hennar skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga.  
Allir lögreglumenn þekkja þessa málgrein en hún 
kveður á um að lögreglan skuli tryggja almannaöryggi, 
stemma stigu við afb rotum og vinna að uppljóstran 
brota o.s.frv.

Hlutverkið eins og það er skilgreint í lögunum veitir 
ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru svo að 
hægt sé að nota það sem grundvöll fyrir ákvörðun um 
inntak lögreglustarfsins eða áætlun um mannafl aþörf 
eða annars konar stefnumótun.  Hlutverk lögreglunnar 
er ekki skýrt nánar, né hvað í því felst, umfram það sem 
segir í ákvæðinu. Til dæmis er hvorki talin upp tegund 
né eðli verkefnanna, hvort forgangsraða þurfi  þessum 
verkefnum eða hvort þau standi jafnfætis í forgangsröð. 
Þegar hver og einn liður 2. mgr. 1. gr. er skoðaður er 
ljóst að nauðsynlegt er að skýra betur hvað í því felst 
til þess að lögreglustjórar vinni að sömu verkefnum og 
forgangsraði allir á sambærilegan hátt. 

Eft ir að hafa skoðað ýmsar leiðir, farið yfi r umsagnir 
og þær skýrslur sem gerðar hafa verið á síðustu árum 
um skipulag og starfsemi lögreglunnar var ljóst að 

besta leiðin fælist í forgangsröðun verkefna.  Með því 
að forgangsraða er komist hjá því að setja hin ýmsu 
verkefni sem lögreglunni ber að sinna til hliðar og 
segja að þau falli hvorki undir grunnþjónustu né 
stoðþjónustu, enda var ríkislögreglustjóra ekki falið 
að endurskoða hlutverk lögreglunnar.  Með þessari 
nálgun verða til upplýsingar sem hægt er að nota sem 
grundvöll fyrir ákvörðun um inntak lögreglustarfsins 
og áætlun um mannafl aþörf.

Forgangsröðun verkefna
Í skýrslu verkefnisstjórnar um nýskipan lögreglunnar 
sem kom út árið 2005 er litið svo á að hlutverk 
lögreglunnar skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga feli í sér 
upptalningu sem hægt sé að fl okka og forgangsraða.  
Ákvæðin í 1. gr. laganna voru fl okkuð í sex 
meginhlutverk ásamt öðrum verkefnum í skýrslunni. 
A-liður fj allar um öryggishlutverk lögreglunnar sem er 
aðalforgangsverkefni hennar á hverjum tíma. Í b-lið, 
sem fær næstmestan forgang (afb rotavarnarhlutverk), 
er kveðið á um það hlutverk lögreglunnar að stemma 
stigu við afb rotum. Rannsóknarhlutverk lögreglunnar 
fær þriðja mesta forganginn þar sem kveðið er á 
um uppljóstrun brota í c-lið.  Í d-lið er fj allað um 
þjónustu- og hjálparhlutverk lögreglunnar, í e-lið 
aðstoðarhlutverkið, í f-lið samstarfshlutverkið og í g-
lið falla önnur verkefni.  Í skýrslu ríkislögreglustjóra 
um grunnþjónustuna er stuðst við sömu nálgun og í 
skýrslu verkefnisstjórnar hvað varðar forgangsröðun 
hlutverka.

Verkefni lögreglunnar eru ólík og sum þeirra tengjast 
eða styðja á einhvern hátt við öll ofangreind hlutverk 
en önnur ef til vill bara við eitt eða tvö. Verkefni sem 
falla undir öryggishlutverkið fá forgang umfram þau 
verkefni er t.a.m. falla undir aðstoðarhlutverkið. 

Svo að hægt sé að reikna út hvar hvert og eitt 
verkefni stendur í forgangsröðuninni þarf að 
vægismeta hlutverkið (0-13), sbr. stafaliði a-g 2. mgr. 

Reykjavík
A. Wendel ehf.
Tangarhöfða 1

Aðal tannsmíðastofan  - 
Klíniskur tannsmíðameistar

Hátúni 8
Alefl i ehf. - Byggingaverktakar

Þarabakka 2
Alvarr ehf. - boranir og 

verkfræðiþjónusta
Skipholti 68

Alþjóðlegar bifreiðatryggingar 
á Íslandi

Borgartúni 35
Alþýðusamband Íslands

Sætúni 1
Antikmunir

Klapparstíg 40
Appelumboðið 

Skakki turnin ehf.
Laugavegi 182

Arctic trucks ehf
Klettshálsi 3

Arkís ehf.
Aðalstræti 6

Asía ehf.
Laugavegi 10

Auglýsingastofan 
ENNEMM ehf.
Brautarholti 10

Austur Indíafélagið
Hverfi sgötu 56

Ásbjörn Ólafsson ehf.
Köllunarklettsvegi 6

Ásfell ehf.
Fremristekk 11

Ástund ehf.
Háaleitisbraut 68

B.K. fl utningar ehf.
Krosshömrum 2

Bakarameistarinn hf.
Stigahlíð 45-47

Bakkus ehf
Héðinsgötu 1

Barnalæknaþjónustan ehf.
Egilsgötu 3 Domus Med

Barónspöbb ehf.
Laugavegi 72

Bifreiðabyggingar sf.
Tangarhöfða 5

Bifreiðastillingar Nicolai
Faxafeni 12

Bifreiðastjórafélagið Frami
Fellsmúla 24-26

Bílaleigan AKA ehf.
Vagnhöfða 25

Bílasmiðurinn hf.
Bíldshöfða 16

Bjarni Hauksson hdl.
Suðurlandsbraut 18

Björnsbakarí ehf.
Klapparstíg 3 v/Skúlagötu
Blaðamannafélag Íslands

Síðumúla 23
Blái Turninn

Háaleitisbraut 66
Blikksmiðurinn hf.

Malarhöfða 8
Blómabúðin Hlíðablóm

Háaleitisbraut 68
Booztbar/Ísbar
Grandavegi 45

Bókaútgáfan Salka ehf
Skipholt 50c

Bókhaldsstofa Ingimundar T. 
Magnússonar

Ármúla 15

Bókhaldsþjónusta 
Arnar Ingólfssonar ehf

Nethyl 2a
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf.

Ármúla 29
Bólstrarinn

Langholtsvegi 82
Bólstrun Ásgríms ehf

Bergstaðarstræti 2
Bón-Fús

Flétturima 27
Broadway-Arnol.net

Ármúla 9
Búsáhöld ehf

Kringlunni 8-12
Búseti

Skeifan 19
Cabin ehf.

Borgartúni 32
Carl Bergmann

Laugavegi 55
Celtic Cross ehf.

Pósthólf 399
Creditinfo -  Lánstraust hf.

Höfðabakka 9
Dalsmíði ehf
Þykkvabæ 13

Danica sjávarafurðir ehf.
Suðurgötu 10
Dentalstál ehf.

Hverfi sgötu 105
Dynjandi ehf.
Skeifunni 3h

Dýraspítalinn í Víðidal ehf
Víðidal

E. Ólafsson ehf.
PO. Box 216
E.F. Ben ehf.

Dugguvogi 17-19
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.

Ármúla 22
Ellen Ingvadóttir lögg. 

dómtúlkur og skjalþýðandi
Brautarholti 28

Endurskoðun og reikningsskil 
hf.

Stangarhyl 5
Farmanna- og 

fi skimannasamband Íslands
Grensásvegi 13

Felgur-smiðja ehf.
Axarhöfða 16
Ferð og saga

Grandavegi 36
Ferðaskrifstofan Víta ehf.

Skútuvogi 13a
Félag hrossabænda

Bændahöllinni Hagatorgi
Félag íslenskra 

hljómlistarmanna
Rauðagerði 27

Félag Skipstjórnarmanna
Grensásvegi 13

Félagsbústaðir hf.
Hallveigastíg 1

Fífa ehf. - Bíldshöfða 20
Bíldshöfða 20

Fínka málningarverktakar ehf.
Norðurási 6

Fjallamenn ehf.
Skútuvogi 12e

Flugþjónustan ehf.
Reykjavíkurfl ugvelli

Fótaaðgerðastofa 
Reykjavíkur ehf.

Háaleitisbraut 58-60
Frumherji hf.
Hesthálsi 6-8

Fræðslumiðstöð ÖÍ
Þarabakka 3

G.Á. húsgögn ehf.
Ármúla 19

G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Draghálsi 8

Gagnaeyðing ehf.
Bæjarfl öt 4

Garðmenn ehf.
Skipasundi 83

Geiri ehf.
Bíldshöfða 16

Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
Laugavegi 62

Gjögur hf.
Kringlunni 7

Glermenn ehf.
Heiðarási 22
GM Verk ehf.
Stórhöfða 35

Gnýr sf.
Stallaseli 3

Golfk lúbbur Reykjavíkur
Th orsvegi 1

Grandakaffi   ehf.
Grandagarði 101

Grant Th ornton endurskoðun
Suðurlandsbraut 20

Grásteinn ehf.
Grímshaga 3
Grensáskirkja

Háaleitisbraut 66
Grensásvideo ehf.

Grensásvegi 24
Grillhúsið Tryggvagötu

Tryggvagötu 20 Bryggjuhús
Gríma Hárstofa - S: 553 31 33

Álfh eimum 4
Guðmundur Jónasson ehf.

Borgartúni 34
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.

Skipholti 3
Gullkistan

Frakkastíg 10
Gullsmiðurinn í Mjódd

Álfabakka 14b
Gunnar Helgason hrl.
Vesturgötu 7 íb. 208

Gústaf Þór Tryggvason hrl.
Tjarnargötu 10d Box 1067

Hafgæði sf.
Fiskislóð 47

Hafnarsmiðjan ehf
Grandagarði 18

Hagar hf.
Skútuvogi 7

Hamborgarabúllan
Bíldshöfða 18

Happdrætti D.A.S.
Tjarnargötu 10

Haukur Þorsteinsson 
tannlæknir

Óðinsgötu 4
Hár- snyrti- og 

nuddstofan Mýron
Kleppsvegi 150

Hárgreiðslustofa Heiðu
Álfh eimum 11a

Hátækni ehf.
Ármúla 26

Heilsubrunnurinn ehf.
Kirkjuteigi 21

Heimabíó/James Bönd
Skipholti 9
Henson hf.

Brautarholti 24
Hereford steikhús

Laugavegi 53b

Hilmar D. Ólafsson ehf.
Langholtsvegi 13

HIS og Hlölli
Krókhálsi 5

Híbýli fasteignasala ehf
Suðurgötu 7
Hjá Jóa Fel.

Kleppsvegi 150
Hjálpræðisherinn á Íslandi

Box 372
Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs

Gylfafl öt 3
Hjólbarðaverkstæði 

Sigurjóns ehf.
Hátúni 2a
Hlað sf.

Bíldshöfða 12
Hljóðfærahúsið ehf

Síðumúla 20
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna

Rangárseli 6
Hótel Frón

Laugavegi 22
Hótel Leifur Eiríksson ehf.

Skólavörðustíg 45
Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf.

Engjategi 5
Hreinsibílar ehf.

Hesthálsi 6-8
HS Pípulagnir ehf.

Hraunbæ 78
HSE Bókhald ehf.

Bleikjukvísl 18
Hugvit hf.

Tunguhálsi 19
Húsafriðunarnefn ríkisins

Suðurgötu 39
Húsaklæðning ehf.

Hólmaslóð 2
Höfðakaffi   ehf.
Vagnhöfða 11

Hönnunarstofa Maríu Lovísu
Skólavörðustíg 6b

IÐAN Fræðslusetur
Hallveigarstíg 1

Iðntré ehf.
Draghálsi 10

Íslenska gámafélagið
Gufunesi
Ísmar hf.

Síðumúla 28
Ís-spor hf.

Síðumúla 17
Íþróttafélagið Fylkir

Fylkisvegi 6
Janusbúðin Emla ehf.

Laugavegi 25
Jens Guðjónsson hf.

Stigahlíð 45-47
Jón Bergsson hf.

Kletthálsi 15
Jón og Óskar
Laugavegi 61
Jón Sigurður 

Valtýsson
Garðhúsum 37

JP Lögmenn ehf.
Lágmúla 5

KAFFI ROMA
Laugavegi 118

Kaffi   Sólon
Bankastræti 7a
Kaffi  barinn ehf.

Skólavörðustíg 25
Karton hf.

Höfðabakka 9
Kemi ehf. - www.kemi.is

Tunguhálsi 10

Kemis ehf.
Breiðhöfða 15

Kjúklingastaðurinn 
Suðurveri ehf
Fljótaseli 16

Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Skipholti 70

Knattspyrnusamband Íslands
Laugardal

Kognam - Núðluhúsið ehf
Laugavegi 59

Kr. St. lögmannsstofa ehf
Austurstræti 10a

Kvika ehf.
Bjargarstíg 15

Kvikk þjónustan ehf
Bíldshöfða 18 bakhús

Lagaþing sf Þorbjörg I. 
Jónsdóttir hrl.

Túngötu 14
LAG-Lögmenn sf.

Ingólfsstræti 5
Lagnagæði ehf.

Flúðaseli 94
Landhelgisgæsla Íslands

Skógarhlíð 14
Landslög lögfræðistofa

Köllunarklettsvegi 2
Landssamband slökkviliðs- og 

sjúkrafl utningamanna
Brautarholti 30
Láshúsið ehf.
Bíldshöfða 16

Legis ehf. Lögfræðistofa
Holtaavegur 10

Leigulistinn
Skipholti  50b

Ljósboginn ehf.
Bíldshöfða 14

Ljósin ehf.
Trönuhólum 14

Loft stokkahreinsun ehf
Garðhúsum 6

LOGOS 
lögmannsþjónustan

Efstaleiti 5
Lúmex ehf.
Skipholti 37

Lögfræðiskrifstofa 
Tryggva Viggóssonar

Kringlunni 7
Lögfræðistofa 

Sóleyjargata 17 sf.
Sóleyjargötu 17
Löggarður ehf.

Kringlunni 7, 7. hæð
Lögmannsskrifstofan

 Fortis ehf.
Laugavegi 7

Lögmannsstofa 
Jóns G. Briem hrl.

Skipholti 50b
Lögmannsstofa Rúnars 

S.Gíslasonar
Lágmúla 5

Lögmenn Árbæ - www./skadi.is
Nethyl 2

Lögmenn Borgartúni 33
Borgartúni 33
Lögmenn ehf. 

Björgvin Jónsson hdl
Skipholti 50d

Lögmenn við Austurvöll
Pósthússtræti 13

Lögreglufélag Reykjavíkur
Brautarholti 30

Lögskil  ehf.
Suðurlandsbraut 48

Fræðslumiðstöð ÖÍ Hilmar D. Ólafsson ehf.

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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og ytri viðskiptavinum hennar og eiga sér stoð í öðrum 
ákvæðum lögreglulaga eða öðrum lögum, reglugerðum 
o.s.frv. Þessi verkefni eru mikilvæg í rekstri stofnana en 
dæmi um stoðþjónustu er rekstur tölvukerfa, innkaup, 
bílamiðstöð o.fl . 

Vegna umfangs stoðþjónustunnar, sem hluta af 
heildarskipulagi lögreglunnar, var talið nauðsynlegt að 
fj alla einnig um hana í skýrslunni.  Ljóst er að hægt er 
að ná fram hagræðingu innan lögreglunnar með því 
að endurskipuleggja stoðþjónustuna, s.s. með einni 
miðlægri starfsmannaskrifstofu og einni rekstrar- og 
innkaupadeild fyrir alla lögregluna.

Hlutverk lögreglunnar 
skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga
Eins og fram kemur hér að ofan eru þau verkefni sem 
teljast til grunnþjónustu þau sem tengjast beint eða 
óbeint hlutverki hennar skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga.  
Allir lögreglumenn þekkja þessa málgrein en hún 
kveður á um að lögreglan skuli tryggja almannaöryggi, 
stemma stigu við afb rotum og vinna að uppljóstran 
brota o.s.frv.

Hlutverkið eins og það er skilgreint í lögunum veitir 
ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru svo að 
hægt sé að nota það sem grundvöll fyrir ákvörðun um 
inntak lögreglustarfsins eða áætlun um mannafl aþörf 
eða annars konar stefnumótun.  Hlutverk lögreglunnar 
er ekki skýrt nánar, né hvað í því felst, umfram það sem 
segir í ákvæðinu. Til dæmis er hvorki talin upp tegund 
né eðli verkefnanna, hvort forgangsraða þurfi  þessum 
verkefnum eða hvort þau standi jafnfætis í forgangsröð. 
Þegar hver og einn liður 2. mgr. 1. gr. er skoðaður er 
ljóst að nauðsynlegt er að skýra betur hvað í því felst 
til þess að lögreglustjórar vinni að sömu verkefnum og 
forgangsraði allir á sambærilegan hátt. 

Eft ir að hafa skoðað ýmsar leiðir, farið yfi r umsagnir 
og þær skýrslur sem gerðar hafa verið á síðustu árum 
um skipulag og starfsemi lögreglunnar var ljóst að 

besta leiðin fælist í forgangsröðun verkefna.  Með því 
að forgangsraða er komist hjá því að setja hin ýmsu 
verkefni sem lögreglunni ber að sinna til hliðar og 
segja að þau falli hvorki undir grunnþjónustu né 
stoðþjónustu, enda var ríkislögreglustjóra ekki falið 
að endurskoða hlutverk lögreglunnar.  Með þessari 
nálgun verða til upplýsingar sem hægt er að nota sem 
grundvöll fyrir ákvörðun um inntak lögreglustarfsins 
og áætlun um mannafl aþörf.

Forgangsröðun verkefna
Í skýrslu verkefnisstjórnar um nýskipan lögreglunnar 
sem kom út árið 2005 er litið svo á að hlutverk 
lögreglunnar skv. 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga feli í sér 
upptalningu sem hægt sé að fl okka og forgangsraða.  
Ákvæðin í 1. gr. laganna voru fl okkuð í sex 
meginhlutverk ásamt öðrum verkefnum í skýrslunni. 
A-liður fj allar um öryggishlutverk lögreglunnar sem er 
aðalforgangsverkefni hennar á hverjum tíma. Í b-lið, 
sem fær næstmestan forgang (afb rotavarnarhlutverk), 
er kveðið á um það hlutverk lögreglunnar að stemma 
stigu við afb rotum. Rannsóknarhlutverk lögreglunnar 
fær þriðja mesta forganginn þar sem kveðið er á 
um uppljóstrun brota í c-lið.  Í d-lið er fj allað um 
þjónustu- og hjálparhlutverk lögreglunnar, í e-lið 
aðstoðarhlutverkið, í f-lið samstarfshlutverkið og í g-
lið falla önnur verkefni.  Í skýrslu ríkislögreglustjóra 
um grunnþjónustuna er stuðst við sömu nálgun og í 
skýrslu verkefnisstjórnar hvað varðar forgangsröðun 
hlutverka.

Verkefni lögreglunnar eru ólík og sum þeirra tengjast 
eða styðja á einhvern hátt við öll ofangreind hlutverk 
en önnur ef til vill bara við eitt eða tvö. Verkefni sem 
falla undir öryggishlutverkið fá forgang umfram þau 
verkefni er t.a.m. falla undir aðstoðarhlutverkið. 

Svo að hægt sé að reikna út hvar hvert og eitt 
verkefni stendur í forgangsröðuninni þarf að 
vægismeta hlutverkið (0-13), sbr. stafaliði a-g 2. mgr. 

Reykjavík
A. Wendel ehf.
Tangarhöfða 1

Aðal tannsmíðastofan  - 
Klíniskur tannsmíðameistar

Hátúni 8
Alefl i ehf. - Byggingaverktakar

Þarabakka 2
Alvarr ehf. - boranir og 

verkfræðiþjónusta
Skipholti 68

Alþjóðlegar bifreiðatryggingar 
á Íslandi

Borgartúni 35
Alþýðusamband Íslands

Sætúni 1
Antikmunir

Klapparstíg 40
Appelumboðið 

Skakki turnin ehf.
Laugavegi 182

Arctic trucks ehf
Klettshálsi 3

Arkís ehf.
Aðalstræti 6

Asía ehf.
Laugavegi 10

Auglýsingastofan 
ENNEMM ehf.
Brautarholti 10

Austur Indíafélagið
Hverfi sgötu 56

Ásbjörn Ólafsson ehf.
Köllunarklettsvegi 6

Ásfell ehf.
Fremristekk 11

Ástund ehf.
Háaleitisbraut 68

B.K. fl utningar ehf.
Krosshömrum 2

Bakarameistarinn hf.
Stigahlíð 45-47

Bakkus ehf
Héðinsgötu 1

Barnalæknaþjónustan ehf.
Egilsgötu 3 Domus Med

Barónspöbb ehf.
Laugavegi 72

Bifreiðabyggingar sf.
Tangarhöfða 5

Bifreiðastillingar Nicolai
Faxafeni 12

Bifreiðastjórafélagið Frami
Fellsmúla 24-26

Bílaleigan AKA ehf.
Vagnhöfða 25

Bílasmiðurinn hf.
Bíldshöfða 16

Bjarni Hauksson hdl.
Suðurlandsbraut 18

Björnsbakarí ehf.
Klapparstíg 3 v/Skúlagötu
Blaðamannafélag Íslands

Síðumúla 23
Blái Turninn

Háaleitisbraut 66
Blikksmiðurinn hf.

Malarhöfða 8
Blómabúðin Hlíðablóm

Háaleitisbraut 68
Booztbar/Ísbar
Grandavegi 45

Bókaútgáfan Salka ehf
Skipholt 50c

Bókhaldsstofa Ingimundar T. 
Magnússonar

Ármúla 15

Bókhaldsþjónusta 
Arnar Ingólfssonar ehf

Nethyl 2a
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf.

Ármúla 29
Bólstrarinn

Langholtsvegi 82
Bólstrun Ásgríms ehf

Bergstaðarstræti 2
Bón-Fús

Flétturima 27
Broadway-Arnol.net

Ármúla 9
Búsáhöld ehf

Kringlunni 8-12
Búseti

Skeifan 19
Cabin ehf.

Borgartúni 32
Carl Bergmann

Laugavegi 55
Celtic Cross ehf.

Pósthólf 399
Creditinfo -  Lánstraust hf.

Höfðabakka 9
Dalsmíði ehf
Þykkvabæ 13

Danica sjávarafurðir ehf.
Suðurgötu 10
Dentalstál ehf.

Hverfi sgötu 105
Dynjandi ehf.
Skeifunni 3h

Dýraspítalinn í Víðidal ehf
Víðidal

E. Ólafsson ehf.
PO. Box 216
E.F. Ben ehf.

Dugguvogi 17-19
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.

Ármúla 22
Ellen Ingvadóttir lögg. 

dómtúlkur og skjalþýðandi
Brautarholti 28

Endurskoðun og reikningsskil 
hf.

Stangarhyl 5
Farmanna- og 

fi skimannasamband Íslands
Grensásvegi 13

Felgur-smiðja ehf.
Axarhöfða 16
Ferð og saga

Grandavegi 36
Ferðaskrifstofan Víta ehf.

Skútuvogi 13a
Félag hrossabænda

Bændahöllinni Hagatorgi
Félag íslenskra 

hljómlistarmanna
Rauðagerði 27

Félag Skipstjórnarmanna
Grensásvegi 13

Félagsbústaðir hf.
Hallveigastíg 1

Fífa ehf. - Bíldshöfða 20
Bíldshöfða 20

Fínka málningarverktakar ehf.
Norðurási 6

Fjallamenn ehf.
Skútuvogi 12e

Flugþjónustan ehf.
Reykjavíkurfl ugvelli

Fótaaðgerðastofa 
Reykjavíkur ehf.

Háaleitisbraut 58-60
Frumherji hf.
Hesthálsi 6-8

Fræðslumiðstöð ÖÍ
Þarabakka 3

G.Á. húsgögn ehf.
Ármúla 19

G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Draghálsi 8

Gagnaeyðing ehf.
Bæjarfl öt 4

Garðmenn ehf.
Skipasundi 83

Geiri ehf.
Bíldshöfða 16

Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
Laugavegi 62

Gjögur hf.
Kringlunni 7

Glermenn ehf.
Heiðarási 22
GM Verk ehf.
Stórhöfða 35

Gnýr sf.
Stallaseli 3

Golfk lúbbur Reykjavíkur
Th orsvegi 1

Grandakaffi   ehf.
Grandagarði 101

Grant Th ornton endurskoðun
Suðurlandsbraut 20

Grásteinn ehf.
Grímshaga 3
Grensáskirkja

Háaleitisbraut 66
Grensásvideo ehf.

Grensásvegi 24
Grillhúsið Tryggvagötu

Tryggvagötu 20 Bryggjuhús
Gríma Hárstofa - S: 553 31 33

Álfh eimum 4
Guðmundur Jónasson ehf.

Borgartúni 34
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.

Skipholti 3
Gullkistan

Frakkastíg 10
Gullsmiðurinn í Mjódd

Álfabakka 14b
Gunnar Helgason hrl.
Vesturgötu 7 íb. 208

Gústaf Þór Tryggvason hrl.
Tjarnargötu 10d Box 1067

Hafgæði sf.
Fiskislóð 47

Hafnarsmiðjan ehf
Grandagarði 18

Hagar hf.
Skútuvogi 7

Hamborgarabúllan
Bíldshöfða 18

Happdrætti D.A.S.
Tjarnargötu 10

Haukur Þorsteinsson 
tannlæknir

Óðinsgötu 4
Hár- snyrti- og 

nuddstofan Mýron
Kleppsvegi 150

Hárgreiðslustofa Heiðu
Álfh eimum 11a

Hátækni ehf.
Ármúla 26

Heilsubrunnurinn ehf.
Kirkjuteigi 21

Heimabíó/James Bönd
Skipholti 9
Henson hf.

Brautarholti 24
Hereford steikhús

Laugavegi 53b

Hilmar D. Ólafsson ehf.
Langholtsvegi 13

HIS og Hlölli
Krókhálsi 5

Híbýli fasteignasala ehf
Suðurgötu 7
Hjá Jóa Fel.

Kleppsvegi 150
Hjálpræðisherinn á Íslandi

Box 372
Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs

Gylfafl öt 3
Hjólbarðaverkstæði 

Sigurjóns ehf.
Hátúni 2a
Hlað sf.

Bíldshöfða 12
Hljóðfærahúsið ehf

Síðumúla 20
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna

Rangárseli 6
Hótel Frón

Laugavegi 22
Hótel Leifur Eiríksson ehf.

Skólavörðustíg 45
Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf.

Engjategi 5
Hreinsibílar ehf.
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HS Pípulagnir ehf.
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Húsafriðunarnefn ríkisins
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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1. gr. lögreglulaga, og gefa svo verkefnum lögreglunnar 
einkunn (0-5) út frá því hvernig þau standa 
gagnvart öryggishlutverki, afb rotavarnahlutverki, 
rannsóknarhlutverki, þjónustu- og hjálparhlutverki, 
aðstoðarhlutverki, samstarfshlutverki og öðrum 
verkefnum.  

Aðferðir við mat á verkefnum eru mismunandi eft ir 
því hvort um er að ræða grunnþjónustu eða stoðþjónustu.  
Hvert verkefni grunnþjónustunnar var metið og því gefi n 
einkunn út frá því hvort og með hvaða hætti það styddi 
við hlutverk lögreglu.  Við einkunnagjöfi na var notast 
við skala frá 0-5.  Þau verkefni sem styðja t.a.m. mjög 
mikið við a-liðinn, þ.e. öryggishlutverkverkið, fengu 
fi mm í einkunn.  Þau sem styðja lítið við a-lið fengu ef 
til vill einn eða tvo í einkunn o.s.frv.  Ekki verður nánar 
farið yfi r útreikninga í þessari grein en lesendur eru 
hvattir til að skoða skýrsluna þar sem fi nna má frekari 
upplýsingar.

Það ber hins vegar að nefna að við vægismat á 
verkefnum voru ýmis viðmið notuð.  Við greiningu 
á t.a.m. útkallsverkefnum lögreglunnar var notast 
við skilgreiningu á hraðamati (forgangur). Þegar 
aðstoðarbeiðni berst fj arskiptamiðstöð fl okkar hún hana 
og skilgreinir sem ýmist F1, F2, F3 eða F4. Verkefni sem 
skilgreind eru sem F1 fá forgang fram yfi r t.a.m. beiðnir 
sem eru skilgreindar sem F3 eða F4 eins og kunnugt 
er.  Við mat á verkefnum rannsóknardeildar var byggt 
á alvarleika brots og fyrirmælum ríkissaksóknara um 
málsmeðferðartíma. Með því að byggja á þessum tveimur 
þáttum er kominn grundvöllur til að forgangsraða 
rannsóknum eft ir alvarleika og þar með er hægt að meta 

hverjar áherslur lögreglunnar eiga að vera. Dæmi um mál 
sem fá forgang fram yfi r önnur eru þau sem falla undir 
91. gr., 193.-194. gr. og 218. gr. almennra hegningarlaga 
þar sem refsiramminn er allt að 16 ára fangelsi. 

Útfærsla á greiningu verkefna er falla undir 
stoðþjónustu lögreglunnar byggist að mestu á sama 
grunni og grunnþjónustan, þ.e. lagalegum skyldum, 
reglugerðum o.fl . Hins vegar liggja ekki sambærilegir 
útreikningar að baki forgangsröðun verkefna innan 
stoðþjónustunnar líkt og fi nna má í viðauka skýrslunnar 
um grunnþjónustu. Ástæðan fyrir því er að þau verkefni 
sem stoðþjónustan sinnir tengjast ekki eða styðja við 
hlutverk lögreglunnar með sama hætti og verkefni sem 
falla undir grunnþjónustuna. Fyrir vikið liggur hlutlægt 
mat að baki forgangsröðun verkefna innan deilda/sviða 
stoðþjónustunnar.

Niðurstöður
Í skýrslunni má fi nna helstu niðurstöður, annars veg-
ar fyrir hvert og eitt hlutverk (öryggishlutverk, af-
brotavarnahlutverk o.s.frv.) og svo heildarniðurstöður 
þvert á öll þessi hlutverk.  Í viðauka má fi nna nán-
ari útfærslu en þar er 384 verkefnum sem falla undir 
grunnþjónustuna forgangsraðað frá einum og upp í 
384.  Verkefnið sem fær hæstu einkunn fær númerið 
einn og er þar með mikilvægasta verkefnið.

Almenn lögregluverkefni, svörun útkalla í neyð og 
símsvörun fj arskiptamiðstöðvar eru þau verkefni sem 
fá mestan forgang. Önnur verkefni sem fá mikinn 
forgang þvert á allar deildir og svið eru verkefni 
almannavarnadeildar, ábyrgð lögreglustjóra við leit 

og björgun, rannsóknir fíkniefnabrota og brota gegn 
lífi  og líkama, auk rannsókna greiningardeildar á 
landráði og brotum gegn stjórnskipan ríkisins. Hafa 
ber í huga að um er að ræða ólík verkefni í eðli sínu 
og að umfangi. Svörun útkalla í neyð eru verkefni sem 
berast lögreglu á hverjum degi en verkefni er snúa að 
almannavarnadeild eða leit og björgun koma sjaldnar 
upp, en þegar það gerist fá þau algjöran forgang.

Með því að forgangsraða verkefnum eft ir ákveðnum 
aðferðum er hægt að leggja mat á það hvaða verkefnum 
lögreglan á að sinna og hvaða verkefnum má ef til vill 
draga úr eða fela öðrum við tilteknar aðstæður, s.s. 
þegar fj árheimildir eru takmarkaðar. 

Tillögur um framhaldið
Í skýrslunni um skilgreiningu á grunnþjónustu lög-
reglunnar er ekki fj allað um einstök embætti, heldur 
er greiningunni ætlað að taka saman öll verkefni lög-
reglunnar óháð því hvar þau koma upp eða hvar þau 
eru unnin.  Í ljósi skipulagsbreytinga sem nú eru boð-
aðar innan lögreglunnar telur ríkislögreglustjóri að 
framkvæma þurfi  nákvæma þríþáttaheildargreiningu 
á hlutverki, skyldum og verkefnum hennar:
1 að skilgreina lögregluna sem eina heild – 

skýrsla ríkislögreglustjóra um grunnþjónustu 
lögreglunnar gerir það upp að ákveðnu marki.

2 að notast við niðurstöðurnar úr lið eitt og skilgreina 
síðan hvert embætti/umdæmi með sama hætti.

3 að notast við niðurstöðurnar úr lið tvö og 
skilgreina hverja starfseiningu eða sambærilegar 
starfseiningar.

Ekki er ljóst hvort það verði ein verkefnisstjórn eða 
fj órar sem verði falið að innleiða þær breytingar sem 
gera þarf við sameiningu embætta og uppbyggingu 
nýrra.  Það mun hins vegar koma í hlut verkefnisstjórnar 
að skilgreina þætti tvö og þrjú hér að ofan.  Í kjölfarið 
verður hægt að meta þau samfélagsáhrif sem 
breytingarnar hafa í för með sér fyrir íbúa nýju 
umdæmanna, s.s. kostnað, þjónustustig o.fl .

Með þessari greiningarvinnu verður leitast við að 
sjá fyrir kröfur, þarfi r og væntingar viðskiptavinanna, 
í samtímanum sem og í framtíðinni, með það að 
markmiði að uppfylla þær á fullnægjandi hátt eða 
fara fram úr þeim.  Samhliða þessari vinnu leggur 
ríkislögreglustjóri til að gæðastjórnun verði innleidd í 
starfsemi lögreglunnar skv. ISO 9000 stöðlunum.

Pétur Berg Matthíasson, stjórnmála- og 
stjórnsýslufræðingur, starfar á stjórnsýslusviði 

ríkislögreglustjóra og er einn af höfundum 
skýrslunnar um grunnþjónustu lögreglunnar
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ÓB-ráðgjöf býður upp námskeiðið sem ætlað 
er verðandi og nýbökuðum foreldrum. „Barnið 
komið heim“ er fyrirbyggjandi námskeið: vitað er 
að áhrifaríkara er að fyrirbyggja en að grípa inn 
í. Lögreglumenn fá styrk úr sjúkrasjóði félagsins 
til að sækja námskeiðið. Hallur Hallson er einn af 
þeim sem sótti námskeiðið.  

Í á annan áratug hafa Ólafur Grétar Gunnarsson og 
Bjarni Þórarinsson í ÓB-ráðgjöf unnið að umbótum í 
félags-, heilbrigðis- og menntamálum.  Þungamiðjuna 
í starfi nu byggja þeir á því hve illa fólk er búið undir 
foreldrahlutverkið og hversu mikil áhrif sá slæmi 
undirbúningur hefur á allt landið og samfélagið. 
Tilgangur námskeiðanna er að koma í veg fyrir skaða. 
Það er ekki til betri fj árfesting.

Ólafur Grétar Gunnarsson fj ölskylduráðgjafi  
er jafnframt varaformaður barnaverndarnefndar 
Reykjanesbæjar. Hann segir að margt breytist 
hjá parinu þegar barn kemur inn í sambandið. 
Þessi breyting er einmitt útgangspunkturinn hvað 
námskeiðið áhrærir. 

Námskeiðið er byggt á sálfræði- og kennslu-
fræðilegum rannsóknum og prófunum og er þróað 
af Gottman-stofnuninni.  Hjónin og sálfræðingarnir 
John M. Gottman og Julie Schwartz Gottman eiga að 

baki 37 ára rannsóknarferil í vísindalegum athugunum 
á hjónabandinu, parasamböndum og fj ölskyldunni.

Námskeiðin hafa notið mikilla og verðskuldaðra 
vinsælda en 150 pör hafa sótt þau á síðastliðnu ári. 
Þessar vinsældir ber að þakka starfsfólki mæðra- og 
ungbarnaverndar og ánægðum þátttakendum.  Auk 
þess hefur jafnréttisráð kynnt sér námskeiðið og 
mælir með því. Þá má nefna að námskeiðið var kynnt 
á fyrirlestraröð jafnréttisnefndar Háskóla Íslands með 
yfi rskrift inni Mikilvægi feðra í frumbernsku.  

„Stuðningur starfsmenntunarsjóðs lögreglumanna 
(STALL) með greiðslu kostnaðar á námskeiðið er 
mjög mikilvægt skref til framfara á erfi ðum tímum. 
Með þessu er félagið að hlúa að farsæld í einkalífi  
félagsmanna. Árlega  upplifa yfi r þúsund börn á 
Íslandi skilnað foreldra, meira en helmingur þeirra er 
fi mm ára og yngri.  Fræðsla til foreldra getur breytt 
þessu.

Miklar kröfur eru gerðar til lögreglumanna 
sem felast meðal annars í því að sinna fólki sem 
er í vafasömu geðrænu ástandi. Á sama tíma búa 
lögreglumenn við jafnvægisleysi í eigin fj ölskyldulífi  
sökum vinnutíma sem veldur miklu álagi og hættu 
varðandi heilbrigt fj ölskyldulíf. 

Markmið námskeiðsins er að læra við hverju megi 

búast með tilkomu foreldrahlutverksins, hvernig hægt 
er að styrkja vináttuna, kynlífi ð og hæfnina til að leysa 
ágreining og þátttakendur læra um þroska barna og 
að vera samstillt í foreldrahlutverkinu. 

Á námskeiðinu læra hjón og pör að efl a vináttuna 
við makann, leysa ágreining á árangursríkan hátt, 
leyfa feðrum að taka virkan þátt í umönnun ungbarna, 
styrkja uppbyggilega tengslamyndun og samskipti 
ungbarns og foreldra, og foreldrar læra að þekkja 
sálrænar og tilfi nningalegar þarfi r barna sinna.

22,5% í stað 67% 
Nú vitum við eft ir áralangar rannsóknir að 
tilfi nningalíf para er hinn raunverulegi grunnur að 
þroska barnsins og að óvild milli foreldra eða heft  
eða trufl andi tilfi nningasamband foreldris við barnið 
hefur varanleg neikvæð áhrif á tilfi nningalegan og 
vitsmunalegan þroska þess. 

„Lögreglumenn sjá í sínum störfum mikilvægi 
þátttöku feðra í uppeldi barna sinna og það sama 
kemur fram í störfum barnaverndarnefnda.“  

Ólafur bendir á að rannsókn, sem Gottman-hjón-
in unnu í samstarfi  við Th e Swedish Medical Center 
í Seattle sem var birt fyrir tveimur árum, sýni að af 

Undirbúningur 
         fyrir foreldrahlutverkið

Hópmynd af námskeiðinu. Myndin er tekin í 
þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar í vesturbæ.

Konan mín, Valdís, spurði mig eitt kvöldið hvort 
ég hefði áhuga á sambandi milli okkar. Þetta 
kom að mér eins og þruma úr heiðskíru loft i og 
vantaði mig svar. Játti ég spurningu Valdísar og 
reyndi varfærnislega að komast að rótum spurn-
ingar hennar. Í ljós kom að hún hafði rekist á 
Bringing Baby Home-kynningu og skoðað hvað 
í því felst en það er erlent heiti Barnið komið 
heim. Þar var þetta kynnt sem góð gjöf handa 
barni okkar því námskeiðið myndi hjálpa okk-
ur að gera sambandið betra og sterkara. Þetta 
hljómaði vel og hvaða maður getur neitað slíkri 
bón? Einn liðurinn í kynningunni var að nám-
skeiðið var í boði Reykjavíkurborgar og þyrft um 
við ekkert að borga.
Við mættum á námskeiðið sem var eitt kvöld í 
viku í sex vikur. Fyrstu kynni okkar af Ólafi  var 
að hann var svakalegur orkubolti og hreif okkur 
áfram. Með honum var dama að nafni Valgerð-
ur og voru þau með okkur út námskeiðið. 
Eins og ég nefndi var námskeiðinu skipt upp 
í sex hluta. Á hverju kvöldi var farið yfi r ýmsa 
hluti sem varða fj ölskylduna, parið og svo ein-
staklinginn. Eitthvað var af fræðum og tölum 
en aðalinntakið var mikilvægi hópsins saman 
og virði einstaklingsins í hópnum. Hann fer yfi r 
þætti og atriði til að halda trausti í samböndum, 
útskýrir mikilvægi samtala og eðlilegra sam-
skipta milli fólks. Eitthvað snýst þetta um sam-
skipti við börnin en námskeiðið gengur út á það 
að með bættu sambandi milli foreldra verði fj öl-

skyldan sterkari og betri heild.
Það skemmtilegasta við þetta námskeið var sú 
upplifun að þrátt fyrir að hann sé að ræða um 
það sem ætti að kallast almenna skynsemi er 
þetta eitthvað sem við þurfum þriðja aðila til að 
segja okkur til að við færum að hugsa um það. 
Þar sem ég vinn meðal annars við það að ræða 
við fólk, fólk sem oft  er eldra en ég og ætti að 
vita betur hef ég ítrekað lent í þeim aðstæðum 
að segja þeim eitthvað sem það veit mæta vel... 
en þurft i einhverja órakaða rétt tæplega þrítuga 
löggu til að segja þeim. Löggu sem hafði farið á 
þetta námskeið og jafnvel lært einn eða tvo hluti 
sem nýttust í vinnunni.
Ég mæli hiklaust með þessu námskeiði fyrir 
fólk sem er að fara að eignast börn eða á börn. 
Allir geta tileinkað sér eitthvað úr námskeiðinu 
og lært góða hluti. Fólk skiptist á skoðunum og 
sumir átta sig á því að þeir eru ekki einstakir í 
þeim aðstæðum sem þeir upplifa. Að fara á 
svona námskeið er ekkert annað en viðurkenn-
ing á tilfi nningum til makans og vilja til að gera 
betur, það getum við fl est gert. Þau sem ekki 
geta mega hafa samband við undirritaðan og 
kjaft a frá leyndarmálinu,
Við komum betri frá þessum sex kvöldum.

Hallur Hallsson
Lögreglumaður í Vesturbæ hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu.

Frá Halli Hallssyni
      lögreglumanni

Hallur Hallson ásamt Valdísi Hrund Hauksdóttur og Brynjari Erni syni þeirra. „Að fara 
á svona námskeið er ekkert annað en viðurkenning á tilfi nningum sínum til makans og 
vilja til að gera betur, það getum við fl est gert.“
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Lögsýn ehf.
Skipholti 50B

Mandat, lögmannsstofa
Ránargötu 18
Marport ehf.
Fossaleyni 16
Matthías ehf.
Vesturfold 40

Málarameistarar ehf.
Logafold 188

Merkismenn ehf.
Ármúla 36
Minjavernd

Amtmannsstíg 1
Móa  - íslensk smyrsl og 
heilsuvörur -www.moa.is

Kóngsbakka 8
MS Ármann Skipamiðlun ehf.

Hafnarhúsinu Box 290
Múlakaffi  

Hallarmúli
Múlaradíó

Fellsmúla 28
Múli ehf.

Hagamelur 21
Múrþjónusta Braga

Miklubraut 24
Myndhönnun ehf
Suðurlandsbraut 6

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Hátúni 12b

Nesradíó ehf.
Síðumúla 19

Nexus
Hverfi sgötu 103

Neyðarþjónustan ehf
Laugavegi 168

Nýi ökuskólinn ehf.
Klettagörðum 11

Nýja sendibílastöðin hf.
Knarrarvogi 2

Og Fjarskipti ehf.
Skútuvogi 2

Ottó auglýsingastofa ehf.
Síðumúla 22

P og Ó hf. auglýsingastofa
Akraseli 26

Pétur Stefánsson ehf
Vatnsstígur 15 íb.901

Pitstop ehf.
Dugguvogi 10

Pípulagnaverktakar ehf.
Langholtsvegi 109

Pjakkus Preladus ehf.
Ármúla 42
Plastco hf.

Skútuvogi 10c
Prikið

Bankastræti 12
Profi lstál ehf.

Smiðshöfða 15
Pústþjónustan 

Ás ehf S - 562-8966
Nóatúni 2
Rafl oft  ehf

Súðarvogi 20
Rafsvið sf.

Haukshólum 9
Raft íðni ehf.

Grandagarði 16
Rakarastofa Gríms ehf.

Efstalandi 26
Rannsóknarþjónustan Sýni hf.

Lynghálsi 3
Rannsóknastofa í lyfj a-og 

eiturefnafræði H.Í.
Hofsvallagötu 53

Rauðará - Veitingahús

Rauðarársstíg 39
Reki hf.

Fiskislóð 57-59
Reykjavíkurdeild Rauða kross 

Íslands
Laugavegi 120

Réttur ehf. - Adalsteinsson & 
Partners

Klapparstíg 25-27
Rizzo Pizzeria ehf.

Grensásvegi 10
Ríkislögreglustjórinn

Skúlagötu 21
Ríkissaksóknari

Hverfi sgötu 6
Rossopomodoro veitingastaður

Laugavegi 40a
S.Í.B.S.

Síðumúla 6
Samgönguráðuneytið

Hafnarhúsinu Tryggvagötu
Samhjálp félagasamtök

Stangarhyl 3a
Samhugur ehf.
Langagerði 116

Samsýn ehf.
Háaleitisbraut 58-60

Sendibílar og hraðþjónusta ehf.
Urriðakvísl 3

Setberg bókaútgáfa
Freyjugötu 14, box 619

SFR - Stéttarfélag í 
almannaþjónustu

Grettisgötu 89
Sigurborg ehf

Gylfafl öt 5
Sigurjónsson & Th or ehf.

Lágmúli 7
Símabær ehf.

Þönglabakka 1
Sínus ehf.

Grandagarði 1a
Sjómannadagsráð

Laugarási Hrafnistu
Sjóvík ehf

Borgartúni 27
Skaft fell

Sundaborg 1
SKALLI

Grjóthálsi 8
Skarthúsið

Laugavegi 44
Skefj ar hf

Laugavegi 182
Skerjaver

Einarsnesi 36
Skorri ehf.

Bíldshöfða 12
Skóverslunin-Iljaskinn

Háaleitisbraut 58-60
Skóvinnustofa Halldórs 

Guðbjörnssonar
Hrísateigi 19

Slysavarnafélagið Landsbjörg
Skógarhlíð 14

Slökkvilið 
Höfuðborgarsvæðisins

Skógarhlíð 14
Smith & Norland hf.

Nóatúni 4
Smurstöðin Klöpp ehf. - 

Dalvegi 16a - Kóp.
Vegmúla 4

Snyrti- og tískuvöruverslunin 
Sigurboginn
Laugavegi 80

Snyrtivöruverslunin Hygea ehf.
Kringlunni 8-12

Snæland Grímsson ehf. 
Hópferðabílar

Langholtsvegi 115
Sportbarinn ehf.
Álfh eimum 74

Sprinkler-pípulagnir ehf.
Bíldshöfða 18
Staðalhús sf.
Síðumúla 31

Stálbyggingar ehf.
Hvammsgerði 5

Stálprýði ehf.
Súðarvogi 34

STEF - samb. tónskálda og 
eigenda fl utningsréttar

Laufásvegi 40
Stólpi ehf.

Klettagörðum 5
Stórborg - Fasteignasala
Kirkjustétt 4-6 - 2.hæð

Strætó bs
Þönglabakka 4
Suzuki bílar hf.

Skeifunni 17
Suzuki umboðið ehf

Skeifunni 17
Svarta kaffi  ð - Kaffi  baunin ehf. 

- Laugavegi 54
Laugavegi 54

SVÞ - Samtök verslunar og 
þjónustu

Borgartúni 35
Sögn ehf.
Seljavegi 2

Söluturninn Texas - Halló ehf.
Veltusundi 3
Talnakönnun
Borgartúni 23

Tankahreinsun Magnúsar
Garðastöðum 14

Tannlæknastofa Björns 
Þorvaldssonar
Síðumúla 25

Tannlæknastofa Ingólfs Eldjárn
Vegmúla 2

Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf
Skólavörðustíg 14

Tannlæknastofa Ögmundar 
Mána Ögmundssonar

Þingholtsstræti 11
Tannlækningastofa Friðleifs 

Stefánssonar
Rauðarárstíg 40

Tannsmíðastofa Kristins 
Sigmarssonar

Nethyl 2c
TGM Ráðgjöf

Ármúla 38
Tjaldvagnageymslan - Þrístikla

Laugavegi 66
Tollstjórinn í Reykjavík

Tryggvagötu 19 box 5029
Trésmiðjan Jari ehf.

Funahöfða 3
Tryggingamiðlun Íslands ehf.

Síðumúla 21
Túnþökuþjónustan ehf.

Lindarrvaði 2
Tösku- og hanskabúðin hf.

Skólavörðustíg 7
Útfararstofa Íslands ehf.

Suðurhlíð 35
Útlendingastofnun

Skógarhlíð 6
VDO - verkstæði ehf.

Borgartúni 36
Veiðiþjónustan Strengir

Smárarima 30

Veitingahúsið Carúsó
Þingholtsstræti 1

Veitingahúsið Jómfrúin ehf.
Lækjargötu 4

Veitingahúsið Lauga-ás
Laugarásvegi 1

Verkfærasalan ehf.
Síðumúla 11

Verkstólpi ehf.
Mávahlíð 31

Vernd - Fangahjálp .
Laugateigi 19

Verslun Guðsteins 
Eyjólfssonar sf.
Laugavegi 34

Verslunin Fríða frænka ehf.
Vesturgötu 3

Verslunin Mótor
Kringlunni 4-12

Verslunin Rangá sf.
Skipasundi 56

Vesturborg ehf.
Ásvallagötu 19

Vesturgarður ehf.
Laugavegi 59

Vélar og verkfæri ehf.
Skútuvogi 1c

Vélsmiðjan Járnverk hf.
Bíldshöfða 18

Vélvík ehf.
Höfðabakka 1
Við og Við sf.

Gylfafl öt 3
Vinnufatabúðin

Laugavegi 76 box 862
Virtus Lögmenn
Laugavegi 170

Vífi lfell hf.
Stuðlahálsi 1
Víkur-ós ehf.
Bæjarfl öt 6
Vínberið

Laugavegi 43
Wilsons Pizza ehf.

Gnoðarvogi 44
www.leit.is
Ármúla 40

YL-Hús ehf.
Bíldshöfða 12

Þingvallaleið ehf.
Skógarhlíð 10

Þórtak ehf.
Brúnastöðum 73

Þrír frakkar - Hjá Úlfari
Baldursgötu 14

Ögurvík hf.
Týsgötu 1

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.

Austurströnd 3
Austurströnd ehf.
Austurströnd 14

Bæjarins bezta ehf.
Bollagörðum 11

Indus ehf.
Nesbala 106

Innrömmun Guðmundar
Eiðistorgi 15
Nesskip hf.

Austurströnd 1
Parketþjónusta 
- Falleg gólf ehf. 

- S: 898 1107
Nesbala 25

Tannlæknastofa 
Ragnars Ó. Steinarssonar ehf

Eiðistorgi 15
Veislan - Veitingaeldhús www.

veislan.is
Austurströnd 12
Vökvatæki ehf.
Bygggörðum 5

Vogar
Sveitarfélagið Vogar

Iðndal 2

Kópavogur
Aalborg Portland á Íslandi hf.

Bæjarlind 4
Allt mögulegt ehf.

Engihjalla 11
Allt-af ehf.

Baugakór 30
Arinsmíði A-Ö - Jón Eldon 

Logason
Fellasmára 7

Arnardalur sf.
Þinghólsbraut 58

Arnarverk ehf
Kórsölum 5
Ásborg sf.

Smiðjuvegur 11
Bifreiðastillingin ehf.

Smiðjuvegi 40d rauð gata
Bifreiðaverkstæði Björns 

Pálmasonar
Smiðjuvegi 40 rauð gata

Bílalakk ehf.
Skemmuvegi 14,blá gata

Bílar og tjón ehf.
Skemmuvegi 44m bleik gata

Bílaverkstæði Kjartans og 
Þorgeirs sf.

Smiðjuvegi 48 rauð
Bílaþvottastöðin Löður ehf.

Bæjarlind 2
Bílhúsið

Smiðjuvegi 60 Rauð gata
Bíljöfur ehf.

Smiðjuvegi 34
Bílstál ehf.
Askalind 3

Bílvogur ehf.
Auðbrekku 17

Bjarni Runólfsson
Álfatúni 13

BJ-verktakar ehf.
Bergsmára 8

Blikkás - Funi ehf.
Smiðjuvegi 74

Borgarvirki ehf.
Hjallabrekku 22

Bókasafn Kópavogs
Hamraborg 6a

DK Hugbúnaður
Hlíðasmára 17

Dælur ehf
Smiðjuvegi 11

Egill Vilhjálmsson ehf.
Bröttutungu 9

Eyfeld ehf.
Hlíðarsmára 13

Fjárstoð ehf
Smáratorgi 3
G.Ó. Gull ehf

Smáralind
Gólfl ist ehf.
Skálaheiði 1

Hárgreiðslu og 
rakarastofan Hera

Borgarholtsbraut 69

Rauðarársstíg 39 Snæland Grímsson ehf. Veitingahúsið Carúsó

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

þeim pörum sem sóttu námskeiðið upplifðu 22,5% (í 
stað 67%) að gæði parasambandsins minnkuðu eft ir 
fæðingu barns. „Önnur jákvæð niðurstaða er að bæði 
feður og mæður sem sóttu námskeiðið voru næmari 
fyrir þörfum barnanna og brugðust betur við þeim. 
Þetta átti sérstaklega við um feðurna. Börnin sýndu 
einnig merki um minni streitu og þau brostu meira. 

Að rækta parasambandið
Undanfarin ár hefur vitneskja um áhrif uppeldisað-
ferða á geðheilsu og þroska barna með mismunandi 
þarfi r og á ólíkum aldri fl eygt fram. Með rannsókn-
um á þessu sviði hefur verið lagður grunnur að þróun 
markvissra aðferða til að þróa og virkja hæfni for-
eldra. Í nóvember voru  tvö málþing haldin til að 
vekja athygli á þessari nýju þekkingu. Í báðum tilfell-
um var salurinn fullur af fagfólki en ekki foreldrum 
sem þurfa á þessari þekkingu að halda og kom m.a. 
fram í umræðum að illa gengi að koma þekkingunni 
til foreldra. Við sem stöndum að Barnið komið heim 
námskeiðinu erum að vinna í þessu jöfnum höndum 
og erum bjartsýn fyrir árið 2010. 

Á námskeiðinu, sem er 12 klukkutímar, er hægt 
að gjörbreyta ástandinu. Ríkasta uppsprettan fyrir 
stuðning og að líða vel er í parasambandi. Þá minnkar 
streitan. Hluti af því sem fólk þarf að gera til að verða 
góðir foreldrar er að eiga tíma til að rækta sjálft  sig og 
parasambandið. Góðir foreldrar eru ekki alltaf með 
barnið sitt. Það getur haft  áhrif á barnið ef foreldr-
unum líður ekki vel en þroskagrunnur barnsins teng-
ist jafnvægi parsins.

Vinna þarf mikið brautryðjendastarf þrátt fyrir 
ákveðna viðhorfsbreytingu í samfélaginu. Fræðsla 
af þessu tagi tekur tíma til að verða almenn  og við-
urkennd.  Með því að veita Lögreglumönnum styrk 
úr sjúkrasjóði er Landsambandið mikilvægur þátttak-
andi í brautryðjendastarfi nu.Skráning og nánari upp-
lýsingar á barnidkomidheim.net og í síma 553-9400.
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Lögsýn ehf.
Skipholti 50B

Mandat, lögmannsstofa
Ránargötu 18
Marport ehf.
Fossaleyni 16
Matthías ehf.
Vesturfold 40

Málarameistarar ehf.
Logafold 188

Merkismenn ehf.
Ármúla 36
Minjavernd

Amtmannsstíg 1
Móa  - íslensk smyrsl og 
heilsuvörur -www.moa.is

Kóngsbakka 8
MS Ármann Skipamiðlun ehf.

Hafnarhúsinu Box 290
Múlakaffi  

Hallarmúli
Múlaradíó

Fellsmúla 28
Múli ehf.

Hagamelur 21
Múrþjónusta Braga

Miklubraut 24
Myndhönnun ehf
Suðurlandsbraut 6

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Hátúni 12b

Nesradíó ehf.
Síðumúla 19

Nexus
Hverfi sgötu 103

Neyðarþjónustan ehf
Laugavegi 168

Nýi ökuskólinn ehf.
Klettagörðum 11

Nýja sendibílastöðin hf.
Knarrarvogi 2

Og Fjarskipti ehf.
Skútuvogi 2

Ottó auglýsingastofa ehf.
Síðumúla 22

P og Ó hf. auglýsingastofa
Akraseli 26

Pétur Stefánsson ehf
Vatnsstígur 15 íb.901

Pitstop ehf.
Dugguvogi 10

Pípulagnaverktakar ehf.
Langholtsvegi 109

Pjakkus Preladus ehf.
Ármúla 42
Plastco hf.

Skútuvogi 10c
Prikið

Bankastræti 12
Profi lstál ehf.

Smiðshöfða 15
Pústþjónustan 

Ás ehf S - 562-8966
Nóatúni 2
Rafl oft  ehf

Súðarvogi 20
Rafsvið sf.

Haukshólum 9
Raft íðni ehf.

Grandagarði 16
Rakarastofa Gríms ehf.

Efstalandi 26
Rannsóknarþjónustan Sýni hf.

Lynghálsi 3
Rannsóknastofa í lyfj a-og 

eiturefnafræði H.Í.
Hofsvallagötu 53

Rauðará - Veitingahús

Rauðarársstíg 39
Reki hf.

Fiskislóð 57-59
Reykjavíkurdeild Rauða kross 

Íslands
Laugavegi 120

Réttur ehf. - Adalsteinsson & 
Partners

Klapparstíg 25-27
Rizzo Pizzeria ehf.

Grensásvegi 10
Ríkislögreglustjórinn

Skúlagötu 21
Ríkissaksóknari

Hverfi sgötu 6
Rossopomodoro veitingastaður

Laugavegi 40a
S.Í.B.S.

Síðumúla 6
Samgönguráðuneytið

Hafnarhúsinu Tryggvagötu
Samhjálp félagasamtök

Stangarhyl 3a
Samhugur ehf.
Langagerði 116

Samsýn ehf.
Háaleitisbraut 58-60

Sendibílar og hraðþjónusta ehf.
Urriðakvísl 3

Setberg bókaútgáfa
Freyjugötu 14, box 619

SFR - Stéttarfélag í 
almannaþjónustu

Grettisgötu 89
Sigurborg ehf

Gylfafl öt 5
Sigurjónsson & Th or ehf.

Lágmúli 7
Símabær ehf.

Þönglabakka 1
Sínus ehf.

Grandagarði 1a
Sjómannadagsráð

Laugarási Hrafnistu
Sjóvík ehf

Borgartúni 27
Skaft fell

Sundaborg 1
SKALLI

Grjóthálsi 8
Skarthúsið

Laugavegi 44
Skefj ar hf

Laugavegi 182
Skerjaver

Einarsnesi 36
Skorri ehf.

Bíldshöfða 12
Skóverslunin-Iljaskinn

Háaleitisbraut 58-60
Skóvinnustofa Halldórs 

Guðbjörnssonar
Hrísateigi 19

Slysavarnafélagið Landsbjörg
Skógarhlíð 14

Slökkvilið 
Höfuðborgarsvæðisins

Skógarhlíð 14
Smith & Norland hf.

Nóatúni 4
Smurstöðin Klöpp ehf. - 

Dalvegi 16a - Kóp.
Vegmúla 4

Snyrti- og tískuvöruverslunin 
Sigurboginn
Laugavegi 80

Snyrtivöruverslunin Hygea ehf.
Kringlunni 8-12

Snæland Grímsson ehf. 
Hópferðabílar

Langholtsvegi 115
Sportbarinn ehf.
Álfh eimum 74

Sprinkler-pípulagnir ehf.
Bíldshöfða 18
Staðalhús sf.
Síðumúla 31

Stálbyggingar ehf.
Hvammsgerði 5

Stálprýði ehf.
Súðarvogi 34

STEF - samb. tónskálda og 
eigenda fl utningsréttar

Laufásvegi 40
Stólpi ehf.

Klettagörðum 5
Stórborg - Fasteignasala
Kirkjustétt 4-6 - 2.hæð

Strætó bs
Þönglabakka 4
Suzuki bílar hf.

Skeifunni 17
Suzuki umboðið ehf

Skeifunni 17
Svarta kaffi  ð - Kaffi  baunin ehf. 

- Laugavegi 54
Laugavegi 54

SVÞ - Samtök verslunar og 
þjónustu

Borgartúni 35
Sögn ehf.
Seljavegi 2

Söluturninn Texas - Halló ehf.
Veltusundi 3
Talnakönnun
Borgartúni 23

Tankahreinsun Magnúsar
Garðastöðum 14

Tannlæknastofa Björns 
Þorvaldssonar
Síðumúla 25

Tannlæknastofa Ingólfs Eldjárn
Vegmúla 2

Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf
Skólavörðustíg 14

Tannlæknastofa Ögmundar 
Mána Ögmundssonar

Þingholtsstræti 11
Tannlækningastofa Friðleifs 

Stefánssonar
Rauðarárstíg 40

Tannsmíðastofa Kristins 
Sigmarssonar

Nethyl 2c
TGM Ráðgjöf

Ármúla 38
Tjaldvagnageymslan - Þrístikla

Laugavegi 66
Tollstjórinn í Reykjavík

Tryggvagötu 19 box 5029
Trésmiðjan Jari ehf.

Funahöfða 3
Tryggingamiðlun Íslands ehf.

Síðumúla 21
Túnþökuþjónustan ehf.

Lindarrvaði 2
Tösku- og hanskabúðin hf.

Skólavörðustíg 7
Útfararstofa Íslands ehf.

Suðurhlíð 35
Útlendingastofnun

Skógarhlíð 6
VDO - verkstæði ehf.

Borgartúni 36
Veiðiþjónustan Strengir

Smárarima 30

Veitingahúsið Carúsó
Þingholtsstræti 1

Veitingahúsið Jómfrúin ehf.
Lækjargötu 4

Veitingahúsið Lauga-ás
Laugarásvegi 1

Verkfærasalan ehf.
Síðumúla 11

Verkstólpi ehf.
Mávahlíð 31

Vernd - Fangahjálp .
Laugateigi 19

Verslun Guðsteins 
Eyjólfssonar sf.
Laugavegi 34

Verslunin Fríða frænka ehf.
Vesturgötu 3

Verslunin Mótor
Kringlunni 4-12

Verslunin Rangá sf.
Skipasundi 56

Vesturborg ehf.
Ásvallagötu 19

Vesturgarður ehf.
Laugavegi 59

Vélar og verkfæri ehf.
Skútuvogi 1c

Vélsmiðjan Járnverk hf.
Bíldshöfða 18

Vélvík ehf.
Höfðabakka 1
Við og Við sf.

Gylfafl öt 3
Vinnufatabúðin

Laugavegi 76 box 862
Virtus Lögmenn
Laugavegi 170

Vífi lfell hf.
Stuðlahálsi 1
Víkur-ós ehf.
Bæjarfl öt 6
Vínberið

Laugavegi 43
Wilsons Pizza ehf.

Gnoðarvogi 44
www.leit.is
Ármúla 40

YL-Hús ehf.
Bíldshöfða 12

Þingvallaleið ehf.
Skógarhlíð 10

Þórtak ehf.
Brúnastöðum 73

Þrír frakkar - Hjá Úlfari
Baldursgötu 14

Ögurvík hf.
Týsgötu 1

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.

Austurströnd 3
Austurströnd ehf.
Austurströnd 14

Bæjarins bezta ehf.
Bollagörðum 11

Indus ehf.
Nesbala 106

Innrömmun Guðmundar
Eiðistorgi 15
Nesskip hf.

Austurströnd 1
Parketþjónusta 
- Falleg gólf ehf. 

- S: 898 1107
Nesbala 25

Tannlæknastofa 
Ragnars Ó. Steinarssonar ehf

Eiðistorgi 15
Veislan - Veitingaeldhús www.

veislan.is
Austurströnd 12
Vökvatæki ehf.
Bygggörðum 5

Vogar
Sveitarfélagið Vogar

Iðndal 2

Kópavogur
Aalborg Portland á Íslandi hf.

Bæjarlind 4
Allt mögulegt ehf.

Engihjalla 11
Allt-af ehf.

Baugakór 30
Arinsmíði A-Ö - Jón Eldon 

Logason
Fellasmára 7

Arnardalur sf.
Þinghólsbraut 58

Arnarverk ehf
Kórsölum 5
Ásborg sf.

Smiðjuvegur 11
Bifreiðastillingin ehf.

Smiðjuvegi 40d rauð gata
Bifreiðaverkstæði Björns 

Pálmasonar
Smiðjuvegi 40 rauð gata

Bílalakk ehf.
Skemmuvegi 14,blá gata

Bílar og tjón ehf.
Skemmuvegi 44m bleik gata

Bílaverkstæði Kjartans og 
Þorgeirs sf.

Smiðjuvegi 48 rauð
Bílaþvottastöðin Löður ehf.

Bæjarlind 2
Bílhúsið

Smiðjuvegi 60 Rauð gata
Bíljöfur ehf.

Smiðjuvegi 34
Bílstál ehf.
Askalind 3

Bílvogur ehf.
Auðbrekku 17

Bjarni Runólfsson
Álfatúni 13

BJ-verktakar ehf.
Bergsmára 8

Blikkás - Funi ehf.
Smiðjuvegi 74

Borgarvirki ehf.
Hjallabrekku 22

Bókasafn Kópavogs
Hamraborg 6a

DK Hugbúnaður
Hlíðasmára 17

Dælur ehf
Smiðjuvegi 11

Egill Vilhjálmsson ehf.
Bröttutungu 9

Eyfeld ehf.
Hlíðarsmára 13

Fjárstoð ehf
Smáratorgi 3
G.Ó. Gull ehf

Smáralind
Gólfl ist ehf.
Skálaheiði 1

Hárgreiðslu og 
rakarastofan Hera

Borgarholtsbraut 69

Rauðarársstíg 39 Snæland Grímsson ehf. Veitingahúsið Carúsó

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

þeim pörum sem sóttu námskeiðið upplifðu 22,5% (í 
stað 67%) að gæði parasambandsins minnkuðu eft ir 
fæðingu barns. „Önnur jákvæð niðurstaða er að bæði 
feður og mæður sem sóttu námskeiðið voru næmari 
fyrir þörfum barnanna og brugðust betur við þeim. 
Þetta átti sérstaklega við um feðurna. Börnin sýndu 
einnig merki um minni streitu og þau brostu meira. 

Að rækta parasambandið
Undanfarin ár hefur vitneskja um áhrif uppeldisað-
ferða á geðheilsu og þroska barna með mismunandi 
þarfi r og á ólíkum aldri fl eygt fram. Með rannsókn-
um á þessu sviði hefur verið lagður grunnur að þróun 
markvissra aðferða til að þróa og virkja hæfni for-
eldra. Í nóvember voru  tvö málþing haldin til að 
vekja athygli á þessari nýju þekkingu. Í báðum tilfell-
um var salurinn fullur af fagfólki en ekki foreldrum 
sem þurfa á þessari þekkingu að halda og kom m.a. 
fram í umræðum að illa gengi að koma þekkingunni 
til foreldra. Við sem stöndum að Barnið komið heim 
námskeiðinu erum að vinna í þessu jöfnum höndum 
og erum bjartsýn fyrir árið 2010. 

Á námskeiðinu, sem er 12 klukkutímar, er hægt 
að gjörbreyta ástandinu. Ríkasta uppsprettan fyrir 
stuðning og að líða vel er í parasambandi. Þá minnkar 
streitan. Hluti af því sem fólk þarf að gera til að verða 
góðir foreldrar er að eiga tíma til að rækta sjálft  sig og 
parasambandið. Góðir foreldrar eru ekki alltaf með 
barnið sitt. Það getur haft  áhrif á barnið ef foreldr-
unum líður ekki vel en þroskagrunnur barnsins teng-
ist jafnvægi parsins.

Vinna þarf mikið brautryðjendastarf þrátt fyrir 
ákveðna viðhorfsbreytingu í samfélaginu. Fræðsla 
af þessu tagi tekur tíma til að verða almenn  og við-
urkennd.  Með því að veita Lögreglumönnum styrk 
úr sjúkrasjóði er Landsambandið mikilvægur þátttak-
andi í brautryðjendastarfi nu.Skráning og nánari upp-
lýsingar á barnidkomidheim.net og í síma 553-9400.
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X-treme Power
     bílaperur allt að 
 80% meira ljós

Landssamband lögreglumanna, LL, á aðild að nor-
rænum – NPF – og evrópskum – EUROCOP – sam-
tökum lögreglumanna.  Í gegnum tíðina hafa annað 
slagið birst fréttir af starfsemi þessara samtaka í Lög-
reglumanninum en það er ekki sjálfgefið að allir lög-
reglumenn átti sig almennt á því hver þessi samtök 
eru eða hvert sé hlutverk þeirra.  

Í ljósi þeirrar staðreyndar að Ísland hefur nú form-
lega sótt um aðild að Evrópusambandinu, ESB, er 
ekki úr vegi að skoða aðeins nánar tilurð og hlutverk 
EUROCOP.  

Þessi umfjöllun hér er einnig sett fram í því ljósi að 
um þessar mundir eru liðin 50 ár frá því að Norræna 
lögreglusambandið, NPF, gerðist aðili að EURO-
COP/UISP.

Saga og tengsl LL við EUROCOP
Evrópusamtök lögreglumanna EUROCOP (European 
Confederation of Police) voru formlega stofnuð í nóv-
ember 2002 upp úr Alþjóðasambandi lögreglumanna 
eða Union Internationale des Syndicates de Police, 
UISP sem stofnað var árið 1953.  EUROCOP eru sjálf-
stæð heildarsamtök aðildarfélaganna og tilheyra eng-
um stjórnvöldum eða stjórnmálaöflum innan Evrópu.  
Þau taka þ.a.l. enga pólitíska afstöðu í þeim málum sem 
þau fjalla um.  Í dag eru 35 félög eða landssambönd 
lögreglumanna í 26 löndum aðilar að EUROCOP, með 
samtals yfir hálfa milljón félagsmanna.  

Árið 1978 gerðist LL aðili að Norræna lögreglusam-
bandinu (Nordiska Polisförbundet, NPF) en það var 
stofnað árið 1921.  Við inngönguna í NPF gerðist LL 
samtímis aðili að Alþjóðasambandi lögreglumanna 
(Union Internationale des Syndicats de Police, UISP).  
Alþjóðasambandið starfaði í reynd aðeins innan Evr-
ópu og í kjölfar klofnings var ákveðið að endurreisa það 
á stofni hins eldra undir nýju nafni, European Confe-
deration of Police eða EUROCOP.  Aðild okkar að báð-
um þessum samtökum hefur í tímans rás víkkað sjón-
deildarhring forystumanna LL í tíma og rúmi og verið 

mótandi í stefnumörkun LL frá einum tíma til annars.  
Tveir fyrrverandi formenn LL hafa gegnt formennsku 

í NPF, þeir Þorgrímur Guðmundsson 1988-1990 og 
Jónas Magnússon 1998-2000.  Núverandi formaður LL, 
Snorri Magnússon, er formaður NPF til ársins 2011.  Þá 
var  Jónas Magnússon einnig skoðunarmaður ársreikn-
inga UISP um árabil, f.h. NPF.

Hlutverk EUROCOP
EUROCOP er, eins og kemur fram hér að ofan, Evr-
ópusamtök lögreglumanna, hvers hlutverk er að vera í 
forsvari fyrir lögreglumenn í allri Evrópu.  Þannig er 
EUROCOP aðili að ETUC (European Trade Union 
Confederation) sem eru regnhlífarsamtök launafólks 
í Evrópu og er talsmaður lögreglumanna þar innan 
ETUC.  

Hlutverk EUROCOP er m.a. að verja starfsréttindi 
og -umhverfi lögreglumanna, stuðla að og koma á sam-
skiptum meðal lögreglumanna um gjörvalla Evrópu, 
tryggja grundvallarmannréttindi lögreglumanna og 
stuðla að öruggara starfsumhverfi þeirra svo eitthvað sé 
nefnt.  Þetta er m.a. gert með reglulegum samskiptum 
EUROCOP við hinar ýmsu stofnanir ESB og Evrópu-
ráðsins (Council of Europe), fréttatilkynningum, sam-
skiptum við stjórnvöld hinna ýmsu Evrópuríkja o.fl. 

Í kjölfar efnahagshrunsins
Þannig hefur EUROCOP t.d. látið til sín taka ástand 
löggæslumála á Balkanskaganum, í Eystrasaltsríkjunum 
Eistlandi, Lettlandi og Litháen þar sem lögreglumenn 
hafa staðið frammi fyrir gríðarlegum launaskerðingum í 
kjölfar efnahagshrunsins.  Launaskerðingum sem nema 
allt að 30%!  Svipaða sögu er að segja af launamálum 
lögreglumanna á Írlandi sem hafa orðið að taka á sig 
miklar launaskerðingar í kjölfar efnahagshrunsins þar.  

Þær fregnir sem berast í gegnum EUROCOP af 
launakjörum og starfsaðstæðum kollega okkar í þessum 
löndum eru grafalvarlegar þar sem auðsýnt er að slíkar 
aðgerðir auka mjög hættuna á spillingu innan lögreglu.  
Þær eru einnig grafalvarlegar í ljósi þeirrar staðreyndar 
að mörg þeirra landa, sem þessar fregnir berast frá, eru 
útverðir Evrópusambandsins og þar með Schengen-
svæðisins!  

Ýmis önnur lönd, sem eiga fulltrúa innan EUROCOP, 
búa við þá staðreynd að lögregla þeirra er sambland 
af borgaralegri lögreglu og herlögreglu, svokölluð 
„paramilitary“ lögregla, sem býr við allt önnur og oftar 
en ekki miklu verri starfsskilyrði en lögreglumenn, t.d. 
á Norðurlöndunum, eiga að venjast.  

Í þessum málum er Grettistaki að lyfta víða um 
Evrópu og augljóst að starfsaðstæður og skilyrði 
lögreglumanna á Íslandi verða til skoðunar í því 
samningaferli sem nú er hafið vegna aðildarumsóknar 
Íslands að Evrópusambandinu.  LL væntir mikils af 
aðild sinni að EUROCOP í þeim efnum.

Áhugasamir geta sótt sér frekari upplýsingar um 
EUROCOP og hlutverk samtakanna á heimasíðu 
þeirra www.eurocop.org. 
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X-treme Power
     bílaperur allt að 
 80% meira ljós

Landssamband lögreglumanna, LL, á aðild að nor-
rænum – NPF – og evrópskum – EUROCOP – sam-
tökum lögreglumanna.  Í gegnum tíðina hafa annað 
slagið birst fréttir af starfsemi þessara samtaka í Lög-
reglumanninum en það er ekki sjálfgefið að allir lög-
reglumenn átti sig almennt á því hver þessi samtök 
eru eða hvert sé hlutverk þeirra.  

Í ljósi þeirrar staðreyndar að Ísland hefur nú form-
lega sótt um aðild að Evrópusambandinu, ESB, er 
ekki úr vegi að skoða aðeins nánar tilurð og hlutverk 
EUROCOP.  

Þessi umfjöllun hér er einnig sett fram í því ljósi að 
um þessar mundir eru liðin 50 ár frá því að Norræna 
lögreglusambandið, NPF, gerðist aðili að EURO-
COP/UISP.

Saga og tengsl LL við EUROCOP
Evrópusamtök lögreglumanna EUROCOP (European 
Confederation of Police) voru formlega stofnuð í nóv-
ember 2002 upp úr Alþjóðasambandi lögreglumanna 
eða Union Internationale des Syndicates de Police, 
UISP sem stofnað var árið 1953.  EUROCOP eru sjálf-
stæð heildarsamtök aðildarfélaganna og tilheyra eng-
um stjórnvöldum eða stjórnmálaöflum innan Evrópu.  
Þau taka þ.a.l. enga pólitíska afstöðu í þeim málum sem 
þau fjalla um.  Í dag eru 35 félög eða landssambönd 
lögreglumanna í 26 löndum aðilar að EUROCOP, með 
samtals yfir hálfa milljón félagsmanna.  

Árið 1978 gerðist LL aðili að Norræna lögreglusam-
bandinu (Nordiska Polisförbundet, NPF) en það var 
stofnað árið 1921.  Við inngönguna í NPF gerðist LL 
samtímis aðili að Alþjóðasambandi lögreglumanna 
(Union Internationale des Syndicats de Police, UISP).  
Alþjóðasambandið starfaði í reynd aðeins innan Evr-
ópu og í kjölfar klofnings var ákveðið að endurreisa það 
á stofni hins eldra undir nýju nafni, European Confe-
deration of Police eða EUROCOP.  Aðild okkar að báð-
um þessum samtökum hefur í tímans rás víkkað sjón-
deildarhring forystumanna LL í tíma og rúmi og verið 

mótandi í stefnumörkun LL frá einum tíma til annars.  
Tveir fyrrverandi formenn LL hafa gegnt formennsku 

í NPF, þeir Þorgrímur Guðmundsson 1988-1990 og 
Jónas Magnússon 1998-2000.  Núverandi formaður LL, 
Snorri Magnússon, er formaður NPF til ársins 2011.  Þá 
var  Jónas Magnússon einnig skoðunarmaður ársreikn-
inga UISP um árabil, f.h. NPF.

Hlutverk EUROCOP
EUROCOP er, eins og kemur fram hér að ofan, Evr-
ópusamtök lögreglumanna, hvers hlutverk er að vera í 
forsvari fyrir lögreglumenn í allri Evrópu.  Þannig er 
EUROCOP aðili að ETUC (European Trade Union 
Confederation) sem eru regnhlífarsamtök launafólks 
í Evrópu og er talsmaður lögreglumanna þar innan 
ETUC.  

Hlutverk EUROCOP er m.a. að verja starfsréttindi 
og -umhverfi lögreglumanna, stuðla að og koma á sam-
skiptum meðal lögreglumanna um gjörvalla Evrópu, 
tryggja grundvallarmannréttindi lögreglumanna og 
stuðla að öruggara starfsumhverfi þeirra svo eitthvað sé 
nefnt.  Þetta er m.a. gert með reglulegum samskiptum 
EUROCOP við hinar ýmsu stofnanir ESB og Evrópu-
ráðsins (Council of Europe), fréttatilkynningum, sam-
skiptum við stjórnvöld hinna ýmsu Evrópuríkja o.fl. 

Í kjölfar efnahagshrunsins
Þannig hefur EUROCOP t.d. látið til sín taka ástand 
löggæslumála á Balkanskaganum, í Eystrasaltsríkjunum 
Eistlandi, Lettlandi og Litháen þar sem lögreglumenn 
hafa staðið frammi fyrir gríðarlegum launaskerðingum í 
kjölfar efnahagshrunsins.  Launaskerðingum sem nema 
allt að 30%!  Svipaða sögu er að segja af launamálum 
lögreglumanna á Írlandi sem hafa orðið að taka á sig 
miklar launaskerðingar í kjölfar efnahagshrunsins þar.  

Þær fregnir sem berast í gegnum EUROCOP af 
launakjörum og starfsaðstæðum kollega okkar í þessum 
löndum eru grafalvarlegar þar sem auðsýnt er að slíkar 
aðgerðir auka mjög hættuna á spillingu innan lögreglu.  
Þær eru einnig grafalvarlegar í ljósi þeirrar staðreyndar 
að mörg þeirra landa, sem þessar fregnir berast frá, eru 
útverðir Evrópusambandsins og þar með Schengen-
svæðisins!  

Ýmis önnur lönd, sem eiga fulltrúa innan EUROCOP, 
búa við þá staðreynd að lögregla þeirra er sambland 
af borgaralegri lögreglu og herlögreglu, svokölluð 
„paramilitary“ lögregla, sem býr við allt önnur og oftar 
en ekki miklu verri starfsskilyrði en lögreglumenn, t.d. 
á Norðurlöndunum, eiga að venjast.  

Í þessum málum er Grettistaki að lyfta víða um 
Evrópu og augljóst að starfsaðstæður og skilyrði 
lögreglumanna á Íslandi verða til skoðunar í því 
samningaferli sem nú er hafið vegna aðildarumsóknar 
Íslands að Evrópusambandinu.  LL væntir mikils af 
aðild sinni að EUROCOP í þeim efnum.

Áhugasamir geta sótt sér frekari upplýsingar um 
EUROCOP og hlutverk samtakanna á heimasíðu 
þeirra www.eurocop.org. 
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Hefi lverk ehf.
Jörfalind 20
Hjólið ehf.

Smiðjuvegi 9°
Hringás ehf.

Skemmuvegi 10 blá gata
Hugbúnaður hf.

Engihjalla 8
Innviðir 

-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36

Íslenskir 
undirverktakar ehf

Álfh ólsvegi 29
Ísnes ehf

Hamraborg 5
Kópavogsbær
Fannborg 2
Kríunes ehf.

Kríunesi v. Elliðavatn
Lakkskemman ehf.

Skemmuvegi 30, blá gata
Lakksmiðjan ehf

Smiðjuvegi 4e
Lax-á ehf.

Akurhvarfi  16
Maritech ehf

Hlíðasmára 14
Nesstál ehf.

Kársnesbraut 106
Norm-X ehf.
Auðbrekku 6

Radio-Raf
Smiðjuvegi 52
Rafmiðlun ehf.
Ögurhvarfi  8

Rafsetning ehf.
Björtusölum 13

Reynir bakari ehf.
Dalvegi 4

Réttingaverkstæði 
Hjartar

Smiðjuvegi 56 (rauð gata)
Réttir bílar ehf
Vesturvör 24
Sérverk ehf.
Askalind 5

Smári söluturn
Dalvegi 16c

Smurstöðin ehf.
Dalvegi 16a

Snyrtistofan Jóna ehf.
Hamraborg 10
Sólsteinar ehf

Kársnesbraut 98
Stjörnublikk hf.

Smiðjuvegi 2
Svansprent ehf.
Auðbrekku 12

Tannlæknastofa 
Láru I. Ólafsdóttur

Hamraborg 9
Tölvuvirkni ehf.
Hlíðasmára 13
Verkfræðistofa 

Erlends Birgissonar
Bæjarlind 4

Vélaleiga Auberts
Hlíðarhjalli 7

Vídd ehf.
Bæjarlind 4

VSI Öryggishönnun
 og ráðgjöf ehf.
Hamraborg 11

Ökukennsla 
Sigurðar Þorsteinssonar

Bollasmára 8

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Skeiðarási 12

Ásgarður - 
Íþróttamiðstöðvarnar Garðabæ

Ásgarði
Bergen group - Iðntækni hf.

Lyngási 13
Bókasafn Garðabæjar

Garðatorgi 7
Dráttarbílar ehf.

Skeiðarási 4
Elektra ehf.
Lyngási 11

G.H. Ljós ehf.
Garðatorgi 7

Garðabær
Garðatorgi 7

Geislatækni ehf. - Laser-
þjónustan

Suðurhrauni 12c
H. Filipsson ehf.

Miðhrauni 22
Hannes Arnórsson ehf.

Móafl öt 41
Hurðaborg - Crawford hurðir

Sunnufl öt 45
Krókur bílastöð ehf

Suðurhrauni 3
N3 fl utningar ehf.

Hrísmóum 3
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði

Lyngás 8
OPS ehf. - Ylur fyrir heimilið 

- ármúla 38
Kjarrás 4

Rafb oði ehf
Skeiðarási 3

Raft ækniþjónusta Trausta ehf.
Lyngási 14

Samhentir-Kassagerð ehf.
Suðurhraun 4

TM Mosfell ehf
Holtsbúð 93

Würth á Íslandi ehf.
Vesturhrauni 5

Öryggisgirðingar ehf.
Suðurhrauni 2

Hafnarfj örður
Actavis hf.

Reykjavíkurvegi 75
Aðalskoðun hf.
Hjallahrauni 4

Air care Icelandic-Erker 
Íslandi

Blómvangi 1
Alexander Ólafsson ehf.

Álfh ellu 1
Barkasuða Guðmundar ehf.

Hvaleyrarbraut 27
Batteríið ehf.

Trönuhrauni 1
Bátaraf

Box 52, Suðurgötu 106
Bifreiðaverkstæði Brands 

Sigurðssonar
Kaplahrauni 7

Dalakofi nn sf. - Firði
Fjarðargötu 13-15
Fínpússning ehf.

Rauðhellu 13
Fjarðarbakarí ehf.

Dalshrauni 13
Fjarðargrjót ehf.

Furuhlíð 4

Fjörukráin ehf.
Strandgötu 55
G. Ingason hf.

Hvaleyrarbraut 3
Gamla Vínhúsið - A. Hansen

Vesturgötu 4 p.Box 45
Grafi ka ehf. www.grafi ka.is

Miðvangur 108
Gullsmiðjan sf.
Lækjargötu 34C

Hafdal hf.
Hvaleyrarbraut 2

Hagtak hf.
Fjarðargötu 13-15

Halldór Gíslason verktaki
Hvassabergi 14

Heildverslunin Donna ehf.
Háahvammi 16

Jeppahlutir 4X4 ehf.
Íshellu 4

Kerfi  fyrirtækjaþjónusta ehf.
Selhellu 5

Klettur, verktakar
Fornubúðir 5

Lerkiverktakar ehf
Skúlaskeið 26

Lipurð ehf.
v/Helluhraun

Lögfræðimiðstöðin ehf.
Reykjavíkurvegi 62

Lögmenn Hafnarfi rði ehf.
Reykjavíkurvegi 60

Rafal ehf.
Hringhellu 9
Rafh itun ehf.

Kaplahrauni 7a
Rakarastofa Halla

Strandgötu 32
S.B.J. réttingar ehf

Kaplahrauni 12
Skerpa - renniverkstæði

Skútahrauni 9
Spissar ehf.

Hvammabraut 12
Stoð hf. - Stoðtækjasmíði

Trönuhrauni 8
Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64

Vélaverkstæði Hjalta 
Einarssonar ehf.

Melabraut 23
Viking björgunarbúnaður

Hvaleyrarbraut 27
Vörumerking ehf.

Bæjarhrauni 24
Zinkstöðin - Stekkur ehf.

Berghellu 2

Álft anes
Sveitarfélagið Álft anes

Bjarnastöðum
Verslunarfélagið Emerald ehf.

Norðurtúni 26

Kefl avík
Blaðheimar ehf
Víkurbraut 13

Bókasafn Reykjanesbæjar
Hafnargötu 57

Brunavarnir Suðurnesja
Hringbraut 125

Eignarhaldsfélagið 
Áfangar ehf.

Hafnargötu 90
Föndurkot-útisport

Hafnargötu 6
Grímsnes ehf.
Pósthólf 380

Húsagerðin hf.
Hólmgarði 2c

Íslenska félagið ehf. / Ice 
group. ltd.

Iðavöllum 7a
Langbest ehf.

Keilisbr.-Bygging 771
Málverk sf.

Skólavegi 36
Nesprýði ehf

Vesturbraut 10-12
PA hreinsun

Norðurvöllum 56
Pylsuvagninn Tjarnargötu

Norðurvöllum 32
Reykjanesbær
Tjarnargötu 12

RKÍ Suðurnesjadeild
Smiðjuvöllum 8

Rörvirki sf.
Óðinsvöllum 11

S.B.K. ehf.
Grófi nni 2-4

Sjúkraþjálfunarstöðin 
Átak ehf.

Njarðarvöllum 4
Soho Veisluþjónusta

Háholti 16
Starfsmannafélag Suðurnesja

Hafnargötu 15
Tannlæknastofa Einars 

Magnússonar ehf
Skólavegi 10

Verslunarmannafélag 
Suðurnesja

Vatnsnesvegi 14
Vélaleiga AÞ
Grófi nni 13a

Örk ehf.
Hafnargötu 90

Kefl avíkurfl ugvöllur

Flugþjónustan, 
Kefl avíkurfl ugvelli

Miðnesheiði ehf.
Flugstöð Leifs Eiríks

Suðurfl ug ehf. Bygging 787
Kefl .fl ugv/Bygging 787

Grindavík
Einhamar seafood ehf.

Verbraut 3a
Grindavíkurbær

Víkurbraut 62
Gunnar E. Vilbergsson

Heiðarrhrauni 10
Haustak ehf

Hafnargötu 12
Söluturninn Víkurbraut

Víkurbraut 62
TG raf ehf

Staðarsundi 7

Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.

Hafnargata 8
Leifur Ölver Guðjónsson

Glaumbær
Púlsinn námskeið - www.

pulsinn.is

Hjallagötu 12
Sandgerðisbær
Miðnestorgi 3

Skinnfi skur ehf.
Hafnargötu 4 a

Garður
Amp Rafverktaki ehf.

Lyngbraut 1
Fiskverkunin Háteigur

Valbraut 15

Njarðvík
Bílaþjónusta GG ehf.

Brekkustíg 42d
Fitjavík ehf

Fitjum
Hár - og rósir ehf. - S: 421 7100

Tjarnarbraut 24
Meindýraeiðing Ómars

Þórustíg 24
Plexigler ehf

Borgarvegi 44
Renniverkstæði Jens 

Tómassonar ehf.
Fitjabakka 1c

Sparri ehf.
Fitjabraut 30

Mosfellsbær
Afl tak ehf
Völuteigi 1

Álafoss - verksmiðjusala ehf.
Álafossvegi 23,
Dælutækni ehf.
Spóahöfða 10

Ferðaleiðir ehf. - Hópferðir
Reykjavegi 60

Garðplöntustöðin Gróandi
Grásteinum

Gylfi  Guðjónsson, ökukennari
Tröllateigi 20

Halldór og Hinrik sf.
Hamarsteigi 6

Hellur og gras ehf.
Hulduhlíð 10

Hestaleigan Laxnesi ehf - 
www.laxnes.is

Laxnesi
Hópferðabílar Jónatans 

Þórissonar ehf
Barrholti 14
Ísfugl ehf.

Reykjavegi 36
K.B. Umbúðir ehf.

Barrholti 33
Kjósarhreppur
Ásgarði - Kjós
Mosfellsbær
Þverholti 2

Mosi Verktakar
Réttarhvoli 11
Nanotækni ehf

Völuteigi 3
SM Kvótaþing ehf.

Þverholti 2

Akranes
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Kalmannsvöllum 3

Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Dalbraut 6

Blikksmiðja Guðmundar ehf.
Akursbraut 11b

Garðabær Fjörukráin ehf. Hafnargötu 6

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Nýlega tóku til starfa tveir ráðgjafar á sviði starfsendurhæfi ngar 
hjá styrktarsjóðum BSRB. Þær eru Karen Björnsdóttir, 
náms- og starfsráðgjafi , og Soff ía Eiríksdóttir, lýðheilsu- og 
hjúkrunarfræðingur.

Þær hafa aðsetur að Grettisgötu 89 og hægt er að hafa samband við 
þær alla virka daga milli kl. 9 og16. Til að fá upplýsingar og/eða panta 
viðtalstíma er hægt að hringja í síma 525-8386 eða 525-8357.

Verkefni ráðgjafanna er að veita einstaklingum aðstoð við að viðhalda 
og efl a virkni til vinnu.  Ráðgjafar styrktarsjóða vinna í nánu samstarfi  
við viðkomandi einstakling, halda utan um mál hans og aðstoða hann 
við að fá nauðsynlegan stuðning ásamt upplýsingum um þær bætur sem 
hann á rétt á.  

Ráðgjafarnir hafa einnig aðgang að úrræðum og stuðningsaðilum sem 
veitt geta einstaklingum viðeigandi meðferð sem miðar að því að efl a 
vinnugetu og varðveita vinnusamband.

Sem dæmi um þennan stuðning má nefna:
u Ráðgjöf og hvatningu sem tekur mið af aðstæðum hvers og eins.
u Mat á starfshæfni sem tekur mið af heilsufarslegum jafnt sem 

félagslegum þáttum.
u Aðstoð við gerð og eft irfylgni einstaklingsbundinnar 

virkniáætlunar
u Leiðbeiningar um réttindi, greiðslur og fj ölbreytta þjónustu.
u Aðstoð frá  sérfræðingum svo sem sálfræðingum, iðjuþjálfum, 

sjúkraþjálfurum, læknum, félagsráðgjöfum,  náms- og 
starfsráðgjöfum og fl eirum.

u Samstarf milli einstaklings, atvinnurekanda hans og fagaðila til að 
auka starfshæfni starfsmanns.

u Kynningar og ráðgjöf til atvinnurekenda og trúnaðarmanna um 
starfsendurhæfi ngu og möguleg úrræði.

Hjá Starfsendurhæfi ngarsjóði er farið með allar upplýsingar um 
einstaklinga sem trúnaðarmál og í samræmi við ákvæði laga og reglna 
um persónuvernd. Strangar öryggisreglur gilda um öll vinnuferli, 
upplýsingaöfl un, meðhöndlun og vistun gagna.
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Hefi lverk ehf.
Jörfalind 20
Hjólið ehf.

Smiðjuvegi 9°
Hringás ehf.

Skemmuvegi 10 blá gata
Hugbúnaður hf.

Engihjalla 8
Innviðir 

-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36

Íslenskir 
undirverktakar ehf

Álfh ólsvegi 29
Ísnes ehf

Hamraborg 5
Kópavogsbær
Fannborg 2
Kríunes ehf.

Kríunesi v. Elliðavatn
Lakkskemman ehf.

Skemmuvegi 30, blá gata
Lakksmiðjan ehf

Smiðjuvegi 4e
Lax-á ehf.

Akurhvarfi  16
Maritech ehf

Hlíðasmára 14
Nesstál ehf.

Kársnesbraut 106
Norm-X ehf.
Auðbrekku 6

Radio-Raf
Smiðjuvegi 52
Rafmiðlun ehf.
Ögurhvarfi  8

Rafsetning ehf.
Björtusölum 13

Reynir bakari ehf.
Dalvegi 4

Réttingaverkstæði 
Hjartar

Smiðjuvegi 56 (rauð gata)
Réttir bílar ehf
Vesturvör 24
Sérverk ehf.
Askalind 5

Smári söluturn
Dalvegi 16c

Smurstöðin ehf.
Dalvegi 16a

Snyrtistofan Jóna ehf.
Hamraborg 10
Sólsteinar ehf

Kársnesbraut 98
Stjörnublikk hf.

Smiðjuvegi 2
Svansprent ehf.
Auðbrekku 12

Tannlæknastofa 
Láru I. Ólafsdóttur

Hamraborg 9
Tölvuvirkni ehf.
Hlíðasmára 13
Verkfræðistofa 

Erlends Birgissonar
Bæjarlind 4

Vélaleiga Auberts
Hlíðarhjalli 7

Vídd ehf.
Bæjarlind 4

VSI Öryggishönnun
 og ráðgjöf ehf.
Hamraborg 11

Ökukennsla 
Sigurðar Þorsteinssonar

Bollasmára 8

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Skeiðarási 12

Ásgarður - 
Íþróttamiðstöðvarnar Garðabæ

Ásgarði
Bergen group - Iðntækni hf.

Lyngási 13
Bókasafn Garðabæjar

Garðatorgi 7
Dráttarbílar ehf.

Skeiðarási 4
Elektra ehf.
Lyngási 11

G.H. Ljós ehf.
Garðatorgi 7

Garðabær
Garðatorgi 7

Geislatækni ehf. - Laser-
þjónustan

Suðurhrauni 12c
H. Filipsson ehf.

Miðhrauni 22
Hannes Arnórsson ehf.

Móafl öt 41
Hurðaborg - Crawford hurðir

Sunnufl öt 45
Krókur bílastöð ehf

Suðurhrauni 3
N3 fl utningar ehf.

Hrísmóum 3
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði

Lyngás 8
OPS ehf. - Ylur fyrir heimilið 

- ármúla 38
Kjarrás 4

Rafb oði ehf
Skeiðarási 3

Raft ækniþjónusta Trausta ehf.
Lyngási 14

Samhentir-Kassagerð ehf.
Suðurhraun 4

TM Mosfell ehf
Holtsbúð 93

Würth á Íslandi ehf.
Vesturhrauni 5

Öryggisgirðingar ehf.
Suðurhrauni 2

Hafnarfj örður
Actavis hf.

Reykjavíkurvegi 75
Aðalskoðun hf.
Hjallahrauni 4

Air care Icelandic-Erker 
Íslandi

Blómvangi 1
Alexander Ólafsson ehf.

Álfh ellu 1
Barkasuða Guðmundar ehf.

Hvaleyrarbraut 27
Batteríið ehf.

Trönuhrauni 1
Bátaraf

Box 52, Suðurgötu 106
Bifreiðaverkstæði Brands 

Sigurðssonar
Kaplahrauni 7

Dalakofi nn sf. - Firði
Fjarðargötu 13-15
Fínpússning ehf.

Rauðhellu 13
Fjarðarbakarí ehf.

Dalshrauni 13
Fjarðargrjót ehf.

Furuhlíð 4

Fjörukráin ehf.
Strandgötu 55
G. Ingason hf.

Hvaleyrarbraut 3
Gamla Vínhúsið - A. Hansen

Vesturgötu 4 p.Box 45
Grafi ka ehf. www.grafi ka.is

Miðvangur 108
Gullsmiðjan sf.
Lækjargötu 34C

Hafdal hf.
Hvaleyrarbraut 2

Hagtak hf.
Fjarðargötu 13-15

Halldór Gíslason verktaki
Hvassabergi 14

Heildverslunin Donna ehf.
Háahvammi 16

Jeppahlutir 4X4 ehf.
Íshellu 4

Kerfi  fyrirtækjaþjónusta ehf.
Selhellu 5

Klettur, verktakar
Fornubúðir 5

Lerkiverktakar ehf
Skúlaskeið 26

Lipurð ehf.
v/Helluhraun

Lögfræðimiðstöðin ehf.
Reykjavíkurvegi 62

Lögmenn Hafnarfi rði ehf.
Reykjavíkurvegi 60

Rafal ehf.
Hringhellu 9
Rafh itun ehf.

Kaplahrauni 7a
Rakarastofa Halla

Strandgötu 32
S.B.J. réttingar ehf

Kaplahrauni 12
Skerpa - renniverkstæði

Skútahrauni 9
Spissar ehf.

Hvammabraut 12
Stoð hf. - Stoðtækjasmíði

Trönuhrauni 8
Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64

Vélaverkstæði Hjalta 
Einarssonar ehf.

Melabraut 23
Viking björgunarbúnaður

Hvaleyrarbraut 27
Vörumerking ehf.

Bæjarhrauni 24
Zinkstöðin - Stekkur ehf.

Berghellu 2

Álft anes
Sveitarfélagið Álft anes

Bjarnastöðum
Verslunarfélagið Emerald ehf.

Norðurtúni 26

Kefl avík
Blaðheimar ehf
Víkurbraut 13

Bókasafn Reykjanesbæjar
Hafnargötu 57

Brunavarnir Suðurnesja
Hringbraut 125

Eignarhaldsfélagið 
Áfangar ehf.

Hafnargötu 90
Föndurkot-útisport

Hafnargötu 6
Grímsnes ehf.
Pósthólf 380

Húsagerðin hf.
Hólmgarði 2c

Íslenska félagið ehf. / Ice 
group. ltd.

Iðavöllum 7a
Langbest ehf.

Keilisbr.-Bygging 771
Málverk sf.

Skólavegi 36
Nesprýði ehf

Vesturbraut 10-12
PA hreinsun

Norðurvöllum 56
Pylsuvagninn Tjarnargötu

Norðurvöllum 32
Reykjanesbær
Tjarnargötu 12

RKÍ Suðurnesjadeild
Smiðjuvöllum 8

Rörvirki sf.
Óðinsvöllum 11

S.B.K. ehf.
Grófi nni 2-4

Sjúkraþjálfunarstöðin 
Átak ehf.

Njarðarvöllum 4
Soho Veisluþjónusta

Háholti 16
Starfsmannafélag Suðurnesja

Hafnargötu 15
Tannlæknastofa Einars 

Magnússonar ehf
Skólavegi 10

Verslunarmannafélag 
Suðurnesja

Vatnsnesvegi 14
Vélaleiga AÞ
Grófi nni 13a

Örk ehf.
Hafnargötu 90

Kefl avíkurfl ugvöllur

Flugþjónustan, 
Kefl avíkurfl ugvelli

Miðnesheiði ehf.
Flugstöð Leifs Eiríks

Suðurfl ug ehf. Bygging 787
Kefl .fl ugv/Bygging 787

Grindavík
Einhamar seafood ehf.

Verbraut 3a
Grindavíkurbær

Víkurbraut 62
Gunnar E. Vilbergsson

Heiðarrhrauni 10
Haustak ehf

Hafnargötu 12
Söluturninn Víkurbraut

Víkurbraut 62
TG raf ehf

Staðarsundi 7

Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.

Hafnargata 8
Leifur Ölver Guðjónsson

Glaumbær
Púlsinn námskeið - www.

pulsinn.is

Hjallagötu 12
Sandgerðisbær
Miðnestorgi 3

Skinnfi skur ehf.
Hafnargötu 4 a

Garður
Amp Rafverktaki ehf.

Lyngbraut 1
Fiskverkunin Háteigur

Valbraut 15

Njarðvík
Bílaþjónusta GG ehf.

Brekkustíg 42d
Fitjavík ehf

Fitjum
Hár - og rósir ehf. - S: 421 7100

Tjarnarbraut 24
Meindýraeiðing Ómars

Þórustíg 24
Plexigler ehf

Borgarvegi 44
Renniverkstæði Jens 

Tómassonar ehf.
Fitjabakka 1c

Sparri ehf.
Fitjabraut 30

Mosfellsbær
Afl tak ehf
Völuteigi 1

Álafoss - verksmiðjusala ehf.
Álafossvegi 23,
Dælutækni ehf.
Spóahöfða 10

Ferðaleiðir ehf. - Hópferðir
Reykjavegi 60

Garðplöntustöðin Gróandi
Grásteinum

Gylfi  Guðjónsson, ökukennari
Tröllateigi 20

Halldór og Hinrik sf.
Hamarsteigi 6

Hellur og gras ehf.
Hulduhlíð 10

Hestaleigan Laxnesi ehf - 
www.laxnes.is

Laxnesi
Hópferðabílar Jónatans 

Þórissonar ehf
Barrholti 14
Ísfugl ehf.

Reykjavegi 36
K.B. Umbúðir ehf.

Barrholti 33
Kjósarhreppur
Ásgarði - Kjós
Mosfellsbær
Þverholti 2

Mosi Verktakar
Réttarhvoli 11
Nanotækni ehf

Völuteigi 3
SM Kvótaþing ehf.

Þverholti 2

Akranes
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Kalmannsvöllum 3

Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Dalbraut 6

Blikksmiðja Guðmundar ehf.
Akursbraut 11b

Garðabær Fjörukráin ehf. Hafnargötu 6

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Nýlega tóku til starfa tveir ráðgjafar á sviði starfsendurhæfi ngar 
hjá styrktarsjóðum BSRB. Þær eru Karen Björnsdóttir, 
náms- og starfsráðgjafi , og Soff ía Eiríksdóttir, lýðheilsu- og 
hjúkrunarfræðingur.

Þær hafa aðsetur að Grettisgötu 89 og hægt er að hafa samband við 
þær alla virka daga milli kl. 9 og16. Til að fá upplýsingar og/eða panta 
viðtalstíma er hægt að hringja í síma 525-8386 eða 525-8357.

Verkefni ráðgjafanna er að veita einstaklingum aðstoð við að viðhalda 
og efl a virkni til vinnu.  Ráðgjafar styrktarsjóða vinna í nánu samstarfi  
við viðkomandi einstakling, halda utan um mál hans og aðstoða hann 
við að fá nauðsynlegan stuðning ásamt upplýsingum um þær bætur sem 
hann á rétt á.  

Ráðgjafarnir hafa einnig aðgang að úrræðum og stuðningsaðilum sem 
veitt geta einstaklingum viðeigandi meðferð sem miðar að því að efl a 
vinnugetu og varðveita vinnusamband.

Sem dæmi um þennan stuðning má nefna:
u Ráðgjöf og hvatningu sem tekur mið af aðstæðum hvers og eins.
u Mat á starfshæfni sem tekur mið af heilsufarslegum jafnt sem 

félagslegum þáttum.
u Aðstoð við gerð og eft irfylgni einstaklingsbundinnar 

virkniáætlunar
u Leiðbeiningar um réttindi, greiðslur og fj ölbreytta þjónustu.
u Aðstoð frá  sérfræðingum svo sem sálfræðingum, iðjuþjálfum, 

sjúkraþjálfurum, læknum, félagsráðgjöfum,  náms- og 
starfsráðgjöfum og fl eirum.

u Samstarf milli einstaklings, atvinnurekanda hans og fagaðila til að 
auka starfshæfni starfsmanns.

u Kynningar og ráðgjöf til atvinnurekenda og trúnaðarmanna um 
starfsendurhæfi ngu og möguleg úrræði.

Hjá Starfsendurhæfi ngarsjóði er farið með allar upplýsingar um 
einstaklinga sem trúnaðarmál og í samræmi við ákvæði laga og reglna 
um persónuvernd. Strangar öryggisreglur gilda um öll vinnuferli, 
upplýsingaöfl un, meðhöndlun og vistun gagna.
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Rúnar Geirmundsson
 Símar: 567 9110 & 893 8638

www.utfarir.is     utfarir@utfarir.is

Grein þessi birtist, upphafl ega, í Lögreglumannin-
um 1. tbl. 1999 þ.e.a.s. fyrir rúmum tíu árum síðan.  
Í ljósi fj ölmiðlaumræðu um þá staðreynd að Hells 
Angels (Vítisenglar) hafa nú náð ákveðinni fótfestu 
hér á landi þótti við hæfi  að endurbirta hana nú.  
Greinin er umskrifuð að hluta til að taka rétt mið 
af dagsetningum o.fl .

Um hvað er talað þegar rætt er um mótorhjóla-
gengi?  Er verið að ræða um mótorhjólafólk almennt?  

Er verið að segja að allir sem eiga og keyra um á mót-
orhjólum séu glæpamenn?  Aldeilis ekki!  

Mjög margt fólk á og ekur um á mótorhjólum þó 
það sé ekki í sérstökum samtökum mótorhjólafólks 
líkt og mjög margir bíleigendur, sennilega mikill 
meirihluti, eru ekki félagar í FÍB eða öðrum samtök-
um bíleigenda.  

Hvað er þá verið að ræða um þegar mótorhjóla-
gengi eru í umræðunni?  Fyrst og fremst er verið að 
ræða um tvö þessara gengja þ.e. Hells Angels, sem 
verið hefur leiðandi afl  í þessum heimi frá upphafi  og 
Banditos, þó svo að þau séu til miklu fl eiri sem hægt 
er að fl okka með þessum tveimur.  Almennt tala þeir 
sem rannsaka mótorhjólagengi sérstaklega um fj ög-
ur þeirra „Th e Big Four”.  Þau gengi eru Hells Ang-
els, Banditos, Outlaws og Pagans en öll eiga þau rætur 
sínar að rekja til Bandaríkja Norður Ameríku (BNA) 
og sum þeirra eiga sér mjög langa og blóði drifna 
sögu, Hells Angels t.d. rífl ega 60 ára.

„Th ey call themselves Hell’s Angels.
Th ey ride, rape and raid like marauding
cavalry – and they boast that no police
force can brake up their criminal motor-
cycle fraternity.”

True, Th e Man’s Magazine
(August 1965)

Sagan
Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur lögregla, að-

allega í BNA, þurft  að hafa afskipti af mótorhjólafólki 
– útlagamótorhjólagengjum.  

Hells Angels mótorhjólagengið, sem dregur nafn 
sitt, að því að sagt er, af sprengjufl ugvél úr seinni 
heimsstyrjöld, var formlega stofnað í mars 1948 þ.a. 
það varð sextíu og eins árs í mars sl.  Gengi þetta var 
í upphafi  stofnað upp úr öðru gengi – sem hét því 
athyglisverða nafni „Pissed Of Bastards Of Bloom-
ington” sk.st. POBOB – eft ir mikil læti og slagsmál 
sem upphófust á mótorhjólasamkomu í smábænum 
Hollister í Kaliforníu.  Frá þeim tíma hefur lögregla 
þurft  að glíma við nánast ótakmarkað hugmyndafl ug, 
meðlima gengja á borð við Hells Angels, er kemur 
að glæpum og glæpaverkum.  Upphafl egir meðlim-
ir Hells Angels voru fyrrverandi hermenn sem voru 
leiðir á aðgerðaleysi eft irstríðsáranna og stofnuðu 
með sér samtök um áhuga sinn á mótorhjólum.  Önn-
ur hliðstæð gengi, með samskonar upphaf eru m.a. 
Banditos – stofnað af fyrrverandi hermönnum sem 
þátt tóku m.a. í Kóreustríðinu – og Vietnam Vets en 
nafnið skýrir sig væntanlega sjálft .

Blóði drifi n saga Hells Angels í gegnum tíðina sýnir 
að glæpir eru daglegt brauð hjá þessum gengjum og 
hefur það sýnt sig í öllum þeim löndum sem gengið 
starfar í að meðlimir þess nota ofb eldi og glæpi sem 
hluta af starfsemi gengisins.  Þannig eru ofb eldi og 
morð framin inn á við til að halda uppi aga í genginu 
og út á við til að taka yfi r og halda í skefj um keppinaut-
um, til að hóta og hræða vitni og opinber yfi rvöld.  

Alríkislögregla ýmissa landa t.d. FBI, Interpol, 
Europol og RCMP hefur skilgreint Hells Angels sem 
mjög skipulagðan hóp glæpamanna með alþjóðleg 
tengsl sín á milli og við nánast allar þekktar glæpak-
líkur heims.  Í Kanada, Bandaríkjunum og víða í Evr-
ópu hafa Hells Angels og önnur viðlíka gengi verið sett 
á forgangslista lögreglu yfi r þau verkefni sem brýnast 
er að vinna bug á og jafnframt bent á að af þessum 
gengjum stafi  einna mest ógn af öllum þeim glæpak-
líkum sem lögregla glímir við.

„He who fi ghts with monsters should look to it that he 
himself does not become a monster.  And when you gaze 
long into an abyss, the abyss also gazes into you.”

Friedrich Nietzche,
Beyond good and evil

Kanadíski rithöfundurinn Yves Lavigne, sem Morg-
unblaðið hefur rætt við vegna frétta um tengsl Hells 
Angels hingað til lands, hefur kynnt sér sögu Hells 
Angels og annarra svipaðra gengja mjög vel og skrif-
að um gengið margar bækur.  Yves segir Hells Angels 
vera rándýr sem taki það sem því sýnist þegar því sýn-
ist og spyrji engan um afl eiðingarnar.  Meðlimir þess 

séu, vægðarlausir viðskiptamenn sem fremji hvaða 
glæp sem er fyrir peninga - siðlausir hrottar sem:

• setja peninga til höfuðs upplýsingaaðilum;
• reka milljóna dollara alþjóðlegan fíkniefna-

hring sem selur amfetamín og kókaín;
• nota ótta, hótanir og hrottalegar barsmíðar til 

að halda öðrum meðlimum í skefj um;
• hvetja til nauðgana, vændis og barsmíða á eig-

inkonum meðlima gengisins;
• halda vopnabúr með ólöglegum vopnum og 

skotfærum;
• stela hverjir frá öðrum, njósna hverjir um aðra 

og stundum jafnvel drepa hverjir aðra;
• leika á bandarískt réttarkerfi  og þæfa mál með 

dýrum glæpalögfræðingum þegar kærur eru 
lagðar fram á þá.

Lýsandi fyrir hugsanagang manna í þessum gengj-
um eru einkunnarorð þeirra t.d. Hells Angels „Th ree 
can keep a secret if two are dead”,  Banditos „We are the 
people our parents warned us about”, Outlaws „God 
forgives, Outlaws don’t”. 

Meðlimir gengja á borð við Hells Angels hafa kos-
ið að skera sig úr fj öldanum, vera þetta „1%” mót-
orhjólafólks, sem ekki fylgir almennum lögum og 
reglum samfélagsins og telur sig jafnvel yfi r þau hafi n.  
Þannig eru þeir oft  skítugir á að líta, aka um á illa út-
lítandi mótorhjólum og hirða í engu um samborgara 
sína.  Allt er þetta gert til að ögra samfélaginu.  Hjá 
meðlimum þessara gengja kemur gengið fyrst, á und-
an öllum öðrum skyldum þeirra gagnvart fj ölskyldu 
og öðru enda eru konur almennt álitnar eign.  

„1%” ímyndin varð til í kringum stofnun Hells 
Angels, eft ir lætin í Hollister.  Þá komu fram í fj öl-
miðlum talsmenn lögreglu og mótorhjólasamtaka í 
Bandaríkjunum og fordæmdu ástandið sem skapaðist 
þar.  Sögðu þeir 99% alls bifh jólafólks vera heiðvirða 
borgara, sem lytu lögum og reglum, einungis 1% 
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Grein þessi birtist, upphafl ega, í Lögreglumannin-
um 1. tbl. 1999 þ.e.a.s. fyrir rúmum tíu árum síðan.  
Í ljósi fj ölmiðlaumræðu um þá staðreynd að Hells 
Angels (Vítisenglar) hafa nú náð ákveðinni fótfestu 
hér á landi þótti við hæfi  að endurbirta hana nú.  
Greinin er umskrifuð að hluta til að taka rétt mið 
af dagsetningum o.fl .

Um hvað er talað þegar rætt er um mótorhjóla-
gengi?  Er verið að ræða um mótorhjólafólk almennt?  

Er verið að segja að allir sem eiga og keyra um á mót-
orhjólum séu glæpamenn?  Aldeilis ekki!  

Mjög margt fólk á og ekur um á mótorhjólum þó 
það sé ekki í sérstökum samtökum mótorhjólafólks 
líkt og mjög margir bíleigendur, sennilega mikill 
meirihluti, eru ekki félagar í FÍB eða öðrum samtök-
um bíleigenda.  

Hvað er þá verið að ræða um þegar mótorhjóla-
gengi eru í umræðunni?  Fyrst og fremst er verið að 
ræða um tvö þessara gengja þ.e. Hells Angels, sem 
verið hefur leiðandi afl  í þessum heimi frá upphafi  og 
Banditos, þó svo að þau séu til miklu fl eiri sem hægt 
er að fl okka með þessum tveimur.  Almennt tala þeir 
sem rannsaka mótorhjólagengi sérstaklega um fj ög-
ur þeirra „Th e Big Four”.  Þau gengi eru Hells Ang-
els, Banditos, Outlaws og Pagans en öll eiga þau rætur 
sínar að rekja til Bandaríkja Norður Ameríku (BNA) 
og sum þeirra eiga sér mjög langa og blóði drifna 
sögu, Hells Angels t.d. rífl ega 60 ára.

„Th ey call themselves Hell’s Angels.
Th ey ride, rape and raid like marauding
cavalry – and they boast that no police
force can brake up their criminal motor-
cycle fraternity.”

True, Th e Man’s Magazine
(August 1965)

Sagan
Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur lögregla, að-

allega í BNA, þurft  að hafa afskipti af mótorhjólafólki 
– útlagamótorhjólagengjum.  

Hells Angels mótorhjólagengið, sem dregur nafn 
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Hollister í Kaliforníu.  Frá þeim tíma hefur lögregla 
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með sér samtök um áhuga sinn á mótorhjólum.  Önn-
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Banditos – stofnað af fyrrverandi hermönnum sem 
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Alríkislögregla ýmissa landa t.d. FBI, Interpol, 
Europol og RCMP hefur skilgreint Hells Angels sem 
mjög skipulagðan hóp glæpamanna með alþjóðleg 
tengsl sín á milli og við nánast allar þekktar glæpak-
líkur heims.  Í Kanada, Bandaríkjunum og víða í Evr-
ópu hafa Hells Angels og önnur viðlíka gengi verið sett 
á forgangslista lögreglu yfi r þau verkefni sem brýnast 
er að vinna bug á og jafnframt bent á að af þessum 
gengjum stafi  einna mest ógn af öllum þeim glæpak-
líkum sem lögregla glímir við.

„He who fi ghts with monsters should look to it that he 
himself does not become a monster.  And when you gaze 
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Friedrich Nietzche,
Beyond good and evil

Kanadíski rithöfundurinn Yves Lavigne, sem Morg-
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hring sem selur amfetamín og kókaín;
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• stela hverjir frá öðrum, njósna hverjir um aðra 

og stundum jafnvel drepa hverjir aðra;
• leika á bandarískt réttarkerfi  og þæfa mál með 

dýrum glæpalögfræðingum þegar kærur eru 
lagðar fram á þá.

Lýsandi fyrir hugsanagang manna í þessum gengj-
um eru einkunnarorð þeirra t.d. Hells Angels „Th ree 
can keep a secret if two are dead”,  Banditos „We are the 
people our parents warned us about”, Outlaws „God 
forgives, Outlaws don’t”. 

Meðlimir gengja á borð við Hells Angels hafa kos-
ið að skera sig úr fj öldanum, vera þetta „1%” mót-
orhjólafólks, sem ekki fylgir almennum lögum og 
reglum samfélagsins og telur sig jafnvel yfi r þau hafi n.  
Þannig eru þeir oft  skítugir á að líta, aka um á illa út-
lítandi mótorhjólum og hirða í engu um samborgara 
sína.  Allt er þetta gert til að ögra samfélaginu.  Hjá 
meðlimum þessara gengja kemur gengið fyrst, á und-
an öllum öðrum skyldum þeirra gagnvart fj ölskyldu 
og öðru enda eru konur almennt álitnar eign.  

„1%” ímyndin varð til í kringum stofnun Hells 
Angels, eft ir lætin í Hollister.  Þá komu fram í fj öl-
miðlum talsmenn lögreglu og mótorhjólasamtaka í 
Bandaríkjunum og fordæmdu ástandið sem skapaðist 
þar.  Sögðu þeir 99% alls bifh jólafólks vera heiðvirða 
borgara, sem lytu lögum og reglum, einungis 1% 
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þeirra væru menn sem stæðu fyrir drykkjulátum, 
slagsmálum og öðru sem kastaði rýrð á fj öldann.  
Mikið er til í þessu ef ekki allt.  Einungis mjög lítill 
hluti mótorhjólafólks, sem betur fer, dregur sig í slíka 
dilka og merkir sig gengjum eins og Hells Angels, 
Banditos o.fl .  Mjög lítill hluti mótorhjólafólks tekur 
það upp hjá sér að merkja sig sem „1%” og gefa þann-
ig til kynna að þeir fi nni hjá sér eitthvað sameiginlegt 
með áðurnefndum gengjum en þannig fólk er til og 
það er þannig fólk sem kemur óorði á mótorhjólafólk 
almennt þannig er nú bara lífi ð.

Þrátt fyrir að Hells Angels og meðlimir þess standi 
að baki allskyns ólöglegu athæfi  er ekki svo að eina 
innkoma tekna þeirra sé af slíku.  Í dag eru breyttir 
tímar og þessi dæmigerði meðlimur Hells Angels, 
útúrhúðfl úrað steratröll eða grútskítugur bjórbelgur 
heyrir nánast til fortíðarinnar.  Gengin eru farin að 
sækjast eft ir „venjulegu” fólki og velmenntuðu til liðs 
við sig til þess einmitt að reyna að hressa upp á ímynd-
ina.  Hells Angels er í dag rekið sem alþjóðlegt stór-
gróðafyrirtækið Hells Angels Motorcycle Corporation 
og hefur það einkaleyfi  á hönnun merkja gengisins og 
vöru sem seld er í nafni þess.  Þá reka meðlimir Hells 
Angels t.d. í Kanada, löglegar umboðsskrifstofur fyr-
ir nektardansara, bari, diskótek o.fl .  Grunnurinn að 
þessum löglegu fyrirtækjum og viðskiptum hefur oft -
ar en ekki verið lagður með ólöglegu athæfi , fíkniefna-
framleiðslu sölu og dreifi ngu, vopnasölu, handrukk-
unum og svona mætti lengi telja.  Það er enda ekki 
óþekkt fyrirbæri að menn komi sér upp löglegum fyr-
irtækjum með gróða af ólöglegri starfsemi og glæpum 
ýmiskonar og ulla framan í skattayfi rvöld.

Gengi á borð við Hells Angels, Banditos og önnur 
lifa á ótta almennings við þau.  Einstaklingarnir í þeim 
eru ekkert án merkjanna og félaganna.  Ef hægt er 
lagalega að banna merki þessara gengja og starfsemi 
þeirra verður lögregla mun betur í stakk búin til að 
vinna á þessu meini, sem fyrr eða síðar skýtur upp 
kollinum hér ef ekkert er að gert – þ.e. ef þau hafa 
ekki þegar komið sér fyrir?  Óhæfuverkin sem með-
limir þessara gengja vinna gera þeir í skjóli þess að 
enginn þorir að segja til þeirra þar sem þeir tilheyra 
þessum hópi manna, sem vílar ekki fyrir sér að myrða 
fólk framan við fj ölda vitna.  Vitnin virðast fl est missa 
minnið þegar lögregla fer að ræða við þau.

Í húsleit, sem lögreglan í Hróarskeldu í Danmörku 
framkvæmdi í húsakynnum Hells Angels, fannst blað 
sem síðar var lagt fram á reglulegum Evrópufundi 
Hells Angels gengisins.  Á þessu blaði kom fram að 
Hells Angels í Danmörku leit á Ísland sem hluta af yf-
irráðasvæði sínu og að það virtist framtíðarmarkmið 
þeirra að stofna deild hér á landi.  Greint var frá þess-
ari húsleit í fréttum Ríkisútvarpsins 1. október 1996.  Í 
tillögum Dananna var gert ráð fyrir að Danmörk yrði 
í forsvari fyrir svokallað norðvestur-svæði sem sam-
anstæði af Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finlandi, Ís-
landi, Eistlandi, Lettlandi, Litháen, Rússlandi, Hvíta-
Rússlandi og Úkraínu.

Í kringum 1980 þegar Hells Angels var að koma sér 
fyrir í Danmörku lenti það í útistöðum við þarlent 
gengi, “Bullshit”.  Meðlimum Bullshit var í upphafi  
boðið að vera með og á endanum sameinast Hells 
Angels undir þeirra merkjum, sem meðlimir Bullshit 
þáðu ekki.  Upphófst þá stríð milli gengjanna sem end-
aði með því að Bullshit gengið var þurrkað út.  Annað 

slíkt stríð, um yfi rráðasvæði var í gangi á öllum Norð-
urlöndunum um það leyti sem þessi grein birtist fyrst 
í Lögreglumanninum en þá var það á milli Hells Ang-
els og Banditos.  Stríð um yfi rráð yfi r fíkniefnmarkaði, 
vændismarkaði og öðrum ólöglegum mörkuðum sem 
eru til staðar í öllum löndum.  

Stríð á borð við það sem var í gangi fyrir rúmum 
tíu árum var því engin ný bóla en einhvern vegin 
tókst ráðamönnum að gleyma ástandinu sem skap-
aðist í fyrra stríðinu í kringum 1980 og fengu bæði 
Hells Angels og Banditos gengin að koma sér fyr-
ir í rólegheitum nánast óáreitt.  Hells Angels gengið 
var m.a.s. um tíma á styrk frá félagsmálayfi rvöldum 
Kaupmannahafnarborgar sem liður í æskulýðsstarfi  
borgarinnar!  Allt þetta gerðist þrátt fyrir logandi að-
vörunarljós úti um allt og endalausar ábendingar lög-
reglu sem reyndi af veikum mætti að vinna að þessum 
málum.  Vonandi hendir slíkt ekki hér á landi, var 
skrifað – en það hefur því miður gerst!

Inntökuskilyrði
Ýmis inntökuskilyrði þarf að uppfylla til að fá aðild að 
gengjum á borð við Hells Angels.  Má þar nefna að eitt 
sinn þurft u menn að vera á sakaskrá eða fremja afb rot 
í votta viðurvist.  Þá má nefna húðfl úr en slíkt hef-
ur þótt mikil prýði hjá meðlimum mótorhjólagengja.  
Slakað hefur verið á þessum skilyrðum fyrir inngöngu 
í fl est þessara gengja á undanförnum árum enda kepp-
ast þau við að blekkja yfi rvöld og almenning í að halda 
að allt sé með felldu hjá þeim.  Undantekningalaust 
skilyrði fyrir inngöngu er að menn gangi í gegnum 
svokallaðan reynslutíma og þá fyrst eft ir að einhver 
hefur mælt með viðkomandi inn í gengið.  Reynslu-
tími þessi er mislangur og skiptist upp í stig allt eft ir 
gengjum og þeim aðilum, klúbbum eða mönnum sem 
æskja inngöngu.  Á þessum reynslutíma hjóla menn 
ýmist merkjalausir eða með hluta af merkjum geng-
isins á bakinu.  Þegar svo reynslutímanum lýkur fá 
nýliðarnir allt merkið í hendurnar til að sauma á vesti 
sín eða jakka og geta þeir þá farið að hjóla „stoltir” 
í mislitri hjörðinni sem þeir völdu sér.  Reynslustig 
þessi hafa hlotið eft irfarandi heiti hjá gengjunum, 
„HANG AROUND”, - menn byrja að hanga í kring-
um gengin – „PROSPECT” – menn fara að hjóla með 
hluta merkis – og  „FULL FLEDGED” – fullgildir 
meðlimir.  Eins og fram kom í fréttum s.l. sumar hefur 
mótorhjólaklúbburinn Fáfnir nú lagt niður merki sín 
og tekið um „Prospect” status innan Hells Angels.

Ísland
Gríðarleg sprenging hefur orðið í fj ölda mótorhjóla 
á Íslandi á síðustu árum og mikill fj öldi mótorhjóla-
klubba hefur skotið hér upp kollinum.  Það væri í raun 
að æra óstöðugan að reyna að telja þá alla upp hér.    

Mikill áhugi er hér á landi fyrir mótorhjólum og 
sjá má á götunum mikinn fj ölda allskyns mótorhjóla.  
Mikil aukning hefur orðið í Harley Davidson hjólum 
hér á landi en það er það hjól sem meðlimir gengja á 
borð við Hells Angels kjósa að aka um á og er reyndar 
eitt af skilyrðum fyrir inngöngu í gengin.  Allt annað 
er nánast rusl í þeirra augum.  Ekkert mat verður lagt 
á gæði bifh jóla í þessari grein.  

Nokkur hópur bifh jólamanna hér hefur apað upp 
merkingar erlendra mótorhjólagengja og hjóla nú um 
með liti „colors” á bakinu.  Sum þessara merkja eru 

jafnvel eins að uppbyggingu og merki Hells Angels, 
Banditos o.fl ., þ.e. í þrennu lagi.  Þá hafa sést hér hjóla-
menn sem virðast vera á reynslutíma í þeim klúbbum 
sem þeir hjóla með þ.e. eingöngu með hluta merkis 
þess klúbbs á bakinu.  Baklandið virðist því vera til 
staðar hér fyrir t.d. Hells Angels og heyrst hefur að 
einhverjir misvitrir einstaklingar vilji ekkert frekar 
en getað státað sig af því að tilheyra Hells Angels 
genginu, hvað svo sem til er í því.  Þetta er nú þegar 
orðin staðreynd hér á landi!

Hvað er það sem fær velmenntaða einstaklinga á Ís-
landi, í þeirri velmegun og góðæri sem hér hefur ríkt, 
til að vilja draga sig í dilka með gengjum á borð við 
Hells Angels?  Getur það verið að hér sé að myndast 
einhver hópur fólks sem telur sig útundan í þjóðfélag-
inu og öryggi sínu ógnað á einhvern hátt?  Getur það 
verið að hér sé að myndast einhver hópur fólks sem 
telur hag sínum best borgið í samtökum glæpamanna, 
kynþáttahatara eða líkum hópum sem níðast á sam-
borgurum sínum?  Getur verið að þetta sé eitthvað 
sem lögregla ætti að fara að skoða í auknum mæli og 
gefa meiri gaum?  Það dæmir hver fyrir sig en fréttir 
fj ölmiðla benda ótvírætt í þá átt þegar viðtöl eru tekin 
við menn sem stæra sig af því að, þekkja og umgang-
ast meðlimi Hells Angels, eða vera stofnendur kyn-
þáttahatarafélagsins Ku Klux Klan hér á landi.

Á þeim tíma er þessi grein var upphafl ega skrifuð 
birtust í fj ölmiðlum hér á landi viðtöl við Íslendinga, 
sem stærðu sig af því að vera meðlimir Ku Klux Klan 
kynþáttahatarafélagsins.  

„Intelligence is of no value if it is not shared.” 
- Criminal Intelligence Service Canada, CISC 

Hvað ber að hafa í huga
Í BNA nota lögreglumenn eft irfarandi punkta þegar 
þeir hafa afskipti af meðlimum mótorhjólagengja.  
Sumt af þessu er hægt að notast við hér á landi en 
annað ekki.

Það eru ekki allir meðlimir mótorhjólagengja 
(klúbba) á mótorhjólum öllum stundum – Ekki er 
óalgengt að hjólamenn fylgi á eft ir hjólunum á bíl, 
sem gjarnan er notaður til að geyma í fíkniefni, vopn 
og jafnvel ofb eldisfyllri meðlimi gengisins.

Hjólamenn sem hjóla saman („on runs”) eru 
stundum með hjól í röðinni sem er í ólagi þ.a. lög-
regla stöðvi það og þannig komast aðrir fram hjá 
– Þetta hjól er oft ar en ekki auðsjáanlega bilað.  Oft ast 
er „prospect” eða „hangaround” meðlim falið að aka 
hjólinu eða meðlim sem ekki er á sakaskrá.  Ef lög-
regla hefur afskipti af hjólum heltist þetta hjól oft ast 
úr lestinni og vekur þannig athygli lögreglu og gefur 
öðrum hjólamönnum, sem forðast vilja lögreglu, færi 
á að komast í burtu.  Þeir meðlimir sem þannig kom-
ast undan eru þeir sem lögregla er á höttunum eft ir.

Þegar höfð eru afskipti af fl eiri en einu hjóli, var-
ið ykkur á að láta ekki umkringja ykkur – Algeng 
aðferð hjólagengja þegar lögregla stöðvar þau er að 
einn meðlimur stöðvar hjól sitt nánast samstundis og 
sá næsti kannski 15 – 20 metrum þar frá.  Þetta ger-
ir það að verkum að lögreglumaðurinn sem afskipti 
hafði af hjólunum þarf að ganga á milli hjólanna og 
snúa þar af leiðandi baki í annan manninn.  Best er 
í tilviki sem þessu að notast við gjallarhornið í lög-
reglubifreiðinni og fá aft ari hjólamanninn til að færa 
hjól sitt að þeim fremri.  

Önnur aðferð meðlima mótorhjólagengja er að 
umkringja lögreglu þegar hún hefur afskipti af þeim.  
Þetta skapar gífurlegt hættuástand fyrir lögreglu að 
hafa hjól og hjólamenn allt í kringum sig.  Lausn á 
þessu er að kalla annan bíl til aðstoðar þegar menn 
búa sig undir að stöðva fl eiri en eitt mótorhjól og fá 
þann bíl til að vera eilítið aft an við og til hliðar, sem 
öryggisventil.

Láttu hjólamanninn stöðva vél mótorhjólsins 
– Með því móti þarf ekki að tala eins hátt og það gef-
ur þér möguleika á að fylgjast betur með aðsteðjandi 
hættum.  Einnig gefur það möguleika á að vera lengra 
frá hjólinu sem stöðvað var.  Til viðbótar er athug-
andi að koma að hjólinu hægra megin en það getur oft  
komið hjólamanninum á óvart.  Skipaðu þeim sem er 
á hjólinu að hafa standarann á því uppi og sitja áfram 
í hnakknum.  (Hjólamaður hikar við að sleppa hjólinu 
þ.a. að það getur bent til vandræða ef hann setur niður 
standarann þrátt fyrir skipun þína)

Skipaðu einnig hjólamanninum og farþega ef hann 
er á hjólinu að hafa hendurnar á lærunum.  Hver 
hreyfi ng handanna eft ir það getur gefi ð til kynna 
vandræði.

Merki Outlaws 
gengisins á Englandi

Merki Hells Angels, 
gamalt og nýtt.

Mótorhjólasamtök-mótorhjólagengi
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þeirra væru menn sem stæðu fyrir drykkjulátum, 
slagsmálum og öðru sem kastaði rýrð á fj öldann.  
Mikið er til í þessu ef ekki allt.  Einungis mjög lítill 
hluti mótorhjólafólks, sem betur fer, dregur sig í slíka 
dilka og merkir sig gengjum eins og Hells Angels, 
Banditos o.fl .  Mjög lítill hluti mótorhjólafólks tekur 
það upp hjá sér að merkja sig sem „1%” og gefa þann-
ig til kynna að þeir fi nni hjá sér eitthvað sameiginlegt 
með áðurnefndum gengjum en þannig fólk er til og 
það er þannig fólk sem kemur óorði á mótorhjólafólk 
almennt þannig er nú bara lífi ð.

Þrátt fyrir að Hells Angels og meðlimir þess standi 
að baki allskyns ólöglegu athæfi  er ekki svo að eina 
innkoma tekna þeirra sé af slíku.  Í dag eru breyttir 
tímar og þessi dæmigerði meðlimur Hells Angels, 
útúrhúðfl úrað steratröll eða grútskítugur bjórbelgur 
heyrir nánast til fortíðarinnar.  Gengin eru farin að 
sækjast eft ir „venjulegu” fólki og velmenntuðu til liðs 
við sig til þess einmitt að reyna að hressa upp á ímynd-
ina.  Hells Angels er í dag rekið sem alþjóðlegt stór-
gróðafyrirtækið Hells Angels Motorcycle Corporation 
og hefur það einkaleyfi  á hönnun merkja gengisins og 
vöru sem seld er í nafni þess.  Þá reka meðlimir Hells 
Angels t.d. í Kanada, löglegar umboðsskrifstofur fyr-
ir nektardansara, bari, diskótek o.fl .  Grunnurinn að 
þessum löglegu fyrirtækjum og viðskiptum hefur oft -
ar en ekki verið lagður með ólöglegu athæfi , fíkniefna-
framleiðslu sölu og dreifi ngu, vopnasölu, handrukk-
unum og svona mætti lengi telja.  Það er enda ekki 
óþekkt fyrirbæri að menn komi sér upp löglegum fyr-
irtækjum með gróða af ólöglegri starfsemi og glæpum 
ýmiskonar og ulla framan í skattayfi rvöld.

Gengi á borð við Hells Angels, Banditos og önnur 
lifa á ótta almennings við þau.  Einstaklingarnir í þeim 
eru ekkert án merkjanna og félaganna.  Ef hægt er 
lagalega að banna merki þessara gengja og starfsemi 
þeirra verður lögregla mun betur í stakk búin til að 
vinna á þessu meini, sem fyrr eða síðar skýtur upp 
kollinum hér ef ekkert er að gert – þ.e. ef þau hafa 
ekki þegar komið sér fyrir?  Óhæfuverkin sem með-
limir þessara gengja vinna gera þeir í skjóli þess að 
enginn þorir að segja til þeirra þar sem þeir tilheyra 
þessum hópi manna, sem vílar ekki fyrir sér að myrða 
fólk framan við fj ölda vitna.  Vitnin virðast fl est missa 
minnið þegar lögregla fer að ræða við þau.

Í húsleit, sem lögreglan í Hróarskeldu í Danmörku 
framkvæmdi í húsakynnum Hells Angels, fannst blað 
sem síðar var lagt fram á reglulegum Evrópufundi 
Hells Angels gengisins.  Á þessu blaði kom fram að 
Hells Angels í Danmörku leit á Ísland sem hluta af yf-
irráðasvæði sínu og að það virtist framtíðarmarkmið 
þeirra að stofna deild hér á landi.  Greint var frá þess-
ari húsleit í fréttum Ríkisútvarpsins 1. október 1996.  Í 
tillögum Dananna var gert ráð fyrir að Danmörk yrði 
í forsvari fyrir svokallað norðvestur-svæði sem sam-
anstæði af Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finlandi, Ís-
landi, Eistlandi, Lettlandi, Litháen, Rússlandi, Hvíta-
Rússlandi og Úkraínu.

Í kringum 1980 þegar Hells Angels var að koma sér 
fyrir í Danmörku lenti það í útistöðum við þarlent 
gengi, “Bullshit”.  Meðlimum Bullshit var í upphafi  
boðið að vera með og á endanum sameinast Hells 
Angels undir þeirra merkjum, sem meðlimir Bullshit 
þáðu ekki.  Upphófst þá stríð milli gengjanna sem end-
aði með því að Bullshit gengið var þurrkað út.  Annað 

slíkt stríð, um yfi rráðasvæði var í gangi á öllum Norð-
urlöndunum um það leyti sem þessi grein birtist fyrst 
í Lögreglumanninum en þá var það á milli Hells Ang-
els og Banditos.  Stríð um yfi rráð yfi r fíkniefnmarkaði, 
vændismarkaði og öðrum ólöglegum mörkuðum sem 
eru til staðar í öllum löndum.  

Stríð á borð við það sem var í gangi fyrir rúmum 
tíu árum var því engin ný bóla en einhvern vegin 
tókst ráðamönnum að gleyma ástandinu sem skap-
aðist í fyrra stríðinu í kringum 1980 og fengu bæði 
Hells Angels og Banditos gengin að koma sér fyr-
ir í rólegheitum nánast óáreitt.  Hells Angels gengið 
var m.a.s. um tíma á styrk frá félagsmálayfi rvöldum 
Kaupmannahafnarborgar sem liður í æskulýðsstarfi  
borgarinnar!  Allt þetta gerðist þrátt fyrir logandi að-
vörunarljós úti um allt og endalausar ábendingar lög-
reglu sem reyndi af veikum mætti að vinna að þessum 
málum.  Vonandi hendir slíkt ekki hér á landi, var 
skrifað – en það hefur því miður gerst!

Inntökuskilyrði
Ýmis inntökuskilyrði þarf að uppfylla til að fá aðild að 
gengjum á borð við Hells Angels.  Má þar nefna að eitt 
sinn þurft u menn að vera á sakaskrá eða fremja afb rot 
í votta viðurvist.  Þá má nefna húðfl úr en slíkt hef-
ur þótt mikil prýði hjá meðlimum mótorhjólagengja.  
Slakað hefur verið á þessum skilyrðum fyrir inngöngu 
í fl est þessara gengja á undanförnum árum enda kepp-
ast þau við að blekkja yfi rvöld og almenning í að halda 
að allt sé með felldu hjá þeim.  Undantekningalaust 
skilyrði fyrir inngöngu er að menn gangi í gegnum 
svokallaðan reynslutíma og þá fyrst eft ir að einhver 
hefur mælt með viðkomandi inn í gengið.  Reynslu-
tími þessi er mislangur og skiptist upp í stig allt eft ir 
gengjum og þeim aðilum, klúbbum eða mönnum sem 
æskja inngöngu.  Á þessum reynslutíma hjóla menn 
ýmist merkjalausir eða með hluta af merkjum geng-
isins á bakinu.  Þegar svo reynslutímanum lýkur fá 
nýliðarnir allt merkið í hendurnar til að sauma á vesti 
sín eða jakka og geta þeir þá farið að hjóla „stoltir” 
í mislitri hjörðinni sem þeir völdu sér.  Reynslustig 
þessi hafa hlotið eft irfarandi heiti hjá gengjunum, 
„HANG AROUND”, - menn byrja að hanga í kring-
um gengin – „PROSPECT” – menn fara að hjóla með 
hluta merkis – og  „FULL FLEDGED” – fullgildir 
meðlimir.  Eins og fram kom í fréttum s.l. sumar hefur 
mótorhjólaklúbburinn Fáfnir nú lagt niður merki sín 
og tekið um „Prospect” status innan Hells Angels.

Ísland
Gríðarleg sprenging hefur orðið í fj ölda mótorhjóla 
á Íslandi á síðustu árum og mikill fj öldi mótorhjóla-
klubba hefur skotið hér upp kollinum.  Það væri í raun 
að æra óstöðugan að reyna að telja þá alla upp hér.    

Mikill áhugi er hér á landi fyrir mótorhjólum og 
sjá má á götunum mikinn fj ölda allskyns mótorhjóla.  
Mikil aukning hefur orðið í Harley Davidson hjólum 
hér á landi en það er það hjól sem meðlimir gengja á 
borð við Hells Angels kjósa að aka um á og er reyndar 
eitt af skilyrðum fyrir inngöngu í gengin.  Allt annað 
er nánast rusl í þeirra augum.  Ekkert mat verður lagt 
á gæði bifh jóla í þessari grein.  

Nokkur hópur bifh jólamanna hér hefur apað upp 
merkingar erlendra mótorhjólagengja og hjóla nú um 
með liti „colors” á bakinu.  Sum þessara merkja eru 

jafnvel eins að uppbyggingu og merki Hells Angels, 
Banditos o.fl ., þ.e. í þrennu lagi.  Þá hafa sést hér hjóla-
menn sem virðast vera á reynslutíma í þeim klúbbum 
sem þeir hjóla með þ.e. eingöngu með hluta merkis 
þess klúbbs á bakinu.  Baklandið virðist því vera til 
staðar hér fyrir t.d. Hells Angels og heyrst hefur að 
einhverjir misvitrir einstaklingar vilji ekkert frekar 
en getað státað sig af því að tilheyra Hells Angels 
genginu, hvað svo sem til er í því.  Þetta er nú þegar 
orðin staðreynd hér á landi!

Hvað er það sem fær velmenntaða einstaklinga á Ís-
landi, í þeirri velmegun og góðæri sem hér hefur ríkt, 
til að vilja draga sig í dilka með gengjum á borð við 
Hells Angels?  Getur það verið að hér sé að myndast 
einhver hópur fólks sem telur sig útundan í þjóðfélag-
inu og öryggi sínu ógnað á einhvern hátt?  Getur það 
verið að hér sé að myndast einhver hópur fólks sem 
telur hag sínum best borgið í samtökum glæpamanna, 
kynþáttahatara eða líkum hópum sem níðast á sam-
borgurum sínum?  Getur verið að þetta sé eitthvað 
sem lögregla ætti að fara að skoða í auknum mæli og 
gefa meiri gaum?  Það dæmir hver fyrir sig en fréttir 
fj ölmiðla benda ótvírætt í þá átt þegar viðtöl eru tekin 
við menn sem stæra sig af því að, þekkja og umgang-
ast meðlimi Hells Angels, eða vera stofnendur kyn-
þáttahatarafélagsins Ku Klux Klan hér á landi.

Á þeim tíma er þessi grein var upphafl ega skrifuð 
birtust í fj ölmiðlum hér á landi viðtöl við Íslendinga, 
sem stærðu sig af því að vera meðlimir Ku Klux Klan 
kynþáttahatarafélagsins.  

„Intelligence is of no value if it is not shared.” 
- Criminal Intelligence Service Canada, CISC 

Hvað ber að hafa í huga
Í BNA nota lögreglumenn eft irfarandi punkta þegar 
þeir hafa afskipti af meðlimum mótorhjólagengja.  
Sumt af þessu er hægt að notast við hér á landi en 
annað ekki.

Það eru ekki allir meðlimir mótorhjólagengja 
(klúbba) á mótorhjólum öllum stundum – Ekki er 
óalgengt að hjólamenn fylgi á eft ir hjólunum á bíl, 
sem gjarnan er notaður til að geyma í fíkniefni, vopn 
og jafnvel ofb eldisfyllri meðlimi gengisins.

Hjólamenn sem hjóla saman („on runs”) eru 
stundum með hjól í röðinni sem er í ólagi þ.a. lög-
regla stöðvi það og þannig komast aðrir fram hjá 
– Þetta hjól er oft ar en ekki auðsjáanlega bilað.  Oft ast 
er „prospect” eða „hangaround” meðlim falið að aka 
hjólinu eða meðlim sem ekki er á sakaskrá.  Ef lög-
regla hefur afskipti af hjólum heltist þetta hjól oft ast 
úr lestinni og vekur þannig athygli lögreglu og gefur 
öðrum hjólamönnum, sem forðast vilja lögreglu, færi 
á að komast í burtu.  Þeir meðlimir sem þannig kom-
ast undan eru þeir sem lögregla er á höttunum eft ir.

Þegar höfð eru afskipti af fl eiri en einu hjóli, var-
ið ykkur á að láta ekki umkringja ykkur – Algeng 
aðferð hjólagengja þegar lögregla stöðvar þau er að 
einn meðlimur stöðvar hjól sitt nánast samstundis og 
sá næsti kannski 15 – 20 metrum þar frá.  Þetta ger-
ir það að verkum að lögreglumaðurinn sem afskipti 
hafði af hjólunum þarf að ganga á milli hjólanna og 
snúa þar af leiðandi baki í annan manninn.  Best er 
í tilviki sem þessu að notast við gjallarhornið í lög-
reglubifreiðinni og fá aft ari hjólamanninn til að færa 
hjól sitt að þeim fremri.  

Önnur aðferð meðlima mótorhjólagengja er að 
umkringja lögreglu þegar hún hefur afskipti af þeim.  
Þetta skapar gífurlegt hættuástand fyrir lögreglu að 
hafa hjól og hjólamenn allt í kringum sig.  Lausn á 
þessu er að kalla annan bíl til aðstoðar þegar menn 
búa sig undir að stöðva fl eiri en eitt mótorhjól og fá 
þann bíl til að vera eilítið aft an við og til hliðar, sem 
öryggisventil.

Láttu hjólamanninn stöðva vél mótorhjólsins 
– Með því móti þarf ekki að tala eins hátt og það gef-
ur þér möguleika á að fylgjast betur með aðsteðjandi 
hættum.  Einnig gefur það möguleika á að vera lengra 
frá hjólinu sem stöðvað var.  Til viðbótar er athug-
andi að koma að hjólinu hægra megin en það getur oft  
komið hjólamanninum á óvart.  Skipaðu þeim sem er 
á hjólinu að hafa standarann á því uppi og sitja áfram 
í hnakknum.  (Hjólamaður hikar við að sleppa hjólinu 
þ.a. að það getur bent til vandræða ef hann setur niður 
standarann þrátt fyrir skipun þína)

Skipaðu einnig hjólamanninum og farþega ef hann 
er á hjólinu að hafa hendurnar á lærunum.  Hver 
hreyfi ng handanna eft ir það getur gefi ð til kynna 
vandræði.
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Skoðaðu vandlega merki („COLORS”) hjóla-
mannsins og húðfl úr – Takið sérstaklega eft ir „DE-
QUELLO” merkjum, sem gefa til kynna menn sem lent 
hafa í átökum við lögreglu og haft  betur og „FILTHY 
FEW” merkjum, sem benda á menn sem gert hafa 
eitthvað verulega sérstakt fyrir gengið (drepið mann 
eða eitthvað þvíumlíkt).  Lögreglumerki á hvolfi  gefur 
til kynna að viðkomandi hafi  ráðist á lögreglumann 
frá því lögregluliði.

Skráið hjá ykkur öll þessi merki og spyrjið viðkom-
andi út í þau.  Önnur merki hafa mismunandi merk-
ingu en hægt er að afl a sér upplýsinga um þýðingu 
þeirra á Internetinu.  Lítið sérstaklega eft ir merkjum 
eins og „SERGEANT AT ARMS”, „ROAD CAPTAIN”, 
„PRESIDENT” o.s.frv. og skráið hjá ykkur nöfn þeirra 
sem þau bera sem og allra þeirra sem bera einhver slík 
merki.  Skráið hjá ykkur hvað stendur á neðsta merk-
inu aft an á jakkanum eða vestinu sem viðkomandi er 
í.  Það gefur til kynna hvaðan hann er.  

„NOMAD” merki neðst er merki meðlims sem ekki 
hefur fasta búsetu á ákveðnum stað heldur þvælist um.  
Slíkur maður getur verið einhver sem sér um barsmíð-
ar fyrir gengið eða tekur til hendinni á einhvern annan 
hátt fyrir það.

Takið myndir þegar færi gefst og heimild fæst til 
þess.  Myndir segja meira en mörg orð. 

Spyrjið spurninga – Margir hjólamenn eru fúsir til 
að svara spurningum lögreglu þegar þeir eru spurðir 
kurteislega.  Spyrjið hve lengi þeir hafi  verið meðlimir, 
hvaða húðfl úr þeir hafi , hvaða stöðu þeir gegni innan 
gengisins (klúbbsins), hversu margir meðlimir eru í 
genginu o.s.frv.  Ef þú hefur eitthvert vit á mótorhjól-
um spyrðu þá út í hjól viðkomandi.  Harley Davidson 
er það hjól sem fl est mótorhjólagengi nota, aðallega af 
því að það er smíðað í Bandaríkjunum og fl est þess-
ara gengja eru upprunnin þaðan.  Hjólið er stolt þess 
sem á það og viðkomandi vill oft ar en ekki ræða um 
það.  Þetta getur brotið ísinn fyrir frekari samræður 
við viðkomandi.

Skoðaðu mótorhjólið vandlega og kannaðu verk-
smiðjunúmer þess og hvort þau stemma – Þetta þarf 
að gerast með aðstoðarmanni því að þú vilt ekki snúa 
baki í þann sem þú hefur stöðvað.  Hjólamaðurinn 
þarf líka að fara af hjólinu þegar þetta er gert.  Berðu 
númerin sem þú fi nnur saman við skráningarpappíra 
hjólsins.  Hægt er að fá frekari upplýsingar hjá grein-
arhöfundi.  Þegar tilefni gefst til leitaðu þá að fíkni-
efnum og / eða vopnum.  Fáðu ávallt samþykki fyrir 
leitum það kemur í veg fyrir óþarfa leiðindi.

Ef kona er í fylgd hjólamannsins, fáðu þá að vita 
hver hún er – Konur eru iðulega notaðar til að geyma 
vopn, fíkniefni o.fl .  Konur fá ekki að nota bakmerki hjá 
fl estum mótorhjólagengjum en geta þó verið merktar í 
litum gengisins, sem eign „PROPERTY OF ….” þessa 
eða hins.  Konur eru almennt álitnar eign annaðhvort 
einhvers ákveðins meðlims gengisins eða allra í því.  

Konur fá aldrei að gerast meðlimir í þessum gengjum 
en eru eigi að síður notaðar í þágu gengisins.  

Ef þú handtekur hjólamann, skoðaðu þá vandlega 
í veski hans og vasa – Ef mögulegt er taktu þá ljós-
rit af pappírum sem viðkomandi er með í veski sínu 
eða á sér, sérstaklega símabókum, nafna- og heimilis-
fangalistum o.þ.h.  Einnig er mikilvægt að taka ljósrit 
af ökuskírteini viðkomandi og skráningarpappírum 
hjólsins.  Ef þú ert í vafa um eitthvað taktu þá af því 
ljósrit.  Það er meira en líklegt að einhvers staðar sé 
einhver að bíða eft ir upplýsingunum sem þú kannt að 
fi nna.  Komdu upplýsingum um það sem þú fi nnur til 
annarra og mundu eft ir að skrá allt sem fyrir augu og 
eyru ber.  Ef þú skráir ekki niður upplýsingar og deilir 
þeim með öðrum eru þær gagnslausar.

Haltu fagmannlegu valdi, ekki sýna hroka – Hjóla-
menn kunna að meta réttmætt vald lögreglu.  Þeir líta 
á lögreglumenn sem meðlimi í gengi svipað og þeir 
sjálfi r eru.  Þessvegna er það líklegri leið til árangurs 
að sýna kurteisi og festu frekar en hroka og yfi rgang 
eins og reyndar í öllum störfum lögreglu.

*  *  *  *  *
Skrifaðu hjá þér það sem þú verður áskynja í starf-

inu.  Allar upplýsingar, hversu lítilvægar þær kunna 
að virðast, geta komið að gagni.  Sterkasta vopn lög-
reglu í baráttu við hvers kyns glæpi eru upplýsingar.  
Því meira sem við vitum um brotamenn þeim mun 
auðveldara verður fyrir okkur að vinna störf okkar.

Komdu öllum upplýsingum sem þú kannt að búa 
yfi r til þeirra lögreglumanna sem halda utan um upp-
lýsingar þ.a. koma megi þeim í umferð og þær nýtist.  

Heimildir:

Interpol
Europol
Kanadíska riddaralögreglan – RCMP Kanada
Criminal Intelligence Service Canada – CISC Kanada 
Federal Bureau of Investigation – FBI Bandaríkjunum
Drug Enforcement Administration – DEA Bandaríkjunum
Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms – ATF Bandaríkjunum
National Criminal Intelligence Service – NCIS Bretlandi
Ríkislögreglustjóri Danmerkur
Ríkislögreglustjóri Svíþjóðar
Ríkislögreglustjóri Noregs
National Bureau of Intelligence – NBI Finlandi
International Outlaw Motorcycle Gang Investigators Association 
– IOMGIA 
Ríkisútvarpið
Police, febrúar 1996 / John Layman
Hells Angels - Into Th e Abyss - © 1996 Yves Lavigne
Hells Angels - Th ree Can Keep A Secret If Two Are Dead - © 1987 
Yves Lavigne
Hells Angels – A Strange And Terrible Saga - © Hunter S. Th ompson 
1966, 1967, 1994, 1995 
Internetið 
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

GT tækni ehf
Grundartanga

Norðanfi skur ehf
Vesturgötu 5

Runólfur Hallfreðsson ehf.
Álmskógum 1
Skagaverk ehf.
Skarðsbraut 11

Smurstöðin Akranesi sf.
Smiðjuvöllum 2

Straumnes ehf., rafverktakar
Krókatúni 22-24

Sýslumaðurinn á Akranesi
Stillholti 16-18

Vélsmiðja Ólafs R. 
Guðjónssonar ehf.

Smiðjuvöllum 6

Borgarnes
Borgarbyggð

Borgarbraut 14
Borgarverk ehf.

Sólbakka 17
Bókhalds og tölvuþjónustan

Böðvarsgötu 11
Eyja- og Miklaholtshreppur

Hofstöðum
Héraðsdómur Vesturlands

Bjarnarbraut 2
JG vélar sf
Lindarholt

Jörvi ehf. vinnuvélar
Hvanneyri

Landnámssetur Íslands
Brákarbraut 13-15
Lögfræðistofa Inga 
Tryggvasonar ehf.

Borgarbraut 61
Nesafl  sf.

Böðvarsgötu 5
Samtök sveitarfélaga á 

Vesturlandi
Bjarnarbraut 8

Skorradalshreppur
Grund

Trésmiðja Pálma
Hálsum Skorradal

Völundur Sigurbjörnsson
Kvíaholti 12

Þjónustumiðstöðin Húsafelli 
ehf.

Húsafelli 3

Stykkishólmur
HringHótels Stykkishólmur 

ehf.
Borgarbraut 8
Narfeyri ehf.

Ásklifi  10

Grundarfj örður

Áningin Kverná
Kverná

Farsæll ehf.
Eyrarvegi 16
Góð mál ehf.

Grundargötu 18

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.

Bankastræti 1

Hellissandur
Breiðavík ehf.

Hárifi  53
Esjar ehf

Hraunási 13
Hótel Hellissandur

Klettsbúð 9
Skarðsvík hf.

Munaðarhóli 10

Búðardalur
KM þjónustan
Vesturbraut 20

Rafsel Búðardal ehf.
Vesturbraut 20c

Sýslumaðurinn í Búðardal
Miðbraut 11

Reykhólahreppur
Hótel Bjarkarlundur

Kolur hf.
Reykhólum

Ísafj örður
Bílaverið ehf.
Sindragötu 14

Fræðslumiðstöð Vestfj arða
Suðurgötu 12

Hamraborg ehf.
Hafnarstræti 7

Héraðsdómur Vestfj arða
Hafnarstræti 1

Hótel Ísafj örður
Silfurtorgi 2
Kjölur ehf.

Urðarvegi 37
KNH ehf.

Grænagarði
Póllinn hf
Pollgata 2

Stál og Hnífur ehf.
Norðurvegi 3

Úlfar ehf.
Seljalandsvegi 86

Verkstjórafélag Vestfj arða
Móholti 3

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Aðalstræti 12
Elías Ketilsson ehf.

Þjóðólfsvegi 3
Fiskmarkaður Bolungarv.og 

Suðureyrar ehf.
Hafnargötu 12

Sparisjóður Bolungarvíkur
Aðalstræti 14

Súðavík
Súðavíkurhreppur
Grundarstræti 1-3

Flateyri
Grænhöfði ehf.

Ólafstúni 7
RKÍ Önundarfj arðardeild

Ólafstúni

Sytra ehf.
Ólafstúni 2

Patreksfj örður
Oddi hf.

Eyrargötu 1
Smáalind ehf.
Þórsgötu 10

Smur og dekkjaþjónusta
Aðalstræti 3

Veitingastofan Þorpið
Aðalstræti 73

Tálknafj örður
Bókhaldsstofan Tálknafi rði

Strandgötu 40
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.

Bugatúni 8
Þórsberg ehf.
Strandgötu 25

Þingeyri
Brautin sf.

Vallargötu 8
Véla- og bílaþjón Kristjáns ehf.

Hafnarstræti 14

Brú
S.G. Verkstæði ehf

Borðeyri

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Árneshreppi

Hvammstangi
BBH útgerð ehf

Hvammstangabraut 43
Slökkvistöðin Hvammstanga

Hvammstangabraut 5
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar 

og Tvídægru
Staðabakka 1

Veitingaskálinn Víðigerði
Víðigerði, Víðidal

Blönduós
Sýslumaðurinn á Blönduósi

Hnjúkabyggð 33

Skagaströnd
Marska ehf.

Höfða
Rafmagnsverkstæðið 

Neistinn ehf.
Strandgötu 32

Vík ehf.
Hólabraut 5

Sauðárkrókur
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags 

Skagfi rðinga
Vatneyri 2

Byggðastofnun
Ártorgi 1

Héraðsdómur Norðurlands 
vestra

Skagfi rðingabraut 21
K-Tak hf

Borgartúni 1
RKÍ Skagafj arðardeild

Aðalgötu 10b
Skinnastöðin ehf.

Syðri-Ingveldarstaðir
Stoð ehf - verkfræðistofa

Aðalgötu 21
Sveitarfélagið Skagafj örður

Skagfi rðingabraut 17-21
Verslun Haraldar Júlíussonar

Aðalgötu 22

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafi rði

Miklabæ
Ferðaþjónusta bænda

Lauft ún
Langamýri fræðslusetur

Löngumýrarskóla

Hofsós
Grafarós ehf.

Austurgötu 22

Siglufj örður
Málaraverkstæðið ehf.

Ránargötu 14

Akureyri
Ásbyrgi - Flóra ehf.

Frostagötu 2a
Bakaríið við Brúnna

Gleráreyrum 2
Bifreiðaverkstæði 
Bjarnhéðins hf.
Fjölnisgötu 2a

Bjarg líkamsræktarstöð
Bugðusíðu 1
Bæjarverk hf.
Rauðamýri 11

Eining Iðja
Skipagötu 14

Ekill ehf - www.ekill.is
Holtateigi 19

Eyjafj arðarsveit
Syðra-Laugalandi
G.V. gröfur ehf.
Frostagötu 4a

Garðyrkjustöðin Brúnalaug
Eyjafj arðarsveit

Girðingarvinna ehf.
Litluhlíð

Grand þvottur ehf.
Freyjunesi 4
Hnýfi ll ehf.

Brekkugötu 36, Íb. 501
Holtselsbúið ehf.

Holtsseli
India Karry kofi  ehf.

Brekkugötu 7b
Íþróttamiðstöð Glerárskóla

Kaffi   Torg
Glerártorgi

Kjarnafæði hf.
Fjölnisgötu 1b

Kælismiðjan Frost ehf

Fjölnisgötu 4b
Ljósco ehf.
Ásabyggð 7
Lostæti ehf.

Naustatanga 1  box 234
Lögmannsstofa Hreins 

Pálssonar hrl. ehf.
Hofsbót 4

Meðferðarheimilið Laugalandi
Arnarsíðu 7
Miðstöð ehf.

Draupnisgötu 3g
Netkerfi  og tölvur ehf.

Steinahlíð 7c
Norðurmynd ehf.

Aðalstræti 70
Raf ehf.
Óseyri 6

Rafmenn ehf.
Fjölnisgötu 36
Raft ákn ehf.

Glerárgötu 34
Straumrás ehf.
Furuvöllum 3

Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu Svalbarðseyri

Sveitahótelið ehf.
Sveinbjarnagerði 2

Tikk Takk - Strandgötu 6
Hjallalundi 13g
Tölvuvinnslan

Hafnarstræti 101
Verkstjórafélag Akureyrar og 

nágrennis
Skipagötu 14

Vélaleiga Halldórs G Bald ehf.
Freyjunesi 6

Dalvík
Hýbýlamálun
Reynihólar 4

Klaufi  ehf.
Klaufabrekkum

Steypustöðin Dalvík ehf.
Sandskeið 27

Ólafsfj örður
Sjómannafélag Ólafsfj arðar

Brekkugötu 9

Húsavík
Fjallasýn -  Rúnars 
Óskarssonar ehf.

Hrísateigi 5
Heiðarbær veitingar sf.

Reykjahverfi 
Heimabakarí - Eðalbrauð

Garðarsbraut 15
Hóll ehf.
Höfða 11

Höfðavélar ehf
Höfða 1

Sýslumaðurinn á Húsavík
Útgarði 1

Tjörneshreppur
Ytri - Tungu

Vélaverkstæðið Árteigi
Árteigi  - Þingeyjasveit

Laugar
Norðurpóll ehf.

Laugum
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

GT tækni ehf
Grundartanga

Norðanfi skur ehf
Vesturgötu 5

Runólfur Hallfreðsson ehf.
Álmskógum 1
Skagaverk ehf.
Skarðsbraut 11

Smurstöðin Akranesi sf.
Smiðjuvöllum 2

Straumnes ehf., rafverktakar
Krókatúni 22-24

Sýslumaðurinn á Akranesi
Stillholti 16-18

Vélsmiðja Ólafs R. 
Guðjónssonar ehf.

Smiðjuvöllum 6

Borgarnes
Borgarbyggð

Borgarbraut 14
Borgarverk ehf.

Sólbakka 17
Bókhalds og tölvuþjónustan

Böðvarsgötu 11
Eyja- og Miklaholtshreppur

Hofstöðum
Héraðsdómur Vesturlands

Bjarnarbraut 2
JG vélar sf
Lindarholt

Jörvi ehf. vinnuvélar
Hvanneyri

Landnámssetur Íslands
Brákarbraut 13-15
Lögfræðistofa Inga 
Tryggvasonar ehf.

Borgarbraut 61
Nesafl  sf.

Böðvarsgötu 5
Samtök sveitarfélaga á 

Vesturlandi
Bjarnarbraut 8

Skorradalshreppur
Grund

Trésmiðja Pálma
Hálsum Skorradal

Völundur Sigurbjörnsson
Kvíaholti 12

Þjónustumiðstöðin Húsafelli 
ehf.

Húsafelli 3

Stykkishólmur
HringHótels Stykkishólmur 

ehf.
Borgarbraut 8
Narfeyri ehf.

Ásklifi  10

Grundarfj örður

Áningin Kverná
Kverná

Farsæll ehf.
Eyrarvegi 16
Góð mál ehf.

Grundargötu 18

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.

Bankastræti 1

Hellissandur
Breiðavík ehf.

Hárifi  53
Esjar ehf

Hraunási 13
Hótel Hellissandur

Klettsbúð 9
Skarðsvík hf.

Munaðarhóli 10

Búðardalur
KM þjónustan
Vesturbraut 20

Rafsel Búðardal ehf.
Vesturbraut 20c

Sýslumaðurinn í Búðardal
Miðbraut 11

Reykhólahreppur
Hótel Bjarkarlundur

Kolur hf.
Reykhólum

Ísafj örður
Bílaverið ehf.
Sindragötu 14

Fræðslumiðstöð Vestfj arða
Suðurgötu 12

Hamraborg ehf.
Hafnarstræti 7

Héraðsdómur Vestfj arða
Hafnarstræti 1

Hótel Ísafj örður
Silfurtorgi 2
Kjölur ehf.

Urðarvegi 37
KNH ehf.

Grænagarði
Póllinn hf
Pollgata 2

Stál og Hnífur ehf.
Norðurvegi 3

Úlfar ehf.
Seljalandsvegi 86

Verkstjórafélag Vestfj arða
Móholti 3

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Aðalstræti 12
Elías Ketilsson ehf.

Þjóðólfsvegi 3
Fiskmarkaður Bolungarv.og 

Suðureyrar ehf.
Hafnargötu 12

Sparisjóður Bolungarvíkur
Aðalstræti 14

Súðavík
Súðavíkurhreppur
Grundarstræti 1-3

Flateyri
Grænhöfði ehf.

Ólafstúni 7
RKÍ Önundarfj arðardeild

Ólafstúni

Sytra ehf.
Ólafstúni 2

Patreksfj örður
Oddi hf.

Eyrargötu 1
Smáalind ehf.
Þórsgötu 10

Smur og dekkjaþjónusta
Aðalstræti 3

Veitingastofan Þorpið
Aðalstræti 73

Tálknafj örður
Bókhaldsstofan Tálknafi rði

Strandgötu 40
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.

Bugatúni 8
Þórsberg ehf.
Strandgötu 25

Þingeyri
Brautin sf.

Vallargötu 8
Véla- og bílaþjón Kristjáns ehf.

Hafnarstræti 14

Brú
S.G. Verkstæði ehf

Borðeyri

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Árneshreppi

Hvammstangi
BBH útgerð ehf

Hvammstangabraut 43
Slökkvistöðin Hvammstanga

Hvammstangabraut 5
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar 

og Tvídægru
Staðabakka 1

Veitingaskálinn Víðigerði
Víðigerði, Víðidal

Blönduós
Sýslumaðurinn á Blönduósi

Hnjúkabyggð 33

Skagaströnd
Marska ehf.

Höfða
Rafmagnsverkstæðið 

Neistinn ehf.
Strandgötu 32

Vík ehf.
Hólabraut 5

Sauðárkrókur
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags 

Skagfi rðinga
Vatneyri 2

Byggðastofnun
Ártorgi 1

Héraðsdómur Norðurlands 
vestra

Skagfi rðingabraut 21
K-Tak hf

Borgartúni 1
RKÍ Skagafj arðardeild

Aðalgötu 10b
Skinnastöðin ehf.

Syðri-Ingveldarstaðir
Stoð ehf - verkfræðistofa

Aðalgötu 21
Sveitarfélagið Skagafj örður

Skagfi rðingabraut 17-21
Verslun Haraldar Júlíussonar

Aðalgötu 22

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafi rði

Miklabæ
Ferðaþjónusta bænda

Lauft ún
Langamýri fræðslusetur

Löngumýrarskóla

Hofsós
Grafarós ehf.

Austurgötu 22

Siglufj örður
Málaraverkstæðið ehf.

Ránargötu 14

Akureyri
Ásbyrgi - Flóra ehf.

Frostagötu 2a
Bakaríið við Brúnna

Gleráreyrum 2
Bifreiðaverkstæði 
Bjarnhéðins hf.
Fjölnisgötu 2a

Bjarg líkamsræktarstöð
Bugðusíðu 1
Bæjarverk hf.
Rauðamýri 11

Eining Iðja
Skipagötu 14

Ekill ehf - www.ekill.is
Holtateigi 19

Eyjafj arðarsveit
Syðra-Laugalandi
G.V. gröfur ehf.
Frostagötu 4a

Garðyrkjustöðin Brúnalaug
Eyjafj arðarsveit

Girðingarvinna ehf.
Litluhlíð

Grand þvottur ehf.
Freyjunesi 4
Hnýfi ll ehf.

Brekkugötu 36, Íb. 501
Holtselsbúið ehf.

Holtsseli
India Karry kofi  ehf.

Brekkugötu 7b
Íþróttamiðstöð Glerárskóla

Kaffi   Torg
Glerártorgi

Kjarnafæði hf.
Fjölnisgötu 1b

Kælismiðjan Frost ehf

Fjölnisgötu 4b
Ljósco ehf.
Ásabyggð 7
Lostæti ehf.

Naustatanga 1  box 234
Lögmannsstofa Hreins 

Pálssonar hrl. ehf.
Hofsbót 4

Meðferðarheimilið Laugalandi
Arnarsíðu 7
Miðstöð ehf.

Draupnisgötu 3g
Netkerfi  og tölvur ehf.

Steinahlíð 7c
Norðurmynd ehf.

Aðalstræti 70
Raf ehf.
Óseyri 6

Rafmenn ehf.
Fjölnisgötu 36
Raft ákn ehf.

Glerárgötu 34
Straumrás ehf.
Furuvöllum 3

Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu Svalbarðseyri

Sveitahótelið ehf.
Sveinbjarnagerði 2

Tikk Takk - Strandgötu 6
Hjallalundi 13g
Tölvuvinnslan

Hafnarstræti 101
Verkstjórafélag Akureyrar og 

nágrennis
Skipagötu 14

Vélaleiga Halldórs G Bald ehf.
Freyjunesi 6

Dalvík
Hýbýlamálun
Reynihólar 4

Klaufi  ehf.
Klaufabrekkum

Steypustöðin Dalvík ehf.
Sandskeið 27

Ólafsfj örður
Sjómannafélag Ólafsfj arðar

Brekkugötu 9

Húsavík
Fjallasýn -  Rúnars 
Óskarssonar ehf.

Hrísateigi 5
Heiðarbær veitingar sf.

Reykjahverfi 
Heimabakarí - Eðalbrauð

Garðarsbraut 15
Hóll ehf.
Höfða 11

Höfðavélar ehf
Höfða 1

Sýslumaðurinn á Húsavík
Útgarði 1

Tjörneshreppur
Ytri - Tungu

Vélaverkstæðið Árteigi
Árteigi  - Þingeyjasveit

Laugar
Norðurpóll ehf.

Laugum
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Komið var fram á sumar, 25. – 27. júní, 
þegar skotmót ÍSL fyrir árið 2009 var haldið.  
Ástæðan var öðru fremur að mótið sem 
halda átti 2008 dróst fram yfi r áramót þannig 
að rétt þótti að láta einhvern tíma líða milli 
mótanna.  Það kom þó ekki í veg fyrir góða 
þátttöku.  

Að venju hófst mótið með keppni í 
loft skammbyssu og voru 6 karlar og 3 konur 
skráð til leiks.  Þorsteinn Guðjónsson LRH 
vann karlafl okkinn með nokkrum yfi rburðum 
en hann náði 546 stigum (af 600 mögulegum).  
Í öðru sæti var Jón Arnar Sigurþórsson 
LBD á 511 stigum og í því þriðja Sigurgeir 
Arnþórsson RLS á 510 stigum.  Í kvennafl okki 
sigraði Kristína Sigurðardóttir örugglega á 341 

stigi (af 400 mögulegum).  Laufey Gísladóttir 
hafnaði í öðru sæti á 325 stigum og Inga Birna 
Erlingsdóttir í því þriðja á 318 stigum.  Sveit 
LBD, Jón Arnar, Kristján Ingi Hjörvarsson og 
Ómar Jónsson, sigraði í sveitakeppni.  Þátttaka 
þeirra Borgfi rðinga ætti að vera öðrum til 
fyrirmyndar.  Þeir áttu fj óra af níu keppendum 
í greininni og skiluðu þeir allir árangri sem 
þeir geta verið stoltir af. Keppnin fór fram í 
Egilshöll.

Í opnum fl okki voru keppendur einungis 
fj órir enda ekki svo ýkja margir sem eiga eða 
hafa aðgang að byssum sem henta í þessa grein.  
Það kom þó ekki í veg fyrir frábæran árangur.  
Þorsteinn Guðjónsson fór á kostum í keppninni 
og náði 563 stigum sem er með því besta sem 
sést hefur hér á landi.  Eiríkur Jónsson fylgdi 

fast á hæla honum með 553 stig og Ómar 
Jónsson var í þriðja sæti með 512 stig.  Í þessu 
sambandi er vert að nefna að Íslandsmótið í 
greininni vannst á 547 stigum. Keppnin fór 
fram í Egilshöll.

Glock-keppnin var fj ölmenn að vanda og 
spennandi.  Heildarúrslit úr keppninni  virðast 
hafa glatast í tölvu sem bilaði.  Það liggur þó fyrir 
að Þorsteinn Guðjónsson vann karlakeppnina 
með 247 stigum og þar með var hann orðinn 
sigurvegari í öllum þremur mótunum og geri 
aðrir betur.  Kristína Sigurðardóttir sigraði í 
kvennafl okki á 230 stigum. Keppnin fór fram í 
skotaðstöðu lögreglunnar á Suðurnesjum.

Jón S. Ólason
 stjórnarmaður ÍSL

Landsmót í skotfi mi 2009
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Landsmót í skotfi mi 2009
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Stuttfréttir:
 

Evrópumót 2010                                 
Stjórn ÍSL hefur ákveðið að taka ekki þátt í Evrópumótum á árinu 2010. Við 
tókum ekki þátt í undankeppnum í knattspyrnu eða í handknattleik kvenna en 
á næsta ári fara fram úrslitin í þessum greinum. Eft ir eru maraþon, þríþraut 
og frjálsar íþróttir. Þá var og ákveðið af ýmsum ástæðum að taka ekki þátt í 
þeim mótum.

Ráðstefna USPE 2009
Í september sl. fór fram í St. Pétursborg í Rússlandi ráðstefna Evrópska 
lögreglu-íþróttasambandsins, USPE. Ráðstefnan fj allaði um framtíðarþróun 
lögregluíþrótta. Ráðstefnuna sóttu Óskar Bjartmarz formaður og Guðmundur 
St. Sigmundsson, varaformaður ÍSL. Þeir fara með formennsku í Norræna 
lögregluíþróttasambandinu, NPIF, en á ráðstefnunni fl utti Óskar erindi fyrir 
hönd NPIF.  Einnig fl uttu erindi fulltrúi íþróttasambands lögreglumanna 
í Balkanlöndunum (s.s. Búlgaría, Grikkland og Tyrkland) og fulltrúar frá 
Hollandi, Frakklandi, Þýsklandi og Rússlandi. Einnig fl utti Harry Brünger, 
gjaldkeri USPE, sem kemur frá Sviss, erindi um öryggismál í tengslum við 
alþjóðleg íþróttamót. Hann var einn af þeim sem stýrðu öryggismálum á 
síðasta Evrópumeistaramóti í knattspyrnu sem fram fór í Sviss og Austuríki 
2008. Ráðstefnan var um margt áhugaverð en þetta er þriðja ráðstefnan sem 
haldin er á vegum USPE en sú fyrsta sem við sækjum.

Mótalisti: 2010
Landsmót: Umsjón/mótsstaður Dags. 
Innanhússknattspyrnumót Höfuðborgarsvæðið apríl
Skotfi mi Skotnefnd ÍSL maí
Golf Suðurnes ágúst
Öldungamót í innanhússknattspyrnu október   
     
Norðurlandamót: 
Júdó, lyft ingar, grísk rómversk glíma Ísland maí
Ratleikni Svíþjóð

Evrópumót:
Maraþon Prag/Tékklandi 07. – 10. maí
Knattspyrna Aþena/Grikkland 22. – 31. maí
Handknattleikur kvenna Damp/Þýskaland 07. – 13. júní
Þríþraut Kitzhübel/Austurríki 09. – 12. júlí
Frjálsar íþróttir Donezk/Úkraína 20. – 24. september

Íþróttadeild Lögreglufélags Suðurnesja stóð 
fyrir Öldungamóti lögreglumanna í innan-
hússknattspyrnu laugardaginn 26. septem-
ber síðastliðinn.  Að þessu sinni voru aðeins 
fj ögur lið skráð til leiks en engu að síður var 
mótið haldið.  Keppendur komu frá ríkislög-
reglustóra, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
sendi tvö lið og svo voru heimamenn frá lög-
reglustjóranum á Suðurnesjum með eitt lið á 
mótinu.

Mótið hófst með því að Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, lögreglustóri á Suðurnesjum, setti 
mótið og að því loknu hófst keppnin.   Mótið 
var haldið í Íþróttahúsi Íþrótta-Akademíunnar 
í Kefl avík.

Úrslit leikja í mótinu voru á þessa leið.
Umferð
LRH1 – Suðurnes    2-6
RLS – LRH2  2-1

Umferð
Suðurnes – RLS 2-2
LRH2 – LRH1  3-5

Umferð
LRH2 – Suðurnes 1-0
RLS – LRH1  4-0

Að móti loknu var haldið lokahóf þar sem 
veitt voru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin á 

mótinu auk þess að besti leikmaðurinn og sá 
markahæsti fengu verðlaun.  Lokahófi ð fór 
fram á veitingastaðnum Lemmongrass þar 
sem snæddur var dýrindis málsverður.  Þannig 
fór keppnin að lið ríkislögreglustóra sigraði á 
mótinu.  Lið LRH2 var í öðru sæti og lið heima-
manna var í þriðja sæti.  Pétur Guðmundsson 
hjá LRH2 var valinn besti leikmaður mótsins 
og Kristján Freyr Geirsson hjá Suðurnesjum 
var sá markahæsti.

Með íþróttakveðju, 

Vignir Elísson, formaður íþróttadeildar LS 
og Suðurnesjameistari LS í golfi 

Öldungamót ÍSL 
í innanhússknattspyrnu 2009 
- í Kefl avík 26. september 

Finnar buðu til NPM í skotfi mi að þessu 
sinni. Mótið var haldið í nágrenni við bæinn 
Kouvola, en Kouvola er í um 140 km fj arlægð 
frá Helsinki.  Okkur var komið fyrir í sum-
arbúðum (Vatnaskógar) og var viðurgjörn-
ingur þokkalegur.

Þeir sem kepptu fyrir ÍSL voru þau:

Eiríkur Jónsson,  loft -standard- gróf- og 
þjónustubyssa/vopn
Þorsteinn Guðjónsson, loft -standard- gróf- 
og þjónustubyssa/vopn
Jóhanna Heiður Gestsdóttir, loft byssa
Arinbjörn Snorrason, þjónustuvopn

Auk þess að taka þátt í keppni með þjónustu-
vopni var Arinbjörn einnig liðs- og fararstjóri.

Lögreglustjórinn í Kouvola  setti mótið þann 
18. og þann sama dag hófst mótið með keppni 
í loft byssu, en sú grein fór fram í neðanjarð-
arbyrgi sem hafði verið breytt í skothús.  Öðr-
um greinum voru gerð skil inni á svæði hersins 
þar sem m.a. lögreglan hefur komið sér upp 
skothúsum.  Þetta var hreint frábær aðstaða 
með um 60 hálfyfi rbyggðum brautum.  Það var 
skotfélag Kouvola sem sá um allan undirbúning 
og framkvæmd mótsins og stóðu þeir sig með 
miklum sóma.

Öll aðstaða var til fyrirmyndar og kunnum 
við vinum okkar bestu þakkir fyrir undirbún-
ing og skipulag.

Mótinu lauk síðan með léttum veitingum 

og verðlaunaafh endingu í ráðhúsi Kouvola að 
kvöldi þess 20.

Úrslit mótsins:
Úrslit voru nokkuð jöfn á milli landa, fyrir utan 
Ísland,  en það var greinilegt að Finnar höfðu 
lagt mikið í þjálfun og undirbúning nú sem 

áður.  Okkar fólk stóð sig svona þokkalega og 
má geta þess að Þorsteinn Guðjónsson lenti í 
fj órða sæti í loft byssu eft ir að hafa skotið sig upp 
um tvö sæti í fi nal 652,5 (553+99,5).

Hægt er að nálgast úrslit mótsins á heimasíðu 
www.logreglufelag.is

Norðurlandamót í skotfi mi 2009  
- í Finnland 18. – 20. ágúst
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Stuttfréttir:
 

Evrópumót 2010                                 
Stjórn ÍSL hefur ákveðið að taka ekki þátt í Evrópumótum á árinu 2010. Við 
tókum ekki þátt í undankeppnum í knattspyrnu eða í handknattleik kvenna en 
á næsta ári fara fram úrslitin í þessum greinum. Eft ir eru maraþon, þríþraut 
og frjálsar íþróttir. Þá var og ákveðið af ýmsum ástæðum að taka ekki þátt í 
þeim mótum.

Ráðstefna USPE 2009
Í september sl. fór fram í St. Pétursborg í Rússlandi ráðstefna Evrópska 
lögreglu-íþróttasambandsins, USPE. Ráðstefnan fj allaði um framtíðarþróun 
lögregluíþrótta. Ráðstefnuna sóttu Óskar Bjartmarz formaður og Guðmundur 
St. Sigmundsson, varaformaður ÍSL. Þeir fara með formennsku í Norræna 
lögregluíþróttasambandinu, NPIF, en á ráðstefnunni fl utti Óskar erindi fyrir 
hönd NPIF.  Einnig fl uttu erindi fulltrúi íþróttasambands lögreglumanna 
í Balkanlöndunum (s.s. Búlgaría, Grikkland og Tyrkland) og fulltrúar frá 
Hollandi, Frakklandi, Þýsklandi og Rússlandi. Einnig fl utti Harry Brünger, 
gjaldkeri USPE, sem kemur frá Sviss, erindi um öryggismál í tengslum við 
alþjóðleg íþróttamót. Hann var einn af þeim sem stýrðu öryggismálum á 
síðasta Evrópumeistaramóti í knattspyrnu sem fram fór í Sviss og Austuríki 
2008. Ráðstefnan var um margt áhugaverð en þetta er þriðja ráðstefnan sem 
haldin er á vegum USPE en sú fyrsta sem við sækjum.

Mótalisti: 2010
Landsmót: Umsjón/mótsstaður Dags. 
Innanhússknattspyrnumót Höfuðborgarsvæðið apríl
Skotfi mi Skotnefnd ÍSL maí
Golf Suðurnes ágúst
Öldungamót í innanhússknattspyrnu október   
     
Norðurlandamót: 
Júdó, lyft ingar, grísk rómversk glíma Ísland maí
Ratleikni Svíþjóð

Evrópumót:
Maraþon Prag/Tékklandi 07. – 10. maí
Knattspyrna Aþena/Grikkland 22. – 31. maí
Handknattleikur kvenna Damp/Þýskaland 07. – 13. júní
Þríþraut Kitzhübel/Austurríki 09. – 12. júlí
Frjálsar íþróttir Donezk/Úkraína 20. – 24. september

Íþróttadeild Lögreglufélags Suðurnesja stóð 
fyrir Öldungamóti lögreglumanna í innan-
hússknattspyrnu laugardaginn 26. septem-
ber síðastliðinn.  Að þessu sinni voru aðeins 
fj ögur lið skráð til leiks en engu að síður var 
mótið haldið.  Keppendur komu frá ríkislög-
reglustóra, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
sendi tvö lið og svo voru heimamenn frá lög-
reglustjóranum á Suðurnesjum með eitt lið á 
mótinu.

Mótið hófst með því að Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, lögreglustóri á Suðurnesjum, setti 
mótið og að því loknu hófst keppnin.   Mótið 
var haldið í Íþróttahúsi Íþrótta-Akademíunnar 
í Kefl avík.

Úrslit leikja í mótinu voru á þessa leið.
Umferð
LRH1 – Suðurnes    2-6
RLS – LRH2  2-1

Umferð
Suðurnes – RLS 2-2
LRH2 – LRH1  3-5

Umferð
LRH2 – Suðurnes 1-0
RLS – LRH1  4-0

Að móti loknu var haldið lokahóf þar sem 
veitt voru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin á 

mótinu auk þess að besti leikmaðurinn og sá 
markahæsti fengu verðlaun.  Lokahófi ð fór 
fram á veitingastaðnum Lemmongrass þar 
sem snæddur var dýrindis málsverður.  Þannig 
fór keppnin að lið ríkislögreglustóra sigraði á 
mótinu.  Lið LRH2 var í öðru sæti og lið heima-
manna var í þriðja sæti.  Pétur Guðmundsson 
hjá LRH2 var valinn besti leikmaður mótsins 
og Kristján Freyr Geirsson hjá Suðurnesjum 
var sá markahæsti.

Með íþróttakveðju, 

Vignir Elísson, formaður íþróttadeildar LS 
og Suðurnesjameistari LS í golfi 

Öldungamót ÍSL 
í innanhússknattspyrnu 2009 
- í Kefl avík 26. september 

Finnar buðu til NPM í skotfi mi að þessu 
sinni. Mótið var haldið í nágrenni við bæinn 
Kouvola, en Kouvola er í um 140 km fj arlægð 
frá Helsinki.  Okkur var komið fyrir í sum-
arbúðum (Vatnaskógar) og var viðurgjörn-
ingur þokkalegur.

Þeir sem kepptu fyrir ÍSL voru þau:

Eiríkur Jónsson,  loft -standard- gróf- og 
þjónustubyssa/vopn
Þorsteinn Guðjónsson, loft -standard- gróf- 
og þjónustubyssa/vopn
Jóhanna Heiður Gestsdóttir, loft byssa
Arinbjörn Snorrason, þjónustuvopn

Auk þess að taka þátt í keppni með þjónustu-
vopni var Arinbjörn einnig liðs- og fararstjóri.

Lögreglustjórinn í Kouvola  setti mótið þann 
18. og þann sama dag hófst mótið með keppni 
í loft byssu, en sú grein fór fram í neðanjarð-
arbyrgi sem hafði verið breytt í skothús.  Öðr-
um greinum voru gerð skil inni á svæði hersins 
þar sem m.a. lögreglan hefur komið sér upp 
skothúsum.  Þetta var hreint frábær aðstaða 
með um 60 hálfyfi rbyggðum brautum.  Það var 
skotfélag Kouvola sem sá um allan undirbúning 
og framkvæmd mótsins og stóðu þeir sig með 
miklum sóma.

Öll aðstaða var til fyrirmyndar og kunnum 
við vinum okkar bestu þakkir fyrir undirbún-
ing og skipulag.

Mótinu lauk síðan með léttum veitingum 

og verðlaunaafh endingu í ráðhúsi Kouvola að 
kvöldi þess 20.

Úrslit mótsins:
Úrslit voru nokkuð jöfn á milli landa, fyrir utan 
Ísland,  en það var greinilegt að Finnar höfðu 
lagt mikið í þjálfun og undirbúning nú sem 

áður.  Okkar fólk stóð sig svona þokkalega og 
má geta þess að Þorsteinn Guðjónsson lenti í 
fj órða sæti í loft byssu eft ir að hafa skotið sig upp 
um tvö sæti í fi nal 652,5 (553+99,5).

Hægt er að nálgast úrslit mótsins á heimasíðu 
www.logreglufelag.is

Norðurlandamót í skotfi mi 2009  
- í Finnland 18. – 20. ágúst



 30  31

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Reykjahlíð
Dimmuborgir guesthouse

Geiteyjarströnd 1

Kópasker
Rifós hf.

Kelduhverfi 

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Hálsvegi 4
Langanesbyggð

Fjarðarvegi 3
Verkalýðsfélag 

Þórshafnar
Langanesvegi 18

Vopnafj örður
Vopnafj arðarhreppur

Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Bílaverkstæði 

Austurlande ehf.
Miðási 2

Bókhaldsþjónusta 
Þórhalls Haukssonar

Miðvangi 1
Bókráð, bókhald 

og ráðgjöf ehf.
Miðvangi 2-4
Bólholt ehf.
Lagarfelli 10

Fjalladýrð
Möðrudal

Fljótsdalshérað
Lyngási 12

G. Ármannsson ehf.
Ártröð 12
Gistihúsið 

Egilsstöðum
Egilsstöðum 1

Hitaveita 
Egilsstaða 
og Fella

Einhleypingi 1
Miðás hf.
Miðási 9

Rafey ehf.
Lyngási 12

Skógrækt ríkisins
Miðvangi 2-4

Sænautasel ehf
Merki

Trésmiðja Guðna 
Þórarinssonar

Mássel
Þekkingarnet 

Austurlands ses
Tjarnarbraut 39e

Ökuskóli Austurlands
Lagarfelli 11

Seyðisfj örður
Félag opinberra starfsmanna á 

Austurlandi
Garðarsvegi 6
Hótel Aldan

Norðurgötu 2
RKÍ Seyðisfj arðardeild

Norðurgötu 10

Seyðisfj arðarkaupstaður
Hafnargötu 44

Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði
Bjólfsgötu 7

Reyðarfj örður
Launafl  ehf.

Hrauni 3

Eskifj örður
Fiskimið ehf.
Strandgötu 39

Kría veitingasala ehf.
Skammadal 2

Neskaupstaður
Fjarðalagnir ehf.

Nesbakka 14
Hótel Capitano
Hafnarbraut 50
Laufskálinn ehf.

Nesgötu 3
Síldarvinnslan hf.

Hafnarbraut 6
Tónspil ehf.

Hafnarbraut 22

Stöðvarfj örður
Ástrós ehf

Fjarðarbraut 44

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur

Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.

Vogalandi 4
RKÍ Djúpavogsdeild

Borgarlandi 30

Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Krosseyjarvegi 17

Ferðaþjónustan Gerði 
- S: 478 1905

Gerði og 
Hrolllaugsstöðum
Hornabrauð ehf

Dalbraut 10
Iceland Pelagic ehf.

Krossey
Skinney 

- Þinganes hf.
Krossey

Þrastarhóll ehf.
Kirkjubraut 10

Öryggi og gæsla ehf.
Hlíðartúni 5

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið 

Klettur ehf.
Hrísmýri 3

Bílaþjónusta 
Péturs ehf.
Vallholti 17

Bílverk BÁ ehf.
Gagnheiði 3

Bjarkarhóll ehf.
Bjarkabraut 11
Borgarhús ehf.

Minni-Borg, Grímsnesi
Bókaútgáfan Björk

Birkivöllum 30
Dýralæknaþjónusta 

Suðurlands ehf
Stuðlum

Ferðaþjónustan 
Úthlíð

Skólavöllum 7
Fræðslunet 
Suðurlands

Tryggvagötu 25
Garpar ehf.

Reykjakoti 2,
Guðnabakarí ehf. 

Café konditori
Austurvegi 31b
Héraðsdómur 

Suðurlands
Austurvegur 4

Holræsa- 
og stífl uþjónusta 
suðurlands ehf.

Miðtúni 14
Hurða- og 

gluggasmiðjan ehf
Lambhaga 1 Box 46

Karl R. 
Guðmundsson ehf. 

- Úrsmiður
Austurvegi 11
Litli Jón ehf. 

(Hrói Höttur)
Austurvegi 22
ParaLamp ehf. 
- Formax ehf.

Gegnishólaparti
Pizzavagninn 

- 899 2910
Laxárdal

Pípulagnir 
Helga ehf.

Baugstjörn 17
Rafmagnsverkstæði 

Jens og Róberts 
- S: 893 7101
Laugarási 1

Renniverkstæði 
Björns Jenssen
Austurmýri 4

Skálholtsstaður
Snúðar og snældur ehf.

Eyravegi 38
Stoðverk ehf.

Grásteinn Ölfusi
Sýslumaðurinn 

á Selfossi
Hörðuvöllum 1

Hannyrðaverslunin Íris
Verslunin Borg
Borg Grímsnesi
Vélgrafan ehf.
Gagnheiði 49

Vinnuvélar - Svínavatni
Svínavatni
Ölfus ehf.

Eyrarvegi 2

Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns 

Garðarssonar
Austurmörk 13

Eldhestar ehf. 
- Vellir Ölfusi
Völlum, Ölfusi

Kjörís ehf.
Austurmörk 15

Múrás ehf.
Varmahlíð 15

Sport-Tæki ehf
Austurmörk 4

Tannlæknastofa 
Þórðar B. ehf

Breiðumörk 18
Vilhjálmur Roe ehf.

Austurmörk 22
Örkin veitingar
Breiðumörk 1c

Þorlákshöfn

Fiskmark ehf.
Hafnarskeiði 21
Frostfi skur ehf.
Hafnarskeiði 6
Ice trucks ehf.

Unubakka 10-12
Ísfélag Þorlákshafnar

Hafnarskeiði 12
Steinsteypusögun 

Snæfelds ehf.
Egilsbraut 10
Þorlákskirkja
Setbergi 10

Stokkseyri
Flóð og fj ara ehf.

Eyrarbraut 3a

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji

Smiðjustíg 2
Flúðaleið ehf.
Vesturbrún 15
Héraðssjóður 

Árnesprófastsdæmis
Hruna

Kaffi  -Sel
Efra-Seli

Útlaginn Kaffi  hús
Flúðum

Hella
Bílaverkstæðið 
Rauðalæk ehf.
Lækjarbraut 4

Gróðrastöð Birgis
Hrafntóft um
Hestvit ehf.

Árbakka
Pakkhúsið ehf. 

Byggingavöruversl.
Suðurlandsvegi 4

Varahlutaverslun Björns 
Jóhannssonar

Lyngási 5, Box 1
Verkalýðsfélag Suðurlands

Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.

Stórólfsvelli
Eining sf.
Gularási

Hellishólar ehf. - Fljótshlíð
Hellishólum

Héraðsbókasafn Rangæinga
Vallarbraut 16    Box 20

Krappi ehf.
Ormsvelli 5

Lögreglan Hvolsvelli
Hlíðarvegi 16

Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
Austurvegi 6

Vík
Mýrdalshreppur

Austurvegi 17

Kirkjubæjarklaustur

Icelandair Hotel Klaustur
Klausturvegi 6

Skaft árhreppur - 
Kirkjubæjarskóli
Klausturvegi 15

Vestmannaeyjar
Eyjablikk ehf.

Flötum 27
Huginn ehf

Kirkjuvegi 23
Ísfélag 

Vestmannaeyja hf.
Strandvegi 28

Kaffi   María ehf. 
- Brandur ehf.

Skólavegi 1
Pétursey ehf
Flötum 31

Reynistaður ehf.
Goðahrauni 1

RKÍ Vestmanaeyjadeild
Hilmisgötu 11 Arnardrangu

Skattstofa 
Vestmannaeyja
Heiðarvegi 15
Stígandi ehf.

Básaskersbryggju 3
Tollvarðafélag 

Íslands
Hrauntúni 34

Verslunin Framtíð ehf.
Bessahrauni 8
Þekkingasetur 
Vestmannaeyja
Strandvegi 50

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður
sem fjárfestir eingöngu í bréfum útgefnum með
ábyrgð íslenska ríkisins.

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa hefur skilað 9,8%
árlegri meðalávöxtun frá ársbyrjun 2001*.

Eign er alltaf laus til útborgunar.

Íslensk verðbréf bjóða 100% afslátt af þóknun
við kaup í Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa
fram til 31.12.2009.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 460 4700
eða kynntu þér málið á www.iv.is

Góður ávöxtunarkostur – einnig í áskrift

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 
30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag 
verðbréfasjóða ÍV hf.  er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu 
og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu www.
iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu 
sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

Íslensk verðbréf eru sjálfstætt, sérhæft eignastýringarfyrirtæki sem þjónað hefur 

einstaklingum og fagfjárfestum í tuttugu og tvö ár.

*Árleg meðalávöxtun frá 15.01.2001 til 31.11.2009.   
  Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð.
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Reykjahlíð
Dimmuborgir guesthouse
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Kelduhverfi 

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Hálsvegi 4
Langanesbyggð

Fjarðarvegi 3
Verkalýðsfélag 

Þórshafnar
Langanesvegi 18

Vopnafj örður
Vopnafj arðarhreppur

Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Bílaverkstæði 

Austurlande ehf.
Miðási 2

Bókhaldsþjónusta 
Þórhalls Haukssonar

Miðvangi 1
Bókráð, bókhald 

og ráðgjöf ehf.
Miðvangi 2-4
Bólholt ehf.
Lagarfelli 10
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Ártröð 12
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Miðási 9
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Merki

Trésmiðja Guðna 
Þórarinssonar
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Þekkingarnet 

Austurlands ses
Tjarnarbraut 39e

Ökuskóli Austurlands
Lagarfelli 11

Seyðisfj örður
Félag opinberra starfsmanna á 

Austurlandi
Garðarsvegi 6
Hótel Aldan

Norðurgötu 2
RKÍ Seyðisfj arðardeild

Norðurgötu 10

Seyðisfj arðarkaupstaður
Hafnargötu 44

Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði
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Hrauni 3

Eskifj örður
Fiskimið ehf.
Strandgötu 39
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Neskaupstaður
Fjarðalagnir ehf.

Nesbakka 14
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Laufskálinn ehf.

Nesgötu 3
Síldarvinnslan hf.

Hafnarbraut 6
Tónspil ehf.

Hafnarbraut 22

Stöðvarfj örður
Ástrós ehf

Fjarðarbraut 44

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur

Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.

Vogalandi 4
RKÍ Djúpavogsdeild

Borgarlandi 30

Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Krosseyjarvegi 17

Ferðaþjónustan Gerði 
- S: 478 1905

Gerði og 
Hrolllaugsstöðum
Hornabrauð ehf

Dalbraut 10
Iceland Pelagic ehf.

Krossey
Skinney 

- Þinganes hf.
Krossey

Þrastarhóll ehf.
Kirkjubraut 10

Öryggi og gæsla ehf.
Hlíðartúni 5

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið 

Klettur ehf.
Hrísmýri 3

Bílaþjónusta 
Péturs ehf.
Vallholti 17

Bílverk BÁ ehf.
Gagnheiði 3

Bjarkarhóll ehf.
Bjarkabraut 11
Borgarhús ehf.

Minni-Borg, Grímsnesi
Bókaútgáfan Björk

Birkivöllum 30
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Ferðaþjónustan 
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Skólavöllum 7
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Suðurlands

Tryggvagötu 25
Garpar ehf.

Reykjakoti 2,
Guðnabakarí ehf. 

Café konditori
Austurvegi 31b
Héraðsdómur 

Suðurlands
Austurvegur 4

Holræsa- 
og stífl uþjónusta 
suðurlands ehf.

Miðtúni 14
Hurða- og 

gluggasmiðjan ehf
Lambhaga 1 Box 46

Karl R. 
Guðmundsson ehf. 

- Úrsmiður
Austurvegi 11
Litli Jón ehf. 

(Hrói Höttur)
Austurvegi 22
ParaLamp ehf. 
- Formax ehf.

Gegnishólaparti
Pizzavagninn 

- 899 2910
Laxárdal

Pípulagnir 
Helga ehf.

Baugstjörn 17
Rafmagnsverkstæði 

Jens og Róberts 
- S: 893 7101
Laugarási 1

Renniverkstæði 
Björns Jenssen
Austurmýri 4

Skálholtsstaður
Snúðar og snældur ehf.

Eyravegi 38
Stoðverk ehf.

Grásteinn Ölfusi
Sýslumaðurinn 

á Selfossi
Hörðuvöllum 1

Hannyrðaverslunin Íris
Verslunin Borg
Borg Grímsnesi
Vélgrafan ehf.
Gagnheiði 49

Vinnuvélar - Svínavatni
Svínavatni
Ölfus ehf.

Eyrarvegi 2

Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns 

Garðarssonar
Austurmörk 13

Eldhestar ehf. 
- Vellir Ölfusi
Völlum, Ölfusi

Kjörís ehf.
Austurmörk 15

Múrás ehf.
Varmahlíð 15

Sport-Tæki ehf
Austurmörk 4

Tannlæknastofa 
Þórðar B. ehf

Breiðumörk 18
Vilhjálmur Roe ehf.

Austurmörk 22
Örkin veitingar
Breiðumörk 1c

Þorlákshöfn

Fiskmark ehf.
Hafnarskeiði 21
Frostfi skur ehf.
Hafnarskeiði 6
Ice trucks ehf.

Unubakka 10-12
Ísfélag Þorlákshafnar

Hafnarskeiði 12
Steinsteypusögun 

Snæfelds ehf.
Egilsbraut 10
Þorlákskirkja
Setbergi 10

Stokkseyri
Flóð og fj ara ehf.

Eyrarbraut 3a

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji

Smiðjustíg 2
Flúðaleið ehf.
Vesturbrún 15
Héraðssjóður 

Árnesprófastsdæmis
Hruna

Kaffi  -Sel
Efra-Seli

Útlaginn Kaffi  hús
Flúðum

Hella
Bílaverkstæðið 
Rauðalæk ehf.
Lækjarbraut 4

Gróðrastöð Birgis
Hrafntóft um
Hestvit ehf.

Árbakka
Pakkhúsið ehf. 

Byggingavöruversl.
Suðurlandsvegi 4

Varahlutaverslun Björns 
Jóhannssonar

Lyngási 5, Box 1
Verkalýðsfélag Suðurlands

Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.

Stórólfsvelli
Eining sf.
Gularási

Hellishólar ehf. - Fljótshlíð
Hellishólum

Héraðsbókasafn Rangæinga
Vallarbraut 16    Box 20

Krappi ehf.
Ormsvelli 5

Lögreglan Hvolsvelli
Hlíðarvegi 16

Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
Austurvegi 6

Vík
Mýrdalshreppur

Austurvegi 17

Kirkjubæjarklaustur

Icelandair Hotel Klaustur
Klausturvegi 6

Skaft árhreppur - 
Kirkjubæjarskóli
Klausturvegi 15

Vestmannaeyjar
Eyjablikk ehf.

Flötum 27
Huginn ehf

Kirkjuvegi 23
Ísfélag 

Vestmannaeyja hf.
Strandvegi 28

Kaffi   María ehf. 
- Brandur ehf.

Skólavegi 1
Pétursey ehf
Flötum 31

Reynistaður ehf.
Goðahrauni 1

RKÍ Vestmanaeyjadeild
Hilmisgötu 11 Arnardrangu

Skattstofa 
Vestmannaeyja
Heiðarvegi 15
Stígandi ehf.

Básaskersbryggju 3
Tollvarðafélag 

Íslands
Hrauntúni 34

Verslunin Framtíð ehf.
Bessahrauni 8
Þekkingasetur 
Vestmannaeyja
Strandvegi 50

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður
sem fjárfestir eingöngu í bréfum útgefnum með
ábyrgð íslenska ríkisins.

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa hefur skilað 9,8%
árlegri meðalávöxtun frá ársbyrjun 2001*.

Eign er alltaf laus til útborgunar.

Íslensk verðbréf bjóða 100% afslátt af þóknun
við kaup í Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa
fram til 31.12.2009.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 460 4700
eða kynntu þér málið á www.iv.is

Góður ávöxtunarkostur – einnig í áskrift

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 
30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag 
verðbréfasjóða ÍV hf.  er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu 
og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu www.
iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu 
sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

Íslensk verðbréf eru sjálfstætt, sérhæft eignastýringarfyrirtæki sem þjónað hefur 

einstaklingum og fagfjárfestum í tuttugu og tvö ár.

*Árleg meðalávöxtun frá 15.01.2001 til 31.11.2009.   
  Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð.



Traustur sjóður, örugg samfylgd
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Meginhlutverk LSR er að taka á móti iðgjöldum sjóðfélaga og ávaxta þau 
í sameiginlegum sjóði til að greiða elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri.
Á vef LSR, www.lsr.is, geta sjóðfélagar nálgast yfirlit og séð heildarstöðu 
lífeyrisréttinda sinna og iðgjaldaskil launagreiðenda. 
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