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Efni til birtingar í Lögreglumanninum 
◆ Aðsendar greinar sem birtar eru í blaðinu skulu 

merktar höfundi. Greinin lýsir skoðun höfundar en 

ekki stjórnar LL.  

◆ Forðist skammstafanir. 

◆ Sendið gjarnan með myndir, stafrænar myndir eiga 

að vera í jpg formati. 

◆ 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.

Nú hefur litið dagsins ljós boðað frumvarp 
vegna skipulagsbreytinga í lögreglu sem 
miða að því að fækka lögregluembættunum 
í landinu úr � mmtán (15) í átta (8) – gert 
hafði verið ráð fyrir fækkun í sex (6) með 
því frumvarpi sem lagt var fram á síðasta 
þingi en dagaði upp í Allsherjarnefnd.

Y� rlýst markmið breytinganna er sem 
fyrr að ná fram aukinni hagræðingu auk 
þess að e� a og styrkja lögregluna enn 
frekar!

Enn fækkar lögreglumönnum!  Enn eykst álagið á þá sem eru við 
störf í dag!  Enn erum við að horfa fram á það að gerð viðunandi 
kjarasamnings – með hækkun launa í samræmi við þá ábyrgð sem 
fylgir því star�  að vera lögreglumaður – dragist úr hó�  fram.  Þegar 
þessar línur eru skrifaðar hafa kjarasamningar lögreglumanna verið 
lausir í rúma eitt hundrað og � örutíu (140) daga!!  Þar áður voru 
lögreglumenn með lausa kjarasamninga í rúmt ár!!

Enn hafa engar kannanir verið gerðar, meðal lögreglumanna, á 
hug þeirra til breytinganna!  Enn hafa engar kannanir verið gerðar, 
meðal lögreglumanna, á hug þeirra skipulagsbreytinga sem þegar 
hefur verið ráðist í!  Enn hefur engin úttekt verið gerð, af hálfu 
Ríkisendurskoðunar, á því hvernig til ha�  tekist með þær viðamiklu 
breytingar sem gerðar voru á lögreglunni á landsvísu í byrjun árs 
2007!  Enn hafa engar kannanir verið gerðar, meðal lögreglumanna, 
er lúta að starfsskilyrðum, launakjörum, starfsánægju / starfsanda, 
stjórnun og svo mætti lengi telja!  

Nokkuð undarlegt, kynni einhver að spyrja sjálfan sig, þar sem 
sá hinn sami teldi það eðlilegt að áður en farið yrði í það að breyta 

a� ur, einhverju sem nýlega hefur verið breytt, yrði kannað hvernig 
til hefði tekist með fyrri breytingar.  Nokkuð undarlegt einnig í ljósi 
þess sem er að � nna í ritinu „Sameining ríkisstofnana og tengdar 
breytingar“ sem � ármálaráðuneytið gaf út í desember 2008 en þar 
segir e� irfarandi á bls. 5:

„Töluvert er til af erlendu efni um sameiningu fyrirtækja en lítið 
virðist vera til um aðferðafræði og reynslu af sameiningu opinberra 
stofnana.  Erlendar rannsóknir sem greint er frá í viðauka 1 benda 
til þess að sameiningar og aðrar meiriháttar breytingar skili sjaldan 
þeim árangri sem vonast er e� ir eða í undir 15% tilvika.  Helstu 
ástæður eru sagðar vera þessar:
• Markmið og framtíðarsýn eru ekki nógu skýr eða ekki útskýrð nógu 

vel.
• Fjárhagsleg samlegð er ofmetin.
• Undirbúningi og skipulagningu er áfátt.
• Ekki tekst að kveikja nægan áhuga á sameiningunni.
• Starfsmannamálum er ekki sinnt nógu vel.
• Breytingastar� ð lognast út af áður en því er lokið.
Flestir sem taka þátt í að undirbúa og hrinda sameiningu í framkvæmd, 

gera slíkt aðeins einu sinni á ævinni.  Þar af leiðandi nýtist þekking 
og reynsla sem verður til við eina sameiningu sjaldan a� ur.“
Enn hefur engin vinna verið sett í gang með að skilgreina 1. 

Öryggisstig á Íslandi, 2. Þjónustustig lögreglu og í framhaldi af því 
3. Manna� aþörf lögreglu ákvörðuð og 4. Fjárveitingar til að halda út 
löggæslu á Íslandi í framhaldi af skilgreiningunum úr liðum 1. – 3. 
ákvarðaðar!  Samt telja einhverjir sig geta fullyrt að hægt sé að ná 
fram hagræðingu og sparnaði auk e� ingar og styrkingar!

Snorri Magnússon, formaður LL.
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MAÐURINN

Ég hef áður gert blaðið að umtalsefni í 
pistlum mínum, hvatt lesendur til að láta í 
ljósi skoðanir sínar á efni blaðsins, koma á 
framfæri ábendingum um atriði sem betur 
mætti fara og skrifa greinar sem ætlaðar 
eru til birtingar í blaðinu.  Það verður þó 
að segjast að mjög lítið hefur farið fyrir 
slíku þann tíma sem ég hef starfað hjá LL.  
Sjálfum � nnst mér blaðið vera mikilvæg-
an vettvang fyrir lögreglumenn og málefni 
þeirra, hafa að geyma mikilsverða sögu 
stéttarinnar og um viðfangsefni hvers tíma en blaðið var fyrst ge� ð 
út árið 1981!

Fyrstu árin og reyndar allt til ársins 2006 var á hverjum tíma 
starfandi ritnefnd sem kom að útgáfu blaðsins ásamt starfsmönnum 

skrifstofu LL og auðvitað stjórnarmönnum.  Frá þeim tíma hefur 
útgáfa blaðsins að mestu hvílt á herðum framkvæmdastjóra LL 
en áfram hafa komið að útgáfunni formaður og aðrir starfsmenn 
skrifstofunnar.  

Núverandi stjórn hefur ákveðið að setja af stað tiltekna 
hugmyndavinnu varðandi blaðið, svo sem um efnistök og � eira og 
mun G. Jökull Gíslason leiða þá vinnu.  Er ætlunin að ræða þær 
hugmyndir á formannaráðstefnu LL sem verður haldin þann 6. maí 
nk. og mögulega ýta úr vör með haustinu.  Vil ég nota þetta tækifæri 
og árétta við alla lesendur blaðsins að koma á framfæri skoðunum 
sínum og hugmyndum sem nýst geta okkur í þessari vinnu – allt með 
það markmið í huga að gera veg blaðsins sem mestan þannig að það 
höfði til sem � estra og helst allra lögreglumanna.  Ábendingar má 
senda á netfang LL sem er ll@bsrb.is

Steinar Adolfsson, ritstjóri.
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Nú þegar um það bil eitt ár er liðið frá því að 
eldgosið hófst í Fimmvörðuhálsi og svo nokkrum 
vikum síðar í Eyja� allajökli er kominn tími á að 
ri� a þessa atburði upp í huganum og setja eitthvað 
niður á blað.

Eldgos í Fimmvörðuhálsi.
Þegar ég lagðist á koddann um kl 23:30 að kvöldi 
20. mars 2010 átti ég ekki von á því að 20 mínútum 
síðar færi af stað atburðarás sem myndi kippa mér út 
úr daglegri rútínu næstu tvo og hálfan mánuð. Það 
var svo kl. 23:50 að Adolf  Árnason lögreglumaður 
hringdi í mig og sagði að tilkynning hefði komið til 
lögreglunnar um að eldur sæist ofan á Eyja� allajökli 

og hugsanlega væri eldgos ha� ð í jöklinum. Adolf og 
Einar Þor� nnsson lögreglumaður héldu áleiðis inn 
Fljótshlíðina til að kanna þessa sýn frekar. Meðan á 
því stóð talaði ég við Kjartan Þorkelsson lögreglu-
stjóra sem hafði fengið veður af þessari tilkynningu í 
gegnum bakvakt almannavarnadeildar Ríkislögreglu-
stjóra (AVD-RLS). Við ákváðum að hittast á lögreglu-
stöðinni, sem tímabundið hafði verið � utt í húsnæði 
björgunarsveitarinnar Dagrenningar á Hvolsvelli.

Við hittumst þar nokkrum mínútum síðar. Kjart-
an hafði ha�  samband við jarðskjál� adeild Veður-
stofunnar sem sagði að engar jarðhræringar væri að 
sjá á mælum þeirra. Við ákváðum því að aka á e� ir 
lögreglubifreiðinni inn Fljótshlíðina til að sjá sjál� r 
hvað um væri að vera. Þegar við vorum komnir að 
Sámsstöðum hringdi Adolf a� ur og sagði að það væri 

eldgos

Sveinn Kristján Rúnarsson

- eitt ár er liðið frá því að eldgosið hófst í Fimmvörðuhálsi 
og svo nokkrum vikum síðar í Eyjafjallajökli

eldur í austanverðum Eyja� allajökli, ofan við Þórs-
mörkina og klárlega væri ha� ð eldgos. Í framhaldi 
af þessu hringdi Kjartan í bakvakt AVD-RLS og fyr-
irskipaði rýmingu á öllu áhrifasvæði Eyja� allajökuls, 
sem er Fljótshlíðin, Landeyjar og Eyja� öllin eða um 
800 manns. 

Í framhaldi af því fórum við hvor á sína stjórnstöð, 
hann á Hellu í húsnæði aðgerðastjórnar, en ég fór á 
lögreglustöðina til að sinna vettvangsstjórn og rým-
ingum.

Ekki get ég neitað því að skrýtin til� nning hríslaðist 
um mig þegar rýmingin fór af stað, þarna væru hugs-
anlega að gerast atburðir sem gerðust á 200 ára fresti 
og líkur væru á að þeir gætu ha�  í för með sér miklar 
hörmungar fyrir íbúa svæðisins.

Árið 2003 fór í gang gríðarleg vinna hér á svæðinu 
er varðar hættumat og vinnu við viðbragðsáætlanir 
vegna eldgosa í Kötlu og Eyja� allajökli. Í hættumatinu 
kom fram að ef gos hæ� st í Eyja� allajökli væru líkur 
á því að jökul� óð kæmi undan jöklinum og í versta 
falli yrði það � óð upp á 30.000 m3 pr. sek. Enn fremur 
kom fram í hættumatinu að Katla færi af stað og gos-
ið yrði norðvestan megin í öskjunni, myndi stærsta 
mögulega � óð koma niður með Markar� jóti og vera 
um 300.000 m3 pr. sek. að stærð 

Í framhaldi af hættumatinu var því unnin við-
bragðsáætlun og rýmingaráætlanir gerðar fyrir 
svæðið. Æ� ng var haldin árið 2006 þar sem rýmingar 
voru æfðar bæði í Rangárvalla- og V-Ska� afellssýslu, 
en Katla hefur einnig gríðarstórt áhrifasvæði í V-
Ska� afellssýslu.

Allir íbúar sem voru á rýmingarsvæðinu fengu rým-
ingarboð í síma sína og e� irfarar hófu að tilkynna sig 
inn í vettvangsstjórn. Rýmingin fór á fullu af stað, lög-
reglumenn á frívöktum komu til vinnu, auk þess sem 
aðstoð kom frá starfsfélögum á Selfossi, Reykjavík og 
sérsveit ríkislögreglustjóra (RLS).

Enn fremur þustu að björgunarsveitarmenn í hús 
og fóru í sín verkefni. 

Rýmingin gekk hratt og fumlaust fyrir sig, enda 
ljóst að þarna var á ferðinni björgunarlið sem vann 
vel saman og með það eitt að markmiði að bjarga fólki 
frá bráðri hættu. Allir viðbragðsaðilar gerðu sér grein 
fyrir því að möguleiki var á að fólk væri að y� rgefa 
hýbýli sín í síðasta sinn.

Ýmis verkefni komu upp á meðan rýmingin stóð 
y� r, m.a. voru skemmtanir í gangi á tveimur stöðum 
á rýmingarsvæðinu og þur� i að bregðast hratt við því 
þar sem þar var nokkuð af ölvuðu aðkomufólki sem 
þur� i að koma burt af svæðinu.

Sveinn Kristján Rúnarsson, y� rlögregluþjónn við lögregluna á Hvolsvelli og Atli Árdal, 
varðstjóri fara y� r rýmingar aðfaranótt 21. mars 2010, þegar rýmt var vegna gossins í 
Fimmvörðuhálsi.

Greinahöfundur skoðar gosstöðvarnar á Fimmvörðuhálsi.

Hér er byrjað að gjósa í Eyja� allajökli, 
eins og sjá má er öskufall mikið, 
lögreglumaðurinn sem stendur við lögreglu-
bifreiðina er Atli Árdal.

Hor�  frá Skálakoti 
til norðurs.
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Nú þegar um það bil eitt ár er liðið frá því að 
eldgosið hófst í Fimmvörðuhálsi og svo nokkrum 
vikum síðar í Eyja� allajökli er kominn tími á að 
ri� a þessa atburði upp í huganum og setja eitthvað 
niður á blað.

Eldgos í Fimmvörðuhálsi.
Þegar ég lagðist á koddann um kl 23:30 að kvöldi 
20. mars 2010 átti ég ekki von á því að 20 mínútum 
síðar færi af stað atburðarás sem myndi kippa mér út 
úr daglegri rútínu næstu tvo og hálfan mánuð. Það 
var svo kl. 23:50 að Adolf  Árnason lögreglumaður 
hringdi í mig og sagði að tilkynning hefði komið til 
lögreglunnar um að eldur sæist ofan á Eyja� allajökli 

og hugsanlega væri eldgos ha� ð í jöklinum. Adolf og 
Einar Þor� nnsson lögreglumaður héldu áleiðis inn 
Fljótshlíðina til að kanna þessa sýn frekar. Meðan á 
því stóð talaði ég við Kjartan Þorkelsson lögreglu-
stjóra sem hafði fengið veður af þessari tilkynningu í 
gegnum bakvakt almannavarnadeildar Ríkislögreglu-
stjóra (AVD-RLS). Við ákváðum að hittast á lögreglu-
stöðinni, sem tímabundið hafði verið � utt í húsnæði 
björgunarsveitarinnar Dagrenningar á Hvolsvelli.

Við hittumst þar nokkrum mínútum síðar. Kjart-
an hafði ha�  samband við jarðskjál� adeild Veður-
stofunnar sem sagði að engar jarðhræringar væri að 
sjá á mælum þeirra. Við ákváðum því að aka á e� ir 
lögreglubifreiðinni inn Fljótshlíðina til að sjá sjál� r 
hvað um væri að vera. Þegar við vorum komnir að 
Sámsstöðum hringdi Adolf a� ur og sagði að það væri 
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Rýmingu var lokið um þremur klst. e� ir að hún 
hafði verið ákveðin og höfðum við þá y� rsýn y� r alla 
þá íbúa sem búa á rýmingarsvæðinu. Um leið og birti 
aðeins gátum við metið stöðuna. Á svipuðum tíma 
fengum við fregnir um að eldgosið væri ekki undir 
jöklinum heldur í Fimmvörðuhálsi og því engin � óða-
hætta. Því var ákveðið � jótlega í birtingu að hleypa 
bændum inn á rýmingarsvæðið.

Í ljós kom að þarna var um smágos að ræða sem sást 
vel frá mörgum stöðum í nágrenninu og vakti mikla 
athygli landsmanna og annarra ferðamanna. Næstu 
dagar fóru í það að koma skipulagi á umferð á svæð-
inu. Strax hófust jeppaferðir, gönguferðir og � ugferðir 
að gosstöðvunum um leið og ljóst var hvert umfang 
gossins varð. 

Verkefni lögreglumanna hér í umdæminu breyttust 
gríðarlega þennan tíma og ekki er ofsögum sagt að 
þetta gos ha�  heltekið allan okkar tíma. Lögreglumenn 
færðu sig strax y� r á sólarhringsvaktir og skiptu með 
sér verkum, frí voru lítið sem ekkert inni í myndinni 
fyrstu dagana og voru allir tilbúnir að leggja á sig alla 
þá vinnu sem þur� i til að sinna þeim verkefnum sem 
upp komu. Ómetanleg er sú aðstoð sem við fengum 
frá sérsveit ríkislögreglustjórans í þessum atburðum, 
þar sem hér voru tveir til a.m.k. sex sérsveitarmenn 
allan sólarhringinn meðan á gosinu stóð. 

Talið er að hátt í 100.000 manns ha�  farið að eld-
stöðvunum við Fimmvörðuháls til að skoða þær. 

Enn fremur var gríðarleg umferð um Fljótshlíðina 
og inn í Þórsmörk af akandi ferðamönnum sem og 
göngufólki.

Ljóst var að ekki væri hægt að hleypa fólki upp 
að gosstöðvunum án gæslu og var ákveðið að björg-
unarsveitir myndu vakta svæðið. Mjög � jótt kom í 
ljós að almenningur virti ekki tilmæli björgunarsveit-
armanna og var því ljóst að lögregluvakt þur� i á svæð-
ið. Við fengum því leigðan bíl frá bílaleigunni ÍSAK 
til að sinna verkefnum á jöklinum. Um var að ræða 
38“ breyttan Land Rover, ÍSAK 1, sem breytt var í lög-
reglubíl í skyndi. Brýn þörf var á seinnipartsvakt � esta 
daga og allan daginn um helgar, þegar mesta umferðin 
var á svæðinu.  

Fimmvörðuhálsinn er talinn ein hættulegasta 
gönguleið landsins. Greinilegt var að öll tól og tæki 
voru dregin út úr bílskúrum landsmanna til að kom-
ast á jökul og berja gosið augum. Þangað þusti að fólk 
gangandi, illa búið og ónestað. Um var að ræða a.m.k. 
9 klst göngu í heildina og jafnvel kælingu niður í -
25°C. 

Lögreglumenn og björgunarsveitarmenn urðu því 
að tæma jökulinn á hverju kvöldi og fylgjast þannig 
með örmagna fólki og koma því til bjargar og aðstoðar, 
en ljóst er að mörgum mannslífum var bjargað af 
þessu fólki sem þarna stóð vaktina.

Rýming á Fimmvörðuhálsi
Að kvöldi 31. mars opnaðist skyndilega ný sprunga á 
Fimmvörðuhálsi, sem varð til þess að þur� i að rýma 
svæðið í skyndi, en talið var að nærri 1000 manns 
væru á staðnum. Því var gripið til rýmingar og voru 
þá á jöklinum tveir lögreglumenn, þeir Sveinn Ægir 
Árnason og Ásgeir Örn Ásgeirsson. Þeir tóku að sér 
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Reykjavík
1912 ehf.

Klettagörðum 19
A. Wendel ehf.
Tangarhöfða 1

Aðal tannsmíðastofan  - 
Klíniskur tannsmíðameistar

Hátúni 8
Aðalvík ehf.
Ármúla 15

AH Lögmenn ehf.
Þrándarseli 2
Ale� i ehf. - 

Byggingaverktakar
Þarabakka 2

Alhliða pípulagnir
Bæjar� öt 6
Alþjóðlegar 

bifreiðatryggingar á Íslandi
Borgartúni 35
Antikmunir

Klapparstíg 40
Arctic ra� ing ehf.

Laugavegi 11
Arev verðbréfafyrirtæki hf.

Bankastræti 5
Arkís ehf. - Arkitektar

Höfðatúni 2
Asía ehf.

Laugavegi 10
ATOZ Alhliða 

Viðskiptaráðgjöf sf.
Borgarbúni 3

Auglýsingastofan 
ENNEMM ehf.
Brautarholti 10

Austur Indíafélagið
Hver� sgötu 56

Árni Reynisson ehf.
Laugavegi 170

Ásbjörn Ólafsson ehf.
Köllunarklettsvegi 6

Ásfell ehf.
Fremristekk 11

B.B. Bílasalan ehf.
Smiðshöfða 17

B.K. � utningar ehf.
Krosshömrum 2

Babysam Skeifunni 8
Skeifunni 8
Bakkus ehf.

Héðinsgötu 1
Barnalæknaþjónustan ehf.
Egilsgötu 3 Domus Med

Bernhö� sbakarí ehf.
Bergstaðastræti 13

Bifreiðabyggingar sf.
Tangarhöfða 5

Bifreiðastillingar Nicolai
Faxafeni 12

Bifreiðastjórafélagið Frami
Fellsmúla 24-26

Bifreiðastjórafélagið Sleipnir
Mörkinni 6

Bílahöllin - Bílaryðvörn hf.
Bíldshöfða 5

Bílaleigan AKA ehf.
Vagnhöfða 25
Bílalíf, bílasala

Kletthálsi 2
Bílamálun Sigursveins  

Sigurðssonar
Hyrjarhöfða 4

Bílasala Guð� nns
Stórhöfða 15

Bílasalan Höfðahöllin
Tangabryggju 14-16

Bílasmiðurinn hf.
Bíldshöfða 16
Bílvirkinn ehf.
Súðarvogi 46

Björnsbakarí ehf.
Klapparstíg 3 v/Skúlagötu
Blaðamannafélag Íslands

Síðumúla 23
Blómabúðin Hlíðablóm - 

Háleitisbraut 68
Háaleitisbraut 68

Blómastofa Frið� nnss
Suðurlandsbraut 10

Booztbar/Ísbar
Grandavegi 45

Borgarbílastöðin ehf.
Skúlatúni 2

Borgarpylsur
Skeifunni 5

Bólstrun Ásgríms ehf.
Bergstaðarstræti 2

Bólstrunin Miðstræti 5
Miðstræti 5

Bón-Fús
Flétturima 27

Bónus
Skútuvogi 13

BSRB
Grettisgötu 89

Búseti
Skeifan 19

Byggingafélag Gylfa og 
Gunnars hf.

Borgartúni 31
BYR Sparisjóður

Borgartúni 18
Cafe konditori
Grensásveg 26

Celtic Cross ehf.
Pósthólf 399

Cetus ehf
Höfðabakka 9

Danica sjávarafurðir ehf.
Suðurgötu 10
Dentalstál ehf.

Hver� sgötu 105
Devitos Pizza við Hlemm

Laugavegi 126
DFK Endurskoðun ehf.

Skipholti 50d
DHL á Íslandi
Skútuvogi 1d

Dímon Lína ehf.
Súðarvogi 6

Dómsmála og mannréttinda 
ráðuneyti

Skuggasundi
Dúkarinn Óli Már
Langholtsvegi 143

Dvalar og hjúkrunarheimilið 
Grund

Hringbraut 50
Dýraspítalinn í Víðidal ehf

Víðidal
E. Sigurjónsson 

lögmannsstofa ehf
Suðurlandsbraut 4- 4.h.

E.F. Ben ehf.
Dugguvogi 17-19
E� ing stéttarfélag

Sætúni 1

Efnalaugin Katla
Laugarásvegi 1

Efnalaugin Perlan ehf
Langholtsvegi 113

Eico ehf.
Skútuvogi 6

Eignamiðlunin ehf.
Síðumúla 21

Einar Ben, Veitingahús
Veltusundi 1
Eirberg ehf

Stórhöfða 25
Eirvík heimilistæki hf.

Suðurlandsbraut 22
Ellen Ingvadóttir lögg. 

dómtúlkur og skjalþýðandi
Brautarholti 28

Endurskoðun og 
reikningsskil hf.

Stangarhyl 5
Erluís

Fákafeni 9
Extón ehf.

Fiskislóð 10
Farmanna- og 

� skimannasamband 
Íslands

Grensásvegi 13
Faxa� óahafnir
Tryggvagötu 17

Felgur-smiðja ehf.
Axarhöfða 16

Ferðamálastofa Íslands
Lækjargötu 3

Félag íslenskra 
bifreiðaeigenda
Borgartúni 33
Félag íslenskra 

hljómlistarmanna
Rauðagerði 27

Félag Skipstjórnarmanna
Grensásvegi 13

Félagsbústaðir hf.
Hallveigastíg 1
Fjallamenn ehf.
Skútuvogi 12e

Fjárhagsþjónustan ehf.
Strýtuseli 14

Flugþjónustan ehf.
Reykjavíkur� ugvelli

Formprent
Hver� sgötu 78

Forum Lögmenn
Aðalstræti 6 - 5.hæð

Fótaaðgerðastofa 
Reykjavíkur ehf.

Háaleitisbraut 58-60
Frakt� utningar ehf.

Seljugerði 1
Freyðing ehf.
Pósthólf 9309

Fröken Júlía ehf
Álfabakka 14a

G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Draghálsi 6-9

G.S. varahlutir ehf.
Bíldshöfða 14
Gallerí Fold

Rauðarárstíg 14
Garðmenn ehf.
Skipasundi 83

Gáski ehf. - Sjúkraþjálfun
Bolholti 8
Geiri ehf.

Bíldshöfða 16

GG - Optik ehf.
Kringlunni 4-12

Gilbert úrsmiður Laugavegi 
62

Laugavegi 62
Gistiheimilið Baldursbrá

Laufásvegi 41
Gistihúsið Ísafold

Bárugötu 11
Gjögur hf.

Kringlunni 7
Glóbus hf.

Skútuvogi 1f
Glófaxi ehf. blikksmiðja

Ármúla 42
Gnýr sf.

Stallaseli 3
Grandaka�   ehf.
Grandagarði 101
Grant � ornton 

endurskoðun
Suðurlandsbraut 20

Grásteinn ehf.
Grímshaga 3
Grensáskirkja

Háaleitisbraut 66
Grensásvideo ehf.

Grensásvegi 24
Grillhúsið Tryggvagötu

Tryggvagötu 20 Bryggjuhús
Gró ehf.

Skútuvogi 10b
Guðmundur Jónasson ehf.

Borgartúni 34
Gull- og silfursmiðjan Erna 

hf.
Skipholti 3
Gullkistan

Frakkastíg 10
Gullsmiðurinn í Mjódd

Álfabakka 14b
Gústaf Þór Tryggvason hrl.
Tjarnargötu 10d Box 1067

Hafnarsmiðjan ehf
Grandagarði 18

Hagkaup hf. Skrifstofa
Holtagörðum/Holtaveg

Hamborgarabúllan
Box 131

Harka ehf.
Hamarshöfða 7

Haukur Þorsteinsson 
tannlæknir

Óðinsgötu 4
Hárgreiðslustofa Heiðu

Ál� eimum 11a
Hárgreiðslustofan Greiðan 

ehf
Háaleitisbraut 58-60
Hársnyrtistofa Dóra
Langholtsvegi 128

Hátækni ehf.
Vatnagarðar 20
Heilsa Nr.1 ehf.
Barðastöðum 67

Heilsubrunnurinn ehf.
Kirkjuteigi 21

Heimabíó/James Bönd
Skipholti 9

Hereford steikhús
Laugavegi 53b

Herrahúsið Herrabúðin hf.
Laugavegi 47

Héraðsdómur Reykjavíkur
Dómshúsinu v/ Lækjartorg

Hilmar D. Ólafsson ehf.
Langholtsvegi 13

Híbýli og skip ehf.
Hver� sgötu 105

Hjá Dóra ehf. - Matsala í 
Mjóddinni

Þönglabakka 1
Hjá Jóa Fel.

Holtagörðum
Hjálpræðisherinn á Íslandi

Box 372
Hjólbarðaverkstæði 

Grafarvogs
Gylfa� öt 3

Hjólbarðaverkstæði 
Sigurjóns ehf.

Hátúni 2a
Hlað sf.

Bíldshöfða 12
Hljóðfærahúsið ehf

Síðumúla 20
Hljóðfæraverslun Pálmars 

Árna
Rangárseli 6

HM Bókhald ehf
Kringlunni 7
Hókus Pókus
Laugavegi 69
Hótel Frón

Laugavegi 22
Hótel Leifur Eiríksson ehf.

Skólavörðustíg 45
Hótel Óðinsvé

Þórsgötu 1
Hreinsibílar ehf.

Hesthálsi 6-8
Hreinsitækni ehf.

Stórhöfða 37
Hrey� ll

Fellsmúla 26
Hrif - Heilsue� ing innan 

fyrirtækja ehf.
Ármúla 44

Hringrás hf.
Klettagörðum 9

HS Pípulagnir ehf.
Hraunbæ 78

HU - Vegamót
Vegamótastíg 4

Hugvit hf.
Tunguhálsi 19
Humarhúsið

Amtmannsstíg 1
Hundahótelið að Leirum

Leirum
Hvalaskoðun 

Reykjavíkur ehf./Elding
Ægisgarði 7

Höfðaka�   ehf.
Vagnhöfða 11

Iceland Travel ehf.
Skútuvogi 13a

IÐAN Fræðslusetur
Hallveigarstíg 1

Iðntré ehf.
Draghálsi 10

Iso�  á Íslandi ehf.
Skeifunni 11b

Íslandspóstur hf.
Stórhöfða 29

Íslenska gámafélagið
Gufunesi
Íslenskir 

� allaleiðsögum ehf.
Vagnhöfða 7

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Rýmingu var lokið um þremur klst. e� ir að hún 
hafði verið ákveðin og höfðum við þá y� rsýn y� r alla 
þá íbúa sem búa á rýmingarsvæðinu. Um leið og birti 
aðeins gátum við metið stöðuna. Á svipuðum tíma 
fengum við fregnir um að eldgosið væri ekki undir 
jöklinum heldur í Fimmvörðuhálsi og því engin � óða-
hætta. Því var ákveðið � jótlega í birtingu að hleypa 
bændum inn á rýmingarsvæðið.

Í ljós kom að þarna var um smágos að ræða sem sást 
vel frá mörgum stöðum í nágrenninu og vakti mikla 
athygli landsmanna og annarra ferðamanna. Næstu 
dagar fóru í það að koma skipulagi á umferð á svæð-
inu. Strax hófust jeppaferðir, gönguferðir og � ugferðir 
að gosstöðvunum um leið og ljóst var hvert umfang 
gossins varð. 

Verkefni lögreglumanna hér í umdæminu breyttust 
gríðarlega þennan tíma og ekki er ofsögum sagt að 
þetta gos ha�  heltekið allan okkar tíma. Lögreglumenn 
færðu sig strax y� r á sólarhringsvaktir og skiptu með 
sér verkum, frí voru lítið sem ekkert inni í myndinni 
fyrstu dagana og voru allir tilbúnir að leggja á sig alla 
þá vinnu sem þur� i til að sinna þeim verkefnum sem 
upp komu. Ómetanleg er sú aðstoð sem við fengum 
frá sérsveit ríkislögreglustjórans í þessum atburðum, 
þar sem hér voru tveir til a.m.k. sex sérsveitarmenn 
allan sólarhringinn meðan á gosinu stóð. 

Talið er að hátt í 100.000 manns ha�  farið að eld-
stöðvunum við Fimmvörðuháls til að skoða þær. 

Enn fremur var gríðarleg umferð um Fljótshlíðina 
og inn í Þórsmörk af akandi ferðamönnum sem og 
göngufólki.

Ljóst var að ekki væri hægt að hleypa fólki upp 
að gosstöðvunum án gæslu og var ákveðið að björg-
unarsveitir myndu vakta svæðið. Mjög � jótt kom í 
ljós að almenningur virti ekki tilmæli björgunarsveit-
armanna og var því ljóst að lögregluvakt þur� i á svæð-
ið. Við fengum því leigðan bíl frá bílaleigunni ÍSAK 
til að sinna verkefnum á jöklinum. Um var að ræða 
38“ breyttan Land Rover, ÍSAK 1, sem breytt var í lög-
reglubíl í skyndi. Brýn þörf var á seinnipartsvakt � esta 
daga og allan daginn um helgar, þegar mesta umferðin 
var á svæðinu.  

Fimmvörðuhálsinn er talinn ein hættulegasta 
gönguleið landsins. Greinilegt var að öll tól og tæki 
voru dregin út úr bílskúrum landsmanna til að kom-
ast á jökul og berja gosið augum. Þangað þusti að fólk 
gangandi, illa búið og ónestað. Um var að ræða a.m.k. 
9 klst göngu í heildina og jafnvel kælingu niður í -
25°C. 

Lögreglumenn og björgunarsveitarmenn urðu því 
að tæma jökulinn á hverju kvöldi og fylgjast þannig 
með örmagna fólki og koma því til bjargar og aðstoðar, 
en ljóst er að mörgum mannslífum var bjargað af 
þessu fólki sem þarna stóð vaktina.

Rýming á Fimmvörðuhálsi
Að kvöldi 31. mars opnaðist skyndilega ný sprunga á 
Fimmvörðuhálsi, sem varð til þess að þur� i að rýma 
svæðið í skyndi, en talið var að nærri 1000 manns 
væru á staðnum. Því var gripið til rýmingar og voru 
þá á jöklinum tveir lögreglumenn, þeir Sveinn Ægir 
Árnason og Ásgeir Örn Ásgeirsson. Þeir tóku að sér 
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vettvangsstjórn á jöklinum og stýrðu rýmingu hans 
með miklum sóma og var öllu fólki komið í öruggt 
skjól og � arlægt af gosstöðvunum á undraverðum 
tíma.

A� ur hófst � örið á Fimmvörðuhálsinum þegar 
umferð var hleypt á hann að nýju e� ir umsögn 
vísindamanna um að slíkt væri í lagi. Ljóst var að nær 
ómögulegt var að loka aðgengi að svæðinu, en hægt 
er að komast að svæðinu frá mörgum mismunandi 
stöðum.

Leit að týndu fólki
Gríðarlegur � öldi fólks heimsótti eldstöðvarnar og 
nágrenni þeirra um páskahátíðina, enda veður með 
eindæmum gott alla páskadagana. Umferðaröngþveiti 
myndaðist í Fljótshlíðinni, þegar hundruð bíla og 
þúsundir manna hópuðust þar að til að berja gosið 
augum í � arska. 

Ekki komust allir heilu og höldnu heim e� ir þá 
helgi, en á öðrum degi páska var þriggja einstaklinga 
saknað. Þau höfðu ætlað austur í Fljótshlíð til að berja 
eldstöðvarnar augum. Þau skiluðu sér ekki heim 
e� ir heimsóknina, en höfðu sett sig í samband við 
lögreglumenn aðfararnótt 5. apríl og óskað aðstoðar, 
en hringdu svo a� ur skömmu síðar og afþökkuðu 
aðstoð. E� irgrennslan hófst á svæðinu að kvöldi 
5. apríl sem hélt áfram um nóttina og daginn e� ir. 
Fengin var aðstoð frá björgunarsveitum á svæðinu 
og Landhelgisgæslunni sem sendi þyrlu til leitar á 
svæðinu, en afar litlar upplýsingar og ónákvæmar 
höfðu borist um ferðir þeirra. Um miðjan dag 6. apríl 
fannst kona á gangi við Einhyrnings� atir og vísaði 
hún þyrluáhöfninni á staðinn þar sem hún taldi 
hugsanlegt að bíll þeirra væri. Hún kvað tvo félaga 
sína, karl og konu, hafa y� rge� ð bifreiðina nokkru á 
undan henni til að leita aðstoðar, en hún hafði ekki 
séð fólkið síðan, a� akaveður hafði verið á svæðinu hjá 
þeim. Í framhaldi af þessu var kölluð út víðtæk leit á 
svæðinu.

Félagar konunnar fundust svo látnir í nokkurri 
� arlægð frá bifreiðinni skömmu síðar, en þau höfðu 
orðið úti í slæmu veðri sem gekk y� r svæðið á öðrum 
degi páska. Þau voru illa búin og alls ekki klár í útivist 
á � öllum. En við nánari skoðun kom í ljós að þau 
höfðu farið í ranga átt þegar aka átti heim í kjölfar þess 
að gosstöðvarnar voru skoðaðar.

Eldgos í Eyja� allajökli
Að kvöldi 13. apríl var haldinn rýnifundur með 
björgunarsveitum í kjölfar leitarinnar um páskana. 

Sama dag höfðu vísindamenn talið ljóst að eldgosinu 
í Fimmvörðuhálsi væri lokið og því töldum við að 
færi að róast hjá okkur. Við höfðum ákveðið að þetta 
skyldi vera síðasta vakt sérsveitarmanna á svæðinu og 
þeim þökkuð aðstoðin.

Ég kom heim af fundinum um kl. 22:30. Rúmri 1 
klst. e� ir að ég kom heim til mín og ætlaði að leggjast 
á koddann hringdi Kjartan lögreglustjóri í mig og bað 
mig að koma í stöð því líklega væri að he� ast gos í 
Eyja� allajökli.

Ég fór því strax út á lögreglustöð/björgunarsveitarhús 
og þar hófum við að hringja í fólk sem bjó undir 
Eyja� öllunum og undirbúa það fyrir rýmingu. Um 
kl. 03:00 um nóttina voru svo send allsherjarboð 
á alla íbúana sem búa í Fljótshlíð, Landeyjum 
og Eyja� öllum um að rýma a� ur skv. skipulagi. 
Lögreglumenn frá Selfossi og sérsveit RLS, ásamt 
björgunarsveitarmönnum af svæðinu komu a� ur til 
aðstoðar við rýmingu.

A� ur hófst rýmingin og gekk hún mjög vel. Flóð 
kom svo niður Gígjökul og Svaðbælisá þegar fór að 
líða á morguninn. Þegar � óðið fór af stað var ákveðið 
að rjúfa veginn við Markar� jótsbrúna. 

Adolf Árnason og Magnús Ragnarsson lögreglu-
menn voru staddir austan megin við Markar� jóts-
brúna vegna rýminganna þegar vegurinn var ro� nn 
og því ljóst að þeir kæmu ekki heim í bráð. Þeir lok-
uðust af næstu tvo sólarhringa, á milli vatna þar sem 
einnig � æddi við Svaðbælisána og brúin þar y� r því 
lokuð og ekki fært til Víkur. Þeir stóðu því vaktina í 48 
klst. sam� eytt, en komust í mat, skjól og jafnvel sturtu 
í � öldahjálparstöðvum sem opnaðar höfðu verið á 
svæðinu fyrir fólkið sem rýmdi.

Um leið og � óðið var komið fram og ljóst að ekki 
væru íbúðarhús í hættu var íbúum a� ur hleypt inn á 
svæðið, undir e� irliti og skráningu. 

Fimmtánda apríl um kl 18:30 kom annað stórt � óð 
niður úr Gígjökli og var ákveðið að rýma allt svæðið í 
þriðja sinn. Við vissum þó að stór hluti íbúanna hafði 
ekki snúið a� ur heim til næturdvalar, þó voru � estir 
heima við til að sinna skepnum. Þriðja rýmingin gekk 
jafnvel og hinar tvær. En við kepptumst við að hleypa 
fólki a� ur til síns heima um leið og hægt var, en � óðið 
varð ekki eins stórt og uppha� ega stefndi í og því ekki 
byggingar í hættu þannig að fólk fékk að snúa a� ur til 
síns heima.

Á næstu dögum fór að berast y� r byggðina gríðar-
legt öskufall, sem mest snart íbúa suður af jöklinum. 
Öskufallið var sleitulaust alla þá daga sem gosið stóð 
eða allt fram í byrjun júní og barst askan allt austur 
í Ál� aver og Meðalland, Vík í Mýrdal og vestur til 
Reykjavíkur. 

Fyrstu dagana e� ir að gosið hófst hringdi lögreglu-
maður á hverju kvöldi í þá íbúa sem bjuggu á þeim 
stöðum sem voru næstir Markar� jóti og Svaðbælisá. 
Tilgangur símtalanna var fyrst og fremst sálgæsla og 
að upplýsa um stöðuna eins og hún var hverju sinni. 

A� ur voru sérsveitarmenn komnir á staðinn og 
stóðu sólarhringsvaktir okkur við hlið allan tímann 
allt frá því að vera tveir til sex manns í einu á svæðinu 
frá Hvolsvelli að Kirkjubæjarklaustri e� ir verkefnum 
og ástandi.

Þeir tæpu tveir mánuðir sem liðu á meðan gosið í 
Eyja� allajökli stóð y� r liðu í minningunni eins og tveir 
dagar. Öll þau verkefni, sem unnin voru í samvinnu við 
íbúa, sveitarstjórnir í umdæminu, stjórnvöld og alla þá 
einstaklinga og stofnanir sem komu að björgunar og 

hjálparstörfum og má þá ekki gleyma Víði Reynissyni 
og hans góða starfsfólki í AVD-RLS, voru leyst á 
fumlausan hátt og af mikilli y� rvegun. Þetta var unnið 
sem stórt verkefni frá uppha�  og menn voru sífellt að 
reyna að hugsa fram í tímann. Haldnir voru fundir 
nær daglega fyrstu vikurnar með almannavarnanefnd 
Rangárvalla- og V-Ska� afellssýslu þar sem farið var 
y� r stöðuna með vísindamönnum og starfsmönnum 
AVD-RLS.

E� irvinnan
Óhætt er að segja að verkefni sem þetta marki mann 
fyrir lífstíð. Reynslan sem byggðist upp í þessum at-
burðum sem höfðu áhrif vítt og breitt út fyrir land-
steinana eiga seint e� ir að líða úr minni mínu. Of-
arlega í huga mér er ánægja með að hafa tekið þátt 
í undirbúningsvinnu við gerð viðbragðs- og rýming-
aráætlana og að hafa gengið í allar þessar aðgerðir vit-
andi að fyrir lægju tilbúnar áætlanir um viðbrögð við 
vá af þessari stærðargráðu, þannig að hver ákvörðun 
yrði tekin með þekkingu, festu og öryggi. Haldnir 
hafa verið ófáir íbúafundir hér í umdæminu bæði fyr-
ir, meðan og á e� ir þessa miklu atburði. Í uppha�  var 
farið y� r áætlanir, þær kynntar og fólki ge� nn kostur 
á að koma með sínar skoðanir. Meðan á atburðum 
stóð voru haldnir íbúafundir til að fara y� r stöðuna 
hverju sinni til að halda fólki upplýstu. Nú ári síðar 
erum við enn að halda íbúafundi til að líta y� r farinn 
veg og fá álit íbúa og þátttakenda í þessu gríðarstóra 
verkefni sem rýna í það með okkur til gagns.

Þessar áætlanir sem unnar hafa verið hér á svæðinu 
með miklu samstar�  við AVD-RLS hafa vakið mikla 
athygli erlendis og höfum við farið nokkrar ferðir 
utan til að kynna þessar áætlanir og hvernig þær voru 
byggðar upp.

Efst er mér í huga mikið þakklæti til allra þeirra 
viðbragðsaðila sem lögðu á sig gríðarlega vinnu svo 
þessi viðbrögð gengju öll upp. Lögreglumönnum hér 
við embætti lögreglustjórans á Hvolsvelli er ég sér-
staklega þakklátur fyrir hversu vel þeir brugðust við 
öllum verkefnum sem þeim voru fengin í hendur og 
leyst voru á faglegan og góðan hátt, þrátt fyrir langar 
vaktir og miklar vökur.

Ekki má gleyma þökk til aðstandenda okkar sem 
tóku þátt í þessu verkefni, en þessa tæpa þrjá mánuði 
sem þetta verkefni stóð y� r tókum við ekki mikinn 
þátt í heimilislí� nu og vorum sjaldan heima.

Hægt væri að safna efni í heila bók varðandi þessa 
atburði, en ég hef hér stiklað á stóru og farið hratt y� r 
sögu.

Í lokin vil ég hvetja lögregluy� rvöld á Íslandi til 
að huga að almannavörnum í sínum héruðum, því 
of seint er að setja upp varnir og koma á samstar�  
milli viðbragðsaðila þegar atvikið skellur á. Stjórn 
neyðaraðgerða er á höndum lögreglustjóra og því 
nauðsynlegt fyrir lögreglu að hafa skipulagið tiltækt 

og vera viðbúin því að takast á við hvers kyns verk-
efni sem upp geta komið. Við búum í landi elds og 
ísa og það er okkar skylda að vera viðbúin hamförum 
sem á geta dunið, hvort heldur sem er af náttúrunnar 
eða manna völdum. Því þykir mér þessi gullna setn-
ing Víðs Reynissonar, deildarstjóra AVD-RLS, eiga vel 
við sem lokaorð: „ If you failure to plan, you plan to 
failure.“

Sveinn Kristján Rúnarsson, 
y� rlögregluþjónn við lögregluna á Hvolsvelli.

Grafa að rjúfa veginn við Seljalandsmúla.

Lokun við Þórólfsfell í Fljótshlíð.
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vettvangsstjórn á jöklinum og stýrðu rýmingu hans 
með miklum sóma og var öllu fólki komið í öruggt 
skjól og � arlægt af gosstöðvunum á undraverðum 
tíma.

A� ur hófst � örið á Fimmvörðuhálsinum þegar 
umferð var hleypt á hann að nýju e� ir umsögn 
vísindamanna um að slíkt væri í lagi. Ljóst var að nær 
ómögulegt var að loka aðgengi að svæðinu, en hægt 
er að komast að svæðinu frá mörgum mismunandi 
stöðum.

Leit að týndu fólki
Gríðarlegur � öldi fólks heimsótti eldstöðvarnar og 
nágrenni þeirra um páskahátíðina, enda veður með 
eindæmum gott alla páskadagana. Umferðaröngþveiti 
myndaðist í Fljótshlíðinni, þegar hundruð bíla og 
þúsundir manna hópuðust þar að til að berja gosið 
augum í � arska. 

Ekki komust allir heilu og höldnu heim e� ir þá 
helgi, en á öðrum degi páska var þriggja einstaklinga 
saknað. Þau höfðu ætlað austur í Fljótshlíð til að berja 
eldstöðvarnar augum. Þau skiluðu sér ekki heim 
e� ir heimsóknina, en höfðu sett sig í samband við 
lögreglumenn aðfararnótt 5. apríl og óskað aðstoðar, 
en hringdu svo a� ur skömmu síðar og afþökkuðu 
aðstoð. E� irgrennslan hófst á svæðinu að kvöldi 
5. apríl sem hélt áfram um nóttina og daginn e� ir. 
Fengin var aðstoð frá björgunarsveitum á svæðinu 
og Landhelgisgæslunni sem sendi þyrlu til leitar á 
svæðinu, en afar litlar upplýsingar og ónákvæmar 
höfðu borist um ferðir þeirra. Um miðjan dag 6. apríl 
fannst kona á gangi við Einhyrnings� atir og vísaði 
hún þyrluáhöfninni á staðinn þar sem hún taldi 
hugsanlegt að bíll þeirra væri. Hún kvað tvo félaga 
sína, karl og konu, hafa y� rge� ð bifreiðina nokkru á 
undan henni til að leita aðstoðar, en hún hafði ekki 
séð fólkið síðan, a� akaveður hafði verið á svæðinu hjá 
þeim. Í framhaldi af þessu var kölluð út víðtæk leit á 
svæðinu.

Félagar konunnar fundust svo látnir í nokkurri 
� arlægð frá bifreiðinni skömmu síðar, en þau höfðu 
orðið úti í slæmu veðri sem gekk y� r svæðið á öðrum 
degi páska. Þau voru illa búin og alls ekki klár í útivist 
á � öllum. En við nánari skoðun kom í ljós að þau 
höfðu farið í ranga átt þegar aka átti heim í kjölfar þess 
að gosstöðvarnar voru skoðaðar.

Eldgos í Eyja� allajökli
Að kvöldi 13. apríl var haldinn rýnifundur með 
björgunarsveitum í kjölfar leitarinnar um páskana. 

Sama dag höfðu vísindamenn talið ljóst að eldgosinu 
í Fimmvörðuhálsi væri lokið og því töldum við að 
færi að róast hjá okkur. Við höfðum ákveðið að þetta 
skyldi vera síðasta vakt sérsveitarmanna á svæðinu og 
þeim þökkuð aðstoðin.

Ég kom heim af fundinum um kl. 22:30. Rúmri 1 
klst. e� ir að ég kom heim til mín og ætlaði að leggjast 
á koddann hringdi Kjartan lögreglustjóri í mig og bað 
mig að koma í stöð því líklega væri að he� ast gos í 
Eyja� allajökli.

Ég fór því strax út á lögreglustöð/björgunarsveitarhús 
og þar hófum við að hringja í fólk sem bjó undir 
Eyja� öllunum og undirbúa það fyrir rýmingu. Um 
kl. 03:00 um nóttina voru svo send allsherjarboð 
á alla íbúana sem búa í Fljótshlíð, Landeyjum 
og Eyja� öllum um að rýma a� ur skv. skipulagi. 
Lögreglumenn frá Selfossi og sérsveit RLS, ásamt 
björgunarsveitarmönnum af svæðinu komu a� ur til 
aðstoðar við rýmingu.

A� ur hófst rýmingin og gekk hún mjög vel. Flóð 
kom svo niður Gígjökul og Svaðbælisá þegar fór að 
líða á morguninn. Þegar � óðið fór af stað var ákveðið 
að rjúfa veginn við Markar� jótsbrúna. 

Adolf Árnason og Magnús Ragnarsson lögreglu-
menn voru staddir austan megin við Markar� jóts-
brúna vegna rýminganna þegar vegurinn var ro� nn 
og því ljóst að þeir kæmu ekki heim í bráð. Þeir lok-
uðust af næstu tvo sólarhringa, á milli vatna þar sem 
einnig � æddi við Svaðbælisána og brúin þar y� r því 
lokuð og ekki fært til Víkur. Þeir stóðu því vaktina í 48 
klst. sam� eytt, en komust í mat, skjól og jafnvel sturtu 
í � öldahjálparstöðvum sem opnaðar höfðu verið á 
svæðinu fyrir fólkið sem rýmdi.

Um leið og � óðið var komið fram og ljóst að ekki 
væru íbúðarhús í hættu var íbúum a� ur hleypt inn á 
svæðið, undir e� irliti og skráningu. 

Fimmtánda apríl um kl 18:30 kom annað stórt � óð 
niður úr Gígjökli og var ákveðið að rýma allt svæðið í 
þriðja sinn. Við vissum þó að stór hluti íbúanna hafði 
ekki snúið a� ur heim til næturdvalar, þó voru � estir 
heima við til að sinna skepnum. Þriðja rýmingin gekk 
jafnvel og hinar tvær. En við kepptumst við að hleypa 
fólki a� ur til síns heima um leið og hægt var, en � óðið 
varð ekki eins stórt og uppha� ega stefndi í og því ekki 
byggingar í hættu þannig að fólk fékk að snúa a� ur til 
síns heima.

Á næstu dögum fór að berast y� r byggðina gríðar-
legt öskufall, sem mest snart íbúa suður af jöklinum. 
Öskufallið var sleitulaust alla þá daga sem gosið stóð 
eða allt fram í byrjun júní og barst askan allt austur 
í Ál� aver og Meðalland, Vík í Mýrdal og vestur til 
Reykjavíkur. 

Fyrstu dagana e� ir að gosið hófst hringdi lögreglu-
maður á hverju kvöldi í þá íbúa sem bjuggu á þeim 
stöðum sem voru næstir Markar� jóti og Svaðbælisá. 
Tilgangur símtalanna var fyrst og fremst sálgæsla og 
að upplýsa um stöðuna eins og hún var hverju sinni. 

A� ur voru sérsveitarmenn komnir á staðinn og 
stóðu sólarhringsvaktir okkur við hlið allan tímann 
allt frá því að vera tveir til sex manns í einu á svæðinu 
frá Hvolsvelli að Kirkjubæjarklaustri e� ir verkefnum 
og ástandi.

Þeir tæpu tveir mánuðir sem liðu á meðan gosið í 
Eyja� allajökli stóð y� r liðu í minningunni eins og tveir 
dagar. Öll þau verkefni, sem unnin voru í samvinnu við 
íbúa, sveitarstjórnir í umdæminu, stjórnvöld og alla þá 
einstaklinga og stofnanir sem komu að björgunar og 

hjálparstörfum og má þá ekki gleyma Víði Reynissyni 
og hans góða starfsfólki í AVD-RLS, voru leyst á 
fumlausan hátt og af mikilli y� rvegun. Þetta var unnið 
sem stórt verkefni frá uppha�  og menn voru sífellt að 
reyna að hugsa fram í tímann. Haldnir voru fundir 
nær daglega fyrstu vikurnar með almannavarnanefnd 
Rangárvalla- og V-Ska� afellssýslu þar sem farið var 
y� r stöðuna með vísindamönnum og starfsmönnum 
AVD-RLS.

E� irvinnan
Óhætt er að segja að verkefni sem þetta marki mann 
fyrir lífstíð. Reynslan sem byggðist upp í þessum at-
burðum sem höfðu áhrif vítt og breitt út fyrir land-
steinana eiga seint e� ir að líða úr minni mínu. Of-
arlega í huga mér er ánægja með að hafa tekið þátt 
í undirbúningsvinnu við gerð viðbragðs- og rýming-
aráætlana og að hafa gengið í allar þessar aðgerðir vit-
andi að fyrir lægju tilbúnar áætlanir um viðbrögð við 
vá af þessari stærðargráðu, þannig að hver ákvörðun 
yrði tekin með þekkingu, festu og öryggi. Haldnir 
hafa verið ófáir íbúafundir hér í umdæminu bæði fyr-
ir, meðan og á e� ir þessa miklu atburði. Í uppha�  var 
farið y� r áætlanir, þær kynntar og fólki ge� nn kostur 
á að koma með sínar skoðanir. Meðan á atburðum 
stóð voru haldnir íbúafundir til að fara y� r stöðuna 
hverju sinni til að halda fólki upplýstu. Nú ári síðar 
erum við enn að halda íbúafundi til að líta y� r farinn 
veg og fá álit íbúa og þátttakenda í þessu gríðarstóra 
verkefni sem rýna í það með okkur til gagns.

Þessar áætlanir sem unnar hafa verið hér á svæðinu 
með miklu samstar�  við AVD-RLS hafa vakið mikla 
athygli erlendis og höfum við farið nokkrar ferðir 
utan til að kynna þessar áætlanir og hvernig þær voru 
byggðar upp.

Efst er mér í huga mikið þakklæti til allra þeirra 
viðbragðsaðila sem lögðu á sig gríðarlega vinnu svo 
þessi viðbrögð gengju öll upp. Lögreglumönnum hér 
við embætti lögreglustjórans á Hvolsvelli er ég sér-
staklega þakklátur fyrir hversu vel þeir brugðust við 
öllum verkefnum sem þeim voru fengin í hendur og 
leyst voru á faglegan og góðan hátt, þrátt fyrir langar 
vaktir og miklar vökur.

Ekki má gleyma þökk til aðstandenda okkar sem 
tóku þátt í þessu verkefni, en þessa tæpa þrjá mánuði 
sem þetta verkefni stóð y� r tókum við ekki mikinn 
þátt í heimilislí� nu og vorum sjaldan heima.

Hægt væri að safna efni í heila bók varðandi þessa 
atburði, en ég hef hér stiklað á stóru og farið hratt y� r 
sögu.

Í lokin vil ég hvetja lögregluy� rvöld á Íslandi til 
að huga að almannavörnum í sínum héruðum, því 
of seint er að setja upp varnir og koma á samstar�  
milli viðbragðsaðila þegar atvikið skellur á. Stjórn 
neyðaraðgerða er á höndum lögreglustjóra og því 
nauðsynlegt fyrir lögreglu að hafa skipulagið tiltækt 

og vera viðbúin því að takast á við hvers kyns verk-
efni sem upp geta komið. Við búum í landi elds og 
ísa og það er okkar skylda að vera viðbúin hamförum 
sem á geta dunið, hvort heldur sem er af náttúrunnar 
eða manna völdum. Því þykir mér þessi gullna setn-
ing Víðs Reynissonar, deildarstjóra AVD-RLS, eiga vel 
við sem lokaorð: „ If you failure to plan, you plan to 
failure.“
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Lögreglumenn búa við það að þeir geta sætt alvar-
legum ákærum fyrir brot í star�  og tíðarandinn er 
sá að líklegt er að slíkum kærum eigi e� ir að � ölga. 
Ekki síst hefur það áhrif að margir einstaklingar 
virðast hafa lítinn skilning á allsherjarreglu og setja 
persónufrelsi sitt og útblásið mat á eigin rétti fram-
ar öllum öðrum reglum og viðmiðum. Því til við-
bótar hefur upplýsingatækni gert það að verkum að 
lögreglumenn mega búast við því að allt sem þeir 
segja og gera sé til á upptöku sem síðar brot verði 
spilað úr sem sýnir lögreglumanninn í sínu versta 
ljósi og úr öllu samhengi við heildaratburði.
Fyrir utan þá áþján sem fylgir því að liggja undir kæru 
eða vera ákærður og þá mannskemmandi óvissu sem 
getur fylgt í kjölfarið e� ir að beðið er niðurstöðu 
dóms getur þessu fylgt mikill kostnaður, sem hleypur 
á hundruðum þúsunda.
Á síðustu árum hefur stjórn LL þur�  að taka afstöðu 
til óska lögreglumanna um aðstoð til að standa undir 
slíkum kostnaði og hefur það gengið e� ir en það hef-
ur alltaf verið e� ir að dómsniðurstaða liggur fyrir og 
engin föst regla til um hvernig afgreiðslu skuli háttað.
Það tel ég að sé óviðunandi. 
Ég tel að Landssamband lögreglumanna sé sá bakhjarl 
sem lögreglumenn eiga skilið og enginn betur til þess 
fallinn að styðja við bak þeirra á slíkum tímum en þar 
getum við gert svo mikið betur en við gerum í dag. Þegar 
lögreglumaður fær á sig kæru hefur Landssambandið 
lagt honum til aðstoð með því að fá viðkomandi 
lögfræðing við fyrstu stig ákærumeðferðar en síðan 
gerist lítið af okkar hálfu uns niðurstaða liggur fyrir. 
Hér getum við gert mikið betur.

Þá eru til önnur tilvik þar sem Landssambandið ætti að 
styðja við lögreglumenn. Til að mynda eru til fordæmi 
fyrir því á Norðurlöndum að þegar lögreglumenn 
eiga að vera áminntir í star�  er trúnaðarmanni þeirra 
tilkynnt um fyrirhugaða áminningu og hann er þeim 
til trausts svo að þeir séu að fá réttláta málsmeðferð og 
að rétt sé staðið að öllu auk þess sem hann er þá tengill 
þeirra til stéttarfélagsins með frekari aðstoð. Það hefur 
komið fyrir að lögreglumenn í svipaðri stöðu hafa 
leitað til LL en þetta á ekki að vera háð frumkvæði 
þeirra heldur vera skilvirkt ker�  því það hefur líka 
komið fyrir að lögreglumenn verða fyrir áfalli og bera 
ekki fyrir sig þau úrræði sem þeir eiga rétt á.
E� ir að hafa velt þessu vel fyrir mér held ég að rétt 
væri að taka upp tvenns konar ker� :
• Að fara fram á að trúnaðarmönnum sé tilkynnt ef 

til stendur að áminna eða kæra lögreglumann fyrir 
brot í star�  og að þeir komi slíkum tilkynningum 
áleiðis til LL.

• Að LL setji á fót 5 manna nefnd lögreglumanna 
sem tekur afstöðu strax í uppha�  til þess hver 
stuðningur LL skuli vera sem stjórn LL tekur síð-
an afstöðu til.

Þau mál sem LL ætti að skoða að styðja eru ákærur 
gegn lögreglumönnum fyrir brot í star�  eða þegar 
grunur er um brot gegn þeim í star� . Aðrar hugsanleg-
ar ákærur eins og brot lögreglumanna utan starfs eru 
ekki verkefni LL og þar eru þeir í sömu stöðu og aðrir 
borgarar. Dæmi um slíkt væri ölvunarakstur í frítíma. 
Það er ekki hlutverk LL að fást um slíkt né að styðja 
lögreglumann um lögfræðikostnað þó að það geti ha�  
áhrif á starf hans. Hér má benda á að áhugavert mál er 

í gangi þar sem lögreglumaður er með ákæru í skoð-
un hjá saksóknara fyrir hugsanlegt brot utan starfs en 
einn kæru� okkurinn er samt fyrir brot í star� , sem er 
vandséð hvernig fær samrýmst. Í slíkum tilvikum á 
lögreglumaðurinn að njóta vafans.
Þegar slík mál koma upp á að vera 5 manna hópur til 
staðar sem strax hefur samband við lögreglumanninn 
og hlustar á hans frásögn og hvernig málið snýr að 
honum. Þetta ætti að vera gert með ýtrustu varfærni 
og án hleypidóma því það fellur í okkar hlut að vera 
bakhjarl á þessum tíma en í framhaldi skal þessi hópur 
koma saman og ákveða í uppha�  hvort LL muni styðja 
hann. Þessi nefnd skili síðan tafarlaust niðurstöðu 
sinni til stjórnar LL sem tekur þá ákvörðun í fram-
haldi um hvernig stuðningi skuli háttað.
Hér takast á tvö ólík sjónarmið. Annað er stuðningur 
LL við einstaka félagsmenn og hins vegar það að LL 
á ekki endalausa sjóði til að standa straum af slíkum 
kostnaði. Þó að félagið velti tugum milljóna á ári er 
stór hluti þess � ár eyrnamerktur afmörkuðum verk-
efnum og sjóðum. Hins vegar verð ég að segja að þetta 
atriði og stuðningur í þessum mála� okki myndi veita 
� eiri lögreglumönnum öryggi í sínu lí�  en það hvort 
að þeir ha�  aðgang að orlofshúsi til að mynda. Stjórn 
þarf síðan að taka ákvörðun strax og ég get séð fyr-
ir mér að sú staða komi upp að stuðningi sé hafnað. 
Við getum ekki séð öll brot fyrir en sú staða getur 
komið upp að brot sé y� rgengilegt og að það myndi 
ekki samrýmast réttarvitund � estra lögreglumanna 
að styðja viðkomandi en í lang� estum tilvikum ætti 
stuðningur að vera auðsóttur og legg ég til að til þess 
að hafna stuðningi þur�  aukinn meirihluti á stjórn-
arfundi eða 2/3 að hafna honum. Einfaldur meirihluti 
ætti ekki að duga.
Er� tt er að fastsetja þak á slíkan stuðning en hann get-
ur eðli máls samkvæmt ekki verið opinn heldur væri 
þá hægt að miða við stuðning að 500.000 krónum til 
að byrja með en málið yrði síðan endurskoðað e� ir 
því sem fram vindur. Það væri síðan hlutverk þessa 
� mm manna hóps að halda sambandi við viðkomandi 
ásamt framkvæmdastjóra LL.
Mál sem afstaða yrði tekin til og heyrðu undir þetta 
væru:
• Ákærur gegn lögreglumönnum fyrir brot þegar 

þeir eru í star� .
• Einkamál sem snúa að samskiptum á milli vinnu-

veitanda og lögreglumanna.
• Aðstoð í málum þar sem ráðist er gegn lögreglu-

mönnum við skyldustörf, þó svo að málið sé að 
hluta einkaréttarlegs eðlis. Undir þetta falla kærur 
lögreglumanna gegn borgurum þar sem hags-
munir lögreglumanna í heild liggja undir.

Þetta myndi miða að því að gera LL hluta að slíkum 
málum fyrr en nú er og draga úr óvissu þeirra lög-
reglumanna sem í hlut eiga og gera vinnuumhver�  
allra lögreglumanna tryggara.

Hver gætir mín?

G. Jökull  Gíslason
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Sem kunnugt er meðal lögreglumanna hefur Lands-
samband lögreglumanna beitt sér fyrir því að brot 
gegn 106. gr. almennra hegningarlaga verði felld í 
burtu úr fyrirmælum ríkissaksóknara um sátta-
miðlun.  Sú ánægjulega niðurstaða hefur nú náðst 
að ríkissaksóknari hefur ákveðið að brotin verði 
felld út en embættið vinnur nú að  endurskoðun 
fyrirmælanna.   En hvað felst í þessu úrræði og 
hvaða brotum er heimilt að vísa í þennan farveg.  
Hér verður í stuttu máli gerð grein fyrir þessu úr-
ræði við meðferð sakamála.

Árið 2006 ákvað Björn Bjarnason, dómsmála-
ráðherra, að setja á fót tilraunaverkefni til tveggja 
ára um sáttamiðlun í opinberum málum.  Af því 
tilefni skipaði hann nefnd til að annast e� irlit með 
verkefninu og gæta samræmingar milli þeirra aðila 
sem að því kæmu.  Nefndinni var jafnframt ætlað 
að sjá um að verkefnið yrði kynnt almenningi og að 
stöðuskýrslu yrði skilað til dómsmálaráðherra þegar 
verkefnið væri hálfnað.  Við lok verkefnisins yrði svo 
gerð ítarleg úttekt á því og metið hvort ástæða væri til 
að gera úrræðið að varanlegum hluta réttarker� sins.  
Verkefnið átti sér nokkurn lengri aðdraganda en í 
september 2003 hafði sami ráðherra skipað nefnd 
til að fara y� r og fylgjast með tilraunaverkefninu 
„Hringnum“ sem var samstarfsverkefni lögreglunnar 
í Reykjavík og Miðgarðs í Grafarvogi, um nýjar leiðir 
vegna a� rota ósakhæfra ungmenna.  Sú nefnd skilaði 
skýrslu til ráðherra í apríl 2004 og lagði til að úrræðið 
yrði tekið til reynslu til tveggja ára.2  Nefndin sem Björn 

skipaði árið 2006 skilaði áfangaskýrslu til ráðherra í 
desember 20073 og lokaskýrslu í febrúar 20094 sem 
var birt á heimasíðu ráðuneytisins í september 2010  
og er úrræðið nú orðið varanlegt.   

Ríkissaksóknara var í maí 2006 falið að útfæra til-
tekna þætti tilraunverkefnisins, um skilyrði slíkrar 
meðferðar, til hvaða brota hún skyldi ná, um ald-
ursmörk einstaklinga sem gætu átt kost á henni, um 
tímamörk sem henni yrðu sett og hvernig henni skyldi 
lokið.  Fyrstu fyrirmæli/leiðbeiningar ríkissáttasemj-
ara voru ge� n út í júní 2006 og tóku þau gildi 1.  októ-
ber 2006 og markaði sá tímapunktur upphafstíma 
verkefnisins.  Gert var ráð fyrir að verkefnið hæ� st í 
umdæmi lögreglustjórans í Reykjavík og skyldu lög-
reglumenn sem hefðu hlotið sérstaka þjálfun annast 
sáttamiðlunina, en sérstakur verkefnastjóri á vegum 
dómsmálaráðuneytisins sem starfaði við embætti lög-
reglustjórans í Reykjavík annaðist sáttamiðlun vegna 
brota á 106. gr. alm. hgl.

Uppbyggileg réttvísi - Sáttamiðlun
Uppbyggileg réttvísi (restorative justice) er heiti hug-
myndafræði sem felur í sér að leitast er við að ná sátt-
um á milli brotamanns og brotaþola í kjölfar a� rots 
og sáttamiðlun (mediation, mægling) er sú aðferð 
sem o� ast er beitt við þetta.  Í sáttamiðlun felst að 
brotamaður og brotaþoli eru leiddir saman í því skyni 
að koma hinum brotlega í skilning um þau rangindi 
sem hann hefur viðha�  og fá hann til að friðmælast 
við brotaþola með það markmið að leiðarljósi að þeir 

komist að samkomulagi um málalok.  Sáttamiðlun 
hefur á tiltölulega stuttum tíma náð mikilli útbreiðslu 
í hinum vestræna heimi allt frá því að tilraunir hófust 
með sáttafundi með þolendum og gerendum í kring-
um 1970 í Kanada og Bandaríkjunum.  Nú til dags er 
sáttamiðlun orðin viðurkenndur og fastmótaður þátt-
ur í réttarkerfum margra Evrópuríkja þótt lagagrund-
völlur og aðferðir séu æði mismunandi.

Helstu kostir sáttamiðlunar
Sáttamiðlun hefur verið talin fela í sér ávinning fyrir 
þolanda, geranda og samfélagið í heild.  Með sátta-
miðlun er réttarstaða brotaþola styrkt, hann á beina 
aðild að ákvörðun um hvernig máli er lokið og fær 
mun veigameira hlutverk en ella. Ha�  þolandi orðið 
fyrir sárænu áfalli við verknaðinn getur það � ýtt fyrir 
bata að hann fái að tjá sig við geranda um það til� nn-
ingalega ójafnvægi sem brotið hefur valdið, efnislegt 
tjón o.� .

Að leiða þolanda og geranda saman til að ljúka 
málum með þessum hætti þykir líklegra til að hafa 
sérstök varnaðaráhrif á geranda en hinar hefðbundnu 
aðferðir. Með sáttamiðlun þarf gerandi að sitja and-
spænis þeim einstaklingi sem hann braut gegn og 
útskýra gjörðir sínar og komast í framhaldinu að 
samkomulagi við þolanda. Er það vel til þess fallið að 
hann skilji betur þær a� eiðingar sem háttsemi hans 
hefur ha�  á þolanda. Þolanda og geranda er frjálst að 
ákveða hvernig þeir vilja ljúka málinu, svo framarlega 
sem samningurinn þykir sanngjarn fyrir báða aðila. 

Þá er það góður kostur fyrir geranda í minni háttar 
málum að brotið leiðir ekki til saksóknar og upplýs-
ingar um lyktir máls með sáttamiðlun eru ekki færðar 
á sakaskrá. Líkur standa til þess að gerandi efni samn-
ing sem hann hefur gert við þolanda ef báðir telja 
samninginn fela í sér hagfellda lausn málsins. 

Samfélagið í heild nýtur góðs af úrræðinu þar sem 
það leiðir y� rleitt til skjótvirkari og um leið kostn-
aðarminni meðferðar mála. Á sama tíma er ákveðinn 
þungi tekinn af ákæruvaldinu og dómsvaldinu. Þá 
hefur sáttamiðlun ákveðin uppeldisáhrif á gerendur 
og er til þess fallin að fyrirbyggja frekari a� rot, sér-
staklega meðal ungmenna.

 Helstu ókostir sáttamiðlunar
Þrátt fyrir óumdeilda kosti sáttamiðlunar hafa menn 
bent á neikvæðar hliðar hennar sem hafa einkum ver-
ið taldar felast í ójafnræði milli geranda og þolanda, 
ónógri formfestu og mögulegum áhrifum sáttamanna 
á lyktir máls. Bent hefur verið á að ekki ríki alltaf jafn-
ræði með þolanda og geranda og geti sterkari aðilinn 
fengið þá niðurstöðu sem hann kýs. Þá sé réttaröryggi 
te� t í tvísýnu með því að beita óformlegum sáttaað-
ferðum í stað þess að fara e� ir formföstum reglum 
réttarker� sins. Loks geti niðurstaða máls ráðist um 
of af persónulegum skoðunum sáttamanna. Nefndin 
bendir á í þessu sambandi að tekið hefur verið tillit 
til allra þessara sjónarmiða við útfærslu tilraunaverk-
efnis og reynt að búa svo um hnútana að neikvæðar 
a� eiðingar komi ekki til. 

Steinar Adólfsson

Sáttamiðlun í opinberum málum1 
- raunverulegur valkostur við meðferð sakamála

Að leiða þolanda og 
geranda saman til 
að ljúka málum með 
þessum hætti þykir 
líklegra til að hafa 
sérstök varnaðaráhrif 
á geranda en hinar 
hefðbundnu aðferðir.
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Sem kunnugt er meðal lögreglumanna hefur Lands-
samband lögreglumanna beitt sér fyrir því að brot 
gegn 106. gr. almennra hegningarlaga verði felld í 
burtu úr fyrirmælum ríkissaksóknara um sátta-
miðlun.  Sú ánægjulega niðurstaða hefur nú náðst 
að ríkissaksóknari hefur ákveðið að brotin verði 
felld út en embættið vinnur nú að  endurskoðun 
fyrirmælanna.   En hvað felst í þessu úrræði og 
hvaða brotum er heimilt að vísa í þennan farveg.  
Hér verður í stuttu máli gerð grein fyrir þessu úr-
ræði við meðferð sakamála.

Árið 2006 ákvað Björn Bjarnason, dómsmála-
ráðherra, að setja á fót tilraunaverkefni til tveggja 
ára um sáttamiðlun í opinberum málum.  Af því 
tilefni skipaði hann nefnd til að annast e� irlit með 
verkefninu og gæta samræmingar milli þeirra aðila 
sem að því kæmu.  Nefndinni var jafnframt ætlað 
að sjá um að verkefnið yrði kynnt almenningi og að 
stöðuskýrslu yrði skilað til dómsmálaráðherra þegar 
verkefnið væri hálfnað.  Við lok verkefnisins yrði svo 
gerð ítarleg úttekt á því og metið hvort ástæða væri til 
að gera úrræðið að varanlegum hluta réttarker� sins.  
Verkefnið átti sér nokkurn lengri aðdraganda en í 
september 2003 hafði sami ráðherra skipað nefnd 
til að fara y� r og fylgjast með tilraunaverkefninu 
„Hringnum“ sem var samstarfsverkefni lögreglunnar 
í Reykjavík og Miðgarðs í Grafarvogi, um nýjar leiðir 
vegna a� rota ósakhæfra ungmenna.  Sú nefnd skilaði 
skýrslu til ráðherra í apríl 2004 og lagði til að úrræðið 
yrði tekið til reynslu til tveggja ára.2  Nefndin sem Björn 

skipaði árið 2006 skilaði áfangaskýrslu til ráðherra í 
desember 20073 og lokaskýrslu í febrúar 20094 sem 
var birt á heimasíðu ráðuneytisins í september 2010  
og er úrræðið nú orðið varanlegt.   

Ríkissaksóknara var í maí 2006 falið að útfæra til-
tekna þætti tilraunverkefnisins, um skilyrði slíkrar 
meðferðar, til hvaða brota hún skyldi ná, um ald-
ursmörk einstaklinga sem gætu átt kost á henni, um 
tímamörk sem henni yrðu sett og hvernig henni skyldi 
lokið.  Fyrstu fyrirmæli/leiðbeiningar ríkissáttasemj-
ara voru ge� n út í júní 2006 og tóku þau gildi 1.  októ-
ber 2006 og markaði sá tímapunktur upphafstíma 
verkefnisins.  Gert var ráð fyrir að verkefnið hæ� st í 
umdæmi lögreglustjórans í Reykjavík og skyldu lög-
reglumenn sem hefðu hlotið sérstaka þjálfun annast 
sáttamiðlunina, en sérstakur verkefnastjóri á vegum 
dómsmálaráðuneytisins sem starfaði við embætti lög-
reglustjórans í Reykjavík annaðist sáttamiðlun vegna 
brota á 106. gr. alm. hgl.

Uppbyggileg réttvísi - Sáttamiðlun
Uppbyggileg réttvísi (restorative justice) er heiti hug-
myndafræði sem felur í sér að leitast er við að ná sátt-
um á milli brotamanns og brotaþola í kjölfar a� rots 
og sáttamiðlun (mediation, mægling) er sú aðferð 
sem o� ast er beitt við þetta.  Í sáttamiðlun felst að 
brotamaður og brotaþoli eru leiddir saman í því skyni 
að koma hinum brotlega í skilning um þau rangindi 
sem hann hefur viðha�  og fá hann til að friðmælast 
við brotaþola með það markmið að leiðarljósi að þeir 

komist að samkomulagi um málalok.  Sáttamiðlun 
hefur á tiltölulega stuttum tíma náð mikilli útbreiðslu 
í hinum vestræna heimi allt frá því að tilraunir hófust 
með sáttafundi með þolendum og gerendum í kring-
um 1970 í Kanada og Bandaríkjunum.  Nú til dags er 
sáttamiðlun orðin viðurkenndur og fastmótaður þátt-
ur í réttarkerfum margra Evrópuríkja þótt lagagrund-
völlur og aðferðir séu æði mismunandi.

Helstu kostir sáttamiðlunar
Sáttamiðlun hefur verið talin fela í sér ávinning fyrir 
þolanda, geranda og samfélagið í heild.  Með sátta-
miðlun er réttarstaða brotaþola styrkt, hann á beina 
aðild að ákvörðun um hvernig máli er lokið og fær 
mun veigameira hlutverk en ella. Ha�  þolandi orðið 
fyrir sárænu áfalli við verknaðinn getur það � ýtt fyrir 
bata að hann fái að tjá sig við geranda um það til� nn-
ingalega ójafnvægi sem brotið hefur valdið, efnislegt 
tjón o.� .

Að leiða þolanda og geranda saman til að ljúka 
málum með þessum hætti þykir líklegra til að hafa 
sérstök varnaðaráhrif á geranda en hinar hefðbundnu 
aðferðir. Með sáttamiðlun þarf gerandi að sitja and-
spænis þeim einstaklingi sem hann braut gegn og 
útskýra gjörðir sínar og komast í framhaldinu að 
samkomulagi við þolanda. Er það vel til þess fallið að 
hann skilji betur þær a� eiðingar sem háttsemi hans 
hefur ha�  á þolanda. Þolanda og geranda er frjálst að 
ákveða hvernig þeir vilja ljúka málinu, svo framarlega 
sem samningurinn þykir sanngjarn fyrir báða aðila. 

Þá er það góður kostur fyrir geranda í minni háttar 
málum að brotið leiðir ekki til saksóknar og upplýs-
ingar um lyktir máls með sáttamiðlun eru ekki færðar 
á sakaskrá. Líkur standa til þess að gerandi efni samn-
ing sem hann hefur gert við þolanda ef báðir telja 
samninginn fela í sér hagfellda lausn málsins. 

Samfélagið í heild nýtur góðs af úrræðinu þar sem 
það leiðir y� rleitt til skjótvirkari og um leið kostn-
aðarminni meðferðar mála. Á sama tíma er ákveðinn 
þungi tekinn af ákæruvaldinu og dómsvaldinu. Þá 
hefur sáttamiðlun ákveðin uppeldisáhrif á gerendur 
og er til þess fallin að fyrirbyggja frekari a� rot, sér-
staklega meðal ungmenna.

 Helstu ókostir sáttamiðlunar
Þrátt fyrir óumdeilda kosti sáttamiðlunar hafa menn 
bent á neikvæðar hliðar hennar sem hafa einkum ver-
ið taldar felast í ójafnræði milli geranda og þolanda, 
ónógri formfestu og mögulegum áhrifum sáttamanna 
á lyktir máls. Bent hefur verið á að ekki ríki alltaf jafn-
ræði með þolanda og geranda og geti sterkari aðilinn 
fengið þá niðurstöðu sem hann kýs. Þá sé réttaröryggi 
te� t í tvísýnu með því að beita óformlegum sáttaað-
ferðum í stað þess að fara e� ir formföstum reglum 
réttarker� sins. Loks geti niðurstaða máls ráðist um 
of af persónulegum skoðunum sáttamanna. Nefndin 
bendir á í þessu sambandi að tekið hefur verið tillit 
til allra þessara sjónarmiða við útfærslu tilraunaverk-
efnis og reynt að búa svo um hnútana að neikvæðar 
a� eiðingar komi ekki til. 

Steinar Adólfsson
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Ísmar hf.
Síðumúla 28

Ísold ehf, hilluker�  
- www.isold.is

Nethyl 3
Ís-spor hf.

Síðumúla 17
Íþróttafélagið Fylkir

Fylkisvegi 6
J.S. Gunnarsson hf.

Fossaleyni 10
Jens Guðjónsson hf.

Síðumúla 35
Jóhannes Long 

ljósmyndari
Ásholti 2

K.H.G. þjónustan ehf.
Eirhöfða 14

KAFFI ROMA
Laugavegi 118

Ka�   Sólon
Bankastræti 7a
Ka�  barinn ehf.

Bergstaðastræti 1
Ka�  vagninn hf.
Grandagarði 10

Karton hf.
Höfðabakka 9

Kemis ehf.
Breiðhöfða 15

Kjúklingastaðurinn 
Suðurveri ehf
Fljótaseli 16

Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Skipholti 70

Klipphúsið ehf.
Bíldshöfða 18

Knattborðsstofan Klöpp
Faxafeni 12

Knattspyrnusamband Íslands
Laugardal
Kolaportið
Pósthólf 12

KOM Almannatengsl
Borgartúni 20

Kórund Kort ehf.
Skútuvogi 13

Kr. St. lögmannsstofa ehf
Austurstræti 10a

Kvikk þjónustan ehf.
Bíldshöfða 18 bakhús

Lagaþing sf. -  Þorbjörg I. 
Jónsdóttir hrl.

Túngötu 14
LAG-Lögmenn sf.

Ingólfsstræti 5
Lagnagæði ehf.

Flúðaseli 94
Lagnalagerinn ehf.

fosshálsi 27
Landhelgisgæsla Íslands

Skógarhlíð 14
Landslög lögfræðistofa

Borgartúni 26
Landsnet hf.
Gylfa� öt 9

Landssamband slökkviliðs- 
og sjúkra� utningamanna

Brautarholti 30
Landssamtök lífeyrissjóða

Sætúni 1
Langholtskjör

Langholtsvegi 176
Laugarásvideó ehf.

Dalbraut 1-3

Legis ehf. Lögfræðistofa
Holtaavegur 10

Leigulistinn
Skipholti  50b

LETURPRENT
Dugguvogi 12

Listasafnið Hótel Holt ehf.
Bergstaðastræti 37

Litir og föndur 
- Handlist ehf.

Skólavörðustíg 12
Lí� and

Korngörðum 5
Lífstykkjabúðin ehf.

Laugavegi 82
Ljósboginn ehf.
Bíldshöfða 14

Ljósin ehf.
Trönuhólum 14

Lo� línur ehf, jarðverktaki
Rauðhömrum 8

Lo� stokkahreinsun ehf
Garðhúsum 6

LP-Verk ehf. - Byggingafélga
Kleppsvegi 48

Lúmex ehf.
Skipholti 37

Lækjarbrekka
Bankastræti 2

Lögfræðiskrifstofa Tryggva 
Viggóssonar
Kringlunni 7

Lögfræðistofa Jóhanns 
Baldurssonar hdl.

Síðumúla 25
Lögfræðistofa 

Reykjavíkur ehf.
Borgartúni 25

Lögfræðiþjónustan 
tacsis ehf.

Lækjartorgi 5 - Box 1165
Löggarður ehf.

Kringlunni 7, 7. hæð
Löggildir 

Endurskoðendur ehf.
Hverafold 1-3

Lögmannsstofa Jóns G. 
Briem hrl.

Skipholti 50b
Lögmannsstofa Rúnars 

S.Gíslasonar
Lágmúla 5

Lögmenn Árbæ 
- www./skadi.is

Nethyl 2
Lögmenn Jónas & Jónas 

Þór sf.
Stórhöfða 25

Lögmenn Laugavegi 3 ehf.
Laugavegi 3

Lögmenn Lögsýn ehf.
Skipholti 50B

Lögreglufélag Reykjavíkur
Brautarholti 30

Lögvörn ehf.
Suðurlandsbraut 18

Löndun ehf.
Kjalarvogi 21 Box 1517

Mannvit verkfræðistofa ehf.
Grensásvegi 1

Markaðsráð kindakjöts
Bændahöllinni 

v/Hagatorg
Marport ehf.
Fossaleyni 16

Málarameistarar ehf.
Logafold 188

Melabúðin ehf.
Hagamel 39
Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 4

Merkismenn ehf.
Ármúla 36
Minjavernd

Amtmannsstíg 1
Motus ehf.

Laugavegi 97
Múlaradíó

Fellsmúla 28
Múli ehf.

Hagamelur 21
Múrþjónusta Braga

Miklubraut 24
Mæðrastyrksnefnd 

Reykjavíkur
Hátúni 12b

Nesdekk ehf.
Fiskislóð 30

Nesradíó ehf.
Síðumúla 19

Nexus
Hver� sgötu 103

Neyðarþjónustan ehf
Laugavegi 168

Nortek ehf.
Eirhöfða 13

Nýi ökuskólinn ehf.
Klettagörðum 11

Nýja sendibílastöðin hf.
Knarrarvogi 2

Olíudrei� ng ehf.
v/Kleppsmýrarvegi

Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Tunguhálsi 1

Óbyggðaferðir ehf.
 - www.icesafari.is

Efstasundi 65
P & S Vatnsvirkjar ehf.

Ál� eimum 50
Parlogis hf.

Krókhálsi 14
Pétur Stefánsson ehf.
Vatnsstígur 15 íb.901

Pixlar ehf.
Suðurlandsbraut 52

Pípulagnaverktakar ehf.
Langholtsvegi 109

Plastco hf.
Skútuvogi 10c

Potturinn 
og pannan 

- Þríeining ehf.
Brautarholti 22

Prikið
Bankastræti 12
Pro� lstál ehf.

Smiðshöfða 15
Ra� élagið ehf.
Kambaseli 21

Ra� o�  ehf
Súðarvogi 20

Rafsvið sf.
Þorláksgeisla 100

Ra� íðni ehf.
Grandagarði 16

Ra� ækjaþjónustan sf.
Lágmúla 8 - Kjallari

Rakarastofan sf.
Vesturgötu 15

Rannsóknastofa í ly� a-og 
eiturefnafræði H.Í.
Hofsvallagötu 53

Ráðgjafar ehf.
Garðastræti 36

Reki hf.
Fiskislóð 57-59

Rekstrarfélagið Kringlan
Kringlunni 4 -12
Reykjaprent  ehf.

Síðumúla 14 2 hæð
Reykjavíkur Apótek

Seljavegi 2
Reykjavíkurborg

Skrifst. Borgastj. Ráðhús
Réttur ehf. 

- Adalsteinsson 
& Partners

Klapparstíg 25-27
Rikki Chan ehf
Kringlunni 8-12

Rizzo Pizzeria ehf.
Grensásvegi 10

Ríkislögreglustjórinn
Skúlagötu 21

Ríkissaksóknari
Hver� sgötu 6
Rolf Johansen

 & co. ehf.
Skútuvogi 10a

Rossopomodoro 
veitingastaður
Laugavegi 40a

S.H.S. Veitingar
Veghúsum

S.Í.B.S.
Síðumúla 6

Safalinn
Dugguvogi 3 bakhúsi

Samhjálp félagasamtök
Stangarhyl 3a

Samhugur ehf.
Langagerði 116

Samsýn ehf.
Háaleitisbraut 58-60

Sawatdee/Núðluhúsið ehf.
Laugavegi 59

Sendibílar 
og hraðþjónusta ehf.

Urriðakvísl 3
Shalimar

Austurstræti  4
Sigmundur Hannesson hrl

Pósthússtræti 13
Sigurborg ehf.

Gylfa� öt 5
Sigurjónsson & � or ehf.

Lágmúli 7
Sjálfstæðis� okkurinn

Háaleitisbraut 1
Sjómannadagsráð

Laugarási Hrafnistu
Skarthúsið

Laugavegi 44
Skerjaver

Einarsnesi 36
Skíðasvæði 

höfuðborgarsvæðisins
Borgartúni 12-14

Skjal ehf.
Austurstræti 17

Skolphreinsun Ásgeirs
Unufelli  13
Skorri ehf.

Bíldshöfða 12

Skóvinnustofa Halldórs 
Guðbjörnssonar

Hrísateigi 19
SM Kvótaþing ehf.
Laugavegi 170-172

Smurstöðin 
Klöpp ehf.
Vegmúla 4
Snyrti- og 

tískuvöruverslunin 
Sigurboginn
Laugavegi 80

Snæland Grímsson ehf. 
Hópferðabílar

Langholtsvegi 115
Sportbarinn ehf.
Ál� eimum 74

Sprinkler-pípulagnir ehf.
Bíldshöfða 18

Stálbyggingar ehf.
Hvammsgerði 5

STEF - samb. tónskálda og 
eigenda � utningsréttar

Laufásvegi 40
Stepp ehf.
Ármúla 32

Stjörnuegg hf.
Vallá, Kjalarnesi

Stólpi ehf.
Klettagörðum 5

Stórborg - Fasteignasala
Kirkjustétt 4-6 - 2.hæð

Studio 4 - Nasa veitingar
v/Austurvöll

Studio Hallgerður
Nóatúni 17

Suzuki bílar hf.
Skeifunni 17
Svarta ka�  ð 

- Ka�  baunin ehf.
Laugavegi 54

Sveinsbakarí ehf.
Arnarbakka 4-6

SVÞ - Samtök verslunar 
og þjónustu

Borgartúni 35
Sögn ehf.
Seljavegi 2

Söluturninn Texas 
- Halló ehf.

Veltusundi 3
Talnakönnun
Borgartúni 23

Tandur hf.
Hesthálsi 12
Tannálfur sf.

Þingholtsstræti 11
Tannlæknast. Birgis 
Dag� nnssonar ehf.

Síðumúla 25
Tannlæknastofa 

Björns Þorvaldssonar
Síðumúla 25

Tannlæknastofa 
Ingólfs Eldjárn

Vegmúla 2
Tannlæknastofa 
Jóns Viðars ehf.

Skólavörðustíg 14
Tannlækningastofa 

Friðleifs Stefánssonar
Rauðarárstíg 40
Tannsmíðastofa 

Kristins Sigmarssonar
Nethyl 2c

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Tegund brota
Ákærandi getur vísað málum vegna e� irgreindra 
brota til sáttamiðlunar að öðrum skilyrðum uppfyllt-
um:
• Þjófnaðar (244. gr. alm. hgl.)
• Gripdeildar (245. gr. alm. hgl.)
• Húsbrots (231. gr. alm. hgl.)
• Hótunar (233. gr. alm. hgl.)
• Eignaspjalla (257. gr. alm. hgl.)
• Minni háttar líkamsárásar (217. gr. alm. hgl.)
• Nytjastuldar (259. gr. alm. hgl.)
• Minni háttar brots gegn valdstjórninni (106. gr. 

alm. hgl.)

Ákvörðun um að vísa máli vegna brots á 106. gr. 
almennra hegningarlaga til sáttamiðlunar er á hendi 
ríkissaksóknara enda fer hann með forræði slíkra 
mála sbr. 35. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. 

Ákærandi má vísa máli til sáttamiðlunar ef;
• málinu yrði annars lokið með skilorðsbundinni 

ákærufrestun eða
• ætla má að refsing við brotinu færi ekki fram úr 

sektum eða skilorðsbundnu fangelsi.

Máli verður því aðeins vísað til sáttamiðlunar;
• að gerandi ha�  játað brot og að málið sé talið 

upplýst og
• að gerandi og brotaþoli ha�  samþykkt að málinu 

verði vísað til sáttamiðlunar.  Ef gerandi eða 
brotaþoli er yngri en 18 ára skal lögráðamaður 
samþykkja að málið hljóti þessa meðferð.

Hlutverk sáttamanns
Sáttamenn eru lögreglumenn sem hafa hlotið sérstaka 
þjálfun í sáttamiðlun.  Sú tilhögun að lögreglumenn 
sinni star�  sáttamanna er í góðu samræmi við þá 
grundvallarhugmynd að baki sáttamiðlun að færa 
lausn ágreinings til málsaðila og að hagsmunir ger-
anda, þolanda og samfélagsins í heild séu hafðir í 
fyrirrúmi.  Aðilarnir leysa sjál� r úr ágreiningi sínum 
með aðstoð lögreglumanna.  Þótt lögreglumenn til-
heyri einni stétt er sá hópur síður en svo einsleitur og 
er í þeirra röðum fólk sem býr y� r ólíkri þekkingu og 
reynslu eins og málsaðilarnir sjál� r.

Þótt lögreglumenn séu í hlutverki sáttamanna og 
ekki ætlast til að þeir séu sérfræðingar þá eru gerðar 
til þeirra vissar kröfur til að tryggja að þeir geti sinnt 
star� nu með fullnægjandi hætti.  Sáttamenn skulu 
fylgja þeim reglum sem um sáttamiðlun gilda og þeir 
verða að geta beitt aðferðum hennar.

Mikilvægasta hlutverk sáttamanns er að fylgja máls-
aðilum í gegnum sáttaferlið.  Hann ber ábyrgð á því að 
sáttaferlið sé byggt upp á þann hátt að aðilar máls ha�  
möguleika á að koma á framfæri sínum sjónarmiðum 
varðandi brotið og a� eiðingar þess.

Það er grundvallaratriði í sáttamiðlun að sáttamað-
ur sé hlutlaus í sínu star� .  Þetta gildir gagnvart öllum 
sem að málinu koma og á öllum stigum málsins.  Þetta 
er forsenda þess að málsaðilar � nni til öryggis og vilja 
til að stuðla sjál� r að lausn mála sinna.

Sáttamaður má ekki taka ákvörðun sem er aðila 
máls að taka.  Hlutverk sáttamanns er í því fólgið 
að skapa umhver�  og andrúmslo�  sem aðilum máls 
� nnst þeir nægilega öruggir með til þess að skiptast á 
skoðunum um málið.

Siðareglur lögreglumanna gilda um störf lögreglu-
manna við sáttamiðlun.

Sjónarmið varðandi „106. greinar-málin“
Líkt og getið er um hér að framan hefur LL frá uppha�  
verið mótfallið því að hin svonefndu 106. greinar-mál 
fari í farveg sáttamiðlunar.  Í lokaskýrslu nefndarinnar 
frá árinu 2009 eru rakin helstu sjónarmið með og á 
móti og þykir rétt að birta um� öllunina í heild sinni 
hér:

„Óhætt er að fullyrða að þessi brota� okkur sker sig 
úr þegar skoðaður er árangur af tilraunaverkefninu 
um sáttamiðlun. Síðan tilraunaverkefnið hófst hefur 
ákærandi í a.m.k. 27 tilvikum talið mál samkvæmt 
106. gr. alm. hgl. tæk til sáttamiðlunar en í einung-
is 9 tilvikum hafa aðilar máls samþykkt þá meðferð 
(tvö mál útistandandi 24. júlí 2008), þ.e. í þriðjungi 
tilfella. Í öllum tilvikum þar sem sáttamiðlun hefur 
verið hafnað eru það lögreglumenn, sem brotið hefur 
beinst gegn, sem hafa tekið þá afstöðu. Þessar tölur 
vekja óneitanlega upp spurningar um viðhorf manna 
til sáttamiðlunar þegar um er að ræða brot gegn 106. 
gr. alm. hgl., þ.e. brot gegn valdstjórninni. Þá vekja 
þessar tölur jafnframt upp umræður um þá verndar-
hagsmuni sem um er að ræða og skipan þessara brota 
í XII. ka� a alm. hgl. Álitaefni þetta hefur verið rætt 
innan e� irlitsnefndarinnar sem og utan hennar og 
hafa mörg sjónarmið komið fram. Verður hér leitast 
við að gera grein fyrir þeim helstu. 

Minnihluti e� irlitsnefndarinnar (fulltrúi lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu) hefur lagt áherslu á 
verndarhagsmuni 106. gr. alm. hgl., þ.e. framkvæmd 
opinberra starfa, og bent á að ekki sé rétt að tala um 
lögreglumenn sem eiginlega þolendur í þessu sam-
bandi enda um að ræða sérhæ�  o� eldisbrot sem 
tekur til refsiverndar manna í opinberu star� . Brotin 
beinist ekki gegn þeim persónulega heldur gegn vald-
stjórninni sem slíkri og það sé því t.d. ekki hlutverk 
lögreglumannanna að taka afstöðu til sáttamiðlunar. 
Þá sé ekki rétt að gera þá að persónulegum aðilum 
málsins með því að láta þá taka þátt í sáttafundi. 
Einnig séu vægi og réttaráhrif hagsmunaþátta 106. gr. 
alm. hgl., að því er varðar almannahagsmuni og op-
inbera hagsmuni, mun þyngri á metunum heldur en 
einstaklingshagsmunir. Lögreglumenn ha�  nefnt að 
þeim þyki hagsmunir og sú vernd sem ákvæðinu er 
ætlað að tryggja verða lítil og léttvæg ef þeir eiga að 
taka persónulega afstöðu í þessum efnum. Þetta feli 
það í sér að mál geti þannig ráðist af persónulegu þoli 

Mikilvægasta hlut-
verk sáttamanns er 
að fylgja málsaðilum 
í gegnum sáttaferlið.  
Hann ber ábyrgð á 
því að sáttaferlið sé 
byggt upp á þann 
hátt að aðilar máls 
ha�  möguleika á að 
koma á framfæri 
sínum sjónarmiðum 
varðandi brotið og 
a� eiðingar þess.
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Ísmar hf.
Síðumúla 28

Ísold ehf, hilluker�  
- www.isold.is

Nethyl 3
Ís-spor hf.

Síðumúla 17
Íþróttafélagið Fylkir

Fylkisvegi 6
J.S. Gunnarsson hf.

Fossaleyni 10
Jens Guðjónsson hf.

Síðumúla 35
Jóhannes Long 

ljósmyndari
Ásholti 2

K.H.G. þjónustan ehf.
Eirhöfða 14

KAFFI ROMA
Laugavegi 118

Ka�   Sólon
Bankastræti 7a
Ka�  barinn ehf.

Bergstaðastræti 1
Ka�  vagninn hf.
Grandagarði 10

Karton hf.
Höfðabakka 9

Kemis ehf.
Breiðhöfða 15

Kjúklingastaðurinn 
Suðurveri ehf
Fljótaseli 16

Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Skipholti 70

Klipphúsið ehf.
Bíldshöfða 18

Knattborðsstofan Klöpp
Faxafeni 12

Knattspyrnusamband Íslands
Laugardal
Kolaportið
Pósthólf 12

KOM Almannatengsl
Borgartúni 20

Kórund Kort ehf.
Skútuvogi 13

Kr. St. lögmannsstofa ehf
Austurstræti 10a

Kvikk þjónustan ehf.
Bíldshöfða 18 bakhús

Lagaþing sf. -  Þorbjörg I. 
Jónsdóttir hrl.

Túngötu 14
LAG-Lögmenn sf.

Ingólfsstræti 5
Lagnagæði ehf.

Flúðaseli 94
Lagnalagerinn ehf.

fosshálsi 27
Landhelgisgæsla Íslands

Skógarhlíð 14
Landslög lögfræðistofa

Borgartúni 26
Landsnet hf.
Gylfa� öt 9

Landssamband slökkviliðs- 
og sjúkra� utningamanna

Brautarholti 30
Landssamtök lífeyrissjóða

Sætúni 1
Langholtskjör

Langholtsvegi 176
Laugarásvideó ehf.

Dalbraut 1-3

Legis ehf. Lögfræðistofa
Holtaavegur 10

Leigulistinn
Skipholti  50b

LETURPRENT
Dugguvogi 12

Listasafnið Hótel Holt ehf.
Bergstaðastræti 37

Litir og föndur 
- Handlist ehf.

Skólavörðustíg 12
Lí� and

Korngörðum 5
Lífstykkjabúðin ehf.

Laugavegi 82
Ljósboginn ehf.
Bíldshöfða 14

Ljósin ehf.
Trönuhólum 14

Lo� línur ehf, jarðverktaki
Rauðhömrum 8

Lo� stokkahreinsun ehf
Garðhúsum 6

LP-Verk ehf. - Byggingafélga
Kleppsvegi 48

Lúmex ehf.
Skipholti 37

Lækjarbrekka
Bankastræti 2

Lögfræðiskrifstofa Tryggva 
Viggóssonar
Kringlunni 7

Lögfræðistofa Jóhanns 
Baldurssonar hdl.

Síðumúla 25
Lögfræðistofa 

Reykjavíkur ehf.
Borgartúni 25

Lögfræðiþjónustan 
tacsis ehf.

Lækjartorgi 5 - Box 1165
Löggarður ehf.

Kringlunni 7, 7. hæð
Löggildir 

Endurskoðendur ehf.
Hverafold 1-3

Lögmannsstofa Jóns G. 
Briem hrl.

Skipholti 50b
Lögmannsstofa Rúnars 

S.Gíslasonar
Lágmúla 5

Lögmenn Árbæ 
- www./skadi.is

Nethyl 2
Lögmenn Jónas & Jónas 

Þór sf.
Stórhöfða 25

Lögmenn Laugavegi 3 ehf.
Laugavegi 3

Lögmenn Lögsýn ehf.
Skipholti 50B

Lögreglufélag Reykjavíkur
Brautarholti 30

Lögvörn ehf.
Suðurlandsbraut 18

Löndun ehf.
Kjalarvogi 21 Box 1517

Mannvit verkfræðistofa ehf.
Grensásvegi 1

Markaðsráð kindakjöts
Bændahöllinni 

v/Hagatorg
Marport ehf.
Fossaleyni 16

Málarameistarar ehf.
Logafold 188

Melabúðin ehf.
Hagamel 39
Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 4

Merkismenn ehf.
Ármúla 36
Minjavernd

Amtmannsstíg 1
Motus ehf.

Laugavegi 97
Múlaradíó

Fellsmúla 28
Múli ehf.

Hagamelur 21
Múrþjónusta Braga

Miklubraut 24
Mæðrastyrksnefnd 

Reykjavíkur
Hátúni 12b

Nesdekk ehf.
Fiskislóð 30

Nesradíó ehf.
Síðumúla 19

Nexus
Hver� sgötu 103

Neyðarþjónustan ehf
Laugavegi 168

Nortek ehf.
Eirhöfða 13

Nýi ökuskólinn ehf.
Klettagörðum 11

Nýja sendibílastöðin hf.
Knarrarvogi 2

Olíudrei� ng ehf.
v/Kleppsmýrarvegi

Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Tunguhálsi 1

Óbyggðaferðir ehf.
 - www.icesafari.is

Efstasundi 65
P & S Vatnsvirkjar ehf.

Ál� eimum 50
Parlogis hf.

Krókhálsi 14
Pétur Stefánsson ehf.
Vatnsstígur 15 íb.901

Pixlar ehf.
Suðurlandsbraut 52

Pípulagnaverktakar ehf.
Langholtsvegi 109

Plastco hf.
Skútuvogi 10c

Potturinn 
og pannan 

- Þríeining ehf.
Brautarholti 22

Prikið
Bankastræti 12
Pro� lstál ehf.

Smiðshöfða 15
Ra� élagið ehf.
Kambaseli 21

Ra� o�  ehf
Súðarvogi 20

Rafsvið sf.
Þorláksgeisla 100

Ra� íðni ehf.
Grandagarði 16

Ra� ækjaþjónustan sf.
Lágmúla 8 - Kjallari

Rakarastofan sf.
Vesturgötu 15

Rannsóknastofa í ly� a-og 
eiturefnafræði H.Í.
Hofsvallagötu 53

Ráðgjafar ehf.
Garðastræti 36

Reki hf.
Fiskislóð 57-59

Rekstrarfélagið Kringlan
Kringlunni 4 -12
Reykjaprent  ehf.

Síðumúla 14 2 hæð
Reykjavíkur Apótek

Seljavegi 2
Reykjavíkurborg

Skrifst. Borgastj. Ráðhús
Réttur ehf. 

- Adalsteinsson 
& Partners

Klapparstíg 25-27
Rikki Chan ehf
Kringlunni 8-12

Rizzo Pizzeria ehf.
Grensásvegi 10

Ríkislögreglustjórinn
Skúlagötu 21

Ríkissaksóknari
Hver� sgötu 6
Rolf Johansen

 & co. ehf.
Skútuvogi 10a

Rossopomodoro 
veitingastaður
Laugavegi 40a

S.H.S. Veitingar
Veghúsum

S.Í.B.S.
Síðumúla 6

Safalinn
Dugguvogi 3 bakhúsi

Samhjálp félagasamtök
Stangarhyl 3a

Samhugur ehf.
Langagerði 116

Samsýn ehf.
Háaleitisbraut 58-60

Sawatdee/Núðluhúsið ehf.
Laugavegi 59

Sendibílar 
og hraðþjónusta ehf.

Urriðakvísl 3
Shalimar

Austurstræti  4
Sigmundur Hannesson hrl

Pósthússtræti 13
Sigurborg ehf.

Gylfa� öt 5
Sigurjónsson & � or ehf.

Lágmúli 7
Sjálfstæðis� okkurinn

Háaleitisbraut 1
Sjómannadagsráð

Laugarási Hrafnistu
Skarthúsið

Laugavegi 44
Skerjaver

Einarsnesi 36
Skíðasvæði 

höfuðborgarsvæðisins
Borgartúni 12-14

Skjal ehf.
Austurstræti 17

Skolphreinsun Ásgeirs
Unufelli  13
Skorri ehf.

Bíldshöfða 12

Skóvinnustofa Halldórs 
Guðbjörnssonar

Hrísateigi 19
SM Kvótaþing ehf.
Laugavegi 170-172

Smurstöðin 
Klöpp ehf.
Vegmúla 4
Snyrti- og 

tískuvöruverslunin 
Sigurboginn
Laugavegi 80

Snæland Grímsson ehf. 
Hópferðabílar

Langholtsvegi 115
Sportbarinn ehf.
Ál� eimum 74

Sprinkler-pípulagnir ehf.
Bíldshöfða 18

Stálbyggingar ehf.
Hvammsgerði 5

STEF - samb. tónskálda og 
eigenda � utningsréttar

Laufásvegi 40
Stepp ehf.
Ármúla 32

Stjörnuegg hf.
Vallá, Kjalarnesi

Stólpi ehf.
Klettagörðum 5

Stórborg - Fasteignasala
Kirkjustétt 4-6 - 2.hæð

Studio 4 - Nasa veitingar
v/Austurvöll

Studio Hallgerður
Nóatúni 17

Suzuki bílar hf.
Skeifunni 17
Svarta ka�  ð 

- Ka�  baunin ehf.
Laugavegi 54

Sveinsbakarí ehf.
Arnarbakka 4-6

SVÞ - Samtök verslunar 
og þjónustu

Borgartúni 35
Sögn ehf.
Seljavegi 2

Söluturninn Texas 
- Halló ehf.

Veltusundi 3
Talnakönnun
Borgartúni 23

Tandur hf.
Hesthálsi 12
Tannálfur sf.

Þingholtsstræti 11
Tannlæknast. Birgis 
Dag� nnssonar ehf.

Síðumúla 25
Tannlæknastofa 

Björns Þorvaldssonar
Síðumúla 25

Tannlæknastofa 
Ingólfs Eldjárn

Vegmúla 2
Tannlæknastofa 
Jóns Viðars ehf.

Skólavörðustíg 14
Tannlækningastofa 

Friðleifs Stefánssonar
Rauðarárstíg 40
Tannsmíðastofa 

Kristins Sigmarssonar
Nethyl 2c

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Tegund brota
Ákærandi getur vísað málum vegna e� irgreindra 
brota til sáttamiðlunar að öðrum skilyrðum uppfyllt-
um:
• Þjófnaðar (244. gr. alm. hgl.)
• Gripdeildar (245. gr. alm. hgl.)
• Húsbrots (231. gr. alm. hgl.)
• Hótunar (233. gr. alm. hgl.)
• Eignaspjalla (257. gr. alm. hgl.)
• Minni háttar líkamsárásar (217. gr. alm. hgl.)
• Nytjastuldar (259. gr. alm. hgl.)
• Minni háttar brots gegn valdstjórninni (106. gr. 

alm. hgl.)

Ákvörðun um að vísa máli vegna brots á 106. gr. 
almennra hegningarlaga til sáttamiðlunar er á hendi 
ríkissaksóknara enda fer hann með forræði slíkra 
mála sbr. 35. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. 

Ákærandi má vísa máli til sáttamiðlunar ef;
• málinu yrði annars lokið með skilorðsbundinni 

ákærufrestun eða
• ætla má að refsing við brotinu færi ekki fram úr 

sektum eða skilorðsbundnu fangelsi.

Máli verður því aðeins vísað til sáttamiðlunar;
• að gerandi ha�  játað brot og að málið sé talið 

upplýst og
• að gerandi og brotaþoli ha�  samþykkt að málinu 

verði vísað til sáttamiðlunar.  Ef gerandi eða 
brotaþoli er yngri en 18 ára skal lögráðamaður 
samþykkja að málið hljóti þessa meðferð.

Hlutverk sáttamanns
Sáttamenn eru lögreglumenn sem hafa hlotið sérstaka 
þjálfun í sáttamiðlun.  Sú tilhögun að lögreglumenn 
sinni star�  sáttamanna er í góðu samræmi við þá 
grundvallarhugmynd að baki sáttamiðlun að færa 
lausn ágreinings til málsaðila og að hagsmunir ger-
anda, þolanda og samfélagsins í heild séu hafðir í 
fyrirrúmi.  Aðilarnir leysa sjál� r úr ágreiningi sínum 
með aðstoð lögreglumanna.  Þótt lögreglumenn til-
heyri einni stétt er sá hópur síður en svo einsleitur og 
er í þeirra röðum fólk sem býr y� r ólíkri þekkingu og 
reynslu eins og málsaðilarnir sjál� r.

Þótt lögreglumenn séu í hlutverki sáttamanna og 
ekki ætlast til að þeir séu sérfræðingar þá eru gerðar 
til þeirra vissar kröfur til að tryggja að þeir geti sinnt 
star� nu með fullnægjandi hætti.  Sáttamenn skulu 
fylgja þeim reglum sem um sáttamiðlun gilda og þeir 
verða að geta beitt aðferðum hennar.

Mikilvægasta hlutverk sáttamanns er að fylgja máls-
aðilum í gegnum sáttaferlið.  Hann ber ábyrgð á því að 
sáttaferlið sé byggt upp á þann hátt að aðilar máls ha�  
möguleika á að koma á framfæri sínum sjónarmiðum 
varðandi brotið og a� eiðingar þess.

Það er grundvallaratriði í sáttamiðlun að sáttamað-
ur sé hlutlaus í sínu star� .  Þetta gildir gagnvart öllum 
sem að málinu koma og á öllum stigum málsins.  Þetta 
er forsenda þess að málsaðilar � nni til öryggis og vilja 
til að stuðla sjál� r að lausn mála sinna.

Sáttamaður má ekki taka ákvörðun sem er aðila 
máls að taka.  Hlutverk sáttamanns er í því fólgið 
að skapa umhver�  og andrúmslo�  sem aðilum máls 
� nnst þeir nægilega öruggir með til þess að skiptast á 
skoðunum um málið.

Siðareglur lögreglumanna gilda um störf lögreglu-
manna við sáttamiðlun.

Sjónarmið varðandi „106. greinar-málin“
Líkt og getið er um hér að framan hefur LL frá uppha�  
verið mótfallið því að hin svonefndu 106. greinar-mál 
fari í farveg sáttamiðlunar.  Í lokaskýrslu nefndarinnar 
frá árinu 2009 eru rakin helstu sjónarmið með og á 
móti og þykir rétt að birta um� öllunina í heild sinni 
hér:

„Óhætt er að fullyrða að þessi brota� okkur sker sig 
úr þegar skoðaður er árangur af tilraunaverkefninu 
um sáttamiðlun. Síðan tilraunaverkefnið hófst hefur 
ákærandi í a.m.k. 27 tilvikum talið mál samkvæmt 
106. gr. alm. hgl. tæk til sáttamiðlunar en í einung-
is 9 tilvikum hafa aðilar máls samþykkt þá meðferð 
(tvö mál útistandandi 24. júlí 2008), þ.e. í þriðjungi 
tilfella. Í öllum tilvikum þar sem sáttamiðlun hefur 
verið hafnað eru það lögreglumenn, sem brotið hefur 
beinst gegn, sem hafa tekið þá afstöðu. Þessar tölur 
vekja óneitanlega upp spurningar um viðhorf manna 
til sáttamiðlunar þegar um er að ræða brot gegn 106. 
gr. alm. hgl., þ.e. brot gegn valdstjórninni. Þá vekja 
þessar tölur jafnframt upp umræður um þá verndar-
hagsmuni sem um er að ræða og skipan þessara brota 
í XII. ka� a alm. hgl. Álitaefni þetta hefur verið rætt 
innan e� irlitsnefndarinnar sem og utan hennar og 
hafa mörg sjónarmið komið fram. Verður hér leitast 
við að gera grein fyrir þeim helstu. 

Minnihluti e� irlitsnefndarinnar (fulltrúi lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu) hefur lagt áherslu á 
verndarhagsmuni 106. gr. alm. hgl., þ.e. framkvæmd 
opinberra starfa, og bent á að ekki sé rétt að tala um 
lögreglumenn sem eiginlega þolendur í þessu sam-
bandi enda um að ræða sérhæ�  o� eldisbrot sem 
tekur til refsiverndar manna í opinberu star� . Brotin 
beinist ekki gegn þeim persónulega heldur gegn vald-
stjórninni sem slíkri og það sé því t.d. ekki hlutverk 
lögreglumannanna að taka afstöðu til sáttamiðlunar. 
Þá sé ekki rétt að gera þá að persónulegum aðilum 
málsins með því að láta þá taka þátt í sáttafundi. 
Einnig séu vægi og réttaráhrif hagsmunaþátta 106. gr. 
alm. hgl., að því er varðar almannahagsmuni og op-
inbera hagsmuni, mun þyngri á metunum heldur en 
einstaklingshagsmunir. Lögreglumenn ha�  nefnt að 
þeim þyki hagsmunir og sú vernd sem ákvæðinu er 
ætlað að tryggja verða lítil og léttvæg ef þeir eiga að 
taka persónulega afstöðu í þessum efnum. Þetta feli 
það í sér að mál geti þannig ráðist af persónulegu þoli 

Mikilvægasta hlut-
verk sáttamanns er 
að fylgja málsaðilum 
í gegnum sáttaferlið.  
Hann ber ábyrgð á 
því að sáttaferlið sé 
byggt upp á þann 
hátt að aðilar máls 
ha�  möguleika á að 
koma á framfæri 
sínum sjónarmiðum 
varðandi brotið og 
a� eiðingar þess.
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Björtusölum 13

Reynir bakari ehf.
Dalvegi 4

Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Dalvegi 16a

Réttir bílar ehf.
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Stjörnublikk hf.
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Hlíðarhvammi 4
Tern Systems hf
Hlíðasmára 10
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gjöf ehf.
Hamraborg 11

Þakpappaþjónustan ehf.
Lautarsmára 1

Ökukennsla 
Sigurðar Þorsteinssonar

Bollasmára 8

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Skeiðarási 12
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

hvers og eins. Vekur minnihluti nefndarinnar sér-
staka athygli á því að Landssamband lögreglumanna 
hefur í bré�  til embættis ríkissaksóknara, dags. 11. 
ágúst 2008, lagst eindregið gegn því að mál vegna 106. 
gr. alm. hgl. eigi heima meðal þeirra brota sem heimilt 
er að vísa til sáttamiðlunar. 

Meirihluti e� irlitsnefndarinnar fellst vissulega á að 
verndarhagsmunir ákvæðisins séu hið opinbera vald 
og framkvæmd opinberra starfa en bendir hins vegar 
á að þótt brotin beinist ekki persónulega gegn lög-
reglumönnunum bitni þau svo sannarlega á þeim lög-
reglumönnum sem í hlut eiga. Tilgangur sáttafund-
ar er m.a. að gera gerandanum grein fyrir því hvaða 
a� eiðingar háttsemi hans hafði og það eru fáir betur 
til þess fallnir en lögreglumaðurinn sem brotið var 
gegn. Hann getur auk þess bæði gert grein fyrir því 
hvaða áhrif háttsemin hafði á hann persónulega og 
hvaða áhrif hún hafði á starfa hans. Hann getur enn 
fremur útskýrt eigin gerðir á vettvangi og þannig o�  
aukið skilning gerandans á star�  lögreglunnar. Þá má 
nefna að sáttafundum vegna þessara brota hefur lokið 
með þeim hætti að gerandinn tekur að sér að vinna, 
t.d. með forvarnardeild lögreglunnar, í tiltekinn tíma 
og getur hann þannig öðlast mjög góða innsýn í starf 
hennar. 

Í öðru lagi hefur það sjónarmið heyrst að það skjóti 
skökku við að heimila að brotum gegn 106. gr. alm. 
hgl. sé lokið með þessum hætti á sama tíma og ákveð-
ið hefur verið að þyngja refsirammann vegna sömu 
brota, sbr. lög nr. 25/2007, en helstu rökin fyrir þeirri 
lagabreytingu voru þau að auka þyr� i refsivernd 
þeirra opinberu starfsmanna sem heimild hafa til 
líkamlegrar valdbeitingar. Með því að senda málin 
í sáttamiðlun sé í raun verið að gera lítið úr þessum 
brotum. Að mati meirihluta nefndarinnar er ekki fall-
ist á að með því að senda mál í sáttamiðlun sé verið 
að gera lítið úr brotinu. Í fyrirmælum ríkissaksókn-
ara um sáttamiðlun segir að ákærandi meti hvort mál, 
sakarefni og málavextir séu til þess fallin að verða vís-
að til sáttamiðlunar en við það mat skipti miklu máli 
að sérstök varnaðaráhrif mæli með slíkri meðferð og 
að almenn varnaðaráhrif mæli því ekki sérstaklega 
í mót. Auk þess eru það einungis minni háttar brot 
gegn valdstjórninni sem mega fara þessa leið sam-
kvæmt fyrirmælunum. Meirihluti nefndarinnar telur 
að af þessu megi draga þá ályktun að fyrirmæli rík-
issaksóknara komi í veg fyrir að alvarlegum málum 
verði beint í þennan farveg, t.d. málum þar sem þol-
andi hlýtur áverka. Loks telur meirihluti nefndarinn-
ar, m.a. með vísan til þess sem áður hefur verið sagt 
um tilgang sáttafundar og mögulega sátt, að sérstök 
varnaðaráhrif geti í sumum tilvikum verið mun ríkari 
þegar málum lýkur með þessum hætti en þegar þau 
fara hina hefðbundnu leið í refsiker� nu. 

E� ir að hafa farið y� r stöðu þessara mála er 
nefndin sammála um að ekki hefur tekist eins vel 
til varðandi þennan brota� okk eins og vonast hafði 
verið e� ir. Meirihluti nefndarinnar telur að æskilegt 
væri að  leitast við að ná einingu um hvernig fara skuli 

með þessi mál, t.d. með því að leita e� ir samræðum 
við Landssamband lögreglumanna þar sem unnt 
væri að ræða þessi ólíku sjónarmið. Takist það ekki 
getur reynst nauðsynlegt að endurskoða fyrirmæli 
ríkissaksóknara varðandi þessi brot. Hugsanlega 
gæti verið tilefni til að breyta fyrirmælunum á þá 
leið að lögreglustjóri komi fram fyrir hönd þolanda 
sem fulltrúi valdstjórnarinnar og lögreglumaður sem 
brotið beindist gegn gæti e� ir atvikum tekið þátt í 
sáttafundi sem þriðji maður. Slík tilhögun samræmdist 
betur verndarhagsmunum ákvæðisins. 

Minnihluti nefndarinnar álítur lögreglumenn al-
mennt séð vel meðvitaða um sáttamiðlunarúrræðið 
og er þeirrar skoðunar að það væri mjög óheppilegt ef 
framkvæmd sáttamiðlunar við meðferð sakamála yrði 
haldið áfram í andstöðu við lögreglumenn og samtök 
þeirra en slíkt kynni að vera til þess fallið að móta 
viðhorf lögreglumanna til sáttamiðlunar almennt. 
Er minnihluti nefndarinnar þeirrar skoðunar að nú 
þegar beri að endurskoða fyrirmælin varðandi fram-
angreind atriði og fella út úr fyrirmælunum mál er 
varða 106. gr. alm. hgl.“

Næstu skref
Í uppha�  greinarinnar var þess getið að nú sé unnið 
að því að endurskoða fyrirmæli ríkissaksóknara um 
sáttamiðlun.  Hann hefur ge� ð út ný fyrirmæli  sem 
tóki gildi 1. apríl sl. þar sem  106. greinar málin eru 
felld út. Jafnframt er gert ráð fyrir að nú í vor verði 
námskeið í Lögregluskóla ríkisins fyrir lögreglumenn 
og löglærða fulltrúa sem annast eða eiga að annast 
sáttamiðlun í opinberum málum.  Þá er rétt að geta 
þess að útbúið hefur verið kennslumyndband um 
framkvæmd sáttafundar sem notað verður á nám-
skeiðunum.  Það er von Landssambandsins að lög-
reglumenn ge�  þessu mikilvæga málefni gaum, ge�  
áfram kost á starfskrö� um sínum, � ölmenni á nám-
skeiðin og haldi áfram því góða star�  sem hefur verið 
unnið á þessum vettvangi undanfarin ár.

1. Greinin er að mestu unnin upp úr skýrslu nefndar um 
tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum útge� nni í 
febrúar 2009 og handbók um sáttamiðlun sem útge� n var 
af dómsmálaráðuneytinu árið 2006/2007.

2.  www.domsmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/858
3. http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/

Stoduskyrsla_sattamidlun.pdf
4. http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/

Skyrsla_sattamidlun.pdf
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Smáratorgi 3, 12. hæð
Bæjarins bezta ehf.

Bollagörðum 11
Innrömmun Guðmundar

Eiðistorgi 15
Nesskip hf.

Austurströnd 1
Tannlæknastofa Ragnars Ó. 

Steinarssonar ehf
Eiðistorgi 15

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
Arnarljós

Laugalind 6
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

Bílalökkunin hf.
Skemmuvegi 4 blá
Bílalökkunin hf.

Skemmuvegi 4 blá
Bílar og tjón ehf.

Skemmuvegi 44m bleik gata
Bílaverkstæði Kjartans 

og Þorgeirs sf.
Smiðjuvegi 48 rauð

Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bæjarlind 2

Bílhúsið ehf.
Smiðjuvegi 60 Rauð gata

Bíljöfur ehf.
Smiðjuvegi 34
Bílvogur ehf.

Auðbrekku 17
Bjarni Runólfsson

Álfatúni 13
Bláfugl ehf.

Hlíðasmára 15
Blikkarinn hf.

Auðbrekku 3-5
Cafe Catalína
Hamraborg 11

DK Hugbúnaður
Hlíðasmára 17

Dælur ehf
Smiðjuvegi 11

Eignarhaldsfélag Brunabóta-
félags Íslands
Hlíðasmára 8

Einar Beinteins ehf. - Dúka-
lagnir- og Veggfóðrun

Grófarsmára 8
Einar Marteinsson

Ál� ólsvegi 29
EK Kennsla 

& Þjónusta ehf.
Goðakór 1
Eyfeld ehf.

Hlíðarsmára 13
Ferðaskrifstofan 

Plúsferðir
Hlíðasmára 15

Flugfélagið Ernir ehf.
Birkigrund 4

FOCAL So� ware & Con-
sulting

Hlíðasmára 14
Frostmark ehf.

Dalvegi 4
Garmin á Íslandi

Ögurhvar�  2
Grasavinafélagið Gunnars-

hólma
Gunnarshólma

Guðjón Gíslason ehf.
Ennishvar�  15b

H. Hauksson ehf.
Víkurhvar�  5

Ha� ð - Fiskiprinsinn
Hlíðasmára 8
He� lverk ehf.
Jörfalind 20
Hjólið ehf.

Smiðjuvegi 9°
Hringás ehf.

Skemmuvegi 10 blá gata
Hvammur ehf.
Elliðahvammi

Innviðir -Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36

Íslenskir undirverktakar ehf
Ál� ólsvegi 29

Ísnes ehf
Hamraborg 5
Kjöthúsið ehf

Smiðjuvegi 24d Rauð gata
Kra� vélar ehf.

Dalvegi 6-8
Kríunes ehf.

Kríunesi v. Elliðavatn
Köfunarþjónusta Árna 

Kópssonar
Bryggjuvör 1

Körfuberg ehf.
Kleifakór 1a

Lakkskemman ehf.
Skemmuvegi 30, blá gata

Lakksmiðjan ehf
Smiðjuvegi 4e

Lax-á ehf.
Akurhvar�  16

Ljósvakinn ehf.
Vesturvör 30b

Ly� a hf.
Bæjarlind 2

Maritech ehf
Hlíðasmára 14

Nesstál ehf.
Kársnesbraut 106

Radio-Raf
Smiðjuvegi 52
Ra� reidd ehf.

Akralind 6
Rafmiðlun ehf.
Ögurhvar�  8
Rafport ehf.

Nýbýlavegi 14
Rafsetning ehf.
Björtusölum 13

Reynir bakari ehf.
Dalvegi 4

Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Dalvegi 16a

Réttir bílar ehf.
Vesturvör 24

Rúmfatalagerinn hf.
Smáratorgi 1
Sérverk ehf.
Askalind 5

Sjúkranuddstofa Silju
Huldubraut 2
Sólsteinar ehf

Kársnesbraut 98
Stikuvík ehf. 

Byggingarfélag  
- Elka

Jöklalind 8
Stjörnublikk hf.

Smiðjuvegi 2
Svansprent ehf.
Auðbrekku 12
Söguferðir ehf

Hlíðarhvammi 4
Tern Systems hf
Hlíðasmára 10

Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 8

Verkfræðistofa 
Erlends Birgissonar

Bæjarlind 4
Vélaleiga Auberts

Hlíðarhjalli 7
Vídd ehf.

Bæjarlind 4
VSI Öryggishönnun og ráð-

gjöf ehf.
Hamraborg 11

Þakpappaþjónustan ehf.
Lautarsmára 1

Ökukennsla 
Sigurðar Þorsteinssonar

Bollasmára 8

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Skeiðarási 12

Ásgarður - Íþróttamiðstöðv-
arnar Garðabæ

Ásgarði
Elektra ehf.
Lyngási 11

G.H. Ljós ehf.
Garðatorgi 7

Garðabær
Garðatorgi 7

Geislatækni ehf. - Laser-
þjónustan

Suðurhrauni 12c
H. Filipsson ehf.

Miðhrauni 22
Hagráð ehf.
Hofslundi 8

Hannes Arnórsson ehf.
Móa� öt 41

Hársnyrtistofa Þórunnar 
Ingólfsdóttur
Kjarrmóar 27

IKEA - Miklatorg hf.
Kauptúni 4

Krókur Bílastöð ehf.
Suðurhrauni 3

Latibær ehf.
Miðhrauni 4
Lo� orka ehf.
Miðhrauni 10
Læknatorg sf
Garðatorgi 7

Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Lyngás 8

Ra� oði ehf
Skeiðarási 3

Ra� ækniþjónusta 
Trausta ehf.
Lyngási 14
Rökrás ehf.

Garða� öt 21
Samhentir ehf.
Suðurhraun 4

Tannlæknastofa Engilberts 
Snorrasonar
Garðatorgi 3

Würth á Íslandi ehf.
Vesturhrauni 5

Öryggisgirðingar ehf.
Suðurhrauni 2

Hafnar� örður
Aðalskoðun hf.
Hjallahrauni 4

ALCAN á Íslandi hf.
Straumsvík

Alexander Ólafsson ehf.
Ál� ellu 1

ARK öryggisker� 
Kvistabergi 11

Barkasuða Guðmundar ehf.
Hvaleyrarbraut 27

Batteríið ehf.
Trönuhrauni 1

Bátaraf ehf.
Box 52, Suðurgötu 106

Byggingafélagið 
Sandfell ehf.

Reykjavíkurvegi  66
Dalako� nn sf. - Firði

Fjarðargötu 13-15
DS lausnir ehf.

Rauðhellu 5
Endurskoðun/

reikningsskil ehf.
Fjarðargötu 11

Fjarðarbakarí ehf.
Dalshrauni 13

Fjarðargrjót ehf.
Furuhlíð 4

Fjörukráin ehf.
Strandgötu 55

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

hvers og eins. Vekur minnihluti nefndarinnar sér-
staka athygli á því að Landssamband lögreglumanna 
hefur í bré�  til embættis ríkissaksóknara, dags. 11. 
ágúst 2008, lagst eindregið gegn því að mál vegna 106. 
gr. alm. hgl. eigi heima meðal þeirra brota sem heimilt 
er að vísa til sáttamiðlunar. 

Meirihluti e� irlitsnefndarinnar fellst vissulega á að 
verndarhagsmunir ákvæðisins séu hið opinbera vald 
og framkvæmd opinberra starfa en bendir hins vegar 
á að þótt brotin beinist ekki persónulega gegn lög-
reglumönnunum bitni þau svo sannarlega á þeim lög-
reglumönnum sem í hlut eiga. Tilgangur sáttafund-
ar er m.a. að gera gerandanum grein fyrir því hvaða 
a� eiðingar háttsemi hans hafði og það eru fáir betur 
til þess fallnir en lögreglumaðurinn sem brotið var 
gegn. Hann getur auk þess bæði gert grein fyrir því 
hvaða áhrif háttsemin hafði á hann persónulega og 
hvaða áhrif hún hafði á starfa hans. Hann getur enn 
fremur útskýrt eigin gerðir á vettvangi og þannig o�  
aukið skilning gerandans á star�  lögreglunnar. Þá má 
nefna að sáttafundum vegna þessara brota hefur lokið 
með þeim hætti að gerandinn tekur að sér að vinna, 
t.d. með forvarnardeild lögreglunnar, í tiltekinn tíma 
og getur hann þannig öðlast mjög góða innsýn í starf 
hennar. 

Í öðru lagi hefur það sjónarmið heyrst að það skjóti 
skökku við að heimila að brotum gegn 106. gr. alm. 
hgl. sé lokið með þessum hætti á sama tíma og ákveð-
ið hefur verið að þyngja refsirammann vegna sömu 
brota, sbr. lög nr. 25/2007, en helstu rökin fyrir þeirri 
lagabreytingu voru þau að auka þyr� i refsivernd 
þeirra opinberu starfsmanna sem heimild hafa til 
líkamlegrar valdbeitingar. Með því að senda málin 
í sáttamiðlun sé í raun verið að gera lítið úr þessum 
brotum. Að mati meirihluta nefndarinnar er ekki fall-
ist á að með því að senda mál í sáttamiðlun sé verið 
að gera lítið úr brotinu. Í fyrirmælum ríkissaksókn-
ara um sáttamiðlun segir að ákærandi meti hvort mál, 
sakarefni og málavextir séu til þess fallin að verða vís-
að til sáttamiðlunar en við það mat skipti miklu máli 
að sérstök varnaðaráhrif mæli með slíkri meðferð og 
að almenn varnaðaráhrif mæli því ekki sérstaklega 
í mót. Auk þess eru það einungis minni háttar brot 
gegn valdstjórninni sem mega fara þessa leið sam-
kvæmt fyrirmælunum. Meirihluti nefndarinnar telur 
að af þessu megi draga þá ályktun að fyrirmæli rík-
issaksóknara komi í veg fyrir að alvarlegum málum 
verði beint í þennan farveg, t.d. málum þar sem þol-
andi hlýtur áverka. Loks telur meirihluti nefndarinn-
ar, m.a. með vísan til þess sem áður hefur verið sagt 
um tilgang sáttafundar og mögulega sátt, að sérstök 
varnaðaráhrif geti í sumum tilvikum verið mun ríkari 
þegar málum lýkur með þessum hætti en þegar þau 
fara hina hefðbundnu leið í refsiker� nu. 

E� ir að hafa farið y� r stöðu þessara mála er 
nefndin sammála um að ekki hefur tekist eins vel 
til varðandi þennan brota� okk eins og vonast hafði 
verið e� ir. Meirihluti nefndarinnar telur að æskilegt 
væri að  leitast við að ná einingu um hvernig fara skuli 

með þessi mál, t.d. með því að leita e� ir samræðum 
við Landssamband lögreglumanna þar sem unnt 
væri að ræða þessi ólíku sjónarmið. Takist það ekki 
getur reynst nauðsynlegt að endurskoða fyrirmæli 
ríkissaksóknara varðandi þessi brot. Hugsanlega 
gæti verið tilefni til að breyta fyrirmælunum á þá 
leið að lögreglustjóri komi fram fyrir hönd þolanda 
sem fulltrúi valdstjórnarinnar og lögreglumaður sem 
brotið beindist gegn gæti e� ir atvikum tekið þátt í 
sáttafundi sem þriðji maður. Slík tilhögun samræmdist 
betur verndarhagsmunum ákvæðisins. 

Minnihluti nefndarinnar álítur lögreglumenn al-
mennt séð vel meðvitaða um sáttamiðlunarúrræðið 
og er þeirrar skoðunar að það væri mjög óheppilegt ef 
framkvæmd sáttamiðlunar við meðferð sakamála yrði 
haldið áfram í andstöðu við lögreglumenn og samtök 
þeirra en slíkt kynni að vera til þess fallið að móta 
viðhorf lögreglumanna til sáttamiðlunar almennt. 
Er minnihluti nefndarinnar þeirrar skoðunar að nú 
þegar beri að endurskoða fyrirmælin varðandi fram-
angreind atriði og fella út úr fyrirmælunum mál er 
varða 106. gr. alm. hgl.“

Næstu skref
Í uppha�  greinarinnar var þess getið að nú sé unnið 
að því að endurskoða fyrirmæli ríkissaksóknara um 
sáttamiðlun.  Hann hefur ge� ð út ný fyrirmæli  sem 
tóki gildi 1. apríl sl. þar sem  106. greinar málin eru 
felld út. Jafnframt er gert ráð fyrir að nú í vor verði 
námskeið í Lögregluskóla ríkisins fyrir lögreglumenn 
og löglærða fulltrúa sem annast eða eiga að annast 
sáttamiðlun í opinberum málum.  Þá er rétt að geta 
þess að útbúið hefur verið kennslumyndband um 
framkvæmd sáttafundar sem notað verður á nám-
skeiðunum.  Það er von Landssambandsins að lög-
reglumenn ge�  þessu mikilvæga málefni gaum, ge�  
áfram kost á starfskrö� um sínum, � ölmenni á nám-
skeiðin og haldi áfram því góða star�  sem hefur verið 
unnið á þessum vettvangi undanfarin ár.

1. Greinin er að mestu unnin upp úr skýrslu nefndar um 
tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum útge� nni í 
febrúar 2009 og handbók um sáttamiðlun sem útge� n var 
af dómsmálaráðuneytinu árið 2006/2007.

2.  www.domsmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/858
3. http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/

Stoduskyrsla_sattamidlun.pdf
4. http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/

Skyrsla_sattamidlun.pdf
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Úthlutun orlofshúsa fer núna fram á vef LL þannig að félagsmenn fylla 
út umsókn á netinu. Einnig verður hægt að kaupa hótelmiða, gjafabréf 
í � ug, gjafakort hjá Ferðafélaginu, útilegukortið og veiðikortið  á 
vefnum í gegnum sama ker� .

Orlofstilboð sumarið 2011 bókist á orlofsvef LL

Í boði Fullt verð Verð til LL

Hótel Edda 2ja m. herb.m.handlaug 11.400 6.000

Hótel Edda 2ja m.herb.m.baði 18.200 12.750

Hótel Edda plús 21.200 15.750

Foss hótel m.morgunmat júní. 26.500 6000

Foss hótel m.morgunmat júl.-ág. *tveir miðar 26.500 12.000

Ferðafélag Íslands gjafabréf 20.000 14.000

Útilegukortið 14.900 11.000

Veiðikortið 6.000 4.800

Icelandexpress gjafabréf 20.000 16.000

Icelandair gjafabréf 25.000 20.000

Gistimiðar á Edduhótelum.
Félagsmönnum LL stendur til boða 
að kaupa hótelmiða til að borga fyrir 
gistingu á Edduhótelum í sumar, frá 
1. júní til 1. ágúst.

Boðið er upp á þrjá verð� okka 
á Edduhótelum. Herbergi með 
handlaug, herbergi með baði og 
Eddu plús herbergi með baði, 
sjónvarpi og síma.   Ley� legt er að 
taka með sér börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk hefur 
svefnpoka eða rúmföt, en hótelin útvega þá dýnu.  Ekki er innifalinn 
morgunverður. Gestir sjá sjál� r um að bóka gistingu, sjá nánara á vef 
Hótel Eddu www.hoteledda.is 

Morgunverður kostar 1.400 krónur á mann.  Börn upp að � mm ára 
aldri fá frían mat, en 6-12 ára börn greiða hál�  gjald.

Gistimiðar á Fosshótelum.
Félagsmönnum LL stendur til boða 
að kaupa hótelmiða til greiðslu fyrir 
gistingu á Fosshótelum en þau eru 
bæði á Höfuðborgarsvæðinu og víðs 
vegar um landið.  Um er að ræða 
gistingu í tveggja manna herbergi 

með baði, ásamt morgunverði.  Sérstök athygli skal vakin á því að í júlí og 
ágúst skal greiða með 2 gistimiðum fyrir 1 nótt á öllum Fosshótelum.

Hótelmiðarnir kosta 6.000 krónur og gilda til 31. desember 2011.  
Aukarúm kosta alls staðar 4.000 krónur með morgunverði.  Eitt barn 
undir 12 ára aldri fær frítt í herbergi með foreldrum sínum.

Bókanir berist í síma á viðkomandi hótel eða á aðalskrifstofu Fosshót-
ela 562-4000.  Bókanir má einnig senda á netfangið bokun@fosshotel.is 
og skal tekið fram að greitt sé með gistimiða.

Allar nánari upplýsingar á vef Fosshótela www.fosshotel.is
 .
 

Gjafabréf hjá Ferðafélagi Íslands
Þetta árið verður boðið upp á gjafabréf hjá Ferða-
félagi Íslands að verðmæti 20 þúsund krónur á 14 
þúsund. Þetta bréf má nota upp í hvaða ferð sem 
hugurinn girnist hjá Ferðafélaginu.

Veiðikortið verður í boði í sumar og 
kostar til félagsmanna kr. 4.800. Það er 
til sölu á orlofsvef LL. Með veiðikortinu 
er hægt að veiða ótakmarkað í rúmlega 
35 veiðivötnum víðsvegar á landinu.

Útilegukortið  kostar kr. 11.000 kr. til félagsmanna 
LL. Útilegukortið veitir aðgang að á � órða tug tjald-
svæða á landinu og veitir tveimur fullorðnum og � ór-
um börnum undir 16 ára aldri fría gistingu á tjald-
svæðum samstarfsaðila Útilegukortsins. Þetta gildir 
fyrir tjöld, fellihýsi og húsbíla. Engin takmörk eru á 
� ölda gistinátta en þó má ekki vera meira en � órar 
nætur samfellt á sama stað.

Iceland Express
Boðið er upp á gjafa-
bréf í � ug hjá Iceland 
Express að andvirði 
20.000 kr. á 16.000 kr. 
Bré� n má nota upp í 
hvaða ferð sem er til 
sölu á vef � ugfélagsins. (ekki pakkaferðir). Ef bókuð er ferð sem kostar 
meira en andvirði gjafabréfanna greiðist mismunur með kreditkorti. Ef 
ferðin kostar minna en andvirði gjafabréfs þá verður e� ir inneign á gjafa-
bré� nu. Hámarks� öldi er 4 bréf á mann. Bré� n gilda í tvö ár.

Miðar í Hval� arðargöngin
Til að auðvelda félagsmönnum að komast í gegnum Hval� arðargöngin á 
sem hagstæðustu verði kaupir orlofssjóður nokkurt magn af Spalarmið-
um í 10 miða blokkum sem er ódýrara en að greiða fyrir eina og eina 
ferð og geta félagar keypt miða e� ir þörfum á kostnaðarverði sem er 580 
krónur fyrir ferðina í stað 900 króna sem stök ferð kostar annars.

Miðana er hægt að nálgast á skrifstofunni.

Icelandair
Nú bjóðast gjafabréf 
hjá Icelandair að 
upphæð 25.000 kr. 
á 20.000 kr. Þau má 
nota upp í hvaða ferð 
sem í boði er á vef 
Icelandair en þó ekki upp í skatta og gjöld. Umframkostnað skal greiða 
með kreditkorti og um afgang er að ræða verður e� ir inneign á gjafabréf-
inu. Hámarks� öldi er 4 bréf á mann. Bré� n gilda í tvö ár.

Orlofshús LL árið 2011
Framboð á orlofshúsum árið 2011 er það sama og árið 2010 
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Foss hótel m.morgunmat júl.-ág. *tveir miðar 26.500 12.000

Ferðafélag Íslands gjafabréf 20.000 14.000

Útilegukortið 14.900 11.000

Veiðikortið 6.000 4.800

Icelandexpress gjafabréf 20.000 16.000

Icelandair gjafabréf 25.000 20.000

Gistimiðar á Edduhótelum.
Félagsmönnum LL stendur til boða 
að kaupa hótelmiða til að borga fyrir 
gistingu á Edduhótelum í sumar, frá 
1. júní til 1. ágúst.

Boðið er upp á þrjá verð� okka 
á Edduhótelum. Herbergi með 
handlaug, herbergi með baði og 
Eddu plús herbergi með baði, 
sjónvarpi og síma.   Ley� legt er að 
taka með sér börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk hefur 
svefnpoka eða rúmföt, en hótelin útvega þá dýnu.  Ekki er innifalinn 
morgunverður. Gestir sjá sjál� r um að bóka gistingu, sjá nánara á vef 
Hótel Eddu www.hoteledda.is 

Morgunverður kostar 1.400 krónur á mann.  Börn upp að � mm ára 
aldri fá frían mat, en 6-12 ára börn greiða hál�  gjald.

Gistimiðar á Fosshótelum.
Félagsmönnum LL stendur til boða 
að kaupa hótelmiða til greiðslu fyrir 
gistingu á Fosshótelum en þau eru 
bæði á Höfuðborgarsvæðinu og víðs 
vegar um landið.  Um er að ræða 
gistingu í tveggja manna herbergi 

með baði, ásamt morgunverði.  Sérstök athygli skal vakin á því að í júlí og 
ágúst skal greiða með 2 gistimiðum fyrir 1 nótt á öllum Fosshótelum.

Hótelmiðarnir kosta 6.000 krónur og gilda til 31. desember 2011.  
Aukarúm kosta alls staðar 4.000 krónur með morgunverði.  Eitt barn 
undir 12 ára aldri fær frítt í herbergi með foreldrum sínum.

Bókanir berist í síma á viðkomandi hótel eða á aðalskrifstofu Fosshót-
ela 562-4000.  Bókanir má einnig senda á netfangið bokun@fosshotel.is 
og skal tekið fram að greitt sé með gistimiða.

Allar nánari upplýsingar á vef Fosshótela www.fosshotel.is
 .
 

Gjafabréf hjá Ferðafélagi Íslands
Þetta árið verður boðið upp á gjafabréf hjá Ferða-
félagi Íslands að verðmæti 20 þúsund krónur á 14 
þúsund. Þetta bréf má nota upp í hvaða ferð sem 
hugurinn girnist hjá Ferðafélaginu.

Veiðikortið verður í boði í sumar og 
kostar til félagsmanna kr. 4.800. Það er 
til sölu á orlofsvef LL. Með veiðikortinu 
er hægt að veiða ótakmarkað í rúmlega 
35 veiðivötnum víðsvegar á landinu.

Útilegukortið  kostar kr. 11.000 kr. til félagsmanna 
LL. Útilegukortið veitir aðgang að á � órða tug tjald-
svæða á landinu og veitir tveimur fullorðnum og � ór-
um börnum undir 16 ára aldri fría gistingu á tjald-
svæðum samstarfsaðila Útilegukortsins. Þetta gildir 
fyrir tjöld, fellihýsi og húsbíla. Engin takmörk eru á 
� ölda gistinátta en þó má ekki vera meira en � órar 
nætur samfellt á sama stað.

Iceland Express
Boðið er upp á gjafa-
bréf í � ug hjá Iceland 
Express að andvirði 
20.000 kr. á 16.000 kr. 
Bré� n má nota upp í 
hvaða ferð sem er til 
sölu á vef � ugfélagsins. (ekki pakkaferðir). Ef bókuð er ferð sem kostar 
meira en andvirði gjafabréfanna greiðist mismunur með kreditkorti. Ef 
ferðin kostar minna en andvirði gjafabréfs þá verður e� ir inneign á gjafa-
bré� nu. Hámarks� öldi er 4 bréf á mann. Bré� n gilda í tvö ár.

Miðar í Hval� arðargöngin
Til að auðvelda félagsmönnum að komast í gegnum Hval� arðargöngin á 
sem hagstæðustu verði kaupir orlofssjóður nokkurt magn af Spalarmið-
um í 10 miða blokkum sem er ódýrara en að greiða fyrir eina og eina 
ferð og geta félagar keypt miða e� ir þörfum á kostnaðarverði sem er 580 
krónur fyrir ferðina í stað 900 króna sem stök ferð kostar annars.

Miðana er hægt að nálgast á skrifstofunni.

Icelandair
Nú bjóðast gjafabréf 
hjá Icelandair að 
upphæð 25.000 kr. 
á 20.000 kr. Þau má 
nota upp í hvaða ferð 
sem í boði er á vef 
Icelandair en þó ekki upp í skatta og gjöld. Umframkostnað skal greiða 
með kreditkorti og um afgang er að ræða verður e� ir inneign á gjafabréf-
inu. Hámarks� öldi er 4 bréf á mann. Bré� n gilda í tvö ár.

Orlofshús LL árið 2011
Framboð á orlofshúsum árið 2011 er það sama og árið 2010 
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Suðurland
Reykjavík

 

Íbúðin okkar er í Hátúni 4, 3. hæð, í Reykjavík. Um er að ræða 3ja 
herbergja íbúð á frábærum stað.  Hjónaherbergi er með barnarúmi, 
barnaherbergi er með 2 rúmum og auk þess eru í íbúðinni tvær lausar 
dýnur.  Sex sængur og koddar eru í íbúðinni og er hægt er að leigja 
sængurfatnað (lín) á vægu verði þ.e. kr. 1000,- fyrir manninn.  Lyklar 
eru a� entir í samráði við skrifstofuna. 

 Hátún í Reykjavík
Fermetrar: 80 Barnastóll: Já Þvottavél: Sameign
Fjöldi svefnherb: 2 Sjónvarp: Já Uppþvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 DVD spilari: Já Ryksuga: Já
Rúm einbreið 2 Útvarp m.CD spilara: Já Uppþvottalögur: Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 8 Ræstiefni til þrifa: Já
Aukadýnur: 2 Strauborð/straujárn Já Internetteng.: Nei
Fjöldi sænga: 6 Grill: Nei Skiptidagar: Opið
Barnarúm: Já Heitur pottur: Nei
 
Íbúðin er í dagleigu og kosta fyrstu tvær næturnar samtals kr. 13.000,- 

Leigutími: Allt árið.

Fell í Biskupstungum
Fell í Biskupstungum hefur vakið mikla lukku þann tíma sem við höfum 
ha�  það til umráða.  Húsið er um 140 fm. að stærð með 8 rúmstæðum og 
6 lausum dýnum svo allt að 14 manns geta gist og eru sængur og koddar 
fyrir 12 til staðar.  Húsið er allt að innan mjög smekklega uppgert með 
öllum nýtísku þægindum.  Einnig er stór og góð sólverönd út frá stofunni 
þar sem er heitur pottur. 

Dvalargestir þurfa að hafa með sér sængurfatnað (lín), handklæði, 
diskaþurrkur, sápu og salernispappír.  Fell er um 100 km frá Reykjavík 
og þaðan er stutt til margra vinsælla ferðamannastaða allt um kring, 
s.s. Gullfoss, Geysis, Laugarvatns, Þingvalla o.� . Næsti þéttbýliskjarni, 
er Reykholt í Biskupstungum, (1,5 km), en þar er sundlaug, verslun, 
veitingar, banki, íþróttahús o.� .

 Fell
Fermetrar: 140 Barnastóll: Já Þvottavél: Já
Fjöldi svefnherb: 4 Sjónvarp: Já Uppþvottavél: Já
Rúm tvíbeið 2 DVD spilari: Já Ryksuga: Já
Rúm 1 1/ breidd 2 Útvarp m.CD spilara: Já Uppþvottalögur: Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 14 Ræstiefni til þrifa: Já
Aukadýnur: 6 Grill: Gas Internetteng.: Nei
Fjöldi sænga: 12 Heitur pottur: Já Skiptidagar: Föstud
Barnarúm: Já
 
Vikuleigan er kr. 25.000,- y� r sumarið, en haust og vetrarleiga er kr. 

19.000,- Leigutími: Allt árið.

Geysir í Haukadal.
Hið glæsilega sumarhús á Geysi í Haukadal sem byggt var árið 2007.  
Neðri hæð hússins er 78.2 fm en efri hæðin er 56.6 fm.  Í húsinu eru 3 
svefnherbergi með 6 rúmstæðum auk svefnlo� sins, en þar eru rúmstæði 
fyrir � óra og � órar lausar dýnur.  Þvottavél er til staðar í húsinu sem 
kemur sér vel y� r sumartímann.  Í húsinu er búnaður fyrir allt að 12 
manns.  Stór verönd er við þrjár hliðar hússins ásamt heitum potti.  
Dvalargestir þurfa að hafa með sér lín á rúmin, handklæði, diskaþurrkur 
og klúta o.þ.h.  Golfvöllur er í næsta nágrenni og frábær útivistasvæði 
allt um kring.  

 Geysir 
Fermetrar: 78+57 Barnarúm: Já Þvottavél: Já
Fjöldi svefnherb: 3 Barnastóll: Já Uppþvottavél: Já
Rúm tvíbreið 1 Sjónvarp: Já Ryksuga: Já
Rúm 1 1/ 2 breidd 1 DVD spilari: Já Uppþvottalögur: Já
Rúm einbreið 4 Útvarp m.CD  Já Ræstiefni til þrifa: Já
Svefnsófi  á svefnlofti: Já Borðbún.f.fjölda: 12 Internetteng.: Nei
Aukadýnur: 4 Grill: Gas Skiptidagar: Föstud
Fjöldi sænga: 12 Heitur pottur: Já
 
Vikuleigan er kr. 25.000,- y� r sumarið, en haust og vetrarleiga er kr. 

19.000,- Leigutími: Allt árið.

Vesturland
Munaðarnes

Munaðarnes í Borgar� rði er óþar�  að kynna því margir hafa dvalist 
þar í gegnum árin.  Í ár bjóðum við upp á tvö stór hús í Munaðarnesi 
sem gert er ráð fyrir 6-8 manns geti dvalið í hvoru húsi um sig. Í gömlu 
þjónustumiðstöðinni er rekin veitingasala og taka þau Stefanía og Þór 
vel á móti fólki. Í Borgar� rði eru ótal útivistarmöguleikar.  Sundlaugin 
að Varmalandi, Grábrók og eins hefur Skógrækt ríkisins opnað reit við 
Hreðavatn til útivistar og gert gönguleiðir um svæðið, sem er sérstaklega 
skemmtilegt.  

Munaðarnes hús nr. 68
Farið var í gagngera endurnýjun á húsi nr. 68 í Munaðarnesi í vor. Bað var 
endurnýjað, bústaðurinn hvíttaður, skipt um gólfefni, skipt um húsgögn 

og bætt við uppþvottavél og stærri ísskáp. Þá var litla kojuherbergið tekið 
niður til að stækka alrýmið. Þess í stað var bætt við kojurúmi í annað 
herbergið.

 Munaðarnes hús nr. 68 
Fermetrar: 51,5 Fjöldi sænga 8 Heitur pottur Já
Fjöldi svefnherb: 2 Barnarúm: Já Þvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 Barnastóll: Já Uppþvottavél: Já
Rúm 1 1/ 2 breidd 1 Sjónvarp: Já Ryksuga: Já
Rúm einbreið Nei DVD dpilari:  Já Uppþvottalögur: Nei
Kojurúm 1 Útvarp m/CD spilara Já Ræstiefni til þrifa Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 8 Internetteng.: Já
Aukadýnur: 2 Grill: Kolagrill Skiptidagar: Föstud

Vikuleigan er kr.  23.000,-  E� ir miðjan ágúst lækkar leigan í kr. 
18.000,-

Leigutími:  Allt árið.

Munaðarnes hús nr. 69
Endurnýjun á húsi nr. 69 var látin mæta afgangi þetta árið, þó var 

farið út í að setja uppþvottavél og stærri ískáp og skipta út borðbúnaði og 
gardínum. Þrjú herbergi eru í húsinu með svefnplássi fyrir 6-8 manns.

 Munaðarnes hús nr. 69 
Fermetrar: 51,5 Fjöldi sænga 8 Heitur pottur Já
Fjöldi svefnherb: 2 Barnarúm: Já Þvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 Barnastóll: Já Uppþvottavél: Já
Rúm 1 1/ 2 breidd 1 Sjónvarp: Já Ryksuga: Já
Rúm einbreið Nei DVD dpilari:  Já Uppþvottalögur: Nei
Kojurúm 2 Útvarp m/CD spilara Já Ræstiefni til þrifa Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 8 Internetteng.: Já
Aukadýnur: 2 Grill: Kolagrill Skiptidagar: Föstud

Heitir pottar eru við bæði húsin.

Vikuleigan er kr.  21.000,-  E� ir miðjan ágúst lækkar leigan í kr. 
15.000,-

Leigutími:  Allt árið.

  Norðurland
Akureyri

Orlofsíbúð LL í Helgamagrastræti 45 er 3ja herbergja, í alla staði mjög 
góð fyrir 4-6 manns.  Í henni er mjög gott hjónaherbergi, með barnarúmi.  
Í barnaherbergi eru stórar kojur.  Auk þess er hornsó�  í stofu og lausar 
dýnur.  Sex sængur og koddar eru til staðar. Sólpallur er vestanmegin 
við húsið og hefur garðurinn verið y� rfarinn talsvert. Dvalargestir þurfa 
að hafa með sér sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, sápu og  
salernispappír.

Sumarhús og íbúðir 
á vegum LL 2011

Geysir í Haukadal.



 20  21

Suðurland
Reykjavík

 

Íbúðin okkar er í Hátúni 4, 3. hæð, í Reykjavík. Um er að ræða 3ja 
herbergja íbúð á frábærum stað.  Hjónaherbergi er með barnarúmi, 
barnaherbergi er með 2 rúmum og auk þess eru í íbúðinni tvær lausar 
dýnur.  Sex sængur og koddar eru í íbúðinni og er hægt er að leigja 
sængurfatnað (lín) á vægu verði þ.e. kr. 1000,- fyrir manninn.  Lyklar 
eru a� entir í samráði við skrifstofuna. 

 Hátún í Reykjavík
Fermetrar: 80 Barnastóll: Já Þvottavél: Sameign
Fjöldi svefnherb: 2 Sjónvarp: Já Uppþvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 DVD spilari: Já Ryksuga: Já
Rúm einbreið 2 Útvarp m.CD spilara: Já Uppþvottalögur: Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 8 Ræstiefni til þrifa: Já
Aukadýnur: 2 Strauborð/straujárn Já Internetteng.: Nei
Fjöldi sænga: 6 Grill: Nei Skiptidagar: Opið
Barnarúm: Já Heitur pottur: Nei
 
Íbúðin er í dagleigu og kosta fyrstu tvær næturnar samtals kr. 13.000,- 

Leigutími: Allt árið.

Fell í Biskupstungum
Fell í Biskupstungum hefur vakið mikla lukku þann tíma sem við höfum 
ha�  það til umráða.  Húsið er um 140 fm. að stærð með 8 rúmstæðum og 
6 lausum dýnum svo allt að 14 manns geta gist og eru sængur og koddar 
fyrir 12 til staðar.  Húsið er allt að innan mjög smekklega uppgert með 
öllum nýtísku þægindum.  Einnig er stór og góð sólverönd út frá stofunni 
þar sem er heitur pottur. 

Dvalargestir þurfa að hafa með sér sængurfatnað (lín), handklæði, 
diskaþurrkur, sápu og salernispappír.  Fell er um 100 km frá Reykjavík 
og þaðan er stutt til margra vinsælla ferðamannastaða allt um kring, 
s.s. Gullfoss, Geysis, Laugarvatns, Þingvalla o.� . Næsti þéttbýliskjarni, 
er Reykholt í Biskupstungum, (1,5 km), en þar er sundlaug, verslun, 
veitingar, banki, íþróttahús o.� .

 Fell
Fermetrar: 140 Barnastóll: Já Þvottavél: Já
Fjöldi svefnherb: 4 Sjónvarp: Já Uppþvottavél: Já
Rúm tvíbeið 2 DVD spilari: Já Ryksuga: Já
Rúm 1 1/ breidd 2 Útvarp m.CD spilara: Já Uppþvottalögur: Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 14 Ræstiefni til þrifa: Já
Aukadýnur: 6 Grill: Gas Internetteng.: Nei
Fjöldi sænga: 12 Heitur pottur: Já Skiptidagar: Föstud
Barnarúm: Já
 
Vikuleigan er kr. 25.000,- y� r sumarið, en haust og vetrarleiga er kr. 

19.000,- Leigutími: Allt árið.

Geysir í Haukadal.
Hið glæsilega sumarhús á Geysi í Haukadal sem byggt var árið 2007.  
Neðri hæð hússins er 78.2 fm en efri hæðin er 56.6 fm.  Í húsinu eru 3 
svefnherbergi með 6 rúmstæðum auk svefnlo� sins, en þar eru rúmstæði 
fyrir � óra og � órar lausar dýnur.  Þvottavél er til staðar í húsinu sem 
kemur sér vel y� r sumartímann.  Í húsinu er búnaður fyrir allt að 12 
manns.  Stór verönd er við þrjár hliðar hússins ásamt heitum potti.  
Dvalargestir þurfa að hafa með sér lín á rúmin, handklæði, diskaþurrkur 
og klúta o.þ.h.  Golfvöllur er í næsta nágrenni og frábær útivistasvæði 
allt um kring.  

 Geysir 
Fermetrar: 78+57 Barnarúm: Já Þvottavél: Já
Fjöldi svefnherb: 3 Barnastóll: Já Uppþvottavél: Já
Rúm tvíbreið 1 Sjónvarp: Já Ryksuga: Já
Rúm 1 1/ 2 breidd 1 DVD spilari: Já Uppþvottalögur: Já
Rúm einbreið 4 Útvarp m.CD  Já Ræstiefni til þrifa: Já
Svefnsófi  á svefnlofti: Já Borðbún.f.fjölda: 12 Internetteng.: Nei
Aukadýnur: 4 Grill: Gas Skiptidagar: Föstud
Fjöldi sænga: 12 Heitur pottur: Já
 
Vikuleigan er kr. 25.000,- y� r sumarið, en haust og vetrarleiga er kr. 

19.000,- Leigutími: Allt árið.

Vesturland
Munaðarnes

Munaðarnes í Borgar� rði er óþar�  að kynna því margir hafa dvalist 
þar í gegnum árin.  Í ár bjóðum við upp á tvö stór hús í Munaðarnesi 
sem gert er ráð fyrir 6-8 manns geti dvalið í hvoru húsi um sig. Í gömlu 
þjónustumiðstöðinni er rekin veitingasala og taka þau Stefanía og Þór 
vel á móti fólki. Í Borgar� rði eru ótal útivistarmöguleikar.  Sundlaugin 
að Varmalandi, Grábrók og eins hefur Skógrækt ríkisins opnað reit við 
Hreðavatn til útivistar og gert gönguleiðir um svæðið, sem er sérstaklega 
skemmtilegt.  

Munaðarnes hús nr. 68
Farið var í gagngera endurnýjun á húsi nr. 68 í Munaðarnesi í vor. Bað var 
endurnýjað, bústaðurinn hvíttaður, skipt um gólfefni, skipt um húsgögn 

og bætt við uppþvottavél og stærri ísskáp. Þá var litla kojuherbergið tekið 
niður til að stækka alrýmið. Þess í stað var bætt við kojurúmi í annað 
herbergið.

 Munaðarnes hús nr. 68 
Fermetrar: 51,5 Fjöldi sænga 8 Heitur pottur Já
Fjöldi svefnherb: 2 Barnarúm: Já Þvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 Barnastóll: Já Uppþvottavél: Já
Rúm 1 1/ 2 breidd 1 Sjónvarp: Já Ryksuga: Já
Rúm einbreið Nei DVD dpilari:  Já Uppþvottalögur: Nei
Kojurúm 1 Útvarp m/CD spilara Já Ræstiefni til þrifa Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 8 Internetteng.: Já
Aukadýnur: 2 Grill: Kolagrill Skiptidagar: Föstud

Vikuleigan er kr.  23.000,-  E� ir miðjan ágúst lækkar leigan í kr. 
18.000,-

Leigutími:  Allt árið.

Munaðarnes hús nr. 69
Endurnýjun á húsi nr. 69 var látin mæta afgangi þetta árið, þó var 

farið út í að setja uppþvottavél og stærri ískáp og skipta út borðbúnaði og 
gardínum. Þrjú herbergi eru í húsinu með svefnplássi fyrir 6-8 manns.

 Munaðarnes hús nr. 69 
Fermetrar: 51,5 Fjöldi sænga 8 Heitur pottur Já
Fjöldi svefnherb: 2 Barnarúm: Já Þvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 Barnastóll: Já Uppþvottavél: Já
Rúm 1 1/ 2 breidd 1 Sjónvarp: Já Ryksuga: Já
Rúm einbreið Nei DVD dpilari:  Já Uppþvottalögur: Nei
Kojurúm 2 Útvarp m/CD spilara Já Ræstiefni til þrifa Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Borðbún.f.fjölda: 8 Internetteng.: Já
Aukadýnur: 2 Grill: Kolagrill Skiptidagar: Föstud

Heitir pottar eru við bæði húsin.

Vikuleigan er kr.  21.000,-  E� ir miðjan ágúst lækkar leigan í kr. 
15.000,-

Leigutími:  Allt árið.

  Norðurland
Akureyri

Orlofsíbúð LL í Helgamagrastræti 45 er 3ja herbergja, í alla staði mjög 
góð fyrir 4-6 manns.  Í henni er mjög gott hjónaherbergi, með barnarúmi.  
Í barnaherbergi eru stórar kojur.  Auk þess er hornsó�  í stofu og lausar 
dýnur.  Sex sængur og koddar eru til staðar. Sólpallur er vestanmegin 
við húsið og hefur garðurinn verið y� rfarinn talsvert. Dvalargestir þurfa 
að hafa með sér sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, sápu og  
salernispappír.

Sumarhús og íbúðir 
á vegum LL 2011

Geysir í Haukadal.
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 Akureyri
Fermetrar: 80 Strauborð/straujárn Já Þvottavél: Já
Fjöldi svefnherb: 2 Barnastóll: Já  Uppþvottavél: Nei
Rúm tvíbreið 1 Sjónvarp: Já  Ryksuga: Já
Kojurúm 2 DVD spilari: Já  Uppþvottalögur: Já
Svefnsófi  í stofu: Nei Útvarp: Já  Ræstiefni til þrifa: Já
Aukadýnur: 2 Borðbún.f.fjölda: 8 Internetteng.: Nei
Fjöldi sænga: 6 Grill: Gas Skiptidagar: Föstud
Barnarúm: Já Heitur pottur: Nei
 
Vikuleigan er kr. 23.000,- y� r sumarið, en haust og vetrarleiga er kr. 

18.000,- Leigutími: Allt árið.

Austurland
Eiðar

Eiðar hús nr. 9
Sumarhúsabyggð BSRB að Eiðum stendur við Eiðavatn og  þar á LL eitt 
hús með þremur svefnherbergjum (6 svefnstæði og 2 aukadýnur), stofu 
og eldhúsi.  Húsinu fylgir árabátur.  Eddu Hótelið á Eiðum sér um að 
a� enda lykla og rúmfatnað. 

Egilsstaðir er næsti þéttbýliskjarni, en þangað eru um 12 km. Sumarið 
2010 voru pallar við húsin endurnýjaðir, ný bátaskýli byggð og vegurinn 
að svæðinu lagaður.

Náttúrufegurð Fljótsdalshéraðs er rómuð og einnig er kjörið að gefa 
sér tíma til að skoða Austurlandið.

Vikuleigan er kr. 18.000,- E� ir miðjan ágúst lækkar leigan í kr. 15.000,-  
Húsið er fyrir 6 – 8 manns og er án potts.

Leigutími: Allt árið.

Tímabilið 15. maí - 12. júní hafa lífeyrisþegar LL forgang að dvöl í 
orlofshúsum LL.

Orlof

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl
• Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir miðað við fullt 

ársstarf fyrir þá sem eru yngri en 30 ára.
• Lögreglumaður sem nær 30 ára aldri á því almanaksári sem 

tímabil sumarorlofs tilheyrir fær 216 vinnuskyldustundir í orlof. 
• Við 38 ára aldurinn verður orlo� ð 240 vinnuskyldustundir.

Þegar lögreglumaður í vaktavinnu fer í orlof, skal hann fá óyggjandi 
upplýsingar um hvenær hann skuli mæta á vakt að orlo�  loknu og 
skal þá að jafnaði miða við að varðskrá haldist óbreytt.

Orlofsfé og orlofsuppbót
Lögreglumaður ávinna sér orlofsfé af y� rvinnu og álagsgreiðslum 
sem hér segir: 
• Undir 30 ára 10,17% 
• 30 – 37 ára  11,59%. 
• 38 ára og eldri 13,04%.

Orlofsuppbót
Orlofsuppbót 2011 er 25.800 kr. 

Sumarorlofstímabil
• Tímabil sumarorlofs er frá 1. maí til 15. september.
• Lögreglumaður á rétt á að fá 160 vinnuskyldustunda orlof sitt á 

sumarorlofstímabilinu og allt að fullu orlo�  á sama tíma, verði 
því við komið vegna starfa embættisins.

• Sé orlof eða hluti orlofs tekið e� ir að sumarorlofstímabili lýkur, 
skal sá hluti orlofsins lengjast um � órðung. Sama gildir um 
orlof sem tekið er fyrir sumarorlofstímabil samkvæmt beiðni 
y� rmanns.

Ákvörðun orlofs
Y� rmaður ákveður í samráði við lögreglumenn, hvenær orlof 
skuli veitt. Honum er skylt að verða við óskum lögreglumanna um 
hvenær orlof skuli veitt og skal það veitt á sumarorlofstíma, sé þess 
óskað af hálfu lögreglumanns og því verður við komið vegna starfa 
embættisins. 

Y� rmaður skal að lokinni könnun á vilja lögreglumanna tilkynna 
svo � jótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofs 
hvenær orlof skuli he� ast nema sérstakar ástæður hamli.

 Veikindi í orlo� 
Veikist starfsmaður í orlo� , telst sá tími sem veikindum nemur ekki 
til orlofs enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti 
ekki notið orlofs.

Tilkynna skal y� rmanni án tafar með sannanlegum hætti ef um 
veikindi eða slys í orlo�  er að ræða.

 Frestun orlofs
Ef lögreglumaður nær ekki að taka orlof sitt má fresta því til næsta 
árs og taka það þá með orlo�  þess árs.

Ef lögreglumaður tekur ekki orlof eða hluta af orlo�  skv. beiðni 
y� rmanns síns og geymist þá orlo� ð til næsta árs, ella ber honum þá 
y� rvinnukaup fyrir starf sitt þann tíma.

       Eiðar hús nr. 9     
Fermetrar: 54 Barnastóll: Já Heitur pottur: Nei
Fjöldi svefnherb: 3 Borðbún.f.fjölda: 8 Uppþvottalögur: Já
Rúm tvíbreið 1 DVD spilari: nei Ræstiefni til þrifa: Já
Kojurúm 4 Útvarp m.CD spilara: Já Ryksuga: Já
Aukadýnur: 2 Sjónvarp: Já Grill: Kolagrill
Fjöldi sænga: 8 Uppþvottavél: Nei Skiptidagar: Föstud.
Barnarúm: Já Ryksuga: Já  
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

G. Ingason hf.
Hvaleyrarbraut 3
Gamla Vínhúsið

 - A. Hansen
Vesturgötu 4 p.Box 45

Glerborg ehf.
Dalshrauni 13

Gra� ka ehf. www.gra� ka.is
Miðvangur 108
H. Jacobsen ehf.

Reykjavíkurvegi 66
Hafdal hf.

Hvaleyrarbraut 2
Hafnar� arðarbær

Strandgötu 6
Hagtak hf.

Fjarðargötu 13-15
Halldór Gíslason 

verktaki
Stapahraun3

Heildverslunin Donna ehf.
Háahvammi 16

Héraðsdómur Reykjaness
Fjarðargötu 9

Hlaðbær Colas hf.
Gullhellu 1
Hópbílar hf.
Melabraut 18

Íshestar - Íslenskar hesta-
ferðir hf.

Bæjarhrauni 2
Japanskar-vélar ehf.

Dalshrauni 26
Jeppahlutir 4x4 ehf.

Íshellu 4
Ker�  fyrirtækjaþjónusta ehf.

Selhellu 5
Kjarnagluggar ehf.

Selhellu 13
Kjartan Guðjónsson Tann-

læknir
Hraunbrún 33

Kvikmyndahúsið ehf.
Trönuhrauni 1

Lagnameistarinn ehf.
Móabarði 36
Lipurð ehf.

v/Helluhraun
Lögfræðimiðstöðin ehf.

Reykjavíkurvegi 62
Mynstrun ehf.

Herjólfsgötu 20
PON Pétur O. Nikulásson 

ehf.
Melabraut 23

Rafal ehf.
Hringhellu 9
Ra� itun ehf.

Kaplahrauni 7a
Ra� aki ehf.
Efstuhlíð 4

Rakarastofa Halla
Strandgötu 32
RB Rúm ehf.
Dalshrauni 8

S.J. Trésmiðja ehf
Melabraut 20

Sílo Gröfuþjónusta ehf
Teigabyggð 3

Skerpa - renniverkstæði
Skútahrauni 9
Spennubreytar
Trönuhrauni 5

Sportarinn
Flatahrauni 5a

Stofn� skur hf. Höfnum
Staðarbergi 2-4

Tor ehf.
Eyrartröð 13
Tre� ar ehf.

Óseyrarbraut 29
Tækni - Stál ehf.

Eyrartröð 8
Varma og Vélaverk ehf.

Dalshrauni 5
Veitingastofan Kænan

Óseyrarbraut 2
Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64

Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Pósthólf 172

Vélaverkstæði Hjalta Einars-
sonar ehf.

Melabraut 23
Vélsmiðja Konráðs Jóns-

sonar sf.
Helluhrauni 20

Viking björgunarbúnaður
Íshellu 7

Vörumerking ehf.
Bæjarhrauni 24

Ál� anes
Dermis Zen slf
Miðskógum 1

Verslunarfélagið 
Emerald ehf.

Norðurtúni 26

Ke� avík
A. Óskarsson ehf.

Heiðargarði 8
Bergnet ehf. - Umboðs-

skrifstofa
Hafnargötu 36

Bílageirinn 
- Bílasprautun ehf.

Gró� nni 14a
Brunavarnir 
Suðurnesja

Hringbraut 125
Efnalaugin Vík
Hafnargötu 30
Grímsnes ehf.
Pósthólf 380
Langbest ehf.

Keilisbr.-Bygging 771
Málverk sf.

Skólavegi 36
Nesprýði ehf

Vesturbraut 10-12
Olsen Olsen

Hafnargötu 17
PA hreinsun

Norðurvöllum 56
Reykjanesbær
Tjarnargötu 12

RKÍ Suðurnesjadeild
Smiðjuvöllum 8

Rörvirki sf.
Óðinsvöllum 11

S.B.K. ehf.
Gró� nni 2-4

Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum
Iðavöllum 12
Samkaup hf

Hafnargötu 62

Smur og hjólbarðaþjónustan
Framnesvegi 23

Soho Veisluþjónusta
Gró� nni 10b

Starfsmannafélag Suð-
urnesja

Hafnargötu 15
Tannlæknastofa Einars 

Magnússonar ehf.
Skólavegi 10

Triton sf. - Tannsmíðastofa
Tjarnargötu 2

Verktakasambandið ehf
Gró� nni 9-11

Verslunarfélagið Ábót ehf.
Vesturgötu 37

Verslunarmannafélag Suð-
urnesja

Vatnsnesvegi 14
Verslunin Kóda sf.

Hafnargötu 15

Ke� avíkur� ugvöllur

Fagræsting ehf.
Leifsstöð - Box 339

Lögreglustjórinn á Suð-
urnesjum
Grænási

Miðnesheiði ehf.
Flugstöð Leifs Eiríks

Suður� ug ehf. Bygging 787
Ke� .� ugv/Bygging 787

Grindavík
Einhamar seafood ehf.

Verbraut 3a
Grindavíkurbær

Víkurbraut 62
Grindin ehf.

Hafnargötu 9a
Gunnar E. Vilbergsson

Heiðarrhrauni 10
Haustak ehf.

Hafnargötu 12
Hérastubbur ehf.
Gerðavöllum 19

Mamma Mía Pizzahús
Hafnargötu 7a

Martak ehf.
Hafnargötu 21

Silfell ehf.
Skipastíg 13

Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur
Hafnargötu 9

Söluturninn Víkurbraut
Víkurbraut 62

Vísir hf.
Hafnargötu 16

Þorbjörn hf.
Hafnargötu 12

Sandgerði
Flug� skur ehf.

Box  39
Skinn� skur ehf.
Hafnargötu 4 a

Garður
Amp Rafverktaki ehf.

Lyngbraut 1

Aukin Ökuréttindi
Ósbraut 5

S.I. Ra� agnir ehf.
Heiðartúni 2

Njarðvík
Bílar og hjól ehf.
Njarðarbraut 11d

Fitjavík ehf.
Fitjum

Fram foods Ísland hf.
Hafnarbakka 11

Góður kostur ehf. - Mat-
vöruverslun
Holtsgötu 24

Meindýraeiðing Ómars
Þórustíg 24

Nýsprautun ehf
Njarðarbraut 15

Plexigler ehf
Borgarvegi 44

R.H. innréttingar ehf.
Stapabraut 1

Renniverkstæði Jens Tóm-
assonar ehf.

Fitjabakka 1c
Trausti Már Traustason, 

múrarameistari
Steinási 31
ÆCO ehf.

Njarðarbraut 19

Mosfellsbær
Álafoss - verksmiðjusala ehf.

Álafossvegi 23,
Blikksmiðjan Borg ehf.

Flugumýri 8
Boltís sf.

Barrholti 21
Dælutækni ehf.
Spóahöfða 10

Ferðaleiðir ehf. - Hópferðir
Reykjavegi 60

Garðplöntustöðin Gróandi
Grásteinum

Glertækni ehf.
Völuteigi 21

Gunnar Hilmar Sigurðsson
Laxatungu 57

Gyl�  Guðjónsson, öku-
kennari

Tröllateigi 20
Hákon og Pétur - Verktakar

Brávöllum
Hestaleigan Laxnesi ehf 

- www.laxnes.is
Laxnesi

Hópferðabílar Jónatans Þór-
issonar ehf.
Barrholti 14
Ísfugl ehf.

Reykjavegi 36
Ístex hf. Íslenskur 

textíliðnaður
Völuteig 6

Kjósarhreppur
Ásgarði - Kjós
Matfugl ehf.
Völuteigi 2

Mosi Verktakar
Réttarhvoli 11
Nanotækni ehf

Pósthólf 185

Ólafur Kr. ehf.
Melum

Réttingaverkstæði Jóns B. 
ehf.

Flugumýri 2
Saumastofa Íslands,

Háholti 13
Spissar ehf.

Brekkutangi 21

Akranes
Akraborg ehf.

Kalmannsvöllum 6
Akranesdeild 

Rauða Kross Íslands
Skólabraut 21b

Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Dalbraut 6

Elkem Island ehf.
Grundartanga

Grastec ehf.
Einigrund 9

GT tækni ehf.
Grundartanga
Harðarbakarí

Kirkjubraut 56
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

Vélaleiga Halldórs Sigurðs-
sonar ehf.

Smiðjuvöllum 10
Vélsmiðja 

Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Smiðjuvöllum 6

Vignir G. Jónsson ehf.
Smiðjuvöllum 4

Borgarnes
Borgarverk ehf.

Sólbakka 17
Bókhalds og tölvuþjónustan

Böðvarsgötu 11
Dýralæknaþjónusta Vest-

urlands ehf.
Þórðargötu 24

Eyja- og Miklaholtshreppur
Hjarðarfelli

Ferðaþjónustan Snjófell ehf.
Borgarbraut 30

Framköllunarþjónustan ehf.
Brúartorgi 4

Héraðsdómur 
Vesturlands

Bjarnarbraut 2
JG vélar sf
Lindarholt

Jörvi ehf. vinnuvélar
Hvanneyri

Landnámssetur Íslands
Brákarbraut 13-15
Lögfræðistofa Inga 
Tryggvasonar ehf.

Borgarbraut 61

 24

Síðastliðið haust sat ég fyrir hönd LL í val-
nefnd lögregluskólans ásamt Gunnlaugi  V. 
Snævarr y� rlögregluþjóni frá Lögregluskól-
anum, Kjartani Þorkelssyni sýslumanni á 
Hvolsvelli fyrir lögreglustjórafélagið, Skúla 
Þóri Gunnsteinssyni fyrir dóms- og mann-
réttindamálaráðuneytið og Guðmundi 
Guðjónssyni y� rlögregluþjóni fyrir rík-
islögreglustjóra. Þá sat Ólafur Örn Bragason 
sálfræðingur hjá ríkislögreglustjóra viðtölin 
en allir umsækjendur fóru í sálfræðimat.

Mig langar til að fara y� r ferlið bæði til að 
skýra það fyrir lögreglumönnum og til þess að 
áhugasamir geti búið sig betur undir það.

Alls bárust 80 umsóknir um skólavist. Bæði 
fíkniefnadeild og upplýsinga- og e� irlitsdeild 
fengu lista y� r umsækjendur til y� rferðar og 
fóru vandlega y� r hvern umsækjanda. Mikið 
af upplýsingum var sótt í ker�  lögreglunnar og 
vil ég árétta að það er mjög mikilvægt að lög-
reglumenn bóki afskipti af einstaklingum. Vel 
skrifuð bókun getur ha�  mikil áhrif síðar meir 
og er gagn sem hægt er að styðjast við. Munn-
mælasaga er lítils virði ef ekki er hægt að styðja 
hana neinum gögnum og fellur í � okk með 
kja� asögum með sama áreiðanleika. Ég vil 
þakka þeim lögreglumönnum fyrir sem stóðu 

að þessari skimun 
því hún var vönduð 
og í framhaldi var 9 
umsækjendum hafn-
að á grundvelli fyrri 
brota og/eða óæski-
legra tengsla við af-
brotamenn. Það sem 
valnefnd skoðar sér-
staklega er brotafer-
ill, alvarleiki brota og 
athugasemdafjöldi. 
Þá getur það líka 
valdið höfnun ef að-
ili er o�  í slagtogi með einstaklingum sem eru 
þekktir sem virkir a� rotamenn. Hins vegar 
getur umsækjandi sem er með mjög fá brot eða 
afskipti skráð fengið inngöngu ef langt er liðið 
en þá skiptir líka miklu máli að það komi fram 
á umsókn því ef umsækjandi lýgur um fortíð 
sína þá getur það leitt til höfnunar. Dæmi væri 
umsækjandi sem á þjófnaðarmál síðan á ung-
lingsárum en síðan þá eru liðin mörg ár og eng-
in ný brot á ferli viðkomandi. Ef umsækjandi er 
heiðarlegur um slíkan bakgrunn og ekki annað 
að sjá en að hann sé fyrirmyndarborgari í dag 
myndi það ekki valda höfnun á þessu stigi.

Þá fer trúnaðarlæknir skólans hjá Vinnuvernd 
y� r læknisvottorð. Þetta er mjög skilvirkt ker�  
og trúnaðarlæknirinn metur umsækjanda 
annaðhvort hæfan eða óhæfan og tilkynnir 
valnefnd þessa niðurstöðu. Valnefnd hvorki fær 
né getur óskað e� ir ástæðum fyrir höfnun hans 
en umsækjandi getur það. Þetta er mjög eðlilegt 
enda hefur valnefnd ekki forsendur til að 
meta læknaskýrslur og  treystir trúnaðarlækni 
fullkomlega. Fimm umsækjendum var hafnað 
af trúnaðarlækni.

Þeir sem fara í gegnum þessa fyrstu skoðun 
fara síðan í inntökupró� n. Það eru þrjú 
skri� eg próf, íslenskupróf, þekkingarpróf 
og tungumálapróf og svo sálfræðimat og 
þrekpróf. Eitt skri� ega pró� ð er um almenna 
þekkingu, annað í ensku og síðan í réttritun. 
Þekkingarpró� ð er viðamikið og reynir á hversu 
vel umsækjendur eru að sér í ansi mörgu og því 
er� tt að búa sig beint undir það. Íslenskupró� ð 
er hefðbundnara en þeir sem eru góðir í 
réttritun eiga ekki að þurfa að hafa áhyggjur af 
því. Þeim, sem eiga er� tt með íslensku, er bent 
á að æfa sig fyrir þennan hluta því umsækjandi 
fer ekki áfram ef hann fellur í íslensku.

Með skri� egum prófum fer fram sálfræðimat 
undir handleiðslu Ólafs Arnar Bragasonar, sál-
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

G. Ingason hf.
Hvaleyrarbraut 3
Gamla Vínhúsið

 - A. Hansen
Vesturgötu 4 p.Box 45

Glerborg ehf.
Dalshrauni 13

Gra� ka ehf. www.gra� ka.is
Miðvangur 108
H. Jacobsen ehf.

Reykjavíkurvegi 66
Hafdal hf.

Hvaleyrarbraut 2
Hafnar� arðarbær

Strandgötu 6
Hagtak hf.

Fjarðargötu 13-15
Halldór Gíslason 

verktaki
Stapahraun3

Heildverslunin Donna ehf.
Háahvammi 16

Héraðsdómur Reykjaness
Fjarðargötu 9

Hlaðbær Colas hf.
Gullhellu 1
Hópbílar hf.
Melabraut 18

Íshestar - Íslenskar hesta-
ferðir hf.

Bæjarhrauni 2
Japanskar-vélar ehf.

Dalshrauni 26
Jeppahlutir 4x4 ehf.

Íshellu 4
Ker�  fyrirtækjaþjónusta ehf.

Selhellu 5
Kjarnagluggar ehf.

Selhellu 13
Kjartan Guðjónsson Tann-

læknir
Hraunbrún 33

Kvikmyndahúsið ehf.
Trönuhrauni 1

Lagnameistarinn ehf.
Móabarði 36
Lipurð ehf.

v/Helluhraun
Lögfræðimiðstöðin ehf.

Reykjavíkurvegi 62
Mynstrun ehf.

Herjólfsgötu 20
PON Pétur O. Nikulásson 

ehf.
Melabraut 23

Rafal ehf.
Hringhellu 9
Ra� itun ehf.

Kaplahrauni 7a
Ra� aki ehf.
Efstuhlíð 4

Rakarastofa Halla
Strandgötu 32
RB Rúm ehf.
Dalshrauni 8

S.J. Trésmiðja ehf
Melabraut 20

Sílo Gröfuþjónusta ehf
Teigabyggð 3

Skerpa - renniverkstæði
Skútahrauni 9
Spennubreytar
Trönuhrauni 5

Sportarinn
Flatahrauni 5a

Stofn� skur hf. Höfnum
Staðarbergi 2-4

Tor ehf.
Eyrartröð 13
Tre� ar ehf.

Óseyrarbraut 29
Tækni - Stál ehf.

Eyrartröð 8
Varma og Vélaverk ehf.

Dalshrauni 5
Veitingastofan Kænan

Óseyrarbraut 2
Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64

Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Pósthólf 172

Vélaverkstæði Hjalta Einars-
sonar ehf.

Melabraut 23
Vélsmiðja Konráðs Jóns-

sonar sf.
Helluhrauni 20

Viking björgunarbúnaður
Íshellu 7

Vörumerking ehf.
Bæjarhrauni 24

Ál� anes
Dermis Zen slf
Miðskógum 1

Verslunarfélagið 
Emerald ehf.

Norðurtúni 26

Ke� avík
A. Óskarsson ehf.

Heiðargarði 8
Bergnet ehf. - Umboðs-

skrifstofa
Hafnargötu 36

Bílageirinn 
- Bílasprautun ehf.

Gró� nni 14a
Brunavarnir 
Suðurnesja

Hringbraut 125
Efnalaugin Vík
Hafnargötu 30
Grímsnes ehf.
Pósthólf 380
Langbest ehf.

Keilisbr.-Bygging 771
Málverk sf.

Skólavegi 36
Nesprýði ehf

Vesturbraut 10-12
Olsen Olsen

Hafnargötu 17
PA hreinsun

Norðurvöllum 56
Reykjanesbær
Tjarnargötu 12

RKÍ Suðurnesjadeild
Smiðjuvöllum 8

Rörvirki sf.
Óðinsvöllum 11

S.B.K. ehf.
Gró� nni 2-4

Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum
Iðavöllum 12
Samkaup hf

Hafnargötu 62

Smur og hjólbarðaþjónustan
Framnesvegi 23

Soho Veisluþjónusta
Gró� nni 10b

Starfsmannafélag Suð-
urnesja

Hafnargötu 15
Tannlæknastofa Einars 

Magnússonar ehf.
Skólavegi 10

Triton sf. - Tannsmíðastofa
Tjarnargötu 2

Verktakasambandið ehf
Gró� nni 9-11

Verslunarfélagið Ábót ehf.
Vesturgötu 37

Verslunarmannafélag Suð-
urnesja

Vatnsnesvegi 14
Verslunin Kóda sf.

Hafnargötu 15

Ke� avíkur� ugvöllur

Fagræsting ehf.
Leifsstöð - Box 339

Lögreglustjórinn á Suð-
urnesjum
Grænási

Miðnesheiði ehf.
Flugstöð Leifs Eiríks

Suður� ug ehf. Bygging 787
Ke� .� ugv/Bygging 787

Grindavík
Einhamar seafood ehf.

Verbraut 3a
Grindavíkurbær

Víkurbraut 62
Grindin ehf.

Hafnargötu 9a
Gunnar E. Vilbergsson

Heiðarrhrauni 10
Haustak ehf.

Hafnargötu 12
Hérastubbur ehf.
Gerðavöllum 19

Mamma Mía Pizzahús
Hafnargötu 7a

Martak ehf.
Hafnargötu 21

Silfell ehf.
Skipastíg 13

Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur
Hafnargötu 9

Söluturninn Víkurbraut
Víkurbraut 62

Vísir hf.
Hafnargötu 16

Þorbjörn hf.
Hafnargötu 12

Sandgerði
Flug� skur ehf.

Box  39
Skinn� skur ehf.
Hafnargötu 4 a

Garður
Amp Rafverktaki ehf.

Lyngbraut 1

Aukin Ökuréttindi
Ósbraut 5

S.I. Ra� agnir ehf.
Heiðartúni 2

Njarðvík
Bílar og hjól ehf.
Njarðarbraut 11d

Fitjavík ehf.
Fitjum

Fram foods Ísland hf.
Hafnarbakka 11

Góður kostur ehf. - Mat-
vöruverslun
Holtsgötu 24

Meindýraeiðing Ómars
Þórustíg 24

Nýsprautun ehf
Njarðarbraut 15

Plexigler ehf
Borgarvegi 44

R.H. innréttingar ehf.
Stapabraut 1

Renniverkstæði Jens Tóm-
assonar ehf.

Fitjabakka 1c
Trausti Már Traustason, 

múrarameistari
Steinási 31
ÆCO ehf.

Njarðarbraut 19

Mosfellsbær
Álafoss - verksmiðjusala ehf.

Álafossvegi 23,
Blikksmiðjan Borg ehf.

Flugumýri 8
Boltís sf.

Barrholti 21
Dælutækni ehf.
Spóahöfða 10

Ferðaleiðir ehf. - Hópferðir
Reykjavegi 60

Garðplöntustöðin Gróandi
Grásteinum

Glertækni ehf.
Völuteigi 21

Gunnar Hilmar Sigurðsson
Laxatungu 57

Gyl�  Guðjónsson, öku-
kennari

Tröllateigi 20
Hákon og Pétur - Verktakar

Brávöllum
Hestaleigan Laxnesi ehf 

- www.laxnes.is
Laxnesi

Hópferðabílar Jónatans Þór-
issonar ehf.
Barrholti 14
Ísfugl ehf.

Reykjavegi 36
Ístex hf. Íslenskur 

textíliðnaður
Völuteig 6

Kjósarhreppur
Ásgarði - Kjós
Matfugl ehf.
Völuteigi 2

Mosi Verktakar
Réttarhvoli 11
Nanotækni ehf

Pósthólf 185

Ólafur Kr. ehf.
Melum

Réttingaverkstæði Jóns B. 
ehf.

Flugumýri 2
Saumastofa Íslands,

Háholti 13
Spissar ehf.

Brekkutangi 21

Akranes
Akraborg ehf.

Kalmannsvöllum 6
Akranesdeild 

Rauða Kross Íslands
Skólabraut 21b

Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Dalbraut 6

Elkem Island ehf.
Grundartanga

Grastec ehf.
Einigrund 9

GT tækni ehf.
Grundartanga
Harðarbakarí

Kirkjubraut 56
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

Vélaleiga Halldórs Sigurðs-
sonar ehf.

Smiðjuvöllum 10
Vélsmiðja 

Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Smiðjuvöllum 6

Vignir G. Jónsson ehf.
Smiðjuvöllum 4

Borgarnes
Borgarverk ehf.

Sólbakka 17
Bókhalds og tölvuþjónustan

Böðvarsgötu 11
Dýralæknaþjónusta Vest-

urlands ehf.
Þórðargötu 24

Eyja- og Miklaholtshreppur
Hjarðarfelli

Ferðaþjónustan Snjófell ehf.
Borgarbraut 30

Framköllunarþjónustan ehf.
Brúartorgi 4

Héraðsdómur 
Vesturlands

Bjarnarbraut 2
JG vélar sf
Lindarholt

Jörvi ehf. vinnuvélar
Hvanneyri

Landnámssetur Íslands
Brákarbraut 13-15
Lögfræðistofa Inga 
Tryggvasonar ehf.

Borgarbraut 61
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Síðastliðið haust sat ég fyrir hönd LL í val-
nefnd lögregluskólans ásamt Gunnlaugi  V. 
Snævarr y� rlögregluþjóni frá Lögregluskól-
anum, Kjartani Þorkelssyni sýslumanni á 
Hvolsvelli fyrir lögreglustjórafélagið, Skúla 
Þóri Gunnsteinssyni fyrir dóms- og mann-
réttindamálaráðuneytið og Guðmundi 
Guðjónssyni y� rlögregluþjóni fyrir rík-
islögreglustjóra. Þá sat Ólafur Örn Bragason 
sálfræðingur hjá ríkislögreglustjóra viðtölin 
en allir umsækjendur fóru í sálfræðimat.

Mig langar til að fara y� r ferlið bæði til að 
skýra það fyrir lögreglumönnum og til þess að 
áhugasamir geti búið sig betur undir það.

Alls bárust 80 umsóknir um skólavist. Bæði 
fíkniefnadeild og upplýsinga- og e� irlitsdeild 
fengu lista y� r umsækjendur til y� rferðar og 
fóru vandlega y� r hvern umsækjanda. Mikið 
af upplýsingum var sótt í ker�  lögreglunnar og 
vil ég árétta að það er mjög mikilvægt að lög-
reglumenn bóki afskipti af einstaklingum. Vel 
skrifuð bókun getur ha�  mikil áhrif síðar meir 
og er gagn sem hægt er að styðjast við. Munn-
mælasaga er lítils virði ef ekki er hægt að styðja 
hana neinum gögnum og fellur í � okk með 
kja� asögum með sama áreiðanleika. Ég vil 
þakka þeim lögreglumönnum fyrir sem stóðu 

að þessari skimun 
því hún var vönduð 
og í framhaldi var 9 
umsækjendum hafn-
að á grundvelli fyrri 
brota og/eða óæski-
legra tengsla við af-
brotamenn. Það sem 
valnefnd skoðar sér-
staklega er brotafer-
ill, alvarleiki brota og 
athugasemdafjöldi. 
Þá getur það líka 
valdið höfnun ef að-
ili er o�  í slagtogi með einstaklingum sem eru 
þekktir sem virkir a� rotamenn. Hins vegar 
getur umsækjandi sem er með mjög fá brot eða 
afskipti skráð fengið inngöngu ef langt er liðið 
en þá skiptir líka miklu máli að það komi fram 
á umsókn því ef umsækjandi lýgur um fortíð 
sína þá getur það leitt til höfnunar. Dæmi væri 
umsækjandi sem á þjófnaðarmál síðan á ung-
lingsárum en síðan þá eru liðin mörg ár og eng-
in ný brot á ferli viðkomandi. Ef umsækjandi er 
heiðarlegur um slíkan bakgrunn og ekki annað 
að sjá en að hann sé fyrirmyndarborgari í dag 
myndi það ekki valda höfnun á þessu stigi.

Þá fer trúnaðarlæknir skólans hjá Vinnuvernd 
y� r læknisvottorð. Þetta er mjög skilvirkt ker�  
og trúnaðarlæknirinn metur umsækjanda 
annaðhvort hæfan eða óhæfan og tilkynnir 
valnefnd þessa niðurstöðu. Valnefnd hvorki fær 
né getur óskað e� ir ástæðum fyrir höfnun hans 
en umsækjandi getur það. Þetta er mjög eðlilegt 
enda hefur valnefnd ekki forsendur til að 
meta læknaskýrslur og  treystir trúnaðarlækni 
fullkomlega. Fimm umsækjendum var hafnað 
af trúnaðarlækni.

Þeir sem fara í gegnum þessa fyrstu skoðun 
fara síðan í inntökupró� n. Það eru þrjú 
skri� eg próf, íslenskupróf, þekkingarpróf 
og tungumálapróf og svo sálfræðimat og 
þrekpróf. Eitt skri� ega pró� ð er um almenna 
þekkingu, annað í ensku og síðan í réttritun. 
Þekkingarpró� ð er viðamikið og reynir á hversu 
vel umsækjendur eru að sér í ansi mörgu og því 
er� tt að búa sig beint undir það. Íslenskupró� ð 
er hefðbundnara en þeir sem eru góðir í 
réttritun eiga ekki að þurfa að hafa áhyggjur af 
því. Þeim, sem eiga er� tt með íslensku, er bent 
á að æfa sig fyrir þennan hluta því umsækjandi 
fer ekki áfram ef hann fellur í íslensku.

Með skri� egum prófum fer fram sálfræðimat 
undir handleiðslu Ólafs Arnar Bragasonar, sál-
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fræðings hjá ríkislögreglustjóra. Hann skipuleggur og y� rfer þetta mat og 
er valnefnd til aðstoðar við viðtöl sem fara fram við þá umsækjendur sem 
standast inntökupró� n.

Þrekpró� n eru umfangsmikil og hér geta umsækjendur undirbúið sig 
vel og ættu að gera. Þá borgar sig að miða við hæstu einkunn því ein-
kunnir fylgja umsækjanda áfram eins og síðar verður skýrt og þá getur 
verið óhagstætt að hafa aðeins náð fullnægjandi einkunn.

Pró� n sem tekin voru 2010 eru e� irfarandi:
Fyrst er upphitun, þetta er aðeins nefnt vegna þess að það kom fyrir að 
umsækjandi hætti e� ir upphitun því hún var að mati umsækjanda of erf-
ið. Síðan eru ge� n stig fyrir frammistöðu þar sem 5 er hæsta einkunn, 4 
er y� r meðallagi, 3 er fullnægjandi frammistaða en 2 er undir því sem 
æskilegt er. 1 er falleinkunn.

Hlaup og sund
Hlaupapró� ð er 2000 metra útihlaup og eru einkunnartímar e� irfarandi:

 Konur  Karlar 
 Tími Eink Tími
 08,40 og undir 5 08,00 og undir
 08,41 - 09,20 4 08,01 - 08,50
 09,21 - 10,40 3 08,51 - 09,10
 10,41 - 11,00 2 09,11 - 09,30 
 11,01 og yfi r 1 09,31 og yfi r

Sund 200 metrar með frjálsri aðferð en aldrei má stíga í botn.

 Konur  Karlar
 Tími Eink Tími
 3,46 og undir 5 3,46 og undir
 4,07 - 3,47 4 4,07 - 3,47
 4,38 - 4,08 3 4,38 - 4,08
 5,00 - 4,39 2 5,00 - 4,39
 5,01 og yfi r 1 5,01 og yfi r

Því til viðbótar eru stöðvaæ� ngar.
Þær eru:

Langstökk
 Konur  Karlar
 Vegalengd Eink Vegalengd
 2,23 og lengra 5 2,80 og lengra
 2,10 - 2,22 4 2,58 - 2,79
 1,90 -  2,09 3 2,38 - 2,57
 1,70 - 1,89 2 2,10 - 2,37
 1,69 og styttra 1 2,09 og styttra

Bekkpressa 
Bekkpressa, karlar ly� a 50 kg en konur 30 kg.

 Konur  Karlar
 Fjöldi Eink Fjöldi
 31 og fl eiri 5 31 og fl eiri
 21 - 29 4 21 - 29
 13 - 20 3 13 - 20
 8 - 12 2 8 - 12
 7 og færri 1 7 og færri

 
Hraðapróf, áttuhlaup
Hlaup á milli tveggja keilna þar sem eru 13,40 metrar á milli. Hlaupið er 
2 áttur þar sem ekki má fella keilur eða snerta gólf með hendi og lýkur 
hlaupinu með 6,70 metra endaspretti.  

 Konur Karlar
 Tími Eink Tími
 15,99 og undir 5 13,99 og undir
 16,99 - 16,0 4 14,99 - 14,0
 17,99 - 17,0 3 15,99 - 15,0
 18,99 - 18,0 2 16,99 - 16,0
 19,0 og yfi r 1 17,0 og yfi r

Uppsetur

 Konur Karlar
 Fjöldi Eink Fjöldi
 41 og fl eiri 5 41 og fl eiri
 31 - 40 4 31 - 40
 21 - 30 3 21 - 30
 15 - 20 2 15 - 20
 14 og færri 1 14 og færri

Björgun 
Pró� ð felst í því að ly� a 80 kg dúkku af gól�  og draga hana án hvíldar 20 
metra leið. Ekki er ge� n einkunn fyrir þessa æ� ngu heldur aðeins staðist 
eða fallið.

Viðtal hjá valnefnd og val á umsækjendum.
E� ir inntökupró� n stóðu e� ir 33 umsækjendur. Þeir skiptust í 

e� irfarandi hópa:
22 karlar og 11 konur og aldursskipting var e� irfarandi:
30+ ára - 4 umsækjendur
23-30 ára - 9 umsækjendur
20-23 ára - 20 umsækjendur

Þessir umsækjendur fór síðan í viðtal hjá valnefnd. Valnefnd skoðar 
umsókn og feril hvers umsækjanda áður en viðtal fer fram og spyr 

umsækjanda síðan spurninga sem bæði eru byggðar á forsögu hvers og 
eins auk spurninga sem eru staðlaðar og allir fá. Ólafur Örn sálfræðingur 
fer síðan y� r sálfræðimatið og skýrir frá niðurstöðum meðan umsækjandi 
er í viðtalinu. Þegar því er lokið punkta valnefndarmenn hjá sér 
niðurstöður og ræða um umsækjanda áður en næsti kemur til viðtals.

Þegar viðtölum er lokið fara valnefndarmenn y� r athugasemdir sínar 
hver í sínu lagi og leggja mat sitt á hæ�  umsækjanda og gefa honum síðan 
einkunn frá 1 upp í 5 þar sem:

5 - Mjög hæfur
4 - Vel hæfur
3 - Í meðallagi
2 - Slakur
1 - Hafnað
 
Nefndarmenn voru y� rleitt mjög sammála og voru o� ast samhljóða 

eða með frávik upp á 1. Stöku sinnum komu upp frávik upp á 2 en aldrei 
meira. Dæmi voru um að umsækjandi fengi einkunnir frá hinum � mm 
valnefndarmönnum sem væru  4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 3,6. Atriði sem töld-
ust umsækjendum til tekna hjá öllum valnefndarmönnum voru aldur og 
reynsla. Frammistaða á prófum og ef viðkomandi hefði unnið áður hjá 
lögreglu og hvaða umsögn hann fékk í því star� .

E� ir að valnefnd hefur tekið saman lista sinn er hann samkeyrður við 
einkunnir í inntökuprófum þar sem heildareinkunn í inntökuprófum 
vegur 50% á móti 50% mati valnefndarmanna og þannig raðast listinni 
upp. Vægi valnefndar er því mikið en háar einkunnir hjálpa umsækjanda 
mikið. Valnefnd áskilur sér þó rétt til að hafna umsækjanda alfarið.

Ég sjálfur fór y� r hóp umsækjanda með það að leiðarljósi að velja 20 
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Prentþjónusta 

í  25 ár

með einkunn 4 og y� r og af þeim 20 sem ég valdi fóru 19 áfram e� ir að 
valnefndarmenn komu saman til að velja 20 einstaklinga til náms í lög-
regluskólanum.

Þeir sem fóru áfram voru 14 karlar og 6 konur og 11 af þeim voru eldri 
en 23 ára.

Ferill umsækjenda í Lögregluskólann
Umsókn
Umsögn trúnaðarlæknis 
Skoðun hjá fíkniefnadeild og UED
Forskoðun valnefndar og hugsanleg höfnun
Inntökupróf
Viðtal hjá valnefnd
Val valnefndar á umsækjendum í skólann

A� urköllun ákvörðunar
E� ir að búið var að tilkynna val valnefndar kom upp mál sem varðaði 
einn umsækjanda sem hafði verið valinn til skólavistar. Kom í ljós að 
umsækjandi var í sambandi við fanga sem var í afplánun fyrir alvarlegt 
brot. Taldi valnefnd að þetta mál þarfnaðist sérstakrar skoðunar og e� ir 
að hafa veitt umsækjanda tækifæri til að skýra sína hlið ákvað valnefnd að 

a� urkalla ákvörðun sína um skólavist og var umsækjanda ge� nn kostur 
á andmælum samkvæmt reglum stjórnsýsluréttar. Endanleg niðurstaða 
var að þessum umsækjanda var hafnað og varamaður kom í stað hans.

Niðurlag
Ég vona að þessi um� öllun skýri störf valnefndar og hjálpi hugsanlega til 
við að undirbúa umsækjendur í framtíðinni.

Ég vil líka lýsa y� r ánægju minni með vinnuna og ferlið. Allir sem 
komu að valferlinu þetta ár unnu störf sín vel og ferlið er unnið á 
faglegum grunni. Þetta er mitt fyrsta ár í valnefnd en þeir sem hafa unnið 
í henni áður voru sammála um að sá hópur sem stóðst inntökupró� n 
sé mjög efnilegur og það var ljúf skylda að velja 20 hæfa einstaklinga úr 
þeim hópi. 

Þá vil ég líka þakka þeim lögreglumönnum sem komu með ábendingar 
um umsækjendur og sendu ýmist á Gunnlaug eða á mig og vil hvetja lög-
reglumenn til að gera það áfram. Allar ábendingar eru skoðaðar eins og 
frekast er unnt og hafa reynst ómetanlegar. Ykkur er velkomið að hafa 
samband við okkur hvenær sem er ef þið ha� ð einhverjar ábendingar 
sem varða umsækjendur eða umsóknaferlið.

Myndir með greininni koma úr myndasafni lögregluskólans og tengj-
ast ekki inntökuferlinu.

ER BARNIÐ ÞITT
Í ÖRUGGUM HÖNDUM ?

Forvarnir er besta leiðin!

Ráðstefna á vegum Blátt áfram verður haldin
í Háskólanum í Reykjavík dagana 19. og 20. maí 2011

Fyrirlesarar eru frá Íslandi og Bandaríkjunum sem hafa sérþekking af mála�okknum.
Markmið ráðstefnunnar er að skoða leiðir sem samfélagið getur farið í að fyrirbyggja

kynferðisofbeldi á börnum. Fordómar og afneitun eru stór hluti vandans. 

Á ráðstefnunni verður sérstaklega vakinn athygli á hegðunarmynstri  gerenda, sem beita börn ofbeldi.
Hvernig hægt er að vera meðvitaðri um aðferðir þeirra til að nálgast börnin og hvað mikilvægt er að stöðva 

óviðeigandi samskipti, hvort sem þar á í hlut fullorðin og barn. Eða óæskileg hegðun milli tveggja barna.

Til landsins kemur Bandarískur  klínískur, réttarsálfræðingurinn Carla Van Dam, Ph.D til að ræða þessi mál.
Auk hennar koma fram Íslenskir aðilar og sérfræðingar. Ráðstefnan er samstarf Barnaverndarstofu,

Barnahús, Drekaslóð, SAFT, HR, Endurhæ�ng Norðurlands og  Blátt áfram.

Nánari dagskrá er væntanleg á www.blattafram.is  Skráning hefst 1. maí 2011
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Blátt áfram er forvarnarverkefni gegn kynferð-
islegu o� eldi gegn börnum.  Fyrstu tvö árin starf-
aði félagið sem verkefni Ungmennafélags Íslands 
en hefur starfað sjálfstætt síðan 2006. Á þessum 
árum hefur félagið frætt starfsfólk stofnana og for-
eldra um mikilvægi forvarna. Einnig er farið með 
fræðslu í grunn- og leikskóla landsins með lífs-
leikni til unglinga og brúðuleikhússýningu fyrir 
yngstu börnin. Það hefur komið á óvart hversu lít-
il þekking er í raun í samfélaginu á kynferðislegu 
o� eldi gegn börnum, sérstaklega í þeim starfsstétt-
um sem starfa með börnum. Sautján prósent barna 
verða fyrir kynferðislegu o� eldi fyrir 18 ára aldur 
(Hrefna Ólafsdóttir, 2000). Því er brýnt að fræða 
fullorðna um hætturnar og hve mikilvægt er að 
fræða börn um líkama sinn, mörk og samskipti.

Eitt markmiða samtakanna Blátt áfram er að auka 
fræðslu fullorðinna og hefur það verið gert með nám-
skeiðum undir y� rheitinu „Verndarar barna“. Efn-
ið kemur frá grasrótarsamtökum Darkness 2 light í 
Bandaríkjunum.  Námskeiðið Verndarar barna boð-
ar byltingu í fræðslu, forvörnum og viðbrögðum við 
kynferðiso� eldi gegn börnum. Markmiðið er að veita 
fullorðnu fólki ö� uga fræðslu og markvissa þjálfun 
í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við kynferðisof-
beldi gegn börnum af hugrekki og ábyrgð. Námsefnið 
Verndarar barna er sérhannað fyrir stofnanir, fyrir-
tæki og félagasamtök sem þjóna börnum og ungling-
um sem og einstaklinga sem bera ábyrgð á umönnun 
og verndun barna; sínum eigin eða annarra. 

Byrjað var að halda námskeiðin formlega í lok árs 
2008. Síðan hafa hátt í tvö þúsund manns sótt þau. 
Við höfum það markmið að fræða � mm prósent 
fullorðinna í hverju bæjarfélagi og höfum þegar 
náð því markmiði á Vest� örðum, Akureyri og í 
Vestmannaeyjum.  Blátt áfram hefur sótt styrki til 
fyrirtækja, stofnana og ráðuneyta til að halda námskeið, 
stofnunum að kostnaðarlausu. Á árinu 2009 fékk Blátt 
áfram styrk frá Rögnu Árnadóttur, þáverandi dóms- 
og kirkjumálaráðherra, til fræðslu fyrir lögregluna 
í landinu. Sá styrkur hefur verið nýttur í námskeið 
fyrir grunn- og framhaldsdeild lögregluskólans. 
Er� ðara hefur verið að fá lögregluembættin til að 
kynna námskeiðið innan sinna veggja. Enn stendur 
lögreglumönnum námskeiðið til boða og hvetjum við 
alla sem hafa áhuga á að sitja námskeiðið „Verndarar 
barna“ til að hafa samband.

Gerendur
Til að gera sér grein fyrir áhættuþáttum og 
bregðast rétt við er mikilvægt að skoða hverjir eru 
kynferðisa� rotamenn og hvernig þeir hegða sér.

Kynferðisa� rotamönnum er hægt að lýsa sem 
fíklum sem misnota börn, � nna sér allar mögulegar 
leiðir til að vera í samskiptum við barn til þess að 
misnota það kynferðislega ef tækifæri gefst.  Eins og 
við vitum með aðrar fíknir, áfengi og vímuefnafíknir, 
er allt gert til að ná því markmiði. Barnafíklar reyna 
að ná virðingu annarra fullorðinna og þá hjálpar 
að vera � árhagslega vel stæðir, viðkunnanlegir og 

skemmtilegir. Þeir/þær sækja í félagsskap annarra 
fullorðinna sem eiga börn og leita þá foreldra sem 
eru veikir fyrir, eru líklegir til að verða meðvirkir, eiga 
er� tt með að setja öðrum mörk og líta upp til þeirra 
sem eru í góðum efnum. Þeir sjá að þeir komast langt 
með að ganga y� r mörk foreldranna í samskiptum og 
ná þá y� r til barnanna, jafnvel  fyrir framan foreldrana 
án þess að þeir  geri nokkuð í málunum.  Þeir sækjast 
e� ir  að starfa þar sem börn eru, byggja upp traust og 
trúnað fullorðinna sem líta síðan fram hjá athæ�  sem 
ekki gæti talist eðlilegt en þeir komast upp með vegna 
hlutverks og stöðu í samfélaginu. 

Ástæðan fyrir því að þeir ná að misnota börn og 
komast upp með það er að umhver�  barna er ekki  
öruggt.  Vegna þess að félagsleg hæfni gerendanna  
er mikil og þeir fá óttablandna virðingu sem veldur 
afneitun fólks gagnvart því sem þeir eru að gera. Fólk-
ið sem á að bera ábyrgð á börnunum fellur fyrir ljúf-
mannlegri framkomu gerenda og sú ímynd gefur þeim 
tækifæri til að nálgast börnin enn meir.  Öll hegðun 
þeirra byggist á að halda í staðlaða ímynd góðra og 
ljúfra einstaklinga, sem ekki gætu skaðað börn, með 
smjaðri og stöðugum viðbrögðum til að varna því að 
o� eldismaðurinn missi aðgang að barninu.

Síðan Blátt áfram hóf starfsemi sína hefur það 
sýnt sig að enn er mikil vanþekking og þöggun um 
gerendur kynferðiso� eldis.  Samfélagið hefur ekki 
viljað vita af kynferðisa� rotum gegn börnum. Hvað 
þá að vilja átta sig á að gerendur eru ekki skrímsli 
eða gamlir menn sem enginn vill vita af.  Blátt áfram 

hefur á síðustu árum haldið ráðstefnur til að opna enn 
meiri umræðu um gerendur slíkra brota. Þeir eru á 
öllum aldri og í öllum stéttum þjóðfélagsins. Þann 19. 
– 20. maí nk. verður haldin ráðstefna í Háskólanum 
í Reykjavík á vegum Blátt áfram. Til landsins 
kemur virtur réttarsálfræðingur frá Bandaríkjunum  
Carla van Dam Ph.D. Hún hefur skrifað bækur og 
rannsakað meinta gerendur. Hún telur  að samfélagið 
taki ekki ábyrgð á börnum með því að horfast í 
augu við hverjir gerendurnir séu og � nna út hvernig 
hægt  er að stoppa þá.  Samkvæmt rannsóknum 
Cörlu skiptast gerendur í tvo � okka: Tækifærissinna 
og ætlunarsinna. Tækifærissinnar eru þeir sem við 
náum, sem fá dóma og refsingu. En þeir eru bara 25% 
af gerendum. Ætlunarsinnarnir eru 75% og þeir eru 
miklu hættulegri og miklu er� ðara að gera sér grein 
fyrir því hverjir þeir eru og hvernig þeir starfa. Við 
vitum að þeir eru í öllum stéttum þjóðfélagsins, gefa 
sér mikinn tíma til að verða vel virtir í samfélaginu 
áður en þeir byrja að brjóta gegn börnum. Þannig ná 
þeir að blekkja fullorðna fólkið áður en þeir byrja að 
rífa niður varnir barnsins. Carla segir að einnig sé hægt 
að gera sér grein fyrir mun á milli sekra og saklausra. 
Verður því mjög áhugavert að fá hana til landsins í 
maí á rástefnuna.   Ráðstefnan er unnin  í samstar�  við 
Háskólann í Reykjavík og Barnaverndarstofu.

Sautján prósent barna 
verða fyrir kynferðislegu 
ofbeldi fyrir 18 ára aldur

Er barnið þitt í öruggum höndum? 
Spyr Blátt áfram samtök um kynferðislegt 
ofbeldi á börnum

Síðan Blátt áfram hóf 
starfsemi sína hefur 
það sýnt sig að enn er 
mikil vanþekking og 
þöggun um gerendur 
kynferðiso� eldis.  
Samfélagið hefur 
ekki viljað vita af 
kynferðisa� rotum 
gegn börnum.
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Blátt áfram er forvarnarverkefni gegn kynferð-
islegu o� eldi gegn börnum.  Fyrstu tvö árin starf-
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fíklum sem misnota börn, � nna sér allar mögulegar 
leiðir til að vera í samskiptum við barn til þess að 
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Samtök sveitarfélaga á 
Vesturlandi

Bjarnarbraut 8
Skorradalshreppur

Grund
Sæmundur 

Sigmundsson ehf.
Brákarbraut 20

Trésmiðja Pálma
Hálsum Skorradal

Völundur Sigurbjörnsson
Kvíaholti 12

Þjónustumiðstöðin 
Húsafelli ehf.

Húsafelli 3

Stykkishólmur
HringHótels 

Stykkishólmur ehf.
Borgarbraut 8
Narfeyri ehf.

Áskli�  10
Sýslumaður Snæfellinga

Borgarbraut 2
Útgerðarfélagið Kári ehf.

Hjallatanga 46

Grundar� örður
Farsæll ehf.

Eyrarvegi 16
Hjálmar hf.

Fagurshól 10
Ka�   59

Grundargötu 59

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.

Bankastræti 1
Steinunn hf.

Bankastræti 3

Hellissandur
Esjar ehf

Hraunási 13
Nesver hf.
Háarif 19

Skarðsvík hf.
Munaðarhóli 10

Búðardalur
KM þjónustan
Vesturbraut 20

Sýslumaðurinn í Búðardal
Miðbraut 11

Reykhólahreppur
Kolur hf.

Reykhólum

Ísa� örður
Akstur og löndun ehf

Pólgötu 10
Bílatangi hf.
Suðurgötu 9
Bílaverið ehf.
Sindragötu 14

Fræðslumiðstöð Vest� arða
Suðurgötu 12

Hafnarbúðin
Hafnarhúsinu

Hótel Ísa� örður
Silfurtorgi 2
Póllinn hf
Pollgata 2

Sýslumaðurinn
 á Ísa� rði

Hafnarstræti 1
Útgerðafél. Kjölur

Urðarvegi 37
Verkstjórafélag Vest� arða

Móholti 3
Vélsmiðjan Þrymur hf.

Suðurgötu 9

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Aðalstræti 12
Fiskmarkaður Bolungarv.og 

Suðureyrar ehf.
Hafnargötu 12
Héraðssjóður 

Vest� arðaprófastsdæmis
Völusteinsstræti 16

Sérley� sferðir
Völusteinsstræti 22

Súðavík
Súðavíkurhreppur
Grundarstræti 1-3

Víkurbúðin ehf.
Grundarstræti 3-5

Flateyri
RKÍ Önundar� arðardeild

Ólafstúni  7
Sytra ehf.

Ólafstúni 2

Patreks� örður
Fiskverkun Torfa Steinssonar

Krossholti
Gistiheimilið Bjarkarholt

Krossholti
Nanna ehf.
v/Höfnina
Oddi hf.

Eyrargötu 1
Smur og dekkjaþjónusta

Aðalstræti 3
Sýslumaðurinn á Patreks� rði

Aðalstræti 92
Veitingastofan Þorpið

Aðalstræti 73

Tálkna� örður
Bókhaldsstofan 

Tálkna� rði
Strandgötu 40
Gistiheimilið 

Bjarmalandi ehf.
Bugatúni 8

Þórsberg ehf.
Strandgötu 25

Þingeyri
Brautin sf.

Vallargötu 8

Brú
Bæjarhreppur

Skólahúsinu á Borðeyri
S.G. Verkstæði ehf

Borðeyri

Hólmavík
Hótel Laugarhóll 

-  www.laugarholl.is
Laugarhóli, Bjarna� rði

Norður� örðu
Hótel Djúpavík ehf.

Árneshreppi

Hvammstangi
BBH útgerð ehf

Hvammstangabraut 43
Ferðaþjónustan Dæli, Víðidal

Dæli
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar 

og Tvídægru
Staðabakka 1

Veitingaskálinn Víðigerði
Víðigerði, Víðidal

Vertinn ehf. - Frábær kostur á 
Norðurlandi - www. vertinn.is 

Norðurbraut 1

Blönduós
Blönduból - gisting 

- ka�  hús
Blöndubyggð 9

Húnavatnshreppur
Húnavöllum

Stéttarfélagið Samstaða
Þverbraut 1

Sýslumaðurinn á Blönduósi
Hnjúkabyggð 33

Skagaströnd
Rafmagnsverkstæðið 

Neistinn ehf.
Strandgötu 32

Sjávarlí� æknisetrið 
BioPol ehf.

Einbúastíg 2

Sauðárkrókur
Bifreiðaverkstæði 

Kaupfélags Skag� rðinga
Hesteyri 2

Héraðsdómur 
Norðurlands vestra

Skag� rðingabraut 21
Kaupfélag Skag� rðinga

Ártorgi 1
Króksverk ehf.
Borgarröst 4

K-Tak hf
Borgartúni 1

Skinnastöðin ehf.
Syðri-Ingveldarstaðir

Sparisjóður Skaga� arðar
Ártorgi 1

Stoð ehf. - verkfræðistofa
Aðalgötu 21

Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Suðurgötu 1

Verslun Haraldar Júlíussonar

Aðalgötu 22
Verslunarmannafélag 

Skaga� arðar
Borgarmýri 1

Ökuskóli Norðurlands 
vestra sf.

Dalatúni 4

Varmahlíð
Akrahreppur 
- Skaga� rði

Miklabæ
Ferðaþjónusta bænda

Lau� ún
Langamýri fræðslusetur

Löngumýrarskóla

Hofsós
Bifreiðaverkstæðið 

Pardus ehf.
Suðurbraut

Fljót

Siglu� örður
Allinn ehf. - Sportbar

Aðalgötu 30

Akureyri
Ásbyrgi - Flóra ehf.

Frostagötu 2a
B. Jensen

Lón
Bakaríið við Brúnna

Gleráreyrum 2
Bifreiðastöð Oddeyrar

Strandgötu
Blikkrás ehf.

Óseyri 16
Bæjarverk hf.
Rauðamýri 11

Car X
Draupnisgötu 6

Eining Iðja
Skipagötu 14

Ekill ehf - www.ekill.is
Goðanes 8 -10

Félag málmiðnaðarmanna 
Akureyri

Skipagötu 14
Form ráðgjöf ehf.

Eyrarvegi 1
G.V. gröfur ehf.
Frostagötu 4a
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India Karry ko�  ehf.
Þórunnarstræti 112

Íþróttamiðstöð Glerárskóla
Júlíanna Kauertz

Grýtubakka 2
Jökla ehf. - � ugka�  
Möðruvallastræti 9

Kjarnafæði hf.

Fjölnisgötu 1b
Kælismiðjan Frost ehf

Fjölnisgötu 4b
Litblær ehf.

Stapasíðu 11b
Lostæti ehf.

Naustatanga 1  box 234
Lögmannsstofan 
Lögmannshlíð
Glerárgötu 36
Malbikun KM

Vörðutún 4
Meðferðarheimilið 

Laugalandi
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Draupnisgötu 3g
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Norðurorka

Rangárvöllum
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Ra� ákn ehf.

Glerárgötu 34
Samvirkni ehf.

Hafnarstræti 97
SBA Norðurleið
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Sjómannablaðið 

Víkingur
Byggðarvegur 101b

Straumrás ehf.
Furuvöllum 3

Sveitahótelið ehf.
Sveinbjarnagerði 2

Trétak hf.
Klettaborg 13

Verkstjórafélag 
Akureyrar og nágrennis
Furuvöllum 13 - 2.hæð

Viðar ehf.
Fjölnisgötu 2b

Dalvík
Dóttir Skraddarans - Gallery 

og vinnustofa
Skíðabraut 4

Gistihúsið Skeið 
www.thule-tours..is

Skeið
Hýbýlamálun
Reynihólar 4

Klau�  ehf.
Klaufabrekkum
Kussungur ehf.

Ásvegi 3
Lögreglufélag Eyja� arðar 
bt/Grétars Vilhelmssonar

Gunnarsbraut 4
Salka Fiskmiðlun hf.

Ráðhúsinu
Steypustöðin Dalvík ehf.

Sandskeið 27

Ólafs� örður
Sjómannafélag Ólafs� arðar

Brekkugötu 9
Hrísey
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Stjórn ÍSL fól Íþróttafélagi ríkislögreglustjóra 
að halda Öldungamót ÍSL í knattspyrnu fyrir 
árið 2010. 

Tók íþróttafélagið það að sér með glöðu 
geði og var mikill hugur í skipuleggjendum og 
átti að halda � ott mót. Stjórn ÍRLS ákvað að 
mótið skyldi haldið � arri borg óttans og varð 
Stykkishólmur fyrir valinu. 

Þegar þetta var kynnt  fyrir forsvarsmönnum 
íþróttafélaga/nefnda lögreglunnar um landið 
fengust mjög góð viðbrögð og stefndi í góða 
þátttöku. Það var því ákveðið að semja við 
hótelið á staðnum um gistingu og mat og 
fengum við mjög gott tilboð á gistingu, mat og 
aðgang að balli sem átti að halda á staðnum.

Er nær dró fór að bera á því að liðin ættu í 
er� ðleikum með að ná í lið og fór svo að aðeins 
þrjú lið skráðu sig til keppni. Var því ákveðið, 
í samráði við ÍSL, að fresta móti en ekki a� ýsa 
því.

ÍRLS boðaði síðan a� ur til keppni 19. febrúar 
sl. og var ákveðið að halda til Selfoss.

Mótið var haldið í Iðu,  íþróttahúsi Fjöl-
brautaskólans á Selfossi.  Fjögur lið skráðu sig 
til keppni, RLS, LRH, Sérstakur saksóknari og 
Suðurnesjamenn. Spiluð var tvöföld umferð 
þannig að hvert lið spilaði sex leiki.

Mótið tókst í alla staði vel og var vel tekið 
á móti okkur í íþróttahúsinu. Var það nefnt í 
byrjun móts að við skyldum nú vera skynsamir 
og sjá til þess allir kæmust frá staðnum á 
tveimur jafn� jótum.

Það hafðist allt saman og enginn sjúkrabíll 
kallaður á staðinn sem hefur verið frekar regla 
en undantekning síðustu ár. 

Voru allir sammála um að vel ha�  tekist til 
með mótið og það þyr� i að passa upp á að 
þetta mót verði haldið áfram því þarna er mjög 
skemmtilegt tækifæri fyrir okkur lögreglumenn 
að hittast fyrir utan vinnu. Þó að þetta sé gamall 
frasi þá stendur hann alltaf fyrir sínu.

E� ir mótið fór hópurinn í heita pottinn í 
sundlaug Selfoss og lét líða úr sér áður haldið var 
á veitingahúsið Menam þar sem austurlenskar 
kræsingar voru á borðum með guðaveigum.

ÍRLS vill að lokum þakka þeim sem 
sóttu mótið, Guðjóni í Iðu og embætti 
ríkislögreglustjóra fyrir þeirra framlag til að 
gera okkur mögulegt að halda mótið.

Maður mótsins: 
Runólfur Þórhallsson RLS     

Markahæstur: 
Runólfur Þórhallsson RLS       

Efnilegasti leikmaðurinn: 
Hrafn Ásgeirsson Suðurnesjum. Hann byrjaði 

að spila knattspyrnu 30 ára og nú 25 árum síðar 
er hann enn að sýna framfarir á milli móta.
RLS sigraði á mótinu � órða skiptið í röð. 
Úrslit mótsins: 

 Stig markatala
RLS 12 22 - 11
LRH  7         21 - 17
Sérstakur 3 28 - 21
Suðurnes 2 19 - 21

F.h.ÍRLS
Sveinn Ægir Árnason

Öldungamót ÍSL í innanhússknattspyrnu 2010
Hvellur 
býður sérútbúin 
lögreglureiðhjól!
Reiðjól eru til margra hluta 
nytsamleg og hafa verið notið til 
fjölda ára til að mynda við hernað, 
póstfl utninga, læknisfljónustu 
auk fless að vera þjálfunar og 
frístundatæki. Reiðhjól eru að 
ryðja sér til rúms við lögggæslu- 
hjálpar- og eftirlistssörf um allan 
heim.

Rannsókn framkvæmd af sérfræðingum hjá Roger Williams University 
sýna að notkun reiðhjóla við löggæslustörf skapar nánara samband við 
almenning. Frábært er að nota reiðhjól við eftirlit þar sem mikill mannfjöldi 
kemur saman t.d. konsertar, íþróttaviðburðir og útihátíðir. Lögeglufljónn á 
reiðhjóli getur farið mun hraðar og hljóðlátar um, komið afbrotamönnum að 
óvörum þar sem ekkert vélahljóð er í reiðhjóli. Ekki má gleyma því að mun 
heilsusamlegra og umhverfi svænna er fyrir starfsmenn embættisins að 
ferðast um á reiðhjólum í stað bifreiða.

Hvellur, Smiðjuegi 30 í Kópavogi hefur hafi ð innfl utning á Fuji reiðhjólum, 
sem eru hönnuð í samstarfi  við samtök lögreglumanna. Hjólin hafa fengið 
frábærar móttökur sérstaklega í U.S.A. þar sem borgir eins og Boston og 
Atlanta hafa tekið mikið af hjólum í notkun með frábærum árangi, ánægju 
lögreglumanna og almennings. Hjólin eru hlaðin aukabúnaði svo sem 
diskabremsum,vönduðum gírskiptum og margstillanlegum dempurum sem 
gerir þau sterk og notendavæn.    

Hægt er að fi nna upplýsingar um lögregluhjól á eftirfarandi heimasíðum: 

http://fujibikes.com/Specialty/Police-(1)/PoliceSpecial.aspx 

http://www.4bike-police.com/a1/Bike_Patrols_and_Police/Community_Relations/article_info.html 

http://www.policebikestore.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=cFTdDl7ReCo

Hvellur G. Tómasson ehf. 
Smiðjuvegi 30 • 200 Kópavogur

www.hvellur.com • Sími 577 6400
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heilsusamlegra og umhverfi svænna er fyrir starfsmenn embættisins að 
ferðast um á reiðhjólum í stað bifreiða.

Hvellur, Smiðjuegi 30 í Kópavogi hefur hafi ð innfl utning á Fuji reiðhjólum, 
sem eru hönnuð í samstarfi  við samtök lögreglumanna. Hjólin hafa fengið 
frábærar móttökur sérstaklega í U.S.A. þar sem borgir eins og Boston og 
Atlanta hafa tekið mikið af hjólum í notkun með frábærum árangi, ánægju 
lögreglumanna og almennings. Hjólin eru hlaðin aukabúnaði svo sem 
diskabremsum,vönduðum gírskiptum og margstillanlegum dempurum sem 
gerir þau sterk og notendavæn.    

Hægt er að fi nna upplýsingar um lögregluhjól á eftirfarandi heimasíðum: 

http://fujibikes.com/Specialty/Police-(1)/PoliceSpecial.aspx 

http://www.4bike-police.com/a1/Bike_Patrols_and_Police/Community_Relations/article_info.html 

http://www.policebikestore.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=cFTdDl7ReCo

Hvellur G. Tómasson ehf. 
Smiðjuvegi 30 • 200 Kópavogur

www.hvellur.com • Sími 577 6400
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Landsmót: Umsjón/mótsstaður Dags.    
Innnhússknattspyrnumót Akranes apríl
Golf LRH júlí/ágúst
Öldungamót í innanhússknattspyrnu                                                                                         
Skot� mi    
Skotnefnd ÍSL  október
       Norðurlandamót:                                    
Blak Århus/Danmörk 9. – 12. maí
Knattspyrna Sauðárkrókur/Ísland 12. – 18. júní  
  Evrópumót:
Júdó París 13. – 16. maí            
Tennis Ungverjaland maí              
Körfuknattleikur kvenna Dublin/Írland október                    
Borðtennis Ítalía október                  
Skot� mi Grikkland Fellur niður

Stuttfrétt:
Landsmót í skot� mi 2010 fór fram laugardaginn 26. mars sl. og innanhússknattspyrnumótið 
á Akranesi í apríl sl. en sagt verður frá þessum mótum í næsta tölublaði.

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Eyjaljós ehf.
Norðurvegi 9

Hvatastaðir ehf. Eingrunar-
stöð Gæludýra Hrísey

Austurvegi 8

Húsavík
Fjallasýn -  Rúnars Óskars-

sonar ehf.
Hrísateigi 5

Heiðarbær veitingar sf.
Reykjahver� 

Heimabakarí - Eðalbrauð
Garðarsbraut 15
Höfðavélar ehf.

Höfða 1
Skóbúð Húsavíkur

Garðarsbraut 13
Sýslumaðurinn á Húsavík

Útgarði 1
Vélaverkstæðið Árteigi
Árteigi  - Þingeyjasveit

Víkurraf ehf.
Héðinsbraut 4

Laugar
Norðurpóll ehf.

Laugum
Reykjahlíð

Dimmuborgir guesthouse
Geiteyjarströnd 1

Eldá ehf.
Helluhrauni 15

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Hálsvegi 4
Geir ehf.

Sunnuvegi 3
Langanesbyggð

Fjarðarvegi 3
Sparisjóður Þórshafnar og 

nágrennis
Fjarðarvegi 5

Trésmiðjan Brú
Brúarlandi  2

Vopna� örður
Vopna� arðarhreppur

Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Á hreindýraslóðum
Skjöldólfsstöðum

Bílamálun 
Egilsstöðum ehf

Fagradalsbraut 21-23
Bílaverkstæði 

Austurlands ehf.
Miðási 2

Bókráð, bókhald 
og ráðgjöf ehf.
Miðvangi 2-4

G. Ármannsson ehf.
Ártröð 12

Gistihúsið Egilsstöðum
Egilsstöðum 1

Grænafell ehf, kranaþjónusta
Dynskógum 11

Hitaveita Egilsstaða og Fella
Einhleypingi 1

Ormsson Vík
Miðvangi 13

Rafey ehf.
Miðási 11

Skógrækt ríkisins
Miðvangi 2-4

Sænautasel ehf
Merki

Trésmiðja Guðna Þórarins-
sonar

Mássel
Vísindagarðurinn ehf.

Tjarnarbraut 39a
Ökuskóli Austurlands

Lagarfelli 11

Seyðis� örður
Austfar ehf.

Fjarðargötu 8
Seyðis� arðarkaupstaður

Hafnargötu 44
Sýslumaðurinn á Seyðis� rði

Bjólfsgötu 7
Vélsmiðjan Stálstjörnur

Fjarðargötu 1

Reyðar� örður
Félag opinberra 

starfsmanna 
á Austurlandi

Stekkjabrekku 8
Launa�  ehf.

Hrauni 3
Tærgesen ehf.
Búðargata 4

Eski� örður
Egersund Ísland ehf.

Hafnargötu 2
Fiskimið ehf.
Strandgötu 39

Kría veitingasala ehf.
Skammadal 2

Neskaupstaður
Hótel Capitano
Hafnarbraut 50
Laufskálinn ehf.

Nesgötu 3
Rafgeisli 

Tómas R. Zoéga ehf.
Hafnarbraut 10

Síldarvinnslan hf.
Hafnarbraut 6

Breiðdalsvík
Hótel Bláfell ehf.

Sólvöllum 14

Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.

Vogalandi 4
RKÍ Djúpavogsdeild

Borgarlandi 30

Höfn
Ferðaþjónustan 
Stafafell í Lóni

Í Lóni

Funi ehf. - Sorphreinsun
Ártúni

Hornabrauð ehf
Dalbraut 10

Króm og hvítt ehf.
Álaleiru 7

Mikael ehf.
Norðurbraut 7
Rósaberg ehf.

Háhóli
Skinney - Þinganes hf.

Krossey
Þrastarhóll ehf.
Kirkjubraut 10

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum

Hnappavöllum 4

Selfoss
A.B. skálinn ehf.

Gagnheiði 11
Ábótinn ehf.

Eystra Geldingaholt
Bifreiðastöð Árborgar

Lyngheiði 13
Bílaþjónusta Péturs ehf.

Vallholti 17
Bílverk BÁ ehf.

Gagnheiði 3
Bjarnabúð

Brautarhóli,Biskupst
Bókaútgáfan Björk

Birkivöllum 30
Búhnykkur ef.

Stóru-Sandvík 801
Búnaðarfélag Grafnings-

hrepps
Villingavatni

Byggingarfélagið Árborg ehf.
Bankavegi 5

Dýralæknaþjónusta Suð-
urlands ehf

Stuðlum
Esekiel ehf

Borgarbraut 16
Flóahreppur

Þingborg
Fossvélar ehf.
Hellismýri 7

Fræðslunet Suðurlands
Tryggvagötu 25

Garpar ehf.
Reykjakoti 2,

Gljúfurbústaður ehf.
Gljúfri

Guðnabakarí ehf. Café 
konditori

Austurvegi 31b
Héraðsdómur Suðurlands

Austurvegur 4
Ingimundur Magnússon ehf.

Önundarholti
Karl R. Guðmundsson ehf.

Austurvegi 11
Kökugerð H.P. hf.

Gagnheiði 15
Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)

Austurvegi 22
Nesey ehf.

Suðurbraut 7
Pípulagnir Helga ehf.

Gra� ólum 6
Rafmagnsverkstæði Jens og 

Róberts
Laugarási 1

S.G. hús hf.
Austurvegi 69

Sigurður Ágúst ehf.
Tröllahólum 3
Skálholtsstaður

Sýslumaðurinn á Selfossi
Hörðuvöllum 1

Verkalýðsfélagið Báran - Þór
Austurvegi 56

Verslunin Íris, Kjarnanum
Austurvegi 3-5

Vesturbúð
Borg Grímsnesi

Vinnuvélar - Svínavatni
Svínavatni
Ölfus ehf.

Eyrarvegi 2

Hveragerði
Bílaverkstæði 

Jóhanns Garðarssonar
Austurmörk 13

BP Skrúðgarðar ehf.
Kambahrauni 53

Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Völlum, Ölfusi

Hótel Örk - Örkin veitingar
Breiðumörk 1c

Kjörís ehf.
Austurmörk 15
Sport-Tæki ehf
Austurmörk 4

Vilhjálmur Roe ehf.
Austurmörk 22

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.

Hafnarskeiði 21
Ísfélag Þorlákshafnar

Hafnarskeiði 12
Járnkarlinn ehf.
Hafnarskeið 28

Landsbanki Íslands
Hafnarbergi 1

Sveitarfélagið Ölfus
Ráðhúsinu Hafnarbergi 1

Stokkseyri
Durinn ehf. - www.durinn.is

Ólafsvöllum 3
Flóð og � ara ehf.

Eyrarbraut 3a
Kajakferðir

Blómsturvöllum 6

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji

Smiðjustíg 2
Flúðasveppir ehf.

Undirheimum
Gröfutækni ehf.

Iðjuslóð 1
Ka�  -Sel
Efra-Seli

Útlaginn Ka�  hús
Flúðum

Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf.

Lækjarbraut 4
Hestvit ehf.

Árbakka
Hótel Rangá

Suðurlandsvegi
Rangárþing ytra
Suðurlandsvegi 1

Verkalýðsfélag Suðurlands
Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson

Akri
Búaðföng/bu.is ehf.

Stórólfsvelli
Eining sf.
Gularási

Krappi ehf.
Ormsvelli 5

Lögreglan Hvolsvelli
Hlíðarvegi 16

Kirkjubæjarklaustur

Bifreiðaverkstæði Gunnars 
Valdimarssonar

Iðjuvöllum  3
Hótel Laki
Landbroti
Icelandair 

Hotel Klaustur
Klausturvegi 6

RKÍ Klausturdeild
Skerjavöllum 9
Ska� árhreppur
Klausturvegi 15

Vestmannaeyjar
Bílaverkstæði Sigurjóns

Flötum 20
Eyjablikk ehf.

Flötum 27
Huginn ehf.

Kirkjuvegi 23
Ísfélag 

Vestmannaeyja hf.
Strandvegi 28

Ka�   María ehf.
 - Brandur ehf.

Skólavegi 1
Reynistaður ehf.

Goðahrauni 1
RKÍ 

Vestmanaeyjadeild
Hilmisgötu 11 Arnardrangu

Stígandi ehf.
Básaskersbryggju 3

Tollvarðafélag íslands
Hrauntúni 34

Trésmíðaverkstæðið 
Örn hf.

Strandvegi 69
Verslunin Framtíð ehf.

Bessahrauni 8
Vestmannaeyjahöfn  bt 

Sveinn Valgeirsson
Básaskersbryggju
Vinnslustöðin hf.

Hafnargötu 2
Volare - www.gjafavara.is

Vesturvegi 10
Vöruval ehf.

Vesturvegi 18
Þekkingasetur 
Vestmannaeyja
Strandvegi 50
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Þing USPE, evrópska lögregluíþróttasam-
bandsins, fór fram í Antwerpen 23. október 
sl. Þingið sóttu, af hálfu ÍSL, Óskar Bjartmarz 
og Guðmundur St. Sigmundsson. 

Daginn áður var haldinn óformlegur fundur 
í norræna lögregluíþróttasambandinu til að 
ræða málefni þingsins. Fyrir þinginu lágu 
nokkrar tillögur en af þeim voru tvær sem 
skiptu máli. Tillaga frá Hollendingum um að 
þeir lögreglumenn sem tækju þátt í stórmótum, 
s.s. Evrópu- eða heimsmeistaramótum eða 

Ólympíuleikum, misstu rétt sinn til að taka 
þátt í mótum á vegum USPE í eitt ár á e� ir. 
Hin tillagan var frá Bretum og var um að 
allir starfsmenn lögregluembætta gætu tekið 
þátt í mótum á vegum USPE. Þessar tillögur 
komu fram á þingi USPE 2008 en þá var 
ákveðið að stjórnin skipaði vinnunefnd til að 
fara y� r þessar tillögur. Fyrir þinginu lá síðan 
niðurstaða vinnunefndarinnar.  Nefndin lagði 
til að tillögu Hollendinga yrði hafnað en að 
tillaga Breta yrði samþykkt. Þingið hafnaði 

hollensku tillögunni og einnig þeirri bresku. 
Kom höfnunin á bresku tillögunni á óvart en 
á norræna fundinum kvöldið áður var fullyrt 
að sú tillaga yrði samþykkt. Andstaðan við 
tillöguna á rætur sínar að rekja til þess að er� tt 
hefur verið að koma í veg fyrir að þjóðir mæti 
ekki til leiks með atvinnumenn í íþróttinni sem 
starfa ekki sem lögreglumenn.  Töldu ýmsir 
að ef þessi tillaga yrði samþykkt myndi þetta 
vandamál aðeins stækka. 

Þing USPE, 
Union Sportive Des 
Polices D´Europe
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Guðmundur St. Sigmundsson og Óskar Bjartmarz.
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Landsmót: Umsjón/mótsstaður Dags.    
Innnhússknattspyrnumót Akranes apríl
Golf LRH júlí/ágúst
Öldungamót í innanhússknattspyrnu                                                                                         
Skot� mi    
Skotnefnd ÍSL  október
       Norðurlandamót:                                    
Blak Århus/Danmörk 9. – 12. maí
Knattspyrna Sauðárkrókur/Ísland 12. – 18. júní  
  Evrópumót:
Júdó París 13. – 16. maí            
Tennis Ungverjaland maí              
Körfuknattleikur kvenna Dublin/Írland október                    
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Stuttfrétt:
Landsmót í skot� mi 2010 fór fram laugardaginn 26. mars sl. og innanhússknattspyrnumótið 
á Akranesi í apríl sl. en sagt verður frá þessum mótum í næsta tölublaði.

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Eyjaljós ehf.
Norðurvegi 9

Hvatastaðir ehf. Eingrunar-
stöð Gæludýra Hrísey

Austurvegi 8

Húsavík
Fjallasýn -  Rúnars Óskars-

sonar ehf.
Hrísateigi 5

Heiðarbær veitingar sf.
Reykjahver� 

Heimabakarí - Eðalbrauð
Garðarsbraut 15
Höfðavélar ehf.

Höfða 1
Skóbúð Húsavíkur

Garðarsbraut 13
Sýslumaðurinn á Húsavík

Útgarði 1
Vélaverkstæðið Árteigi
Árteigi  - Þingeyjasveit

Víkurraf ehf.
Héðinsbraut 4

Laugar
Norðurpóll ehf.

Laugum
Reykjahlíð

Dimmuborgir guesthouse
Geiteyjarströnd 1

Eldá ehf.
Helluhrauni 15

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Hálsvegi 4
Geir ehf.

Sunnuvegi 3
Langanesbyggð

Fjarðarvegi 3
Sparisjóður Þórshafnar og 

nágrennis
Fjarðarvegi 5

Trésmiðjan Brú
Brúarlandi  2

Vopna� örður
Vopna� arðarhreppur

Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Á hreindýraslóðum
Skjöldólfsstöðum

Bílamálun 
Egilsstöðum ehf

Fagradalsbraut 21-23
Bílaverkstæði 

Austurlands ehf.
Miðási 2

Bókráð, bókhald 
og ráðgjöf ehf.
Miðvangi 2-4

G. Ármannsson ehf.
Ártröð 12

Gistihúsið Egilsstöðum
Egilsstöðum 1

Grænafell ehf, kranaþjónusta
Dynskógum 11

Hitaveita Egilsstaða og Fella
Einhleypingi 1

Ormsson Vík
Miðvangi 13

Rafey ehf.
Miðási 11

Skógrækt ríkisins
Miðvangi 2-4

Sænautasel ehf
Merki

Trésmiðja Guðna Þórarins-
sonar

Mássel
Vísindagarðurinn ehf.

Tjarnarbraut 39a
Ökuskóli Austurlands

Lagarfelli 11

Seyðis� örður
Austfar ehf.

Fjarðargötu 8
Seyðis� arðarkaupstaður

Hafnargötu 44
Sýslumaðurinn á Seyðis� rði

Bjólfsgötu 7
Vélsmiðjan Stálstjörnur

Fjarðargötu 1

Reyðar� örður
Félag opinberra 

starfsmanna 
á Austurlandi

Stekkjabrekku 8
Launa�  ehf.

Hrauni 3
Tærgesen ehf.
Búðargata 4

Eski� örður
Egersund Ísland ehf.

Hafnargötu 2
Fiskimið ehf.
Strandgötu 39

Kría veitingasala ehf.
Skammadal 2

Neskaupstaður
Hótel Capitano
Hafnarbraut 50
Laufskálinn ehf.

Nesgötu 3
Rafgeisli 

Tómas R. Zoéga ehf.
Hafnarbraut 10

Síldarvinnslan hf.
Hafnarbraut 6

Breiðdalsvík
Hótel Bláfell ehf.

Sólvöllum 14

Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.

Vogalandi 4
RKÍ Djúpavogsdeild

Borgarlandi 30

Höfn
Ferðaþjónustan 
Stafafell í Lóni

Í Lóni

Funi ehf. - Sorphreinsun
Ártúni

Hornabrauð ehf
Dalbraut 10

Króm og hvítt ehf.
Álaleiru 7

Mikael ehf.
Norðurbraut 7
Rósaberg ehf.

Háhóli
Skinney - Þinganes hf.

Krossey
Þrastarhóll ehf.
Kirkjubraut 10

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum

Hnappavöllum 4

Selfoss
A.B. skálinn ehf.

Gagnheiði 11
Ábótinn ehf.

Eystra Geldingaholt
Bifreiðastöð Árborgar

Lyngheiði 13
Bílaþjónusta Péturs ehf.

Vallholti 17
Bílverk BÁ ehf.

Gagnheiði 3
Bjarnabúð

Brautarhóli,Biskupst
Bókaútgáfan Björk

Birkivöllum 30
Búhnykkur ef.

Stóru-Sandvík 801
Búnaðarfélag Grafnings-

hrepps
Villingavatni

Byggingarfélagið Árborg ehf.
Bankavegi 5

Dýralæknaþjónusta Suð-
urlands ehf

Stuðlum
Esekiel ehf

Borgarbraut 16
Flóahreppur

Þingborg
Fossvélar ehf.
Hellismýri 7

Fræðslunet Suðurlands
Tryggvagötu 25

Garpar ehf.
Reykjakoti 2,

Gljúfurbústaður ehf.
Gljúfri

Guðnabakarí ehf. Café 
konditori

Austurvegi 31b
Héraðsdómur Suðurlands

Austurvegur 4
Ingimundur Magnússon ehf.

Önundarholti
Karl R. Guðmundsson ehf.

Austurvegi 11
Kökugerð H.P. hf.

Gagnheiði 15
Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)

Austurvegi 22
Nesey ehf.

Suðurbraut 7
Pípulagnir Helga ehf.

Gra� ólum 6
Rafmagnsverkstæði Jens og 

Róberts
Laugarási 1

S.G. hús hf.
Austurvegi 69

Sigurður Ágúst ehf.
Tröllahólum 3
Skálholtsstaður

Sýslumaðurinn á Selfossi
Hörðuvöllum 1

Verkalýðsfélagið Báran - Þór
Austurvegi 56

Verslunin Íris, Kjarnanum
Austurvegi 3-5

Vesturbúð
Borg Grímsnesi

Vinnuvélar - Svínavatni
Svínavatni
Ölfus ehf.

Eyrarvegi 2

Hveragerði
Bílaverkstæði 

Jóhanns Garðarssonar
Austurmörk 13

BP Skrúðgarðar ehf.
Kambahrauni 53

Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Völlum, Ölfusi

Hótel Örk - Örkin veitingar
Breiðumörk 1c

Kjörís ehf.
Austurmörk 15
Sport-Tæki ehf
Austurmörk 4

Vilhjálmur Roe ehf.
Austurmörk 22

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.

Hafnarskeiði 21
Ísfélag Þorlákshafnar

Hafnarskeiði 12
Járnkarlinn ehf.
Hafnarskeið 28

Landsbanki Íslands
Hafnarbergi 1

Sveitarfélagið Ölfus
Ráðhúsinu Hafnarbergi 1

Stokkseyri
Durinn ehf. - www.durinn.is

Ólafsvöllum 3
Flóð og � ara ehf.

Eyrarbraut 3a
Kajakferðir

Blómsturvöllum 6

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji

Smiðjustíg 2
Flúðasveppir ehf.

Undirheimum
Gröfutækni ehf.

Iðjuslóð 1
Ka�  -Sel
Efra-Seli

Útlaginn Ka�  hús
Flúðum

Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf.

Lækjarbraut 4
Hestvit ehf.

Árbakka
Hótel Rangá

Suðurlandsvegi
Rangárþing ytra
Suðurlandsvegi 1

Verkalýðsfélag Suðurlands
Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson

Akri
Búaðföng/bu.is ehf.

Stórólfsvelli
Eining sf.
Gularási

Krappi ehf.
Ormsvelli 5

Lögreglan Hvolsvelli
Hlíðarvegi 16

Kirkjubæjarklaustur

Bifreiðaverkstæði Gunnars 
Valdimarssonar

Iðjuvöllum  3
Hótel Laki
Landbroti
Icelandair 

Hotel Klaustur
Klausturvegi 6

RKÍ Klausturdeild
Skerjavöllum 9
Ska� árhreppur
Klausturvegi 15

Vestmannaeyjar
Bílaverkstæði Sigurjóns

Flötum 20
Eyjablikk ehf.

Flötum 27
Huginn ehf.

Kirkjuvegi 23
Ísfélag 

Vestmannaeyja hf.
Strandvegi 28

Ka�   María ehf.
 - Brandur ehf.

Skólavegi 1
Reynistaður ehf.

Goðahrauni 1
RKÍ 

Vestmanaeyjadeild
Hilmisgötu 11 Arnardrangu

Stígandi ehf.
Básaskersbryggju 3

Tollvarðafélag íslands
Hrauntúni 34

Trésmíðaverkstæðið 
Örn hf.

Strandvegi 69
Verslunin Framtíð ehf.

Bessahrauni 8
Vestmannaeyjahöfn  bt 

Sveinn Valgeirsson
Básaskersbryggju
Vinnslustöðin hf.

Hafnargötu 2
Volare - www.gjafavara.is

Vesturvegi 10
Vöruval ehf.

Vesturvegi 18
Þekkingasetur 
Vestmannaeyja
Strandvegi 50
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Þing USPE, evrópska lögregluíþróttasam-
bandsins, fór fram í Antwerpen 23. október 
sl. Þingið sóttu, af hálfu ÍSL, Óskar Bjartmarz 
og Guðmundur St. Sigmundsson. 

Daginn áður var haldinn óformlegur fundur 
í norræna lögregluíþróttasambandinu til að 
ræða málefni þingsins. Fyrir þinginu lágu 
nokkrar tillögur en af þeim voru tvær sem 
skiptu máli. Tillaga frá Hollendingum um að 
þeir lögreglumenn sem tækju þátt í stórmótum, 
s.s. Evrópu- eða heimsmeistaramótum eða 

Ólympíuleikum, misstu rétt sinn til að taka 
þátt í mótum á vegum USPE í eitt ár á e� ir. 
Hin tillagan var frá Bretum og var um að 
allir starfsmenn lögregluembætta gætu tekið 
þátt í mótum á vegum USPE. Þessar tillögur 
komu fram á þingi USPE 2008 en þá var 
ákveðið að stjórnin skipaði vinnunefnd til að 
fara y� r þessar tillögur. Fyrir þinginu lá síðan 
niðurstaða vinnunefndarinnar.  Nefndin lagði 
til að tillögu Hollendinga yrði hafnað en að 
tillaga Breta yrði samþykkt. Þingið hafnaði 

hollensku tillögunni og einnig þeirri bresku. 
Kom höfnunin á bresku tillögunni á óvart en 
á norræna fundinum kvöldið áður var fullyrt 
að sú tillaga yrði samþykkt. Andstaðan við 
tillöguna á rætur sínar að rekja til þess að er� tt 
hefur verið að koma í veg fyrir að þjóðir mæti 
ekki til leiks með atvinnumenn í íþróttinni sem 
starfa ekki sem lögreglumenn.  Töldu ýmsir 
að ef þessi tillaga yrði samþykkt myndi þetta 
vandamál aðeins stækka. 

Þing USPE, 
Union Sportive Des 
Polices D´Europe
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Guðmundur St. Sigmundsson og Óskar Bjartmarz.



Bankastræti 7    101 Reykjavík
Sími: 510 6100    Fax: 510 6150
sereign@lsr.is    www.lsr.iswww.lsr.is

Hlutverk LSR er að taka á móti 

iðgjöldum sjóðfélaga og ávaxta 

þau í sameiginlegum sjóði til að 

greiða elli-, örorku-, maka- og 

barnalífeyri.

Séreign LSR tekur við frjálsum 

viðbótarsparnaði sjóðfélaga. Hvort 

sem þú greiðir í A- eða B-deild 

LSR ætti framlag í Séreign LSR að 

vera eðlileg viðbót.

Á vef LSR, www.lsr.is, geta 

sjóðfélagar nálgast y�rlit og séð 

heildarstöðu lífeyrisréttinda sinna 

og iðgjaldaskil launagreiðenda. 

Traustur sjóður,
örugg samfylgd


