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Frá því árið 2008 hefur það verið stefna Lands-
sambands lögreglumanna að nám í Lögregluskóla 
ríkisins verði á háskólastigi.  Með því er átt við að 
námið sé viðurkennt háskólanám og veiti þeim 
sem það klárar BA-gráðu í lögreglufræðum.  Til 
þess að þetta geti orðið að veruleika þarf að endur-
skoða og eftir atvikum búa til nýtt námsefni og 
breyta kennsluaðferðum í lögregluskólanum til 
samræmis við þær kröfur sem gerðar eru til há-
skólanáms.

Núna eru í gangi samræður á milli LL og Lög-
regluskóla ríkisins um það sem við hjá LL viljum 
líta á sem undirbúning að frekari stefnumörkun til 
breytinga á námi lögreglumanna hér á Íslandi.

Stefnumörkunin 2008
Landssamband lögreglumanna hefur ávallt lagt ríka 
áherslu á menntunarmál lögreglumanna og átt fast 
sæti í valnefnd og skólanefnd lögregluskólans.  Þá 
hefur LL einnig átt sæti í flestum þeim nefndum 
sem settar hafa verið á laggirnar s.s. í tengslum við 
stjórnunarnám og sérstök átaksnámskeið eins AMF-
námskeiðin.

Kjarabók LL leit dagsins ljós á haustmánuðum 
2008.  Í henni er sérstakur kafli um menntunarmál 
lögreglumanna.  Þar fyrst er fest niður á blað stefna 
LL að færa skuli nám í Lögregluskóla ríkisins á há-
skólastig.  Þar er einnig gerð krafa um að stúdents-
próf eða sambætileg menntun sé inntökuskilyrði í 
skólann.  

„Sé tekið mið af menntunarstigi íslensku þjóðar-
innar, í samanburði við önnur ríki innan OECD og 
þeirri staðreynd að á hinum Norðurlöndunum er 
ýmist búið eða unnið að því að færa menntun lög-

reglumanna á háskólastig er það krafa LL að sama 
leið verði farin hér á landi.

Lögreglumenn eru, sem handhafar valdbeitingar-
valds ríkisvaldsins, í störfum sínum að vinna með 
grundvallarmannréttindi borgaranna og verður því 
að vera hægt að gera þá kröfu til þeirra að þeir séu 
vel menntaðir. Á sama tíma eru flestar fagstéttir 
á Íslandi komnar á háskólastig eða stefna þangað. 
Þetta þýðir að auka verður við kröfur um inngöngu 
í lögregluskólann þ.a. krafist verði, að lágmarki, 
stúdentsprófs eða sambærilegrar menntunar. Lög-
reglustarfið er mikilvægur hluti af réttarkerfinu og 
það skiptir verulegu máli að lögreglumenn standi 
jafnfætis öðrum á þeim sviðum sem við vinnum.“

(Kjarabók Landssambands lögreglumanna, bls. 28)

Stjórnir LL hafa frá því árið 2008 unnið eftir því 
sem fram er sett í Kjarabókinni og ítrekað krafist 
þess að fyrsta skrefið að breytingum á náminu 
verði stigið, þ.e. að inntökuskilyrðum verði breytt í 
samræmi við stefnu LL.

Frá því þetta var ritað hefur grunnnám í danska 
lögregluskólanum verið fært upp á háskólastig og 
er Ísland því eina landið á Norðurlöndum sem 
býður ekki upp á nám í lögregluskóla á háskóla-
stigi.

Viðræður við ríkið í kjölfar gerðardóms 2011
Eftir að gerðardómur féll í kjaradeilu LL og fjármála-
ráðherra í október 2011 voru haldnir nokkrir fundir 
með fulltrúum Innanríkisráðuneytis og fjármála-
ráðuneytis vegna niðurstöðu dómsins.  Niðurstaða 
þeirra funda var meðal annars yfirlýsing um að farið 
skuli í viðræður um menntunarmál lögreglumanna.  

Krafa okkar um að námið yrði á háskólastigi var þar 
kynnt rækilega fyrir fulltrúum beggja ráðuneyta án 
þess þó að nokkur niðurstaða fengist um hvaða stefnu 
ríkið vildi taka í því máli.  

Innan raða LL var hafist handa við að útfæra hug-
myndir um hvernig námið ætti að byggjast upp og 
var horft til Norðurlandanna hvað það varðar og þá 
sérstaklega Danmerkur þar sem þeir voru á þessum 
tíma að stíga þetta skref.  Uppbyggingu á náminu í 
danska lögregluskólanum er sagt frá á öðrum stað hér 
í blaðinu.

Sýn LL á uppbyggingu námsins
Fyrstu hugmyndir LL um nám í lögreglufræðum á 
háskólastigi voru þær að námið yrði innan félagsvís-
indasviðs Háskóla Íslands.  Við nánari skoðun voru 
ýmsir vankantar á því að námið yrði að öllu leyti inn-
an HÍ og þá einna helst vegna þess að HÍ heyrir undir 
menntamálaráðuneytið en einn af stóru þáttunum í 
náminu, starfsnámið, myndi heyra undir innanríkis-
ráðuneytið þar sem lögreglunemar hafa lögregluvald 
í starfsnáminu.  Svipaðar hugmyndir voru uppi þegar 
náminu í danska lögregluskólanum var breytt en þar 
varð niðurstaðan að lögregluskólinn var áfram innan 
dómsmálaráðuneytisins þar í landi.  Af þeirri ástæðu 
telur LL eðlilegt að efla eigi Lögregluskóla ríkisins sem 
sérstaka stofnun innan innanríkisráðuneytisins.

Nám til BA/BS-gráðu í háskólum er venjulega 3 ár 
(3 x 2 annir) í fullu námi.  Hvert ár er í kringum 60 
ECTS-einingar (European Credit Transfer and Acc-
umulation System) og er almennt miðað við að nám 
í eitt háskólaár sé 1.500 – 1.800 vinnustundir, eða 25 
til 30 vinnustundir fyrir hverja ECTS-einingu.  Nám 
til BA/BS-gráðu er því að jafnaði 180 ECTS-einingar.  
Heimilt er samkvæmt lögum um háskóla nr. 63/2006 
að útskrifa nema með diplómapróf sem jafngildir 
a.m.k. 30 – 120 ECTS-einingum. 

Út frá þessu hafa hugmyndir LL um uppbyggingu 
námsins verið þær að hægt verði að útskrifa lögreglu-
menn með starfsréttindi (diplóma) eftir tveggja ára 
nám á háskólastigi og þeir geti þannig starfað sem full-
gildir lögreglumenn.  Starfsnámið verði inni í þessum 
námstíma og e.a. að hluta til að vetri.  Eftir þetta nám 
muni þeir sem eru að störfum eiga möguleika á að 
taka síðasta hluta námsins, þriðja árið, í framhalds-
deild skólans samhliða störfum sínum í lögreglu og 
útskrifast þannig með BA-gráðu í lögreglufræðum.  
Að BA-námi loknu opnast ýmsir möguleikar á fram-
haldsnámi s.s. stjórnunarnám á meistarastigi í fram-
haldsdeild eða annað framhaldsnám í samstarfi við 
lögregluskóla á öðrum Norðurlöndum.

Við breytingarnar á náminu í Danmörku vöknuðu 
m.a. upp spurningar um hvað yrði um þá sem voru þá 
í skólanum og þá sem voru þegar að störfum.  Lausnin 
hjá þeim var sú að gera „brýr“ fyrir þessa einstaklinga 
og bjóða upp á aukna menntun fyrir þá til að ná upp á 

sama stig.  Þetta er lausn sem okkur hjá LL finnst vera 
góð fyrir lögreglumenn og þarf að útfæra þessa hug-
mynd nánar.  Við þurfum ekki að fara langt til þess 
að leita lausna því nám fyrir bæði hjúkrunarfræðinga 
og kennara var kennt í sérskólum áður en námið var 
fært yfir til HÍ. 

Þá viljum við að kennurum í lögregluskólanum 
verði gefinn kostur á að sækja sér menntun til þess að 
verða hæfir til að kenna á háskólastigi en það var gert í 
Danmörku.  Þar var kennurum við skólann boðið upp 
á að sækja sér menntun til að fá háskólapróf og lögðu 
einhverjir kennarar stund á félagsfærði, sálfærði og 
kennslufærði svo eitthvað sé nefnt. Nú í vetur hófst 
svo nám á meistarastigi fyrir þá sem höfðu lokið 
grunnnámi í háskóla.  En slíka gráðu þarf almennt til 
að geta kennt á háskólastigi.

LL telur að mikill vilji sé nú hjá ráðamönnum um 
breytingar á náminu og má þar fyrst nefna skýrslu 
um eflingu lögreglunnar sem unnin var í innanríkis-
ráðuneytinu nú í vetur af nefnd sem m.a. var skipuð 
fulltrúum ráðuneytis og þingflokka á Alþingi.  Snorri 
Magnússon, formaður LL, átti einnig sæti í nefndinni 
ásamt fulltrúum lögreglustjóra og yfirlögregluþjóna.

Í þessari skýrslu kemur fram að menntun lögreglu-
manna sé lykilþáttur í bættri löggæslu og að hún eigi 
ávallt að svara kröfum samtímans.  Þá kemur einnig 
fram í skýrslunni að lengja þyrfti grunnámið á ný 
og endurskoða, með það að markmiði að það verði 
sambærilegt stöðu menntunarmála lögreglunnar í 
Evrópu, einkum á Norðurlöndum, og að menntunin 
veiti aðgang að framhaldsmenntun erlendis.

Af hverju háskólastig?
Miklar þjóðfélagslegar breytingar hafa átt sér stað hér 
á landi undanfarin ár líkt og í allri Evrópu og á Norð-
urlöndum, sem við gjarnan berum okkur saman við.   
Afbrot eru sum hver orðin flóknari og umfangsmeiri 
og kallar það á aukna menntun og þjálfun lögreglu-
manna.  Háskólamenntun er almennari í dag en áður 
þekktist og krafan um aukna menntun á almennum 
vinnumarkaði er orðin meiri.  Menntunarstig þjóð-
arinnar er sífellt að aukast og er því eðlilegt að slíkt 
eigi einnig við um lögreglumenn.  Þá hefur lögregla 
í meira mæli sætt gagnrýni fyrir vinnubrögð frá al-
menningi, ríki og dómstólum og krafa samfélagsins 
til lögreglu er mikil.  Lögreglan hefur hingað til náð 
að standa undir þessum kröfum en með sífelldum 
breytingum á starfsumhverfinu verður að bregðast 
við þróuninni.  Það er því ekki að óskoðuðu máli og 
út í bláinn að LL vilji sjá menntun lögreglumanna á 
háskólastigi.

Hugmyndir um breytta menntun lögreglumanna er 
svo sem ekki ný af nálinni en þær virðast hingað til 
ekki hafa hlotið hljómgrunn meðal stjórnmálamanna, 
yfirstjórnar lögreglu eða lögreglumanna sjálfra.  Í 
janúar 2004 gaf Lögregluskóli ríkisins út skýrslu sem 

Lögreglan hefur 
hingað til náð að 
standa undir þessum 
kröfum en með 
sífelldum breytingum 
á starfsumhverfinu 
verður að bregðast 
við þróuninni.  
Það er því ekki að 
óskoðuðu máli og út 
í bláinn að LL vilji 
sjá menntun lög-
reglumanna á há-
skólastigi.
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Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Reykjavík

4th floor hótel, 
Snorrabraut 29

A. Margeirsson ehf, 
Flúðaseli 48

A1 málun ehf, 
Ólafsgeisla 7

Actionpages Media ehf, 
Skúlatúni 2

Aðalfagmenn ehf-
fagmenn.is, 

Smiðshöfða 13
Aktis lögmannsstofa slf, 

Ármúla 17
Alsmíði ehf, 
Hamravík 62
ALTEX ehf, 
Kringlunni 7
Alvarr ehf, 

Skipholti 68
Alþýðusamband Íslands, 

www.asi.is, 
Sætúni 1

Antikmunir, 
Klapparstíg 40
Arctic Rafting, 
Laugavegi 11

Arkís arkitektar ehf, 
Katrínartúni 2

Asía ehf,veitingahús, 
Laugavegi 10

Atorka ehf verktakar og 
vélaleiga, 

Vættaborgum 117
Atvinnuhús ehf, 

Hverfisgötu 4
Auglýsingastofan 

ENNEMM, 
Brautarholti 10
Augnablikk ehf, 
Bíldshöfða 18

ÁH lögmenn slf, 
Vættaborgum 144

Áman ehf, 
Háteigsvegi 1

Árni Reynisson ehf, 
Skipholti 50d

Ásbjörn Ólafsson ehf, 
Köllunarklettsvegi 6

Balance ehf, 
Viðarási 26

Baldvin Hafsteinsson hrl, 
Laugavegi 7

Berserkir ehf, 
Heiðargerði 16
Bezt á lambið-

www.bestalambid.is
Bifreiðastillingar Nicolai, 

Faxafeni 12
Bílalíf ehf,bílasala, 

Kletthálsi 2
Bílasala Guðfinns, 

Stórhöfða 15

Bílasmiðurinn hf, 
Bíldshöfða 16
Bílfang ehf, 

Malarhöfða 2
Bjarnar ehf, 

Borgartúni 30
Björnsbakarí ehf, 

Klapparstíg 3 við Skúlagötu
Blaðamannafélag Íslands, 

Síðumúla 23
Bláfugl hf, 
Lynghálsi 4

Blikksmiðjan Glófaxi hf, 
Ármúla 42

Blómabúðin Hlíðablóm, 
Háaleitisbraut 68

Bonafide lögmenn ráð-
gjöf sf, 

Klapparstíg 25-27
Boozt bar, 

Borgartúni 39
Borgarbílastöðin ehf, 

Þórunnartúni 2
Bókhaldsþjónusta Arnar 

Ingólfssonar ehf, 
Nethyl 2

Bókhaldsþjónustan 
Viðvik ehf, 
Síðumúla 1

Bólstrarinn ehf, 
Langholtsvegi 82

Bólstrun Ásgríms ehf, 
Bergstaðastræti 2

Breiðan ehf, 
Markarvegi 6

Búseti hsf, 
Síðumúla 10

Byggingarfélag Gylfa 
og Gunnars ehf, 
Borgartúni 31

CC bílaleiga ehf, 
Snorrabraut 29

Central ehf, 
tannsmíðastofa, 

Nethyl 2c
Dale Carnegie, 

þjálfun, 
Ármúla 11

Danica sjávarafurðir ehf, 
Suðurgötu 10

Draupnir 
lögmannsþjónusta ehf, 

Laugavegi 182
Dún- og fiður ehf, 

Laugavegi 86
E. Ólafsson ehf, 

Fiskislóð 31
E. Sigurjónsson 

lögmannsstofa ehf, 
Suðurlandsbraut 4

E.F. Ben ehf, 
Kambsvegi 9

Eðalflutningar ehf, 
Jónsgeisla 47

Efling stéttarfélag, 
Sætúni 1

EG Skrifstofuhúsgögn ehf, 
Ármúla 22
Eico ehf, 

Skútuvogi 6
Eignamiðlunin ehf, 

Síðumúla 21
Eignaumsjá ehf, 

Skeifunni 17
Eik fasteignafélag hf, 
Suðurlandsbraut 22

Endurskoðun 
og reikningsskil hf, 

Stangarhyl 5
Eyrir fjárfestingafélag ehf, 

Skólavörðustíg 13
Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 
Borgartúni 7

Faxaflóahafnir sf, 
Hafnarhúsinu 

Tryggvagötu 17
Felgur smiðja ehf, 

Axarhöfða 16
Ferðafélag Íslands, 

Mörkinni 6
Ferðamálastofa, 

Geirsgötu 9
Ferró skiltagerð, 

Langholtsvegi 130
Félag tanntækna og að-
stoðarfólks tannlækna, 

Háaleitisbraut 58-60
Félagsbústaðir hf, 
Hallveigarstíg 1

Fiskafurðir-umboðssala ehf, 
Fiskislóð 5-9

Fiskbúðin Hafberg, 
Gnoðarvogi 44

Fjárhagsþjónustan ehf, 
Strýtuseli 14

Forum lögmenn ehf, 
Aðalstræti 6

Fraktflutningar ehf, 
Hlyngerði 2

Frami, 
félag leigubifreiðastjóra, 

Fellsmúla 26
Gagnaöryggi ehf, 

Bæjarflöt 4
Garðmenn ehf, 
Skipasundi 83

Gáski sjúkraþjálfun ehf, 
Bolholti 8 og Þönglabakka 1

GB Tjónaviðgerðir ehf, 
Draghálsi 6-8

Geiri ehf, 
umboðs- og heildverslun, 

Bíldshöfða 16
Gissur og Pálmi ehf, 

byggingafélag, 
Álfabakka 14a

Gistiheimilið og veitinga-

staðurinn Pisa, 
Lækjargötu 6b

Gjörvi ehf, 
Grandagarði 18

Gleraugnaverslunin 
Sjón ehf, 

Laugavegi 62
Grand Hótel Reykjavík, 

Sigtúni 38
Grandakaffi ehf, 
Grandagarði 101
Grant Thornton 

endurskoðun ehf, 
Suðurlandsbraut 20

Greiðan hárgreiðslustofa, 
Háaleitisbraut 58-60

GTG endurskoðun ehf, 
Logafold 164

Guðmundur Arason ehf-
GA Smíðajárn, 

Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, 

Borgartúni 34
Gull- og silfursmiðjan 

Erna ehf, 
Skipholti 3

Gullsmiðja Óla, 
Veltusundi 1

Gústaf Þór Tryggvason hrl., 
Tjarnargötu 10d

Hafgæði sf, 
Fiskislóð 47

Hagi ehf-Hilti, 
Stórhöfða 37

Hagkaup, 
Holtagörðum

Halli gullsmiður, 
Bankastræti 6

Happdrætti Dvalarheimilis 
aldraðra sjómanna, 

Tjarnargötu 10
Happdrætti 

Háskóla Íslands, 
Tjarnargötu 4

Hársnyrtistofa Dóra, 
Langholtsvegi 128

Hársnyrtistofan 
Höfuðlausnir, 
Hverafold 1-3

Heildverslunin Eygló ehf, 
Skaftahlíð 3

Hereford Steikhús ehf, 
Laugavegi 53b

Héraðsdómur Reykjavíkur, 
Austurstræti 19

Hilmar D. Ólafsson ehf, 
Langholtsvegi 13

Hitatækni ehf, 
Langholtsvegi 109
Híbýli og skip ehf, 

Ármúla 15
Hjá Dóra ehf, 

matsala, 
Þönglabakka 1

Hjá Jóa Fel, 
 brauð og kökulist, 

Kleppsvegi 150
Hjólbarðaverkstæði Sigur-

jóns ehf, 
Hátúni 2a

Hljóðfærahúsið ehf, 
Síðumúla 20

Hornið veitingastaður, 
Hafnarstræti 15

Hókus Pókus ehf, 
Laugavegi 69

Hópferðabílar Allrahanda, 
Klettagörðum 4
Hótel Cabin ehf, 

Borgartúni 32
Hótel Frón ehf, 
Laugavegi 22a

Hótel Hringhotels, 
Laugavegi 7

Hótel Leifur Eiríksson ehf, 
Skólavörðustíg 45
Hótel Óðinsvé hf, 

Þórsgötu 1
Hótel Örkin, 

sjómannaheimili, 
Brautarholti 29
Hreinsibílar ehf, 

Krókhálsi 16
Hreinsitækni ehf, 

Stórhöfða 37
Hreyfill, 

Fellsmúla 26
Hreysti ehf, 
Skeifunni 19

HS pípulagnir ehf, 
Hraunbæ 78
Humarhúsið, 

Amtmannsstíg 1
Hvíta húsið hf, 
auglýsingastofa, 
Brautarholti 8

Iceland Congress, 
Skipholt 31

IcePharma hf, 
Lynghálsi 13

Iðnó ehf, 
Vonarstræti 3

Innnes ehf, 
Fossaleyni 21

Ísaga hf, 
Breiðhöfða 11
Ísbúðin Erluís, 

Fákafeni 9
Ísfrost ehf, 

Funahöfða 7
Íslandspóstur hf, 

Stórhöfða 29
Íslenska Gámafélagið ehf, 

Gufunesi
Ísmar ehf, 

Síðumúla 28
Ísólfur Pálmarsson-
hljóðfæraumboð sf, 
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bar yfirskriftina „Nýtt kerfi lögreglumenntunar“.  Í 
skýrslunni er rakin ástæða þess að nám í lögreglu-
skólanum var stytt í 12 mánuði árið 2001 en á þeim 
tíma var nokkuð um að ófaglærðir einstaklinar sinntu 
störfum lögreglu.  Lögregluskólinn kom fram með þá 
hugmynd að stytta námið í skólanum til þess að upp-
fylla þörfina á menntuðum lögreglumönnum.  

Þegar ljóst var að þessu takmarki yrði náð hófst 
vinna við gerð skýrslunnar.  Í skýrslunni eru settar 
fram metnaðarfullar hugmyndir um lengingu náms-
ins aftur úr 12 mánuðum í 24 og þar að auki 12 mán-
aða reynslutími að námi loknu, samtals 3 ár.  Sam-
kvæmt tillögum Lögregluskólans yrði bóknám við 
skólann alls 12 mánuðir eða fjórum mánuðum lengra 
en það er í dag.  Þá er komið inn á að nám í Lögreglu-
skólanum eigi að vera sambærilegt því sem gerist í 
nágrannalöndum okkar:

„Það er því mat Lögregluskólans að nú sé rétta tæki-
færið til að færa kerfið í átt til þess sem nauðsynlegt má 
teljast svo að menntun lögreglumanna á Íslandi verði 
fullkomlega samkeppnishæf við það sem best gerist í 
nágrannalöndunum.  Í þessu sambandi má nefna að á 
samstarfsfundum norrænna valnefnda hefur að und-
anförnum árum verið talsvert rætt um það að reyna 
að samræma inntökuskilyrði, inntökupróf og náms-
kröfur allra lögregluskólanna á Norðurlöndunum með 
það fyrir augun að lögreglumenn geti, með ákveðnu og 
skilgreindu námi, starfað í hverju Norðurlandanna sem 
þeir kjósa.“

(Nýtt kerfi lögreglumenntunar, bls. 1 og 2)

Það geta verið margar skýringar á því hvað hafi 
orðið til þess að yfirvöld hafi ekki farið að ráðum Lög-
regluskólans og nú, rúmum 9 árum seinna, skuli skól-
inn enn vera í því fari sem hann var settur í til að taka 
á tímabundnu ástandi sem ekki er lengur til staðar.  
Við eftirlátum þeim að leita skýringa hjá sjálfum sér.

Í Danmörku voru það lögreglumenn sjálfir sem 
kölluðu eftir breyttri og aukinni menntun.  Var því 
haldið fram að danski lögregluskólinn væri ekki að 
undirbúa lögreglumenn nægjanlega mikið fyrir þá 
vinnu sem ætlast var til af þeim í mikið breyttu sam-
félagi.  Frumkvæði að því að farið var í breytingar á 
menntun lögreglumanna kom frá félagasamtökum 
þeirra, danska landssambandinu.  Almennt var tekið 
jákvætt í þessar hugmyndir og boltinn rúllaði af stað 
í kjölfar skipulagsbreytinga í dönsku lögreglunni árið 
2007.  Drifkraftur skipulagsbreytinganna í Danmörku 
var fyrst og fremst hagræðing.  Sama er uppi á ten-
ingnum hérna heima.  Þegar við blasti mikill niður-
skurður hjá danska skólanum kom fram hugmynd 
um hvort ekki væri skynsamlegra, í stað þess að skera 
niður hjá skólanum, að bæta menntunina í samræmi 
við kröfurnar sem fram voru komnar og nota til þess 
það fjármagn sem skólinn hafði þá og byggja á því 

til framtíðar.  Niðurstaða Dana var sú að skólinn er 
nú á háskólastigi og lögreglumenn fá betri menntun 
og útskrifast þaðan með háskólagráðu.  Samkvæmt 
upplýsingum frá danska skólanum er þetta nám ekki 
dýrara en það nám sem var áður kennt. 

Undanfarin ár höfum við í LL heyrt svipaðar raddir 
frá lögreglumönnum hér á landi og heyrðust frá lög-
reglumönnum í Danmörku og ef við berum saman 
umræðuna fyrir breytingarnar í Danmörku og að-
stæðurnar sem þar voru uppi við þær umræður og 
aðstæður sem hér eru má segja að það sé eins og við 
séum að horfa í spegil.   Stóri munurinn er hins vegar 
sá að í Danmörku tóku ráðamenn og yfirstjórn lög-
reglu mjög jákvætt í þessar breytingar.

Leiðin að settu markmiði
Það er von mín að með þessum skrifum hafi ég náð að 
opna augu okkar allra aðeins gagnvart því að breyta 
þurfi námi í Lögregluskóla ríkisins.  Fá mál eru mikil-
vægari  starfsstéttinni okkar um þessar mundir og 
samhliða skipulagsbreytingum í lögreglu er gullið 
tækifæri til þess að skoða menntun okkar heildstætt.

Það er ljóst að breytingar sem þessar eru ekki gerðar 
á einni nóttu.  Undirbúningur að þessu markmiði get-
ur tekið nokkur ár en ef reynsla annarra er nýtt þarf sá 
tími ekki að vera mjög langur. Fyrstu skrefin er hægt 
að stíga strax með því að lengja lögregluskólann að 
nýju og gera stúdentspróf eða sambærilega menntun 
að inntökuskilyrði.

Ráðamenn og Alþingi þurfa að sannfærast um 
ágæti þess að hafa góða lögreglumenntun á há-
skólastigi. Það er kominn tími til að við nýtum okkur 
reynslu annarra og fylgjum eftir þeirri þróun sem 
hefur orðið í samfélaginu.  Það getur ekki verið gott að 
takast á við breytingar löngu eftir að þær eru orðnar 
og eyða miklum fjármunum í að ná í skottið á þeim 
til þess eins að halda í við þær.  Það er kominn tími 
til að skoða málefni Lögregluskóla ríkisins og horfa 
til framtíðar, takast á við breytingar jafnóðum og þær 
verða, en helst áður.  Lærum af frændum okkar á 
Norðurlöndum og stígum skrefið.

Ráðamenn og Alþingi 
þurfa að sannfærast 
um ágæti þess að hafa 
góða lögreglumennt-
un á háskólastigi. 
Það er kominn tími til 
að við nýtum okkur 
reynslu annarra og 
fylgjum eftir þeirri 
þróun sem hefur 
orðið í samfélaginu. 



 8  9

Dagana 1. – 5. október 2012 fóru Karl Steinar 
Valsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá LRH, og 
Frímann Birgir Baldursson, varaformaður LL, til 
Kaupmannahafnar þar sem þeir kynntu sér breyt-
ingar sem hafa orðið á námi í danska lögregluskól-
anum.  Þessi kynnisferð var hluti af stefnumörkun 
sem LL hefur sett sér um að nám í Lögregluskóla 
ríkisins sé fært, að hluta til eða öllu leyti, upp á há-
skólastig.  Landssambandið hafði fengið styrk úr 
Leonardo-verkefninu til ferðarinnar og var það 
mögulegt vegna aðildarumsóknar Íslands  að ESB.

Ástæðan fyrir því að Danmörk varð fyrir valinu 
var sú að þar hafði nýlega verið hafin kennsla á há-
skólastigi í lögregluskólanum og þótti okkur mjög 
áhugavert að kynnast þeirra reynslu og aðferðafræði 
við breytingarnar.

Danska landssambandið aðstoðaði okkur við und-
irbúning og skipulagningu ferðarinnar og var unnin 
mjög góð vinna af þeirra hálfu.  Heimsóknin byggði 
á samblandi af fundum með landssambandinu, kynn-
ingum frá danska lögregluskólanum og fundum og 
kynningum frá lögregluembættum.

Tilgangur þessarar greinar er fyrst og fremst að fara 
yfir aðdragandann að breytingunum og það sem gert 

var í breytingaferlinu og loks fara yfir uppbyggingu 
danska skólans.  

Upphafið að breytingum 
á menntun lögreglumanna
Færsla danska skólans á háskólastig hefur verið í 
vinnslu síðan 2005 – 2006.  Aðalástæða þess að farið 
var í þessar breytingar var sú að lögreglumenn höfðu 
í talsverðum mæli samband við danska landssam-
bandið og lýstu því að þeim þætti námið ekki skila 
nægum undirbúningi fyrir starfið.  Námið væri frekar 
óskipulagt og ómarkvisst og ekki væri til nein ákveðin 
stefna eða „rauður þráður“ í gegnum námsferlið.

Upp úr þessu fór danska landssambandið að móta 
sér stefnu í menntunarmálum lögreglumanna og 
skoða námið frá öllum hliðum.  Komst landssam-
bandið að því að  námið væri staðnað  og ekki væri 
tekið mið af þeim breytingum sem hafa átt sér stað 
á lögreglustarfinu undanfarin ár.  Ítrekað hafi komið 
fram við skoðun á náminu að það væri ekki nógu 
marksvisst, miðað við það sem menn vildu fá út úr 
því.  Þá hafi komið upp skýr dæmi um að námið hafi 
ekki verið að undirbúa  nema í skólanum undir lög-
reglustarfið.

Hugmyndin um að danski lögregluskólinn yrði á 
háskólastigi er komin frá danska landssambandinu 
og var unnið út frá þeirri sýn að námið yrði fagnám 
þar sem gott jafnvægi væri á milli akademískrar og 
verklegrar þjálfunar.  Þá var lögð áhersla á að námið 
yrði öflugt og að í framtíðinni yrði mögulegt að æðstu 
stjórnendur lögreglu verði lögreglumenn og að ekki 
þyrfti lögfræðimenntun til  þeirra starfa.

Með skipulagsbreytingunum á lögreglunni í Dan-
mörku árið 2007 áttaði ríkislögreglustjóraembættið 
sig á því að námið væri ekki nógu gott miðað við 
framtíðarsýn embættisins og ríkisins á lögregluna 
og tóku undir sjónarmið danska landssambandsins 
um að breytinga væri þörf.  Þá varð almennur vilji 
og jákvæðni í garð breytinga hjá stjórnmálamönnum 
og var vinna hafin á æðstu stöðum við að endur-
skoða námið. Settur var á fót sérstakur hópur, sem 
ekki tengdist umræðunni um lögreglunámið, um 
það hvernig menn vildu sjá lögregluna í framtíðinni 
og styrkti niðurstaða hópsins hugmyndir um að færa 
námið á háskólastig.  Ákvörðunin var tekin og lagt var 
af stað í breytingaferlið.

Breytingaferlið
Eftir að boltinn var byrjaður að rúlla komu upp mjög 
skiptar skoðanir á því hvort rétt væri að fara út í slíkar 
breytingar.  Í breytingaferlinu sjálfu hljóðnuðu þær 
gagnrýnisraddir og smátt og smátt sáu menn kosti 
þess að breyta náminu.  Hugmyndir ríkisins og fram-
tíðarsýn á lögreglu og mikilvægi þess að skólinn 
endurspegli þær þarfir fékk hljómgrunn innan lög-
reglunnar.

Hafin var heildstæð skoðun á öllu námsefni í lög-
regluskólanum og með gagnrýnum hætti farið í 
gegnum allt námið og m.a. spurt hvers vegna  verið 
væri að kenna þetta eða hitt námsefni  og hvað rétt-
lætti að það yrði kennt áfram með sama hætti.  Settir 
voru á  fót „fókushópar“ sem yfirfóru allt námsefni og 
e.a. var námsefni lagfært eða skrifað upp frá grunni.  
Í þessum fókushópum áttu sæti fagmenn í kennslu-
fræðum, starfsmenn lögreglu og almennir borgarar.  
Markmiðið var að námsefnið þjónaði þeim tilgangi 
að endurspegla þarfir samfélagsins ekki síður en lög-
reglu.  Skorið var m.a. niður í líkamsþjálfun og gerð sú 
krafa að nemendur stundi líkamsrækt utan skólans.  
Þá var einnig skorið niður í kennslu í dönsku en í stað 
þess var aukin kennsla í skýrsluritun þar sem áhersla 
er lögð á málfar og framsetningu texta við skýrslugerð. 

Til að undirbúa kennara skólans fyrir kennslu á há-
skólastigi var þeim boðið að sækja sér aukna mennt-
un.  Á endanum þáðu um 2/3 hlutar kennara þetta og 
hafa nú lokið eða eru að ljúka námi í kennslufræðum, 
félagsfræðum, sálfræði o.fl.    Tuttugu og tveir kenn-
arar eru nú í MA-námi sem er sérstaklega ætlað kenn-
urum við lögregluskólann.   Sá þriðjungur kennara 
við skólann sem ekki þáði þetta  var aðstoðaður við að 
finna önnur störf innan lögreglu.

Samhliða þessu var farið út í að búa til brýr fyrir 
þá sem höfðu nú þegar lokið námi frá skólanum til 
þess að þeir geti náð á sama stað og þeir sem útskrif-
ast úr nýja náminu.  Í sumum tilvikum þurfa menn 
að leggja verulega á sig en þeir sem voru nýlega út-
skrifaðir þurfa ekki eins mikla vinnu við það.  Þá 
var við skipulagninguna lögð mikil áhersla á að eftir 
breytingarnar yrðu ekki til A- og B-lögreglumenn, þ.e. 
þeir sem útskrifuðust úr gamla kerfinu og þeir sem 
útskrifast úr nýja kerfinu með BA-gráðu, til þess að 
passa upp á að allir hefðu sama möguleika á starfs-
frama innan lögreglunnar.

Allt skipulag námsins miðast nú við að það sé gott 
flæði og að sterkt samhengi sé milli bóklegs náms og 
starfsnáms og markmiðið er að í gegnum það sé sá  
„rauði þráður“ sem þótti skorta í gamla kerfinu.

Uppbygging námsins
Náminu í Danmörku er skipt upp í 5 einingar sem  
Danirnir kalla „modul“.  Hver eining samanstendur af 
2 x 11 vikum eða 3 x 11 vikum.  Kennsla í bóklegum 
greinum fer öll fram í lögregluskólanum í Brøndby 
en verkleg kennsla fer fram hjá nokkrum embætt-
um.  Þar sem starfsnámið fer fram utan skólans er 
gerð mikil krafa til starfsþjálfara og embættanna um 
skipulag starfsnámsins.  Verkleg þjálfun, s.s. hand-
tökuæfingar og skotþjálfun, er í gegnum allt námið.  
Bóklega námið er að mestu lotunám sem lýkur með 
prófi fljótlega að lokinni hverri lotu.  Inntökuskilyrði 
í skólann breyttust lítið.  Helsta breytingin er þó sú að 
hámarksaldur umsækjanda var felldur út.  Teknir eru 
inn 96 nemar í hvert skipti og skipt í fjóra bekki, 24 í 
hverjum bekk. 

Karl Steinar Valsson

Frímann Birgir Baldursson

Með skipulagsbreyt-
ingunum á lögreglunni 
í Danmörku árið 2007 
áttaði ríkislögreglu-
stjóraembættið sig á 
því að námið væri 
ekki nógu gott miðað 
við framtíðarsýn 
embættisins og ríkis-
ins á lögregluna og 
tóku undir sjónarmið 
danska landssam-
bandsins um að breyt-
inga væri þörf. 

Danski skólinn



Modul 1  er kennsla í bóklegum greinum í lögreglu-
skólanum.  Áhersla er lögð á almenn lög-
reglufræði og grunn lögreglustarfsins þar 
sem nemi er búinn undir að geta leyst ein-
föld verkefni lögreglu, skýrslugerð og ýmsa 
verklega þætti í lögreglu, s.s. akstur.  Kennt 
er í 33 vikur.

Modul 2  er starfsnám þar sem neminn nýtir ný-
fengna þekkingu úr Modul 1.  Alls er þessi 
starfsnámstími 22 vikur og þurfa nemar 
m.a. að skila inn 3 verkefnum/ritgerðum 
á starfsnámstímanum og vinna eina viku 
að forvarnaverkefnum.  Á starfsnáms-
tímanum er neminn með tveimur starfs-
þjálfurum í alls 12 vikur áður en hann/hún 
getur gengið vaktir með öðrum lögreglu-
mönnum.  Í þessum hluta er ekkert farið í 
rannsóknir mála.

Modul 3  er bókleg kennsla í lögregluskólanum.  Í 
þessum hluta er farið dýpra í verkefni lög-
reglu, flóknari mál og rannsóknir.  Kennt er 
í 22 vikur.

Modul 4  er starfsnám hjá lögregluembætti.  Hér er 
aðaláherslan lögð á rannsóknir mála og 
forvarnir.  Kennt er í 22 vikur. 

Modul 5  er síðasti hlutinn og er bóklegt nám.  Kennt 
er í 33 vikur en síðustu 11 vikurnar eru 
lokaverkefni (BA-verkefni).  Í þessum hluta 
er farið nánar út í réttarfar og refsirétt svo 
dæmi séu nefnd.

Í viðræðum við danska landssambandið, starfs-
menn lögregluskólans og starfsnámsstjóra í lögreglu-
embættum fundum við fyrir mikilli ánægju og bjart-
sýni með námið.  Menn voru almennt jákvæðir fyrir 
breytingunum og spenntir fyrir framtíðinni.  Skólinn 
hefur enn ekki fengið opinberan stimpil um að hann 
kenni á háskólastigi en það er vegna þess að kennarar 
uppfylla ekki enn allir skilyrði til kennslu á háskóla-
stigi.  Meðan á því ferli stendur er hann á undanþágu 
og mun lokaúttekt og „stimplun“ fara fram á næstu 
misserum.  Öll kennsla í skólanum fer fram  skv. aka-
demískum kröfum og  þarf því ekki að óttast úttekt á 
skólanum þegar að henni kemur.

Nú er verið að vinna að framhaldsmenntun lög-
reglumanna og koma skipulagi á lítil sérnámskeið 
sem ekki gefa einingar heldur auka starfshæfni lög-
reglumanna.  Reiknað er með að þeirri vinnu verði 
lokið á þessu ári.

Karl Steinar Valsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn 
og Frímann Birgir Baldursson, varaformaður LL
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Bakkastíg 5
Ís-spor ehf, 

Síðumúla 17
Janusbúðin - 

Ullarkistan ehf, 
Laugavegi 25

JGG ehf, 
Langholtsvegi 49

Jóhannes Long ljósmyndari, 
Ásholti 2

JP Lögmenn ehf, 
við Höfðatorg

K. H. G. Þjónustan ehf, 
Eirhöfða 14

K. Pétursson ehf, 
Kristnibraut 29

Kaffi París, 
Austurstræti 14

Kaffivagninn ehf, 
Grandagarði 10

Kemis-heildverslun ehf, 
Breiðhöfða 15

Kirkjugarðar Reykjavíkur-
prófastsdæma, 

Vesturhlíð 8
Kjöreign ehf, 
fasteignasala, 
Ármúla 21
Kjörgarður, 

Laugavegi 59
Kjöthöllin ehf, 

Skipholti 70 
& Háaleitisbraut 58-60

Klipphúsið ehf, 
Bíldshöfða 18

Knattspyrnusamband 
Íslands, 

Laugardal
KOM almannatengsl, 

Katrínartúni 2
Kone ehf, 

Síðumúla 17
Kr. St. lögmannsstofa ehf, 

Tryggvagötu 11
Kringlan, 

Kringlunni 4-12
Kvikk Þjónustan ehf, 

Vagnhöfða 5
Lagnalagerinn ehf, 

Fosshálsi 27
Landfestar ehf, 
fasteignafélag, 
Álfheimum 74

Landhelgisgæsla Íslands, 
Skógarhlíð 14
Landsnet hf, 
Gylfaflöt 9

Landssamtök lífeyrissjóða, 
Sætúni 1

Láshúsið ehf, 
Bíldshöfða 16

Legis ehf, 
lögfræðistofa, 

Holtavegi 10
Leigulistinn ehf, 

Skipholti 50b
Leiguval ehf, 

Kleppsmýrarvegi 8
Litir og föndur, 

Skólavörðust. 12 
& Smiðjuvegi 5,

Litla Bílasalan ehf, 
Eirhöfða 11

Ljósboginn ehf, 
Bíldshöfða 14
Loftlínur ehf, 

Rauðhömrum 8
Logaland - 

Heilbrigðisvörur, 
Tunguhálsi 8

LP-Verktak ehf, 
Kleppsvegi 48

LP-Verktak ehf, 
Kleppsvegi 48

Lögfræðiskrifstofa Tryggva 
Viggóssonar, 
Kringlunni 7

Lögmannsstofa Rúnars S 
Gíslasonar, 
Lágmúla 5

Lögmannsstofan Réttur, 
Klapparstíg 25-27

Lögmenn Árbæ slf, 
Nethyl 2

Lögmenn Jónas & Jónas 
Þór sf, 

Stórhöfða 25
Lögmenn Laugardal ehf, 

Sundagörðum 2
Lögmenn Laugavegi 3 ehf, 

Laugavegi 3
Lögreglustjórinn 

á höfuðborgarsvæðinu, 
Hverfisgötu 115

Löndun ehf, 
Kjalarvogi 21
Matfugl ehf, 
Völuteigi 2

Málarakompaníið ehf, 
Fornastekk 3

Málarameistarar ehf, 
Logafold 188

Merkismenn ehf, 
Ármúla 36

Minjavernd hf, 
Amtmannstíg 1

Mímir-símenntun ehf, 
Ofanleiti 2
Mótor ehf, 

tískuverslun, 
Kringlunni 4-12

MS Armann 
skipamiðlun ehf, 
Tryggvagötu 17

Múlakaffi, 
Hallarmúla

Múlaradíó ehf, 
Fellsmúla 28

Múrþjónusta Braga ehf, 
Miklubraut 24

Nathan & Olsen ehf, 
Klettagörðum 19

Nesradíó ehf, 
Síðumúla 19

Nexus afþreying ehf, 
Hverfisgötu 103

Nýi ökuskólinn ehf, 
Klettagörðum 11

Nýja bílahöllin ehf, 
Eirhöfða 11

Nýja sendibílastöðin hf, 
Knarrarvogi 2

Ósal ehf, 
Tangarhöfða 4
Pegasus ehf, 
Sóltúni 24

Pétur Stefánsson ehf, 
Vatnsstíg 15

PG Þjónusta ehf, 
Klukkurima 1

Pipar og salt ehf, 
Klapparstíg 44

Pisa Ristorante-Guesthouse, 
Lækjargötu 6b

Pixel ehf, 
Brautarholti 10-14

Pixlar ehf, 
Suðurlandsbraut 52

Pípulagnaverktakar ehf, 
Langholtsvegi 109

Plast, 
miðar og tæki ehf, 

Krókhálsi 1
Poulsen ehf, 
Skeifunni 2

Prentsmiðjan 
Leturprent ehf, 
Dugguvogi 12

Prikið ehf, 
Bankastræti 12
Promennt ehf, 
Skeifunni 11b
Prófílstál ehf, 

Smiðshöfða 15
Rafiðnaðarskólinn ehf, 

Stórhöfða 27
Rafsvið sf, 

Þorláksgeisla 100
Rafvörn ehf, 
Langagerði 4

Rafþjónustan slf, 
Klapparbergi 17

Ragnar og Guðjón ehf, 
Espigerði 2
Rangá sf, 

Skipasundi 56
Reykjavík Foto ehf, 

Laugavegi 51
Réttingaverk ehf, 

Hamarshöfða 10
Rizzo Pizzeria ehf, 

Grensásvegi 10
Ríkissaksóknari, 

Hverfisgötu 6
RJR  ehf, 

Sundaborg 5
Rossopomodoro, 

veitingastaður, 
Laugavegi 40a
Safalinn ehf, 
Dugguvogi 3

Saumsprettan ehf, 
Katrínartúni 2
Scandinavian, 
Laugavegi 22a
Sendibílar og 

hraðþjónusta ehf, 
Urriðakvísl 3

Senia ehf, 
heildverslun, 
Skútuvogi 1e

Shop Couture sf, 
Síðumúla 34

SHV 
pípulagningaþjónusta ehf, 

Funafold 54
Sigurborg ehf, 

Gylfaflöt 5
Sigurjónsson & Thor ehf, 

Lágmúla 7
Sindrafiskur ehf, 

Mánatúni 5
Síma- og tölvulagnir hf, 

Kirkjustétt 34
Sjómannadagsráð Reykja-

víkur og Hafnarfjarðar
Sjóvélar ehf, 
Skútuvogi 12

Skala ehf, 
Lágmúla 5

Skemmtilegt ehf, 
Skútuvogi 12l

Skipamiðlarar ehf, 
Grandagarði 14

Skorri ehf, 
Bíldshöfða 12

Skólavefurinn.is, 
Laugavegi 163

Skóvinnustofa Halldórs 
Guðbjörnssonar, 

Hrísateigi 19
SM kvótaþing ehf, 

Skipholti 50d
Smith og Norland hf, 

Nóatúni 4
Smurstöðin Klöpp ehf, 

Vegmúla 4
Snóker- og Poolstofan, 

Lágmúla 5
Sólgeislar ehf, 
Öldugötu 30a

Sportlíf, 

Suðurlandsbraut 10
Stál og stansar ehf, 

Vagnhöfða 7
STEF Samband tónskálda 

og eigenda, 
Laufásvegi 40
Stilling ehf, 
Kletthálsi 5

Stofnun Árna Magnússonar, 
Suðurgötu

Stólpi ehf - alhliða 
viðgerðaþjónusta, 
Klettagörðum 5
Suzuki bílar hf, 

Skeifunni 17
Sveinsbakarí, 

Arnarbakka 4-6
SVÞ-Samtök verslunar 

og þjónustu, 
Borgartúni 35
Sævörur ehf, 

Skildinganesi 28
Sögn ehf, 

Skálholtsstíg 7
Söluturninn Pólís, 

Skipholti 50c
Tannlæknastofa 

Egils Kolbeinssonar, 
Grensásvegi 44
Tannlæknastofa 
Ingólfs Eldjárn, 

Vegmúla 2
Tannlæknastofa 

Þórðar Birgissonar, 
Ármúla 23

Tannþing ehf, 
tannlæknastofa, 

Þingholtsstræti 11
Tímadjásn, 

skartgripaverslun, 
Grímsbæ Efstalandi 26
Tollvarðafélag Íslands, 

Tryggvagötu 19
Total Capital Partners ehf, 

Laugavegi 182
Túnþökuþjónustan ehf, 

s: 897 6651, 
Lindarvaði 2
Tvítindar ehf, 

Ármúla 38
Tækni ehf, 
vélsmiðja, 

Súðarvogi 9
Tölvu- og 

tækniþjónustan ehf, 
Grensásvegi 8

Tösku- og hanskabúðin ehf, 
Skólavörðustíg 7
Ull og gjafavörur, 

verslun, 
Hótel Sögu

Umferðarstofa, 
Borgartúni 30

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Vilt þú halda 100% 
af launum þínum
við starfslok?

Tryggir þína framtíð

Með lögbundnum skyldulífeyri, Allianz viðbótarlífeyri og auka lífeyristryggingu
getur þú tryggt  þér 100% af launum þínum við starfslok.

100%

Siggi

55% 72%

Gunni Jón

Úra- og klukkuverslun 
Gilberts Ó Guðjónssonar, 

Laugavegi 62
Útfararstofa Íslands ehf, 

Suðurhlíð 35
Útfaraþjónusta Rúnars 

Geirmundssonar, 
Fjarðarási 25

V.R., 
Kringlunni 7

Vals tómatsósa ehf, 
Viðarhöfða 2

Varahlutaverslunin 
Kistufell ehf, 

Brautarholti 16
VDO verslun og verkstæði, 

Borgartúni 36
Vegamót, 

Vegamótastíg 4
Veiðibúðin Hlað ehf, 

Bílshöfða 12
Veiðikortið ehf, 

Kleifarseli 5
Veiðiþjónustan Strengir, 

Smárarima 30
Veitingahúsið Caruso, 

Þingholtsstræti 1
Veitingahúsið Jómfrúin, 

Lækjargötu 4
Veitingahúsið Lauga-Ás, 

Laugarásvegi 1
Verkfærasalan ehf, 

Síðumúla 11
Verslunartækni ehf, 

Draghálsi 4
Verslunin Fríða frænka, 

Vesturgötu 3
Verslunin Kiss, 

Kringlunni 4-12
Vesturröst-Sérversun 

veiðimanna, 
Laugavegi 178
Véltækni hf, 
Stórhöfða 35
Vélvík ehf, 

Höfðabakka 1
Vilberg kranaleiga ehf, 

Fannafold 139
Vitabar, 

veitingahús, 
Bergþórugötu 21

Víkurós ehf, 
bílamálun og réttingar, 

Bæjarflöt 6
Vörubílastöðin Þróttur hf, 

Sævarhöfða 12
Wilson's Pizza, 
Gnoðarvogi 44

Wise lausnir ehf, 
Borgartúni 26

Þingvallaleið ehf, 
Skógarhlíð 10

Þín verslun ehf, 
Hagamel 39

Þrír Frakkar hjá Úlfari, 

veitingahús, 
Baldursgötu 14

Ögurvík hf, 
Týsgötu 1

Ölver, 
Álfheimum 74
Seltjarnarnes

Bæjarins bestu sf, 
Böllagörðum 4
Felixson ehf, 

Lindarbraut 11
Innrömmun Guðmundar, 

Eiðistorgi 15
Sævar bíla- og bátarafmagn, 

Kirkjubraut 13
Tannlæknastofa Ragnars Ó 

Steinarssonar ehf, 
Eiðistorgi 15

Vogar
Loftræstihreinsun ehf, 

Vogagerði 19
Vélsmiðjan Altak ehf, 

Jónsvör 5

Kópavogur

AMG Aukaraf ehf, 
Dalbrekku 16

Á Guðmundsson, 
Bæjarlind 8-10

Ásborg slf, 
Smiðjuvegi 11

Bifreiðastillingin ehf, 
Smiðjuvegi 40d

Bifreiðaverkstæði 
Jónasar ehf, 

Skemmuvegi 46
Bíla-Áttan ehf, 
Smiðjuvegi 30
Bílalakk ehf, 

Laufbrekku 26
Bílamarkaðurinn, 

Smiðjuvegi 46e
Bílamálunin Varmi ehf, 

Auðbrekku 14
Bílasprautun og réttingar 

Hjartar, 
Smiðjuvegi 56
Bílhúsið ehf, 

Smiðjuvegi 60
Bílvogur ehf, 

Auðbrekku 17
Blikkarinn hf, 
blikksmiðja, 

Auðbrekku 3-5
BSA varahlutir ehf, 

Skemmuvegi 4a
Cafe Catalina, 
Hamraborg 11

Datek Ísland ehf, 
Smiðjuvegi 50

dk hugbúnaður ehf., 
dk.is, 

Hlíðasmára 17
Dýrheimar sf heildsala, 

Ögurhvarfi 8
Fasteignastöðin, 
Hús og híbýli, 
Hlíðasmára 17

Furðufuglar ehf, 
Borgarholtsbraut 20

Garminbúðin, 
Ögurhvarfi 2

Guðjón Gíslason, 
dúklagningameistari, 

Ennishvarfi 15b
Gunnarshólmi 

grasavinafélag ehf, 
Gunnarshólma
Hefilverk ehf, 
Jörfalind 20
Hegas ehf, 

Smiðjuvegi 1
Hópvinnukerfi ehf-Focal 
Software & Consulting, 

Hlíðasmára 14
Íslandsspil sf, 

Smiðjuvegi 11a
Ísnes ehf, 

heildverslun, 
Hamraborg 5

JS ljósasmiðjan-
Sláttuvélamarkaðurinn, 

Skemmuvegi 34
K.S. Málun ehf, 

Fellahvarfi 5
Kjöthúsið ehf, 

Smiðjuvegi 24d
Kynnisferðir ehf, 

Vesturvör 34
Lögfræðistofa Jóhanns 

Baldurssonar hdl, 
Hlíðasmára 6

Löggiltir 
endurskoðendur ehf, 

Hlíðasmára 6
MótX ehf, 

Drangakór 4
Nýja kökuhúsið ehf, 

Auðbrekku 2
RadioRaf ehf, 
Smiðjuvegi 52
Rafmiðlun hf, 
Ögurhvarfi 8
Rafport ehf, 

Nýbýlavegi 14
Reykofninn ehf, 
Skemmuvegi 14
Reynir bakari, 

Dalvegi 4
Sendibílar Kópavogs ehf, 

Askalind 3
Sérverk ehf, 
Askalind 5

Slökkvitækjaþjónustan ehf, 
Bakkabraut 16

Snyrtistofan Jóna ehf, 
Hamraborg 10

Stjörnublikk ehf, 
Smiðjuvegi 2

Suðurverk hf, 
Hlíðasmára 11
Svansprent ehf, 
Auðbrekku 12

Söluturninn Smári, 
Dalvegi 16c
Tíbrá ehf, 

Asparhvarfi 1
Tryggingamiðlun 

Íslands ehf, 
Hlíðasmára 11

Tækniþjónusta Ragnars G 
Gunnarssonar ehf, 

Smiðjuvegi 11
Verkfræðistofa Erlends 

Birgissonar ehf, 
Hlíðasmára 17

Verkfræðistofan VSI örygg-
ishönnun og ráðgjöf ehf, 

Hamraborg 11
Vélaleiga Auberts 

Högnasonar, 
Hlíðarhjalla 7

Vídd ehf, 
flísaverslun, 
Bæjarlind 4
Ýmus ehf, 

heildverslun, 
Laufbrekku 28

Ökukennsla EK ehf, 
Goðakór 1

Garðabær

Dýralæknastofan 
Lyngási í Garðabæ, 

Lyngási 18
Garðabær, 

Garðatorgi 7
Garðasókn, 
Kirkjuhvoli
Hagráð ehf, 
Hofslundi 8
Loftorka ehf, 
Miðhrauni 10
Mokarinn ehf, 

Faxatúni 5
Rafboði, 

Skeiðarási 3
Úranus ehf, 

Hegranesi 21
Verktakafélagið 
Glaumur ehf, 
Birkihæð 5

Wurth á Íslandi ehf, 
Vesturhrauni 5

Öryggisgirðingar ehf, 
Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður

Aðalskoðun hf, 
Hjallahrauni 4

Barkasuða Guðmundar ehf, 
Hvaleyrarbraut 27

Beykireykt þorsklifur ehf, 
Fornubúðum 5

Blekhylki.is, 
Fjarðargötu 11

Byggingafélagið 
Sandfell ehf, 

Reykjavíkurvegi 66
Bæjarbakarí ehf, 
Bæjarhrauni 2

Donna ehf-Ferno Norden 
á Íslandi, 

Móhellu 2
Essei ehf, 

Hólshrauni 5
Fínpússning ehf, 

Rauðhellu 13
Fjarðargrjót ehf, 

Furuhlíð 4
Fjörukráin-Hótel Víking, 

Strandgötu 55
Flúrlampar ehf, 
Kaplahrauni 20

Fura 
málmendurvinnslan ehf, 

Hringhellu 3
G. Ingason hf, 

Hvaleyrarbraut 3
Geymsla Eitt ehf, 

Steinhellu 15
H. Jacobsen, 

Reykjavíkurvegi 66
Heimir og Jens ehf, 

Birkibergi 14
Hjólasprettur ehf, 

Dalshrauni 13
Holtanesti, 

Melabraut 11
Hópbílar hf, 
Melabraut 18

Icetransport ehf, 
Selhellu 9
Ísrör ehf, 

Hringhellu 12
Japanskar vélar ehf, 

Drangahrauni 2
Kjartan Guðjónsson, 

tannlæknir, 
Bæjarhrauni 2

Lagnameistarinn ehf, 
Móabarði 36

Líkkistuvinnustofan 
Fjölsmíð ehf, 
Stapahrauni 5

Lögfræðimiðstöðin ehf, 
Reykjavíkurvegi 62

Lögmenn Thorsplani sf, 
Fjarðargötu 11

Móði ehf, 
Norðurbakka 13c

Mynstrun ehf, 
Herjólfsgötu 20

Rafgeymasalan ehf, 
Dalshrauni 17
Rafhitun ehf, 

Kaplahrauni 7a

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Mér er mikil ánægja að fá tækifæri til að fjalla um 
málefni Lögregluskólans, enda varðar framtíð 
skólans okkur öll sem þjónum í lögreglunni. Öll 
hljótum við að stefna að því að gera betur í dag en 
í gær og fylgja hröðum samfélagsbreytingum. Við 
þurfum að vera skrefi á undan slíkri þróun og setja 
okkur það markmið að vera í fremstu röð. Sannar-
lega vekur gleði að lögreglan skuli njóta svo mikils 
trausts sem kannanir bera með sér, en á sama tíma 
ber að varast að halla sér aftur og halda að þá sé 
þetta allt í lagi – nákvæmlega eins og það er.

Í nýlegri skýrslu innanríkisráðherra sem lögð var 
fram á Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013, um 
grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð 
löggæsluáætlunar fyrir Ísland, er að finna merkan 
kafla um menntun lögreglumanna.

Þar segir orðrétt; 
Menntun lögreglumanna er lykilþáttur í bættri 
löggæslu. Mikilvægt er að menntun lögreglumanna 
svari ávallt kröfum samtímans um almannaöryggi 
og sé sambærileg stöðu menntunarmála lög-
reglunnar í Evrópu, einkum á Norðurlöndum. 
Undanfarin ár hefur þróunin verið sú að mikill 
meirihluti þeirra einstaklinga sem sótt hafa um 
skólavist í lögregluskólanum eru með stúdentspróf, 
iðnmenntun eða [sic] jafnvel lokið háskólaprófi. 
Dregið hefur úr þjálfun og námskeiðum lögreglu-
manna. Kemur þar bæði til fjárskortur og fækkun 
í lögregluliðinu. Erfitt er að mæta fjarveru vegna 
námskeiða vegna fjárskorts eða fámennis. Nýjar 
ógnir svo sem skipulögð glæpastarfsemi og mansal 
o.fl. kalla hins vegar á aukna menntun lögreglu-
manna til þess að takast á við þessar nýju ógnir 
o.fl. sem lögreglan stendur frammi fyrir í dag.

Í skýrslunni eru útlistaðar ástæður þess að styrkja 
þurfi menntun lögreglumanna og lagðar fram tillögur 
til úrbóta. Þar ber helst að nefna: 
•	 Gerð	 verði	 áætlun	 um	 símenntun	 fyrir	 hvern	

starfsmann.
•	 Áhersla	 verði	 lögð	 á	 þjálfun	 og	 menntun	 al-

mennra lögreglumanna.
•	 Leggja	beri	áherslu	bæði	á	grunnmenntun	og	sí-

menntun.
•	 Lengja	beri	grunnnámið	og	endurskoða	það.	
•	 Sérfræðimenntun	verði	efld.
•	 Tryggja	þurfi	að	lögreglumenntunin	njóti	sann-

mælis innan menntakerfisins. 
•	 Auka	þurfi	samstarf	við	menntastofnanir	á	sviði	

háskólanáms. 
•	 Menntunin	 veiti	 aðgang	 að	 framhaldsmenntun	

erlendis.
 
Tekið skal fram að í nefnd ráðherra sátu fulltrúar 

allra flokka sem áttu sæti á nýliðnu þingi, formaður 
Landssambands lögreglumanna, formaður Lögreglu-
stjórafélags Íslands og Félags yfirlögregluþjóna, ríkis-
lögreglustjóri og lögfræðingur af hálfu IRR. Formaður 
nefndarinnar var Þórunn J. Hafstein, skrifstofustjóri í 
innanríkisráðuneytinu.

Það má teljast afrek að samstaða skuli hafa náðst 
hjá svo breiðum hópi á svo skömmum tíma. Skýrslan 
vekur væntingar um að ný stefna verði mótuð fyrir 
framtíð lögreglunáms á Íslandi. 

Hugmyndir mínar um menntun lögreglumanna til 
framtíðar, eru í samræmi við fram komnar tillögur 
skýrslunnar. Þær eru á þá leið að inntökuskilyrðum 
verði breytt og að reglan verði sú að krafist verði 
stúdentsprófs, iðnmenntunar eða sambærilegs náms 
til inngöngu í Lögregluskólann.  Ég tel hins vegar að 

meta beri reynslu, eins og gert hefur verið í háskólum 
hér á landi að einhverju marki, og að þær undanþágur 
mættu vera rúmar. Lögreglan hefur notið þess í ára-
raðir að hafa á að skipa fólki með iðnmenntun og hef-
ur sá grunnur reynst vel að okkar mati. Varhugavert 
væri að missa slíka umsækjendur út úr valhópnum. 

Þá  skiptir miklu máli að lögreglan endurspegli það 
samfélag sem henni er ætlað að þjóna. Það á vissulega 
við um kynjahlutfall og þar er mikið verk óunnið og 
löngu kominn tími til að íslenska lögreglan taki sig 
á í jafnréttismálum. Þá er ekki síður mikilvægt að 
líta til menningarlegs uppruna lögreglumanna. Á Ís-
landi eru nú ríflega 15% þjóðarinnar af erlendu bergi 
brotin. Lögreglan, sem á að þjóna öllum jafnt, ætti að 
endurspegla þetta hlutfall. Líta mætti til aðferðafræði 
og reynslu Norðmanna og Svía í þessum efnum sem 
hafa unnið markvisst að því að fá innflytjendur til 
starfa í lögreglunni. Í því sambandi mætti endurmeta 
inntökuskilyrði í Lögregluskólann og endurskoða þá 
miklu áherslu sem lögð er á íslenskuþekkingu. Þegar 
til kastanna kemur, höfum við nú þegar á að skipa 
fjölda lögreglumanna í starfi, sem gætu bætt sig í staf-
setningu eða skýrslugerð, en sinna engu að síður starfi 
sínu frábærlega. 

Við endurmat á grunnnámi Lögregluskólans þarf 
að mínu mati að lengja grunnnámið talsvert. Starfs-

nám er mikilvægur hluti námsins og ættu nemendur 
að öðlast þjálfun bæði í fámennum og fjölmennum 
umdæmum, auk þess sem þeir kynnist störfum í sér-
hæfðum einingum svo sem alþjóðadeild, tæknideild 
eða flugstöðvardeild.

Þá er komið að hugmyndum um skipulag skólans.  
Veita  þarf framhaldsdeild og símenntun meira rými 
en nú er. Þannig yrðu búnar til þrjár línur eftir grunn-
námið; sérfræðilína, stjórnunarlína og símenntun. 
Í dag er það lögreglustjóri sem ákveður hverja hann 
sendir á hvaða námskeið. Þær ákvarðanir geta skipt 
miklu, en til viðbótar aukinni færni getur starfsmaður 
aukið möguleika sína á stöðuhækkun. Með þessu er 
ekki fullyrt að starfsmaður með háskólagráður þurfi 
að vera betri en aðrir starfsmenn. Margir þættir spila 
þar inn í svo sem samstarfshæfni og vilji og mögu-
leikar til að nýta þekkingu í starfinu. Því miður er 
það svo að fróðleiksfúsir starfsmenn lögreglu hafa 
oft á tíðum menntað sig út úr starfi. Löngu er orðið 
tímabært að efla framhaldsmenntun lögreglumanna 
og færa að í auknum mæli upp á háskólastig. 

Menntunin gæti því litið þannig út að eftir grunn-
menntun tæki við starfsnám og eftir einhvern ára-
fjölda í starfi, til dæmis tvö til þrjú ár, þyrfti lögreglu-
maður að velja námslínu. Námið gæti því staðið yfir í 
allt að 10 ár eða jafnvel lengur fyrir þá sem vilja full-Lögreglunám á Íslandi

Sigríður Bjarkar

Því miður er það svo að 

fróðleiksfúsir starfsmenn 

lögreglu hafa oft á tíðum 

menntað sig út úr starfi. 

Löngu er orðið tímabært 

að efla framhaldsmennt-

un lögreglumanna og 

færa að í auknum mæli 

upp á háskólastig. 



nýta þá möguleika sem í boði eru en lögreglumenn 
myndu starfa á milli þess sem þeir sæktu námskeið. 
Að minnsta kosti væri síðasti hlutinn á háskólastigi. 
Lögregluskólinn gæti gert samstarfssamninga við 
háskóla þar sem kennslan færi fram að meginstefnu 
til, en sérhæfðir þættir væru kenndir við lögreglu-
skólann. Símenntunarþátturinn væri hins vegar mun 
sveigjanlegri. Hann væri í boði fyrir alla útskrifaða 
lögreglumenn og ætti að endurspegla það sem helst 
væri á döfinni hverju sinni. Þar undir gætu fallið sér-
sveitarnámskeið, óeirðanámskeið, hundanámskeið, 
tölfræði, menning og jafnréttismál, þróun í réttarfari, 
mannréttindi, tungumálanám og áfram mætti lengi 
telja. Sérfræðingalínunni mætti skipta upp í flokka, 
svo sem rannsóknir kynferðisbrota, rannsóknir 
efnahagsbrota, tölvurannsóknir, ýmsar tækni- og 
vettvangsrannsóknir (fingrafarafræði, ljósmyndun, 
blóðferlafræði o.fl.), afbrotafræði o.fl. og væri hún 
tengd við innlenda og erlenda háskóla. Stjórnunar-
línan væri einnig byggð upp á nokkrum þáttum, svo 
sem mannauðsstjórnun og breytingastjórnun. Hægt 
væri að taka bakkalárgráðu og lokaáfanginn í þessum 
línum væri meistaragráða.

Loks má nefna að Lögregluskólinn ætti að sjálf-
sögðu að vera fyrir fleiri en lögreglumenn og bera 
þannig skyldur gagnvart öllum sem hafa lögreglu-
vald, svo sem löglærðum fulltrúum embættanna og  
starfsmönnum Landhelgisgæslu. 

Sem fyrr getur eru þessar hugmyndir í samræmi 
við þá ánægjulegu niðurstöðu í margnefndri skýrslu 
innanríkisráðherra, að vilji standi til þess að stórefla 
menntun lögreglumanna. Í samræmi við það má ljóst 
vera að umbuna þurfi þeim sem leggja á sig langt og 
strangt nám til þess að efla þekkingu sína og færni 

á sviði löggæslu. Breyta þarf því skipulagi að launa-
hækkanir tengist stöðuveitingum. Stofnanasamning-
ar hrökkva skammt, nema til komi sérstök fjárveiting 
sem mætir þeirri sjálfsögðu kröfu að aukin menntun 
og reynsla skili sér í hærri launum. 

Markmið okkar á að vera að setja launahækkanir 
vegna menntunar inn í kjarasamninga og tengja þær 
með beinum hætti við námslínur Lögregluskólans. 
Þá væri loks komin sú staða að sérfræðingar fengju 
umbun í formi launahækkunar fyrir að  bæta sig í 
starfi. Einnig væri hægt að gera mun meiri kröfur til 
stjórnenda í lögreglu en nú er, þar sem þeir hefðu átt 
þess kost að bæta þekkingu sína. 

Ljóst má vera að mikið verk er óunnið en viljinn er 
skýr og vilji er allt sem þarf þegar kemur að jafn brýn-
um málum og þessum. Við skulum því leyfa okkur 
að horfa björtum augum til framtíðar þegar kemur að 
því að efla og styrkja mannauð lögreglunnar á Íslandi.
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RB rúm, 
Dalshrauni 8

Sigga og Timo, 
Linnetstíg 2
SIGN ehf, 

skartgripaverkstæði, 
Fornubúðum 12

Skerpa renniverkstæði, 
Skútahrauni 9a

Stálskip ehf, 
Trönuhrauni 6

Stigamaðurinn ehf, 
Burknavöllum 1c

Trefjar ehf, 
Óseyrarbraut 29

Trésmiðjan okkar ehf, 
Lyngbergi 19a

Umbúðamiðlun ehf, 
Fornubúðum 3
Úthafsskip ehf, 

Fjarðargötu 13-15
Verkalýðsfélagið Hlíf, 
Reykjavíkurvegi 64

Vélrás bifreiða- 
og vélaverkstæði, 

Álhellu 8
Vélsmiðja Konráðs 

Jónssonar sf, 
Helluhrauni 20

Víking 
björgunarbúnaður ehf, 

Íshellu 7
Zinkstöðin Stekkur ehf, 

Berghellu 2
Álftanes

Dermis Zen slf, 
Miðskógum 1

Reykjanesbær

Aflbinding-
Járnverktakar ehf, 

Kliftröð 5
Bergnet ehf, 

Hafnargötu 36
Bílar og Hjól ehf, 
Njarðarbraut 11a

Brautarnesti, 
Hringbraut 93b

Brunavarnir Suðurnesja, 
Hringbraut 125

Dacoda ehf, 
Krossmóa 4a

Efnalaugin Vík ehf, 
Baldursgötu 14

Fitjavík ehf, 
Fitjum

Hótel Keflavík ehf, 
Vatnsnesvegi 12
Ice Group Ltd, 
Iðavöllum 7a

Icelandair Hotel Keflavík, 
Hafnargötu 57
Langbest ehf, 

Víkingabraut 771

Lögfræðistofa Suðurnesja, 
Hafnargötu 51-55

Meindýraeyðing Ómars, 
Þórustíg 24

Menu Veitingar ehf, 
Grænásbraut 619

Olsen Olsen, 
Hafnargötu 17

Plastgerð S
uðurnesja ehf, 

Framnesvegi 21
Plexigler ehf, 
Bakkastíg 20

R.H. innréttingar ehf, 
Stapabraut 1
Rafmúli ehf, 
Bolafæti 9

Renniverkstæði Jens 
Tómassonar, 
Fitjabakka 1c
Reykjanesbær, 
Tjarnargötu 12

Rétt sprautun ehf, 
Smiðjuvöllum 6

Rörvirki sf, 
Óðinsvöllum 11

Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum, 

Skógarbraut 945
Skilti og merkingar ehf, 

Iðavöllum 9a
Skólamatur ehf, 

Iðavöllum 1
Slægingarþjónusta 

Suðurnesja ehf, 
Brekkustíg 22-24

Smur- 
og hjólbarðaþjónustan efh, 

Framnesvegi 23
Verkfræðistofa 
Suðurnesja hf, 
Víkurbraut 13

Verslunarmannafélag 
Suðurnesja, 

Vatnsnesvegi 14

Grindavík

Bláa lónið, 
Svartsengi

H.H. Smíði ehf, 
Árnastíg 6
Heilladís, 
nuddstofa, 

Norðurvör 13
Lagnaþjónusta 
Suðurnesja ehf, 

Staðarhrauni 24B
Marver ehf, 

Stafholti
Sílfell ehf, 

Skipastíg 13
TG raf ehf, 

Staðarsundi 7
Verkalýðsfélag

Grindavíkur, 
Víkurbraut 46

Vísir hf, 
Hafnargötu 16

Sandgerði

Flugfiskur hf, 
Holtsgötu 37
Sjávarmál ehf, 
Ásabraut 10

Skinnfiskur ehf, 
Strandgötu

Verk- og 
tölvuþjónustan ehf, 

Holtsgötu 24
Vélsmiðja 

Sandgerðis ehf, 
Vitatorgi 5
Þensla ehf, 

Strandgötu 26

Garður

Aukin Ökuréttindi ehf, 
Ósbraut 5
GSE ehf, 

Skálareykjum
SI raflagnir ehf, 
Sunnubraut 8

Mosfellsbær

Alefli ehf 
byggingaverktakar, 

Völuteigi 11
Boltís sf, 

Barrholti 21
Fasteignafélag 

Mosfellsbæjar ehf, 
Þverholti 2

Fiskbúðin Mos ehf, 
Háholti 13-15

Freki ehf, 
Brekkutanga 27

Garðagróður ehf, 
Reykjum II

Glertækni ehf, 
Völuteigi 21

Gylfi Guðjónsson, 
ökukennari s: 696 0042, 

Tröllateigi 20
Hestaleigan Laxnesi, 

Laxnesi
Jarðlausnir ehf, 

Tröllateigi 6
Kaffihúsið á Álafossi, 

Álafossvegi 27
Mosraf, 

raftækjavinnustofa
Réttingaverkstæði 

Jóns B. ehf, 
Flugumýri 2
Spíssar ehf, 

Brekkutanga 21

Akranes

Akraborg ehf, 
Kalmansvöllum 6

Bifreiðastöð Þórðar Þ 
Þórðarsonar, 
Dalbraut 6
Brautin ehf, 
Dalbraut 16

Breiðin Sportbar ehf, 
Bárugötu 15

GT Tækni ehf, 
Grundartanga

Rafþjónusta Sigurdórs ehf, 
Kirkjubraut 37

Rakarastofa Hinriks, 
Vesturgötu 57

Runólfur Hallfreðsson ehf, 
Álmskógum 1
Skagaverk ehf, 

Smiðjuvöllum 22
Stapavík ehf, 

Jaðarsbraut 25
Straumnes ehf, 
rafverktakar, 

Krókatúni 22-24
Úra- og skartgripaverslun 

Guðmundar B.H., 
Suðurgötu 65

Vignir G. Jónsson hf, 
Smiðjuvöllum 4

Borgarnes

Baula, 
söluskáli,

Bílabær sf, 
bifreiðaverkstæði, 

Brákarbraut 5
Dýralæknaþjónusta 

Vesturlands ehf, 
Þórðargötu 24

Framköllunarþjónustan ehf, 
Brúartorgi 4

Golfklúbbur Borgarness, 
Hamri

Héraðsdómur Vesturlands, 
Bjarnarbraut 8

Ráðgjafarmiðstöð land-
búnaðarins, 

Hvanneyrargötu 3
Samtök sveitarfélaga í 
Vesturlandskjördæmi, 

Bjarnarbraut 8
Skiltagerð Bjarna 

Steinssonar, 
Þorsteinsgötu 5

Sæmundur 
Sigmundsson ehf, 

Brákarbraut 20
Trésmiðja Pálma, 
Hálsum Skorradal

Vegamót, 
þjónustumiðstöð, 

Vegamótum
Vélaverkstæðið Vogalæk, 

Vogalæk

Stykkishólmur

Dekk og smur ehf, 
Nesvegi 5

Þ.B.Borg trésmiðja ehf, 
Silfurgötu 36

Grundarfjörður

Áning, 
ferðaþjónusta, 

Eyrarsveit

Ólafsvík

Fiskmarkaður Íslands hf, 
Norðurtanga

Hellissandur

Esjar ehf, 
Hafnargötu 14
Skarðsvík ehf, 

Munaðarhóli 10
Snæfellsbær, 
Klettsbúð 4

Þorgeir Árnason ehf, 
Smiðjugötu 6

Búðardalur

Dalabyggð, 
Miðbraut 11

K.M. þjónustan ehf, 
Vesturbraut 20

Reykhólahreppur

Þörungaverksmiðjan hf, 
Reykhólum

Ísafjörður

Akstur og löndun ehf, 
Pólgötu 10

Ferðaþjónustan í Heydal, 
Mjóafirði

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, 
Suðurgötu 12
FishTec ehf, 
Suðurgötu 9

Hafnarbúðin, 
Hafnarhúsinu

Harðfiskverkun Finnboga, 
Sindragötu 9

Héraðsdómur Vestfjarða, 
Hafnarstræti 1

Ís 47 ehf, 
Fagraholti 3

Lögreglan á Vestfjörðum, 
Hafnarstræti 1

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Póllinn ehf, 
Pollgötu 2

Sjóferðir Hafsteins og 
Kiddýjar, 

Hjallavegi 7
Verkalýðsfélag Vestfirðinga, 

Pólgötu 2
Þrymur hf, vélsmiðja, 

Suðurgötu 9
Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður, 
Aðalstræti 12

Fiskmarkaður Bolungar-
víkur og Suðureyrar ehf, 

Árbæjarkanti 3
Sérleyfisferðir 

Bolungarvík-Ísafjörður, 
Völusteinsstræti 22

Súðavík

Víkurbúðin ehf, 
Grundarstræti 1

Flateyri

Sytra ehf, 
Ólafstúni 5

Suðureyri

Berti G ÍS-161, 
Eyrargötu 4

Patreksfjörður
Flakkarinn ehf, 

Brjánslæk
Gistiheimilið Bjarkarholti

Tálknafjörður

Gistiheimilið 
Bjarmalandi ehf, 

Bugatúni 8
T.V. Verk ehf, 
Strandgötu 37

Þórberg hf, 
Strandgötu 25

Bíldudalur

Hafkalk ehf, 
Dalbraut 56

Þingeyri

Brautin sf, 
Vallargötu 8

Staður
SG verkstæði ehf, 

Borðeyri

Hólmavík

Strandabyggð, 
Höfðagötu 3

Árneshreppur

Hótel Djúpavík ehf, 
Árneshreppi

Hvammstangi

Skjanni ehf, 
Brekkugötu 10

Blönduós

Húnavatnshreppur, 
Húnavöllum

Sýslumaðurinn á Blönduósi, 
Hnjúkabyggð 33

Vilko ehf, 
Ægisbraut 1

Skagaströnd

Skagabyggð, 
Höfnum

Sveitarfélagið Skagaströnd, 
Túnbraut 1-3

Sauðárkrókur

Héraðsdómur Norðurlands 
vestra, 

Skagfirðingabraut 21
Kaupfélag Skagfirðinga, 

Ártorgi 1
Króksverk ehf, 
Borgarröst 4

Skinnastöðin hf, 
Syðri-Ingveldarstöðum

Stoð ehf, 
verkfræðistofa, 

Aðalgötu 21
Útgerðarfélagið Sæfari ehf, 

Hrauni
Verslun Haraldar 

Júlíussonar, 
Aðalgötu 22

Verslunarmannafélag 
Skagafjarðar, 
Borgarmýri 1

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt, 

s: 483 8245 
www.bakkaflot.com,

Ferðaþjónustan Lauftúni, 
Lauftúni

Hofsós

Bifreiðaverkstæðið Pardus 

ehf, 
Suðurbraut

Siglufjörður

HM Pípulagnir 
Siglufirði ehf, 
Ránargötu 14

Akureyri

Afl-Húsbílar ehf, 
Njarðarnesi 2

Akureyrarbær, 
Geislagötu 9
AUTO ehf, 

bílapartasala, 
Setbergi

Ásbyrgi - Flóra ehf, 
Frostagötu 2a

ÁS-Pípulagnir ehf, 
Eikarlundi 29

Berg félag stjórnenda, 
Furuvöllum 13

Bílapartasalan Austurhlíð
Bæjarverk ehf, 
Rauðumýri 11

Car-X ehf, 
Njarðarnesi 8
Eining-Iðja, 
Skipagötu 14

Garðyrkjustöðin Brúnalaug, 
Brúnalaug

HG verktaki ehf, 
Höfðahlíð 15
Hnýfill ehf, 
Óseyri 22
Jökla ehf, 

Möðruvallastræti 9
Kaffi Torg, 
Glerártorgi

Keahótel ehf, 
Hafnarstræti 87-89

Kjarnafæði hf, 
Fjölnisgötu 1b

Klettur-Skipaafgreiðsla ehf, 
Sokkatúni 1

Kælismiðjan Frost ehf, 
Fjölnisgötu 4b
Ljósgjafinn ehf, 

verslun, 
Glerárgötu 34

Malbikun KM ehf, 
Vörðutúni 4
Nortek ehf, 

Hjalteyrargötu 6
Ossi ehf, 

Frostagötu 4c
Raftákn ehf, 

Glerárgötu 34
RKARASTOFA OG 

HÁRSTOFAN Kaupangi, 
Mýrarvegi
Seigla ehf, 

Goðanesi 12
Sigurgeir Svavarsson ehf, 

byggingaverktaki, 
Beykilundi 8
Sólskógar ehf, 

Sómatúni 3
Sveitahótelið 

Sveinbjarnargerði, 
Sveinbjarnargerði

Útrás hf, 
Fjölnisgötu 3b

Grenivík

Sparisjóður Höfðhverfinga, 
Ægissíðu 7

Grímsey

Sigurbjörn ehf, 
fiskverkun,

Vélaverkstæði Sigurðar 
Bjarnasonar ehf, 

Hátúni

Dalvík

Híbýlamálun, 
málningarþjónusta ehf, 

Reynihólum 4
Klaufi ehf, 

Klaufabrekkum
Kussungur ehf, 

Ásvegi 3
Miðlarinn ehf, 
Bjarkarbraut 9

Sparisjóður Svarfdæla, 
Ráðhúsi

Steypustöðin Dalvík ehf, 
Sandskeiði 27

Hrísey

Einangrunarstöðin Hrísey 
Hvatastöðum, 
Austurvegi 8

Húsavík

Fjallasýn Rúnars 
Óskarssonar ehf, 

Smiðjuteigi 7
Heilbrigðisstofnun 

Þingeyinga, 
Auðbrekku 4

Hóll ehf, 
vinnuvélar og verktakar, 

Höfða 11
Norðursigling ehf, 

Hafnarstétt 9
Sorpsamlag Þingeyinga ehf, 

Víðimóum 3
Sýslumaðurinn á Húsavík, 

Útgarði 1

Vermir sf, 
Höfða 24a

Vélaverkstæðið Árteigi,

Mývatn

Dimmuborgir Guesthouse, 
Geiteyjarströnd 1

Þórshöfn

Langanesbyggð, 
Fjarðarvegi 3

Sparisjóður Þórshafnar 
og nágrennis, 
Fjarðarvegi 5

Trésmiðjan Brú ehf, 
Brúarlandi 2

Egilsstaðir

Austfjarðaflutningar ehf, 
Kelduskógum 19
Bókráð,bókhald
 og ráðgjöf ehf, 
Miðvangi 2-4
Bólholt ehf, 
Lagarfelli 10

Fellabakstur ehf, 
Lagarfelli 4

Gistihúsið Egilsstöðum
Skógrækt ríkisins, 

Miðvangi 2
Skrifstofuþjónusta 
Austurlands ehf, 

Fagradalsbraut 11
Vaðall ehf, 

Skjöldólfsstöðum

Seyðisfjörður

Austfar ehf, 
Fjarðargötu 8
Brimberg ehf, 
Hafnargötu 47

Seyðisfjarðarkaupstaður, 
Hafnargötu 44

Stjörnublástur ehf, 
Þórsmörk

Sýslumaðurinn 
á Seyðisfirði, 
Bjólfsgötu 7

Reyðarfjörður

Félag opinberra starfs-
manna á Austurlandi, 

Stekkjarbrekku 8
Tærgesen ehf, 
Búðargötu 4

Eskifjörður

Egersund Ísland ehf, 

STERKARI LAUSNIR

stapaprent

Prentþjónusta 

S í m i  4 2 1  4 3 8 8
N e t f a n g  s t a p a p r e n t @ s i m n e t . i s

Virk starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun með 
aðild allra helstu samtaka stéttarfélaga og atvinurekenda á 
vinnumarkaði.  Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga 
markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði 
vegna landvarandi veikinda eða slysa.  Áhersla er lögð á að koma 
snemma að málum og viðhaldi vinnusambandi einstaklinga með 
virkni og öðrum úrræðum. Ráðgjafarnir hafa því það hlutverk 
að aðstoða fólk við að finna leiðir og lausnir vegna endurkomu 
til vinnu eftir veikindi.

 LL er aðili að þjónustusamningi sem gerður var á milli Styrktar- 
og sjúkrasjóða aðildafélaga BSRB og VIRK árið 2009 og hófu þá 
tveir starfsendurhæfingaráðgjafar störf í BSRB húsinu en það voru 

þær Soffía Eiríksdóttir og Karen Björnsdóttir.  Þriðji ráðgjafinn, 
Salóme Þórisdóttir, bættist við árið 2010 og í júní nk. hefur fjórði 
ráðgjafinn störf en hún heitir Íris Judith Svavarsdóttir.  Núna í maí 
fer Soffía í annað starf hjá VIRK en í stað hennar kemur Ragnheiður 
Kristiansen sem hefur undanfarin tvö ár starfað sem starfsendur-
hæfingarráðgjafi á Austurlandi.  Félagsmenn LL sem starfa utan 
höfuðborgarsvæðisins hafa einnig aðgang að VIRK ráðgjöfum en 
alls eru starfandi um 20 ráðgjafar víðs vegar á landsbyggðinni.

LL þakkar starfsendurhæfingarráðgjöfunum kærlega fyrir ein-
staklega gott starf sem unnið er af fagmennsku, alúð og virðingu. 
Finna má nánari upplýsingar um starfsemi VIRK á slóðinni: www.
virk.is

Starfsendurhæfing – VIRK
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SPORTER

40 ára

TILBOÐ FYRIR 
STARFSMENN LÖGREGLUNNAR

FASTUR 25% AFSLÁTTUR AF ASICS, 
CW-X COMPRESSION HLAUPAFATNAÐI OG CASALL.

SÉRFRÆÐIAÐSTOÐ VIÐ VAL Á SKÓM OG FATNAÐI.

  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS
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Landssamband lögreglumanna býður upp á ýmsa orlofskosti í sumar. Má 
þar nefna útilegukortið á kr. 10.000, veiðikortið á kr. 4.000, Fosshótel- og 
Eddumiðar á kr. 6.000 og gjafakort í flug bæði hjá Icelandair og Wow air. 
Icelandair gjafabréf kosta kr. 18.000 fyrir andvirði kr. 25.000 inneignar og 
Wow air gjafabréfin kosta kr. 16.000  fyrir andvirði kr. 25.000 inneignar. 

Við viljum benda félagsmönnum að skoða orlofsvefinn en þar eru ýmis til-
boð og afslættir í boði.

Orlofshúsin eru þau sömu og hafa verið í boði undanfarin ár og inn á orlof-
svefnum má finna út hvort eitthvert tímabil sé laust og mögulegt að bóka og 
greiða. Sá möguleigi getur verið til staðar þrátt fyrir að úthlutun hafi átt sér 
staða þar sem einfaldlega hefur ekki verið sóst eftir tilteknum tímabilum og 
síða er alltaf eitthvað um að fólk hætti við af ýmsum ástæðum. Þau hús eru sett 
inn á vefinn og þar gildir einfaldlega sú regla að „fyrstur kemur fyrstur fær“.

Það má nefna að sumarhús félagsins á Eiðum hefur verið í yfirhalningu 
þetta vorið, skipt var um gólfefni og eldhúsið endurnýjað. Þá er sem kunnugt 
er nýlega a búið að taka húsin í Munaðarnesi í gegn og hafa þær framkvæmdir 
mælst vel fyrir. 

Aðeins fáein varnaðarorð, það því miður borið talsvert á því að kvartað 
hefur verið yfir umgengni í húsum félagsins. Við viljum seint trúa því að lög-
reglumenn séu ekki öðrum til fyrirmyndar svo það hlýtur að vera að ein-
hverjir séu að „framleigja húsin“ en það er með öllu óheimilt. Orlofshúsin eru 
eign okkar félagsmanna og þeir ganga væntanlega um þau sem slík en um leið 
og óviðkomandi eru í húsunum er ábyrðartilfinningin kannski ekki sú sama. 

Sumarið 2013
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Föstudaginn 12. október sl. komu lögreglu-
menn af Vesturlandi saman til að halda upp 
á 30 ára afmæli Íþróttasambands lögreglu-
manna.   Dagskráin hófst í Akraneshöllinni 
en þar höfðu félagsmenn í Hringhorna, sem 
er áhugamannafélag um forna siði,   und-
irbúið íþróttakeppni að hætti forfeðra okkar.  
Keppnin hófst með útsláttarkeppni í bogfimi 
með langboga.  Óhætt er að fullyrða að fólki 
voru mislagðar hendur í þessari grein þótt 
flestum hafi þó tekist að koma örinni svona 
nokkurn veginn í rétta átt.  Helgi Pétur Otte-
sen stóð þó uppi sem sigurvegari í þessari 
grein.

Eftir að menn höfðu reynt með sér í bogfimi 
hófst keppni í reiptogi.   Þó ekki reiptogi eins 
og flestir þekkja þar sem tvö lið togast á.  Hér 
var reipið lykkja og röðuðu 5 keppendur sér 
á lykkjuna og reyndu að drösla hver öðrum 
yfir tiltekna línu.  Sem sagt allir á móti öllum.  
Þarna kom sér vel að hafa góða blöndu af kjöt-
þunga og styrk og sigraði Guðmundur Hjörvar 
Jónsson þessa grein.

Þriðja greinin sem keppt var í heitir 
uxadráttur og er í stórum dráttum þannig að 
tveir keppendur snúa bökum saman.  Brugðið 
er yfir þá lykkju og eiga þeir að reyna að draga 
hinn yfir línu sem er á milli þeirra.   Skemmst 
er frá því að segja að áðurnefndur Guðmundur 
Hjörvar gjörsigraði alla sem á annað borð 
lögðu í að takast á við hann.

Í restina var svo tekist á í standandi sjómanni 
sem ólíkt hefðbundnum sjómanni reynir miklu 
fremur á jafnvægi en styrk.   Menn standa á á 
móti hvor öðrum og takast á líkt og í venju-
legum sjómanni en hér var málið ekki að leggja 
andstæðinginn heldur fá hann til að missa jafn-
vægið og tapaði sá sem fyrr hreyfði fæturna.

Um kvöldið kom hópurinn svo saman í 
Lionssalnum á Akranesi, naut góðra veitinga 
og átti skemmtilegt spjall fram eftir kvöldi 

Jón S. Ólason
Yfirlögregluþjónn

Lögreglan Akranesi

Þann 1.des sl. hélt lögreglan á Suðurnesjum 
púttmót í gamla HF húsinu á Hafnargötu 2 
í Reykjanesbæ en tilefnið var 30 ára afmæli 
İþróttasambands lögreglunar, 

ÍSL.
Þátttaka í mótinu var með ágætum, þar mættu 
galvaskir 16 lögreglumenn. Leiknar voru 36 
holur og var keppnisfyrirkomulagið með þeim 
hætti að sá sem fékk flesta fugla eða bingó fór 
með sigur af hólmi. 

Það var enginn annar en Hjálmar Hallgríms-
son sem sigraði á mótinu með 16 fuglum, en 
það heitir á fagmáli að vera -16 undir pari. Jafn 
honum eftir 36 holur var Marinó Már en eftir 
9 holu umspil sigraði Hjálmar örugglega. Þriðja 
sætið hneppti hinn bráðefnilegi kylfingur, Ósk-
ar Halldórsson með 14 fugla. Á eftir nutu menn 
góðra veitinga og áttu ánægjulega samveru þar 
sem grín og gaman var í hávegum haft. 

Marinó Már Magnússon

Blásið var til laufléttrar aflraunakeppni á fjöl-
skyldudegi lögreglustjórans á höfuðborgar-
svæðinu sem haldinn var laugardaginn 15. 
september. Dagskráin var með hefðbundnu 
sniði en til sýnis voru lögreglutæki og svo var 
að sjálfsögðu hoppukastali á staðnum. Boðið 
var upp á grillaðar pylsur, Svala og sleikjó í 
eftirrétt. 400 pylsur, tvö kíló af sleikjó og 
hundruð Svala hurfu sem dögg fyrir sólu 
ofan í fjölda gesta sem skemmtu sér hið besta.

Á dagskránni var svo nýtt atriði en um var 
að ræða aflraunakeppni með heldur óvenjulegu 
sniði. Keppnin var haldin í tilefni af 30 ára 
afmæli Íþróttasambands lögreglunnar ÍSL en 
vonandi verður keppni með þessu lagi fastur 
liður á fjölskyldudegi LRH. Óhætt er að segja 
að tilþrif keppenda í þrautabrautinni hafi 
vakið verðskuldaða athygli en það voru þeir 
Magni og Hinrik á lögreglustöð 5 sem hrósuðu 
sigri eftir æsispennandi keppni. Úrslitin voru 
eftirfarandi. 
1. sæti Ingvaldur Magni Hafsteinsson og Hin-
rik Geir Jónsson, lögreglustöð 5 Vesturbær, 
tíminn 2,22 mín.
2. sæti Aðalsteinn Þór Guðmundsson og Krist-
ófer Sæmundsson,  umferðardeild, tíminn 2,59 
mín.
3. sæti Axel Freyr Ásmundsson og Ragna 
Hjartardóttir,  lögreglustöð 1 Austurbær, 
tíminn 3,44 mín.
4. sæti Kjartan Ólafsson og Fanney Björk 
Frostadóttir, ákærusviðið, tíminn 4,24 mín.

Þrautabrautin var hönnuð af Jóhanni 
Karli Þórissyni aðalvarðstjóra og Ingólfi Má 
Ingólfssyni, varðstjóra á lögreglustöð 5. Dúkk-
an Grettir (Guðbrandsson) var fengin að láni 
frá lögregluskólanum en hún vegur um 80 kíló.  
Markmiðið var að bera hana í gegnum þrauta-
brautina á sem stystum tíma, m.a. í sjúkra-
börum, hjólastól, handa á milli, setja hana um 
borð í lögreglubíl sem þurfti svo að ýta ákveðna 
vegalengd áður en Gretti var komið á áfanga-
stað.

Fjórar einingar innan LRH sendu lið til 
keppni en það voru lögreglustöð 1, lögreglu-

stöð 5, umferðardeild og ákærusvið.  Ekki tókst 
að fá lið frá hinum lögreglustöðvunum né mið-
lægu rannsóknardeildunum, Ríkislögreglu-
stjóra eða Sérstökum saksóknara.  Eins og áður 
segir var það lögreglustöð 5 (Vesturbærinn) 
sem bar sigur úr býtum.

Allir þátttakendur fengu svo úttekt í verslun 
Under Armor í Hafnarfirði fyrir viðvikið.

Myndir segja meira en mörg orð.

Kveðja Jóhann Karl Þórisson
Aðalvarðstjóri , lögreglustöð 5

Vesturbær, Miðborg Seltjarnarnes

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sigurjón	  Andri	  

Hlynur	  

Jón	  Bjarni	  

Einar	  

Ingvar	  

Úlfar	  

Ingibjörg	  

Óskar	  Sigurpáls	  

Haukur	  

Þórir	  

Gylfi	  

Sveinn	  

Óskar	  Bjartmarz	  

Skúli	  

Sigurjón	  

Önundur	  

Sigurjón	  Andri	  

Einar	  

Haukur	  

Óskar	  Sigurpáls	  

Hlynur	  

Úlfar	  

Sveinn	  

Sigurjón	  

Sigurjón	  Andri	  

Haukur	  

Hlynur	  

Sigurjón	  

Haukur	  

Sigurjón	  

Sigurjón	  

Vestfirðir
Í tilefni af 30 ára afmæli İþróttasambands lögreglumanna stóð Íþróttafélag 
lögreglumanna á Vestfjörðum fyrir pílukastkeppni á Ísafirði. Mótið var 
haldið laugardaginn 8. september í árlegu hristingsmóti lögreglumanna á 
Vestfjörðum, í sal Frímúrarahreyfingarinnar á Ísafirði. 

Á mótinu voru lögreglumenn frá Ísafirði  og Patreksfirði en enginn  lögreglu-
maður kom frá starfsstöðinni á Hólmavík. Gestir á mótinu voru þeir félagar Ósk-
ar Bjartmarz og Óskar Sigurpálsson frá ÍSL og tóku þeir jafnframt þátt í mótinu. 

Mótsstjóri var Hörður Sævar Harðarson og var keppt með 16 manna útslátt-
arsniði. Hörður lagði sig allan fram til að hafa mótið  löglegt. Spjaldið var sett upp 
í þeirri hæð sem það á að vera og kastað frá þeirri fjarlægð sem segir á heimasíðu 
Pílukastfélags Reykjavíkur (pila.is).

Í stuttu máli fór mótið vel fram og var hin besta skemmtun. Haukur Árni 
Hermannsson og Sigurjón Þórðarson kepptu til úrslita og lauk mótinu með því 
að Sigurjón Þórðarson var sigurvegari mótsins og fékk hann fékk vegleg verðlaun 
fyrir sigurinn. 

Gylfi Þór Gíslason

Afmæli ÍSL

Vesturland

Suðurnes

Hér á eftir fara frásagnir af viðburðum 
sem haldnir voru í tenglsum við 30 ára afmæli ÍSL 2012

Höfuðborgarsvæðið
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Landsmót lögreglumanna í innanhússknatt-
spyrnu var haldið í Stykkishólmi dagana 21.- 
22. mars sl.  Mótið í ár var hið 38.  í röðinni og 
var það í höndum Íþróttafélags lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu (ÍFL) að sjá um fram-
kvæmdina.  

Tólf lið voru skráð til keppni og var fyrirhug-
að að leika í tveimur riðlum allt fram á síðustu 
stundu er eitt liðið, lið Sunnlendinga, þurfti að 
draga sig úr keppni.   Fyrirkomulagi mótsins 
var þá breytt og ákveðið að allir myndu leika 
gegn öllum auk þess sem ákveðið var að inn-
byrðis viðureign myndi skera úr um hvaða lið 
yrði ofar í töflunni að loknu móti,  væru liðin 
jöfn að stigum.   Ástæður þess eru fjölmargar 
en m.a. að gefa hverjum leik meira vægi en 
einnig  að forðast það sem stundum hefur gerst 
að „keyrt“ sé yfir veikari lið með stífri pressu og 
„neglum“ til að tryggja góða markatölu.

Ellefu lið mættu því til móts snemma dags 
enda þurftu menn að bregðast við óvæntum 
úrslitaleik Snæfells og Njarðvíkur í úrslitum 
Íslandsmótsins í körfuknattleik.   Mótið hófst 
því stundvíslega kl. 13:00 en þá voru þeir sem 
lengst voru komnir að mættir á svæðið og til-
búnir til leiks.

  Strax í upphafi var ljóst að mótið í ár yrði 
mjög jafnt en mörg góð lið voru mætt til leiks.   
Úrslit fyrri dags mótsins gerðu mótið afar 
spennandi og sýndu að engir leikir voru gefins, 
allir voru að standa í öllum. 

Á föstudagskvöldinu var okkur boðið að 
leik Snæfells og Njarðvíkur enda höfðingjar að 
hleypa þeim inn með leikinn á miðju landsmóti.   
Skemmst er frá að segja að Snæfell sigraði með 
einu stigi og í hörkuspennandi leik.    Einhverjir 
höfðu þó ekki mikinn áhuga á þessari íþrótta-
grein og sinntu þeir annars konar áhugamáli 
fram eftir kvöldi.   Í ljósi stigmagnandi spennu á 
mótinu voru flestir farnir snemma að sofa enda 

mikil törn fram undan á laugardeginum.
Laugardagurinn var tekinn snemma og 

fyrsti leikur flautaður á kl. 08:30.  Kom það í 
hlut Vesturbæjar og hinna „Sérstöku“ að vakna 
fyrstir.   Var þarna um að ræða hörku rimmu 
tveggja öflugra liða strax í morgunsárið.   Í kjöl-
farið fylgdu önnur lið og leikirnir héldu áfram 
að vera jafnir og skemmtilegir.

Dagurinn var langur og leikirnir margir en 
menn fundu sér ýmislegt til „dundurs“ á milli 
leikja.  Vinsælast var að smella í sig samloku en 
slíkt þykir orðin hefð á landsmótum ÍSL.  

Seinni part dags var ljóst að upp var komin 
úrslitarimma á milli Sérstaks saksóknara og 
fíkniefnadeildar LRH.   Hinir sérstöku höfðu 
tveggja stiga forystu á Fíknó þegar leikurinn 
var flautaður á en með sigri gat Fíknó jafnað 
að stigum en komist ofar í töfluna vegna inn-
byrðis viðureignar.   Leikurinn var afar spenn-
andi enda mikið í húfi, sjálfur titillinn.   Lið Sér-
staks varð fyrir miklu áfalli snemma leiks þegar 

fíkniefnadeildin tók út eitt hættulegasta vopn 
andstæðinganna, Jóhannes Gauta, en hann 
meiddist snemma leiks og tók ekki meiri þátt 
í mótinu.   Leikurinn var hörkuspennandi og 
lauk með sigri Fíknó en liðið fagnaði ógurlega í 
leikslok þrátt fyrir að enn væri einn leikur eftir.

Bæði lið sigruðu þá leiki sem eftir voru og 
enduðu því jöfn að stigum og urðu því Fíknó-
drengirnir meistarar 2013.   Mikil rekistefna var 
í lok móts vegna framkvæmdar mótsins en hefð 
hefur verið fyrir því hingað til að markatalan 
sé látin gilda til að raða liðum í sæti.  Mönnum 
var hins vegar ljóst í upphafi móts eftir hvaða 
reglum yrði leikið í ár og því var lið Fíknó ótví-
ræður sigurvegari mótsins.

Jón Gunnar Sigurgeirsson / ÍFL LRH  

Landsmót í innanhússknattspyrnu 2013

Sérstök verðlaun sem veitt voru af mótshaldara
Dómari mótsins (Tuðari): Runólfur Þórhallsson RLS - Sérsveit
Maður mótsins: Magnús V. Guðmundsson  LRH – ÁFD
Markahæsti leikmaðurinn: Kristinn Ingi Magnússon  Suðurnes
Meiddasti leikmaður mótsins: Hafdís Albertsdóttir  LRH – Skonsurnar
Latasti maður mótsins: Pétur Guðmundsson  LRH – Vesturbær
Tilþrif mótsins: Ellert Svavarsson  LRH – Umfd.
Tuddi mótsins: Stefán Örn Arnarson  Sérstakur saksóknari

	  	   LRH-‐	   LRH-‐	   Sérstakur	   LRH-‐-‐	   RLS-‐	   LRH-‐	   	  	   LRH-‐	   Vestur-‐	   LRH-‐	   Norður-‐	  

Embætti	   Skonsurnar	   Kópavogur	   saksóknari	  
Umf.	  
deild	   Sérsveit	   Vesturbær	   Suðurnes	   ÁFD	   land	   Hafnarfjörður	   land	  

LRH	  -‐	  Skonsur	   	  	   1	  -‐	  7	   1	  -‐	  5	   1	  -‐	  3	   2	  -‐	  3	   5	  -‐	  6	   1	  -‐	  8	   3	  -‐	  4	   1	  -‐	  6	   2	  -‐	  4	   1	  -‐	  6	  

LRH-‐Kópavogur	   7	  -‐	  1	   	  	   0	  -‐	  4	   1	  -‐	  1	   1	  -‐	  2	   2	  -‐	  5	   4	  -‐	  5	   0	  -‐	  2	   2	  -‐	  4	   1	  -‐	  4	   2	  -‐	  6	  
Sérstakur	  
saksóknari	   5	  -‐	  1	   4	  -‐	  0	   	  	   3	  -‐	  0	   3	  -‐	  3	   3	  -‐	  2	   4	  -‐	  3	   1	  -‐	  3	   3	  -‐1	   3	  -‐	  2	   4	  -‐	  0	  

LRH-‐Umfd.	   3	  -‐	  1	   1	  -‐	  1	   0	  -‐	  3	   	  	   1	  -‐	  2	   1	  -‐	  5	   7	  -‐	  3	   2	  -‐	  2	   1	  -‐	  3	   3	  -‐	  3	   5	  -‐	  4	  

RLS-‐Sérsveit	   3	  -‐	  2	   2	  -‐	  1	   3	  -‐	  3	   2	  -‐	  1	   	  	   2	  -‐	  3	   4	  -‐	  2	   2	  -‐	  3	   3	  -‐	  2	   3	  -‐	  4	   3	  -‐	  2	  

LRH-‐Vesturbær	   6	  -‐	  5	   5	  -‐	  2	   2	  -‐	  3	   5	  -‐	  1	   3	  -‐	  2	   	  	   3	  -‐2	   2	  -‐	  3	   5	  -‐	  2	   1	  -‐	  0	   3	  -‐	  2	  

Suðurnes	   8	  -‐	  1	   5	  -‐	  4	   3	  -‐	  4	   3	  -‐	  7	   2	  -‐	  4	   2	  -‐	  3	   	  	   5	  -‐	  4	   4	  -‐	  2	   4	  -‐	  2	   2	  -‐	  2	  

LRH-‐ÁFD	   4	  -‐	  3	   2	  -‐	  0	   3	  -‐	  1	   2	  -‐	  2	   3	  -‐	  2	   3-‐	  2	   4	  -‐	  5	   	  	   1	  -‐	  0	   3	  -‐	  0	   4	  -‐	  1	  

Vesturland	   6	  -‐	  1	   4	  -‐	  2	  	   1	  -‐	  3	   3	  -‐	  1	   2	  -‐	  3	   2	  -‐	  5	   2	  -‐	  4	   0	  -‐	  1	   	  	   2	  -‐	  2	   2	  -‐	  1	  
LRH-‐
Hafnarfjörður	   4	  -‐	  2	   4	  -‐	  1	   2	  -‐	  3	   3	  -‐	  3	   4	  -‐	  3	   0	  -‐	  1	   2	  -‐	  4	   0	  -‐	  3	   2	  -‐	  2	   	  	   1	  -‐	  4	  

Norðurland	   6	  -‐	  1	   6	  -‐	  2	   0	  -‐	  4	   4	  -‐	  5	   2	  -‐	  3	   2	  -‐	  3	   2	  -‐	  2	   1	  -‐	  4	   1	  -‐	  2	   4	  -‐	  1	   	  	  

	  

StigMarkatala
LRH - ÁFD1729 - 16
Sérstakur1733 - 15
LRH Vesturbær1635 - 22
RLS - Sérsveit1327 - 23
Suðurnes1138 - 33
Vesturland924 - 23
LRH - Umferðard.924 - 27
LRH - Hafnarfjörður822 - 26
Norðurland728 - 27
LRH - Kópavogur220 - 34
Skonsurnar018 - 52
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Mótalisti: 2013

 Umsjón/mótsstaður Dags.
Landsmót:

Skotfimi Skotnefnd ÍSL Maí
Golf Akureyri 31. júlí                
Öldungamót í innanhússknattspyrnu  Október

Norðurlandamót:                             

Handknattleikur Noregur/Larvík 21.  – 24.maí                         
Golf  Ísland/Vestmannaeyjar 04. – 08. september
Skotfimi Danmörk/Árósum 19. – 23. september     

Evrópumót 2013:

Blak - karla  Þýskaland 26. maí. – 01. júní 
Körfubolti - karla  Ítalía 30. 09 – 07. 10.
Blak - kvenna Tékkland 14. – 21. október              
Sund Úkraína

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Hafnargötu 2
Fjarðaþrif ehf, 
Strandgötu 46c
R.H. gröfur ehf, 

Helgafelli 9

Neskaupstaður

Fjarðahótel, 
Egilsbraut 1

Fjarðalagnir ehf, 
Borgarnausti 8

Síldarvinnslan hf, 
útgerð, 

Hafnarbraut 6
Trölli ehf, 
gisting, 

Hafnarbraut 50

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, 
Skólavegi 59
Vöggur ehf, 

Grímseyri 11

Breiðdalsvík

Dýralæknirinn á
 Breiðdalsvík, 

Ásvegi 31

Djúpivogur

Djúpavogshreppur, 
Bakka 1

Höfn í Hornafirði

Bókhaldsstofan ehf, 
Krosseyjarvegi 17

Ferðaþjónustan Gerði, 
Suðursveit
Funi ehf, 

sorphreinsun, 
Ártúni

H. Christiansen ehf, 
Kirkjubraut 42

Ís og ævintýri ehf, 
Vagnsstöðum
Rósaberg ehf, 

Háhóli

Skinney - Þinganes hf, 
Krossey

Sveitafélagið Hornafjörður, 
Hafnarbraut 27

Vatnajokull Travel, 
Bugðuleiru 3

Vélsmiðjan Foss ehf, 
Ófeigstanga 15
Þrastarhóll ehf, 
Kirkjubraut 10

Öræfi

Ferðaþjónustan Svínafelli, 
www.svinafell.is, 

Svínafelli 1

Selfoss

Árvirkinn ehf, 
Eyravegi 32

Bílaþjónusta Péturs ehf, 
Vallholti 17

Bílverk BÁ ehf, 
bílamálun og bílaréttingar, 

Gagnheiði 3
Bjarnabúð, 
Brautarhóli

Bókaútgáfan Björk, 
Birkivöllum 30
Búhnykkur sf, 
Stóru-Sandvík
Búnaðarfélag 

Grafningshrepps, 
Villingavatni

Eldhúsið, 
Tryggvagötu 40
Félag opinberra 

starfsmanna 
Suðurlandi, 

Austurvegi 38
Formax-Paralamp ehf, 

Gegnishólaparti
Fosstún, 

íbúðarhótel, 
Eyravegi 26

Fossvélar ehf, 
Hellismýri 7

Framsóknarfélag 
Árnessýslu, 
Björnskoti, 
Skeiðum

Gesthús Selfossi, 
gistihús og tjaldsvæði, 

Engjavegi 56
Hveratún ehf, 

Hveratúni
Hvítahúsið, 

skemmtistaður, 
Hrísmýri 6

JÁ pípulagnir ehf, 
Suðurgötu 2
Jálkur ehf, 

Önundarholti
Jeppasmiðjan ehf, 

Ljónsstöðum
Nesey ehf, 

Suðurbraut 7 Gnúpverja-
hreppi

P Kúld ehf, 
Gauksrima 1

Rafmagnsverkstæði Jens 
Péturs ehf, 
Laugarási

Renniverkstæði Björns 
Jensen ehf, 

Gagnheiði 74
Sigurður Ágúst ehf, 

Tröllhólum 3
Stífluþjónusta Suðurlands, 

Miðtúni 14
Sýslumaðurinn á Selfossi, 

Hörðuvöllum 1
Veitingastaðurinn Menam, 

Eyravegi 8
Vélaverkstæði Þóris ehf, 

Austurvegi 69

Hveragerði

Heilsustofnun 
NLFÍ -www.hnlfi.is, 

Grænumörk 10
Hótel Örk, 

Breiðumörk 1c

Þorlákshöfn

Fiskmark ehf, 
Hafnarskeiði 21
Frostfiskur ehf, 
Hafnarskeiði 6
Járnkarlinn ehf, 
Unubakka 12

Landsbanki Íslands, 
Hafnarbergi 1
Verslunin Ós, 

Knarrarbergi 2
Þorlákskirkja

Ölfus

Durinn ehf, 
Læk Ölfusi

Eldhestar ehf, 
Völlum

Gljúfurbústaðir ehf, 
Gljúfri

Gróðrastöðin Kjarr, 
Kjarri

SBD-flycase ehf, 
Stóragerði
Stokkseyri

Veitingastaðurinn 
við fjöruborðið, 
Eyrarbraut 3a

Laugarvatn

Ásvélar ehf, 
Hrísholti 11

Flúðir

Flúðafiskur, 
Borgarási

Flúðasveppir, 
Undirheimum

Garðyrkjustöðin 
Hvammur 2, 
Hvammi 2

Gröfutækni ehf, 
Iðjuslóð 1

Hella

Bílaverkstæðið 
Rauðalæk ehf, 
Lækjarbraut 4

Kanslarinn 
veitingahús, 

Dynskálum 10
Pakkhúsið Hellu ehf, 

Suðurlandsvegi 4
Rangárþing-Ytra, 
Suðurlandsvegi 1

Trésmiðjan Ingólfs ehf, 
Freyvangi 16

Varahlutaverslun Björns 
Jóhannsson, 

Lyngási 5

Hvolsvöllur

Héraðsbókasafn 
Rangæinga, 

Vallarbraut 16
Sögusetrið Hvolsvelli, 

Hlíðarvegi 14

Kirkjubæjar-
klaustur

Bifreiðaverkstæði Gunnars, 
Iðavöllum 5

Ferðaþjónustan 
Efri-Vík ehf, 

Efri-Vík
Icelandair Hótel Klaustur, 

Klausturvegi 6

Vestmannaeyjar

Bílaverkstæði Sigurjóns, 
Flötum 20

Bylgja VE 75 ehf, 
Illugagötu 4
Café María, 
Skólavegi 1
D.Þ.H ehf, 

sjúkraþjálfun, 
Hólagötu 12
Eyjavík ehf, 

Vestmannabraut 23
Grétar Þórarinsson ehf, 
verslun og verkstæði, 

Heiðarvegi 6
Hótel Vestmannaeyjar ehf, 

Vestmannabraut 28
Ísfélag Vestmannaeyja hf, 

Strandvegi 28
Karl Kristmanns, 

umboðs- og heildverslun, 
Ofanleitisvegi 15-19

Pétursey ehf, 
Flötum 31

Vöruval ehf, 
Vesturvegi 18

NPM í golfi
Þar sem Svíar ákváðu að halda ekki Norður-
landamót í golfi 2013 ákvað stjórn ÍSL að taka 
mótið að sér. Mun það fara fram í Vestmanna-
eyjum 4. – 8. september nk. Til leiks munu 
mæta lið frá okkur, 

Noregi og Danmörku. Svíar og Finnar koma 
ekki á mótið. Stjórn ÍSL hefur ákveðið að fram 
fari 3 úrtökumót vegna vals á liði ÍSL. Árangur 
á tveimur mótum af fjórum úrtökumótunum 
ásamt landsmótinu í golfi sem fram fer á Akur-
eyri 31. júlí í sumar. Það verða sex keppendur 
sem munu skipa lið ÍSL á mótinu.

Holukeppni í golfi 
Stjórn ÍSL hefur ákveðið að halda holukeppni í 
golfi í sumar. Þetta verður auglýst nánar þegar 
nær dregur sumri. Það fer eftir fjölda þeira sem 
taka þátt hvað leikirnir verða margir. Leikir 
manna á milli fara fram á ábyrgð þeirra en 
undanúrslit og úrslit fara fram samdægurs og 
á ábyrgð ÍSL. Nánar um þetta með tölvupósti 
þegar nær dregur.

EPM mót
Stjórn ÍSL hefur ákveðið að taka ekki þátt í Evr-
ópumótum lögreglumanna á árinu 2013.

Afreksmerki ÍSL
Á vegum ÍSL hefur verið sett í gang keppni um 
Afreksmerki ÍSL. Markmiðið er að stuðla að 
góðu líkamlegu ástandi lögreglumanna til að 
fást við sitt starf.  Til að geta öðlast merkið þarf 
að ná ákveðnum árangri í þremur greinum af 
fimm sem í boði eru. Um er að ræða 200 m. 

sund, hlaup/hjólreiðar/stafaganga,  100 m. sund 
í fötum, langstökk með eða án atrennu og skot-
fimi. Mikill áhugi virðist á þessu máli og margir 
sem hafa sett sig í stellingar til að þreyta þetta 

próf. Vonandi eykst áhuginn enn frekar með 
hækkandi sól.     Uppl um afreksmerkið veitir 
Jón S. Ólason á Akranesi

Stuttfréttir:
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