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Í Skotlandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Finnlandi, Ír-
landi og víðar hefur á undanförnum árum verið farið 
í skipulagsbreytingar á lögreglu.  Skipulagsbreytingar 
sem hafa haft það að markmiði að fækka og stækka 
lögregluumdæmi viðkomandi landa.  Hliðarafurð þess-
ara skipulagsbreytinga átti einnig að vera hagræðing, 
aukinn sýnileiki, betri þjónusta við borgarana og síðast 
en ekki síst sparnaður til lengri tíma litið.  Farið var 
af stað í þessa sömu vegferð hér á landi um áramótin 
2006 og 2007.  Vegferðin átti sér að vísu nokkuð lengri 
aðdraganda því segja má að hún hafi í raun hafist árið 1996 þegar 
Rannsóknarlögregla ríkisins var lögð niður.  Lærðar skýrslur 
voru útbúnar á árunum 2003 til 2005, í aðdraganda skipulags-
breytinganna sem komu til framkvæmda í ársbyrjun 2007.

Nú er svo komið að í öllum þeim löndum sem nefnd eru hér að 
ofan er talsverð og almenn mikil óánægja meðal lögreglumanna með 
þær skipulagsbreytingar sem gerðar hafa verið í þessum löndum.  
Lögreglumönnum hefur fækkað, álag á þá sem eru að störfum hefur 
stóraukist, langtímaveikindi hafa aukist, búnaður eins og t.d. ökutæki 
lögreglu eru keyrð á hjara veraldar og til baka og endurnýjun þeirra 
langt frá því að vera eðlileg og svo mætti lengi telja áfram.

Það er svo undarlegt að á sama tíma og þetta er og hefur verið að 
gerast allt í kringum okkur höfum við hér á Íslandi – að sjálfsögðu – 
reynt að feta þennan sama stíg og svo fjári undarlegt líka að við erum 
að sjá nákvæmlega sömu hluti gerast hér og í þeim löndum sem nefnd 
eru hér í upphafi.  Ofan í þetta kraumar síðan gríðarleg óánægja með 
launakjör og annan aðbúnað – ekki bara hér á landi heldur líka í öllum 
löndunum sem talin eru upp hér að ofan!

Hvað er svo undarlegt við þetta allt saman.  Jú sennilega það að 
þessar „skipulagsbreytingar“ eru meira eða minna runnar undan 
rifjum þess sem kallað hefur verið á Íslandi „Nýskipun í ríkisrekstri“ 
og á ensku kallast „New Public Management“.  Það er stjórnunar-
fræði sem gengur út á það að þjónustu hins opinbera beri að horfa 
á sem hvern annan rekstur líkt og rekstur fyrirtækja á samkeppnis-
markaði.  Fyrirtækja sem eru í virðisaukaskapandi starfsemi.  Fyrir-
tækja sem eru að framleiða vörur úr ákveðnu hráefni, auka verðgildi 
hrávaranna og skapa þannig virðisauka og arð fyrir eigendur þeirra.  
Opinber þjónusta er ekki virðisaukaskapandi starfsemi.  Starfsemi og 
þjónusta lögreglu skapar engin verðmæti sem hægt er að selja með 
hagnaði og þar með fá fram virðisauka og arð.  Opinber þjónusta er, 
nákvæmlega eins og orðið segir til um ÞJÓNUSTA hins opinbera við 
borgarana.  Það er nokkurn vegin hægt að setja fingur á það hvað slík 

þjónusta kostar, þ.e.a.s. það sést á fjárlögum hvers árs hvað 
hún á að kosta á komandi ári, en það er hinsvegar erfiðara 
um vik – sennilega ógerningur með öllu – að raunverulega 
verðleggja þjónustuna eða átta sig á kostnaðinum við hana.  
Ástæður þess eru mýmargar en sem dæmi má nefna það að 
lagasetning hvers konar ákvarðar þjónustu.  Reglugerðar-
setning hvers konar ákvarðar þjónustu.  Hvorutveggja segir 
til um það hvað hinu opinbera beri að gera og með hvaða 
hætti.  Vandinn við hvorutveggja laga- og reglugerðarsetn-
inguna hefur hinsvegar verið sá að við afgreiðslu laga og 

reglugerða hefur sjaldnast verið horft til þess hvort þjónustuaukningin 
eða e.a. skerðingin hefur í för með sér einhvern kostnaðarauka eða 
sparnað.  Þannig hefur svo í framhaldinu verið ákveðið á fjárlögum 
hvers árs einhver almenn „hagræðingarkrafa“ (lesist niðurskurðar-
krafa) sem aftur hefur haft í för með sér frekari samdrátt, fækkun 
starfsfólks og aukið álag á þá sem eftir sitja.  

Það er svo undarlegt að horfa upp á þetta gerast í fjölmörgum lönd-
um í kringum okkur og á sama tíma horfa upp á það að við skulum 
ákveð að feta þennan fáránlega stíg einnig.  Það er svo undarlegt 
að fjöldinn allur af fræðimönnum um heim allan hafa bent á það í 
fræðiritum, doktorsritgerðum o.fl. skrifum að „New Public Manage-
ment“ gengur ekki upp þegar kemur að þjónustu hins opinbera eins 
og t.d. löggæslu.  Um löggæslu gilda einfaldlega ekki almenn lögmál 
almenna markaðarins.  Þar fer engin virðisaukaskapandi starfsemi 
fram.  Starfsemin – þjónusta lögreglunnar – er ákvörðuð með lögum 
og reglugerðum en oftar en ekki og því miður án þess að tekið sé tillit 
til þess hvort af lagabreytingunum hljótist einhver kostnaður.

Þannig má sjá í bókinni Lögreglan á Íslandi – stéttartal og saga, 
sem gefin var út árið 1997 að á Íslandi voru 36 lögreglustöðvar auk 
embættis ríkislögreglustjóra og Lögregluskóla ríkisins reknar um 
landið.  Þeim hefur fækkað verulega síðan þá og augljóst að nær-
þjónusta lögreglu, við borgarann, hefur að sama skapi ekki aukist.  
Það væri eitthvað undarlegt við það ef í ljós kæmi að sú aðgerð að 
loka lögreglustöð á tilteknum stað hefði í för með sér aukinn sýnileika 
lögreglu á þeim sama stað.

Það er svo margt undarlegt, eins og t.d. Lars Bo Kaspersen kemur 
inn á í grein sinni í þessu blaði, sem aftur fær frekari stuðning í dokt-
orsritgerð Rex Degnegaard, sem hann skrifaði um skipulagsbreyting-
arnar í lögreglunni í Danmörku 2007.  

 
Snorri Magnússon

formaður LL.
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Grein Cédric er áhugaverð í samanburði við þróun 
löggæslu á Íslandi og áþekk viðfangsefni sem við 
glímum við.  Þar líkt og hér hafa ný viðfangsefni 
gengið á hlut almennrar löggæslu.  Bæjarfélög hafa 
brugðist við því með að endurvekja staðarlögreglu 
sem heyrir undir viðkomandi bæjarfélag til við-
bótar löggæslustofnunum á landsvísu.

Cédric sem er áhugmaður um Ísland var í sam-
bandi við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og 
sendi inn þessa grein í tengslum við komandi leik 
í EM.  Ef íslenskir lögreglumenn eiga leið til Saint-
Etienne þá býður hann þeim endilega að vera í 
sambandi við sig - cedric.renaud@saint-etienne.
fr (má vera á ensku).  Cédric var höfuðsmaður í 
herlögreglunni áður en hann varð lögreglustjóri 
staðarlögreglu í Saint-Etienne.

Þann 14. júní mun íslenska landsliðið mæta Portú-
gal í fyrsta leik sínum á EM.  Leikurinn fer fram á Ge-
offroy Guichard leikvellinum í Saint-Etienne.  Borgin 
fellur oft í skugga nágrannaborgar sinnar Lyon á með-
al erlendra ferðamanna en er vel þekkt innan Frakk-

lands.  Fótboltalið Saint-Etienne er meðal þeirra sem 
hafa unnið flesta titla og borgin hefur verið miðstöð 
kola og stáliðnaðar í Frakklandi.  Um 400.000 manns 
búa á Saint-Etienne svæðinu og 170.000 í borginni 
sjálfri.  Vegna stærðar sinnar þá er Saint-Etienne á 
meðal þeirra borga sem hafa aukið við löggæslu sína 
frá 2014 með styrkingu staðarlögreglu (Police et de 
la sécurité civile municipales) og samvinnu á meðal 
löggæslustofnana.  Nýlegir atburðir hafa ýtt undir 
þessa þróun og frekari breytinga er að vænta á næstu 
árum.

Frönsk löggæsla er í stöðugri þróun
Í Frakklandi er löggæslu skipt á milli fjögurra megin 
löggæsluþrepa sem fara með lögregluvald innan 
Frakklands alls.

Landslögreglan (La police nationale) – lögregla 
með borgaralega stöðu sem vinnur aðallega í borg-
um.  Það eru 145.000 starfsmenn í landslögreglunni, 
bæði lögreglumenn og aðrir starfsmenn.

Herlögreglan (La gendarmerie nationale) – ör-

Löggæsla í Frakklandi 
séð útfrá Saint-Etienne
Lögreglustjóri staðarlögreglu í borginni Saint-Etienne og yfirmaður löggæslu 
vegna EM í fótbolta 2016 í Saint-Etienne

yggislögregla með hernaðarlega stöðu en heyra undir 
innanríkisráðuneyti en ekki hernaðarmálaráðu-
neytið.  Þeir fara með valdsvið í öllu Frakklandi en 
eru líka með löggæslu utan borga.  Þeir eru með um 
98.000 herlögreglumenn.

Staðarlögregla (Police et de la sécurité civile 
municipales  eða Police municipiale) – Staðarlög-
regla sem fer með hlutverk almennrar lögreglu og 
hefur eftirlit á staðbundnu svæði en hefur ekki rann-
sóknarhlutverk.  Eru með 20.000 lögreglumenn sem 
tilheyra mismunandi borgum.

Tollalögregla (La douane) – Er mjög sérhæfð lög-
regla sem sér um skattalagabrot og peningaþvætti og 
telur um 17.000 lögreglumenn og aðra starfsmenn.

Þrjár þessara löggæslustofnana sjá um rann-
sóknir brota áður en málin fara til ákæruvaldsins.  
En staðarlögregla fer ekki með rannsóknarhlutverk 
heldur sýnilega löggæslu og afbrotavarnir en afhend-
ir málið síðan áfram til þess löggæslusviðs sem við 
á til rannsóknar.  Því til viðbótar eru sérstök rann-
sóknarúrræði vegna sérhæfðra brota sem tengjast 
umhverfisspjöllum, neytendamálum, brotum sem 
tengjast almenningssamgöngum og önnur sérsvið.

Afbrotaþróun í Frakklandi hefur kallað á veiga-
miklar breytingar sem munu aukast á næstu árum.

Í fyrsta lagi hefur réttarstaða sakborninga styrkst 
mikið, meðal annars fyrir tilstuðlan Mannréttinda-
dómstóls Evrópu.  Þetta hefur aukið á flækjustig 
innan refsiréttar í Frakklandi og aukið á réttarfarslegt 
vinnuálag lögreglu.  Það aftur hefur haft þá þýðingu 

að dregið hefur úr þeim tíma sem fer í að sinna hefð-
bundinni löggæslu og að tryggja öryggi borgaranna.

Í öðru lagi hefur svið refsiréttar aukist verulega frá 
því um 1980 þegar hegningarlög snéru fyrst og fremst 
að fólki og eignum en í dag eru heilir nýjir bálkar sem 
snúa að umhverfisspjöllum og netglæpum.  Við það 
tapast mannskapur á þessi nýju svið sem þarfnast 
mun meiri sérhæfingar en áður þekktist og þeir sem 
vinna slík störf vinna aðeins innan síns sérsviðs.

Í þriðja lagi hefur franskur almenningur gert ríkari 
kröfur til löggæslu.  Viðhorfið er að lögregla á nú 
að leysa úr málum almennings sem áður var hluti 
af samfélagslegri skyldu og samábyrgð.  Þetta sam-
hliða aukningu í ofbeldisglæpum hefur leitt til þess 
að almennir borgarar ætlast til þess að lögregla sjá 
um almannaöryggi sem áður var hluti af samfélags-
heildinni.

Þessi þrjú atriði hafa bætt miklu álagi á löggæslu-
stofnanir sem á sama tíma fá ekki aukinn mannskap 
eða fjárveitingar.  Þetta hefur leitt til grimmrar for-
gangsröðunar í rannsóknum en það hefur aftur geng-
ið á umfang almennrar löggæslu.  Það er í þessari 
stöðu sem bæjarfélög hafa lýst yfir vaxandi áhyggjum 
sínum af þróun löggæslu í Frakklandi og vilja taka 
þátt í almennri löggæslu.

Þátttaka bæjar- og sveitarfélaga í löggæslu
Fyrir 1941 var herlögreglan (gendarmerie) eina ríkis-
löggæslustofnunin.  Í borgum og bæjum var staðar-
lögregla sem var undir lögreglustjóra sem heyrði 

Eftir: Cédric Renaud

Þýðing:  G. Jökull Gíslason

Afbrotaþróun í 
Frakklandi hefur 
kallað á veigamiklar 
breytingar sem 
munu aukast á 
næstu árum.
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undir fylkið.  Það var undir Vichy stjórninni eftir 
hernám Þjóðverja í seinni heimsstyrjöldinni þann 
23. apríl 1941 að ríkisvaldið tók yfir öll lögreglulið 
í borgum með yfir 10.000 íbúa og stofnað landslög-
regluna.  Á sama tíma misstu staðaryfirvöld öll áhrif 
yfir löggæslu á sínu svæði.  Þrátt fyrir það þá fóru 
sumar borgir upp úr níunda áratugnum að taka þátt 
í afskiptum af almannaöryggi.  Í upphafi var þetta 
mjög umdeilt og talið vera mjög til hægri í pólitík.  
En með aukinni valddreifingu og því sem margir 
Frakkar álíta vera áhugaleysi ríkisins á almennri 
löggæslu voru lög um staðarlögreglu endurvakin frá 
lokum tíunda áratugarins.  Bæjarstjórnir hafa líka 
komist að því að fylgi þeirra er farið að vera beintengt 
framförum í löggæslu sem þær höfðu áður lítil sem 
engin áhrif á.

Síðan þá hefur staðarlöggæsla verið skipulögð í 
kring um borgir og í kring um verkefni sem ríkis-
valdið hefur ekki sýnt neinn áhuga á eins og bifreiða-
stöðum, nýtingu á landi í almenningseigu, eftirlit 
með dýrum og öðrum áþekkum verkefnum.  Staða 
þessara löggæslu hefur styrkst með árunum og fékk 
stöðu í franskri löggæslu á eftir landslögreglu og her-
lögreglu en framar en tollalögreglan.  Í dag eru um 
20.000 staðarlögreglumenn í Frakklandi.  Staðarlög-
reglumenn hafa lögregluvald til að stöðva afbrot og 
sinna almannaöryggi en fara ekki með rannsóknir 
brota.  Ef þeir handtaka einhvern þá verða þeir að 
afhenda hann til landslögreglu eða herlögreglu sem 
framkvæmir rannsókn.

Staðarlögreglan er ekki lengur umdeild og hefur 
þverpólitískan stuðning.  Umræðan snýst ekki lengur 
um hvort að hún eigi rétt á sér heldur um hver búnað-
ur hennar eigi að vera og hvaða verkefni eigi að heyra 
undir hana.  Það er líka sérstakt að þó að til staðar 
séu lög um staðarlögreglu þá eru engar nákvæmar 
reglur um hvernig hún eigi að vera uppbyggð og hafa 
staðaryfirvöld mikið frjálsræði um skipulag staðar-
lögreglu.  Þetta er ekki lögbundið hlutverk bæjar- og 
borgarstjórna og hafa þær val um hvort að þær vilja 
beita þessu úrræði en í Frakklandi er Brest eina borg-
in með meira en 20.000 íbúa sem er ekki með staðar-
lögreglu.  Það sem skiptir miklu máli er hversu vel 
samvinna og verkskipting á milli löggæslustofnana 
tekst til.  Í Saint-Etienne hefur borgarstjórinn Gaël 
Perdriau tekið framsækna og ákveðna afstöðu.

Djarft veðmál Saint-Etienne 
Síðustu 10 ár hafa íbúar Saint-Etienne verið að flytja 
úr borginni í nærliggjandi bæjarfélög og til Lyon.  
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar 2014 varð til hægri 
samsteypustjórn undir Gaël Perdriau.  Stefnuskrá 
hans var með þrjú áhersluatriði.  Aukin nálægð við 
íbúana, hreinni borg og styrking staðarlögreglu.  
Þegar hann tók við völdum jók hann staðarlögreglu 
úr 110 lögreglumönnum í 160 og þeir fengu heimild 
til að ganga með skotvopn, taser, flashball og út-
draganlegar kylfur (flashball er sérsniðið vopn sem 
skýtur 44 mm gúmmíkúlum til að yfirbuga menn 
en á ekki að vera bannvænt).  Árið 2020 er stefnt að 
því að það verði 200 staðarlögreglumenn í borginni 
sem myndi gera það að sjöttu stærstu staðarlögreglu 
í Frakklandi.  Fjöldi eftirlitsmyndavéla hefur líka tvö-
faldast og eru 20 myndavélar í miðborginni.  Þar sem 
efnahagsástand í Frakklandi hefur versnað síðustu 
áratugi og ríkisstuðningur við staðaryfirvöld hefur 
minnkað þá eru þessi áform metnaðarfull.  En borg-

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Reykjavík
A. Margeirsson ehf

A. Wendel ehf

Aðalvík ehf

Arctic Trucks Ísland ehf

Arkís arkitektar ehf

Atlantsflug ehf

Auðmerkt ehf

Auglýsingastofan ENNEMM

ÁH lögmenn slf

Álafoss - verslun

Bakarameistarinn ehf

Bakkus ehf

BBA/Legal ehf

Bifreiðaverkstæði Svans ehf

Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar

Bílaréttingar og bílasprautun 

Sævars ehf

Bílasmiðurinn hf

BK fasteignir ehf

BK kjúklingar

Blaðamannafélag Íslands

Bláfugl hf

Blikksmiðjan Glófaxi hf

Blómabúðin Hlíðablóm

Blómatorgið ehf

Bonafide lögmenn ráðgjöf sf

Bókhaldsþjónustan Vík

Bólstrun Ásgríms ehf

Búálfurinn sportbar ehf

Búseti svf

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf

City Car Rental

Dental stál ehf

dk hugbúnaður ehf, dk.is

Efling stéttarfélag

Eignamiðlunin ehf

Endurskoðun og reikningsskil hf

Ernir ehf

Fjallamenn-Mountaineers of Iceland

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa slf

Frami, félag leigubifreiðastjóra

Fylkir ehf

Gagnaeyðing ehf

Gallerí Fold

Garðs Apótek ehf

Gáski sjúkraþjálfun ehf

GB Tjónaviðgerðir ehf

Geiri ehf, umboðs- og heildverslun

Gilbert úrsmiður

Gjögur hf

Gjörvi ehf

Glerpró ehf

Gray Line Iceland

Grettir Guesthouse ehf

Guðmundur Arason ehf, smíðajárn

Guðmundur Jónasson ehf

Gunnar Eggertsson hf

Gunnar Örn - málningarþjónusta

Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf

Hafgæði sf

Hagi ehf-Hilti

Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu

Hamborgarabúlla Tómasar Bíldshöfða 

- Við erum öll jöfn

Happdrætti Háskóla Íslands

Hárgreiðslustofan Aþena

Hárlausnir ehf

Hereford Steikhús ehf

Hilmar D. Ólafsson ehf

Hitastýring hf

Hjá Dóra ehf, matsala

Hjá GuðjónÓ ehf

Hornið veitingastaður

Hótel Frón ehf

Hótel Leifur Eiríksson ehf

Hreysti ehf

Höfðakaffi ehf

IcePharma hf

Innanríkisráðuneytið

Inter ehf

Invent Farma ehf

Ísaga hf

Ísfrost ehf

Íslenska Gámafélagið ehf

Ísold ehf

Ís-spor ehf

K. H. G. Þjónustan ehf

K. Pétursson ehf

K·R·S·T Lögmenn

Kaffi París

Kemi ehf-www.kemi.is

Kjörgarður

Kjöthöllin ehf

Klettur - sala og þjónusta ehf

Klipphúsið ehf

Knattborðsstofan Klöpp ehf

KOM almannatengsl

Kone ehf

Kortaþjónustan hf

LAG-Lögmenn sf

Lagnalagerinn ehf

Landslagsarkitekt Mogensen ehf

Landssamtök lífeyrissjóða

Lausnir lögmannsstofa ehf

Láshúsið ehf

LC Ráðgjöf ehf stjórnunar- og 

rekstrarráðgjöf

Le Bistro - franskur bistro & vínbar

Leiguval ehf

Lifandi vísindi

Listvinahúsið, leirkerasmíði

Ljósblik rafverktakar ehf

Ljósboginn ehf

Ljósin í bænum

Loftstokkahreinsun.is, s: 893 3397

Logy.is

Lögmenn Árbæ slf

Lögmenn Höfðabakka ehf

Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf

Löndun ehf

Marco Polo

Margt smátt ehf

Matborðið ehf

Málarameistarar ehf

Mentis Cura ehf

MS Armann skipamiðlun ehf

Múlakaffi

Múlaradíó ehf

NETIÐ-www.visitorsguide.is & www.

veitingastadir.is

Nexus afþreying ehf

Nortek ehf

Nói-Síríus hf

Nýi ökuskólinn ehf

Nýja bílahöllin ehf

Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf

Orkuvirki ehf

Ósal ehf

Pétur Stefánsson ehf

Pixel ehf

Poulsen ehf

Pósturinn

Raflax ehf

Rafskoðun ehf, faggilt skoðunarstofa

Rafsvið sf

Rafver hf

Rafviðgerðir ehf

Rafþjónustan slf

Rannsóknarnefnd samgönguslysa 

húsi FBSR

Ráðgjafar ehf

Reykjavík Motor Center ehf

Reykjavíkurborg

Réttingaverkstæði Bjarna 

og Gunnars ehf

Samsýn ehf

Sendibílar og hraðþjónusta ehf

Shalimar, Pakistanska veitingahúsið

SHV pípulagningaþjónusta ehf

Sjávargrillið ehf

Skipakostur slf

Skipaþjónusta Íslands ehf

Skorri ehf

Skotfélag Reykjavíkur

Skóarinn í Kringlunni ehf

Skóverslunin Iljaskinn ehf

SM kvótaþing ehf

Smurstöðin Klöpp ehf

Sólon Bistro

Sportlíf-www.sportlif.is

Staukur ehf-leiktæki og sjálfsalar

Stál og stansar ehf

STEF Samband tónskálda og eigenda

Stjörnuegg hf

Stólpi Gámar

Stóra bílasalan ehf

Suzuki bílar hf

Svarta Kaffið kaffihús

Sveiney ehf

SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu

Sægreifinn, Verbúð 8

Söluturninn Vikivaki

Talnakönnun hf

Tandur hf

Tark - Arkitektar

TBG ehf

Timberland

Tollstjóraembættið

Tollvarðafélag Íslands

Tóbaksverslunin Björk

Trip ehf

Tösku- og hanskabúðin ehf

Ull og gjafavörur, verslun

Utanríkisráðuneytið

Úðafoss sf, efnalaug

Útfaraþjónusta 

Rúnars Geirmundssonar

Varma & Vélaverk ehf

Varma the warmth of Iceland

Velmerkt ehf

Verkfræðistofan Skipatækni ehf

Verkfræðistofan Víðsjá ehf

Verkfærasalan ehf

Verslun Jóns og Óskars Laugavegi, 

Kringlunni og Smáralind

Verslunin Kvosin

Verslunin Rangá

Vesturröst-Sérverslun veiðimanna

Vélar og verkfæri ehf

Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar sf

Vélvík ehf

 6  7
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arstjórinn Gaël Perdriau vill endurheimta miðsvæði 
borgarinnar til handa almenningi.  Þessi svæði voru 
komin í niðurníðslu og voru talin óörugg þannig að 
íbúar borgarinnar héldu sig frá þeim.  Hugmyndin er 
að ef almenningur telur þessi svæði hrein og örugg 
þá muni þau verða aftur vinsæl og það mun síðan 
hafa jákvæð áhrif á verslun og þjónustu.  Þótt að lög-
regluliðið sé ekki fjölmennt þá vonast stjórnvöld til 
að þetta sé nóg til að snúa þessu á réttan veg og því 
fylgi síðan almenn framþróun.  Mikið hefur verið 
lagt upp úr góðri samvinnu við landslögreglu og 
samhæfing og miðlun upplýsinga er jákvæð.  Verk-
efnið í Saint-Etienne er umfangsmikið og nær til for-
varnarstarfs á meðal unglinga sem og vali á vægari 
úrræðum en refsingum sem eru unnin með öðrum 
staðaryfirvöldum í þágu almannaheilla.  Þökk sé 
þessum framsæknu hugmyndum þá hefur Saint-
Etienne orðið að fyrirmynd annarra borga í staðar-
löggæslu og hlotið lof fyrir fagmennsku.

2015 – Afgerandi ár í franskri löggæslu
Án vafa verður árið 2015 afgerandi um framtíð 
franskrar löggæslu.  Hryðjuverkaárásirnar í janúar 
(Charlie Hebdo) og aftur í nóvember framkölluðu 
þjóðarsorg og gerðu almenning meðvitaðan um 
hvað franskt samfélag er í mikilli hættu af slíkum 
árásum.  Í framhaldi af því hafa franskir stjórnmála-
menn tekið harðari afstöðu þegar kemur að öryggi 
almennings og löggæsla er nú oft í framlínu póli-
tískrar umræðu.  Samhliða því er meira kapp komið 
í umræðuna um á hvaða stjórnsýslustigi löggæsla er 
ákveðin.  Í Saint-Etienne eru borgaryfirvöld tilbúin 
í meiri skuldbindingu til að gera almenning örugg-
ari.  Þó að mál sem snúa að hryðjuverkum séu ekki á 

stjórnunarlega ábyrgð Saint-Etienne þá vekur aukn-
ing lögreglumanna á götum úti öryggistilfinningu 
meðal almennings.  Virk þáttaka lögreglumanna í 
samfélaginu skapar ró auk þess sem þeir eru þá til 
staðar til að grípa hratt inn í ef neyðarástand skapast.  
Þáttur staðarlögreglu í að byggja upp traust meðal 
almennings er mögulega fyrsti liðurinn í fram-
tíðarbreytingum franskrar löggæslu.  Það er áskorun 
fólgin í aukningu staðarlögreglu en hún getur líka 
haft neikvæðar hliðar eins og minni samhæfingu og 
óljósara heildarskipulag.  Þá getur staðarlögregla líka 
valdið ójafnræði milli ólíkra hluta Frakklands þar 
sem mismunandi borgaryfirvöld hafa mismunandi 
áherslur í þessum málaflokki.

 Þáttur staðarlögreglu í að byggja upp traust 
meðal almennings er mögulega 
fyrsti liðurinn í framtíðarbreytingum 
franskrar löggæslu.

Hryðjuverkaárásirnar í 
janúar (Charlie Hebdo) 
og aftur í nóvember fram-
kölluðu þjóðarsorg og gerðu 
almenning meðvitaðan um 
hvað franskt samfélag er 
í mikilli hættu af slíkum 
árásum.
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Lögregluskýrslur eru meginumfjöllunarefni Smásjárinnar að þessu sinni. Skoðaðir 
verða fjórir nýlegir hæstaréttardómar frá árinu 2015. Í þeim öllum er að finna lær-
dómsríka umfjöllun um verklag lögreglu við rannsókn mála og ritun lögregluskýrslna.

Fyrsta málið, sem fjallar um rannsókn líkamsárásarmáls, sýnir hve miklu það skiptir að 
skrifa vandaða vettvangsskýrslu. Þvínæst er skoðað athyglisvert búðarhnuplsmál þar sem 
hæstiréttur áréttar lágmarkskröfur til vettvangsrannsóknar lögreglu þegar sakborningur 
segist eiga meint þýfi.  Þriðja málið fjallar um undirbúning skýrslutöku og þá meginreglu að 
kynna ber öll sakararefni við upphaf skýrslutöku.  Síðasta málið fjallar um haldlagningar-
skýrslur lögreglu og hvernig ritun þeirra getur tengst ákærusmíði.

Lesendur eru að lokum minntir á meginforsendu Smásjárinnar sem er sú að umfjöllunar-
efnið er ávallt verklagið en ekki persónan sem vann verkið. Metið er hvort bestu fram-
kvæmdar hafi verið gætt eða hvort eitthvað hafi betur mátt fara.  Markmiðið er eingöngu að 
draga lærdóm af orðnum hlut og auka gæði lögreglustarfa.  Lesendur eru, líkt og venjulega, 
beðnir að hafa það í huga við lesturinn. Allar skáletranir og/eða feitletranir í tilvitnuðum 
dómatextum eru greinarhöfunda nema annað sé tekið fram.

Smásjáin

Guðmundur Haukur 
Gunnarsson

Veturliði Þór Stefánsson

Markmið Smásjárinnar er, undir formerkjum gagnrýninnar 
hugsunar,  í senn að rýna í og læra af mistökum við 
lögreglustörf sem og að hampa vönduðu verklagi 

Þeir sem rannsakað hafa líkamsárásarmál, vita vel hversu miklu það 
skiptir að ljúka sem fyrst skýrslutökum af málsaðilum og vitnum.  
Alkunna er að þeim mun meira sem málsmeðferð dregst þeim mun 
minna man fólk þegar það loks gefur skýrslu.  Sönnunarstaðan verð-
ur fyrir vikið erfiðari.  Þetta á ekki síst við um líkamsárásármál enda 
algengt að málsaðilar og/eða vitni í slíkum málum hafi verið undir 
áhrifum, ekki síst áfengis, þegar árás átti sér stað.  Hér getur skipt 
miklu að skrifa vandaða vettvangsskýrslu.

Vönduð vinnubrögð lögreglu á vettvangi í hæstaréttarmálinu nr. 
455/2004 eru einkar lærdómsrík.  Þar var aðilinn X ákærður „fyrir sér-
staklega hættulega líkamsárás, með því að hafa aðfaranótt laugardagsins 
9. mars 2013 … sparkað í tvígang af miklu afli í höfuð og andlit A, með 
þeim afleiðingum að A hlaut bólgu á efri og neðri vör, bólgu í kringum 
vinstra auga og hruflsár á vinstri framhandlegg.“  Háttsemin var talin 
varða við 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga.  Áður en fjallað er um 
mismunandi niðurstöðu héraðsdóm og hæstaréttar þarf að skoða mála-
vaxtalýsinguna og aðgerðir lögreglumanna á vettvangi sem sýnast hafa 
verið til fyrirmyndar.  Í héraðsdómnum eru raktir framburðir vitna á 
vettvangi, þ.m.t. lögreglumanna, og vísað til frumskýrslu lögreglumann-
anna (vettvangsskýrslunnar) þar segir m.a. eftirfarandi:

„Samkvæmt frumskýrslu lögreglu sat brotaþoli við verslunina Brynju 
er lögreglu bar að garði.  Var hann samkvæmt skýrslunni blóðugur og 
bólginn í framan.  „Virtist hann illa áttaður og kemur fram að hann hafi 
nokkrum sinnum reynt að standa á fætur. Hafi hann verið mjög óstöð-
ugur.  Tekið er fram að sterka áfengislykt hafi lagt frá honum.  Þá kemur 
fram að „rætt hafi verið við ákærða, sem hafi verið áberandi ölvaður og 
með sár í hársverði.  Hafi ákærði gert lögreglu grein fyrir því að brotaþoli 
hafi fengið að hringja hjá ákærða en ekki viljað skila símanum.  Hafi 
brotaþoli slegið ákærða með símanum en þá hafi ákærði sparkað brota-
þola niður með hringsparki í höfuð.  Fram kemur að rætt hafi verið við 
vitni á vettvangi.  Brotaþoli hafi verið fluttur á slysadeild til skoðunar.  
Í frumskýrslu er tekið fram að ákærði hafi verið fluttur á lögreglustöð.  
Þegar vista hafi átt ákærða hafi honum verið boðið að þvo sér í andliti 
svo hægt væri að sjá sár í hársverði hans.  Því hafi ákærði neitað.  Hafi 
ákærði viljað leggja fram kæru á hendur brotaþola vegna líkamsárásar.“

Héraðsdómur taldi spörkin tvö sönnuð með svofelldum orðum: „Þeg-
ar samhljóða framburðir þessara vitna eru virtir telur dómurinn komna 
fram lögfulla sönnun þess að ákærði hafi í tvígang sparkað í höfuð 
brotaþola umrætt sinn.  Slík háttsemi er stórhættuleg, þar sem spörkin 
beindust að höfði.  Ákærði gekk mun lengra í atlögu sinni en tilefni var 
til og getur háttsemi hans ekki réttlæst af neyðarvörn.  Með hliðsjón af 
þessu verður ákærði sakfelldur samkvæmt ákæru og er háttsemin þar 
rétt heimfærð til refsiákvæða.”  Athyglisvert er að héraðsdómur kallar 
atlögu brotaþola „vindhögg“ og fjallar ekki frekar um hana í dómsniður-
stöðunni.  Hann dæmir ákærða í fangelsi í 1 ár og tíu mánuði, óskilorðs-
bundið með hliðsjón af alvarleika brotsins og sakarferli ákærða.  Hér ber 
þó að hafa í huga að refsing ákærða var hegningarauki.

Hæstiréttur dæmdi ákærða í skilorðsbundið fangelsi.  Sú niðurstaða 
byggðist ekki síst á því sem lögreglumaður skráði hjá sér á vettvangi.  Í 
byrjun hæstaréttardómsins segir eftirfarandi um þetta:

„Fyrir dómi neitaði ákærði sök.  Lögreglumaður sem kom á vettvang 
hafði eftir ákærða að brotaþoli hefði ekki viljað skila síma sem hann 
hafi fengið lánaðan hjá ákærða og slegið ákærða með honum.  Hafi þá 
ákærði sparkað brotaþola ,,niður með hringsparki í höfuðið“.  Fyrir 
dómi kvaðst ákærði hafa lent í ryskingum við brotaþola umrædda nótt.  

Upptök þeirra hafi verið þau að brotaþoli hafi fengið farsíma sinn lán-
aðan, en ekki viljað skila honum.  Hafi brotaþoli slegið sig með einhverju 
og ákærði viljað verjast frekari árásum og kvað ,,sennilega rétt“ að hann 
hafi þá sparkað í brotaþola.  Hann kvaðst hins vegar ekki muna eftir að 
hafa sparkað í höfuð hans.“

Af því sem fram kom í máli ákæruvaldsins fyrir réttinum er ágrein-
ingslaust að áður en brotaþoli féll í jörðina, fyrir þau atvik sem urðu 
tilefni ákæru, hafði hann neitað að afhenda ákærða síma sem hann átti.  
Jafnframt er ekki véfengt af hálfu ákæruvaldsins að brotaþoli hafi slegið 
ákærða í andlitið með einhverjum hlut með þeim afleiðingum að brota-
þoli fékk skurð í höfuð.“

Í dómnum rekur hæstiréttur svo framburði vitna og telur, líkt og hér-
aðsdómur, sannað að ákærði hafi sparkað í höfuð brotaþola.  Hæstiréttur 
sakfelldi því ákærða en taldi með hliðsjón af „aðdraganda árásarinnar“ 
að líta bæri við ákvörðun refsingar til 3. mgr. 218. gr. b, almennra hegn-
ingarlaga.  Það ákvæði heimilar m.a. að lækka refsingu eða láta hana 
niður falla ef brotaþoli á upptök að átökum með árás, ertingum eða líku.  
Þá segir hæstiréttur að þótt árásin hafi verið vítaverð verði að horfa til 

Vönduð vettvangsrannsókn 
líkamsárásarmáls

Smásjáin
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Vilberg kranaleiga ehf

Vitabar, veitingahús

Víkurós ehf, bílamálun og réttingar

Vottunarstofan Tún ehf, vottun sjálf-

bærra náttúru nytja

Vörubílastöðin Þróttur hf

Þ.G. verktakar ehf

Þín verslun ehf

Þrír Frakkar hjá Úlfari, veitingahús

Ögurvík hf

Ökumennt ehf

Örninn ehf

Seltjarnarnes
Ljósmyndastofa Erlings

Vogar
Loftræstihreinsun ehf

Kópavogur
Arnardalur sf

Á. Guðmundsson ehf

BB44 Gisting ehf

Bifreiðastillingin ehf

Bifreiðaverkstæði 

Björns Pálmasonar ehf

Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf

bilalokkun.is

Bílalakk ehf

Bílamarkaðurinn

Bílasprautun og réttingar Hjartar

Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf

Bílhúsið ehf

Bíljöfur ehf, gul gata

Bílstál ehf

Blikkás-Funi ehf

Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf

Cargo sendibílaleiga ehf

Harðbakur ehf

HealthCo ehf - Lækningatæki

Hefilverk ehf

Hjörtur Eiríksson sf

Hlynur, grafísk hönnun

Hvellur-G. Tómasson ehf

Höll ehf

Ingi hópferðir ehf

Init ehf

Ísnes ehf, heildverslun

JS-hús ehf

Kambur ehf

Kjöthúsið ehf

Körfuberg ehf

Lakkskemman ehf

Ledlýsing

Litalausnir málningarþjónusta ehf

Loft og raftæki ehf

Löggiltir endurskoðendur

Ólafssynir ehf

RadioRaf ehf

Rafmiðlun hf

Rafport ehf

Rafvirkni ehf

Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf

Ræstingaþjónustan ehf

Saumastofa Súsönnu

Sports Direct

TERN SYSTEMS ehf

Tröllalagnir ehf, pípulagningaþjónusta

Tækniþjónusta 

Ragnars G Gunnarssonar ehf

Þórutindur ehf

Ökukennsla EK ehf

Garðabær
Aflbinding-Járnverktakar ehf

Engilbert ÓH Snorrason 

tannlæknastofa sf

Garðabær

Geislatækni ehf-Laser-þjónustan

GJ bílahús

Hagráð ehf

Kópavogspósturinn ehf

Krókur ehf

Okkar bakarí ehf

Pípulagnaverktakar ehf

Rafboði

S.S. Gólf ehf

Samhentir

Val - Ás ehf

Öryggisgirðingar ehf

Hafnarfjörður
Barkasuða Guðmundar ehf

Donna ehf

DS lausnir ehf

Efnalaugin Glæsir

EÓ-Tréverk sf

Essei ehf

Firring ehf-Meindýravarnir

Flúrlampar ehf

Hagtak hf

Heimir og Jens ehf

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð

Hraunhamar ehf

Hvalur hf

J-vélar ehf

Kerfi fyrirtækjaþjónusta ehf

Kæling ehf

Lögmenn Thorsplani sf

Matbær ehf

Pappír hf

Rafgeymasalan ehf

Sáning ehf

SBJ réttingar ehf

Skerpa renniverkstæði

Stálnaust ehf

Sæblik ehf - Holtanesti

Te & Kaffi hf

Trefjar ehf

Trésmiðjan okkar ehf

Umbúðamiðlun ehf

Úthafsskip ehf

Verkalýðsfélagið Hlíf

Vélsmiðjan Altak ehf

Víking björgunarbúnaður

Álftanes
Dermis Zen slf

Reykjanesbær
B & B Guesthouse

Bílar og Hjól ehf

Ferðaþjónusta Reykjaness ehf

HS Orka hf

IGS ehf Keflavíkurflugvelli

Kaffibar.is

M² Fasteignasala & Leigumiðlun

Málverk slf

Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta

Olsen Olsen

Plastgerð Suðurnesja ehf

Pulsuvagninn í Keflavík

Pústþjónusta Bjarkars ehf

Renniverkstæði Jens Tómassonar

Rétt sprautun ehf

Rörvirki sf

Samband sveitarfélaga á Suður-

nesjum

Skólamatur ehf

Smur- og hjólbarðaþjónustan ehf

Suðurflug ehf

Verkfræðistofa Suðurnesja hf

Verslunarmannafélag Suðurnesja

Grindavík
Bláa lónið

Einhamar Seafood ehf

Eldfjallaferðir ehf

EVH verktakar ehf

Maron ehf

Marver ehf

TG raf ehf

Vélsmiðja Grindavíkur ehf

Vísir hf

Þorbjörn hf

Sandgerði
Bátasmiðjan Sólplast

Verslunarfélagið Ábót

Garður
GSE ehf

Völundarhús ehf
Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf

Blikksmiðjan Borg ehf

Boltís sf

Byggingarfélagið Jörð ehf

Fagverk verktakar sf

Garðagróður ehf

GT-bílar ehf

Gylfi Guðjónsson ökukennari, s: 

6960042

Hestaleigan Laxnesi

Matfugl ehf

Nonni litli ehf

Sigurplast ehf

Spíssar ehf - stífluþjónusta

Vélsmiðjan Sveinn ehf

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar

Fasteignasalan Valfell, Kirkjubraut og 

Borgartúni RVK

Smurstöð Akraness sf

Spölur ehf-Hvalfjarðargöng

Stapavík ehf

Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf

Viðar Einarsson ökukennsla ehf

Ylur pípulagnaþjónusta sf

Borgarnes
Borgarverk

Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf

Ensku húsin gistiheimili við Langá

Eyja- og Miklaholtshreppur

Golfklúbbur Borgarness

Kaupfélag Borgfirðinga

Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar

Samtök sveitarfélaga í Vesturlands-

kjördæmi

Sigur-garðar sf

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

 12
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þess að afleiðingar hennar hafi ekki verið alvarlegar.  Hæstiréttur dæmdi 
því ákærða í 15 mánaða fangelsi skilorðsbundið í þrjú ár.

Munurinn á hæstaréttardómnum og héraðsdóminum virðist grund-
vallast á því að hæstiréttur telur brotaþola hafa átt upptökin á átökunum 
með því að neita að afhenda símann og slá til ákærða.

Lærdómur:
•	 Þetta	mál	er	keimlíkt	fjölda	annarra	líkamsárásarmála,	sem	eiga	sér	

stað víða um land hverja helgi, þar sem málsaðilar eru ölvaðir og mál 
geta staðið og fallið með framburði vitna.  Það er þó varðandi eftir-
farandi atriði:

•	 Verklag	lögreglumanna	á	vettvangi	var	vandað	og	alveg	eftir	bókinni.		
Hlúð var að brotaþola og rætt við hann, sem og ákærða, strax á vett-
vang.  Þá voru tekin niður nöfn vitna á vettvangi.

•	 Vitnin	voru	yfirheyrð	mjög	fljótlega	eftir	að	brotaþoli	kærði	árásina.		
Framburðir vitna, þ.m.t. lögreglumanna, urðu til þess að sakfelling 
náðist í málinu.  Án vitna hefði málið varla verið ákæruhæft. 

•	 Vönduð	 frumskýrsla	 lögreglumanns	 um	 aðdraganda	 árásarinnar	
(neitun brotaþola á að skila síma og eitt högg) leiddi m.a til skilorðs-
dóms.  Þetta sýnir hve aðkoma lögreglumanna - sem oft eru einu 
allsgáðu vitnin á vettvangi - getur verið mikilvæg sem og það að skrá 
sem mest niður strax á vettvangi.  Þetta á jafnt við um atriði sem 
horfa til sektar og sýknu.

•	 Hæstaréttardómurinn	er	mikilvægt	fordæmi	sem	staðfestir	að	spörk	
í höfuð manns teljast sérstaklega hættuleg líkamsárás.  Þetta virð-
ist óháð alvarleika afleiðinga líkamsárásar sem í þessu tilviki voru 
bólgur á vörum og auga og hruflsár á handlegg.

Þarf lögregla að kanna það nánar þegar búðarþjófur staðhæfir á vett-
vangi að hann eigi sjálfur hið meinta þýfi?

Svarið við ofangreindri spurningu er já og lögreglumenn skyldu ávallt 
hafa það í huga á vettvangi.  Matsatriði er þó, hverju sinni, hversu ítarleg 
könnun á meintu eignarhaldi þarf að vera.  Rannsókn búðarhnuplsmála 
er sjaldnast mjög flókin.  Þegar lögregla eru kölluð á vettvang er oftast 
um það að ræða að meintur búðarþjófur hefur verið staðinn að verki 
og málsatvik virðast augljós.  Þótt slík mál séu oftast „rútínumál” mega 
lögreglumenn ekki gleyma rannsóknarskyldu sinni á vettvangi.  Hæsta-
réttarmál nr. 860/2014 (Sápumálið) er athyglisvert í þessu sambandi, 
enda ekki á hverjum degi sem hæstiréttur gagrýnir lögreglu fyrir ann-
marka á rannsókn búðarhnuplmáls.

Í málinu var konan K ákærð „fyrir fjársvik og þjófnað, með því að hafa 
þriðjudaginn 5. nóvember 2013, í verslun [...], [...], [...], stolið tveimur 
sápum að verðmæti kr. 1.996 og blekkt afgreiðslumann, er ákærða fram-
vísaði og greiddi fyrir tvo kertastjaka kr. 954, sem voru að verðmæti 
kr. 4.396,- eftir að hafa límt 954,- kr. verðmiða á kertastjakana.”  Brotin 
voru talin varða við 244. gr. (þjófnaður) og 248. gr. (fjársvik) almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940.

Héraðsdómur sakfelldi K fyrir bæði brotin í héraði.  Röksemdir fyrir 
sakfellingu vegna þjófnaðarins voru svohljóðandi: „… hefur ákærða 
borið að hafa verið með sápurnar í töskunni þegar hún kom í verslunina 
og hafi önnur sápan verið notuð.  Hafi hún keypt sápurnar áður í annarri 
verslun.  Vitni sem kom fyrir dóminn taldi að umræddar sápur væru 
eingöngu seldar í [...] og gaf skönnun það til kynna að sápurnar væru 
til sölu í versluninni.  Ekki hefur annað verið leitt í ljós í máli þessu en 
að sápurnar hafi verið ónotaðar og bæði í áldósum og plasti.  Þá hefur 
ákærða þrátt fyrir framburð sinn um að hafa keypt sápurnar í annarri 
verslun ekki gert það sennilegt með neinum hætti svo sem framvísun 
kvittunar frá þeirri verslun.”

Hæstiréttur sýknaði konuna af þjófnaðarákærunni með svofelldum 
rökstuðningi:  „Á hinn bóginn er sakfelling ákærðu fyrir brot gegn 
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244. gr. sömu laga umrætt sinn einungis studd vætti eins vitnis.  Verður 
því, gegn staðfastri neitun ákærðu, að sýkna hana af þeim sakargiftum, 
enda gekk lögregla ekki úr skugga um það, svo sem ástæða hefði verið 
til, hvort hún hefði áður keypt sápurnar, sem fundust í tösku hennar, í 
annarri verslun.”

Til að átta sig á annmörkum verklags lögreglu á vettvangi þarf að rýna 
í málavexti og framburði vitna eins og þeir eru raktir í héraðsdómi.  Þar 

kemur fram að lögreglumennirnir C og D voru kallaðir á vettvang vegna 
meint búðahnupls K.  Í veski K fundust m.a. tvær sápur sem hún var 
talin hafa stolið úr versluninni X.  K bar hins vegar fyrir dómi að hún 
hefði keypt sápurnar í annarri búð í Garðabæ og verið með þær á leið til 
vinkonu sinnar.  Þetta hefðu verið litlar sápur í boxum og hefði önnur 
sápan verið notuð.  Vitnið A (öryggisvörður og húsvörður í versluninni 
X) var spurður hvernig athugað hefði verið hvort sápurnar hafi verið 
úr versluninni.  A sagðist telja að „verslunin X væri sú eina sem seldi 
þessar sápur.  Þær væru ekki merktar [...] en varan hafi komið upp þegar 
hún var skönnuð.”  Vitnið C (lögreglumaður) staðfesti að hafa farið á 
vettvang og að öryggisvörðurinn A hefði m.a. upplýst að K hefði verið 
með tvær sápur í töskunni sem tilheyrðu versluninni.  Hafi sápunum 
verið skilað enda vörurnar verið óskemmdar.  Í samræmi við verklag 
héldi lögreglan aðeins eftir strimli um verðmæti vörunnar.  Vitnið D 
(lögreglumaður) bar á sömu lund.  Hann taldi sápurnar hafa verið í um-
búðum og ónotaðar.  Þær hefðu verið skannaðar til að athuga hvort þær 
tilheyrðu versluninni.  Hafi verslunin tekið vörurnar eins og vant væri í 
svona málum.

Lærdómur:
•	 Í	 þessu	máli	 tóku	 lögreglumenn,	 á	 vettvangi,	 trúanlega	 framburð	

eins vitnis, öryggisvarðarins A, um að verslunin ætti sápur sem kon-
an K átti að hafa stolið.  Látið var við það sitja að skanna vörurnar.  
Ekki var reynt á vettvangi að afla sönnunar hjá K, t.d. með því að fá 
kvittun eða nafni hinnar verslunarinnar þar sem hún sagðist hafa 
keypt sápurnar, um það hvort K ætti raunverulega sápurnar.  Þessi 
annmarki á rannsókn lögreglu var gagnrýndur af hæstarétti.  Hann 
leiddi til þess að sápustuldurinn taldist ósannaður og K var sýknuð, 
enda neitaði hún staðfastlega sök.

•	 Málið	minnir	lögreglumenn	á	að	sýna	ávallt	árvekni	á	vettvangi	við	
rannsókn búðarhnuplsmála, jafnt sem annarra mála.  Ekki er alltaf 
hægt að gefa sér að rútínuverklag eigi eitt og sér við þótt um smámál 
sé að ræða.

•	 Hafa	ber	hugfast	ákvæði	1.	og	2.	mgr.	53.	gr.	sakamálalaga	um	rann-
sóknarskyldu, sannleiksleit og hlutlægnisskyldu lögreglu.  Sam-
kvæmt 1. mgr. 54. gr. sakamálalaga á m.a. að rannsaka og afla allra 
tiltækra gagna um brot sem ætla má að skipt geti máli.  Þessar meg-
inreglur gilda um rannsóknir allra sakamála smárra jafnt sem stórra.

•	 Ef	sakborningur	segist	eiga	hið	meinta	þýfi,	líkt	og	gerðist	í	sápumál-
inu, ber lögreglu, í samræmi við framangreind lagaákvæði, að sinna 
rannsóknarskyldu um öflun gagna eða upplýsinga sem máli skipta.  
Matsatriði er þó, hverju sinni, hversu ítarleg könnun á meintu eign-
arhaldi þarf að vera.

Er skylt að kynna að sakborningi öll sakarefni við upphaf skýrslutöku 
eða má geyma hluta þeirra þangað til nokkuð er liðið á skýrslutök-
una?

Þegar skýrslutaka af sakborningi er undirbúin er að mörgu að hyggja.  
Eitt atriði þarf þó alltaf að liggja fyrir, áður en skýrslutaka hefst, og það 
er sakarefnið.  Þessi meginregla kemur m.a. fram í 1. mgr. 28. gr. saka-
málalaga og hljóðar svo:  „Sakborningur á rétt á að fá upplýsingar um 
sakarefni áður en skýrsla er tekin af honum út af því eða við handtöku ef 
til hennar kemur.”  Reglan er áréttuð í 1. mgr. 64. gr. sakamálaga þar sem 
segir eftirfarandi:  „Ef sakborningur hefur ekki fengið upplýsingar um 
sakarefni skal honum gerð grein fyrir því við upphaf skýrslutöku, sbr. 1. 
mgr. 28. gr.”  Meginregla þessi er hluti af réttlátri málsmeðferð.  Hana er 
einnig að finna í a.- lið 3. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 
lög nr. 62/1994, sem tiltekur að það heyri m.a. til lágmarksréttar sak-
bornings að fá án tafar, á máli sem hann skilur, vitneskju í smáatriðum 
um eðli og orsök þeirrar ákæru sem hann sætir.  Rökin fyrir reglunni 
eru einföld.  Ef sakarefnið liggur ekki fyrir getur sakborningur hvorki 
skipulagt vörn sína né varið sig með fullnægjandi hætti og nýtur því ekki 
réttlátrar málsmeðferðar.

Í „Flakkaramálinu” svokallaða, þ.e. hæstaréttarmáli nr. 45/2014, 
reyndi á þessa meginreglu um skýrslutöku lögreglu.  Málavextir voru 
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þeir að þann 31. október 2012 gerði lögreglan húsleit á heimili sakborn-
ingsins X.  Hann var þá grunaður kynferðisbrot gegn barni (rannsókn 
þess sakarefnis leiddi ekki til ákæru).  Við húsleitina lagði lögreglan hald 
á tölvubúnað, m.a. utanáliggjandi 500 GB harðan disk (í daglegu tali 
nefnt flakkari), sem fannst í læstum peningaskáp.  Við rannsókn málsins 
uppgötvaðist „gríðarlega mikið magn klámefnis “ á flakkaranum en í 
einni möppunni, með heitinu „Young”, fundust 11 myndskeið sem skil-
greind voru sem barnaklám.  Á tveimur geisladiskum, sem einnig voru 
haldlagðir, fundust svokölluð „naturistamyndskeið”, sem sýndu nakið 
fólk á öllum aldri, þ.m.t. börn, án þess að það flokkaðist undir barna-
klám.

X gaf tvívegis skýrslu hjá lögreglu, 31. október og 19. desember 2012 
og var síðari skýrslutakan tekin upp í hljóði og mynd.  X var í báðum 
tilvikum kynnt við upphaf skýrslutöku að hann væri grunaður um 
kynferðisbrot gegn tilteknu barni.  Það var fyrst við síðari skýrslutökuna 
sem X var spurður út vörslur á barnakláminu án þess að honum hefði 
verið kynnt það sakarefni sérstaklega við upphaf skýrslutökunnar.  Við 
þá skýrslutöku bar X því við að myndskeiðin hlytu að hafa komið inn á 
diskinn fyrir mistök þegar hann hlóð niður efni af „torrent“ vefsíðu.  Er 
borið var á X að búið væri að flokka umrætt myndefni í sérstaka möppu 
með heitinu „Young“, var á framburði hans að skilja að hann giskaði á að 
hafa „hlaupið yfir þetta“ og séð að þetta væri „of ungt“.  X margítrekaði 
að hann hefði ekki skoðað efnið.

X var í málinu ákærður fyrir vörslur barnarkláms (myndskeiðin 11) 
og brotið talið varða við ákvæði 210. gr. a almennra hegningarlaga.  X 
krafðist hins vegar sýknu.  Hann bar fyrir sig að ásetningskilyrði hegn-
ingarlaga væri ekki uppfyllt þar sem myndskeiðin hefðu slæðst með fyrir 
mistök þ.e. gáleysi.

Héraðsdómur sýknaði X og sagði m.a.:  „Þótt framburður ákærða hjá 
lögreglu hafi ekki að öllu leyti verið svo skýr sem skildi, verður ekki séð 
að hann hafi þar játað á sig þær sakir sem honum eru gefnar í málinu.  
Þykir framburður hans fyrir dómi ekki svo breyttur í þeim atriðum sem 
máli skipta og skýringar hans á þeim breytingum ekki svo ófullnægjandi 
eða ósennilegar að þeim verði vísað á bug.  Þvert á móti verður ekki 
annað séð en að ákærði hafi fyrir dómi leitast eftir fremsta megni að 
svara spurningum ákæruvaldsins, m.a. um tæknileg málefni, og gefa 
skýringar á sakarneitun sinni.  Verður framburður ákærða fyrir dómi 
hvorki metinn ótrúverðugur né óstöðugur.”  Einnig vísaði héraðsdóm-
urinn til þess að einungis hefði verið um 11 myndskeið að ræða, vistuð 
í einni og sömu möppunni, innan um „gríðarlega mikið magn“ annars 
efnis.  Gegn eindreginni sakarneitun X væri ekki hafið yfir skynsamlega 
vafa að ásetningsskilyrði hegningarlaga væru uppfyllt.

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóminn með vísan til forsendna en bætti 
við tveimur athugasemdum.  Annars vegar gagnrýndi hann skýrslutöku 
lögreglu og sagði:  „Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. laga nr. 88/2008 um með-
ferð sakamála á sakborningur rétt á að fá upplýsingar um sakarefni áður 
en skýrsla er tekin af honum út af því og í samræmi við það er lögreglu 
skylt að gera honum grein fyrir því við upphaf skýrslutöku, sbr. 1. mgr. 
64. gr. laganna.  Vegna þess að ákærða voru ekki kynntar þær sakargiftir 
sem honum eru gefnar að sök í máli þessu, meðan á áðurnefndri skýrslu-
töku lögreglu stóð, hefur skýrsla hans sem þar var gefin um sakarefnið 
takmarkað gildi.  Meðal annars af þeim sökum er ekki ástæða til að ætla 
að mat héraðsdóms á sönnunargildi framburðar ákærða fyrir dómi hafi 

verið rangt svo að einhverju skipti um úrslit þessa máls.”  Hins vegar 
vísaði hæstiréttur til matsgerðar dómkvadds matsmanns þar sem sagði 
m.a. að ekki hefðu fundist vísbendingar um að nein af þeim ellefu skrám 
sem málið varðaði hafi verið opnaðar.  Hæstiréttur sagði með vísan til 
þessa ekki vera hægt að slá því föstu að X hefði brotið 1. mgr. 210. gr. a. 
almennra hegningarlaga, sbr. 18. gr. sömu laga.

Lærdómur:
•	 Í	flakkaramálinu	 láðist	 lögreglu,	 við	upphaf	 skýrslutöku,	 að	kynna	

sakborningi annað tveggja sakarefna, þ.e. vörslur barnakláms.  Það 
var fyrst þegar líða tók á yfirheyrsluna sem seinna sakarefnið var 
kynnt.

•	 Hæstiréttur	áréttar	í	dómi	sínum	að	með	slíku	verklagi	sé	virtur	að	
vettugi réttur sakbornings, samkvæmt 1. mgr. 28. gr. og 1. mgr. 64. 
gr. sakamálalaga, til að fá upplýsingar um sakarefnið áður hann gefur 
skýrslu hjá lögreglu.

•	 Slík	 grundvallarmistök	 leiða	 til	 þess	 að	 skýrsla	 sakbornings,	 hjá	
lögreglu, telst hafa takmarkað gildi fyrir dómi.  Þetta skaðar sönn-
unarstöðuna og getur jafnvel eyðilagt möguleika ákæruvaldsins á að 
höfða sakamál.

•	 Flakkaramálið	 er	 líka	 lærdómsríkt	 fyrir	þær	 sakir	 að	það	 sýnir	 að	
gálaus, og þar með refsilaus, varsla barnakláms er möguleg.  Til að 
vörslur geti varðað refsingu þarf að sanna ásetning.  Þetta þurfa 
rannsakarar barnaklámsmála að hafa í huga.



Smásjáin
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SÓ húsbyggingar ehf

Stykkishólmur
Narfeyri ehf

Grundarfjörður
Þjónustustofan ehf

Ólafsvík
Þrif og þjónusta ehf

Hellissandur
Esjar ehf

KG Fiskverkun ehf

Skarðsvík ehf

Snæfellsbær

Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Akstur og löndun ehf

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Hafnarbúðin

Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 

3250

Ísblikk ehf

Kaffihúsið Húsið

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum

Póllinn ehf

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Flugrúta Bolungarvík-Ísafjörður

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Patreksfjörður
Albína verslun

Bókhaldsstofan Stapar ehf

Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð

Tálknafjörður
T.V. Verk ehf

Trans Atlantic ehf - ferðaskrifstofa

Staður
SG verkstæði ehf

Blönduós
Átak ehf

Gistiheimilið Kiljan ehf

Húnavatnshreppur

Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf

Sauðárkrókur
Efnalaug og þvottahús

K-Tak ehf

Steypustöð Skagafjarðar

Útgerðarfélagið Sæfari ehf

Verslunarmannafélag Skagafjarðar

Vörumiðlun ehf

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Hofsós
Bifreiðaverkstæðið Pardus ehf

Akureyri
ÁK smíði ehf

Ásbyrgi - Flóra ehf

Bifreiðastöð Oddeyrar ehf

Blikk- og tækniþjónustan ehf

Blikkrás ehf

Dexta orkutæknilausnir ehf

Eining-Iðja

Goya Tapas bar

Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-www.

rettarholl.is

Hagvís ehf

Hvítspói, art studio

Höldur ehf, bílaleiga

Jafnréttisstofa

Kraftbílar ehf

Meðferðarheimilið Laugalandi

Miðstöð ehf

Pólarhestar ehf

Rafeyri ehf

Rafmenn ehf

Raftákn ehf - Verkfræðistofa

Rakara- og hárstofan Kaupangi

Sjómannablaðið Víkingur

Stefna ehf

Timbra ehf,byggingarverktaki

Veislubakstur - Betra brauð

Dalvík
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf

Klaufi ehf

Steypustöðin Dalvík ehf

Ólafsfjörður
Skiltagerð Norðurlands ehf

Húsavík
Gistiheimilið Sigtún ehf

-www.gsigtun.is

Steinsteypir ehf

Veiðibúðin Hlað ehf

Mývatn
Dimmuborgir guesthouse

Þórshöfn
B.J. vinnuvélar ehf

Geir ehf

Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf

Bílamálun Egilsstöðum ehf

Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf

Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf

Rafey ehf

Vaðall ehf

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á 

Austurlandi

Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf

Ferðaþjónustan Mjóeyri

Fjarðaþrif ehf

Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf

Neskaupstaður
Fjarðahótel

Haki ehf verkstæði

Síldarvinnslan hf

Fáskrúðsfjörður
Kaffi Sumarlína ehf

Vöggur ehf

Stöðvarfjörður
Brekkan - Verslun og veitingastofa

Höfn í Hornafirði
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf

Rósaberg ehf

Skinney-Þinganes hf

Þingvað ehf, byggingaverktakar

Þrastarhóll ehf

Selfoss
Báran stéttarfélag

Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílarétt-

ingar

Bjarnabúð

Bókaútgáfan Björk

Brandugla slf, þýðingar

Búhnykkur sf

Fossvélar ehf

Hótel Geysir

Hótel Gullfoss

Karl R. Guðmundsson ehf

Leigubílar Suðurlands ehf

Máttur sjúkraþjálfun ehf

Orkugerðin ehf

Pálmar K Sigurjónsson ehf

Pylsuvagninn Selfossi við brúar-

endann

Rafvélaþjónusta Selfoss ehf

Reykhóll ehf

Vélaverkstæði Þóris ehf

Vélsmiðja Suðurlands ehf

X5 ehf

Hveragerði
Heilsustofnun NLFÍ-www.heilsu-

stofnun.is

Hótel Örk

Jón Þórisson ehf

Raftaug ehf

Þorlákshöfn
Frostfiskur ehf

Landsbanki Íslands

Sveitarfélagið Ölfus

Ölfus
Dýralæknaþjónusta Suðurlands

Eldhestar ehf

Garpar ehf

Gljúfurbústaðir ehf

Laugarvatni
Ásvélar ehf

Flúðum
Áhaldahúsið Steðji

Flúðasveppir ehf

Gröfutækni ehf

Kaffi-Sel ehf

Hella

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Hvernig er best að haga ritun haldlagningarskýrslu (munaskýrslna) 
svo hún nýtist ákæranda einnig við ákærusmíði?

Ritun haldlagningarskýrsla verður seint sögð skemmtileg vinna.  Hún 
er hins vegar mikilvægt nákvæmnisverk ekki síst þegar um mikinn 
fjölda haldlagðra muna er að ræða.  Það eru jafnan lögreglumenn sem 
rita haldlagningarskýrslur.  Þær eru m.a. notaðar af ákærendum við 
ákærusmíði og vísað til þeirra í ákæruskjölum þegar krafist eru upptöku 
á haldlögðum munum.  Haldlagningarskýrslur eru einnig lagðar fram 
með öðrum málsgögnum við meðferð máls fyrir dómi.  Þegar um er að 
ræða mikinn fjölda haldlagðra muna þá vaknar sú spurning hvort ekki 
sé nægjanlegt fyrir ákæranda að vísa bara til haldlagningarskýrslunnar í 
ákæruskjalinu.  Svarið við þeirri spurningu er nei.  Þetta kemur berlega 
fram dómi hæstaréttar í hæstaréttarmálinu nr. 102/2015.

Um var að ræða fíkniefnamál (ræktun) sem kom upp árið 2010.  Í 
ákæruskjali kom fram að ákærðu var m.a. gefið að sök að hafa sett að 
hafa síðla árs 2009 sett upp ræktunarstöðu fyrir og ræktað allt að 204 
kannabisplöntur í sölu- og dreifingarskyni.  Í ákærunni var að finna 
eftirfarandi upptökukröfu:  „Krafist er upptöku á framangreindum 
fíkniefnum sem lögregla lagði hald á við rannsókn málsins, samkvæmt 
6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001.  
Þá er krafist upptöku á þeim munum sem notaðir voru til framleiðslu 
kannabisplantnanna, með vísan til 7. mgr. 5. gr. sömu laga, sbr. muna-
skýrslur nr. [...] og [...] í máli 007-2010-[...] og nr. [...] í máli nr. 007-
2010-[...].“

Héraðsdómur, sem staðfestur var af hæstirétti, hafnaði hins vegar 
upptökukröfunni, hvað munina varðaði, og vísaði henni frá dómi með 
eftirfarandi orðum:  „Í ákæru er krafist upptöku „á þeim munum sem 

notaðir voru til framleiðslu kannabisplantnanna“.  Ekki er unnt að ráða 
af ákærunni við hvað er átt.  Þessi tilgreining upptökukröfu er ekki í 
samræmi við e-lið 1. mgr. 152. gr. laga nr. 88/2008 en gera verður þá 
kröfu að í ákæru séu taldir upp þeir munir sem krafist er að dæmdir 
verði upptækir.  Er þessi hluti upptökukröfunnar svo óljós að honum 
ber að vísa frá dómi.”

Lærdómur: 
•	 Í	málinu	var	upptökukröfu	hafnað	þar	sem	orðalag	hennar	þótti	of	

óljóst.  Einungis var talað um muni sem notaðir voru til framleiðslu 
kannabisplantnanna og látið nægja að vísa til haldlagningarskýrslna 
lögreglu til nánari útlistunar.

•	 Þessi	ónákvæmni	ákærandans	 leiddi	 til	þess	að	kröfunni	var	vísað	
frá.  Afleiðingar af slíkri frávísun eru þeir að lögreglan verður að 
afhenda sakborningum hina haldlögðu muni.  Þ.e.a.s. þá muni sem 
löglegt er að eiga.

•	 Dómurinn	áréttar	að	 telja	verður	upp	munina,	 sem	krafist	er	upp-
töku á, í sjálfu ákæruskjalinu.  Ekki nægir að vísa til haldlagningar-
skýrslunnar.  Einnig þarf upptalningin á mununum að vera svo ljós 
að dómari átti sig á því um hvaða muni er að ræða.

•	 Þessi	hæstaréttardómur	er	grundvallarfordæmi.	 	Hann	kallar	á	það	
að lögreglumenn og ákærendur samstilli verklag sitt þegar skráður 
er mikill fjöldi haldlagðra muna.  Ein leið gæti verið sú að skrá þá í 
ritvinnsluskjal svo nýta megi innsláttinn aftur þegar ákæra er samin.



Dansk Politi – vefútgáfa 
Veikindi lögreglumanna sem starfa á suður Sjálandi og Lálandi-
Falstur hafa aukist um 40% frá árinu 2013.  

Formaður svæðisdeildar danska landssambandsins á svæðinu, Kaj 
Rasmussen, er ekki í nokkrum vafa um að ástæðu þessa megi rekja til 
þess gríðarlega álags sem er á lögreglumenn á svæðinu og hefur verið í 
lengri tíma.

http://www.dansk-politi.dk/artikler/2016/maj/kredse-kaemper-med-
hoejt-sygefravaer#.VzMUd4SLSUk 

Dansk Politi 05/2015
„Ef við í staðinn veljum það sem við, sögulega séð höfum verið stolt af, 
þ.e.a.s. innihaldsríka vinnu í góðum félagsskap, munu hvorutveggja 
ánægja og stollt sem og framleiðni stíga marktækt innan opinbera 
geirans og mun hafa jákvæð áhrif um gervalla Danmörk.“
•	 Lars	 Bo	 Kaspersen,	 prófessor	 í	 opinberri	 stjórnsýslu	 við	 Kaup-

mannahafnarháskóla.
•	 Grein	eftir	Lars	Bo,	um	skipulagsbreytingar,	er	að	finna	í	þessu	blaði.

Dansk Politi 06/2015
Of fáar lögreglukonur eru í stjórnunarstöðum í dönsku lögreglunni 
skv. úttekt sem Dansk Politi gerði og birti ítarlegar greinar um í 6. 
tbl. Dansk Politi árið 2015.  Þannig eru einungis 4,4% kvenna meðal 
þeirra 910 stjórnenda sem teljast vera innan dönsku lögreglunnar.  Á 
sama tíma er hlutfall kvenna innan dönsku lögreglunnar um 14,3%.

Hlutfall kvenna innan íslensku lögreglunnar var 14% í upphafi árs 
2015 skv. tölum frá Ríkislögreglustjóranum sem birtar voru í 1. tbl. Lög-
reglumannsins árið 2015. 

Dansk Politi 01/2016
Langtímaveikindi eru og hafa verið að aukast meðal danskra lög-
reglumanna.  Þannig hefur meðaltal landtímaveikinda meðal lög-
reglumanna í Danmörku aukist úr 8,5 dögum árið 2014 í 9,2 daga 
árið 2015.

Meðaltal skammtímaveikinda hefur á sama tíma nánast staðið í stað 
en þannig var um 5,6% lögreglumanna frá vegna skammtímaveikinda 
árið 2013 á móti 5,3% árin 2014 og 2015.

Dansk Politi 02/2016
„Yfirstjórn lögreglunnar vinnur að því að hörðum höndum að skapa 
sem best starfsskilyrði fyrir lögregluna en það er klárt að þegar okkur 
er ætlað að leysa verkefni með allt öðrum hætti en við gerðum árið 
2014 að það skapar mikla pressu.  Þetta snýst um að bíta saman jöxl-
unum næstu tvö árin en þá mun ástandið verða allt annað.“
•	 Jens	Henrik	Højbjerg,	 ríkislögreglustjóri	 í	viðtali	við	Politiken	um	

vinnuálag á danska lögreglumenn.

„Ef lögreglan stendur frammi fyrir því að ná ekki að leysa verkefni sín 
innan þeirra ramma sem settir hafa verið gerum við ráð fyrir því að 
ríkisstjórnin stígi strax inn í og kalli saman formenn þingflokka til að 
leysa málið.“
•	 Trine	Bramsen	þingflokksformaður	Socialdemokraterne,	í	sms	skeyti	

til Politiken.

Polistidningen 02/2016
„Við fórum yfir 70 tilfelli þar sem lögregla beitti skotvopnum 
í störfum sínum.  Í 33 af þeim hefði komið sér mun betur ef 
lögregla hefði haft aðgang að rafstuðtækjum“, segir Kjell Borgs-
tröm öryggistrúnaðarmaður í Halland í viðtali við Polistidnin-
gen í tilefni af útkomu skýrslu um valdbeitingartæki sænsku 
lögreglunnar.

* * * * *

Þrír af hverjum fjórum lögreglumönnum 
í Svíþjóð, sem svöruðu netkönnun á vegum 
Landssambands sænskra lögreglumanna 
hafa ekki trú á því að nýlegar skipulags-
breytingar á sænsku lögreglunni muni auka 
skilvirkni starfseminnar eða sýnileika held-
ur þvert á móti.
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Erlendar fréttir
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Erlendar fréttir

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

stapaprent

Prentþjónusta 
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Þetta er orðið mikilvægasta vopn lögreglustjóranna. 
Niðurskurður fjárheimilda, ráðningarstopp, 
innkaupastopp og viðvarandi krísustemning.  

Í mars á þessu ári var farið með tíu ára gamlan Volvo XC70 lögregluhundabíl á 
verkstæði.  Þessi slitni bíll, sem búið var að aka 496.500 km. var að fara í skoðun.  
Niðurstaðan var skelfileg – sjö athugasemdir og bílinn tekinn úr umferð.  Það 
sem verra er að embættið hefur ekki ráð á því að endurnýja neinn af bílum þess 
fyrr en í fyrsta lagi árið 2017.  Því var gripið til þess ráðs að láta gera við bílinn, í 
stað þess að endurnýja hann, og hefur honum nú verið ekið vel yfir 500.000 km.

http://www.politiforum.no/no/nyheter/2016/mai/Dette+er+blitt+politimes-
ternes+viktigste+v%C3%A5pen.d25-T2JrY4N.ips 

Politi Forum 
– vefútgáfa
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„Opinber stjórnsýsla í kröggum“ er titill 
bókar sem Lars Bo Kaspersen, prófessor og 
kennari í opinberri stjórnsýslu við Kaup-
mannahafnarháskóla er meðhöfundur 
að.  Í gegnum fjölda viðtala við opinbera 
starfsmenn hefur hann og Jan Nørga-
ard, hinn höfundur bókarinnar, skrásett 
hvernig markmiðasetning (árangursstjórn-
unarsamningar – D. „måltal“) og krafan um 
skráningar á öllum sköpuðum hlutum gref-
ur undan faglegri nálgun.  En það er erfitt 
að kalla í gegnum hljóðmúrinn á embættis-
kerfi sem stendur vörð um sjálft sig, sem 
og pólitíkusa sem krefjast skjalfestinga á 
því í hvað skattpeningarnir fara.  Og þetta 
ástand varir þrátt fyrir að sá sem bendir á 
hlutina er sjálfur með í því að mennta og 
þjálfa framtíðar embættis- og pólitíkusa.

Ég hef aldrei hitt fyrir neinn sem hefur getað 
útskýrt fyrir mér virði markmiðasetningar eða 
hvernig henni er ætlað að virka?

„Já en hún virkar ekki.  Eitt af vandamál-
unum er að krafan um skjalfestingar hefur þau 
áhrif að þeim sem hún beinist að finnst eins 
og þeim sé ekki treyst til að sinna vinnu sinni.  
Ef við yfirfærum þetta yfir á lögregluna þá 
birtist þetta í vantrausti á milli hins almenna 
lögreglumanns og stjórnenda í lögreglu.  Eitt 
af vandamálunum er að það er ekki hægt að 
mæla gæði þjónustu heldur eingöngu hluti 
sem hægt er að festa hönd á og telja.  Lög-
reglumenn eru jú ekki hálfvitar.  Það er ekk-
ert kerfi til sem getur mælt út störf lögreglu.  
Þetta skapar ákveðna tilfinningu um tilgangs-
leysi þegar lögreglumönnum er gert það að 
nota vinnutíma sinn í að skrá hjá sér allskyns 
tilgangslausa hluti í stað þess að sinna al-
mennilegri löggæslu.  Hér birtist vandinn sem 
við er að glíma á milli hins almenna lögreglu-
manns og stjórnenda.“

En af hverju er þá kerfið sett upp með þessum 
hætti?

„Markmiðasetningin kemur vegna kröfu um 
hagræðingu og aukna skilvirkni í opinberum 
rekstri.  Út af fyrir sig er það jú gott mál að 
vera öruggur um það að hið opinbera sé að fá 
sem mest fyrir peningana.  Frummarkmiðið er 
s.s. sem slíkt gott og gilt.  Mér sýnist líka að 
opinberi geirinn hafi verið nokkuð snöggur til 

við að tileinka sér þetta markmið.  Reynslan 
hinsvegar sýnir okkur að það er ekki hægt að 
stýra opinberri stjórnsýslu með þeim stjórn-
unarverkfærum sem koma úr einka geiranum.  
Til velferðarríkisins eru einnig gerðar allt aðrar 
kröfur – kröfur um velferð – sem einkageirinn 
þarf ekki að standa undir.  Í tilfellum lögregl-
unnar eru slíkar kröfur t.a.m. krafan um traust, 
forvarnir, kunnáttan til að tala niður yfir-
spenntar aðstæður sem lögreglan kemur inn í 
o.s.frv.  Það er ekki hægt að leggja mælistikur 
á slíka hluti.  Það gengur einnig þvert gegn 
grunni starfsins, sem í raun mætti skilgreina 
sem ákveðna köllun.“

Af hverju hætta menn þá ekki að stjórna með 
þessum hætti?

„Það yrði afar sársaukafullt og erfitt að 
koma slíku í verk.  Stjórnendur hafa tileinkað 
sér þessar stjórnunaraðferðir, og um leið fjar-
lægst hinn faglega kjarna starfsins þ.a það 
myndi þurfa heildstæða endurskoðun á því 
hvernig stjórnendur hugsa.  Það myndi m.a. 
krefjast þess að stjórnendur settust niður og 
legðu niður fyrir sig markmið löggæslu.  Nú 
er staðan sú að fjárveitingar til löggæslu 
eru ákvarðaðar í samræmi við markmið og 
árangursstjórnunarsamninga.  Stjórnendur 
fá bónusa út frá afköstum starfsmanna og 
því hvernig þeim tekst til að uppfylla mark-
miðin sem nánar eru skilgreind í árangurs-
stjórnunarsamningunum.  Allt snýst um ein-
hver fáránleg markmið í stað þess að horfa til 
grunnmarkmiða löggæslu og því að halda úti 
lögreglu.  Það má í raun segja að þessir bón-
usar séu í raun lítillækkandi fyrir stjórnendur 
lögregluliðanna.  Trúa menn því ekki að lög-
reglustjórarnir, sem og aðrir stjórnendur í lög-
reglu, vinni vinnuna sína án þessa.“

Hvaða ráð hefur þú fyrir stjórnendur í dönsku 
lögreglunni?

„Stjórnendur verða að setjast niður og 
hugsa um hverslags rekstur það er sem þeir 
eru í forsvari fyrir.  Til hvers er lögregla í 
samfélaginu?  Lögreglan hefur nokkrar klárar 
skyldur – kjarnastarfsemi – sem er meiningin 
með þessu öllu saman.  Hvernig leysir maður 
þau verkefni?  Til þess þarf maður að vera í 
stöðugum og uppbyggilegum samræðum við 

samverkamenn sína um.  Sú leið sem á alls ekki 
að fara er að stýra í gegnum tímaskráningar 
og markmiðasetningu, til þess eins að geta 
sýnt fram á að maður er að framleiða.  Geri 
maður það tekur stjórnunin yfir og maður 
hleypur burt frá ábyrgðinni.  Þú færð ekki 
viðurkenningu sem stjórnandi við það eitt að 
mæta einhversstaðar.  Það gerist með því að 
eiga samtöl við og stofna til alvöru samræðna 
við starfsfólkið.“ 

Hvað getur maður gert, lengra uppi í stjórnun-
arlaginu, til að snúa af þessari braut?

„Það krefst inngrips allra sem hlut eiga 
að máli.  Allt frá hinu pólitíska embættis-
mannakerfi til sjálfra stjórnmálamannanna.  
En það er erfitt að skapa skilning á því að þessi 
stjórnunarstíll hefur gengið sér til húðar.  Ég 
átti samtal við Bjarne Corydon þegar hann var 
fjármálaráðherra og skýrði honum frá rann-
sóknarniðurstöðum okkar.  Hann er skarp-
greindur maður en hann hinsvegar trúði því 
ekki að það væri neitt að.“

Hverjar geta afleiðingarnar orðið, fyrir vel-
ferðarsamfélagið, við það að stjórna því með 
þessum hætti?

„Það sem við heyrum frá öllum starfs-
stéttum, frá hjúkrunarfræðingum, til kennara 
og lögreglumanna:  Ef þetta er sett á oddinn 
þá fjarlægist opinber þjónusta frá grunnþjón-
ustu sinni til þess eins að ná fram einhverjum 
markmiðum sem hafa enga meiningu.  Það 
eyðileggur starfsánægjuna.  Í stað þess að 
horfa og einblína á grunnþjónustuna hlaupa 
opinberir starfsmenn fram og aftur til að ná 
einhverjum markmiðum sem eingöngu eru 
sett niður markmiðanna vegna.  Það tekur 
tíma frá þjónustu við almenning og það gerir 
velferðarsamfélagið óeffektívt.“

 

Lögreglumenn eru 
jú ekki hálfvitar

Grein þessi er þýdd úr Dansk Politi 
nr. 06/2015.  Dansk Politi er 
fagtímarit landssambands 
danskra lögreglumanna.

Umtalsverð gagnrýni hefur komið fram, 

undanfarin ár, á það sem kallað hefur 

verið nýsköpun í ríkisrekstri og má að 

hluta til rekja til enska heitisins New Pu-

blic Management.  Gagnrýnin beinist að 

því að verið er að nota stjórnunarmódel 

úr rekstri virðisaukaskapandi starfsemi 

(rekstri fyrirtækja) í opinberri þjónustu, 

sem oftar en ekki hefur að meginmark-

miði þjónustu sem hvorki er hægt að 

festa hönd á né bera mælistiku við.

Dr. Rex Degnegaard fjallaði nokkuð um 

þennan stjórnunarstíl, og hvernig hann 

gengur ekki upp í rekstri t.d. löggæslu, í 

doktorsritgerð sinni sem hann skrifaði 

um skipulagsbreytingarnar sem urðu 

á dönsku lögreglunni árið 2007.  Rit-

gerð hans, sem birt var í júlí 2010, ber 

heitið „Strategic Change Management 

– Change Management Challenges in 

the Danish Police Reform“ en hana má 

nálgast á internetinu til aflestrar.  
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Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.
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Landsmót ÍSL í innanhússknattspyrnu 2016

Dagana 11. - 12. mars 2016 heimsótti fjöl-
mennur hópur lögreglumanna og maka 
Ólafsvík heim.  Tilefnið var 41. Landsmót 
lögreglumanna í innanhússknattspyrnu.  

Mótið í ár var með þeim fjölmennari enda 
voru það ellefu lið sem hófu leik á föstudeg-
inum.  Þá höfðu fjögur lið afboðað þátttöku 
en ljóst er að áhuginn er mikill fyrir þessum 
mótum.

Mótið var sett upp með þeim hætti að allir 
fengju að spila við alla enda hefur sú leið reynst 
skemmtileg í gegnum tíðina.    

Þrátt fyrir smá hafgolu komust öll liðin til 
Ólafsvíkur og hófu leik á settum tíma.  Ljóst var 
strax í byrjun að mótið yrði mjög jafnt en mörg 
lið höfðu á að skipa góðum knattspyrnumönn-
um sem hafa unnið mótin í gegnum tíðina.   

Fljótlega á föstudeginum varð þó ljóst að eitt 
af sterkari liðunum þyrfti að draga sig úr keppni 
vegna meiðsla leikmanna en í fyrsta leik meidd-
ust tveir leikmenn. Varamaður mótsins var 
fenginn til að fylla í skarðið fyrir annan þeirra 
en þegar ljóst var að tveir leikmenn væru úr leik 
ákvað lið Héraðssaksóknara að draga lið sitt úr 
keppni og mæta fjölmennari og sterkari á næsta 
ári.   

Mótið spilaðist skemmtilega og eftir að lið 
Héraðssaksóknara, sem hafði gert nokkur 
jafntefli, dró sig úr keppni voru það lið RLS1, 
LRH/ÁFD, Hafnarfjarðar, Vesturlands 1 og 
Suðurnesja sem voru öll í góðu færi við sigur 
í mótinu.  

Baráttan var mikil sem áður en þrátt 
fyrir það komumst við í gegnum mótið 
án alvarlegra meiðsla sökum samstuðs en 
blessunarlega hefur það sloppið nú í nokkur 
ár og menn líklega farnir að kunna sig í sam-
skiptum við kollegana.  

Einn bar þó af varðandi baráttu og fyrir-
skipanir til liðsfélaga sinna.  Voru tilskipan-
irnar af öllum toga vinalegar og ekki svo 
vinalegar eins og gerist og gengur í hita 
leiksins.  Af þeim sökum hlaut sá kappi ein-
róma kosningu þegar kom að því að kjósa 
„Jákvæðasta leikmann mótsins“.  Ólafur 
Örvar hlaut í ár litla samkeppni í þessari 
kosningu nema þó einna helst frá liðsmönn-
um Vesturlands 2 sem brostu næstum allt 
mótið og höfðu gaman af,  nema svona rétt 
á meðan verið var að dúndra á þau í einum 
leiknum þar sem markatalan skipti máli!

Það er mál manna að komið sé að því að 
skipta út þeirri reglu að markatalan skipti 
máli í niðurröðun í sæti og gefa leikjum 
sterkari liðanna, þ.e. þeirra sem eru að 
berjast um sæti meira vægi.  Þetta sáu menn 
svart á hvítu á þessu móti því miður og 
hefði slíkt dúndur geta skipt máli þegar kom 
að úrslitum mótsins.  Sem betur fer gekk 
dúndrið ekki upp að þessu sinni og þeir sem 
hlutu flest stig sigruðu í mótinu.   Mig langar 
þó að hægja á og taka það sérstaklega fram 

að ég er ekki að „skjóta“ á það eða þau lið 
sem tóku þátt í dúndrinu heldur vekja okkur 
öll til umhugsunar um að breyta þurfi regl-
unum.

Fyrri degi lauk seint á föstudeginum en 
að því loknu beið okkar rjúkandi fínn ham-
borgari á veitingastaðnum Hraun sem gerði 

vel við okkur allt mótið.  Fengum við góð 
tilboð á mat og drykk ásamt því sem eigand-
inn setti upp fyrir okkur frábæra tónleika á 
föstudagskvöldinu.  Fékk hann tvo frábæra 
trúbadora til að syngja stemninguna í okkur 
og fengu sumir styttri svefn en stefnan var á 
fyrir leiki laugardagsins.

LRH/ÁFD

LRH/Hafnarfjörður LRH/Ákæruvogur Vesturland2

LRH/UMFD RLS1 RLS2

 Lokastaða   Stig Mörk Mismunur 
1. LRH/ÁFD 16 34 - 13 21 
2. RLS 1 14 39 - 11 28 
3. Vesturland 1 13 36 - 19 17 
4. Suðurnes 12 37 - 20 17 
5. LRH/Hafnarfjörður 12 31 - 18 13 
6. LRH 1 6 22 - 30 -18 
7. RLS 2 5 13 - 24 -11 
8. LRH/UMFD 4 17 - 32 -15 
9. LRH/Ákæruvogur 2 9 - 34 -25 

10. Vesturland 2 2 7 - 44 -37 
11. Héraðssaksóknari 0 0 - 0 0 

	  

Úrslit leikja   LRH/ LRH/   LRH/ LRH/           

              LRH1 ÁFD Umfd. Suðurnes Hafnarfj. Ákærusv. Vesturl.2 RLS2 RLS1 Héraðss. Vesturl.1 
LRH1   3 - 3 3 - 2 3 - 4 4 - 4 1 - 3 3 - 2 3 - 3 1 - 2 - 1 - 7 
LRH/ÁFD 3 - 3   6 - 2 4 - 4 2 - 1 4 - 0 6 - 0 3 - 1 2 - 1 - 4 - 1 
LRH/UMFD 2 - 3 2 - 6   2 - 8 0 - 5 3 - 0 4 - 2 1 - 1 0 - 4 - 3 - 3 
Suðurnes 4 - 3 4 - 4 8 - 2   2 - 2 6 - 2 6 - 0 4 - 0 2 - 5 - 1 - 2 
LRH/Hafnarfjörður 4 - 4 1 - 2 5 - 0 2 - 2   4 - 3 7 - 0 2 - 1 2 - 5 - 5 - 3 
LRH/Ákærusvið 3 - 1 0 - 4 0 - 3 2 - 6 3 - 4   0 - 3 0 - 1 0 - 7 - 1 - 5 
Vesturland2 2 - 3 0 - 6 2 - 4 0 - 6 0 - 7 3 - 0   0 - 4 0 - 9 - 0 - 5 
RLS2 3 - 3 1 - 3 1 - 1 0 - 4 1 - 2 1 - 0 4 - 0   1 - 5 - 1 - 6 
RLS1 2 - 1 1 - 2 4 - 0 5 - 2 3 - 1 7 - 0 9 - 0 5 - 1   - 3 - 4 
Héraðsaksóknari - - - - - - - - -   - 
Vesturland1 7 - 1 1 - 4 3 - 3 2 - 1 3 - 5 5 - 1 5 - 0 6 - 1 4 - 3 -   
	  

IceBike 
mótorhjólaverslun
Iðavöllum 10, 230 Reykjanesbæ

Sími 421 5452
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Tillaga 1

Birgir E

Kökugerð HP
Logo

Tillaga 3

KÖKUGERÐ HP

Á laugardagsmorgninum hófust leikar kl. 9 
eða 30 mínútum eftir að áætlað  var en ákveð-
ið var að leyfa mönnum, og konum, að sofa 
aðeins lengur þar sem lið Héraðssaksóknara 
hélt heim á leið eftir leiki föstudagsins.  

Allt gekk vel fyrir sig og menn höfðu 
gaman af fram eftir laugardeginum í golunni.  
Konurnar fengu smá sérmeðferð en Hjör-
dís fór með þær í „kvennaferð“ um útnes 
Snæfellsness.  Komu þær við í versluninni 
Blómsturvellir en þá verslun ættu allir að 
kíkja á ef þið eigið leið um nesið.  Verslunin 
er staðsett á Hellissandi og borgar ekki krónu 
fyrir þessa auglýsingu!   Í versluninni er allt 
frá sprittkertum að þvottvélum.   Tekið var 
vel á móti þeim en þær héldu síðan í óvissu-
ferð sem endaði í Vatnshelli.  Vatnshellir er 
sömuleiðis eitthvað sem fólk ætti að kynna 
sér á ferðalaginu um Snæfellsnesið.  

Þegar síga fór á laugardaginn varð ljóst að 
hver leikur var mikilvægur.  Lið LRH/ÁFD 
og RLS1 héldu sínu striki og höfðu smá for-
skot á önnur lið.   Það var ekki fyrr en lið 
Vesturlands 1 sigraði lið RLS1 að LRH/ÁFD 
gat farið að fagna enda þá komnir með pálm-
ann í hendurnar og gátu farið að gæla við 
sigurinn!

Eins og ég sagði í upphafi spilaðist mótið 
mjög skemmtilega og efstu lið voru mjög 
jöfn. Lið LRH/ÁFD sigraði mótið með 16 
stigum en RLS 1 endaði með 14 stig.  Í þriðja 
sæti með 13 stig voru síðan heimamenn í 
Vesturlandi 1 en þar á eftir komu Suður-
nes og LRH/Hafnarfjörður.    Bæði Suður-
nes og LRH/Hafnarfjörður gátu náð þriðja 
sætinu í lokaleik mótsins en með sigri hefðu 
Suðurnesin tekið þriðja sætið af Vesturlandi.  
LRH/Hafnarfjörður þurfti hinsvegar að eiga 
stjörnuleik og sigra með fimm mörkum til 
að ná þriðja sætinu.    Fóru leikar hins vegar 
þannig að menn urðu sáttir með jafntefli og 
þannig tryggja greinarhöfundi bronsverð-
laun, takk fyrir það.   Vissulega lagði ég upp 
með það við bæði lið að vera sátt með jafnt-
efli fyrir leik og eigið þið leikmennirnir bestu 
þakkir fyrir að virða það!

Eftir jafnt og skemmtilegt mót þar sem að-

staðan var til fyrirmyndar, sem og þjónustu-
lund starfsmannsins í íþróttahúsinu, héldu 
menn í pottinn fyrir lokahófið.  

Lokahófið var síðan á veitingahúsinu 
Hraun þar sem maturinn klikkaði ekki frekar 
en áður.  Eftir að menn höfðu gætt sér á 
ljúffengri 300 gramma nautalund voru veitt 
verðlaun fyrir eitt og annað. 

Auk verðlaunanna sem Ólafur Örvar hlaut 
fékk Lúðvík Kristinsson verðlaun fyrir atvik 
mótsins.  Var sömuleiðis ekki mikil barátta 
um þau verðlaun þar sem Lúlli var hreinlega 
veiddur í net um mitt mótið þegar bremsurn-
ar gáfu sig og Lúlli endaði flæktur í netinu, 
á bakvið markið!  Var hann svo flæktur að 
út varð að kalla netaviðgerðarmenn til að 
losa framherjann og laga möskvana, sem 
sagðir voru heldur smáir...   Það var einna 
helst Eiríkur varamaður mótsins Valberg 
sem veitti Lúlla einhverja smá samkeppni 
um atvik mótsins en þegar hann fór inná hjá 
Héraðssaksóknara voru liðnar 10 sekúndur 
hafði hann átt tvær tilraunir á eigið mark...og 
skorað eitt sjálfsmark!

Prúðasta liðið var kosið lið Vesturlands 2.  
Höfðu þau á að skipa afar prúðum leikmönn-
um sem aldrei tuðuðu, vældu eða annað á 
meðan á leik stóð – jafnvel þó dúndrað væri 
á þau.   

Markahæsti leikmaðurinn var Ólafur Jóns-
son úr RLS1 en hann skoraði 18 mörk og þá 
var Róbert Örn Guðmundsson úr LRH/ÁFD 
kjörinn leikmaður mótsins en um yfirburða 
kosningu var að ræða þar sem hann var vel 
að titlinum kominn.  Róbert varði tvö víti 
og skoraði mikilvæg mörk á mikilvægum 
augnablikum á mótinu og má segja að hann 
hafi öðrum fremur tryggt LRH/ÁFD sigur-
inn þetta árið, þó aðrir hafi átt sína spretti.  

Í þriðja sæti varð lið Vesturlands 1 (Akra-
nes, Borgarnes, Snæfellsnes)  Í öðru sæti varð 
lið RLS 1 með afar öfluga leikmenn úr sér-
sveit en meistarar 2016 voru sem fyrr sagði 
lið LRH/ÁFD sem hafði keypt öflugan liðs-
mann Sérsveitar – Rúnólf Þórhallsson fyrir 
mótið. 

Óhætt er að segja að allt hafi gengið upp, 

nema veðrið, og almenn ánægja með heim-
sóknina í Ólafsvík þar sem íþróttaaðstaðan 
er öll til fyrirmyndar og ber þess sérstaklega 
að geta hér að aðstaðan stendur öðrum emb-
ættum til boða ef menn vilja flytja mótið í 
Ólafsvík.   Lokahófinu lauk síðan með dans-
leik í Félagsheimilinu Klifi þar sem Björn 
Jörundur, Andrea Gylfa og Stebbi Hilmars 
tóku nokkra af þekktustu slögurum íslands-
sögunnar.  

En til ykkar sem komuð,  bestu þakkir fyrir 
komuna í Ólafsvík.  Ég vona að þið hafið átt 
góðan tíma á Snæfellsnesinu.  Þið vitið af 
rjúkandi heitu kaffi ef þið eigið leið um Snæ-
fellsnesið en við erum með voða fína kaffivél 
á löggustöðinni þangað sem þið eruð ávallt 
velkomin. 

Jón Gunnar Sigurgeirsson

LRH1 Sérstakur saksóknari Suðurnes 

Vesturland1

Skjár - sjónvarp RGB:  
Blátt:  0 - 63 - 124
Rautt: 204 - 36 - 30



 29 28

NEYÐARNÚMERIÐ 
í 20 ÁR

Skotmót ÍSL fyrir árið 2015 fór fram, í að-
stöðu Skotfélags Vesturlands, í  Borgarnesi 
26. og 27. febrúar 2016.  Mótinu var frestað 
sl. haust vegna lítillar þáttöku.  Nú kvað 
hinsvegar við annan tón og mættu 21 lög-
reglumenn til keppni.

Á landsmótum ÍSL er keppt í þremur skot-
greinum, loftbyssu, opnum flokki og Glock.  
Venju samkvæmt voru keppendur langflestir 
í glockkeppninni eða 21 en 7 af þeim kepptu 
einnig í hinum greinunum.

Úrslit voru eftirfarandi

Opinn flokkur:
1.  Ómar Jónsson  LVL 503 stig
2.  Kristján Ingi Hjörvarsson  LVL 491 stig
3.  Ólafur Egilsson  LSR 487 stig

Opinn flokkur – sveitakeppni
1.  Sveit LVL 

Jón Arnar Sigurþórsson
Ómar Jónsson
Kristján Ingi Hjörvarsson 1472 stig

2.  Blönduð sveit LRH og LSR
Ólafur Egilsson
Gísli Þorsteinsson
Þórir Ingvarsson 1401 stig

Loftbyssa:
1.  Þórir Ingvarsson 

LRH   358 stig + 5 innri tíur
2.  Ólafur Egilsson

LVL   358 stig + 4 innri tíur
3.  Ómar Jónsson

LVL   343 stig

Landsmót ÍSL í skotfimi 2015

Sú staða kom upp að Ólafur og Þórir voru 
hnífjafnir eftir talningu.  Þegar það gerist gild-
ir sú regla að taldar eru svonefndar innri tíur, 
þ.e. þau skot sem lenda innan við miðja tíuna 
(10,5 eða hærra).  Þórir reyndist vera með 5 
innri tíur og Ólafur 4.  Jafnara getur það varla 
orðið.

Loftbyssa - Sveitakeppni:
1.  Blönduð sveit LRH og LSR

Ólafur Egilsson
Gísli Þorsteinsson
Þórir Ingvarsson 1057 stig

3.  Sveit LVL 
Jón Arnar Sigurþórsson
Ómar Jónsson
Kristján Ingi Hjörvarsson 1008 stig

Glock keppni
1.  Kristján Ingi Hjörvarsson  LVL 229 stig
2.  Guðlaugur Freyr Jónsson  LRH 226 stig
3.  Gísli Þorsteinsson  LRH 216 stig

Glock keppni – Sveitakeppni
1.  Sveit LRH

Kolbrún Jónsdóttir
Guðlaugur Freyr Jónsson
Marinó Ingi Emilsson 605 stig

2.  Blönduð sveit LRH og LSR
Ólafur Egilsson
Gísli Þorsteinsson
Þórir Ingvarsson 595 stig

3.  Sveit LVL 
Jón Arnar Sigurþórsson
Ómar Jónsson
Kristján Ingi Hjörvarsson 576 stig

Úrslit mótsins má svo skoða í heild á heima-
síðu ÍSL islsport.is.  

Góð stemming var á mótinu og kátt á hjalla.  
Einhverjir keppenda höfðu orð á því að ilmur-
inn af nýbökuðum vöfflum sem bornar voru 
fram á mótinu ásamt smurbrauði,  hafi truflað 
einbeitinguna hjá þeim. Greinilega hugur í 
þáttakendum að gera enn betur á næsta lands-
móti sem verður í haust.  Margt rætt og m.a 
kom fram athyglisverð hugmynd um að stilla 
upp einhverskonar stigagjöf fyrir heildarmótið 
og útnefna þannig skotmann mótsins.  Hug-
mynd sem er allrar athygli verð og algjörlega 
þess virði að skoða betur.  

Frá vinstri Ómar Jónsson og Þórir Ingvarsson, 
á myndina vantar Ólaf Egilsson. Verðlauna-
hafar í Loftbyssu.   

Frá vinstri Gísli Þorsteinsson, Guðlaugur Freyr Jónsson og Kristján Ingi Hjörvarsson verðlauna-
hafar í Glockbyssu.

Sveit LVL sem sigraði í Opnum flokki í sveitakeppni, frá vinstri Jón Arnar Sigurþórsson, Ómar 
Jónsson og Kristján Ingi Hjörvarsson
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Mótalisti:  2016
 Umsjón/mótsstaður  Dags.

Landsmót: Úrslit leikja   LRH/ LRH/   LRH/ LRH/   
       
         
  
  LRH1 ÁFD Umfd. Suðurnes Hafnarfj. Ákæruv. 
Vesturl.2 RLS2 RLS1 Héraðss. Vesturl.1
LRH1   3 - 3 3 - 2 3 - 4 4 - 4 1 - 3 
3 - 2 3 - 3 1 - 2 - 1 - 7
LRH/ÁFD 3 - 3   6 - 2 4 - 4 2 - 1 4 - 0 6 - 0 
3 - 1 2 - 1 - 4 - 1
LRH/UMFD 2 - 3 2 - 6   2 - 8 0 - 5 3 - 0 
4 - 2 1 - 1 0 - 4 - 3 - 3
Suðurnes 4 - 3 4 - 4 8 - 2   2 - 2 6 - 2 
6 - 0 4 - 0 2 - 5 - 1 - 2
LRH/Hafnarfjörður 4 - 4 1 - 2 5 - 0 2 - 2   4 - 3 
7 - 0 2 - 1 2 - 5 - 5 - 3
LRH/Ákærusvið 3 - 1 0 - 4 0 - 3 2 - 6 3 - 4   
0 - 3 0 - 1 0 - 7 - 1 - 5
Vesturland2 2 - 3 0 - 6 2 - 4 0 - 6 0 - 7 3 - 0   
0 - 4 0 - 9 - 0 - 5
RLS2 3 - 3 1 - 3 1 - 1 0 - 4 1 - 2 1 - 0 

Evrópumót lögreglumanna í Viðavangshlaupi 

Á haustdögum 2015 auglýsti ÍSL eftir áhuga-
sömum lögreglumönnum til að bjóða sig 
fram til að keppa fyrir hönd íslenskra lög-
reglumanna í Evrópumóti lögreglumanna í 
víðavangshlaupi eða Cross country running.  
Vegalengdirnar í þessu hlaupi voru þannig 
að karlar hlypu 12 km og konur 8 km.

Þó nokkrir lýstu yfir áhuga á því að taka þátt 
í undirbúningnum en þegar til kastana kom þá 
stóðu eftir 4 lögreglumenn þau Aldís Hilmars-
dóttir, Ragna Hjartardóttir frá LRH og Birgir 
Már Vigfússon og Hinrik Geir Jónsson frá RLS

Gunnar Páll Jóakimsson hinn þekkti frjáls-
íþróttaþjálfari var ráðinn þjálfari hópsins og 
setti hann upp æfingar og plön fyrir hópinn,  
þá var keppendum gert að taka þátt í 4 Powe-
rade hlaupum (10km) auk tveggja annara 
hlaupi í undirbúningnum.  Hlaupaform fyrir 
víðavangshlaup er talsvert ólíkt venjulegum 
götuhlaupum því mikill styrkur þarf að vera 
fyrir hendi til að takast á við brekkur, gras, 
malarstíga og stundum gljúpan jarðveg.

Þann 21 mars var hópurinn klár til brott-
farar frá Keflavík til Birmingham, fararstjóri 
var Jóhann Karl Þórisson LRH og liðsstjóri var 
Hafdís Björk Albertsdóttir LRH

Bretarnir tóku á móti okkur á flugvellinum 
og var okkur ekið rakleiðis á hótelið sem var 
sveitahótel utan við borgina Coventry, fínasta 
hótel með sundlaug og líkamsræktaraðstöðu 
svo eitthvað sé nefnt.  Allt í kring voru sveitir 
Bretlands með kýr á beit, sauðfé með lömb sín 

og hestar, sannkölluð sveitarómantík
Þar sem engin dagskrá var fyrsta daginn þá 

hélt hópurinn fljótlega inn í miðborg Coventry 
til að skoða og versla.  Coventry er aldargamall 
verslunarbær sem stendur á gömlum krossgöt-
um i Englandi og þar var mikil verslun upp úr 
árinu 1000 og næstu aldir þar á eftir,  í stríðinu 
var mikil hergagna framleiðsla  í borginni og 

flugvélar hersins framleiddar þar í stórum stíl, 
af þeim sökum var borgin mjög illa úti í stríð-
inu og er varla að finna heillegt gamalt hús þar 
í borg enda var hún sprengd meira og minna í 
tætlur.  Í dag eru helstu bílaverksmiðjur Eng-
lendinga í nágrenninu

Á öðrum degi var haldið að brautinni og 
keppendum gafst kostur á að skoða brautina 

og prufa undirlagið.  Allir voru sammála að 
brautin væri bráðskemmtileg blanda af grasi 
möl, drullu og tveim góðum brekkum, brautin 
var 4 km og til stóð að stúlkurnar hlypu tvo 
hringi en  strákarnir þrjá.

Hefðbundin opnunarhátið var síðan um 
kvöldið þar sem keppendur þáttökuþjóðanna 
gengu fylktu liði á eftir þjóðfána sínum inn 
í hátíðarsalinn.  Fánaberi Íslands var Ragna 
Hjartardóttir og tók hún sig vel út í hátíðar-
búningi lögreglunnar með fánann í hönd.  
Eftir að fulltrúi keppenda og dómara höfðu 
flutt eyðstaf sinn um Fair Play og formaður 
USPE haldið setningarræðuna var haldið til 
kvöldverðar.

Á keppnisdag voru keppendur ferjaðir í 
rútum að Princethorpe skólanum þar sem 
hlaupabrautin hafði verið sett upp.  Allt starfs-
fólk keppninnar bæði brautarverðir og dómarar 
voru fyrsta flokks enda höfðu þau öll unnið á 
síðustu ólympiuleikum við sömu störf, ljóst var 
að Bretarnir tjölduðu öllu sínu besta við fram-
kvæmd mótsins.

Stundvíslega kl. 12:00 voru stúlkurnar ræstar 
af stað, það var ljóst strax í byrjun að hraðinn 
væri mikill og að íslensku keppendurnir yrðu 
í vandræðum, ráku þær lestina lengi vel en á 
endasprettinum náði Ragna einum að Ítölsku 
konunum og smeygði sér fram úr henni.  Svo 
fór þó að Aldis rak lestina að þessu sinni. Kepp-
endur i kvennaflokki voru 47. 

Ragna hljóp þessa 8 km á tímanum 41:36 og 
lenti í 45 sæti.

Aldís hljóp á tímanum 44:27 og lenti í 47 sæti.
Sigurvegarinn varð Tabea Themann frá 

Þýskalandi á tímanum 29:07 (sem jafngildir 
því að stilla hlaupabrettið á 16.8 og hlaupa á 
þeim hraða í 8 km.)  þess má geta að 5 fyrstu 
voru allar undir 30 mín.

Sem dæmi um hraðann má geta þess að 
sigurvegari í norðurlandamóti lögreglumanna 
í maraþonhlaupi, sem reyndar sigraði Reykja-
víkurmaraþon kvenna einnig varð í 10 sæti í 
þessu hlaupi á 30:58

Stundvíslega kl. 13:00 voru karlarnir ræstir 
af stað, í fyrstu mætti ætla að um keppni í 
100 spretthlaupi væri að ræða því slíkur var 
hraðinn í byrjun.  Eftir fyrsta hring varð ljóst 
að gríðarlegur hraði var i þessu hlaupi og ís-

lensku strákarnir yrðu í vandræðum einnig, 
þeir sýndu þau mikla þrautsegju og tíndu upp 
nokkra keppendur þannig að þegar upp var 
staðið þá urðu sex keppendur fyrir aftan þá.  
90 karlar tóku þátt í hlaupinu

Birgir Már hlóp á tímanum 48:29 og lenti í 
83.sæti

Hinrik Geir hljóp á timanum 49:22 og lenti 
í 84.sæti

Sigurvegarinn var Manuel Stockert frá 
Þýskalandi á tímanum 35:50 sem er fáheyrður 
tími (sem jafngildir því að stilla brettið á 20,3 
og halda þeim hraða í 12 km)  Næstu 3 voru 
allt Þjóðverjar allir á bilinu 37:10-37:30

Þjóðverjar unnu einnig liðakeppnina í 
kvenna og karlaflokki með yfirburðum. 16 lið 
voru skráð í karlaflokki og 7 lið í kvennaflokki

21 þjóð mætti til leiks.
Glæslegt lokahóf var síðan haldið um kvöld-

ið þar sem verðlaun voru veitt, mótinu slitið 
og USPE fáninn brotinn saman og afhentur 
Rússlandi sem mun halda næsta mót sem er 
Evrópumót lögreglumanna í blaki kvenna.  
Eftir glæsilegan málsverð þá var splæst í ABBA 
tónleika og dansin tók öll völd fram eftir nóttu

Fyrir hönd ÍSL vil ég þakka íslensku kepp-
endunum fyrir fórnfýsi og fagmennsku í 
undirbúningi og keppni fyrir hönd íslenskra 
lögregumanna, þau voru til fyrirmyndar bæði 
innan vallar og utan og við vöktum verðskuld-
aða athygli eins og oft áður, litla Ísland meðal 
stórþjóðanna.

Jóhann Karl Þórisson

- var  haldið við Princethorpe College, í Warwick skíri í Englandi 23 mars 2016

Kvennaflokkur við ræsingu.

Ragna með breskum lögreglumanni. 

Frá vinstri Aldís Hilmarsdóttir, Birgir Már Vigfússon, Hinrik Geir Jónsson, Ragna Hjartardóttir, Hafdís Björk Albertsdóttir og Jóhann Karl Þórisson.



 


