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Jákvæð viðhorf til lögreglu
Fyrsta ársskýrsla lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu lítur nú dagsins ljós. Í þessari skýrslu er
leitast við að varpa sem bestu ljósi á fyrsta starfsárs embættisins, sem var bæði viðburðaríkt og
gefandi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er meðal yngstu ríkisstofnana á landinu, rétt ríflega árs gömul
þegar þetta er ritað. Hún hóf þó ekki göngu sína án reynslu eða þekkingar enda er hún byggð
upp á grunni þriggja öflugra stofnana og þeirra starfsmanna sem þar störfuðu; lögregluembættanna í Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi. Stefna embættisins var mörkuð bæði á grunni
þeirra markmiða sem lagt var upp með í tengslum við nýskipan lögreglumála sem og á þeim
grunni sem framangreindar þrjár stofnanir höfðu mótað af kostgæfni á undanförnum árum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu býr að þessari reynslu og stefnumótunarvinnu forvera sinna
og er um leið þeirrar gæfu aðnjótandi að hjá embættinu starfar afar hæfur og samhentur hópur
fólks sem unnið hefur að því á liðnum árum að auka og efla öryggi á höfuðborgarsvæðinu öllu.
Eitt af mörgum lykilatriðum í starfsemi embættisins er að greina stöðu mála og þá þróun sem
blasir við eða er framundan á mismunandi sviðum. Á þeim grunni er síðan lagt á ráðin um viðbrögð
af hálfu lögreglu í samræmi við fyrirliggjandi stefnu og markmið. Í október 2007 var gefin út
af embættinu skýrslan Afbrot á höfuðborgarsvæðinu, þar sem fjallað er um dreifingu tilkynntra
brota árin 2005 og 2006 eftir svæðum sem og reynslu íbúa af lögreglu, öryggi og afbrotum.
Í skýrslunni er að finna mikilvægar grundvallarupplýsingar fyrir lögregluna og um leið
framtíðarviðmið, bæði varðandi öryggi á höfuðborgarsvæðinu og öryggistilfinningu íbúa.
Í skýrslunni kemur margt athyglisvert fram um dreifingu tilkynntra brota sem þegar hefur breytt
ýmsu í áherslum og skipulagi á einstaka sviðum innan embættisins. Í skýrslunni er ekki einungis
horft til stöðu mála samkvæmt skrám lögreglu heldur var einnig farin sú leið að kanna viðhorf
íbúa til lögreglunnar og reynslu þeirra af lögreglu, öryggi og afbrotum. Ein af ánægjulegum
niðurstöðum þeirrar könnunar er að um 90% íbúa á höfuðborgarsvæðinu telja lögreglu skila
mjög eða frekar góðu starfi í sínu hverfi. Þessi góða niðurstaða undirstrikar umfram margt annað
það jákvæða viðhorf sem fólk hefur almennt til starfa lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það
verður verkefni komandi ára að viðhalda þessari góðu stöðu og efla enn frekar eins og kostur er.
Stefán Eiríksson lögreglustjóri
5
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STOFNUN LÖGREGLUNNAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Stofnun lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, LRH, átti sér
nokkurn aðdraganda. Árið 2003 hófst vinna fyrir tilstilli Björns
Bjarnasonar, dóms- og kirkjumálaráðherra, undir yfirskriftinni
nýskipan lögreglumála. Verkefnastjórn tók til starfa og skilaði
hún ítarlegri skýrslu í ársbyrjun 2005.
Í skýrslunni voru lagðar fram hugmyndir og tillögur að skipulagi
og stefnu í löggæslumálum. Við tók framkvæmdanefnd sem
vann frekar úr tillögunum í samráði við helstu hagsmunaaðila.
Í ársbyrjun 2006 lagði svo dóms- og kirkjumálaráðherra fram
frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögunum. Það var
tekið fyrir og samþykkt á Alþingi þá um vorið.
Um leið hófst undirbúningur að framkvæmd breytinganna. Í
þeim fólst m.a. stofnun nýs lögregluembættis á höfuðborgarsvæðinu. Gert var ráð fyrir að lögregluembættin þrjú sem fyrir
voru, lögreglan í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði, yrðu lögð
niður. Í staðinn kæmi embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, sem tæki við verkefnum og skyldum þeirra embætta
sem áður voru nefnd.
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Markmið og áhersluatriði
Sumarið 2006 var Stefán Eiríksson skipaður lögreglustjóri á
höfuðborgarsvæðinu. Hlutverk hans næstu mánuðina var að
undirbúa stofnun hins nýja embættis. Eitt af fyrstu verkum
lögreglustjórans var að setja embættinu markmið.
Jafnframt voru dregin fram helstu áhersluatriði í starfsemi þess
en hvorutveggja var gert í samvinnu við aðra lykilstjórnendur
embættisins.

Í framhaldinu var skipuriti stillt upp og verka-

skiptingu komið á hjá stjórnendum. Unnið var jafnframt að
úthlutun verkefna til starfsmanna.
Á haustmánuðum 2006, eða í byrjun október, voru kynnt drög
að grundvallarstefnumótun LRH. Í þeim kom fram að haft væri
að leiðarljósi að auka öryggi og öryggistilfinningu þeirra sem
búa, starfa og dvelja á höfuðborgarsvæðinu.
Jafnframt að sett væru markmið um fækkun afbrota á nánar
afmörkuðum sviðum. Einnig voru skilgreindir fimm lykilþættir
sem mestu skiptu til að ná markmiðum LRH en þeir eru:
Aukin sýnileg löggæsla, efld hverfa- og grenndarlöggæsla
og forvarnastarf í samvinnu við sveitarfélög, stofnanir,
fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga.
Betri og skilvirkari rannsókn sakamála.
Traust og fagleg þjónusta á öllum sviðum.
Skilvirk miðlun upplýsinga bæði innan embættisins og
gagnvart almenningi.
Bætt nýting fjármuna.
11

Ársskýrsla 2007

Nýskipan lögreglumála
Grundvallarstefnumótun LRH var í samræmi við áherslur dómsog kirkjumálaráðherra og þau markmið sem að var stefnt með
nýskipan lögreglumála. Stofnun embættisins var jafnframt einn
liður af mörgum í umfangsmiklum breytingum á skipulagi og
stjórnun lögreglumála sem tóku gildi 1. janúar 2007. Sama dag
tók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu formlega til starfa.
Frá fyrsta starfsdegi embættisins var unnið frekar að því að
skilgreina grundvallarstefnumótun og áhersluatriði á einstaka
sviðum og deildum LRH.
Í tengslum við nýskipan lögreglumála var unnið að löggæsluáætlun 2007-2011 en hún var gefin út vorið 2007. Í desember
sama ár var skrifað undir árangursstjórnunarsamning við embætti ríkislögreglustjóra. Í kjölfarið var unnið að langtímaáætlun
og nánari skýringu á grundvallarstefnu, markmiðum og áhersluatriðum LRH.
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Framtíðarsýn LRH
Stefna LRH er að auka öryggi og öryggistilfinningu þeirra sem
búa, starfa og dvelja á höfuðborgarsvæðinu og öll starfsemi
embættisins miðar að þessu grundvallarmarkmiði.
Framtíðarsýn LRH er að verða meðal bestu ríkisstofnana á
innlendum vettvangi, bæði þegar horft er til faglegra þátta og
fjárhagslegs rekstrar. Það er líka framtíðarsýn LRH að horft
verði til embættisins á alþjóðlegum vettvangi sem fyrirmyndarstofnunar á sviði löggæslu.
Tíu lykilþættir í hugmyndafræði og helstu áhersluatriðum LRH
eru eftirfarandi:
• Sýnileg löggæsla.
• Hverfa- og grenndarlöggæsla.
• Forvarnastarf í náinni samvinnu við sveitarfélög, stofnanir,
fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga.
• Aukin gæði og skilvirkni við rannsókn mála og saksókn.
• Markvissar aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
• Stjórnun og ákvarðanataka á grundvelli upplýsinga.
• Aukin starfsánægja starfsmanna.
• Traust, fagleg og skilvirk þjónusta gagnvart almenningi og
opinberum aðilum.
• Skilvirk upplýsingamiðlun gagnvart almenningi.
• Markviss fjármálastjórn og bætt nýting fjármuna.
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Fækkun afbrota
Þeir mælikvarðar sem LRH leggur til grundvallar er t.d. fækkun
afbrota í ýmsum brotaflokkum en að því er stefnt að innbrotum
hafi fækkað um 15% árið 2012 og enn frekari fækkun ofbeldisbrota og eignaspjalla á sama tíma eða um 20 af hundraði, miðað
við meðaltal síðustu þriggja ára að teknu tilliti til íbúafjölda.
Einnig er stefnt að fækkun umferðarslysa um 5% milli áranna
2007 og 2008 og að umferðarslysum hafi fækkað um 10% árið
2012 miðað við meðaltal áranna 2003 til 2008.
Þá verður einnig horft til mælinga á trausti almennings til lögreglu og öryggistilfinningar íbúa, starfsánægju starfsmanna
embættisins, hlutfalls upplýstra mála í tilteknum brotaflokkum,
málsmeðferðartíma o.fl.
Um markmið og mælikvarða embættisins má lesa nánar í
grundvallarstefnu og langtímaáætlun LRH sem gefin var út í
maí 2008.
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HELSTU VERKEFNI LÖGREGLUNNAR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Fyrsta starfsár lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var
um margt eftirminnilegt enda verkefnin ærin. Segja má að
nokkur eftirvænting hafi ríkt þegar lögregluliðin í Reykjavík,
Kópavogi og Hafnarfirði voru sameinuð og í upphafi var hið
nýja embætti talsvert í kastljósi fjölmiðla. Nýr lögreglustjóri var
skipaður en honum fylgdu nokkuð breyttar áherslur. Sýnileiki
varð eitt af einkennum hins nýja lögregluliðs en hjá embættinu
var göngueftirlit eflt til mikilla muna.
Aukinn sýnileiki hefur vart farið framhjá íbúum í umdæminu enda
hafa allir lögreglumenn lagst á eitt í þessum efnum. Ekki síst
umferðardeildin sem beindi sjónum sínum einkum að stöðum
þar sem slys og óhöpp höfðu verið tíð. Deildin fékk fjögur ný
bifhjól til afnota og komu þau að góðum notum. Bílakostur
svæðisstöðva í Kópavogi og Hafnarfirði var sömuleiðis bættur
og kom því til leiðar að markmið um meiri sýnileika lögreglu
gengu eftir að miklu leyti.
Hér á eftir eru rakin helstu verkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en af nógu er að taka. Viðfangsefnin voru mörg á árinu
2007 og oft og tíðum bæði flókin og krefjandi. Tvö morðmál
komu til rannsóknar og sömuleiðis eitt umfangsmesta fíkniefnamál til þessa. Gripið var til sérstakra aðgerða í miðborginni
en hart var tekið á þeim sem brutu gegn lögreglusamþykkt
Reykjavíkur og svo mætti áfram telja.
18
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Eitt af markmiðum embættisins er gera rannsóknir sakamála
betri og skilvirkari og með það að leiðarljósi var stofnuð sérstök
kynferðisbrotadeild en hún rannsakaði fjölda mála á árinu.
Tekið skal fram að tölfræði embættisins fyrir árið 2007 er að
finna í skýrslunni Afbrot á höfuðborgarsvæðinu (útg. haustið
2008).

3. janúar
LÖGREGLAN Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Í drögum að grundvallarstefnumótun embættisins var
haft að leiðarljósi að auka
öryggi og öryggistilfinningu
þeirra sem búa, starfa og
dveljast á höfuðborgarsvæðinu, auk þess sem
markmið eru sett um fækkun
afbrota á nánar skilgreindum
sviðum. Eftirtaldir lykilþættir
skipta mestu til að þessum
markmiðum verði náð:
• Aukin sýnileg löggæsla.
• Efld hverfa- og grenndarlöggæsla og forvarnastarf í
samvinnu við sveitarfélög,
stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga.
• Betri og skilvirkari
rannsóknir sakamála.
• Traust og fagleg þjónusta
á öllum sviðum og skilvirk
miðlun upplýsinga bæði
innan embættisins og
gagnvart almenningi.
• Bætt nýting fjármuna.
lrh.is
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Miðlun upplýsinga til almennings
Hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur verið lögð rík
áhersla á að veita jafnan upplýsingar sem eiga erindi til
almennings. Á vefsíðunni lrh.is, sem er hluti af lögregluvefnum, er að finna fréttir og tilkynningar af ýmsu tagi en þær
voru yfir 700 á fyrsta starfsári embættisins. Þar er m.a. varað við
hverskonar svikum og prettum, auglýst eftir eigendum
muna sem hefur verið stolið, lýst eftir týndu fólki, leitað eftir
upplýsingum um gerendur í ákveðnum málum auk frétta af því

3. janúar
LÖGREGLAN LEITAR
ÁRÁSARMANNA
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar nú þriggja
manna vegna mjög
alvarlegrar líkamsárásar í
Reykjavík á nýársnótt.
Þremenningarnir eru grunaðir
um að hafa ráðist á tvo
menn á móts við kínverska
viðskiptasendiráðið í
Garðastræti 41.
Árásin virðist hafa verið
algjörlega tilefnislaus en þeir
sem fyrir henni urðu misstu
báðir meðvitund. Engu að
síður eru árásarmennirnir
sagðir hafa sparkað ítrekað í
fórnarlömbin sem lágu
hreyfingarlaus í götunni.
Annar árásarþolinn
höfuðkúpubrotnaði og liggur
á sjúkrahúsi en hinn hefur
verið útskrifaður.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu biður þá sem hafa
vitneskju um árásarmennina
að hafa samband í síma
444-1000.
lrh.is
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sem lögreglan fæst við hverju sinni.
Upplýsingagjöf af þessu tagi hefur reynst mjög vel og orðið
til þess að mörg mál hafa verið leyst. Segja má að samstarf
lögreglu og borgaranna hafi verið til fyrirmyndar hvað þetta
varðar. Fólk er almennt duglegt að veita lögreglu upplýsingar
sem geta varpað ljósi á mál sem eru til rannsóknar og er það vel.
Sem dæmi um aukna upplýsingagjöf má einnig nefna fundahald sem lögreglan stóð fyrir á haustmánuðum. Kallað var á
lykilfólk í öllum hverfum og svæðum í umdæminu. Aðalvarðstjórar á svæðisstöðvunum gerðu grein fyrir ástandinu og birt
var skýrsla um afbrot á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglustjóri sat
fundina og svaraði fyrirspurnum en mikil ánægja var með þetta
framtak sem verður að öllum líkindum gengist fyrir árlega hér eftir.
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24. apríl
FALSAÐIR
PENINGASEÐLAR
Nokkur tilvik þar sem
fölsuðum peningaseðlum
hefur verið komið í umferð
hafa verið tilkynnt til lögreglu
að undanförnu. Oftast er um
að ræða peningaseðla, sem
afgreiðslufólk verslana hefur
tekið við, en síðar komið í ljós
að reyndust heimagerðir.
Jafnan er um afrit af 500,
1000, 2000 og 5000 kr.
seðlum að ræða.
Starfsfólk verslana er beðið
um að vera vel á varðbergi
gagnvart hugsanlega
fölsuðum seðlum, s.s.
huga að gæðum, pappír,
vatnsmerki og segulrönd.
Verði það vart við tilraunir til
að framvísa slíkum peningaseðlum er það beðið um að
afþakka þá, virða viðkomandi
vel fyrir sér, taka eftir helstu
einkennum og öðru er máli
kann að skipta og hafa síðan
strax samband við lögreglu.
lrh.is

Innbrot og þjófnaðir
Fyrstu daga janúarmánaðar var óvenju mikið um innbrot í
umdæminu og var frá því greint í öllum fjölmiðlum og þess getið
að lögreglan óskaði liðsinnis við rannsókn þessara mála. Ekki
stóð á svörum og í kjölfarið voru þjófarnir handteknir. Samhliða
voru íbúar upplýstir um forvarnir en ýmsar slíkar upplýsingar er
að finna á lögregluvefnum. Fjöldi innbrota voru um 1.900.
2.400 þjófnaðarbrot komu til kasta lögreglu á árinu en tvö
þeirra, sem bæði komu upp síðsumars, vöktu mikla athygli. Í
öðru þeirra var lögð fram kæra um þjófnað á fágætum bókum
og Íslandskortum en málið er enn í rannsókn.
Í hinu var karlmaður handtekinn í verslun og í framhaldi var
leitað á heimili hans. Þar fannst óhemju mikið af munum og
var talið að um þýfi væri ræða. Þetta voru einkum fatnaður
og snyrtivörur og þykir víst að koma hafi átt vörunum úr landi.
Rannsóknin vatt upp á sig og voru fimmtán aðilar yfirheyrðir
vegna málsins en níu þeirra var gert að sæta gæsluvarðhaldi.
Fjórir voru síðan dæmdir til fangelsisvistar.
21
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Rán og peningafalsanir
41 rán var framið árið 2007 en vel gekk að upplýsa þau.
Gerendurnir voru flestir ungir að árum og sögðu að fjármögnun
fíkniefnakaupa hefði rekið þá til þessara verka. Eitt grófasta
ránið var framið í Vogahverfi en þar var jafnframt gengið í
skrokk á þolandanum. Sá var ennfremur bundinn á bæði
höndum og fótum og gúmmímotta dregin yfir höfuð hans.
Ódæðismennirnir höfðu ýmsa muni á brott með sér úr íbúð
mannsins og tóku einnig bifreið hans ófrjálsri hendi. Fimm sakborningar áttu hlut að máli en tveir þeirra hlutu fangelsisdóma.

8. október

65 peningafölsunarmál komu til rannsóknar hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu. Það stærsta tengdist starfsmanni mat-

LÉST EFTIR
LÍKAMSÁRÁS

vöruverslunar en andvirði hinna fölsuðu seðla var þó ekki mikið.

Karl á fimmtugsaldri, sem
varð fyrir líkamsárás í
Reykjavík, lést á sjúkrahúsi
seint í gærkvöld. Eins og
fram hefur komið var
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu tilkynnt um
alvarlega slasaðan mann í
heimahúsi við Hringbraut í
Reykjavík um hálftvöleytið
í gær. Er lögregla kom á
vettvang reyndist karl á fimmtugsaldri vera meðvitundarlaus í íbúð sinni og með
mikla áverka á höfði. Karl á
fertugsaldri, sem var í húsinu
og tilkynnt hafði lögreglu um
hinn slasaða, var handtekinn
grunaður um að vera valdur
að áverkunum.

Lögreglu varð vel ágengt í þessum málaflokki en tveir karlar

Rannsókn málsins er í fullum
gangi en yfirheyrslur yfir
hinum grunaða eru að hefjast.
lrh.is
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voru dæmdir fyrir aðild sína að fyrrnefndu máli.
Auðgunarbrot eru jafnan mörg en 49 sinnum var farið fram á
gæsluvarðhald vegna rannsóknar þeirra.
Ekki er hægt að skilja við þjófnaðarmál án þess að nefna hvernig
stolnum munum er komið í verð. Lögregla álítur að þýfinu sé oft
komið í hendur fíkniefnasala og hefur upplýsingar sem staðfesta
það frekar. M.a. úr fræðilegri rannsókn sem framkvæmd var á
árinu. Einnig komu upp nokkur mál þar sem senda átti þýfi úr landi.

Ársskýrsla 2007

Manndráp og líkamsárásir
Sem fyrr kom ofbeldi við sögu í mörgum málum en fjöldi
líkamsárása var kærður til lögreglu. Ofbeldisbrot árið 2007
voru rúmlega 900. Liðlega 100 teljast alvarleg (218. gr. alm.
hegningarlaga). Um mitt sumar var hópur manna handtekinn í
húsi í miðborginni en þar var manni haldið föngnum og mátti sá
þola harkalegar barsmíðar. Sérsveitin var kölluð til aðstoðar en
hinir handteknu tilheyra vélhjólasamtökum og voru tveir þeirra
úrskurðaðir í gæsluvarðhald.
Skömmu fyrir páska varð karl á fimmtugsaldri fyrir alvarlegri
líkamsárás í fjölbýlishúsi í Reykjavík. Maðurinn sat að sumbli
ásamt kunningjum sínum en eitthvað slettist upp á vinskapinn.

13. nóvember
TVEIR KARLAR GRUNAÐIR
UM NAUÐGUN
Tveir karlar á þrítugsaldri voru
í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 19. nóvember.
Þeir eru grunaðir um að hafa
nauðgað rúmlega fertugri
konu í miðborginni aðfaranótt
sl. laugardags en fólkið hittist
á ölstofu og varð samferða
þaðan út. Mennirnir, sem
voru handteknir síðdegis á
sunnudag, hafa báðir kært
gæsluvarðhaldsúrskurðinn.
Konan hlaut töluverða áverka
við nauðgunina en hún leitaði
á Neyðarmóttöku eftir árásina
og einnig til lögreglu. Málið er
á frumstigi og ekki er unnt að
veita frekari upplýsingar að
svo stöddu en það er
kynferðisbrotadeild LRH sem
vinnur að rannsókn málsins.

Fórnarlambið var stungið með hnífi og mátti litlu muna að illa
færi en á elleftu stundu tókst að bjarga lífi mannsins.
Því miður urðu önnur málalok þegar hálffertugur karl var
skotinn með riffli á Sæbraut í júlílok. Vegfarandi kom til hjálpar
en allt kom fyrir ekki og maðurinn lést. Árásarmaðurinn, sem
var litlu eldri, fannst skömmu síðar á Þingvöllum og hafði svipt
sig lífi. Hann skildi eftir sig bréf sem varpaði ljósi á málið.
Á haustdögum kom annað morðmál til rannsóknar hjá lögreglu.
Tilkynnt var um stórslasaðan mann í fjölbýlishúsi í vesturborginni. Hann var með mikla höfuðáverka og var fluttur
á sjúkrahús en lést þar sama dag. Böndin bárust fljótt að
tilkynnanda en sá var grunaður um að hafa notað slökkvitæki
sem barefli. Hinn látni var á fimmtugsaldri.

lrh.is
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Nauðganir og kynferðisbrot gegn börnum
Kynferðisbrot heyra nú undir sjálfstætt starfandi deild hjá
embættinu en hátt í tvö hundruð slík mál komu til rannsóknar
árið 2007. Fjölmennustu brotaflokkarnir voru nauðganir, 48
brot, og kynferðisbrot gegn barni, 62 brot.
Nokkur þessara mála voru til umfjöllunar í fjölmiðlum, m.a.
nauðganir í miðborginni og mál manns sem braut gegn fimm
ungum stúlkum á aldrinum 5-12 ára. Brotin áttu sér stað á
opnum gæsluvöllum í Voga- og Sundahverfi í ársbyrjun.
Þá voru til rannsóknar mál er varða barnaklám í tengslum við
Netið. Þannig mál eru seinunnin og útheimta mikla sérhæfða

8. febrúar
ALÞJÓÐLEGUR
BARNAKLÁMHRINGUR
Kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú
einn anga af alþjóðlegum
barnaklámhring, sem hefur
verið upprættur, en hann
teygði anga sína til Íslands.
Rannsóknin hér á landi hófst
fyrir áramót og stendur enn.
Upplýsingar um málið bárust
íslenskum lögregluyfirvöldum
frá Interpol í október sl. Í
framhaldinu hefur lögreglan
lagt hald á tölvugögn sem nú
eru til rannsóknar. Yfirheyrslur
hafa farið fram.

tæknivinnu en að ýmsu er að hyggja í þeim efnum. Stofnun
kynferðisbrotadeildar LRH þykir á hinn bóginn vera mikilvægt
skref til að gera rannsóknir á þessu sviði, líkt og öðrum, betri
og skilvirkari.
Vel er búið að kynferðisbrotadeildinni sem hefur m.a. yfir að
ráða sérstöku viðtalsherbergi fyrir þolendur kynferðisbrota.
Herbergið er búið sérstökum upptökubúnaði sem nýtist við
skýrslutöku.
Vert er að geta þess að tölvurannsókna- og rafeindadeild veitir
aðstoð við rannsóknir marga þeirra mála sem hér um ræðir.

Ekki er hægt að veita frekari
upplýsingar um málið að svo
stöddu.
lrh.is
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29. mars
SVIPTUR ÖKULEYFI Á
FYRSTA DEGI
Sautján ára piltur var tekinn
fyrir hraðakstur í Ártúnsbrekku
um tíuleytið í gærkvöld en
bíll hans mældist á 136 km
hraða. Það sem gerir mál
piltsins dálítið sérstakt er sú
staðreynd að ökuskírteini
hans var gefið út í gær en
ungi maðurinn er nýbúinn
að fagna 17 ára afmæli sínu.
Fyrir umferðarlagabrot af
þessu tagi er 75 þúsund
króna sekt og svipting ökuleyfis í einn mánuð. Pilturinn
fær því tíma til að hugsa ráð
sitt og vonandi stendur hann
sig betur þegar hann snýr
aftur út í umferðina.
Töluvert var um hraðakstur
á höfuðborgarsvæðinu á
síðasta sólarhring og voru
tæplega fimmtíu ökumenn
teknir fyrir þær sakir. Fleiri
ungir piltar komu þar við
sögu en einn 18 ára var
stöðvaður á Hafnarfjarðarvegi
en bíll hans mældist á 127
km hraða. Sami piltur var
tekinn fyrir ámóta hraðakstur
á Kringlumýrarbraut í síðasta
mánuði. Þetta eru raunar
ekki fyrstu umferðarlagabrot
piltsins en hann fékk bílpróf
síðasta sumar. Um haustið
var hann sviptur ökuleyfi í þrjá
mánuði en virðist lítið hafa
lært af þeirri reynslu sé miðað
við háttalag hans undanfarið.
Grófasta brotið í gær var
hinsvegar framið á Vesturlandsvegi en þar mældist bíll
tvítugs karlmanns á 148 km
hraða. Sá hefur áður verið
staðinn að hraðakstri en þó
ekkert í líkingu við þetta.
lrh.is
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Banaslys og ofsaakstur
Að venju voru umferðarmál stór hluti af verkefnum ársins,
en nokkur breyting varð á vinnulagi í þessum málaflokki
með tilkomu hins nýja embættis enda voru ekki starfræktar
sérstakar umferðardeildir í Kópavogi og Hafnarfirði fyrir sameiningu lögregluliðanna.
Umferðardeild LRH var sett það markmið að auka sýnilega
löggæslu, ekki síst á þeim stöðum þar sem umferðaróhöpp eru
tíð. Jafnframt var myndavélaeftirlit aukið verulega og stofnuð
var sérstök rannsóknardeild umferðardeildar en hún rannsakar
bæði umferðaróhöpp og umferðarlagabrot.
Nálægt þrjú þúsund mál komu á borð deildarinnar árið
2007 en tæplega helmingur þeirra var tekinn til formlegrar
rannsóknar. Þar af voru tvö banaslys og einnig mál þar sem
grunur lék á ofsaakstri í aðdraganda umferðarslyss en slíkt getur
varðað við almenn hegningarlög. Með tilkomu rannsóknardeildarinnar er hægt að auka sérhæfingu í rannsóknum
þessara mála og efla forvarnir. Þess má geta að umferðardeildin hefur
jafnframt einsett sér að fækka slysum á vegfarendum um 5%.
Á árinu voru kærð yfir 15 þúsund hraðakstursbrot. Margir óku
þrátt fyrir að hafa verið sviptir ökuleyfi, u.þ.b. 600 brot og aðrir
höfðu aldrei öðlast ökuréttindi, rúmlega 400 brot. Enn fleiri óku
ölvaðir, liðlega 1.250 brot, og þá voru margir undir áhrifum ávanaog fíkniefna við aksturinn, yfir 300 brot. Einnig má nefna að margir
voru teknir fyrir að aka gegn rauðu ljósi, tæplega 850 brot.

Umferðaröryggisáætlun og
umferðaröryggisvika
Umferðardeildin stóð fyrir sérstöku átaki oftar en einu sinni árið
2007, ýmist að eigin frumkvæði eða í samstarfi við aðra aðila.
Þetta sneri m.a. að ölvunarakstri, ljósabúnaði, vanrækslu á
aðalskoðun ökutækja o.s.frv.
Eitt veigamesta verkefni ársins tengdist hinsvegar umferðar-

24. apríl
UMFERÐARÖRYGGISVIKA
FER VEL AF STAÐ
Átján umferðaróhöpp voru
tilkynnt til lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu á
síðasta sólarhring en það er
með minnsta móti.
Óhöppin voru nær öll minniháttar og ekki er vitað um
nein teljandi meiðsli á fólki.
Vera kann að alþjóðleg
umferðaröryggisvika eigi hér
hlut að máli. Hún hófst í gær
og því voru umferðarmál í
brennidepli en ekki er
ósennilegt að það hafi haft
áhrif á ökumenn.

öryggisáætlun samgöngumálaráðuneytisins.

Það fólst í

umferðareftirliti á fyrirfram ákveðnum stöðum og tímum. Verkefnið stóð frá vori og fram á haust en tvisvar á tímabilinu var
þyrla Landhelgisgæslunnar fengin til aðstoðar við umferðareftirlit. Sýnileiki var lykilorðið en eftirlitið skilaði góðum árangri
og nokkuð dró úr óhöppum á þeim stöðum þar sem lögreglan
var til staðar.
Alþjóðleg umferðaröryggisvika, sem haldin var í apríllok,
gafst líka mjög vel. Vegna hennar voru lögreglubílar með blá,
blikkandi ljós staðsettir á fjölförnum gatnamótum þar sem óhöpp

Sex voru teknir fyrir hraðakstur og tveir fyrir ölvunarakstur. Sem fyrr eru margir
sem trassa að færa ökutæki
til skoðunar og/eða standa
ekki skil á vátryggingu.
Lögreglumenn eru mjög vel
vakandi yfir því að þessir
hlutir séu í lagi en í gær voru
skráningarnúmer fjarlægð af
nálægt tuttugu ökutækjum
þar sem þessum atriðum var
ábótavant.

eru því sem næst daglegt brauð. Þessi nálgun lögreglunnar

lrh.is

fylgdir ýmissa fyrirmenna sem sóttu okkur heim árið 2007.

vakti töluverða eftirtekt og ekki varð athyglin minni þegar sú
niðurstaða var kunngjörð að óhöppin á umræddum gatnamótum voru 10% færri í samanburði við sömu viku árið á
undan.
Umferðardeildin hafði í nógu öðru að snúast og má þar t.d.
nefna viðamikla löggæslu vegna fundar Natóríkja sem og
27
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Menningarnótt og aðrir stórviðburðir
Ýmsir atburðir kölluðu á aukinn viðbúnað lögreglu og má þar
nefna Hinsegin daga, 17. júní og ýmsa listviðburði. Það átti ekki
síst við um stórtónleika en einir slíkir voru haldnir á Laugardalsvelli kvöldið fyrir Menningarnótt. Daginn eftir, þegar þúsundir
manna streymdu í miðborgina á Menningarnótt, hafði lögreglan
að sjálfsögðu mikinn viðbúnað.

19. ágúst
UNGLINGAR FLUTTIR
Í ATHVARF
Rúmlega tuttugu unglingar
voru færðir í sérstakt athvarf
á Menningarnótt og er það
svipaður fjöldi og í fyrra.
Hringt var í foreldra þeirra og
þeim gert að sækja krakkana
en ástand sumra var mjög
slæmt sökum ölvunar. Það
var hópur svæðislögreglumanna sem hélt úti öflugu
eftirliti í gærkvöld og nótt en
tilgangur þess var að vinna
gegn ólöglegri útivist og
áfengisdrykkju. Afskipti voru
höfð af yfir 100 unglingum en
þeir sem höfðu ekki aldur til
að vera úti við var vísað heim
eða færðir í athvarf. Þá var
miklu magni af áfengi hellt
niður. Almennt séð var ekki
mikið um brot á lögum um
útivistartíma en þeim mun
meira um brot á áfengislögum.
Þrátt fyrir það sem hér er
nefnt voru lögreglumenn
almennt nokkuð sáttir með
ástandið en ölvun var
vissulega töluverð.

Dagskrá þessa árlega viðburðar stendur nú frá morgni
og langt fram á kvöld en hefðbundinni dagskrá lýkur með
flugeldasýningu. Rúmlega 100 lögreglumenn voru að störfum
en þeir nutu góðrar aðstoðar björgunarsveitarmanna og er það
ekki í fyrsta skipti en samstarf þessara aðila hefur ávallt verið
með miklum ágætum. Fram eftir degi voru starfandi margir litlir
gönguhópar en um kvöldið og nóttina fóru þrír stórir gönguhópar um miðborgina. Í hverjum þeirra voru tíu lögreglumenn
og jafnmargir björgunarsveitarmenn. Að auki var fjöldi lögreglubíla til taks ef á þyrfti að halda.
Í eina tíð þótti ýmsum sem helst til of langan tíma tæki að
komast úr miðborginni að lokinni dagskrá Menningarnætur.
Það á sannarlega ekki lengur við og vel gekk að koma fólkinu
aftur til síns heima enda var snarlega leyst úr öllum umferðarhnútum. Margir komu að skipulagningu dagsins en á meðan
á henni stóð var starfrækt sérstök stjórnstöð í Ingólfsstræti. Í
henni voru fulltrúar lögreglu, slökkviliðs, björgunarsveita og
borgaryfirvalda.

lrh.is
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Ekki verður annað sagt en Menningarnótt hafi gengið vel fyrir
sig enda var framkoma fólks almennt til fyrirmyndar. Líkt og
undanfarin ár kvað hinsvegar við eilítið annan tón þegar líða
fór á nóttina. Talsverður mannfjöldi var áfram í miðborginni
eftir að formlegri dagskrá lauk og þá fór að bera á ölvun og
sóðaskap. Þessu fylgdi allnokkur erill fyrir lögregluna sem náði
þó að greiða úr öllum málum og ekki hlutust af nein alvarleg
óhöpp eða slys.
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Brot gegn lögreglusamþykkt
Málefni miðborgarinnar voru áfram í brennidepli árið 2007 og
sjaldan meira en einmitt síðla sumars og snemma hausts en
tilefnið var stöðugur fréttaflutningur af líkamsárásum og fleiri
brotum sem þar viðgengust um helgar. Ýmsar lausnir voru
nefndar til sögunnar svo að stemma mætti stigu við ástandinu
en umræðan snerist m.a. bæði um opnunartíma skemmtistaða
sem og staðsetningu þeirra.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu blandaði sér í umræðuna en skrif hans í Morgunblaðinu vöktu mikla athygli.
Um svipað leyti var farið að taka hart á þeim sem brutu gegn

10. september

lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar. Um nokkurra vikna skeið

53 BRUTU GEGN
LÖGREGLUSAMÞYKKT
REYKJAVÍKURBORGAR

voru tugir manna teknir hverja helgi fyrir vafasama háttsemi í

Fimmtíu og þrír einstaklingar
brutu gegn lögreglusamþykkt
Reykjavíkurborgar um
helgina. Tuttugu og þrír
gerðust sekir um þetta athæfi
aðfaranótt laugardags og
þrjátíu aðfaranótt sunnudags.
Þetta var 51 karl og 2 konur,
17 og 18 ára. Karlarnir eru
flestir á þrítugsaldri, eða 30,
og þrettán eru undir tvítugu.
Elsti karlinn er hins vegar
hálfsextugur.

ljúka málinu með sektargreiðslu en hinir sömu höfðu gerst sekir

Fólkið hafði í frammi ýmiss
konar ólæti og óspektir en því
var boðið að ljúka málinu með
sektargreiðslu. Margir tóku
þann kostinn en meðal þess
sem fólkið gerði af sér var að
kasta af sér þvagi á almannafæri, fleygja rusli og brjóta
flöskur.

aðgerðir mjög markvissar. Framganga lögreglunnar í þessu

miðborginni og færðir á lögreglustöð. Þar var þeim boðið að
um ólæti og óspektir af ýmsu tagi.
Með tímanum fór að draga úr þessum brotum og er ljóst að
aðgerðir lögreglunnar hafa borið tilætlaðan árangur.

Brot

gegn lögreglusamþykktinni voru auðvitað ekki óþekkt en öllu
munaði að beitt var nýju verklagi. Að auki var fenginn sérþjálfaður hópur lögreglumanna til starfans og voru allar
máli var mjög til umfjöllunar í fjölmiðlum og samkvæmt skoðanakönnunum var mikill meirihluti almennings ánægður með þetta
framtak. Veitingamenn og dyraverðir segjast taka eftir breytingum til hins betra í miðborginni þótt vissulega megi gera enn
betur. Brot gegn lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar árið

lrh.is
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Fáskrúðsfjarðarmálið
Verkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu voru af margvíslegum toga eins og hér hefur verið rakið. Eitt stærsta mál
ársins var þó án efa hið svonefnda Fáskrúðsfjarðarmál en
frá því var skýrt opinberlega á blaðamannafundi með öllum
helstu fjölmiðlum landsins sem haldinn var á lögreglustöðinni
við Hverfisgötu fimmtudaginn 20. september. Þá fyrr um
morguninn höfðu þrír menn verið handteknir í og við skútu í
Fáskrúðsfjarðarhöfn en um borð fannst óvenju mikið magn af
fíkniefnum.
Rannsókn málsins hafði staðið yfir mánuðum saman og
raunar allt frá árinu 2006 en henni stýrði fíkniefnadeild LRH.
Höfð var víðtæk samvinna við lögreglulið í fjölmörgum löndum
en þó einkum Danmörku, Noregi og Færeyjum.

Tengiliður

Íslands hjá Europol kom einnig að málinu en ákveðnum þætti
þess lauk snemma fyrrnefndan morgun þegar nafnlaus skúta
með tvo menn innanborðs kom til hafnar á Fáskrúðsfirði í skjóli
myrkurs.
Þá þegar hafði skútan verið undir stöðugu eftirliti yfirvalda en
lögreglan naut m.a. liðsinnis Landhelgisgæslunnar og danska
sjóhersins. Fleiri handtökur fylgdu í kjölfarið og gerðar voru
húsleitir í nokkrum löndum og fannst þá meira af fíkniefnum.
Rannsókn Fáskrúðsfjarðarmálsins og meðferð þess hjá lögreglu var lokið fyrir jól og var það þá sent ríkissaksóknara til
ákærumeðferðar.
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21. september
FIMM ÚRSKURÐAÐIR Í GÆSLUVARÐHALD - 60 KÍLÓ AF FÍKNIEFNUM FUNDUST
Í kjölfar handtöku þriggja íslenskra manna í og við skútu í Fáskrúðsfjarðarhöfn í gærmorgun vegna gruns um
stórfelldan innflutning fíkniefna voru tveir aðilar til viðbótar handteknir á höfuðborgarsvæðinu, einn aðili í Noregi , tveir í
Danmörku og tveir aðilar í Færeyjum. Síðdegis í gær var krafist gæsluvarðhalds yfir þeim fimm sem handteknir voru hér
á landi. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði fjóra þeirra í gæsluvarðhald í fjórar vikur eða til 18. október en þann
fimmta í eina viku eða til 27. september. Þeir hafa allir komið við sögu lögreglu áður vegna fíkniefnamála og eru á
þrítugs- og fertugsaldri. Ákvarðanir um hvort farið verður fram á gæsluvarðhald yfir þeim sem handteknir voru erlendis
verða teknar síðar í dag. Ákvarðanir um beiðnir um framsal hinna handteknu verða teknar síðar. Hinir handteknu eru
allir Íslendingar utan einn sem er danskur. Jafnhliða handtökunum voru gerðar húsleitir hér á landi og erlendis.
Einnig var leitað í bifreiðum og einum báti hér á landi. Fíkniefni fundust í tveimur húsleitum í Danmörku og í Færeyjum.
Rannsóknin teygir einnig anga sína til Hollands og Þýskalands. Íslenskir fíkniefnarannsóknarlögreglumenn hafa verið
starfandi erlendis undanfarna mánuði við rannsókn þessa máls og svo verður áfram.
Bráðabirgðaniðurstöður benda til að fíkniefnapakkarnir sem fundust í skútunni séu rúmlega 60 kg. Um er að ræða
amfetamín, e-töflu duft (um 14 kg) og e-töflur. E-töflurnar eru um 1800 talsins. Margt bendir til að styrkleiki fíkniefnanna
sé mjög mikill.
Nákvæmnisleit í skútunni á eftir að fara fram. Í því skyni verður hún flutt landleiðina í geymslu hér á höfuðborgarsvæðinu. Með aðgerðunum í gærmorgun er ákveðnum þætti málsins lokið. Yfirheyrslur eru hafnar, bæði hér á landi og
erlendis, yfir sakborningum. Rannsóknin snýst nú m.a. um að upplýsa um aðild þeirra sem handteknir hafa verið.
lrh.is

33

34

Ársskýrsla 2007

Öflugt fíkniefnaeftirlit
Baráttan við þennan mikla vágest sem fíkniefnin eru stóð yfir
allt árið 2007. Fíkniefnadeildin var stöðugt á vaktinni og náði
umtalsverðum árangri en liðsmönnum hennar tókst að takmarka sölu og dreifingu fíkniefna á götunni svo eftir var tekið.
Aðgerðirnar voru mjög markvissar en fíkniefnadeildin afgreiddi

24. október

um 400 svonefnd götumál.

FÍKNIEFNI FUNDUST VIÐ
HÚSLEIT - ÞRENNT
HANDTEKIÐ

Það var ekki síst greining og úrvinnsla upplýsinga sem gerði

Talsvert magn fíkniefna fannst
við húsleit í fjölbýlishúsi í
Breiðholti um miðjan dag
í gær en talið er að um sé
að ræða amfetamín, hass,
LSD og kannabis. Við leitina
var notast við sérþjálfaðan
lögregluhund og kom hann
að mjög góðum notum.
Þrennt var handtekið vegna
rannsóknar málsins, kona á
fertugsaldri og tveir karlar,
annar á þrítugsaldri en hinn
á fimmtugsaldri. Yfirheyrslur
standa enn yfir.
Þegar lögreglan kom á
vettvang var fyrrnefnd kona
í íbúðinni ásamt ungri dóttur
sinni og var barnaverndaryfirvöldum því gert viðvart.
Móðirin var í annarlegu
ástandi og með ætluð
fíkniefni á sér. Þegar aðgerðir
lögreglu voru hafnar komu
áðurnefndir karlar að íbúðinni.
Sá yngri reyndi að losa sig
við ætluð fíkniefni á stigagangi hússins og kom til
átaka við hann en maðurinn
lét mjög ófriðlega. Þurfti að
beita varnarúða og kylfu til að
hemja hann.

þetta mögulegt en þar lögðust allir á eitt. Samvinna var líka við
önnur embætti en fyrir verslunarmannahelgina tóku lögreglumenn um land allt höndum saman. Unnið var eftir tillögum frá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en samstarf lögregluliðanna
um þessa miklu ferðahelgi var til fyrirmyndar og skilaði góðum
árangri.
Fíkniefnadeildin fylgdist einnig með viðburðum þar sem líklegt
þótti að fíkniefni væru boðin til kaups. Þetta eftirlit var þaulskipulagt og gafst vel. Á árinu var jafnframt farið í margar húsleitir og var lagt hald á talsvert af fíkniefnum í þeim aðgerðum.
Oftar en ekki voru fíkniefnaleitarhundar fengnir til aðstoðar og
gaf það iðulega góða raun.

lrh.is
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Fræðslu- og forvarnarstarf
Verkefni lögreglunnar eru ekki öll höfð í hámæli né rata
alltaf í fjölmiðla. Það á t.d. við um mjög öflugt fræðslu- og
forvarnarstarf sem embættið hélt úti árið 2007.

Á annað

hundrað leikskólar voru heimsóttir en farið var yfir umferðarreglur og umferðaröryggi með 5 og 6 ára börnum. Þúsundir
barna nutu því góðs af en lögreglan fór einnig í grunnskólana
og upplýsti nemendur í tveimur árgöngum, þ.e. 3. og 7. bekk,
um ýmislegt sem ber að varast.
Ýmsir aðrir hópar óskuðu sérstaklega eftir heimsókn frá lögreglunni og var því vel tekið.

Farið var á hverfahátíðir og

æskulýðssamkomur, svo dæmi séu tekin, en Lúlli löggubangsi var oftast með í för. Kappinn sá er trúlega besti þekkti

30. október
HEIMSÓKN Á BARNASPÍTALA HRINGSINS
Það ríkti nokkur eftirvænting á
Barnaspítala Hringsins þegar
þrír fílefldir lögreglumenn
komu þangað í heimsókn á
dögunum. Spennan var ekki
síst tilkomin vegna þess að
sjálfur Lúlli löggubangsi var
með í för en kappinn sá vakti
mikla athygli hjá börnunum.
Skemmst er frá því að segja
að heimsóknin tókst í alla
staði mjög vel en tilgangur
hennar var m.a. að fræða
krakkana um umferðarmál.
Börnin höfðu líka margs að
spyrja og þá vildu sömuleiðis
flestir viðstaddra fá að setja
upp lögregluhúfu og var það
auðsótt mál.
lrh.is
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lögregluþjónninn hjá yngstu kynslóðinni og vakti mikla athygli
hvar sem hann kom.
Samstarf við félagsmálayfirvöld var gott en haft var samband
við forráðamenn allra ungmenna sem brutu umferðarlög í
umdæminu. Einnig var aukið eftirlit með umferð við skólana en
það tengist markmiði um meiri sýnileika.
Vert er líka að nefna að göngueftirlitið var stóraukið og hefur
þess sést merki alls staðar í umdæminu, t.d. í verslunarmiðstöðvum en lögreglumenn á svæðisstöðvunum hafa ekki
látið sitt eftir liggja í þeim efnum.

Hverfafundir með fulltrúum íbúa
30. október
FYRIRMYNDARSAMFÉLAG
Á SELTJARNARNESI

Á haustdögum var farið í mikla fundaherferð og rætt við lykilfólk á öllum svæðum í umdæminu. Haldnir voru þrettán fundir
þar sem farið var yfir stöðu mála á hverjum stað. Lögreglustjóri

Ekki var annað að heyra
en allt væri í miklum blóma
á Seltjarnarnesi þegar
lögreglan fundaði þar í
síðustu viku með fulltrúum
ýmissa aðila í bænum. Um
tuttugu og fimm manns
sátu fundinn og var almenn
ánægja með stöðu mála en
einn fundarmanna sagði að á
Seltjarnarnesi væri
fyrirmyndarsamfélag. Sami
aðili bætti við að menn mættu
samt ekki sofna á verðinum
og þyrftu að vera áfram
vakandi til að viðhalda þessu
góða ástandi. Tiltölulega lítið
er um afbrot á Seltjarnarnesi
samanborið við mörg önnur
svæði í umdæminu og þá
virðist staða unglingamála
þar vera í góðu lagi. Lítið ber
á hópamyndun en lögreglan
verður þó vör við partístand
öðru hvoru. Á fundinum var
einnig rætt um foreldrarölt og
eftirlitsmyndavélar en mestur
tíminn fór þó í umfjöllun um
umferðarmál.

og aðalvarðstjórar á svæðisstöðvum voru í hópi þeirra sem

lrh.is

mælinga á árangri af starfsemi hennar til framtíðar.

sátu fundina fyrir hönd embættisins en á þeim fóru fram mjög
gagnleg skoðanaskipti.
Fulltrúar íbúanna viðruðu áhyggjuefni sín en þau voru mjög
breytileg eftir því hvaða svæði eða hverfi áttu í hlut. Umferðarmál voru þó flestum hugleikin enda var farið ítarlega yfir þau á
þessum fundum.
Upplýsinga- og áætlanadeild vann skýrslu, Afbrot á höfuðborgarsvæðinu, sem var kynnt við sama tækifæri en hún sýnir
stöðu mála þegar nýtt embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu tók til starfa.
Í skýrslunni er m.a. að finna upplýsingar um afbrotatíðni á
mismunandi svæðum í umdæminu árin 2005 og 2006. Skýrslan
var því lögreglunni mikilvægt leiðarljós og um leið grundvöllur
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Samstarf er allra hagur
Hér að framan hefur verið stiklað á stóru en mörg krefjandi
verkefni komu á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu árið
2007. Rannsóknir mála gengu yfirleitt vel og aldrei hafa fleiri
verið úrskurðaðir í síbrotagæslu. Slíkir úrskurðir voru kveðnir
upp yfir þrjátíu sinnum.
Almennt hefur sameining lögregluliðanna heppnast vel og
skilað miklu þótt ekki hafi allt verið hnökralaust. Aukin skilvirkni,
yfirsýn og samræming á störfum deilda hefur verið til hagsbóta og þess sjást víða merki. T.d. hjá ákærusviði embættisins,
en tekist hefur að koma fleiri brotum til meðferðar hjá dóm-

10. október
MEÐ SNÁK INNANKLÆÐA
Lögreglumenn geta átt von
á ýmsu í starfi sínu eins og
glögglega kom í ljós í
Hafnarfirði í síðustu viku.
Afskipti voru þá höfð af
þremur piltum um tvítugt en
til þeirra náðist steinsnar frá
svæðisstöðinni. Í fórum eins
þeirra fundust ætluð fíkniefni
en hjá öðrum fannst snákur
innanklæða. Piltunum var
sleppt eftir yfirheyrslur en
snákurinn, sem var rúmlega
einn metri að lengd, fékk
næturgistingu en þó ekki í
fangaklefa. Daginn eftir var
farið með dýrið að Keldum og
þar voru gerðar viðeigandi
ráðstafanir.
Ekki er fyllilega ljóst af hvaða
tegund snákurinn var né
heldur hvað hann var gamall.

stólunum í færri dómsmálum. Þannig voru 3.162 mál afgreidd
með 1.376 ákærum árið 2007 en árið 2006 afgreiddu þau
embætti sem nú mynda LRH 3.142 mál með 1.497 ákærum.
Annað sem hefur gengið vel er sáttamiðlun í sakamálum. Um
er að ræða tilraunaverkefni þar sem leitast er við að ná sáttum
á milli brotamanns og brotaþola í kjölfar afbrots. Sáttamiðlun
stendur öllum til boða sem náð hafa sakhæfisaldri en sé
þolandi eða gerandi yngri en 18 ára skal lögráðamaður
samþykkja að sáttamiðlun verði beitt. Verkefnið nær til alls
landsins en hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var komið á
sáttum í yfir tuttugu málum árið 2007. Einkum var um að ræða
minniháttar líkamsárásarmál, brot gegn valdstjórninni, eignaspjöll og þjófnaði. Ákveðin skilyrði þarf til að málum sé vísað í
sáttamiðlun. Eitt þeirra er að gerandi hafi játað brotið, málið sé
talið upplýst og gerandi og þolandi hafi samþykkt að málið fari
þessa leið.

lrh.is
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Það er líka ánægjulegt að sjá að áhugi fyrir störfum lögreglunnar fer vaxandi og borgararnir láta sig málin varða.
Ábendingar sem berast lögreglu og verða oft til þess að upplýsa mál segja sína sögu.
Samstarf er allra hagur og það var ekki síst haft til grundvallar
hjá hinu nýja embætti. Að efla velferð og öryggi almennings
er jú sameiginlegt verkefni. Vissulega vill lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vera í fararbroddi þegar kemur að því að auka
öryggi og öryggistilfinningu þeirra sem búa, starfa og dvelja á
höfuðborgarsvæðinu. En lögreglan vill gera það í góðri samvinnu við alla sem í hlut eiga, ekki síst íbúana sjálfa.

Almenn afgreiðsla
Þúsundir erinda bárust í almenna afgreiðslu en ekki er ofsagt
að mánuðirnir maí, júní og júlí hafi verið þeir annasömustu.
Munar mestu að þá voru afgreidd um fjögur þúsund og sex
hundruð ökuskírteini og yfir fimm þúsund vegabréf.
Af öðrum verkefnum má nefna að ógrynni skotvopnaleyfa voru
afgreidd í september og október. Á árinu voru afgreidd tæplega fimm þúsund dvalarleyfi en nokkuð dró úr útgáfu þeirra á
síðasta ársfjórðungi.
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Breytingar á verkefnum
Samhliða því sem áður var nefnt urðu nokkrar breytingar á
verkefnum almennrar afgreiðslu árið 2007. Þær má bæði rekja
til fækkunar lögregluembætta og eins þess að verkefni, sem
áður voru á hendi ríkislögreglustjóra, voru flutt til lögreglustjóra,
t.d. leyfisveitingar á grundvelli vopnalaga.
Leyfi samkvæmt þeim lögum sem áður heyrðu undir sýslumennina/lögreglustjórana í Kópavogi og Hafnarfirði, heyra nú
undir embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.
Þá var sú breyting gerð á umferðarlögum að einungis lögreglustjórar hafa heimild til endurveitingar ökuréttinda. Hinsvegar
er heimilt að fela sýslumönnum útgáfu ökuskírteina. Útgáfa
meistarabréfa, iðnaðarleyfa og leyfa til sölu notaðra bifreiða er
nú í höndum sýslumanna í stað lögreglustjóra.
Með breytingu á áfengislögum var veiting leyfa á landsvísu til
innflutnings, heildsölu og framleiðslu áfengis flutt til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um mitt ár 2007. Veiting
þessara leyfa var áður hjá ríkislögreglustjóra.
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Ný lög tóku gildi 1. júlí 2007
Þess ber líka að geta að 1. júlí 2007 tóku gildi ný lög um
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
Helsta breytingin með tilkomu þeirra er að veitingaleyfi,
skemmtanaleyfi og áfengisleyfi hafa verið sameinuð í svonefnt
rekstrarleyfi. Það veita sýslumenn að undanskildum sýslumanninum í Reykjavík en lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gefur út leyfi í umdæmi hans.
Sveitarfélögin veittu áður leyfi til áfengisveitinga en þau eru nú
umsagnaraðilar.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu er

umsagnaraðili vegna rekstrarleyfa í Kópavogi og Hafnarfirði.
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REKSTUR OG ÞJÓNUSTA

Á fyrsta rekstrarári embættisins var fyrirséð að erfitt yrði að láta enda
ná saman. Stofnfé var rúmlega 50 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 180
m. kr. halla árið 2007. Í bráðabirgðauppgjöri (spá) var gert ráð fyrir
um 116 m. kr. halla. Eigið fé í árslok 2007 var því neikvætt um 65 m.
kr. Niðurstaðan varð þar af leiðandi betri en áætlun gerði ráð fyrir.

Tafla 1 - Rekstur ársins - fjárhæðir í þ.kr.

Áætlun

Endursk. áætl.

Spá

Rekstur (-áfengisgjald)

3.034.428

3.041.367

3.112.229

Fjárheimildir (+áfengisgjald)

2.855.100

2.890.100

2.996.398

Mism.

(179.328)

(151.267)

(115.831)

62.970

51.120

51.120

(116.358)

(100.147)

(64.710)

-4,0%

-3,4%

-2,1%

Stofnfé 1.1.07
Rekstrarniðurstaða
(eigið fé 31.12.07)
Frávik m.v. fjárheimildir
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Rekstraryfirlit
Tafla 2 - Skipting helstu rekstrarliða eftir útgjaldaflokkum árið 2007
Tekjur
		
Sértekjur
		
Áfengisgjald				
							
			
Gjöld		
Laun
		
Dagvinna				
		
Vaktaálag				
		
Aukagreiðslur				
Yfirvinna
		
Launatengd gjöld			
							
			
Annar rekstrarkostnaður
		
Ferðir og fundir			
		
Rekstrarvörur				
		
Aðkeypt þjónusta			
		
Húsnæði				
		
Bifreiðar og vélar			
Afskriftir krafna o.fl.
		
Eignakaup				
							
			
							
			
Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag
		
Ríkisframlag				
							
			
			
		
Gjöld umfram sértekjur		
			
Eigið fé 1.1.2007
Eigið fé 31.12.2007
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39.728
17.718
57.446

1.332.369
252.274
15.379
525.147
441.409
2.566.578

31.226
101.568
144.388
137.518
144.002
6.013
20.664
585.379
3.151.957
(3.094.511)
2.978.680
(115.831)

3.191.685
51.120
(64.710)
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Skipting rekstrarkostnaðar

Laun

19%

Annar
rekstrarkostnaður

81%

Ákveðið var að gera greiningu á rekstrinum og kanna hvaða
leiðir væru færar til hagræðingar, þ.e. að snúa við hallarekstri.
Starfshópur skilaði skýrslu á vordögum en í henni voru sextán
tillögur að umbótaverkefnum.
Vinna við mörg þessara verkefna er langt komin. Má þar nefna
uppsetningu og aðlögun verkbókhaldskerfis, undirbúningur valkvæðs vaktakerfis, endurskoðun launasamninga og bakvaktafyrirkomulags, mótun fjármálastefnu og ferli rekstraráætlunargerðar.
Á árinu færðist launabókhald frá starfsmannadeild til fjármála- og
þjónustudeildar.
Einnig er unnið að nánari stefnumótun og útfærslu á stefnu
LRH. Tilgangur þessa er að bæta gagnsæi rekstrarins, auka
framleiðni starfseminnar og stuðla að betri nýtingu fjármagns.
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Kostnaður vegna húsnæðismála
Kostnaður LRH við sameiningu lögregluliðanna á höfuðborgarsvæðinu var umtalsverður, eða 60 m.kr., og var hann mestmegnis tilkominn vegna húsnæðismála. T.d. þurfti að gera
talsverðar breytingar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, m.a.
vegna sameiningar rannsóknardeilda fyrir umdæmið og
stofnunar þjónustuvers. Einnig voru keypt um 50 lyftuskrifborð
fyrir skrifstofufólk og rannsóknarlögreglumenn. Sömuleiðis má
nefna að fíkniefnadeildin flutti í endurbætt húsnæði svæðisstöðvarinnar í Hafnarfirði.
Í september tók embættið á leigu 2.109 fm. húsnæði Fasteigna
ríkisins að Rauðarárstíg 10. Fjármála- og starfsmannadeild,
ákærusvið, upplýsinga- og áætlanadeild og ein rannsóknardeild fluttu þangað. Við það rýmkaði verulega um starfsemina
á Hverfisgötu en þar var orðið þröngt um starfsfólk. Með þessu
gafst tækifæri til að bæta starfsaðstöðu tæknideildar en það
var löngu tímabært. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig
húsnæði LRH á svæðisstöðinni í Kópavogi, rými á 2. hæð,
verður ráðstafað.
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Tölvur og fjarfundarbúnaður
Fjárfest var í hljóð- og myndupptökubúnaði en tækin nýtast
fyrir yfirheyrslur rannsóknardeilda. Þá var diskapláss fyrir
tölvurannsóknir aukið til mikilla muna. Undirbúningur að notkun
GoPro hópvinnu- og skjalastjórnunarkerfis fyrir .NET umhverfið
hófst, en embættið er brautryðjandi í notkun hugbúnaðarins.
Hafist var handa við IP símavæðingu en hún býður upp á mikla
möguleika. Með þessari tækni er hægt að samnýta flutningsleiðir fyrir tölvu- og símaumferð. Það auðveldar tengingar og
skilgreiningar símtækja og símanúmera frá því sem áður var.
Í árslok var settur upp fjarfundarbúnaður sem tengir saman
þrjár lögreglustöðvar LRH, þ.e. Hverfisgötu og svæðisstöðvarnar í Hafnarfirði og Kópavogi. Með þessum búnaði geta
lögreglumenn á áðurnefndum svæðisstöðvum t.d. fylgst með
og tekið þátt í upplestri sem er sendur út í beinni útsendingu á
Hverfisgötu. Jafnframt er hægt að taka upp fundi og fyrirlestra
fyrir þá sem ekki eiga heimangengt en hinir sömu geta nálgast
efnið, t.d. á vefsíðu starfsmanna þegar þeim hentar. Sami
búnaður gerir kleift að halda fundi með erlendum löggæslustofnunum, t.d. Europol. Slíkt kann að koma sér vel þegar unnið
er að rannsóknum mála sem teygja anga sína víða.
Tölvubúnaður var endurnýjaður að stórum hluta en yfir 100
tölvum var skipt út hjá embættinu. Sama átti við um miðlæga
prentara og staðbundnum bleksprautuprenturum var líka
fækkað mikið eða um 50. Í þeirra stað nota starfsmenn
prentara sem eru hagkvæmari í rekstri. Þá er til reynslu í nokkrum
deildum fyrirkomulag sem kallast rent a prent. LRH er lagður
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til tækjabúnaður og rekstrarvörur vegna ljósritunar og prentunar
fyrir þessar ákveðnu deildir. Greitt er fyrir hvert prentað eða
ljósritað eintak samkvæmt samningi. Með þessu móti verður
raunverulegur prentkostnaður sýnilegur.
Þess má geta að við talningu á tölvubúnaði lögregluembætta
kom í ljós að útstöðvar hjá LRH eru um 300. Hjá öðrum
lögregluembættum eru þær samanlagt 280.

Innri endurskoðun
Innri endurskoðun skilar skýrslum til lögreglustjóra um
niðurstöður úr öllum skoðunum og úttektum sínum. Heildarfjöldi mála var á þriðja tug. M.a var fjallað um meðferð
haldlagðra fjármuna, vörslu fíkniefna og heildstæða öryggisstefnu.

Til viðbótar þessu veitti innri endurskoðun ráðgjöf/

umsögn um fjölda verklagsreglna hjá embættinu.

48

VIÐAUKAR

Ársskýrsla 2007

Tafla 3 - Afgreiðsla 2007

Jan

Feb

Mar

879

839

1.068

Æfingaakstursleyfi

87

152

176

P-merki

22

35

30

258

248

225

87

24

34

Meistarabréf

8

10

8

Ýmis leyfi

6

7

8

Dvalarleyfi

384

427

586

Vegabréf

743

820

1.054

40,0

42,0

48,5

Æfingaakstursleyfi

4,0

7,6

8,0

P-merki

1,0

1,8

1,4

11,7

12,4

10,2

Veitingaleyfi

4,0

1,2

1,5

Meistarabréf

0,4

0,5

0,4

Ýmis leyfi

0,3

0,4

0,4

Dvalarleyfi

17,5

21,4

26,6

Vegabréf

33,8

41,0

47,9

Ökuskírteini

Skotvopnaleyfi o.fl.
Rekstrarleyfi / tækifærisl.

Tafla 4 - Afgreiðsla 2007
Meðaltal á dag miðað
við fjölda vinnudaga
Ökuskírteini

Skotvopnaleyfi o.fl.
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Apr

Maí

Jún

Júl

Ág

Sep

Okt

Nóv

Des

932

1.476

1.511

1.621

1.296

1.089

1.173

960

723

145

123

179

210

155

164

145

148

84

20

41

46

39

34

31

39

43

23

218

207

236

216

433

617

849

500

253

28

38

23

11

17

31

30

41

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

6

9

0

1

12

9

132

309

436

643

547

538

349

271

325

139

1.026

1.750

1.777

1.649

1.003

651

867

678

520

54,8

73,8

72,0

73,7

58,9

54,5

51,0

43,6

40,2

8,5

6,2

8,5

9,5

7,0

8,2

6,3

6,7

4,7

1,2

2,1

2,2

1,8

1,5

1,6

1,7

2,0

1,3

12,8

10,4

11,2

9,8

19,7

30,9

36,9

22,7

14,1

1,6

1,9

1,1

0,5

0,8

1,6

1,3

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

0,4

0,0

0,1

0,5

0,4

7,3

18,2

21,8

30,6

24,9

24,5

17,5

11,8

14,8

7,7

60,4

87,5

84,6

75,0

45,6

32,6

37,7

30,8

28,9
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Tafla 5 - Sektir
Sektarboð

Sektargerðir

Útsend

10.216

2.038

Greidd

7.986

1.084

Í dómsmeðferð

1.004

0

Tafla 6 - Fjöldi lögreglumenntaðra starfsmanna og annarra
starfsmanna eftir skipulagseiningum
Borgaralegir
starfsmenn

Samtals

Ákæru- og lögfræðisvið

22

9

31

Fjármála- og þjónustudeild

61

12

73

0

2

2

13

252

265

Innri endurskoðun
Löggæslusvið
Almenn deild
Rannsóknardeildir

6

144

150

0

62

62

Stoðdeildir

7

16

23

Umferðardeild

0

30

30

Skrifstofa lögreglustjóra

2

0

2

Starfsmannadeild

1

0

1

Yfirstjórn

5

3

8

Samtals við störf

104

278

382

Nemar

0

36

36

Veikindi

4

17

21

Fæðingarorlof

1

16

17

109

347

456

Alls starfsmenn
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Tafla 7 - Fjöldi starfsmanna eftir kyni og skipulagseiningu
Karl

Kona

Samtals

Ákæru- og lögfræðisvið

20

11

31

Fjármála- og þjónustudeild

23

50

73

2

0

2

226

39

265

120

30

150

57

5

62

Stoðdeildir

21

2

23

Umferðardeild

28

2

30

Skrifstofa lögreglustjóra

1

1

2

Starfsmannadeild

0

1

1

Yfirstjórn

7

1

8

279

103

382

Nemar

27

9

36

Veikindi

15

6

21

7

10

17

328

128

456

Innri endurskoðun
Löggæslusvið
Almenn deild
Rannsóknardeildir

Samtals við störf

Fæðingarorlof
Alls starfsmenn

Tafla 8 - Fjöldi lögreglumanna eftir kyni og skipulagseiningu

Ákæru- og lögfræðisvið
Fjármála- og þjónustudeild
Innri endurskoðun
Löggæslusvið
Almenn deild
Rannsóknardeildir

Karl

Kona

Samtals

8

1

9

12

0

12

2

0

2

218

34

252

117

27

144

57

5

62

Stoðdeildir

16

0

16

Umferðardeild

28

2

30

Skrifstofa lögreglustjóra

0

0

0

Starfsmannadeild

0

0

0

Yfirstjórn

3

0

3

243

35

278

Nemar

27

9

36

Veikindi

14

3

17

Samtals við störf

Fæðingarorlof
Alls starfsmenn

7

9

16

291

56

347
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Tafla 9 - Fjöldi borgaralegra starfsmanna eftir kyni
og skipulagseiningu
Karl

Kona

Samtals

Ákæru- og lögfræðisvið

12

10

22

Fjármála- og þjónustudeild

11

50

61

Innri endurskoðun

0

0

0

Löggæslusvið

8

5

13

Almenn deild
Rannsóknardeildir

3

3

6

0

0

0

Stoðdeildir

5

2

7

Umferðardeild

0

0

0

Skrifstofa lögreglustjóra

1

1

2

Starfsmannadeild

0

1

1

Yfirstjórn

4

1

5

36

68

104

Nemar

0

0

0

Veikindi

1

3

4

Fæðingarorlof

0

1

1

37

72

109

Samtals við störf

Alls starfsmenn

Tafla 10 - Lykiltölur starfsmannamála
Heildarfjöldi starfsmanna í lok janúar 2008
Fjöldi ársverka 2007

456
436,65

Hlutfall kvenna af menntuðum lögreglumönnum

16%

Hlutfall kvenna af borgaralegum starfsmönnum

65%

Hlutfall tapaðra vinnustunda vegna veikinda

5,8%

Starfsmannavelta* – lögregla
Starfsmannavelta* – borgaralegir starfsmenn

13%
13,8%

Fjöldi lögreglumanna í launalausu leyfi í árslok
* Starfsmannavelta að meðtöldum starfsmönnum sem hættu sökum aldurs
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v

Tafla 11 - Handtökur - Vistanir

Handtökur
Fjöldi handtaka

5.991

Fjöldi einstaklinga

3.560

Vistanir
Fjöldi vistana

3.611

Fjöldi einstaklinga

1.993

Tafla 12 - Handtökur eftir mánuðum
Fjöldi handtaka

Fjöldi einstaklinga

janúar

432

240

febrúar

366

233

mars

480

278

apríl

456

278

maí

508

288

júní

524

289

júlí

592

340

ágúst

493

274

september

570

398

október

582

344

nóvember

512

312

desember

476

286

5.991

3.560

Samtals
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Tafla 13 - Handtökur eftir vikudögum
Fjöldi handtaka

Fjöldi einstaklinga

mánudagur

598

297

þriðjudagur

637

308

miðvikudagur

607

272

fimmtudagur

662

347

föstudagur

777

460

laugardagur

1.374

940

sunnudagur

1.336

936

Samtals

5.991

3.560

Tafla 14 - Vistanir eftir mánuðum
Fjöldi vistana

Fjöldi einstaklinga

janúar

274

204

febrúar

221

165

mars

279

174

apríl

284

173

maí

331

180

júní

331

155

júlí

371

169

ágúst

305

156

september

329

211

október

326

146

nóvember

293

140

desember

267

120

3.611

1.993

Samtals
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Tafla 15 - Vistanir eftir vikudögum
Fjöldi vistana

Fjöldi einstaklinga

mánudagur

406

191

þriðjudagur

462

226

miðvikudagur

406

177

fimmtudagur

427

200

föstudagur

419

212

laugardagur

740

472

sunnudagur

751

515

3.611

1.993

Samtals
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Lögreglustöðvar á
höfuðborgarsvæðinu
Miðborg, Hlíðar, Háaleiti
og Laugardalur
Hverfisgötu 113-115
Sími: 444 1000
150 Reykjavík
Svæðisstöð I
Breiðholt, Árbær, Grafarholt
og Norðlingaholt
Álfabakka 12
Sími: 444 1170
109 Reykjavík
Svæðisstöð V
Hafnarfjörður og Álftanes
Flatahrauni 11
Sími: 444 1140
220 Hafnarfirði
Svæðisstöð II
Grafarvogur
Langarima 21
Sími: 444 1180
112 Reykjavík
Svæðisstöð VI

VIII

Garðabær
Garðatorgi 7
Sími: 444 1150
210 Garðabæ
Svæðisstöð III

I

Mosfellsbær, Kjalarnes
og Kjósarhreppur
Völuteigi 8
Sími: 444 1190
270 Mosfellsbæ
Svæðisstöð VII

IV

Kópavogur
Dalvegi 18
Sími: 444 1130
201 Kópavogi
Svæðisstöð IV
Seltjarnarnes og Vesturbær
Eiðistorgi 17
Sími: 444 1160
170 Seltjarnarnesi
Svæðisstöð VIII
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