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Nýr lögreglustjóri fylgir að þessu sinni ársskýrslu úr 
hlaði. Starfsemi embættisins var með hefðbundnum 
hætti og lögð áherzla á að veita góða löggæzlu 
og þjónustu undir kjörorðum þess: Fagmennska - 
Heiðarleiki – Traust. 

Flugstöðvardeild embættis Lögreglustjórans á 
Suðurnesjum hefur þurft að mæta síauknum fjölda 
flugfarþega, sem reyndust tæplega fjórar milljónir 
á árinu og stefnir í mikla fjölgun árið 2015. Mikið 
álag fylgir og takast þarf á við breytingar og fjölgun 
starfsmanna við landamæraeftirlit er nauðsynleg. 
Samstarf við Isavia og tollgæzlu á Keflavíkurflugvelli 
hefur verið gott og traust og ber að þakka það. Á 
árinu var tekin upp sú nýbreytni að ráða til starfa 
landmæraverði sem eru lögreglu mikilvæg aðstoð 
við framkvæmd landamæravörzlu. Hefur hún gefizt vel.

Óvenju lítið var um stór fíkniefnamál á árinu. Verkefnum vegna heimilisofbeldis var sinnt af mikilli 
fagmennsku. Þeim málaflokki fylgdi einnig að starfsmenn Lögreglustjórans á Suðurnesjum tóku þátt í 
samstarfi og fræðslu til annarra enda hefur mikil sérþekking safnast meðal starfsmanna vegna þessa 
frumstarfs í málflokknum á Íslandi.

Almennri löggæzlu var sinnt af miklum metnaði og þar á meðal eftirliti með ökuhraða og akstri undir 
áhrifum áfengis og fíkniefna.

Breytingar urðu í yfirstjórn embættisins þegar Sigríður Björk Guðjónsdóttir hvarf til starfa sem 
Lögreglustjóri á Höfuðborgarsvæðinu. Henni eru færðar þakkir fyrir mikil og vel unnin störf og óskað 
velfarnaðar á nýjum vettvangi. Tveir löglærðir starfsmenn embættisins eru nú í ársleyfi og aðrir komu í 
þeirra stað.

Lögreglustjóraskipti urðu hinn 1. september á árinu, er undirritaður kom til starfa og hafði áður gegnt 
embætti sýslumanns og lögreglustjóra á Selfossi og enn fyrr á Ísafirði. Breytingar urðu vegna fækkunar 
lögreglustjóra og sýslumanna á Íslandi en þeir fyrrnefndu eru nú níu í héraði.

Ávallt eru nokkrar breytingar í hópi starfsmanna. Þeim sem horfið hafa til annarra starfa er óskað 
velfarnaðar og nýjum starfsmönnum fagnað.

Ársskýrslan hefur að geyma yfirlit yfir störf og verkefni embættisins og þau skýra sig að mestu sjálf 
enda býr embættið að miklum og góðum mannauði. Öllum starfsmönnum, jafnt lögreglumönnum og 
öðrum eru þökkuð góð störf í þágu Lögreglustjórans á Suðurnesjum og almennings á Íslandi.

Framundan eru spennandi tímar og verkefni. Við skulum takast á við þau verkefni af kappi en 
forsjá og leitast ævinlega við að skila góðu starfi og vera fremst meðal jafningja og fara að kjörorðum 
embættisins.

Ólafur Helgi Kjartansson
lögreglustjóri

1. INNGANGUR 
Frá lögreglustjóra
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2. SKIPURIT

LÖGREGLUSTJÓRI

Skrifstofa lögreglustjóra 
Skrifstofu- og fjármálastjóri

Löggæslusvið 
Yfirlögregluþjónn

Aðallögreglustöð Rannsóknir 
Alvarlegri mál

Grenndargæsla 
Grindavík og  

Vogar

Grenndargæsla 
Sandgerði og 

Garður

Rannsóknir 
Skipulögð 

brotastarfsemi

Rannsóknardeild 
Aðstoðar- 

yfirlögregluþjónn

Almenn deild 
Aðstoðar- 

yfirlögregluþjónn

Flugstöðvardeild 
Aðstoðar- 

yfirlögregluþjónn

Lögfræðisvið 
Yfirlögfræðingur
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3.1 Stefnumótun og  
áherslur árið 2014 
Ársáætlun er mikilvægt tæki við árangurs-
stjórnun en vinna við hana er byggð 
á löggæsluáætlun fyrir lögregluna í 
landinu. 

Lögreglan á Suðurnesjum hefur 
lagt mikla áherslu á breiða aðkomu 
starfsmanna embættisins við 
áætlanagerðina. Tilgangur er tvíþættur; 
annars vegar að gera markmiðin 
raunhæf með aðkomu sem flestra og 
hins vegar að efla hvata starfsmanna 
við að ná markmiðum áætlunarinnar 
til hagsbóta fyrir samfélagið sem við 
þjónum. 

Vinnufundur um ársáætlun var haldinn 
í janúar og mættu allir stjórnendur 
embættisins, hverfalöggæslumenn og 
aðrir áhugasamir þar sem fundurinn var 
opinn öllum starfsmönnum embættisins. 

Áætlunin var metnaðarfull og 
yfirgripsmikil. Á árinu var unnið að 
hópslysaáætlun, sem var sameiginleg 
fyrir báðar almannavarnanefndirnar 
í Grindavík og á Suðurnesjum. Einnig 
var unnið að áætlun um viðbrögð við 
smitsjúkdómum í flugfari. 

Tilraunaverkefni um heimilisofbeldi 
var lokið í upphafi árs en það hafði 
staðið yfir í eitt ár. Verkefnið skilaði nýju 
og breyttu verklagi í málaflokknum á 
landsvísu. 

Markmið lögreglunnar á Suðurnesjum 
er sem fyrr að veita góða þjónustu 
og halda úti öflugri löggæslu innan 
fjárheimilda ársins. Það tókst eins og 
ávallt frá árinu 2009. Ársáætlun er gott 
stjórntæki, sér í lagi fyrir millistjórnendur, 
og þess þarf að gæta að eftirfylgni með 
áætlun sé markviss.

Lögreglumenn sóttu fjölda námskeiða 
og ráðstefna í tengslum við starfið eins og 
stefnt var að.

Á árinu var tekin upp sú nýbreytni að 

efna til svokallaðra örfunda mánaðarlega 
í hádeginu á föstudögum. Fundirnir voru 
haldnir í félagsheimili Lögreglufélags 
Suðurnesja og voru opnir öllum 
starfsmönnum embættisins. Boðið var upp 
á léttan hádegisverð og fengnir fyrirlesarar 
til að ræða um ýmis málefni er varða 
lögreglustarfið. Þessir fundir hafa mælst vel 
fyrir og verið vel sóttir. 

Viðurkenningar
Á árinu hlaut embætti Lögreglustjórans 
á Suðurnesjum viðurkenningu sem 
ber  heitið „Fjölskylduvænt fyrirtæki í 
Reykjanesbæ 2014“. Viðurkenningin er veitt 
fjölskylduvænum fyrirtækjum og stofnunum 
í Reykjanesbæ sem þykja skara  fram úr 
í samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs.  
Þá fékk embættið viðurkenningu vegna 
nýsköpunar í opinberum rekstri  vegna 
verkefnisins um heimilisofbeldi „Að halda 
glugganum opnum“ (sjá nánar á bls. 23) 

Loks var lögreglunni á Suðurnesjum 
veitt viðurkenning af því tilefni að 
Keflavíkurflugvöllur reyndist besti flugvöllur 
í Evrópu 2014 samkvæmt niðurstöðu 
alþjóðlegrar þjónustukönnunar. (Sjá nánar á 
bls. 18) 

3.2 Starfsmannahald 
Starfsmenn embættisins voru rúmlega 
100 talið í ársverkum. Kynjahlutfall 
starfsmanna var með svipuðum hætti og 
undanfarin ár. (Sjá töflu þar að lútandi)

  
Allir starfsmenn – ársverk 103

Þar af konur 21%

Þar af karlar 79%

Lögreglumenn  88

Þar af konur 11%

Þar af karlar 89%

Námskeið og símenntun
Þátttaka starfsmanna embættis Lögreglu-

stjórans á Suðurnesjum í námskeiðum 
og ráðstefnum árið 2014 var mikil. Það 
er í samræmi við stefnu embættisins 
varðandi menntun og fræðslu 
starfsmanna. 

Fræðsla lögreglumanna og símenntun 
var að langmestu leyti sótt til 
Lögregluskóla ríkisins. Einnig sóttu 
lögreglumenn fjölda námskeiða og 
ráðstefna hérlendis sem erlendis. Hér 
fyrir neðan er tæpt á því helsta í því 
sambandi.

l Rannsóknarlögreglumannsnámskeið 
sóttu átta lögreglumenn frá Suður-
nesjum. Markmið námskeiðsins er 
að lögreglumenn öðlist þekkingu og 
færni til að bera ábyrgð á rannsóknum 
sakamála gagnvart yfirboðurum sínum, 
kunni grunnatriði lögreglurannsókna 
og þekki kröfur sem gerðar eru til 
lögreglurannsókna til að ákærandi geti 
tekið ákvörðun um saksókn.  

l Námskeið um rannsóknir alvarlegra 
fjármunabrota. Tveir lögreglumenn 
frá Suðurnesjum sóttu námskeiðið, 
en sífellt meiri áhersla er lögð á að 
rannsaka fjármunaþátt brotamála. 

l Námskeið um alvarlega ofbeldis-
atburði. Sjö lögreglumenn frá frá 
Suðurnesjum sóttu námskeiðið, 
en leiðbeinendur komu frá finnska 
lögregluháskólanum. 

l Stjórnendanámskeið sem 18 fulltrúar 
frá Suðurnesjum sóttu. Námskeiðin 
voru nokkur og efni þeirra fjölbreytt 
svo sem stjórnun lögreglurannsókna, 
verkefnastjórnun og stjórnun jafningja, 
fjármálalæsi og rekstur, gerð áætlana 
og notkun helstu stjórnunaraðferða. 
Jafnframt að setja sér markmið 
í starfi. Þá sóttu þrír starfsmenn 
stjórnunarnámskeið um starfsemi og 
hlutverk stoðdeilda.  

3. LÖGREGLUEMBÆTTIÐ
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l Námskeið í meðhöndlun vopna, 
handtökuaðferða og sjálfsvörn. 
Námskeiðið var fyrir útkallslið 
lögreglu og var vel sótt.

l Námskeið í yfirheyrslutækni í 
kynferðisbrotamálum, þar sem 
leiðbeinendur komu frá Bretlandi. 

l Handleiðslunámskeið - streita 
og álag tengt rannsóknum 
kynferðisbrota

Lögreglumenn og almennir 
starfsmenn embættisins sóttu auk 
þessa fjölda annarra námskeiða 
meðal annars hjá Cepol, Evrópska 
lögregluskólanum, auk þess sem 
starfsmenn sóttu ýmis námskeið 
á eigin vegum, innanlands sem og 
erlendis. Einnig má nefna fjölda 
málþinga um hin ýmsu málefni.

Þá má geta þess að fulltrúi 

embættisins fór til Kaupmannahafnar 
með hópi félagsráðgjafa á Íslandi. 
Um var að ræða fræðsluferð þar sem 
kynnt var hvernig Danir taka á móti 
flóttafólki og hælisleitendum.

3.3 Tæki 
Nýtt lögreglubifhjól 
Ríkislögreglustjóri afhenti 
Lögreglustjóranum á Suðurnesjum nýtt 
og glæsilegt bifhjól á árinu 2014. Bifhjólið 
er hið glæsilegasta og mjög vel tækjum 
búið. Það er af gerðinni Yamaha FJR-1300, 
vegur um 290 kg og er 150 hestöfl. Meðal 
annars er nýja bifhjólið búið tækjum til 
radarmælinga auk upptökubúnaðar. Það 
er með ABS-hemlakerfi, stöðugleikabúnaði 
og nýjum forgangsbúnaði. Þetta vel 
útbúna bifhjól á án efa eftir að nýtast 
vel í þeim verkefnum sem lögreglan á 
Suðurnesjum kemur að.

3.4 Öryggismál 
Öryggismyndavélar á Hringbraut
Öryggismyndavélar voru settar upp 
í fangaklefum á lögreglustöðinni við 
Hringbraut á árinu. Einnig var slíkum 
vélum komið fyrir á fangagangi og 
í fangamóttöku. Fyrirmyndin að 
þessari rafrænu eftirlitsvöktun er 
fengin hjá lögreglunni á Selfossi.

Í sama tilgangi var sett upp 
myndavél í afgreiðslu lögreglu-
stöðvarinnar ásamt myndavélum 
utan á byggingunni til eftirlits 
með bifreiðastæðum og á lóð 
stöðvarinnar.

Með þessum tækjabúnaði er 
unnt að fylgjast með ástandi fanga 
sem oft eru ofurölvi eða undir 
áhrifum fíkniefna. Þá er og þekkt 
að einstaklingar sem verið hafa í 
langvarandi neyslu áfengis, lyfja eða 
fíkniefna eru líklegri til að vinna 
sjálfum sér mein. Þeir eru að auki í 
hættu vegna bráðaveikinda.  

Annað sem varðar þessa vöktun 
er að af og til hendir það að kvartað 
er undan meðferð lögreglumanna 
á handteknum mönnum. Rafrænt 
eftirlit gerir það að verkum að unnt 
verður að upplýsa um slík mál strax 
og eykur þar með öryggi fangans 
annars vegar og lögreglumannsins 
sem kvartað er undan hins vegar 
ef ekki er farið með rétt mál. 
Reynsla af upptökubúnaði í 
lögreglubifreiðum hefur sýnt að með 
tilkomu hans hefur kvörtunum vegna 
málsmeðferðar lögreglu fækkað. 

Á árinu hlaut embættið  
viðurkenninguna „Fjölskylduvænt 
fyrirtæki í Reykjanesbæ 2014".

Afhending nýs 
lögreglubifhjóls.
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3.5 Félagastuðningur
Í dag eru starfandi við embætti 
Lögreglustjórans á Suðurnesjum 12 
stuðningsfulltrúar sem hafa fengið 
sérstaka fræðslu í félagastuðningi. 
Fulltrúarnir eru í öllum deildum 
embættisins. Þeir sem taka að 
sér félagastuðning hafa það 
hlutverk að vera stuðningsaðilar 
fyrir vinnufélaga, sem hafa lent í 
alvarlegu áfalli eða ráða ekki lengur 
við aðstæður vegna uppsafnaðs 
álags.

Í skýrslu um félagastuðning 2014 
voru fimm atvik tilgreind sérstaklega 
þar sem slíkum stuðningi var 
beitt í tengslum við erfið útköll 
sem lögreglumenn fóru í. Haldnir 
voru viðrunarfundir eftir atvik og 
mönnum bent á úrræði um stuðning 
ef þörf væri á. Auk þessara fimm 
atvika tilgreindu stuðningsfulltrúar 
stuðning við einstaka lögreglumenn 
vegna uppsafnaðs álags og streitu. 
Það er samdóma álit þeirra sem 
koma að félagastuðningi að tilvist 
hans sé mikilvæg fyrir lögreglumenn.

3.6 Sáttamiðlun 
Sáttamiðlunarmál eða aðferðafræði 
sáttamiðlunar hefur reynst vel víða 
erlendis og hefur skilað mun betri 
árangri en hin hefðbundna leið, þ.e. 
ákærumeðferð. Til að mál geti fallið 
undir sáttamiðlunarleiðina þurfa 
þau að uppfylla ákveðin skilyrði, 
sem ekki öll mál gera. Aðferðarfræði 
sáttamiðlunar var tekin upp á 
Íslandi fyrir um áratug síðan og 
hefur þótt heppnast einstaklega vel. 
Hugmyndafræðin að baki þessari 
aðferð felur í sér að leitast er við 
að ná sáttum milli brotamanns 
og brotaþola í kjölfar afbrots. 
Sáttamiðlun  er sú aðferð sem oftast 
er beitt í því skyni. Í sáttamiðlun felst 
að brotamaður og brotaþoli eru leiddir 

saman til að koma hinum brotlega 
í skilning um þau rangindi sem 
hann hefur viðhaft og fá hann til að 
friðmælast við brotaþola með það fyrir 
augum að þeir komist að samkomulagi 
um málalok. Lögreglan hefur sinnt 
mörgum sáttamiðlunarmálum á 
undanförnum árum með góðum 
árangri.

3.7 Starfsemi  
Lögreglufélags Suðurnesja
Starf Lögreglufélags Suðurnesja (LS) var 
viðburðaríkt og skemmtilegt á síðasta 
ári. Hér verður stiklað á stóru í starfinu  
á árinu 2014.

l Kosning til stjórnar Landsambands 
Lögreglumanna (LL) til tveggja 
ára fór fram í lok apríl. Bjarney 
S. Annelsdóttir og Hilmar Th. 
Björgvinsson hlutu flest atkvæði í 
kosningunni og eru þau því fulltrúar 
LS í stjórn LL fyrir starfstímabilið 
2014-2016.

l Sumarhátíð félagsins var haldin í 
byrjun maí. Að þessu sinni var hátíðin 
með óvissuívafi og lauk henni með 
mat og skemmtun í Grindavík um 
kvöldið.

l 32. Þing Landssambands 
lögreglumanna var haldið á Geysi í 
Haukadal dagana 5.-7. maí og átti LS 
fjóra fulltrúa á þinginu, auk þriggja 
varamanna.

l Árlegur þrifadagur félagsins var 
haldinn þann 12. júní en þá fór fram 
sumarhreingerning á lögreglustöðinni 
við Hringbraut og lóðinni við hana.

l Fjölskyldudagur lögreglufélagsins og 
embættisins var haldinn þann 13. 
júní við félagsheimilið á Hringbraut. 
Dagskráin var sérstaklega sniðin að 
yngri kynslóðinni og þótti heppnast vel.

l Ljósanæturhlaupið var haldið í 
Reykjanesbæ þann 3. september 
og líkt og fyrri ár tók mikill fjöldi 
lögreglumanna og fjölskyldna 

Ólafur Helgi Kjartansson 
boðinn velkominn.

Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir kvödd 

og henni þakkað 
samstarfið.
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þeirra þátt. Lögreglustjóri hefur 
greitt þátttökugjaldið fyrir 
starfsmenn embættisins og hefur 
verið boðið upp á merkta boli fyrir 
þá og fjölskyldumeðlimi. Hlaupið 
er mikilvægur liður í heilsustefnu 
embættisins.

l Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 
lögreglustjóri, lét af störfum 
þann 1. september síðastliðinn 
og tók við starfi lögreglustjóra á 
höfuðborgarsvæðinu. Af því tilefni 
var haldin kveðjuathöfn henni 
til heiðurs þann 29. ágúst. Hófst 
athöfnin með heiðursverði framan við 
lögreglustöðina. Við þetta tækifæri 
voru Sigríði afhentar kveðjugjafir frá 
embættinu og LS og henni þakkað 
samstarfið. Að heiðursverði loknum 
var haldið í félagsheimilið þar sem 
gestir gæddu sér á kaffi og meðlæti.

l Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður 
og lögreglustjóri á Selfossi, tók 
við embætti lögreglustjórans á 
Suðurnesjum af Sigríði og var hann 
boðinn velkominn.

l Keppni í lögguhreysti var haldin í 
fyrsta sinn þann 13. september og 
sigraði lið Suðurnesja.

l Lögreglufélag Suðurnesja fagnaði 
65 ára afmæli þann 19. desember 
síðastliðinn og af því tilefni var efnt til 
veislu í félagsheimilinu.

3.8 Lögreglan á Suðurnesjum  
og samfélagsmiðlar
Lifandi fésbókarsíða 

Á ljósmyndinni hér til hliðar má sjá 
nýjasta liðsmann lögreglunnar á 
Suðurnesjum. Þetta er mávurinn Magnús 
og mun hann sinna meðal annars eftirliti 
úr lofti. Bjóðum við Magnús velkominn 
til starfa en til mikils er ætlast af honum í 
komandi framtíð.

Lögreglan á Suðurnesjum opnaði 
Facebook síðu embættisins í mars 

2012 og var tilgangurinn sá meðal 
annars sá að ná betur til fólks í 
umdæminu.

Ekki var að spyrja að viðtökunum. 
Aðsókn að síðunni varð fljótt mikil og 
hefur farið vaxandi. Vinir hennar nú 
eru 6389 sem eru 29 % af íbúafjölda 
Suðurnesja. Ýmis konar upplýsingar 
hafa borist gegnum síðuna sem hafa 
komið að góðum notum í ýmsum 
málum sem hafa ratað inn á borð hjá 
lögreglu. Má þar nefna upplýsingar um 
fíkniefnainnflutning, fíkniefnaræktanir 
og upplýsingar sem hafa upplýst um 
þjófnaði og margt annað. Ekki má 
gleyma tíðindum sem birst hafa á 
Facebooksíðu embættisins og ratað 
hafa í fjölmiðla, jafnvel í „heimsfréttir“ 
eins og myndskotið af „dansandi 
löggunni“.

Jafnframt hefur Facebook reynst afar 
vel hvað varðar miðlun upplýsinga um 
veður og færð.

Hjá embættinu eru allnokkrir 
starfsmenn sem sjá um þessa 
síðu og eru þeir úr öllum deildum 
embættisins. Þrír þessara starfsmanna 
fóru á námskeið hjá endurmenntun 

Háskóla Íslands þar sem námsefnið var 
Facebook sem markaðstæki. Reyndist 
það námskeið mjög gagnlegt. 

Þá er lögreglan á Suðurnesjum einnig 
með Instagram aðgang sem finna má 
undir nafninu „policesudurnes“. Þar hafa 
birst ljósmyndir af daglegum störfum 
lögreglu og ýmsu léttmeti.

3.9 Samfélagslegt 
verkefni lögreglu
Íslenskir lögreglumenn tóku á árinu þátt 
í Law Enforcement Torch Run (LETR) 
hlaupaviðburðinum til stuðnings Special 
Olympics sem eru stærstu íþróttasamtök 
fatlaðra í heiminum í dag. LETR eru 
ein stærstu grasrótarsamtök heims 
til stuðnings Special Olympics bæði 
hvað varðar fjáröflun og til kynningar á 
síðarnefndu samtökunum.

LETR er í rauninni hlaupaviðburður 
þar sem lögreglumenn og íþróttamenn 
hlaupa saman með “Flame of Hope” 
eða “Loga Vonar” á opnunarhátíðum 
Special Olympics viðburða hvort sem 
er hver í sínu landi, Evrópuleikum eða 
heimsleikum til fjáröflunar og kynningar 
á Special Olympics.

Fyrsta verkefnið var kyndilhlaup 
lögreglumanna í tengslum við Íslandsleika 
Special Olympics sem haldnir voru í 
Reykjanesbæ 10. nóvember 2013 og 
voru viðbrögð lögreglunnar einstaklega 
jákvæð.  Árið 2014 fór kyndilhlaupið fram á 
höfuðborgarsvæðinu og þótti takast mjög vel.

Að taka þátt í svona verkefni er 
án nokkurs vafa mjög jákvætt fyrir 
lögregluna, sem gefst þarna kostur á 
að sýna á jákvæðan hátt stuðning í 
verki við íþróttir fatlaðra og Special 
Olympics.

Mávurinn

Íslenskir lögreglumenn 
tóku á árinu þátt í LETR 
hlaupaviðburðinum til stuðnings 
Special Olympics.

Mávurinn Magnús
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4.1 Almannavarnir
Almannavarnir gegna veigamiklu 
hlutverki í umdæmingu, sér í lagi 
vegna alþjóðaflugvallarins.

Nokkrar viðbragðsáætlanir 
eru í gangi í umdæminu. Má 
þar nefna: Flugslysaáætlun fyrir 
Keflavíkurflugvöll, Neyðaráætlun 
vegna flugverndar og Rýmingaráætlun 
fyrir Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Nýjasta áætlunin, Hópslysaáætlun 
fyrir Suðurnes er enn í vinnslu og er 
sú vinna langt á veg komin. Sama 
máli gegnir um Viðbragðsáætlun 
vegna smitsjúkdóma um borð í 
flugfari eða flugstöð.

Flugslysaáætlun fyrir Keflavíkur-
flugvöll er virkjuð á fjórum 
ólíkum háskastigum. Að auki er 
umfang skilgreint í þremur litum 
til þess að gefa til kynna umsvif 
almannavarnarviðbragða þ.e. fjölda 
þeirra eininga sem virkjaðar eru í 
þágu almannavarna í hvert sinn.

Eftirfarandi eru þau mál þar sem 
flugslysaáætlunin var virkjuð og komu 
á borð lögreglunnar á Suðurnesjum 
2014:

14. JANÚAR Flugturn tilkynnti um 
óvissustig. Fjögurra hreyfla vél kom 
inn til lendingar og var dautt á einum 
hreyfli. Stuttu síðar lenti vélin heilu 
og höldnu.

4. FEBRÚAR Hættustig – grænn 
Hervél með einn um borð í vanda. 
Lenti stuttu síðar og gekk lendingin 
vel.

6. FEBRÚAR Óvissustig – grænn 
Einn maður um borð. Vandræði með 
eldsneyti. Vélin lenti skömmu síðar 
án áfalla.

6. FEBRÚAR Óvissustig - grænn  
Tveir menn um borð. Bilaður rpm 
mælir. Lenti án áfalla.

16. MARS Óvissustig - rauður  
Emirates 777-300 í vanda vegna 
smávægilegrar bilunar. Lending gekk 
vel og fór vélin af landi brott eftir 
stutt stopp og skoðun.

6. MAÍ Hættustig – gulur  
18 manns um borð. Lending gekk vel.

27. JÚNÍ Óvissustig – grænn  
Vél með 3 um borð í vandræðum með 
eldsneytisleka. Lenti heilu og höldnu.

4. ÁGÚST Hættustig – grænn 
Tveir um borð. Vandræði með flapsa. 
Vélin lenti heilu og höldnu.

10. ÁGÚST Óvissustig – rautt 
Airbus vél í vandræðum með 
lendingarbúnað. Lenti skömmu síðar 
áfallalaust.

8. SEPTEMBER Óvissustig – gulur 
Orrustuflugvél með 16 manns um 
borð í vanda. Brotin framrúða á 
vélinni. Vélin lenti heilu og höldnu.

12. OKTÓBER Hættustig – grænn  
F18 orrustuflugvél með bilaðan 
mótor. Lenti heilu og höldnu.

Önnur mál.
Á árinu var haldin skrifborðsæfing 
flugslysaáætlunar fyrir Keflavíkur-
flugvöll. Mættu þar helstu viðbragðs-
aðilar og gekk æfingin vel. Hún 
var haldin í slökkvistöð ISAVIA á 
Keflavíkurflugvelli.

Jafnframt var undirritaður 
samningur milli almannavarna 
og hjálparliðs í umdæmi 

Lögreglustjórans á Suðurnesjum, þar 
sem skilgreint er hlutverk og skyldur 
hjálparliðs, þ.e. Rauða krossins og 
Landsbjargar þegar til neyðaraðstoðar 
kemur.

Þá er unnið að kortlagningu 
eldgosahættu á Íslandi og mati á 
eldvirkni á Suðurnesjum. Þegar 
niðurstöður vísindamanna liggja 
fyrir verður gert hættumat og í 
kjölfar þess viðbragðsáætlanir. 
Viðbragðsáætlun vegna hugsanlegs 
bruna í metanólverksmiðjunni var 
gerð í samstarfi við slökkviliðið í 
Grindavík.

Verkefni með aðstoð 
björgunarsveita
Í nóvember var gerð umfangsmikil 
leit að að pólskum manni, sem fannst 
síðan látinn í umdæminu.

Í desember var björgunarsveit 
kölluð út til leitar að 18 ára stúlku, 
sem skilaði sér ekki heim. Fannst hún 
skömmu síðar heil á húfi í heimahúsi.

Þá var björgunarsveit kölluð út 
í umfangsmikla leit að hundinum 
Hunter, sem sloppið hafði úr búri 
sínu við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.  
Var meðal annars notast við þyrlu við 
leitina. Hundurinn var handsamaður 
við Ósabotna í umdæminu og fór í 
framhaldi af landi brott með eiganda 
sínum.

Björgunarsveitir á Suðurnesjum 
voru kallaðar út í fjölda skipta til 
aðstoðar borgaranum í umdæmi 
lögreglunnar á Suðurnesjum á árinu 
2014. Í þessum útkallstilvikum 
reyndist fjöldinn allur af verkefnum 
fyrir björgunarsveitirnar. Oftast var 
um að ræða fok í óveðri og aðstoð við 
ökumenn, sem fest höfðu bíla sína í 
ófærð.

4.0 ALMENN DEILD
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4.2 Umferðarmál
Sérstakt umferðareftirlit 
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók á 
árinu þátt í sérstöku umferðareftirliti 
í umdæminu líkt og undanfarin ár. 
Þetta verkefni er unnið í tengslum við 
umferðaröryggisáætlun, sem er hluti af 
samgönguáætlun fyrir árin 2011-2022. 
Þar eru helstu markmiðin að fækka 
fjölda slasaðra og látinna í umferðinni 
og draga úr hraðakstri. Sambærilegt 
eftirlit fer árlega fram hjá flestum 
lögregluembættum landsins og er unnið 
í samstarfi við ríkislögreglustjóra og 
Vegagerðina. Eftirlitið stóð að þessu 
sinni yfir í samtals fjóra mánuði, frá 16. 
maí til 15. september. Lögreglustjórinn á 
Suðurnesjum fékk úthlutuðum samtals 5 
milljónum króna til að sinna verkefninu. 
Alls voru unnar 816 klukkustundir 
og rúmlega 7400 kílómetrar voru 
eknir á bæði lögreglubifreiðum og 
lögreglubifhjóli. Gefnar voru út 429 
kærur og flestar þeirra komu til vegna 
hraðaksturs, eða samtals 381.

Slys í umferðinni 2014

Látnir 0
Alvarlega slasaðir 19

Lítið slasaðir 78

Samtals slasaðir 97

4.3 Eftirlit í umdæminu, 
frumkvæðisvinna og forvarnir
Umfangsmikið forvarnastarf
Forvarnastarf og verkefni lögreglunnar 
á Suðurnesjum þar að lútandi eru 
með mjög hefðbundnu sniði á milli 
ára með smávægilegum breytingum 
og áherslum þó. Starfið felur í 
sér ákveðna fræðslu í leikskólum, 
grunnskólum og framhaldsskóla. 
Fræðslan er mismunandi eftir skólastigi 
barnanna.

Einnig má nefna önnur forvarnatengd 
verkefni eins og reglulega fundi 
forvarnateymishópa sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum, forvarnadag ungra ökumanna, 
umferðarskólann fyrir leikskólabörn, 
forvarnadag 9. bekkinga á landsvísu, 
bæjarhátíðir, starfskynningar, heimsóknir 
hópa á lögreglustöð, sáttamiðlunarmál og 
ýmis óvænt verkefni sem koma upp. Starfið 
er mjög umfangsmikið og spannar alla 
helstu þætti er snúa að forvörnum í mjög 
svo víðum skilningi. 

Markmið forvarnastefnunnar
Markmið forvarnarstefnu  
Lögreglustjórans á Suðurnesjum  
eru eftirfarandi:

1 Að færa lögregluna nær fólkinu, gera 
lögregluna sýnilegri og auka forvarnir 
almennt. Byggja upp gott traust og 
virðingu milli lögreglu og almennings.

2 Að vera í góðu tengslaneti/samstarfi 
við félagsmálayfirvöld í hverju 
sveitarfélagi í umdæmi lögreglunnar á 
Suðurnesjum. Jafnframt Heimili og skóla, 
foreldrafélög grunnskóla, foreldrafélög 
leikskóla, nemendur grunnskóla og 
íþróttahreyfinguna. Loks er lögð áhersla á 
gott samstarf við verkefnastjóra forvarna 
Reykjanesbæjar, forvarnafulltrúa 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Frístunda- 
og menningarfulltrúa Grindavíkur, 
Tómstunda- og menningarfulltrúa Voga 
og forstöðumenn allra félagsmiðstöðva í 
umdæminu. 

3 Efla tengslanet/samstarf við foreldra 
almennt um forvarnir og um útivistareglur. 
Gefin eru skýr skilaboð um að 
útivistarreglur skuli virtar.

MÆLDIST   
Á MESTUM HRAÐA

Ökumaður bifhjóls mældist aka á 
mestum hraða, en hann ók á 206 km 

hraða. Hans bíða ákæra og dómur 
vegna glæfraakstursins. Þá voru  

höfð afskipti af ökumönnum vegna 
ýmissa annarra umferðarlagabrota 

eins t.d. notkunar farsíma við 
akstur án handfrjáls búnaðar, 

stöðvunarskyldubrota og aksturs 
undir áhrifum ávana- og fíkniefna.

Markmið forvarnarstefnu 
Lögreglustjórans á Suðurnesjum 
er meðal annars að vera í góðum 
tenglsum við íbúa umdæmisins, 
bæði yngri og eldri.
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Börn og ungmenni frædd
Lögreglan fór með fulltrúa frá 
Umferðarstofu í alla leikskóla á 
Suðurnesjum, fimmtán talsins, með 
verkefnið: Umferðarskólinn – ungir 
vegfarendur. Börnin fengu almenna 
umferðarfræðslu og ábendingar um hvað 
varast skuli í umferðinni. 

Þá heimsótti lögreglan alla grunnskóla 
á Suðurnesjum. Farið var yfir 
umferðarfræðslu almennt, reiðhjól og 
hjálmanotkun, loftpúða, beltanotkun, 
ökuréttindi, flugeldaslysaforvarnir 
og almenna hegðun og framkomu. 
Einnig sakhæfi, ofbeldi, einelti, ábyrga 
netnotkun, vímuvarnir, skaðsemi 
vímuefnaneyslu, sakaferill og afleiðingar 
þessa síðasttalda.

 
Ungir ökumenn 
Forvarnadagur ungra ökumanna var 
haldinn í 88 húsinu í Reykjanesbæ. 
Um er að ræða samstarfsverkefni 
lögreglunnar, Reykjanesbæjar, 
Tryggingarmiðstöðvarinnar, 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja 
(FS) og Brunavarna Suðurnesja. 
Forvarnadagurinn er haldinn 
tvisvar á ári fyrir ungmenni sem eru 
nýkomin með ökuréttindi eða eru að 
fá ökuréttindi. Um 400 ungmenni 
taka þátt í forvarnadeginum á ári 
hverju. Þau eru frædd um almenna 
ábyrgð ökumanna, sektir, afleiðingar 
hraðaksturs, kappaksturs, ölvunar- 
og fíkniefnaaksturs, sakavottorð, 
bakgrunnskoðanir, tryggingaþáttinn 
varðandi tjón og tjón gegn þriðja aðila.

Að endingu er sviðsett slys 
á bifreiðaplaninu fyrir utan 88 
húsið þar sem tilgangurinn er 
að sýna ungmennunum hvernig 
viðbragðsaðilar bregðast við og starfa 
á slysavettvangi. Ungmennin taka þátt 
í sviðsetta slysinu. Þessi dagur hefur 
verið haldinn til margra ára og hafa 
skoðanakannanir sem gerðar hafa 
verið meðal ungmennanna komið 
mjög vel út. 

Samstarf við  
Fjölbrautaskóla Suðurnesja
Lögreglan er í góðu samstarfi við 
skólastjórnendur og forvarnafulltrúa 
FS. Hefur lögregla séð um innri gæslu 
á dansleikjum á vegum skólans ásamt 
kennurum og forvarnafulltrúa FS, 
10 nemendum úr útskriftarárgangi 
og dyravörðum og starfsfólki frá 
félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum. 

Í gildi er samkomulag milli lögreglu 
og FS um tímasetningar skemmtana, 
hvernig skipulag á skemmtunum skuli 
vera háttað og hvernig tekið skuli á 
málum ef nemendur gerast brotlegir á 
skemmtunum á vegum skólans.

Lögreglan hefur verið við gæslu á 
um tuttugu síðustu dansleikjum. Allir 

gæsluaðilar eru sammála um að mikill 
árangur hafi náðst með hertri gæslu og 
aðhaldi. Fyrir hvern slíkan atburð hittast 
gæsluaðilar og skipuleggja áætlun og 
verklag sem unnið skal eftir. 

Starfskynningar
Töluverður fjöldi nemenda á efsta stigi 
grunnskóla, það er 7-10 bekk kemur til 
lögreglu í starfskynningu á ári hverju. 
Kappkostað er að taka vel á móti 
börnunum og fræða þau um starf og 
hlutverk lögreglu. Einnig eru þeim sýndar 
starfsstöðvar lögreglu, allur tækjabúnaður 
auk ökutækja og fleiri atriða. Tilgangurinn 
er að fræða börnin um lögreglustarfið og 
eftir situr að mörg þeirra fá allt aðra sýn á 
lögreglu eftir heimsóknina.

Lúlli löggubangsi „að 
störfum“. Þarna er 

slysasagan sögð, lagið 
um Lúlla sungið, auk 
umferðarfræðslu og 

fleiri gagnlegra atriða.

FORVARNATEYMISHÓPAR SVEITARFÉLAGANNA
Forvarnateymishópar sveitarfélaganna eru þrír; Samtaka-

Hópurinn í Reykjanesbæ, Sunna sem er forvarnateymishópur 
fyrir Sandgerði, Voga og Garð og forvarnateymishópur 

Grindavíkur.  Hverfislögreglumenn eru fulltrúar í 
forvarnateymishópum sveitarfélaganna.  Fundir eru haldnir 
einu sinni í mánuði. Þá eru mánaðarlegir fundir haldnir með 

FFGÍR,  Foreldrafélagi grunnskóla í Reykjanesbæ. 
Loks fundar lögreglan vikulega með starfsmanni 

barnaverndar í Reykjanesbæ og Sandgerði, Garðs og Voga.   
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Þá komu mörg börn úr leikskólum 
og grunnskólum einnig í heimsókn. 
Tekið var vel á móti þessum hópum 
og þeim sýnt ýmislegt ofangreint er 
varðar störf lögreglu.  

Hverfalöggæsla
Hverfalögreglustöðvar eru nú 
starfræktar í Grindavík, Sandgerði, 
Garði og Vogum. Tveir lögreglumenn 
sinna þessum bæjarfélögum 
sem hverfalögreglumenn. 
Hverfalöggæslunni er skipt þannig 
að annar lögreglumannanna 
annast Garð og Sandgerði en hinn 
Grindavík og Voga. Í Garði og 
Sandgerði er hverfalögreglumaður 
með aðstöðu á bæjarskrifstofum 
sveitarfélaganna. Í Vogum er 
aðstaða hverfalögreglumanns í 
íþróttamiðstöðinni. Í Grindavík er 
fullbúin lögreglustöð. Breyting hefur 
verið gerð varðandi aðbúnað og virkni 
hverfalögreglunnar í Grindavík og 
Vogum því sá hverfalögreglumaður 
hefur fengið til umráða merkta 
lögreglubifreið sem mun nýtast 
vel við hefðbundin eftirlitsstörf í 
bæjarfélögunum sem og til annarra 
tilfallandi verkefna. Hingað til 
hafa hverfalögreglumenn notast 
við ómerktar bifreiðar og verður 
athyglisvert að sjá hvernig þessi breyting 
mælist fyrir.

Til viðbótar við ofangreint heldur 
almenna deildin uppi  öflugu eftirliti 
í umræddum bæjarfélögum og eru 
hverfalögreglumennirnir í nánu samstarfi 
við deildina.

Lögð er áhersla á viðveru í 
ofangreindum bæjarfélögum og 
hefur það mælst vel fyrir. Einnig er 
lögð áhersla á tengsl við starfsmenn 
félagsmálayfirvalda og aðra 
lykilstarfsmenn bæjarfélaganna.

Hlutverk hverfalögreglumanna felst 
einkum í því að vera á verði gegn hvers 
kyns brotastarfsemi. Leitast er við að 
sporna gegn óæskilegri hegðun. Eru 
hverfalögreglumenn sérstaklega á 

varðbergi gagnvart óæskilegri hegðun 
ungmenna og reyna eftir því sem 
kostur er að grípa inn í þá atburðarás 
áður en í óefni er komið. Þá koma 
hverfalöggæslumenn að fundum 
embættisins með bæjarstjórnum 
og lykilmönnum allra bæjarfélaga í 
umdæminu þar sem farið er yfir þróun 
brota og verkefni lögreglu. Slíkir fundir 
hafa reynst mjög vel enda koma þar fram 
sjónarmið og væntingar bæjarfélaganna 
þegar áherslur eru lagðar á löggæslu 
innan hvers bæjarfélags.

Fjölmörg verkefni Clarissu

Verkefni skráð í LÖKE 70

Leitir alls 91

Húsleitir 34

Bílaleitir 22

Útileitir 12

Leit á fólki 8

Aðrar leitir 15

Aðstoð önnur embætti 14

Eins og sjá má af meðfylgjandi 
tölum um athafnasemi fíkniefnaleitar-
hundsins Clarissu situr hún ekki 
auðum loppum, en kemur víða við 
í hinum margvíslegustu verkefnum. 
Sem dæmi má nefna að á árinu 
héldu hún og umsjónarkona hennar 
á hátíðina Grundarfjarðardagar á 
Grundarfirði. Þar var starfað með 

fjórum héraðs-lögreglumönnum ásamt 
einum lögreglumanni til viðbótar.

Frá og með 15. október tóku þær 
stöllur þátt í sérstöku fíkniefnaeftirliti 
í umdæminu ásamt fjórum lögreglu-
mönnum. Reyndist Clarissa vel, eins 
og endranær, í þeim verkefnum sem 
fyrir hana voru lögð, enda afspyrnu 
dugleg.

4.4 Fangageymslur
Handtökur og vistanir
Handtökum fækkaði um 16,5 % milli 
áranna 2013 og 2014. Lögreglan 
á Suðurnesjum hefur yfir að ráða 
tíu fangaklefum. Sjö þeirra eru á 
lögreglustöðinni í Reykjanesbæ, þar 
af einn klefi sem er sérhannaður til 
vistunar aðila sem grunaðir eru um 
að smygla fíkniefnum innvortis. Þá 
eru þrír fangaklefar á lögreglustöðinni 
í Grindavík en þeir eru einungis 
notaðir í undantekningartilfellum. 
Af og til eru gæsluvarðhaldsfangar 
vistaðir á lögreglustöðinni þegar 
fangelsi ríkisins eru fullsetin. 
Talsvert af vistunum í fangahúsinu 
tengist málum sem koma upp á 
alþjóðaflugvellinum.

401 innsetningar voru í fangaklefum 
lögreglustöðvarinnar í Reykjanesbæ 
og þurfa ávallt tveir lögreglumenn að 
vera til staðar á lögreglustöðinni þegar 
aðilar gista klefana.

Þarna er 
samankomin 
samtals 66 ára 
starfsreynsla.
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Helstu ástæður handtöku voru;
l Akstur undir áhrifum ávana- og 

fíkniefna
l Áfengislög, ölvun á almannafæri
l Fyrirmælum lögreglu ekki hlýtt (19. 

gr. l. nr. 90/1996)
l Líkamsárás (217 og 218)
l Lög um útlendinga (96/2002)
l Skjalafals
l Varsla og meðferð ávana- og 

fíkniefna
l Þjófnaður
l Ölvun við akstur.

Fangaflutningar almennu deildar
Í ársbyrjun 2013 hófst sérstök 
skráning fangaflutninga almennu 
deildar. Þetta var gert til að sjá 
umfang flutninganna hjá deildinni. 
Við hvern flutning skerðist vaktin 
um tvo menn að jafnaði og þá færist 
álagið á þá lögreglumenn sem eftir 
eru.

Fangaflutningar á árinu 2014 voru 
163 samtals eða um 14 flutningar að 
jafnaði á mánuði. Í 53 flutningum 
var lögreglubifreið notuð en 
bílaleigubifreið við 110 flutninga.

Alls voru eknir 22.992 km sem 
þýðir á hvern flutning um 141 km að 
meðaltali.

Alls voru vinnustundir 887,84 eða 
um 5,5 vinnustundir á hvern flutning 
að meðaltali.

4.5 Önnur verkefni lögreglu
Bæjarhátíðir
Á Suðurnesjum eru haldnar 
bæjarhátíðir ár hvert í öllum 
bæjarfélögum umdæmisins. Fyrir 
hverja hátíð er mikill undirbúningur 
og vinna hjá nefndum á vegum 
bæjarfélaganna sem sjá um 

skipulag þeirra. Lögreglan á mjög 
gott samstarf við þessar nefndir á 
undirbúningstímabilinu og einnig við 
sjúkralið og björgunarsveitir og er það 
góða samstarf hér með þakkað. 

Bæjarhátíðar sem þessar einkennast af 
gleði og fjöri og leggur lögreglan mikinn 
metnað í að halda uppi öflugri og sýnilegri 
löggæslu.

Grindvíkingar riðu á vaðið og héldu 
Sjóarann síkáta mánaðamótin maí - júní. 
Sólseturshátíðin í Garði var í lok júní, 
Fjölskyldudagurinn í Sveitarfélaginu 
Vogum var haldinn um miðjan ágúst 
og Sandgerðisdagar í lok ágúst. 
Ljósanótt, menningar- og fjölskylduhátíð 
Reykjanesbæjar, var haldin fyrstu helgina í 
september að vanda. Hátíðin er sú stærsta 
sem haldin er innan umdæmisins og sótti 
hana mikill fjöldi gesta. 

Í samstarfi við félagsmálayfirvöld 
og fleiri voru unglingaathvörf 
starfrækt á Ljósanótt, Sjóaranum 
síkáta, Sólseturshátíðinni í Garði og á 
Sandgerðisdögum. Lögð var áhersla á að 
koma í veg fyrir unglingadrykkju.

Lögreglan á Suðurnesjum 
hafði talsverðan viðbúnað vegna 
bæjarhátíðanna sem fyrr og voru til 

að mynda 33 lögreglumenn á vakt 
á Suðurnesjum þegar mest var á 
Ljósanótt.

Það sem gerir þessar hátíðir 
einstaklega skemmtilegar er hvað 
bæjarbúar taka virkan þátt og gleðjast 
saman. Bæjarhátíðirnar voru allar vel 
sóttar og fóru prýðilega fram.

Þá var tónlistarhátíðin All Tomorrow´s 
Parties (ATP), haldin á Ásbrú í annað 
sinn dagana 10. - 12. júlí. Allnokkur fjöldi 
gesta sótti tónleikana sem fóru vel fram.

Leyfisveitingar 

Leyfi  fjöldi

Dyraverðir samþykktir 12

Dyraverðir hafnað 1

Brennuleyfi 6

Skoteldasýningaleyfi 6

Sala á skoteldum 8

Flutningur sprengiefnis 2

Sprengileyfi - sprengjustjóri 1

Umsagnir vegna veitinga-,  
skemmti- og gististaða 47

Bílaleigur 11

Tækifærisleyfi 43

Samtals leyfi og umsagnir 137

HANDTÖKUR
Handtökur Handteknir 

einstaklingar
Vistanir Vistaðir 

einstaklingar

2012 2012 2012 20122013 2013 2013 20132014

597

2014 2014 2014

708

810

676

524
562  

477 479
401 378

458

312
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Sú ráðstöfun að færa rannsóknir 
minniháttar mála undir almenna deild 
lögreglunnar á Suðurnesjum árið 
2009 hefur gefist vel. Á þeim tíma 
voru fjórir rannsóknarlögreglumenn 
settir á jafn margar vaktir almennrar 
deildar. Þessi breyting var gerð til að 
einfalda og stytta málsmeðferðartíma 
minniháttar mála og hefur það að 
nokkru gengið eftir. Til minniháttar 
mála teljast auðgunarbrot, eignaspjöll, 
umferðarlagabrot, áfengislagabrot 
og minniháttar fíkniefnabrot. Í 
þeim brotaflokkum er heyra undir 
rannsóknir minniháttar mála er 
fækkun í öllum brotaflokkum. 
Auðgunarbrotum fækkaði um tæp 17% 
milli áranna 2013 og 2014. Þjófnuðum 
fækkaði innan umdæmisins um 25% 
milli ára og innbrotum fækkaði um 
7%. Eignaspjöllum fækkaði lítillega 
milli ára eða um 3% en þróun í þeim 
málaflokki hefur verið í rétta átt í þó 
nokkuð mörg ár innan umdæmisins. 
Umferðarlagabrotum fækkaði um 25% 
milli ára, ölvunarbrotum við akstur 
fækkaði um 28% og brotum vegna 
fíkniefnaaksturs fækkaði um 13%.

Rannsókn brota 
Árið 2014 var rannsóknardeildin 
skipuð 15 starfsmönnum. Þar af 
voru tvær tímabundnar stöður 
vegna sérstakra fjárveitinga, önnur 
til rannsókna kynferðisbrota og hin 
vegna skipulagðrar brotastarfsemi. 
Deildin skiptist í rannsóknardeild 
alvarlegra mála með 6 starfsmenn 
og rannsóknardeild skipulagðrar 
brotastarfsemi með 8 starfsmenn. Þar 
af sinnir einn tæknirannsóknum fyrir 
allar deildir embættisins og annar 
bakgrunnsskoðunum starfsmanna 

sem vinna á haftasvæðum vegna 
flugverndar.

Starfsmenn rannsóknardeildar 
sóttu sér ýmsa menntun og fræðslu 
á árinu, bæði hér á landi og erlendis. 
Má þar nefna sérstaklega mjög 
vandað námskeið í Lögregluskóla 
ríkisins í rannsóknum kynferðisbrota 
með sérstaka áherslu á kynferðisbrot 
gegn börnum. Meðal fyrirlesara 
voru breskir sérfræðingar í samtals- 
og yfirheyrslutækni sem þóttu 
afburðasnjallir og gátu miðlað af 
mikilli reynslu sinni og þekkingu af 
rannsóknum mjög alvarlegra brota.

Þá sinntu starfsmenn deildarinnar 
fræðslustarfi í rannsókn mansals- og 
heimilisofbeldismála víða um land.

Rannsóknardeildinni barst góður 
liðsauki á árinu þegar starfsmaður frá 

embætti sérstaks saksóknara hóf þar 
störf. Var honum umsvifalaust falið að 
rannsaka ýmis auðgunarbrot, en skort 
hafði sérhæfingu hjá embættinu á 
þessu sviði. Er það vel að hreyfing skuli 
vera komin á þær rannsóknir, sem fyrir 
lágu, en ýmis konar ofbeldisbrot hafa 
notið forgangs.

5.1 Ofbeldisbrot
Talsvert færri líkamsárásarkærur komu 
til rannsóknar árið 2014 en árið á 
undan, 104 í stað 126. Það jákvæðasta 
var að alvarlegum brotum sem falla 
undir 218. gr. fækkaði verulega eða 
úr 34 í 22. Hátt hlutfall líkamsárása 
tengist heimilisofbeldi og kann 
breytt verklag í þeim málaflokki að 
eiga einhvern þátt í þessari fækkun 
líkamsárásarmála almennt.

5.0 RANNSÓKNIR BROTA

Úr rannsóknardeild
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5.2 Kynferðisbrot
Sú hrina kynferðisbrota sem kom 
til rannsóknar árið 2013 virðist ekki 
alfarið hafa gengið til baka ef litið er 
til þess að 40 mál komu til rannsóknar 
árið 2014. Er þá litið framhjá þeim 
mikla fjölda vændiskaupamála 
sem komu til kasta deildarinnar 
2013. Mikill fjöldi kynferðis- og 
líkamsásrásarbrota 2013 og 2014 hafði 
þau áhrif að rannsóknartími lengdist 
og kom nokkuð bakslag í þann árangur 
við að stytta rannsóknartímann sem 
náðst hafði árin á undan. 

5.3 Skjalafals og misnotkun skjala
Mál sem varða skjalafals og misnotkun 
skjala í umdæminu tengjast að 
mestu fólki á leið um Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar sem framvísar fölsuðum 
skilríkum eða skilríkjum annarra. Árið 
2014 komu upp 32 mál af þeim toga 
sem er talsverð aukning frá árinu 2013 
en þá voru þau 17 og óvenjufá. Til 
samanburðar má nefna að 2012 voru 
málin 42 og 33 árið 2011.

5.4 Auðgunarbrot
Talsverð fækkun varð á þjófnuðum 
2014 frá árinu 2013 og hefur helst verið 
leitað þeirra skýringa að atkvæðamiklir 
aðilar á þessu sviði hafi flutt úr 
umdæminu og aðrir farið að afplána 
refsingar sínar. Ekki má þó gleyma því 
að fólk virðist ganga betur um eigur 
sínar, nágrannavörslu er víðar beitt 
og öryggisfyrirtæki vakta eignir jafnt 
einstaklinga sem fyrirtækja og stofnana. 

5.5 Sérrefsilagabrot, slysa- og 
brunarannsóknir
Ekkert banaslys varð í umferðinni í 
umdæminu á árinu 2014 og virðist 
þeim fækka í beinu samhengi við 
umbætur á umferðarmannvirkjum. Í 
þessu sambandi má nefna sérstaklega 

að á árinu hófust framkvæmdir við 
vegrið milli akbrauta Reykjanesbrautar. 
Allmörg tilvik hafa þegar komið upp 
þar sem reynt hefur á riðið. 

Þann 17. desember 2014 varð 
mikið tjón þegar eldur kom 
upp í stóru fiskvinnsluhúsi við 
Bakkalág í Grindavík en í húsinu 
var skreiðarverkun. Við rannsókn á 
eldsupptökum var leitað aðstoðar 
frá tæknideild lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu og 
Mannvirkjastofnunar. Niðurstaða 
rannsóknarinnar var að kviknað hafi í 
húsinu út frá rafmagni.

5.6 Aðrar rannsóknir
Þann 29. júní 2014 brotlenti lítil 
kennsluflugvél frá Keili á golfvelli 
Golfklúbbs Vatnsleysustrandarhrepps 
á Kálfatjörn. Um borð í vélinni voru 
flugkennari og nemandi sem voru í 
kennsluflugi þegar vélin drap á sér. 
Flugkennaranum tókst að svífa vélinni 
inn yfir golfvöllinn og lenti þar en ekki 
tókst betur til en svo að vélinni hvolfdi. 

Fólkið slapp með lítil meiðsli. 
Rannsókn málsins er í höndum 
lögreglu og rannsóknarnefndar 
samgönguslysa en endanleg niðurstaða 
liggur enn ekki fyrir um ástæður þess 
að vélin varð vélarvana.

Þann 12. febrúar 2014 þurfti að 
lenda flugvél frá flugfélaginu 
WOW air á gamla varnarsvæðinu á 
Keflavíkurflugvelli þar sem borist hafði 
sprengjuhótun símleiðis í þjónustuver 
flugfélagsins. Vélin var þá að koma frá 
Gatwick flugvelli í London með 145 
farþega innanborðs. Var henni vísað 
á sérstakt svæði innan flugvallarins, í 
hæfilegri fjarlægð frá öðrum flugvélum 
og mannvirkjum.

Að lendingu lokinni voru farþegar 
vélarinnar fluttir með rútum frá henni að 

flugstöðinni þar sem þeim stóð til boða 
áfallahjálp á vegum Rauða krossins.

Neyðaráætlun vegna Flugverndar 
var virkjuð og farið með vélina á 
vesturenda gamla varnarsvæðisins á 
Keflavíkurflugvelli en þangað er farið 
með vélar með hættulegan farm eða 
þegar sprengjuhótanir berast.

Lögreglan á Suðurnesjum upplýsti 
fljótlega málið. Rannsókn hennar 
leiddi í ljós að sá sem hringdi inn 
sprengjuhótunina var þrettán ára 
gamall piltur. Hann gekkst við 
athæfinu. Í fréttatilkynningu frá 
Lögreglustjóranum á Suðurnesjum 
um málið sagði meðal annars að það 
væri litið mjög alvarlegum augum. 
Sprengjuhótunin hafi leitt til mikils 
viðbúnaðar og haft áhrif á ferðir 
farþeganna í flugvélinni.

5.7 Rannsóknardeild  
skipulagðrar brotastarfsemi 
Margvísleg verkefni
Starfsemi Rannsóknardeildar 
skipulagðrar brotastarfsemi (RSB) á 
árinu 2014 sneri fyrst og fremst að 
verkefnum tengdum Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar (FLE). Talsverðar breytingar 
urðu á starfseminni. Skilríkjamál í FLE 
urðu stór þáttur, en fangaflutningar 
og fleira lögðust að mestu af. 
Rannsóknarverkefni voru af ýmsum 
toga, en áttu það flest sameiginlegt að 
tengjast Suðurnesjum ekki á nokkurn 
hátt annan en að flugfarþegar höfðu þar 
viðkomu. Framhaldsrannsóknir teygðu 
því anga sína oft til annarra landshluta 
og jafnvel til annarra landa. Það kallaði á 
mikið samstarf við fjölmargar stofnanir 
og fyrirtæki en þó fyrst og fremst frábært 
samstarf við lögreglustjóraembættið 
á höfuðborgarsvæðinu. Stærri 
fíkniefnamálum virtist eitthvað fækka 
á árinu, en á móti kom fjölgun annarra 
afbrota.  
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Verkefni RSB á árinu voru margvísleg 
en féllu flest að skilgreiningum um 
skipulagða glæpastarfsemi. Helstu 
verkefni tengdust innflutningi 
fíkniefna og ólöglegra lyfja, 
mansali og smygli á fólki, vændi, 
skilríkjamálum á landamærum, skoðun 
á skilgreindum glæpasamtökum og 
skipulögðum fjárglæpum. Jafnframt, 
bakgrunnsskoðun starfsfólks í FLE, 
tæknivinnu í málum RSB og annarra 
deilda, samskiptum við erlend 
yfirvöld, og samstarfi við önnur 
lögregluembætti, embætti Tollstjóra, 
Útlendingastofnun og aðrar stofnanir. 

Frá því í apríl 2014 hefur 
fræðsluhópur innan stýrihóps 
innanríkisráðuneytisins um framkvæmd 
aðgerðaráætlunar gegn mansali staðið 
fyrir sameiginlegum fræðslufundum 
lögreglu, félagsþjónustu og annarra 
hagsmunaaðila um lagalega þætti 
mansals, einkenni hugsanlegra 
fórnarlamba mansals og möguleg 
úrræði sem standa til boða. 
Rannsóknarlögreglumaður RSB sem 
hefur hlotið þjálfun leiðbeinanda á sviði 
mansals hefur sinnt fræðslu í tengslum 
við þetta verkefni. Hafa verið haldnir 
um 30 fræðslufundir víðs vegar um 
landið við góðar undirtektir. Verkefnið 
heldur áfram árið 2015.

Tveir rannsóknarlögreglumenn 
unnu að rannsókn vændismáls sem 
varð mjög tímafrekt. Á sjöunda tug 
aðila voru yfirheyrðir í málinu, auk 
vitna, og segja má að verulegur 
hluti starfstíma þessara tveggja 
rannsóknarlögreglumanna hafi farið í 
vinnu við þetta mál. 

Mikil og góð samskipti voru við 
tengslafulltrúa okkar hjá Europol sem 
skilaði meðal annars góðum árangri í 
fíkniefnamálum erlendis. Starfsmenn 
deildarinnar hafa tekið þátt í mörgum 
alþjóðlegum verkefnum og víða 

hafa myndast ómetanleg tengsl við 
samstarfsaðila. 

Skipulögð glæpastarfsemi á 
alþjóðavísu er í stöðugri sókn og 
landamæri verða sífellt ógleggri. Nýjar 
afbrotaleiðir birtast með ótrúlegum 
hraða og kröfur til lögreglu um 
viðbrögð við þeim eru oft allt að því 
óraunhæfar. Starfsemi RSB á árinu 
2014 miðaðist að mörgu leiti við 
sérhæfingar starfsmanna í ýmsum 
þáttum, sem virðist á ýmsan hátt hafa 
skilað árangri. Ljóst er að stöðug þróun 

hjá lögreglu er forsenda þess að hægt 
sé að takast á við þessi verkefni svo 
viðunandi sé. 

Deildin var með aðstöðu í FLE en 
flutti í fyrri aðstöðu á Brekkustíg 16. í 
desember síðastliðnum. Flutningurinn 
í FLE þótti ekki hafa skilað tilætluðum 
árangri þótt margt jákvætt hafi fengist 
með honum. Þar sem verkefni hópsins 
tengjast að miklu leyti flugstöðinni 
er margt sem réttlætir staðsetningu 
hópsins þar. Fjölmargir þættir urðu þó 
til að gera starfsemina þar óhagkvæma. 

Í einum 
fangaklefanna 

er sérstök 
salernisaðstaða 

fyrir þá sem 
grunaðir eru 

um að smygla 
fíkniefnum til 

landsins. 
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Heildarfjöldi farþega sem fóru um 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar jókst um 
1.115.682 á árinu og þeim sem fóru 
um ytri landamærin fjölgaði um 
32%. Þessi mikla fjölgun einkenndi 
störf flugstöðvardeildar. Til að 
mæta kröfum hagsmunaðila um 
afgreiðsluhraða um landamærin 
og auka sveigjanleika voru 
landamæraverðir ráðnir til starfa. 

Einnig var unnin fýsileikakönnun 
fyrir sjálfvirk landamærahlið. ( e. 
Automatic Border Crossing ABC.)  

Unnið var markvisst að því bæta 
tölfræðisöfnun deildarinnar er varðar 
óreglulega fólksflutninga.

 Nokkur veigamikli verkefni 
voru unnin er varða ýmis konar 
framkvæmd við landamæravörslu. 
Nefna má verklag við fyrsta stigs 
eftirlit, eftirlit með börnum, 
aukið eftirlit á athafnasvæði 
flugstöðvarinnar og mannslát um 
borð í flugfari. Starfsmenn tóku 
virkan þátt í endurbótaferlum í anda 
straumlínustjórnunar. Ekki er hægt að 
greina að fjölgun farþega leiði af sér 
aukinn fjölda mála er varðar óreglulega 
fólksflutninga.

Þá var stofnaður vinnuhópur 
innan embættisins í tengslum við 
„European Border Surveillance System 
Eurosur“. Það verkefni er unnið í nánu 
samstarfi við Landhelgisgæslu Íslands 
en umsjón verkefnisins er í höndum 
flugstöðvardeildar.  

Eins og fram kemur hér að ofan voru 
gerðar 46 skýrslur vegna skilríkjamála. Hér 
fyrir neðan má sjá nánari sundurliðun 
á tegundum skilríkja sem voru tekin til 
rannsóknar. 

Jafnframt að fjöldi skjalafölsunar-
mála var alls 32 á árinu sem er talsverð 

fjölgun frá 2013. Hins vegar nær þessi 
fjöldi ekki metárinu frá  2012 þegar 42 
mál komu upp.  

Tegund Fjöldi

Vegabréf 36

Dvalarleyfi 6

Kennivottorð 6

Ökuskírteini 1

Nánari sundurliðun á tegundum skilríkja
Tegund Fjöldi

Vegabréf 36

Dvalarleyfi 6

Kennivottorð 6

Ökuskírteini 1

Peningaseðill 1

Skilríkjasérfræðingar flugstöðvardeildar 
fengu til úrlausnar 40 skilríki til viðbótar 
ofangreindu frá öðrum embættum og 
stofnunum. Í 24 tilfellum þar af snerust 
fyrirspurnirnar um skoðun skilríkja með 
tilliti til hugsanlegrar fölsunar og í tveimur 
tilvikum um andlitssamanburð sérstaklega.

Fimm fjölmennustu þjóðerni einstaklinga 
sem framvísuðu fölsuðum vegabréfum eða 
vegabréfi annars manns.

Þjóðerni  Fjöldi

Rússland 4

Íran 4

Sómalía 3

Írak 3

Sri Lanka 2

6.0 Flugstöðvardeild

TÖLFRÆÐI

2012
2013
2014

2012
2013
2014

Heildarfjöldi farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Heildarfjöldi farþega um ytri landamæri

Fjöldi útgefinna áritana Skjalafölsunarmál

Frávísanir á ytri landamærum Fjöldi skjalrannsóknarskýrslna

Frávísanir á innri landamærum Fjöldi hælisumsækjenda

SIS/Interpol smellir Aðstoð vegna veikinda í flugvélum við FLE

2012 14 2012 42

2012 5 2012 77

2012 5 2012 46

2012 10 2012 28

2013 8 2013 17

2013 17 2013 33

2013 16 2013 90*

2013 14 2013 22

2014 9 2014 32

2014 18 2014 46

2014 4 2014 80*

2014 25 2014 33

*Fjöldi hælisumsókna 
í umdæmi 

Lögreglustjórans á 
Suðurnesjum.

2.380.214

1.126.806

2.751.743

1.319.049
1.774.233

3.867.425
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Fimm fjölmennustu áfangastaðir þaðan 
sem einstaklingar komu sem framvísuðu 
fölsuðum skilríkjum, skilríkjum annars 
manns eða voru án skilríkja við komu til 
Keflavíkurflugvallar:

Áfangastaður Fjöldi

Osló 15

Stokkhólmur 10

Kaupmannahöfn 7

Helsinki 2

Tegundir falsana

Skilgreining fölsunar Fjöldi

Breytifalsað 19

Grunnfalsað 2

Skilríki annars manns framvísað 8

Óraunveruleg skilríki 
(fantacy documents) 3

Fimm fjölmennustu útgáfuríki vegabréfa 
þar sem fölsuðum vegabréfum eða 
vegabréfi annars manns var framvísað.

Ríki Fjöldi
Ísrael 5

Grikkland 5

Litháen 5

Svíþjóð 4

Bretland 3

Tölfræðisöfnun flugstöðvardeildar
Unnið var markvisst að því að bæta 
tölfræðisöfnun flugstöðvardeildar er varðar 
landamæravörslu, sem fyrr sagði. Fram 
til þess hefur landskerfi lögreglu ekki 
tekist að halda utan um þær upplýsingar 
sem flugstöðvardeildin þarf til þess að 
greina og miðla upplýsingum á vettvangi 
landamæravörslu. Verkefnið var unnið 
í flugstöðvardeild þar sem þróuð var 
tölvuskrá. Með einföldum hætti er hægt að 
kalla fram mismunandi tölfræðiupplýsingar. 

Með þeim upplýsingum er hægt að greina 
breytingar á mynstri á t.d. á ferðaleiðum 
sem falla undir skilgreininguna óreglulegir 
fólksflutningar (e. irregular migration.) 
Með þessu verkefnið er verið að stíga 
fyrstu skrefin í áttina að því að geta innleitt 
samhæft greiningartæki frá Frontex sem 
kallast: „Common Risk Analysis Model 
(Ciram)“. Þetta hefur á undanförnum árum 
verið eitt af því sem flugstöðvardeildin 
hefur lagt áherslu á í löggæsluáætlun.

Landamæraverðir ráðnir til starfa
Þann 8. maí 2014 tóku gildi verklagsreglur 
Ríkislögreglustjóra sem settar voru að 
beiðni innanríkisráðuneytisins er vörðuðu 
heimild Lögreglustjórans á Suðurnesjum 
til að ráða landamæraverði, sem ekki 
eru lögreglumenn, til afmarkaðra starfa 
tengdum landamæravörslu. Í kjölfarið voru 
8 landamæraverðir ráðnir til starfa. Áður 
en þeir hófu störf var í fyrsta skipti sett upp 
kennslu- og þjálfunaráætlun sem tók mið af 
kjarnanámskrá landamæravarða samkvæmt 
forskrift hjá landamærastofnun Evrópu 
(Frontex). Með því má segja að brotið hafi 
verið blað í menntun landamæravarða á 
Íslandi.  

Modul kennsluhugbúnaður
Samhliða uppsetningu námskrár fyrir 
landmæraverði var gerður verksamningur við 
Keili, miðstöð fræða og vísinda, um aðgang 
að kennsluhugbúnaðinum Modul. Var 
grunnhugmyndin sú að færa kjarnanámskrá 
landamæravarða inn í það kennsluumhverfi 
og gera þar með miðlun kennsluefnis 
einfaldara og skilvirkara. Þau markmið 
sem sett voru í upphafi þessa verkefni hafa 
ekki náðst en meginskýringin á því er sú að 
verkefnið er umfangsmikið 

Sjálfvirk landamærahlið 
Snemma árs 2014 var ákveðið að setja 
á laggirnar vinnuhóp til þess að greina 
hagkvæmni og skilvirkni sjálfvirkra 
landamærahliða (e. Automatic Border 
Control, ABC) með landamæravörslu í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar að leiðarljósi. 
Vinnuhópinn skipa fulltrúar frá ISAVIA, 
Ríkislögreglustjóra og Lögreglustjóranum á 
Suðurnesjum. Á fyrsta fundi vinnuhópsins 
var ákveðið að sækja Frontex ráðstefnu á 
Gatwick - flugvelli í Bretlandi. Einnig var farin 
vettvangsferð á flugvöllinn í Helsinki þar 
sem sjálfvirk landamærahlið voru skoðuð en 
Finnar eru komnir hvað lengst í innleiðingu 

Keflavíkurflugvöllur reyndist 
besti flugvöllur í Evrópu 2014 

samkvæmt niðurstöðu alþjóðlegrar 
þjónustukönnunar.  Myndin er frá 
afhendingu viðurkenningarinnar.
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á þessari tækni við landamæravörslu. Unnin 
var margvísleg rannsóknarvinna í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar er varðar afgreiðslutíma 
um landamærin sem síðan var sett upp í 
hermilíkan. Niðurstaða af þessari vinnu varð 
sú að hagkvæmt er talið að setja upp allt að 
10 sjálfvirk landamærahlið. Áfram verður 
unnið að þessu verkefni á næsta ári. 

Eurosur
Samkvæmt ákvörðun innanríkisráðuneytisins 
hefur Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
verið tilnefndur ábyrgðaraðili fyrir 
National Coordernator Center (NCC) (Ís. 
landasamræmingarstöð) en verkefnið unnið 
í samstarfi við Landhelgisgæslu Íslands og 
Ríkislögreglustjóra. Grunnverkaskipting 
samstarfsaðila í þessu verkefni var lögð 
fram á fundi sem haldinn var snemma 
á árinu en þann fund sátu fulltrúar frá 
embættinu og Landhelgisgæslunni. 
Hlutverkum og verkaskiptingu samstarfsaðila 
í þessu verkefni verða gerð nánari skil 
í verklagsreglum þar sem stuðst er við 
handbók ESB um Eurosur - verkefnið. Stefnt 
er að því að gera samstarfsamning við aðra 
hagsmunaðila á Íslandi.

l Eurosur er upplýsinga- og samskiptakerfi 
sem ætlað er að stuðla að betri stjórnun 
ríkja Schengen - samstarfsins (RSS) á ytri 
landamærum.

l Eurosur er vettvangur RSS til að miðla 
upplýsingum því sem næst í rauntíma.

l Eurosur er samskiptakerfi RSS til að greina 
og meta aðstæður á ytri landamærum.

l Eurosur er vettvangur til að greina og 
meta aðstæður og greina atburði utan 
landamæra RSS. 

l Eurosur byggir á þremur lögum af 
upplýsingaþekjum, þ.e. atvikaþekju, 
aðgerðaþekju og greiningarþekju. 

Meginmarkmið Eurosur
1 Að draga úr fjölda óreglulegra innflytjenda 

(e. irregular migration) sem fara um 
landamæri RSS með ólögmætum hætti.

2 Að draga úr fjölda dauðsfalla á 
sjólandamærum. 

3 Að stuðla að auknu öryggi RSS með því 
að stuðla að forvörnum og aðgerðum 
gagnvart glæpastarfsemi sem nær yfir 
landamæri. (e. serious crime with cross 
border dimention). 

Tengiliðaskrifstofa Frontex.
Í flugstöðvardeild er tengiliðaskrifstofa 
Frontex á Íslandi (National Frontex Point of 
Contact). Hlutverk tengiliðaskrifstofunnar 
er meðal annars að móttaka erindi Frontex 
og koma þeim áfram til hagsmunaðila á 
Íslandi ásamt því að senda upplýsingar og 
erindi frá löggæsluyfirvöldum á Íslandi. Má 
sérstaklega nefna í þessu sambandi að á 
síðasta ári tóku íslenskir löggæsluaðilar frá 
lögreglu, Tollstjóra og Landhelgisgæslu þátt í 
18 þjálfunar - og kennsluverkefnum á vegum 
Frontex.  Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
mun gefa út árskýrslu Frontex - samstarfsins 

á næstu mánuðum og er vísað að öðru leyti í 
þá skýrslu varðandi samstarfið í heild sinni. 

Schengen samstarfið - Ábyrgð flug-
stöðvardeildar á WP on False Docs.
Á vettvangi samsettu nefndarinnar í 
Brussel er fjallar um Schengen - málefni 
og ber flugstöðvardeild Lögreglustjórans 
á Suðurnesjum ábyrgð á nefnd sem 
gengur undir nafninu „Working Party 
on False Docs“. Einn fundur var sóttur 
á árinu. Á þeim fundi var sérstaklega 
fjallað um andlitssamanburð og fölsun 
á persónuupplýsingum þegar sótt er um 
réttindi hjá stjórnvöldum í Evrópu. Má í 
því sambandi nefna sérstaklega falsaðar 
grunnpersónuupplýsingar þegar sótt er um 
vegabréf en þessi tegund af brotastarfsemi 
fer nú vaxandi. 

Ferð til National Fraud  
Unit í Bretlandi NFDU. 
Starfsmaður í flugstöðvardeild sótti 
starfsþjálfun hjá NFDU í Bretlandi frá 21. 
september til 3. október. Verkefnið var 
sérstaklega styrkt af starfsþróunarsjóði 
Landssambands lögreglumanna. NFDU 
eru höfuðstöðvar Bretlands er varðar allt 
sem tengist rannsóknum á vegabréfum, 
ferðaskilríkjum, misnotkun og fölsunum 
þeim tengdum. Starfsmaðurinn skilaði 
ítarlegri skýrslu um ferðina og var henni 
miðlað til hagsmunaðila. Kom margt mjög 
áhugavert og gagnlegt fram í þeirri skýrslu.  

Vegabréf rannsökuð 
í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar.
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Á lögfræðisviði embættisins eru þrjú 
stöðugildi lögfræðinga og eitt stöðugildi 
ritara. Helstu verkefni lögfræðisviðs eru: 

l Útgáfa ákæra og málflutningur í 
héraði í þeim sakamálum sem eru á 
forræði lögreglustjóra.

l Öflun rannsóknarúrskurða fyrir 
héraðsdómi.

l Útgáfa sektargerða.

l Leiðbeiningar og ráðgjöf við 
lögreglurannsóknir. 

l Frávísunarúrskurðir á landamærum.

l Lögfræðileg álit, greinargerðir, 
umsagnir við lagafrumvörp og gerð 
verklagsreglna.

l Samskipti við embætti 
ríkissaksóknara, héraðsdóm og önnur 
lögregluembætti. 

l Samskipti, samráð og samvinna við 
aðrar stjórnsýslustofnanir. 

l Afgreiðsla ýmissa stjórnsýsluerinda, 
svo sem umsagnir vegna umsókna 
um ríkisborgararétt, afgreiðsla 
umsókna um endurveitingu 
ökuréttinda, bakgrunnsskoðanir 
vegna aðgangsheimilda að haftasvæði 
Keflavíkurflugvallar o.fl. 

Annasamt ár
Árið 2014 var mjög annasamt 
hjá lögfræðisviði embættisins. 
Einkenndist síðari hluti ársins af 
miklum mannabreytingum á sviðinu 
en tveir af þremur lögfræðingum 
fóru í ársleyfi til að sinna störfum á 
öðrum vettvangi á haustmánuðum. 
Að sama skapi hófu tveir lögfræðingar 
störf á sviðinu, annar í október og 

hinn í nóvember. Af þessum sökum dró 
verulega úr útgáfum ákæra á árinu í 
samanburði við fyrri ár. Helsta markmið 
næsta árs verður því að koma útgáfum 
á ákærum í sama form sem fyrr. 

Ákærur, málshraði  
og meðferð sakamála

 2012 2013 2014
Fjöldi brota í ákæru

 356 402 216

Fjöldi ákæra
 207 235 156

Sektargerðir og sektarboð
Fjöldi útsendra sektargerða

 229 302 204

   
Kröfur sendar í héraðsdóm árið 2014

 177

7. Saksókn mála og sektargerðir

8. Yfirlit yfir fjölda brota

8.1 Umferðarlagabrot
 2012 2013 2014

Alls 2055 2213 1.666

Of hraður akstur. Tilgreindur 
hraði (að undanskildum brotum á 
stafrænar hraðamyndavélar)

 717 746 648

Ölvun við akstur 80 82 59

Akstur undir áhrifum ávana- og 
fíkniefna 154 197 172

8.2 Sérrefsilagabrot
Tegund 2012 2013 2014

Alls 393 468 474

Áfengislagabrot 46 77 57

Fíkniefnabrot  193 216 201

8.3 Haldlögð fíkniefni* 
Fíkniefni sem lögregla og tollgæsla 
lögðu hald á árið 2013. Miðað er við 
embætti í málsnúmeri.

  
Tegund Nánar Gr. Stk.
Kannabis Hass 951,54
Kannabis Maríhúana 1520,84 
Kannabis Plöntur  334
Örvandi E-pillur 4,68 89,5
Örvandi Kókaín 717,13 
Örvandi Amfetamín 799,37 
Örvandi MDMA-duft 37,19 

8.4 Hegningalagabrot
 2012 2013 2014

Alls 852 881 716

Auðgunarbrot  355 296 246

Innbrot/þjófnaður 98 59 55

Þjófnaður 208 256 193

Manndráp og líkamsmeiðingar 

alls 116 128 108

Þar af:   
Manndráp (211. gr.) 0 0 0
Líkamsárásir (217. gr.) 91 92 82

Líkamsárásir (218. gr.) 20 34 22

Kynferðisbrot  27 142 40

Eignaspjöll alls  159 152 148
*Magntölur fíkniefna eru sóttar í 

málaskrárkerfi Ríkislögreglustjóra.
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9.1 Verkefni um heimilisofbeldi
„Að halda glugganum opnum" 
Tilraunaverkefni lögreglu og 
félagsþjónustu um heimilisofbeldi
Tilraunaverkefni í meðferð 
heimilisofbeldismála sem hlaut 
nafnið „Að halda glugganum 
opnum“ og var samstarfsverkefni 
lögreglu, félagsþjónustu og 
barnaverndaryfirvalda í umdæminu 
lauk í janúarlok 2014. Það hófst þann 
1. febrúar 2013. Það var samdóma 
álit þeirra sem að verkefninu stóðu 
að góður árangur hefði náðst og 
tilraunin hefði tekist mjög vel. Ákveðið 
var að halda samstarfinu áfram 
og fylgja því verklagi sem mótast 
hafði á tilraunaárinu við meðferð 
heimilisofbeldismála. 

Það þótti við hæfi að taka saman 
sameiginlega skýrslu um verkefnið 
og efna til sameiginlegs fundar 
samstarfsaðilanna til að kynna 
niðurstöðurnar. Fundurinn var haldinn 
þann 10. febrúar 2014 í bíósal Duushúsa 
og sóttu hann um 90 manns frá hinum 
ýmsu stofnunum og félagasamtökum 
sem létu sig málefnið varða.

Í skýrslunni er nálgun lögreglu 
og félagsþjónustu á verkefninu 
rakin og tölfræði kynnt. Þá er 
samantekt á ýmsu sem betur má 
fara í íslenskri löggjöf svo sem til að 
tryggja fulla virkni laga nr. 85/2011 
um nálgunarbann og brottvísun 
af heimili o.fl., auk ábendinga um 
ákvæði í löggjöf nágrannalanda þar 
sem ítarlegri ákvæði er að finna um 
heimilisofbeldi heldur en í okkar 
löggjöf. Þá eru upplýsingar um 
úrræði fyrir gerendur og þolendur 
heimilisofbeldis. Loks er greinargerð 

um „Ágreiningsmál milli skyldra 
og tengdra" en á árinu 2013 komu 
90 tilkynningar til lögreglunnar 
á Suðurnesjum um slík tilvik. 
Eru það um tvöfalt fleiri tilvik en 
tilkynnt heimilisofbeldismál á sama 
tíma. Tengsl milli þessara tveggja 
málaflokka hafa ekki verið skoðuð 
sérstaklega en líklegt má telja að 
ítrekaður ágreiningur milli skyldra og 
tengdra sem leiði til lögregluafskipta 
sé undanfari heimilisofbeldis að 
minnsta kosti í einhverjum tilvikum. 
Það leiðir þá hugann að því hvort 
afskipti af fólki í ágreiningshópnum 
gæti verið virk forvörn þegar kemur 
að heimilisofbeldinu. Þessi leið hefur 
verið til skoðunar innan embættisins.

Það var mjög jákvætt, þegar fréttist 
er leið á árið frá meðferðarúrræðinu 
„Karlar til ábyrgðar", að fleiri karlar 
leituðu þangað frá Suðurnesjum en 
áður og jafnframt bárust af því spurnir 
að færri konur og börn af Suðurnesjum 
leituðu til Kvennaathvarfsins en áður 
hafði verið. Þessar upplýsingar þóttu 
óræk sönnun þess að við værum á 
réttri leið og vinnan væri farin að skila 
árangri.

Sú athygli sem meðferð 
heimilisofbeldismála á Suðurnesjum 
fékk í samfélaginu varð til þess að 
kallað var eftir kynningu á þessari nýju 
nálgun. Fulltrúar embættisins stóðu 
að kynningum í Lögregluskóla ríkisins, 
fyrir starfsfólk velferðarráðuneytisins, 
hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, á 
Hvolsvelli fyrir fagaðila á Suðurlandi, 
hjá félagsþjónustu Reykjavíkurborgar, 
með fulltrúum landlæknisembættisins 
o.fl.. Þá var verkefnið kynnt á 
ráðstefnum í Madrid á Spáni og 

Tempere í Finnlandi. Loks má nefna 
að embættið fékk heimsóknir hóps 
frá Noregi og annars frá Póllandi. Þá 
fór fulltrúi lögreglunnar í samstarf við 
samstarfsteymi vegna heimilisofbeldis 
og Jafnréttisstofu með kynningu á 
Akureyri fyrir fagfólk á Norðurlandi. 
Fleiri staðir eru á dagskránni. Það var 
því í mörg horn að líta í kynningarstarfi 
eins og þessi upptalning ber með sér. 

Embættið kom athugasemdum á 
framfæri vegna atriða sem talið var 
að betur mættu fara í löggjöfinni og 
vakti athygli á þörfinni fyrir aukið 
samstarf þeirra fagaðila sem að 
málaflokknum koma. Þess má geta að 
yfirstjórn embættisins fór í náms- og 
kynnisferð til lögreglunnar á Stór-
Manchester svæðinu í Bretlandi 
(Greater Manchester Police) og 
fékk meðal annars kynningu á 
meðferð á heimilisofbeldismálum 
þar, og þá meðal annars MARAC 
áhættumatskerfinu. MARAC stendur 
fyrir þverfaglegan samráðshóp 
við áhættumat (Multi-Agency 
Risk Assessment Conference) og 
byggir á nánu samstarfi lögreglu, 
félagsmálayfirvalda, barnaverndar, 
heilbrigðisþjónustu og eftir atvikum 
fleiri stofnana (t.d. skólayfirvalda, 
skilorðseftirlits, fangelsismálayfirvalda 
og félagslega húsnæðiskerfisins). 
Yfirstjórnin sá brýna nauðsyn þessa 
samstarfs eftir mjög áhrifaríka 
fyrirlestra um þessi efni og ótrúlegar 
reynslusögur frá heimafólki sem 
hreyfðu við öllum. Það verður að 
vera fyrir hendi vettvangur þar sem 
allar upplýsingar, sem stofnanir 
ríkis og sveitarfélaga búa yfir, eru 
dregnar fram til að skapa nauðsynlega 

9.0  SÉRSTÖK VERKEFNI 



23

 Ársskýrsla 2014

heildaryfirsýn. Þær ákvarðanir sem 
grípa þarf til eru þá grundvallaðar á 
miklum og traustum upplýsingum 
og byggja á áliti hóps fagfólks með 
fjölþætta reynslu og sérfræðiþekkingu. 
Það tryggir vandaðri málsmeðferð en 
ella væri möguleg.

Þann 2. desember 2014 
tóku gildi nýjar verklagsreglur 
ríkislögreglustjóra um meðferð og 
skráningu heimilisofbeldismála. 
Það var ánægjulegt fyrir starfsfólk 
lögreglunnar á Suðurnesjum að sjá að 
nýju verklagsreglurnar voru byggðar 
að meginstefnu til á því verklagi sem 
hafði verið þróað í tilraunaverkefninu. 
Samkvæmt nýja verklaginu þá 
skal áhætta metin með B-Safer 
áhættumatskerfinu en ekki MARAC. 
Það ætti ekki að skipta meginmáli þar 
sem B-Safer kerfið er mjög vandað og 
byggt á fjölda rannsókna og prófunum 
Í Kanada og Svíþjóð en þar er það 
kallað SARA:SV. 

Samkvæmt fylgibréfi ríkislögreglu-
stjórans með verklagsreglunum mun 
Lögregluskóla ríkisins verða falið 
að kynna þessar nýjungar og fræða 
lögreglumenn um þær. Stefnt að því í 
upphafi árs 2015.

Miðað við þá almennu umfjöllun 
og áhuga sem breytt meðferð 
heimilisofbeldismála hefur notið er 
full ástæða til mikillar bjartsýni um 
framhaldið og ljóst að við höfum lagt 
góðum málstað lið.

Í upphafi árs 2014 fékk verkefni 
embættis Lögreglustjórans á 

Suðurnesjum um heimilisofbeldi 
„Að halda glugganum opnum“ 
viðurkenningu vegna nýsköpunar í 
opinberum rekstri. Í umsögn valnefndar 
þar sem gerð var ítarleg grein fyrir 
verkefninu sagði meðal annars:

„Að mati valnefndar er hér 
um að ræða nýmæli er hefur 
það að markmiði samhæfa starf 
tveggja ólíkra kerfa samfélagsins, 
löggæslunnar og félagslega kerfisins 
á svæðinu, til að takast á við 
tiltekið þjóðfélagsvandamál, sem er 
heimilisofbeldi. Valnefnd telur að í 
verkefninu felist ný frumleg hugsun, 
þar sem horft er á vandann með 
heildrænum hætti, brotist er út úr 
stofnanaramma og málin leyst með í 
samvinnu aðila“.

9.2 Náms- og kynnisferð til 
Greater Manchester Police (GMP)
Sú hugmynd kviknaði í upphafi árs 
2014 að yfirstjórn embættisins færi í 
náms- og kynnisferð til að kynna sér 
nýjar áherslur í löggæslu, auka víðsýni 
og fá ferskan andblæ í starfsemina. 
Margir í yfirstjórninni reyndust hafa 
heyrt Manchester lögreglunnar getið 
þegar fjallað var um nýjungar og góða 
löggæslu og töldu það spennandi kost 
að leita þangað. Niðurstaðan varð sú 
að kanna hvort þeir Steve Retford og 
Philip Morris frá Greater Manchester 
Police gætu aðstoðað okkur. Þeir 
eru sérfræðingar í samtals- og 
yfirheyrslutækni og höfðu komið til að 
leiðbeina á námskeiði í Lögregluskóla 

ríkisins þar sem kynni tókust við þá. 
Þeir félagar, Steve og Philip, tóku 

málaleitan lögreglustjóra vel og 
öfluðu nauðsynlegra heimilda hjá 
yfirmönnum Greater Manchester 
Police til að gera heimsókn okkar 
mögulega. Jafnframt fengu þeir 
upplýsingar um það helsta sem við 
vildum kynna okkur og settu saman 
mjög áhugaverða dagskrá dagana 8.-9. 
maí.

Hjá GMP starfa um 13000 
starfsmenn, um 8000 lögreglumenn 
og 5000 borgaralegir starfsmenn. 
Starfseminni er skipt niður í 10 deildir 
og á hverjum morgni eru haldnir 
fundir með fulltrúum allra deilda 
með fjarfundabúnaði þar sem farið 
er yfir stöðuna og aðgerðir ákveðnar 
og samræmdar. Þessir fundir eru að 
jafnaði um 15 mínútna langir nema á 
mánudögum. Þá er farið ítarlega yfir 
málin og það tekur um klukkustund. 
Niðurstöðum þessara funda er síðan 
komið á framfæri með deildarfundum 
í kjölfarið. Það vakti sérstaka athygli 
eftir að hafa hlustað á fyrirlestra um 
hin ýmsu svið löggæslunnar hvað 
allir virtust vera samstíga og stefna 
markvisst að sama marki þrátt fyrir 
gríðarlega umfangsmikla starfsemi eins 
og tölurnar um starfsmannafjöldann 
bera með sér.

Við fengum fræðslu um fjölskyldur 
í vanda, skipulagða glæpahópa og 
hversu þverfaglegt starf er mikilvægt 
til að kortleggja og fá rétta mynd af 
þeim einstaklingum sem fengist er við 

Í upphafi árs 2014 fékk verkefni embættis 
Lögreglustjórans á Suðurnesjum um heimilisofbeldi 
„Að halda glugganum opnum“ viðurkenningu vegna 

nýsköpunar í opinberum rekstri.
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og hvað búi að baki hegðunar þeirra. 
Áhættumat er unnið á grundvelli 
þessara þverfaglegu rannsókna og 
upplýsingum síðan komið til viðeigandi 
stofnana til að þær geti brugðist við 
með skipulögðum hætti og þannig að 
aðstoðin komi að sem mestum notum.

Fjallað var um aðstoðarfólk lögreglu 
(Community Support Officers (PCSO)) 
en það eru almennir borgarar sem 
lögreglan ræður til sín til aðstoðar 
lögreglu við grenndarlöggæslu. Þessir 
starfsmenn eru einkennisklæddir 
og bera talstöðvar en ekki önnur 
lögreglutæki. Í GMP eru 600 PCSO og 
hefur starf þeirra skilað góðum árangri.

Einnig var fjallað var um netglæpi 
og sérstakar aðgerðir til að fræða hinn 
almenna lögreglumann á því sviði. 
Það var gert með fræðsluefni sem 
aðgengilegt var á netinu og hafði gefist 
vel. Þannig náðist að brúa bilið að 
nokkru leyti milli kynslóða, það er þeirra 
ungu sem alist hafa upp við tölvunotkun 
og nýjunga á því sviði og hinna eldri auk 
þess sem hinn almenni lögreglumaður 
færðist nær sérfræðingum á þessu 
sviði. Nú er gert ráð fyrir því að hvaða 
lögreglumaður sem er geti aðstoðað 
borgarann nægilega til að átta sig á 
hvort um lögbrot er að ræða og hvað sé 
til ráða og þannig veitt góða þjónustu. 
Þá kom fram að lögreglan nýtti sér mjög 
samfélagsmiðlana á netinu til dæmis til 
að koma á framfæri upplýsingum um 
eftirlýsta og týnda einstaklinga.

Við fengum góðan fyrirlestur um 
heimilisofbeldi sem er alvarlegt 
vandamál hjá GMP eins og víða annars 
staðar. Til marks um umfangið má 
nefna að á árunum 2012-2013 voru 77 
konur myrtar af maka eða fyrrverandi 

maka og á hverjum sólarhring berast 15-
20 heimilisofbeldistilkynningar til GMP. 
Rakið var ferli heimilisofbeldismála og 
hvaða þýðingu þverfagleg umfjöllun 
hefði en unnið er eftir MARAC 
áhættumatskerfinu (Multi Agency 
Risk Assessment Conference). Fjallað 
var um lög sem nefnd voru í höfuð 
konu sem myrt var í heimilisofbeldi, 
Clare´s law. Þau gera fólki kleift að leita 
sér upplýsinga hjá lögreglu um feril 
væntanlegs maka eða sambúðaraðila 
með tilliti til ofbeldishegðunar. 

Við fengum fræðslu um 
grenndarlöggæslu en þessu 2,8 
milljóna íbúa svæði er skipt upp 
í 28 grenndarlöggæsluumdæmi. 
Grenndarlöggæsla krefst þekkingar 
á viðkomandi hverfi og því sem þar 
gerist. Þannig er unnt að vinna gegn 
andfélagslegri hegðun og öðlast traust 
og trúnað íbúanna. Þá þarf að reyna 
að koma til móts við samfélagið á 
hverjum stað með tilliti til uppruna 
íbúanna en á GMP svæðinu er mjög 
fjölbreitt samfélag sem á rætur að rekja 
til þess tíma þegar vefnaðariðnaður 
blómstraði og fólk flutti þangað 
hvaðanæva að. Meðal þess sem gert 
er í grenndarlöggæslunni til að auka 
tengslin við borgarana er að ganga í hús 
með skoðanakannanir fyrir lögregluna, 
taka þátt í húsfundum í fjölbýlishúsum 
og fleira. Að þessum verkefnum koma 
PCSO aðstoðarmennirnir og um 700 
sjálfboðaliðar í lögreglustarfi sem teljast 
fullgildir lögreglumenn en bera ekki 
skotvopn og fá ekki skotvopnaþjálfun. 

Þennan hóp fylla borgarar úr ýmsum 
stéttum sem vilja leggja samfélaginu 
lið með einhverjum hætti utan síns 
vinnutíma. Í hverfunum er einn eða 
fleiri nafngreindir lögreglumenn 
sem bera ábyrgð á hverfinu og er 
borgurunum vísað á viðkomandi ef 
eitthvað er að. Lögreglumenn sem sinna 
þessum ábyrgðarstöðum eru valdir af 
kostgæfni og með tilliti til þess að þeir 
geti sinnt þessu starfi um lengri tíma. 
Það hefur ekki gefist vel að skipta þeim 
ört út því þá glatast um leið tengsl við 
borgarana.

Hér hefur verið stiklað á stóru um 
heimsóknina til GMP sem tókst ótrúlega 
vel. Við hlýddum á fjölda frábærra 
fyrirlesara og höfðum þess á milli 
aðgang að margfróðum gestgjöfum 
okkar til að fylla í eyðurnar. Til að 
kóróna ferðina fengum við í lokin að 
heimsækja leikvang Manchester City 
knattspyrnuliðsins, Etihad Stadium, 
sem tekur um 45.000 áhorfendur. 
Á meðan við skoðuðum þetta mikla 
og glæsilega mannvirki vorum við 
frædd um stjórnun mannfjöldans 
sem sækir leikvanginn og skiptist 
í tvær fylkingar þar sem oft getur 
verið heitt í kolunum. Það þarf að 
huga að ýmsu til að hafa hemil á 
stuðningsmönnum liðanna en þetta 
gengur greinilega eins og vel smurð 
vél og byggir á langri hefð og mikilli 
reynslu bæði vallarstarfsmanna og 
lögreglu. Þessi heimsókn á völlinn var 
fráfær endapunktur á ógleymanlegri og 
lærdómsríkri Manchester heimsókn. 

Leikvangur  Manchester 
City knattspyrnuliðsins,, 
Etihad Stadium, var 
heimsóttur og fengu 
íslensku gestirnir fræðslu 
um stjórnun mannfjöldans 
sem sækir leikvanginn.
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Embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum hefur verið með halla allt frá árinu 2001. Í lok árs 2008 var hann orðinn 
verulegur eða samtals 186,1 m.kr. Markmið embættisins var að greiða jafnt og þétt niður hallann og á sama tíma að leita 
til ráðuneytisins um að koma á móts við embættið með því að lækka eða jafnvel að fella niður hallann. Árin 2009 til og 
með árinu 2014 hefur rekstur embættisins ávallt verið innan fjárheimilda og verið greiddar niður rúmar 50 m.kr.. 

Á lokafjárlögum ársins 2012 var framkvæmd sérstök aflétting rekstrarhalla frá fyrri árum og var embætti Lögreglustjórans 
á Suðurnesjum eitt þeirra sem uppfylltu neðangreind fjögur skilyrði:

l Uppsafnaður halli í árslok 2009 var yfir 100 m.kr.
l Tekið hefur verið á fjármálastjórn þannig að ekki hafi bætt í hallann
l Halli í árslok 2012 er umfram 4% af fjárlagaveltu
l Stofnun hefur ekki fengið framlag vegna hallareksturs í fjáraukalögum á tímabilinu

Aflétt var 75% af þeim halla sem var í lok ársins 2012, 141 m.kr. sem er 105,7 m.kr.. Halli embættisins í lok árs 2012 var 
þá 35,3 m.kr. og er nú í lok árs 2014 kominn niður í 25,6 m.kr.. Þar með er embættið komið undir 4% halla en það er það 
hlutfall sem heimilt er að flytja á milli ára. 

Þessi niðurstaða kemur ekki af sjálfri sér. Samstillt átak starfsfólks embættisins í þessum efnum á hér stóran hlut að 
máli. Jafnframt er ljóst að starfsfólk innanríkisráðuneytisins hefur lagt þessu máli lið í þágu embættisins. Hvoru tveggja ber 
að þakka. Markmiðið er áfram að halda embættinu innan fjárheimilda og ná hallanum niður. 

Rekstur ársins 2014 var innan fjárheimilda en skilað er kr. 5.465.053 upp í hallann sem nú er kr. 25.622.063.

Skipting helstu rekstrarliða eftir útgjaldaflokkum 2013 og 2014. 

Ár 2013 2014

Tekjur

Sértekjur -39.498.516 -40.673.237

Gjöld
Laun
Dagvinna 409.036.462 435.934.183
Vaktaálag 116.760.127 125.414.888
Aukagreiðslur 41.975.237 46.760.970
Yfirvinna 176.015.290 187.848.493
Launatengd gjöld 171.745.775 184.901.332

 915.532.891 980.859.866

Annar rekstrarkostnaður
Ferðir og fundir 14.818.186 19.778.499
Akstur 7.161.235 9.291.409
Rekstrarvörur 29.368.668 39.371.833
Aðkeypt þjónusta 56.914.057 62.261.681
Húsnæði 38.383.514 39.548.898
Bifreiðar og vélar 52.471.564 44.958.650
Afskrift krafna o.fl. 1.742.614 344.475
Eignakaup 7.479.349 7.197.873
 208.339.187 222.753.318

Gjöld alls 1.123.872.078 1.203.613.184

Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag 1.084.373.562 1.162.939.947
Ríkisframlag -1.087.500.000 -1.168.405.000
Gjöld umfram tekjur -3.126.438 -5.465.053

Eigið fé 31.087.116 25.622.063

10. REKSTUR


