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Útdráttur 

Það hefur lengi verið talið rúm til að ráðast í heildstæða endurskipulagningu á 

lögregluumdæmum á Íslandi í þeim tilgangi að auka skilvirkni lögreglunnar og bæta 

þjónustu. Lengi vel voru sýslumenn lögreglustjórar í sínu umdæmi en með árunum hefur 

aukin áhersla verið lögð á sérhæfingu lögregluembættanna með fækkunum embætta og 

sérstökum lögreglustjórum. Umfangsmiklar breytingar urðu á skipan embættanna árið 

2007 og aftur árið 2015, sem byggðu á umræðu sem átti rætur sínar í hugmyndafræði 

nýskipanar í ríkisrekstri og þeim fjölmörgu skýrslum sem dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

lét vinna milli 2003 og 2009.  

Í þessari rannsókn er kannað hvort nauðsynlegt gæti verið að fækka 

lögregluembættum á Íslandi til þess að auka starfsgetu þeirra. Verður skipan 

lögregluembættanna og sú vinna sem hefur farið fram til þess að meta stöðu þeirra 

skoðuð og sett í samhengi við kenningar japanska stjórnmálafræðingsins Francis 

Fukuyamas um mælingu á gæðum stjórnsýslueininga, ásamt því að tengja við þær 

kenningar um árangursstjórnun. Niðurstaða ritgerðarinnar sýnir að samkvæmt 

greiningalíkani Fukuyamas og með tilliti til árangursstjórnunar sé fækkun eða a.m.k. 

breyting skipunar lögregluembætta á Íslandi æskileg til framtíðar. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni mitt til BA-gráðu af 180 eininga námi við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Það vaknaði upp sérstakur áhugi hjá mér að skrifa 

um skipan íslenskra lögregluembætta eftir að ég hóf störf hjá lögreglustjóranum á 

Suðurnesjum. Leiðbeinandi minn var Gunnar Helgi Kristjánsson og vill ég þakka honum 

fyrir góða leiðsögn við val á ritgerðarefni og almennt í gegn um ferlið. Ég vil einnig þakka 

kærustunni minni Karítas fyrir ótrúlegan stuðning og þolinmæði í minn garð. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsóknarritgerð er kenning Francis Fukuyamas um greiningu á gæðum 

stjórnsýslueininga skoðuð sérstaklega og hún borin saman við skipun lögregluembætta á 

Íslandi. Með því að nýta kenningar um nýskipan í ríkisrekstri og árangursstjórnun er 

mögulegt að lýsa stjórnsýslulegum afurðum lögregluembættanna, án þess að nota töluleg 

gögn um t.d. afbrotatölfræði eða fjárlög, og nýta þær til þess að meta bolmagn embættanna.  

Kenning Fukuyamas myndi öllu jöfnu eiga við miðlægar eða æðri stofnanir, eins og 

ráðuneyti eða ríkisstjórn, þar sem bolmagn þeirra er hægt að mæla með því að skoða 

frammistöðu þeirra gagnvart undirstofnunum. Hér geri ég tilraun til þess að beita kenningu 

Fukuyamas á minni stjórnsýslueiningar eins og lögregluembættin á Íslandi og svara þannig 

rannsóknaspurningunni: „Er nauðsynlegt að fækka lögregluembættum á Íslandi til þess að 

auka starfsgetu þeirra?“ Ákveðið var að nota lögregluembættin þar sem stjórnskipuleg 

uppbygging þeirra fellur sérstaklega vel að kenningum Fukuyamas, og er sú ákvörðun byggð 

á eftirfarandi þáttum: Lögregluembættin hafa alla tíð verið nokkuð mörg í alþjóðlegum 

samanburði en töluvert rót hefur verið á skipulagi embættanna síðastliðin fimmtán ár. Þrátt 

fyrir að sameining embætta hafi átt sér stað 2007 og 2015 var ekki gengið eins langt í 

sameiningu og sérfræðingar höfðu mælst til. Einnig eru lögregluembættin ómissandi 

stofnanir sem eru mjög lokaðar miðað við aðrar stofnanir, þar er mikið af sérþekkingu og það 

er erfitt að lesa í orsakatengsl milli vinnu þeirra og þeirra áhrifa sem hún hefur á samfélagið. 

Þá er um að ræða flókið samband embættanna við ráðuneyti og ríkisvaldið vegna eðlis 

málaflokksins.  

Byrjað verður á því að rekja kenningar Fukuyamas til þess að gefa lesandanum skýra 

mynd af því um hvað þær snúast og grein verður gerð fyrir hugmyndum um nýskipan í 

ríkisrekstri og árangursstjórnun. Einnig verður rakin sú mikla vinna sem unnin var í dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu milli 2003 og 2009 til þess að meta þörfina á breytingu skipunar 

lögregluembætta hér á landi. Þær upplýsingar koma að gagni við að styðja niðurstöðu 

ritgerðarinnar en veita einnig lesandanum innsýn inn í það stjórnsýslulega umhverfi sem 

lögregluembættin starfa í ásamt þeim áskorunum sem þau fást við. Í lok ritgerðarinnar 

verður efnið dregið saman og samspil kenninga og þeirra upplýsinga sem fram hafa komið 

greint til þess að komast að niðurstöðu. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í rannsókn minni styðst ég aðallega við tvo kenningaramma. Í fyrsta lagi er það grein 

japanska stjórnmálafræðingsins Francis Fukuyamas „What is Governance?“ sem fjallar um 

samband bolmagns og sjálfstæðis til þess að meta getu og gæði tiltekinnar 

stjórnsýslueiningar, í þessu tilfelli lögregluembættanna á Íslandi. Í öðru lagi eru kenningar um 

nýskipan í ríkisrekstri, þá sérstaklega þær er snerta árangursstjórnun. Verða afurðir 

árangursstjórnunar nýttar í rannsókninni sem stjórnsýsluleg útkoma lögregluembættanna. 

Að hætti Fukuyama verður stjórnsýsluleg útkoma notuð til þess að meta bolmagn 

embættanna og gæði þeirra metin út frá því. 

Fukuyama telur að mikil áhersla hafi hingað til verið lögð á að skoða háttalag hins 

opinbera út frá þeim utanaðkomandi áhrifum sem veiti einstökum þáttum ríkisins aðhald, 

eins og stjórnarskrár og dómskerfi. Ekki hafi verið skoðað nógu vel hvað hið opinbera og 

stofnanir séu að gera við það vald sem þeim sé falið, með öðrum orðum hvernig þróun hafi 

orðið á störfum þeirra stofnana sem stýri ríkinu dagsdaglega. Nokkrar tilraunir hafi verið 

gerðar til að mæla gæði stofnana en engin þeirra aðferða sem sé við lýði í dag dugi ein og sér 

til, þar sem erfitt sé að greina matsatriði og samhengi hvers tíma út frá tölulegum gögnum.1  

Fukuyama segir að hugmyndir sænska stjórnmálafræðingsins Bos Rothsteins um 

óhlutdrægni ríkis séu nokkuð góður grunnmælikvarði á gæði hins opinbera og að 

óhlutdrægni gefi til kynna að bolmagn sé til staðar. Fukuyama telur kenningu Rothsteins þó 

ekki fullkomna, því ríki geti verið óhlutdrægt en samt skort stjórnsýsluleg gæði.2 

Þá telur Fukuyama að nokkrir lagatextar geti mögulega varpað ljósi á gæði skrifræðisins, 

þeir séu túlkaðir á mismunandi hátt milli fræðimanna og geti varðað lög og reglu, verndun 

eignarréttar, fullnustu samninga, vestrænar hugmyndir um mannréttindi og aðhald við 

framkvæmdavaldið.3 Fara þurfi varlega í það að velja hvaða lög geti nýst við það að meta 

gæði hins opinbera því sum lög þjóni hagsmunum hins opinbera og önnur lög gangi yfir hið 

opinbera eins og alla aðra. Það séu þau síðarnefndu sem geti nýst við gæðamat. Þau lög sé 

                                                       
1 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 1.  
2 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 1. 
3 Kleinfeld, Rachel. „Competing definitions of the rule of law.“ Promoting the rule of law abroad:  
in search of knowledge 31 (2006): 35. 
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svo hægt að tengja við það hvernig við viljum almennt að ríki hagi sér gagnvart almenningi, 

til dæmis varðandi gagnsæi, óhlutdrægni og fyrirsjáanleika.4  

Francis Fukuyama vill sjálfur reyna að skilgreina háttalag ríkisins út fá uppbyggingu 

stofnana en ekki valdbeitingu þeirra. Ólíkt Rothstein leitast hann eftir því að halda 

lýðræðislegri ábyrgð utan skilgreininga sinna á stjórnkerfinu og vill útfæra skilgreiningu sem 

geti metið stjórnkerfi hvort sem verkefni þeirra séu af því góða eða slæma.5  

Hann heldur því fram að stjórnsýsla einingar geti verið á ýmsa vegu, hvort sem lýðræði 

sé til staðar eða ekki. Þetta gefur þann möguleika að stýra fyrir breytum stjórnkerfis eftir á og 

mæla stjórnkerfisþætti sem væri ekki hægt að mæla ef lýðræðisleg ábyrgð yrði tekin með í 

grunnmælinguna. 

Hann segir að í grunninn séu gæði stjórnsýslunnar spurning um frammistöðu einstakra 

eininga þess í að framkvæma vilja meirihlutans, burtséð frá því hvort sú aðgerð sé réttlát eða 

ekki. Stjórnkerfið snúist um útfærslur sem hægt sé að framkvæma vel og illa. Ólýðræðislegt 

ríki geti útfært og unnið umboð sitt vel þótt umboðið sé talið „illt“.6  

Með þessar forsendur að leiðarljósi vill Fukuyama búa til leið til að varpa ljósi á gæði 

stjórnsýslueininga, burtséð frá því hvort hægt sé að telja þær lýðræðislegar, ólýðræðislegar, 

„góðar“ eða „illar“. Þetta telur hann að megi gera út frá mati á fjórum eftirfarandi þáttum: 

verkferlum (e. procedural measures), bolmagni (e. capacity measures), sjálfstæði (e. 

measures of bureaucratic autonomy) og í einhverjum tilfellum útkomu (e.output measures).7 

2.1 Verkferlar 

Fukuyama lýsir skrifræðinu og stjórnsýslunni sem verkferlum. Skilgreining þýska 

félagsfræðingsins Max Webers á skrifræði sem skili alltaf meiri ávinningi í samhengi við 

verkferla nýtist að einhverju leyti, en alls ekki að fullu. Kjarni skrifræðisins fyrir Fukuyama er 

sá að það sé frjálst en undir handleiðslu, með skírt stigveldi, tileinkað verkefni, með frjálst 

                                                       
4 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 3. 
5 Rothstein, Bo. The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in  
international perspective. University of Chicago Press, 2011: Ekki getið um blaðsíðu. Kemur úr grein Fukuyama, 
Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 4 
6 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 4. 
7 Weber, Max. Economy and society: An outline of interpretive sociology. Vol. 1. University of  
California Press, 1978: 220–221. 
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upplýsingaflæði innan stofnana og ráðningar byggðar á hæfniskröfum en ekki pólitískum 

afskiptum.8 

2.2 Bolmagn 

Við höfum vanist þeirri hugsun að stjórnskipun, eins og við þekkjum hana, byggð á skrifræði 

Webers, eigi alltaf að leiða af sér betri niðurstöður heldur en stjórnskipun byggð á einræði 

eða geðþóttaákvörðunum. Raunveruleikinn samkvæmt skilgreiningu Fukuyamas er hins 

vegar sá að í tilteknum aðstæðum geti stjórnskipun byggð á andstæðum skrifræðis 

framkallað meira gæði í stjórnsýslunni, og geta gæði átt við það að koma hlutum í verk.9  

Ef um væri að ræða bolmagn ríkisins í heild sinni þá væri einfaldast að tala um getu 

ríkisins til að safna aðföngum í formi skatta, þar sem skattheimta er nauðsynlegur 

grundvallarþáttur í viðhaldi ríkisins og getu þess til að koma hlutum í verk. Ef við erum að 

ræða tiltekna stofnum sem vinnur ekki skattatengd verkefni, þá gætum við litið á getu 

stofnunnar til þess að framkvæma og framfylgja hlutverki sínu gagnvart borgaranum.10 Það 

er gagnlegt að skoða fleiri þætti sem stuðla að bolmagni þegar við horfum á önnur verkefni 

skrifræðisins. Hæfni starfsmanna er grundvallarþáttur í viðhaldi stofnunar.11 Flest menntun 

starfsmanna veitir þeim ákveðið lögmæti og traust út á við, vegna þess að það veitir fólki 

hugarró að starfsmenn, sem auðvitað eru með ýmsu móti, standi fyrir ákveðna 

hugmyndafræði sem fengin er með menntun.12  

Aðrir fræðimenn hafa ekki aðeins tengt bolmagnið við getuna til að koma hlutum í verk, 

heldur telja bolmagnið vera magn og umfang  stofnunar í formi mannauðs og tæknilegrar 

getu, sem auki skilvirkni og afköst hennar.13 Í stuttu máli sagt: Fukuyama vill meina að 

bolmagn sé kraftur stofnunar til að framkvæma á meðan aðrir vilja meina að bolmagn sé 

mælieining á þeim auðlindum sem stofnunun reiðir sig á til þess að afkasta vel, auðlindum 

eins og mannauði og tækni. Fyrri skilgreiningin snýst um góða ferla til að ná fram breytingum 

en sú síðari um magn eða gæði auðlinda sem séu hið mælanlega þjónustustig stofnunar. 

                                                       
8 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 5.  
9 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 6. 
10 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 8. 
11 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 7. 
12 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 8. 
13 Allen, Richard og Philipp Krause „The role, responsibilities, structure and evolution of central finance 
agencies.“ The international handbook of public financial management. Palgrave Macmillan, London, (2013): 
111. 
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2.3 Sjálfstæði skrifræðis 

Með sjálfstæði stofnunar er átt við stjórnsýslulegt sjálfstæði hennar til að framkvæma 

tiltekið verkefni með umboði frá tiltekinni stjórnsýslueiningu á sinn eigin hátt, hvort sem það 

varðar útfærslu á tilteknu verkefni eða skilyrði sem því fylgja. Hvernig sú framkvæmd er fer 

eftir því hversu þröngt eða vítt það umboð er skilgreint, en líka eftir því hvaða tilgangi umboð 

þeirra á að þjóna. Stjórnsýslulegt sjálfstæði stofnunar veltur sem sagt því á því hvernig 

umboð hún fær í hendurnar. Umboðið getur verið þröngt þannig að hendur stofnunar geta 

verið bundnar af pólitískum ástæðum, henni gæti t.d. verið gert að hafa a.m.k. fimm 

lögreglustöðvar opnar í einu umdæmi þótt álit stofnunarinnar sé að þar þurfi aðeins að vera 

tvær, o.s.frv. Vítt umboð þýðir meira sjálfstæði og þannig minni stýringu af hendi annarrar 

stjórnsýslueiningar. Umboð sem stofnunum berst er hins vegar ekki alltaf jafn skýrt og ætla 

mætti. Umboð geta breyst skyndilega, komið frá mismunandi aðilum og jafnvel verið í 

þversögn hvert við annað.14 

2.4 Takmörkuð mynd tölfræðinnar 

Fukuyama varar við því að leita of mikið í tölfræðilegar útkomur til þess að komast að 

samfélagslegum niðurstöðum um verkferla og skrifræði, og minnir á að fylgni er ekki það 

sama og orsök. Það geti verið mjög erfitt að áætla hvort tiltekin útkoma sé tilkomin vegna 

hæfis eða vanhæfis stofnunar, eða vegna utanaðkomandi áhrifaþátta, orsakasambandið sé 

flókið þegar notast sé við slík gögn og hafa aðrir fræðimenn á þessu sviði tekið undir það.15  

Rannsóknir á skólakerfinu í Bandaríkjunum hafi t.d. leitt í ljós að aðrir þættir en 

uppsetning stjórnsýslu skólakerfisins hafi mun meiri áhrif.16 Fukuyama bendir á hvernig 

samræmd próf hafa verið gagnrýnd fyrir að sýna ekki raunverulega stöðu menntamála og 

hvernig löggæsla og málsmeðferðatími segja lítið sem ekkert um réttarfarsleg gæði. Í 

einhverjum tilfellum telur hann að væri hægt að stjórna fyrir breytum en heldur því fram að 

það myndi flækja málin verulega.17 Það eru þó ekki allir samála um að 

frammistöðugreiningar gangi ekki upp í slíkri greiningu. Sumir telja að niðurstöður úr 

                                                       
14 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 10. 
15 Holt, Jordan, and Nick Manning. „Fukuyama is right about measuring state quality: Now 
what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 717-718. 
16 Coleman, James S. „Equality of educational opportunity.“ Integrated Education 6, nr. 5 (1968): (Fukuyama, 
Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 9.) 
17 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 9. 
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frammistöðugreiningum endurspegli samfélagsleg gildi og það sem borgarar ætlist til af 

stjórnvöldum.18  

2.5 Kjörpunktur 

Sambandi sjálfstæðis stofnana og gæða þeirra væri hægt að lýsa með myndinni hér að 

neðan. Lengst til vinstri á X-ás eru stofnanir þar sem stjórnmálin ráða öllu og ekkert tækifæri 

gefst til sjálfsákvörðunar. Lengst til hægri á X-ás er stjórnlaus stofnun sem fylgir ekki 

pólitískum vilja umboðsaðilans. Efst á Y-ás er mjög hæf stofnun og neðst er mjög vanhæf 

stofnun. Fukuyama vísar í grein sinni í skrif Peters Evans, sem einnig þróaði hugmyndir um 

jafnvægi skrifræðisins.19 Öfgar í hvora áttina grafa undan möguleikum skrifræðisins til að 

vinna verkefni sín, sérstaklega ef stofnun er staðsett langt til vinstri og missir völd yfir 

ráðningaferlinu.  

Það er algert grundvallaratriði í kenningu Fukuyamas að geta staðsett tiltekna stofnun á 

þessum skala.  

Fukuyama leggur til að skoða hversu mikill „víkjandi“ (e. subordination) er til staðar 

þegar lagt er mat á stofnun, þar er átt við t.d. hversu mikil vinagæfni eða örstjórnun 

stjórnmálamanna viðgengst í stofnuninni. Misvísandi umboð eða skipanir frá æðra 

stjórnsýslustigi og jafnvel mjög ítarlegar leiðbeiningar um framkvæmd verka má ætla að séu 

góður vísir. Þessir þættir myndu staðsetja stofnunina á X-ásnum. Góður vísir til að staðsetja 

stofnunina á Y-ás gæti verið hlutfall pólitískra eða vafasamra ráðninga innan stofnunnar, sem 

aftur gæfi til kynna hæfni starfsmanna.20 

2.6 Sérstakt samband bolmagns og sjálfstæðis 

Fukuyama segir að mestu gæðum stofnana megi ná fram með fullkominni blöndu af 

bolmagni og sjálfstæði (kjörpunkti). Þannig getur sjálfstæði stofnunar verið mismikið eftir því 

hversu mikið undirliggjandi bolmagn er til staðar. Á mynd 1 er kjörpunktur nær hægri enda 

ássins „sjálfstæði“, það á við stofnun þar sem bolmagn myndi teljast mikið. Þegar 

                                                       
18 Boardman, Craig. 2014. „Assessing Governance: the Importance of Evaluating 
Policy Outcomes in National Mission Areas.“ Governance 27 (3): úr (Holt, Jordan, and Nick Manning. „Fukuyama 
is right about measuring state quality: Now what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 717) 
19 Evans, Peter B. Embedded autonomy: States and industrial transformatiom. Princeton  
University Press, 2012: úr grein (Holt, Jordan, and Nick Manning. „Fukuyama is right about measuring state 
quality: Now what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 720)  
20 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 13. 
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kjörpunkturinn er lengra til vinstri á ásnum „sjálfstæði“ er um að ræða stofnun þar sem lítið 

bolmagn er til staðar. Þessi áhrif koma til vegna þess að þegar bolmagnið er talið vera mikið 

þá er vilji til að veita aukið sjálfstæði en ef það er talið vera lítið er lítill vilji til að veita 

sjálfstæði. Það er sem sagt vilji til að veita hæfu fólki möguleika á að vinna sína vinnu en 

óreyndu fólki er talið best að hafa reglur eða aðhald.21 Á mynd 2 er hægt að sjá hvernig kúrfa 

stjórnsýslueininga með mismunandi bolmagn myndi þróast og hvernig ferill sjálfstæðis 

breytist með því, en það gefur augaleið að það er slæmt að vera á öðrum hvorum endanum.  

Hægt er að stjórna hegðun ferlis stjórnsýslueiningar annað hvort með formlegum reglum 

og hvötum eða í gegnum óformlegar hefðir og venjur. Auðveldara er að nýta það 

síðarnefnda, þar sem sú leið er síður líkleg til að stofna til kostnaðar, en hún felur þó í sér 

langvarandi breytingar á því hvernig starfsmenn og almenningur hugsa um hlutverk 

tiltekinnar stofnunar. 

  

                                                       
21 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 12. 
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Sérfræðingum fylgir eðlilega bolmagn og vegna þess eru margir sérfræðingar undir 

sjálfseftirliti (e. self regulated). Það er m.a. vegna þess að það er erfitt fyrir venjulegt fólk að 

dæma vinnu þeirra, akademískri menntum þeirra fylgir ákveðin hugmyndafræði sem snýst 

um það að læra að þjóna greininni en ekki eiginhagsmunum. Það er í raun þess vegna sem 

eðlilegt er að veita meira sjálfstæði eftir því sem bolmagnið er meira og þess vegna sem við 

viljum skoða bolmagnið og sjálfstæðið þegar við metum gæði stofnunar.22  

                                                       
22 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 14. 

Mynd 1. Sýnir sjálfstæði stofnana og stjórnsýsluleg gæði 

Mynd 2. Kjöraðstæður sjálfstæðis eftir mismunandi bolmagni 
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Mynd 3 er fengin úr grein Fukuyamas og sýnir mynd 2 útvíkkaða. Myndin sýnir besta 

mögulega stað stofnunar hverju sinni en línan sem hallar til vinstri hvernig ákjósanlegur ferill 

sjálfstæðis á móti bolmagni er til þess að ná fram jafnvægi í ákveðinni samsetningu 

sjálfstæðis og bolmagns. Fyrst þyrfti að staðsetja stofnunina á mynd 3, svo væri æskilegt að 

færa tiltekna stofnun að línunni til að ná fram árangri í gæðum hennar. Það er alltaf gott að 

geta verið nokkuð ofarlega í bolmagni, en það er yfirleitt langtímamarkmið. Til skamms tíma 

væri æskilegt að færa stofnunina til vinstri og draga úr sjálfstæði, sem myndi veita viðeigandi 

aðhald til þess að hún kæmist á rétt spor varðandi bolmagn.23  

2.7 Byggt ofan á kenningar Fukuyamas 

Það eru a.m.k. tveir aðilar sem koma að skilvirkum störfum lögregluembættanna, en þeir eru 

ráðuneytið og embættin sjálf. Ráðuneytið myndi flokkast sem „miðlæg stofnun“ (e. 

upstream), en þeirra á meðal eru allar stofnanir sem eru mjög nálægt pólitísku 

ákvörðunarvaldi.24 Embættin myndu flokkast sem „undirstofnanir“ (e. downstream), en 

                                                       
23 Fukuyama, Francis. „What is governance?“ Governance 26, nr. 3 (2013): 15. 
24 Hart, John. „Central agencies and departments: Empowerment and coordination.“ Taking stock: Assessing 
public sector reforms. Montreal: McGill-Queen's University (1998): úr grein (Holt, Jordan, and Nick Manning. 
„Fukuyama is right about measuring state quality: Now what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 719) 

Mynd 3. Sýnir mögulega kjörpunkta sjálfstæðis og bolmagns 
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þeirra á meðal eru opinber hlutafélög, sjálfstæðar stofnanir og önnur opinber 

þjónustuveita.25 Miðlæg stofnun eins og ráðuneytið leggur ákveðnar línur um það hvernig 

pólitískum vilja stjórnarinnar skal framfylgt, það er aðallega gert með fjárveitingum og 

stjórnskipunarvaldi. Samkvæmt Manning standa miðlægar stofnanir sig vel ef undirstofnanir 

þeirra búa yfir þrem þáttum: Trúverðugum reglum sem setja undirstofnunum skýr mörk er 

varða t.d. tilhögun fjármála og viðhald verkferla, og tryggja stöðugleika. Trúverðugri stefnu 

þar sem t.d. markmið heildarinnar eru eins þannig að allir geti gengið að ákveðnum 

samnefnara vísum og allir séu á sömu blaðsíðunni. Og að lokum samræmi milli stærðar eða 

mikilvægi verkefna og fjárútgjalda til þeirra.26 

Í grein Holts og Mannings, sem rennir frekari stoðum undir kenningu Fukuyamas, eru 

settar fram mögulegar aðferðir við mat á gæðum stofnunar sem á að fara fram með innri 

greiningu en ekki greiningu á árangri út á við. Fjórir þættir innri greiningar á svokölluðum 

miðlægum stofnunum, sem gefa vísa að skilvirkni stjórnsýslueininga, fela í sér: 1. 

Atferlisgreiningu; sem snýst um að greina hvernig stofnunin starfar best svo ekki þurfi að 

fylgja stöðugum tískubylgjum í rekstri stofnana. 2. Skoðun; sem snýst um að kynna sér 

rannsóknir og bera kennsl á aðferðir sem raunverulega gætu breytt einhverju. 3. 

Skilgreiningu; vísarnir þurfa að gefa til kynna að það þurfi raunverulega að gera eitthvað í 

þessu tiltekna atriði, hvort eitthvað sé hægt að hafa upp úr því að breyta. 4. Endurtekningu; 

allar greiningar ættu að vera endurtakanlegar og framkvæmdar á þann hátt að hægt sé að 

gera samanburð. Aðferðafræðinni á að vera hægt að beita í öllum tilfellum og í öllu 

samhengi.27  

Þeir Holt og Manning telja að aðferð þeirra eigi best við skoðun á miðlægum 

stjórnsýslueiningum eins og ráðuneytum. Ástæðan sé sú að sérstaklega erfitt geti verið að 

mæla útkomu undirstofnana, eins áður hefur verið nefnt, en útkoma miðlægra 

stjórnsýslueininga sé í raun það skrifræði sem undirstofnanir komi til með að nýta sér og 

                                                       
25 World Bank. ,,Beyond the Annual Budget: Global Experience with Medium Term Expenditure  
Frameworks“. World Bank Group, 2012: (Holt, Jordan, and Nick Manning. „Fukuyama is right about measuring 
state quality: Now what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 719) 
26 Manning, Nick. Mukherjee, Ranjana og Omer Gokcekus. ,,Public Officials and Their  
Institutional Environment: An Analytical Model for Assessing the Impact of Institutional Changes.“ The World 
Bank, (2000): 721) 
27 Holt, Jordan, and Nick Manning. „Fukuyama is right about measuring state quality: Now 
what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 723. 
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þess vegna sé hægt að leggja mat á þær út frá miðlægu stjórnsýslueiningunum.28 Þannig að 

munurinn á aðferð Holts og Mannings og aðferð Fukuyamas er í raun aðeins sá að verið er að 

leggja mat á útkomu æðri stjórnsýslueininga í stað þeirra lægri til þess að varpa ljósi á 

frammistöðu þeirra lægri. 

  

                                                       
28 Holt, Jordan, and Nick Manning. „Fukuyama is right about measuring state quality: Now 
what?“ Governance 27, nr. 4 (2014): 721–722. 
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3 Nýskipan í ríkisrekstri og árangursstjórnun 

Árangursstjórnun byggir á hugmyndafræði nýskipanar í ríkisrekstri (NR) (e. new public 

management), sem er sérstök hugmyndafræði í opinberri stjórnsýslu sem var einna 

vinsælust á áttunda og níunda áratug seinustu aldar og átti að gjörbylta rekstri ríkja og 

ríkisstofnana. Nýskipan í ríkisrekstri byggir aðallega á tveimur öðrum kenningum, new 

institutional economics og managerialism. Sú fyrri var hreyfing sem lagði áherslu á umbætur 

í stjórnsýslu, byggðar á hugmyndafræði frjáls markaðar, gagnsæi og rökhyggju. Síðarnefnda 

kenningin sótti innblástur til hugmyndafræði um stjórnun mannafla sem tíðkaðist í 

einkageiranum og snerist um aukið frelsi til stjórnunar, aukna hæfni mannafla og aukna 

áherslu á mælingar á útkomu og frammistöðu stofnana.29  

Kenning nýskipanar í ríkisrekstri er mjög víðtæk, enda hefur hún verið gagnrýnd fyrir að 

vera ekki ein, heilsteypt kenning heldur samansafn af nálgunum. Víða varð mjög vinsælt að 

horfa til NR til að freista þess að ná fram umbótum í ríkisrekstri. Í grófum dráttum var 

hugsunin að baki aðferðinni sú að stöðva þenslu ríkisstofnana, færa rekstrarhætti nær því 

sem gerðist í einkageiranum, gefa stofnunum aukið frelsi, nýta tækninýjungar í því að veita 

almannaþjónustu og taka á göllum stjórnsýslunnar með bættum verkferlum og bættri 

löggjöf.30 Í stjórnun hins opinbera var áherslan lögð á að ná góðri útkomu í stjórnun og 

fjármálum frekar en að virða gamlar hefðir í framgöngu ríkisins. Stjórnendur og stofnanir 

fengu aukið frelsi til sjálfstjórnar og ákvarðanatöku um útfærslu fyrirmæla frá æðri 

stjórnsýslueiningum. En auknu sjálfstæði fylgdi aukin ábyrgð og álag jókst vegna þess að sýna 

varð fram á árangur þeirra aðgerða sem valdar voru.31 

Nýja Sjáland fór þá leið í NR að leggja ofuráherslu á upplýsingadrifna ríkisþjónustu á 

meðan Bretland og Ástralía lögðu meiri áherslu á breytingar í dagsdaglegum 

stjórnunaraðferðum og nálgunum stjórnenda.32 Það er ekki ætlunarverk mitt hér að rekja 

uppruna NR, skýra hana ítarlega eða velta fyrir mér mögulegum ástæðum fyrir þróun 

                                                       
29 Hood, Christopher. „A public management for all seasons?“ Public administration 69, nr. 1  

(1991): 5–6. 
30 Hood, Christopher. „A public management for all seasons?“ Public administration 69, nr. 1  

(1991): 3–4. 
31 Norman, Richard and Robert Gregory. „Paradoxes and pendulum swings: performance  

management in New Zealand's public sector.“ Australian Journal of Public Administration 62, nr. 4 (2003): 35. 
32 Hood, Christopher. „A public management for all seasons?“ Public administration 69, nr. 1  

(1991): 6. 
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hennar, heldur aðeins að útskýra hvaða hugsunarháttur liggur á bak við þá stefnu sem 

íslenska ríkið hefur valið að framfylgja varðandi ríkisstofnanir, meðal annars þegar ákveðið 

var að fara í gerð árangursstjórnarsamninga, sem eru afurð NR. 

3.1 Árangursstjórnun 

Þegar átt er við stórar stofnanir er nauðsynlegt samkvæmt NR að koma af stað ferlum sem 

ýta undir samvinnu tveggja eininga, einnig þótt markmið þeirra séu aðeins þau sömu að 

hluta til. Í þessu tilfelli mætti taka sem dæmi ráðuneyti og embætti lögreglustjóra. Til að hafa 

stjórn á sambandi þessara tveggja eininga þarf að setja upp kerfi þar sem stjórnendur geta 

viðhaldið eða breytt hegðun einstakra stjórnsýslueininga byggt á upplýsingum sem flæða til 

þeirra í gegnum tiltekið kerfi.33 Þetta tiltekna kerfi er árangursstjórnun. Þannig fór Nýja 

Sjáland að í sinni þróun á NR og árangursstjórnun á sínum tíma: Stjórnsýsluráðuneytið (The 

State Services Commission) þar í landi gaf út leiðbeinandi skýrslu er varðaði árangursstjórnun 

og NR, og lagði þetta upp sem betri leið en hefðbundnar aðferðir skrifræðisins. Skilgreindi 

ráðuneytið aðferðafræðina að baki árangursstjórnun með eftirfarandi texta, sem er í takt við 

þær lýsingar á NR sem áður voru nefndar:. 

Ef stjórnendur hafa góðan skilning á því til hvers er ætlast af þeim (skýr markmið) og fá 
það vald sem nauðsynlegt er til að ná þessum tilteknu markmiðum (frelsi til að stýra) og 
eru svo gerðir ábyrgir fyrir því að ná þeim markmiðum, með því að vera dæmdir af 
verkum sínum (ábyrgð) út frá vönduðum upplýsingum (upplýsingaflæði) um 
frammistöðu þeirra (öruggt mat á frammistöðu), þá taka þeir betri ákvarðanir og ná 
markmiðum sínum með skilvirkum hætti.34 

Árið 2004 gaf fjármálaráðuneyti Íslands út svipaða handbók um árangursstjórnun og 

gefin hafði verið út í Nýja Sjálandi. Í henni kemur fram að árangursstjórnunarsamningum sé 

m.a. ætlað að formfesta samskipti ráðuneyta og stofnana, sem sé mikilvægur liður í því að 

stjórnvöldum takist að framkvæma stefnu sína hnökralaust. Slíkum samningum sé einnig 

ætlað gera stofnanir árangursdrifnar og að þær séu reknar með hagkvæmni og skilvirkni að 

leiðarljósi.35 Aðferðin átti einnig að auðvelda stofnunum skipulagningu verkefna til lengri 

                                                       
33 Simons, Robert. Levers of control: How managers use innovative control systems to drive  
strategic renewal. Harvard Business Press, 1994: 5. 
34 State Services Commission. „Improving accountability: setting the scene.“ Occasional paper 10 (1999): 13. 
35 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor 2004: 3. 
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tíma og gefa aukið svigrúm og sjálfstæði til að mæta breyttum aðstæðum og ná eigin 

markmiðum.36 

Samkvæmt handbók fjármálaráðuneytisins um árangursstjórnun byggir hugmyndin á því 

að í öllum rekstri sé orsakasamhengi sem hægt sé að hafa áhrif á, árangur sé ekki 

tilviljunarkenndur heldur háður aðgerðum. Hornsteinar aðferðarinnar séu stefna, mæling og 

eftirfylgni, og séu þeir sameiginlegir óháð stofnun, allri stjórnun til árangurs.37 Stofnanir skuli 

gera samantekt á hverju ári sem sé fyrst og fremst verkfæri stofnunarinnar til að horfa til 

baka og breyta starfsháttum ef þörf krefji, en einnig skjal fyrir ráðuneytið til að sinna 

eftirlitshlutverki sínu.38  

Á mynd 4, sem er fengin beint úr handbók fjármálaráðuneytisins, má sjá hvernig ferli 

árangursstjórnunar innan ríkis og stofnana er ætlað að fara fram. Frumstefnumótun á sér 

stað sem leiðir svo af sér rammasamning milli stofnunar og ráðuneytis, úr þeim samningi er 

unnin langtímaáætlun ásamt ársáætlun. Á hverju ári er svo gefin út ársskýrsla sem styður við 

nýjan rammasamning.39
 

Mynd 4. Lýsir ferli árangursstjórnunar. 

 

 

Hverri stofnun er ætlað að marka sér stefnu, þarf hún að vera í samræmi við stefnu 

stjórnvalda ásamt því að vera í samræmi við lög og reglur. Stofnunin þarf að þróa sína eigin 

                                                       
36 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor 2004:12. 
37 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor 2004:12. 
38 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor 2004:14.  
39 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor 2004: 15. 
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mælingaraðferð svo að hægt sé að gera samanburð milli ára. Þegar samanburðurinn er 

kominn geta stofnanir gert breytingar eða mælt með þeim. Stefnumótun innan stofnunar er 

sérstaklega ætlað að móta framtíðarsýn stofnunarinnar. 40 Það er nauðsynlegt fyrir 

árangursstjórnun að markmiðin séu skýr. Fyrir Osborne og Plastrik er skýr tilgangur 

nauðsynleg undirstaða aukinnar framlegðar ásamt útlegð starfshátta sem eru slæm 

grundvallarmarkmiðum stofnana.41 Hversu mikil áhrif markmiðasetning hefur veltur þó á því 

hvort tilgangur hennar er að auka sjálfstæði og þróun einingar eða gera kröfur um 

framlegð.42  

Í samskiptum stofnana og ráðuneyta er forsenda að stofnunin vinni þá vinnu sem er 

nauðsynleg samkvæmt árangurstjórnunarlíkaninu. Það þýðir að það verður að vinna skýrslur 

í samræmi við kröfur árangursstjórnunar og standa rétt skil á þeim til ráðuneytis svo að hægt 

sé að taka upplýstar ákvarðanir er varðar stofnunina. Þetta verður þó að ganga báðar leiðir 

þar sem ráðuneytið verður að nýta sér þau gögn sem því berast svo að ekki skapist tortryggni 

milli aðila og ferlið virki ekki sem skyldi.43 Innan ráðuneytis er árangursstjórnun skipt í þrjú 

þrep: 1) Ráðuneyti mótar heildarstefnu í málaflokknum, 2) ráðuneyti tekur afstöðu til 

áætlana stofnana og hefur til hliðsjónar, 3) ráðuneyti hefur eftirlitshlutverk gagnvart 

stofnununni er varðar stefnumótun. Mikilvægt er að ráðuneytið taki forystu er varðar 

árangursstjórnunarkerfið svo að stefna einstakra stofnana komist fyllilega til skila og 

málaflokkurinn hafi heilsteypta langtímastefnu. Með þetta að leiðarljósi getur ráðuneytið 

betur sinnt hlutverki sínu gagnvart Alþingi.44 

Þetta er í takt við það sem Bevan og Hood skrifa og lýsa þau því hvernig árangursstjórnun 

sé kerfi sem byggi á endurgjöf til þess að viðhalda sjálfu sér. Í fyrsta lagi séu ákjósanlegar 

niðurstöður skilgreindar svo að hægt sé að mæla þær, í öðru lagi sé sett upp kerfi þar sem 

hægt sé að fylgast með árangri og í þriðja lagi sé endurgjöf veitt varðandi niðurstöður svo að 

                                                       
40 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor 2004: 16. 
41 Osborne, David and Peter Plastrik. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing  
Government. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1 Jacob Way, Reading, MA 01867, 1997: 91–108. Úr 
grein (Norman, Richard and Robert Gregory. „Paradoxes and pendulum swings: performance  
management in New Zealand's public sector.“ Australian Journal of Public Administration 62, nr. 4 (2003): 38) 
42 Rogers, Steve. Performance management in local government. Longman, 1990: 1–2. 
43 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor (2004): 17. 
44 Fjármálaráðuneytið. ,,Árangursstjórnun í Ríkisrekstri: Handbók.“ Fjármálaráðuneytið, vor (2004): 7. 
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hægt sé að gera breytingar ef þörf krefji.45 Út frá þeim kröfum ráðuneytis og skýrsluhöfunda 

um gerð árangursstjórnunarsamninga sem má sjá í skýrslum um sameiningu 

lögregluembætta, er samningunum ætlað að vera veganesti fyrir stofnunina til þess að ná 

þeim markmiðum sínum sem mótuð eru í skýrslunum og eru samningarnir eitt helsta 

verkfæri ráðuneytisins til þess að tryggja að breytingar á fjölda lögregluembætta skili 

einhverjum árangri.  

  

                                                       
45 Bevan, Gwyn, and Christopher Hood. "What’s measured is what matters: targets and gaming in the English 
public health care system." Public administration 84, no. 3 (2006): 518–519. 
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4 Stjórnsýsluleg umfjöllun og samspil við kenningar Fukuyamas 

Hlutverk lögreglustóra er skilgreint í lögreglulögum frá árinu 1996 nr. 90 með síðari 

breytingum: „Lögreglustjórar fara með stjórn lögregluliðs hver í sínu umdæmi. Annast þeir 

daglega stjórn í umdæminu og bera ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess“.46 Störf 

lögreglu og sýslumanna hafa ætíð staðið mjög nálægt hvert öðru og hafa lögreglustörf í raun 

verið eitt af hlutverkum sýslumanns í gegn um tíðina. Fyrir breytingar á lögreglulögum árið 

2014 sat sérstakur lögreglustjóri í embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu (LRH) og 

lögreglustjórans á Suðurnesjum (LSS). Í öðrum embættum var sýslumaður lögreglustjóri þess 

embættis.47 

Í gegnum tíðina hefur embætti sýslumanns tekið breytingum samhliða breytingum á 

stærð og samsetningu lögregluembættanna en með breytingu á lögreglulögum árið 2006 

breyttist þetta. Það er þó ekki ætlunarverk mitt hér að rekja sögu sýslumanna á Íslandi 

samhliða sögu lögregluembættanna, vegna þess að þótt starf lögreglustjóra og sýslumanna 

hafi staðið nálægt hvort öðru og geri það ennþá að vissu leyti, þá hefur sú staðreynd engin 

áhrif á niðurstöður þessarar rannsóknar. Verður því aðeins vísað í störf lögreglustjóra 

einstakra embætta burtséð frá því hvort þar hafi setið sérstakur lögreglustjóri eða 

sýslumaður í stöðu lögreglustjóra, nema annað sé tekið fram. Einnig vil ég minnast á að þær 

skýrslur sem vísað verður í hafa ýmist verið gerðar af verkefnastjórnum, 

framkvæmdanefndum, matsnefndum eða starfshópum og þær verið nefndar skýrslur, 

tillögur, mat eða greinargerðir. Til einföldunar verður alltaf talað um skýrslu fyrrnefndra 

nefnda þar sem það er ekki efnislega mikilvægt hvort verkið er talið skýrsla eða greinargerð. 

Þær fjórar meginskýrslur sem vísað verður í nefnast Skýrsla verkefnastjórnar um 

nýskipan lögreglumála frá janúar 2005, Tillögur framkvæmdanefndar um nýskipan 

lögreglumála frá október 2005 (og telst þar með viðbótaskýrsla), Mat á breytingum á 

nýskipan lögreglu frá apríl 2008 og að lokum Sameining lögregluembætta frá október 2009. 

Ítarleg vinna hefur grenilega verið lögð í að greina vanda lögregluembættanna og að finna 

mögulegar lausnir, og góð samvinna hagsmunaaðila og samstaða virðist hafa ríkt miðað við 

þá mynd sem skýrslurnar gefa. Þá er niðurstaða allrar þeirrar vinnu sem var unnin allt frá því 

skýrsla Björns Bjarnarsonar um nýskipan í lögreglumálum var gefin út árið 2005 í 

                                                       
46 Alþingi. ,,Lögreglulög frá 1996 með síðari breytingum“. 1996 nr. 90 13. júní.  
47 Haukur Guðmundsson o.fl., Sameining lögregluembætta. Greinargerð starfshóps dómsmálaráðherra. 
Reykjavík: Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið, 22. október (2009): 10, mynd. 
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megindráttum sú sama. Þess vegna er umhugsunarvert að sú vinna hafi ekki skilað róttækari 

breytingum á skipan lögregluembætta en raun ber vitni.  

4.1 Nýskipan í lögreglumálum 

Umræðuna um skipan lögreglu og lögregluumdæma á Íslandi er hægt að rekja tugi ára aftur í 

tímann. Töluverðri orku hefur verið eytt í vinnu við mat á framtíð lögregluumdæmanna hvað 

varðar stærð þeirra og getu til að sinna löggæsluverkefnum með góðum hætti til framtíðar. 

Það verk sem ég tel einna áhrifamest og eiga mestan hlut í því að koma af stað alvarlegri 

umræðu um stjórnsýslulega uppbyggingu löggæslu á Íslandi, fyrir utan breytingu á 

lögreglulögum árið 1996, er skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála sem 

þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra, Björn Bjarnason, lét vinna og var gefin út í janúar 

árið 2005. Í skipunarbréfi verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála, gefið út af Birni 4. 

nóvember 2003, er getið um stækkun lögregluumdæma. Hljóðar bréfið meðal annars upp á 

það að Björn muni sjálfur beita sér fyrir fækkun lögregluumdæma án þess að það snerti starf 

sýslumanna sérstaklega. 

Í kjölfarið á útgáfu skýrslu verkefnastjórnarinnar skipaði Björn framkvæmdanefnd sem 

gaf út skýrslu í október sama ár. Framkvæmdanefndinni var gert að sjá um framkvæmd á 

hugmyndum verkefnastjórnarinnar sem birtar voru fyrr það ár. 

Í skýrslu verkefnastjórnarinnar var lagt til að viðfangsefnið yrði nálgast með það að 

markmiði að efla starfsemi lögreglu, bæta nýtingu fjármuna sem embættunum væru ætlaðir 

og móta löggæsluáætlun til næstu ára þar sem hægt væri að forgangsraða verkefnum og 

mælanleg markmið fyrir lögregluna yrðu sett fram.48 Áður hafði stefnumótun og 

markmiðasetning farið fram hjá ríkisstjórn, alþingi, ríkislögreglustjóra og lögreglustjórum að 

einhverju leyti, en engin heildstæð löggæslustefna var til staðar fyrr en Ríkislögreglustjóri 

(RLS) gaf fyrst út löggæslustefnu árið 2000.  

Björn Bjarnason kynnti áform sín um umfangsmiklar breytingar á lögreglulögum á 

ríkisstjórnarfundi 3. janúar 2006, sem hann hugðist leggja fram á vorþingi þess árs.49 Voru 

þær breytingar byggðar á tillögum framkvæmdanefndarinnar. Árið 2006 voru breytingar á 

                                                       
48 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. ,,Skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála.“  
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, janúar 2005: 7. 
49 Morgunblaðið. ,,Lögregluembættum fækkað og ríkislögreglustjóri hættir með ákæruvald.“  

mbl.is, 4. janúar 2006. 
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umdæmaskipan samþykktar með breytingu á lögreglulögum nr. 46/2006 og umfangsmiklar 

breytingar á stjórnskipulegri uppbyggingu löggæslu í landinu tóku gildi 2007. Voru meðal 

annars lögregluumdæmin stækkuð og fækkaði þeim þannig úr 26 í 15.50 Þetta var í takt við 

þróun á Norðurlöndunum en í Noregi var umdæmum fækkað úr 54 í 27 árið 2002 og í 

Danmörku var þeim fækkað úr 54 í 12 snemma árs 2007.51 52 

4.2 Skrifræðið, stjórnsýslan og erfiðar breytingar 

Eftir sameiningu lögregluumdæma árið 2007 var það álit matsnefndar að það eina sem hefði 

sparast í launatengdum útgjöldum hefðu verið laun lögreglustjóra. Fjöldi og laun annarra 

yfirmanna hefðu staðið í stað. Taldi matsnefndin að til lengri tíma ætti þessum yfirmönnum 

einnig að fækka en áhrifin kæmu ekki fram á svo skömmum tíma þar sem aðeins væri rétt 

yfir ár frá breytingunni. Gengið hefði verið þannig frá málum að lögreglumenn myndu ekki 

missa tekjur eða starfstitil við sameininguna. Nefndin taldi að of lágt hlutfall menntaðra 

lögreglumanna væri á starfsstigi 8, sem er „lögreglumaður“, eða rétt um 36,7% þeirra, en 

heildarfjöldi starfsstiga er 9 og eru aðeins afleysingamenn staðsettir neðar en lögreglumenn. 

Þetta helgaðist af því að eina leiðin til þess að umbuna lögreglumönnum er að færa þá upp 

um starfsstig. Matsnefndin taldi eðlilegast að starfsmenn gætu hlotið launatengdan frama í 

starfi án þess að breyta þyrfti um starfstitil.53 Núverandi fyrirkomulag endurspegli ekki 

raunverulega verkaskiptingu innan lögreglunnar. Gera þurfi skýran greinarmun á 

eigindlegum störfum sem krefjist lögreglumenntunar og störfum sem krefjist ekki 

lögreglumenntunar. Sömuleiðis þurfi að endurskoða starfsstig lögreglumanna til þess að 

skýra og einfalda boðvaldið og fækka stjórnunarstöðum sem eru ekki nauðsynlegar. Frekari 

stækkun embætta geti spilað þarna stórt hlutverk og lækkað stjórnunarkostnað.  

Þessar áhyggjur komu aftur upp í skýrslu starfshóps um sameiningu lögregluembættanna 

árið 2009, var þar lýst áhyggjum yfir því að ekki væri hægt að veita lögreglumönnum frama í 

starfi án þess að breyta starfsstigi þeirra. Með núverandi fyrirkomulagi gætu menn lent í því 

að færast á starfsstig sem væri skilgreint með mannaforráð án þess þó að hafa þau. Þannig 

                                                       
50 Pétur Berg Matthíasson. „Nýskipan lögreglunnar, Árangursstjórnun 1996–2008.“ Stjórnmál og stjórnsýsla 1. 
nr. 4. (2008): 7, dálkur 3.1. 
51 Pétur Berg Matthíasson. „Nýskipan lögreglunnar, Árangursstjórnun 1996–2008.“ Stjórnmál og  

stjórnsýsla 1. nr 4. (2008): 9. 
52 Morgunblaðið. ,,Sameining ætti að tryggja meira öryggi.“ Timarit.is, 16. júní 2006. 191. Tölublað: 15.  
53 Stjórnsýslusvið RLS. ,,Mat á breytingum á nýskipan lögreglu.“ Áfangaskýrsla til  
dóms- og kirkjumálaráðherra. Reykjavík: Stjórnsýslusvið RLS, apríl 2008. (Matsnefnd): 39. 
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væru nánast 3 almennir lögreglumenn á hvern „stjórnanda“ eins og starfsstigum væri raðað í 

dag. Lykilatriði sé að fækka stjórnunarstigum, ekki bara til að minnka yfirbyggingu heldur til 

þess að draga úr flækjum sem fylgja slíku fyrirkomulagi.54  

Sennilega má segja að breytingar innan stjórnsýslu lögreglunnar séu erfiðar vegna þess 

að þær koma starfsframa hvers og eins starfsmanns við. Augljóslega þarf að vanda verulega 

til verka þegar inngrip og endurskipulagning af þessu tagi snertir starfstitla og laun 

starfsmanna. Í því samhengi er vert að minnast á það að samkvæmt reglugerð dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins 49/2002 um starfsstig innan lögreglunnar og til samanburðar 

reglugerð 1051/2006 um starfsstig innan lögreglunnar sem er í gildi, hafa nánast engar 

breytingar orðið á starfsstigum innan lögreglunnar frá útgáfu reglugerðar árið 2002. 

4.3 Stjórnsýslulegt bolmagn eða meiri umsvif lögregluliða 

Í kaflanum hér á undan er skýrt hvernig Fukuyama sér fyrir sér að bolmagn sem getu 

stjórnsýslu til að koma hlutum í verk, hvernig sem verkefnið lítur út og burtséð frá því hver 

útkoman er. Í skýrslum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, sem notaðar eru til að rýna í innra 

skipulag og ástand lögregluembættanna á árunum 2003 til 2009, er hugtakinu bolmagni ekki 

gerð sérstök skil.  

Gagnrýni verkefnastjórnarinnar um nýskipan lögreglumála frá 2005, sem tók aðallega 

mið af kenningum um nýskipan í ríkisrekstri, var á þann veg að ef hugmyndir hennar ættu 

fram að ganga þyrfti að endurskipuleggja löggæslu á landinu í stórum stíl út frá þeim 

upplýsingum sem koma fram í skýrslunni. Smæð lögregluliða komi til með að gera þeim erfitt 

fyrir að sinna nýjum verkefnum samkvæmt nýskipan lögreglumála og mögulega þyrfti að 

fækka lögregluembættum alveg niður í sex.55 Smæð umdæmanna komi einnig niður á 

rannsóknargetu liðanna og nauðsynleg þekking byggist ekki upp með tímanum innan 

viðkomandi lögregluliðs eins og eðlilegt myndi teljast til þess að auka getu liðsins jafnt og 

þétt. Smæðin geri því erfitt fyrir að sinna sýnilegum verkefnum og að vinna í öllum þeim 

rannsóknarmálum sem komi upp innan umdæmisins. Þetta geri liðinu erfitt fyrir að ná 

hverjum þeim markmiðum sem sett verði inn á borð til þess. Stækkun embætta sé lykilatriði 

til að ná fram almennum umbótum á hlutverki lögreglunnar, en þar megi nefna 

                                                       
54 Haukur Guðmundsson o.fl., Sameining lögregluembætta. Greinargerð starfshóps dómsmálaráðherra. 
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. október 2009: 16–17. 
55 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. ,,Skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála“.  
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, janúar 2005: 22. 
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öryggishlutverk, forvarnarhlutverk, rannsóknarhlutverk, þjónustu- og hjálparhlutverk ásamt 

aðstoðar- og samstarfshlutverki.56  

Meðal þess sem tillögur framkvæmdanefndar frá 2005 hljóðuðu upp á var að umdæmin 

yrðu fimmtán talsins en að sjö þeirra yrðu gerð að lykilembættum sem starfræki sérstakar 

rannsóknardeildir.57Þetta gefur til kynna að hér eigi verkefnastjórnin við stjórnsýslulegt 

bolmagn embættanna en ekki getu þeirra til að sinna daglegum verkefnum. Það vekur 

athygli að framkvæmdanefndin tekur undir orð verkefnastjórnarinnar en mælir ekki með 

eins umfangsmikilli fækkun embætta eins og verkefastjórnin gerði í skýrslu sinni. Róttækari 

fækkun embætta krefðist meiri tíma og breiðari samstöðu. Nefndin mælir þó með að lengra 

verði gengið í þessum málum í framtíðinni.58  

Sýslumannafélagið ályktaði að fækka ætti lögregluembættum niður í tólf til sextán í stað 

sex og þegar öllu er á botninn hvolft mælti framkvæmdanefnd með því að lögregluembættin 

yrðu fimmtán talsins í það skiptið.59 Það er því eðlilegt að velta því fyrir sér hér hvort það hafi 

verið rökrétt hjá verkefnastjórninni að lengra þyrfti að ganga í sameiningu og að bolmagn 

myndi annars ekki verða nóg til þess að styðja við þá hugmyndafræði sem NR boðaði og yrði 

innleidd.  

Í skýrslu starfshóps frá 2009, sem vísar kannski helst í það bolmagn sem Fukuyama á við, 

er einu sinni talað um „slagkraft“ lögregluliða.60 Þar fyrir utan er margsinnis talað um getu 

lögregluliða til þess að tækla alls kyns verkefni og mögulegan árangur, og eins um þau 

stjórnsýslulegu áhrif sem því fylgja. Það er túlkun mín að ætlunin með breytingum á skipan 

lögregluembætta sé sú að nýta fjármagnið betur og skerpa á stjórnsýslu þeirra til þess að 

geta aukið fjölda og sýnileika lögreglunnar gagnvart almenningi. Í anda nýskipanar í 

ríkisrekstri snýst þetta sem sagt allt um byggja á tölfræðilegum útkomum til þess að nýta 

                                                       
56 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. ,,Skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála“.  
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, janúar 2005: 51. 
57 Stefán Eiríksson, Kjartan Þorkelsson og Óskar Bjartmarz. Tillögur framkvæmdanefndar um nýskipan 
lögreglumála. Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. október 2005: 10. 
58 Stefán Eiríksson, Kjartan Þorkelsson og Óskar Bjartmarz. Tillögur framkvæmdanefndar um nýskipan 
lögreglumála. Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. október 2005: 10. 
59 Stefán Eiríksson, Kjartan Þorkelsson og Óskar Bjartmarz. Tillögur framkvæmdanefndar um nýskipan 
lögreglumála. Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. október 2005: 4. 
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peningana betur, en með þeirri skilgreiningu á bolmagni eða gæðum lögregluembætta er 

það eins og Fukuyama ræddi ekki líklegt til árangurs.  

Stefán Eiríksson, þáverandi lögreglustjóri LRH, lofar breytingarnar á 

lögregluembættunum árið 2006 og segir þær hafa verið til umræðu meðal lögreglumanna í 

langan tíma. Hann segir breytingarnar gerðar til að mæta skýrum kröfum almennings um 

sýnilegri löggæslu. Raunin hafi verið sú að ekki sitji allir landsmenn við sama borð þegar komi 

að því að hafa lögreglu innan handar, embættin hafi mismikið bolmagn til þess að stunda 

flóknar rannsóknir eða takast á við þann fjölda mála sem komi inn á borð hjá þeim.61 Lof 

hans virðist frekar beinast að aukinni viðveru og umsvifum lögregluembættanna en að 

aukinni stjórnsýslulegri skilvirkni eða auknu bolmagni í anda Fukuyamas. 

Matsnefnd frá 2008 telur að breytingar á fyrirkomulagi rannsóknadeilda, þannig að sjö 

embætti byggju yfir sérstökum rannsóknadeildum sem þjónustuðu önnur embætti, hafi ekki 

borið tilskilinn árangur. Nefndin telur þetta vera vegna þess hve erfitt hafi reynst að fá mál 

færð yfir til rannsóknadeildar sem raunverulega áttu að fara þangað. Það hafi skapað 

ójafnvægi milli embætta og dregið úr þrótti þeirra embætta sem ekki höfðu rannsóknadeild, 

því mörg mál hafi á endanum verið afgreidd þar sem hefðu átt að færast til 

lykilembættanna.62  

Álit starfshópsins frá 2009 var að æskilegast væri að sameina lögregluembættin undir 

einum lögreglustjóra sem myndi svo skipa svæðisstjóra. Eftir að leið á vinnu við mótun 

lagafrumvars til breytinga á skipan lögreglunnar var ákveðið að ekki væri hægt að fara í slíka 

sameiningu á svo skömmum tíma þannig að fjármagn myndi sparast við sameininguna.63 Var 

því aftur ákveðið að hægja á áformum um sameiningu og fara í skipulagsbreytingar sem 

stigju eitt skref í áttina að slíku skipulagi. Var mælt með frekari sameiningu embætta í 

framtíðinni en markmið tillaganna var að efla embættin svo að hvert þeirra gæti unnið öll 

þau verkefni sem því bærust og voru markmið breytinga þau sömu og höfðu verið viðruð í 

fyrri skýrslum.64 Var að lokum lögð sú tillaga fram að lögregluembættin myndu í framtíðinni 
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verða sex. Helstu áhrif breytinganna sneru, að mati starfshópsins, aðallega að bolmagni 

embættanna. Það þýddi getu til að standa af sér sveiflur hvort sem væri vegna fjármuna eða 

álagskrafna, getu til að sinna öllum þáttum löggæslunnar og betri samhæfingu verkefna. 65  

Verkefnastjórn um nýskipan í lögreglu frá 2005 taldi aðra vísbendingu um að bolmagn 

embættanna væri lítið vera þá staðreynd að RLS gaf út löggæsluáætlun árið 2000 sem 

mótaði leiðbeiningar að skilvirkri löggæslu samkvæmt „nútíma“ sjónarmiðum. Taldi hún að 

lögregluembættin hefðu ekki öll haft innbyrðis getu til þess að nýta sér þær upplýsingar sem 

komu fram í skýrslunni og því hafi sú löggæsluáætlun ekki borið neinn ávöxt.66 Þetta væri í 

samræmi við kenningu Fukuyamas um bolmagn og getu eininga til að koma hlutum í verk. Þó 

má geta þess að í skýrslu verkefnastjórnar er tekið fram að þar hafi breyting orðið á og að 

mögulega sé þessi geta til staðar við skrif skýrslunnar. Eins og sést í þessum kafla eru 

skilgreiningar á bolmagni í þeim skýrslum sem hafa verið gefnar út um málið afar opnar.  

Í raun svo opnar að það er hægt að segja sem svo að sameiningu sé ætlað að auka alfarið 

frammistöðu embættanna.  

4.4 Reynt að rýna í tölulegar útkomur 

Það er í takt við þær aðferðir tengdar nýskipan í ríkisrekstri sem fjallað var um hér að ofan að 

notast við greiningu á tölulegum gögnum við mat á árangri. Fukuyama er þó, eins og áður 

hefur komið fram, tortrygginn í garð slíkra aðferða þar sem hann telur ekki hægt að sjá skýrt 

orsakasamhengi þegar slíkar mælingar fari fram. Matsnefnd dóms- og kirkjumálaráðherra var 

ætlað að fylgjast með endurskipulagningu lögregluumdæmanna. Hún leitaðist við að meta 

áhrif breytinganna, byggt á tölfræðilegum gögnum um skipulag og framkvæmd löggæslu á 

árinu 2007, og meta með hvaða hætti markmið um aukna og eflda löggæslu hefðu náð fram 

að ganga út frá þeim markmiðum sem sett voru fram í skýrslu framkvæmdanefndar 

nýskipanar í lögreglumálum árið 2005.67  

Í skýrslunni er rætt um nokkra þætti löggæslunnar og samanburður gerður milli ársins 

2006 og 2007, sem verður að teljast afar stuttur tími frá breytingunum. Breytingarnar tóku 
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gildi 1. janúar 2007 og ef skoðaðar eru tölur áfangaskýrslunnar sést að ársstörfum 

lögreglunnar fækkaði um 10 milli 2006 og 2007.68 Einnig varð útgjaldaaukning milli 2006 og 

2007, 2006 voru heildarfjárlög til löggæslu ríflega 6,5 milljarðar og hækkuðu í 7,2 milljarða 

200769 en hluti þess kostnaðar tengdist starfslokum starfsmanna vegna breytinga á 

umdæmaskipan.70 Launavísitala hafði aukist frá árinu 2004 og mikil endurnýjun búnaðar hafi 

átt sér stað á tímabilinu. Mælti nefndin með þróun reiknilíkans til að meta greiðslu á 

löggæslukostnaði úr ríkissjóði til að auka gegnsæi og nýta fjármuni betur.71  

Það er mat mitt eftir lestur þessa kafla í skýrslunni að nefndin hafi að mestu viljað skrifa 

útgjaldaaukningu á aðra áhrifaþætti en fækkun lögregluumdæma. Við mat á sérstökum 

rannsóknaembættum þótti matsnefndinni þó jákvætt að dregið hefði úr málsmeðferðartíma 

rannsóknadeilda í mikilvægum málaflokkum eins og kynferðisbrotamálum, 

manndrápsmálum og stórfelldum líkamsmeiðingum.72 Þessar upplýsingar gera fátt annað en 

að renna stoðum undir þá kenningu Fukuyamas að ekki sé hægt að nota tölulegar útkomur 

við mælingar á frammistöðu og er dæmi um hversu erfitt er að koma auga á orsakasamhengi 

út frá þeim. 

4.5 Aðrir mikilvægir áfangar 

Í október 2009 skilaði starfshópur fyrrverandi dómsmálaráðherra, Rögnu Árnadóttur, 

greinargerð sinni um stækkun og endurskipulagningu lögregluembættanna. Í skýrslunni eru 

meðmæli áfangaskýrslu frá apríl 2008 reifuð. Ráðherra óskaði eftir því að starfshópurinn ynni 

að útfærslu tillagna um að lögregluumdæmin yrðu sex til átta talsins, umdæmastjórar kæmu 

í stað lögreglustjóra og lögregluembættin í landinu yrðu sameinuð í eitt lögreglulið undir 

einum lögreglustjóra. 73  
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Takmörkuð gögn virðast vera til um þá vinnu sem fór fram í Innanríkisráðuneytinu eftir 

þennan tíma en ekki kom til síðari breytinga á umdæmaskipan fyrr en árið 2014 undir stjórn 

þáverandi innanríkisráðherra, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, og var þá ákveðið að skilja 

sýslumannembættin alfarið frá störfum lögreglustjóra. Lögreglustjóraembættin urðu einnig 

fleiri en gert hafði verið ráð fyrir í skýrslu starfshóps frá 2008, eða níu talsins auk 

ríkislögreglustjóra.74
 Gera má ráð fyrir að sú lagasetning hafi verið byggð á hugmyndum 

starfshóps Rögnu Árnadóttur frá 2009 en nokkur sátt virðist hafa verið um breytingunna, sem 

tók gildi 2015. Ekki virðist umræðan um frekari fækkun eða endurskoðun á fjölda 

lögregluembætta vera farin aftur af stað síðan breytingarnar tóku gildi árið 2015, þrátt fyrri 

að ekki hafi verið gengið eins langt og var mælt með. 

4.6 Lært með því að framkvæma: Reynsla komin á breytingar 

Til að auka sýnilega löggæslu, eins og stefnt var að í fyrri skýrslu framkvæmdanefndar, var 

lögregluembættum skylt að auka samvinnu, m.a. með samræmdu vaktafyrirkomulagi svo að 

unnt yrði að halda úti sólahringsvöktum lögreglu víðar á landinu. Skoðun leiddi hins vegar í 

ljós að þrátt fyrir reglugerðir þess efnis höfðu engin embætti gert samstarfssamninga sín á 

milli varðandi fyrrgreind atriði og í sumum tilfellum var mismunandi vaktafyrirkomulag innan 

embættisins.75 Nefndin taldi það þó álitaefni hvort nauðsynlegt væri að samræma 

vaktakerfin til að ná fram auknu samstarfi og aukinni þjónustu í ljósi þess að þörfin geti verið 

mismunandi á hverjum og einum stað, auk þess sem sólarhringsvaktir séu kostnaðarsamar.76 

Matsnefndin taldi þó að ekki væri komin næg reynsla á kerfið og því ekki hægt að draga 

ályktanir til fulls í þeim málum. Vel hafi gengið að innleiða nýskipun lögreglunnar og enginn 

röskun hafi orðið á löggæslu meðan á því stóð. Nefndin telur skýra markmiðasetningu 

mikilvæga þegar horft er til framtíðar og löggæsluáætlun til ársins 2011 ásamt 

árangursstjórnunarsamningum sé stór liður í þeirri vinnu. Talið er tímabært að huga að 

heildarendurskoðun lögreglulaga með það að markmiði að skilgreina betur hlutverk lögreglu 

og heimildir. Nýskipan lögreglumála hafi gengið vel og aukið sveigjanleika lögregluliðsins, 

breytingarnar hafi hins vegar ekki verið nógu róttækar. Að lokum er mælt með því að 
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rannsóknarform verði fært aftur í fyrra horf og verkefnum lögreglustjóra og sýslumanns verði 

gerð skil svo að lögreglustjórar geti einungis sinnt lögreglustjórn.77 

Þegar starfshópur um sameiningu lögregluembætta skilaði vinnu sinni 2009, var kannað 

hvort hægt væri að leita hagræðingar með þeim hætti að fækka embættum frekar en að 

grípa til niðurskurðar í ljósi stöðu fjármála ríkisins eftir fjármálahrunið 2008.78 Vekur athygli 

að ekki höfðu nein opinber gögn sýnt fram á það, þegar hér var komið sögu, að nokkur 

árangur hefði þegar náðst með sameiningu, en auðvitað var stuttur tími liðinn frá fyrri 

sameiningu. Rök starfshópsins voru að miklu leyti svipuð og þau sem komið höfðu fram í 

skýrslu astjórnar frá 2005 og matsnefndar frá 2008.  

Í drögum þáverandi innanríkisráðherra að frumvarpi til laga um breytingar á 

lögreglulögum árið 2011 var fallið frá sameiningu lögregluembætta á Vestfjörðum og 

Vesturlandi. Var ákveðið að lögregluembættin á Vesturlandi yrðu sameinuð í eitt embætti og 

lögregluembættin á Vestfjörðum í annað sjálfstætt embætti.79  

Fór það svo að með breytingatillögu 2014 á lögreglulögum frá árinu 1996 að 

lögregluumdæmin urðu 9 talsins auk ríkislögreglustjóra ásamt því að rannsóknadeildir 

embættanna voru færðar í sitt eldra horf þannig að hvert embætti ræki sína eigin 

rannsóknadeild.80  Framkvæmdanefnd tók undir þessi sjónarmið en lagði til að aðstoð við 

rannsóknir yrði hætt og þær alfarið færðar til sjö lykilembætta.81 

4.7 Áhersla á árangursstjórnun lögreglunnar 

Eins og áður hefur komið fram er árangursstjórnun afsprengi NR og var fyrst kynnt 

lögreglunni með skýrslu verkefnastjórnar frá 2005. Stefna hafði verið mótuð í skýrslunni út 

frá NR og var nefndinni einnig gert að útfæra aðferðir til að mæla markmið umdæmanna í 

störfum sínum og bæta stjórnunaraðferðir. Þessu var ætlað að auka möguleika lögreglunnar 

til að ná árangri í störfum sínum, en árangurinn var metinn út frá því hversu hagkvæm 

                                                       
77 Stjórnsýslusvið RLS. ,,Mat á breytingum á nýskipan lögreglu“. Áfangaskýrsla til  

dóms- og kirkjumálaráðherra. Reykjavík: Stjórnsýslusvið RLS, apríl 2008. (Matsnefnd): bls. 42. 
78 Haukur Guðmundsson o.fl., Sameining lögregluembætta. Greinargerð starfshóps dómsmálaráðherra. 
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. október 2009: 6. 
79 Skessuhorn. ,,Hætt við sameiningu lögregluembætta á Vesturlandi og Vestfjörðum“. Skessuhorn.is, 5. Maí 
2011. 
80 https://www.althingi.is/altext/stjt/2014.051.html  
81 Stefán Eiríksson, Kjartan Þorkelsson og Óskar Bjartmarz. Tillögur framkvæmdanefndar um nýskipan 
lögreglumála. Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. október 2005: 9. 

https://www.althingi.is/altext/stjt/2014.051.html


33 

embættin reyndust og hvers konar verkefni þeim hafði tekist að skapa og framfylgja. Var 

meðal annars lagt til að ráðuneyti og RLS geri löggæsluáætlun til fjögurra ára í senn og svo 

árangurstjórnunarsamninga við einstök lögregluembætti sem innihaldi skýringar, markmið 

og afmarkanir.82 Slíkir samningar komi til með að bæta nýtingu fjármuna.83  

Var slíkur samningur í kjölfarið undirritaður við RLS 15. apríl 2007. Forsenda slíkra 

samninga er að skýr stefna og markmið liggi fyrir, og að hvert og eitt lögreglulið móti sér 

stefnu á grundvelli heildarstefnu sem starfsmenn og íbúar geti tekið þátt í að móta. Saman 

vinni allir aðilar síðan að mælingum á þessum markmiðum og er ætlast til að lögreglustjórar 

skili yfirliti á árs fresti yfir árangurinn.84  

Rökstuðningurinn fyrir árangursstjórnunarsamningum var betri nýting fjármuna. Voru 

hugmyndir viðraðar um hvort RLS myndi sjá um fjármál embættanna og úthluta í samræmi 

við stefnu og markmið hvers tíma. Verkefnastjórnin sér RLS fyrir sér leika aðalhlutverkið í því 

hvort árangurstjórnun muni koma til með að skila árangri, með því að stýra og ráðleggja 

embættum sem fagaðili fyrir gjörvallt landið og sem sérfræðingur fyrir hönd ráðuneytisins 

sem getur miðlað upplýsingum um stöðu mála frá öllum landshornum.85  

Í desember 2007 undirritaði RLS árangursstjórnunarsamninga við lögregluembættin 

fimmtán sem tóku mið af sérsökum þáttum hvers og eins embættis. Voru þessir samningar 

byggðir á og gildir jafn lengi og löggæsluáætlun sem var undirrituð við ráðuneytið og gilti frá 

2007–2011. RLS og embættin myndu sameiginlega afstöðu til árangurs samninganna á ári 

hverju og var fyrstu ársskýrslunnar að vænta í maí 2008.86 

Í frétt á vef lögreglunnar árið 2007 var gefið út með hvaða hætti árangursstjórnun myndi 

vera milli lögreglustjóra, RLS og ráðuneytis. Þar lagði RLS til að árangursstjórnun hans myndi 

vera á formi löggæsluáætlunar til fjögurra ára í senn, þá frá 2007 til 2011. RLS myndi svo 

ganga frá sérstökum árangursstjórnunarsamningum við einstök lögregluembætti sem aftur 

                                                       
82 Stjórnsýslusvið RLS. ,,Mat á breytingum á nýskipan lögreglu“. Áfangaskýrsla til  

dóms- og kirkjumálaráðherra. Reykjavík: Stjórnsýslusvið RLS, apríl 2008. (Matsnefnd): 4. 
83 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. ,,Skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála“.  
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, janúar. 2005: 42. 
84 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. ,,Skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála.“  
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, janúar. 2005: 44. 
85 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. ,,Skýrsla verkefnastjórnar um nýskipan lögreglumála“.  
Reykjavík: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, janúar. 2005: 45–46. 
86 Stjórnsýslusvið RLS. ,,Mat á breytingum á nýskipan lögreglu“. Áfangaskýrsla til  

dóms- og kirkjumálaráðherra. Reykjavík: Stjórnsýslusvið RLS, apríl 2008. (Matsnefnd): 5. 
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tækju mið af löggæsluáætlun RLS og dómsmálaráðuneytisins.87 Löggæsluáætlun var gefin út 

af RLS og Dómsmálaráðuneytinu fyrir árin 2007–2011 en engin löggæsluáætlun virðist hafa 

verið gefin út frá 2011 til ársins 2019 en þá var áætlun gefin út til ársins 2023. Er þetta sterk 

vísbending um að ekki hafi verið staðið að árangursstjórnun eins og ætlast var til eftir 

breytingarnar 2007 og 2014. 

Það liggur fyrir í skýrslunum sem ræddar eru hér að ofan að ætlunin með breytingum á 

skipan lögreglunnar hafi verið sú að leggja á lögregluembættin auknar stjórnsýslukröfur og 

setja skýr, upplýst og raunhæf markmið fyrir hvert og eitt embætti þar sem ráðuneytið veiti 

endur gjöf á hverju ári í samræmi við löggæslustefnu og fjárheimildir hvers tíma. Gert er ráð 

fyrir að þau standi skil á stöðu mála ár hvert og stuðli að þróun í löggæslumálum í sínu 

umdæmi á sviði sýnilegrar löggæslu jafnt sem í rannsóknum allra tegunda mála. Allar þessar 

kröfur eru ekki síður gerðar til umdæma úti á landi, þar sem íbúar eru taldir í þúsundum og í 

það mesta tugþúsundum, heldur en til fjölmennustu umdæmanna og virðist sem þær hafi 

reynst mörgum þeirra minni ofviða.88 Ofan á það bætist að RLS getur ekki hlaupið undir 

bagga vegna þess að hann hefur ekki boðvald yfir lögreglustjórum og spilar í raun aðeins 

leiðbeinandi hlutverk og veitir stoðþjónustu. 

Skilgreiningin á getu lögregluliðsins hér á ekki við getu þeirra til þess að sinna útköllum 

eða hefðbundum lögregluverkefnum í sínu umdæmi. Heldur á hún við getu þeirra til þess að 

taka löggæsluhlutverk sitt á hærra plan út frá stjórnsýslulegu sjónarmiði. Það þýðir að svara 

auknum kröfum um faglega löggæslu, menntun, þróun á starfi o.s.frv. sem oft fylgir sérstök 

akademísk aðferðafræði og eftirfylgni. 

  

                                                       
87 Lögreglan. ,,Samningur um árangursstjórnun milli dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóra“. Logreglan.is 

21. mars 2007. 
88 Þjóðskrá Íslands. Íbúafjöldi eftir sveitarfélögum. Skra.is, 4. maí. 2018. 
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5 Hvernig falla íslensk lögregluembætti inn í ramma Fukuyamas? 

Þegar við horfum til kenningar Fukuyamas um nauðsynlegt jafnvægi sjálfstæðis og bolmagns 

þá eru langflest, en þó ekki endilega öll, íslensk lögregluembætti of sjálfstæð miðað við 

stjórnsýslulegt bolmagn. Skýrslur hafa sýnt fram á að fækkun lögregluumdæma sé 

nauðsynleg, að minnsta kosti út frá þeim forsendum sem skýrsluhöfundar gefa sér, og því 

fylgir pólitískur vilji. Árangursstjórnun er það tæki sem á að ná fram betri virkni 

lögregluembættanna á sama tíma og farið er í fækkun þeirra. Það þarf ekki að skoða málið 

lengi til að sjá að verkfæri árangursstjórnununar hafi ekki dugað til að ná þeim árangri sem til 

stóð, hvorki fyrir fækkun lögregluembætta 2007, eftir fækkun þeirra 2007 eða eftir 

fækkunina 2015. Þetta stafar af því að núna, rétt eins og þá, hafa flest embætti ekki 

stjórnsýslulegt bolmagn til að standa í slíkri vinnu. Það skiptir í raun ekki máli hvernig 

skýrslurnar túlka hvaða árangur mun nást eða hvað bolmagn er í þeirra augum, vandinn er 

að keðjan sem lýst er á mynd 4 er ekki heil. 

Raunin er sú að með skýrslu verkefnastjórar frá 2005 var staðan metin þannig að auka 

þyrfti faglega getu lögreglunnar til framtíðar og að þáverandi ástand uppfyllti ekki 

nútímastaðla í stjórnun og nýtingar fjármuna,  samkvæmt NR. Til þess að fylgja eftir 

breytingunum var aðferðafræði árangursstjórnunar talin ákjósanleg og þetta tóku aðrar 

nefndir og starfshópar undir síðar. Eftir að RLS skrifaði undir árangursstjórnunarsamninga við 

lögregluembættin 2007 virðist engin eftirfylgni hafa verið, engar upplýsingar eru til um að 

nýir árangursstjórnunarsamningar hafi verið gerðir af RLS og aðeins nokkur embætti skila 

ársskýrslum. Í raun virðast ekki vera til nein gögn önnur en afbrotatölfræði sem gætu 

mögulega gefið til kynna hvernig staða mála er innan lögregluembætta. Það verður hins 

vegar ekki stuðst við þær og vísa ég þar í rök Fukuyamas og annara fræðimanna, eins og rætt 

var í fræðilega kaflanum. Árskýrslurnar áttu að vera tilkynning um stöðu embættisins 

gagnvart árangursstjórnunarsamningi til RLS ár hvert og byggt á markmiðum NR. Fyrir hönd 

LSS gaf lögreglustjórinn Ólafur Helgi Kjartansson þá skýringu á síðbúinni ársskýrslu fyrir árið 

2017 að töluverð vinna færi í að semja slíka skýrslu og gæta þyrfti að því að allar upplýsingar 

væru réttar, margir hlutar embættisins þurfi að skila af sér upplýsingum í slíka skýrslu.89  

                                                       
89 Ólafur Helgi Kjartansson, tölvupóstur til höfundar 21. ágúst 2019 
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LSS er fjórða stærsta embættið ef tekið er mið af íbúafjölda en þar að auki er rekin þar 

umfangsmikil flugstöðvadeild sem telur nánast helming starfsmanna embættisins.90 Það 

eykur mögulega flækjustig í rekstri embættisins, sem skilar sér mögulega í meira bolmagni en 

önnur embætti búa yfir.  Þar að auki er svæði umdæmisins nokkuð lítið til samanburðar og 

nálægð við höfuðborgina spilað inn í. Sú gagnrýni sem höfð var uppi um starfsemi fjölda 

lögregluembætta í þeim skýrslum sem gefnar voru út fyrir meira en áratug og sú staðreynd 

að ekkert hefur þokast í útgáfu ársskýrslna embætta þrátt fyrir að þeim fari fækkandi, leiðir 

að eftirfarandi niðurstöðu: Miðað við þá staðreynd að RLS hefur gefið út löggæslustefnu 

2007–2011 og 2019–2023 má áætla að a.m.k. eitthvert stjórnsýslulegt bolmagn eins og það 

er skilgreint út frá kenningu Fukuyama sé til staðar í því embætti til að vinna slíka vinnu.  

Haft var samband við Dómsmálaráðuneytið og hafði það ekki undir höndum 

löggæsluáætlun RLS og þáverandi Innanríkisráðuneytisins fyrir árin 2011–2019 og engin gögn 

um árangursstjórnunarsamninga RLS við einstök lögregluembætti né árlegar skýrslur um 

stöðu mála er tengjast þeim og vísuðu þau á skrifstofu RLS. Reynt var að hafa samband við 

RLS með tölvupósti en enginn svör fengust þaðan um hvort árangursstjórnunarsamningar 

hafi reglulega verið gerðir við hvert og eitt embætti og hvernig þeim væri þá fylgt eftir. 

Hvað varðar lögregluembættin var það þeirra verk að taka virkan þátt í mótun markmiða 

sem yrðu hluti af árangursstjórnunarsamningum fyrir það lögreglulið. Miðað við þau gögn 

sem eru í boði þá virðist sem lögregluembættin hafi unnið með RLS við gerð einhvers konar 

árangursstjórnunarsamninga árið 2007 en síðan eru liðin um 12 ár. Örfá embætti virðast 

hafa skilað ársskýrslu frá þeim tíma og eru það tvö embætti LRH og LSS sem eru þar 

langafkastamest auk RLS sem hefur hlutverk sem er beintengdara tilgangi ársskýrslna, enda 

hefur það embætti alltaf skilað ársskýrslu. Það má því velta fyrir sér hvort árangursstjórnun 

sé dæmi um stjórnsýsluverkefni sem ekki hafi tekist að hrinda í framkvæmd vegna þess að 

embættin hafi ekki aðgang að þeim fjármunum og mannafla sem til þarf og hafi því ekki 

nægt bolmagn. 

Það vekur einnig athygli að í viðtali við Ólaf Helga Kjartansson segir hann 

árangursstjórnunarsamning við RLS hafa verið undirritaðan í desember 2007 og vera 

                                                       
90 Ólafur Helgi Kjartansson, viðtal tekið við höfund í Keflavík, 18. ágúst 2019 
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ótímabundinn.91 Þetta er ekki í samræmi við það sem lagt var upp með samkvæmt þeim 

skýrslum sem til eru. Í kjölfarið má velta fyrir sér hversu gagnlegir ótímabundnir 

árangursstjórnunarsamningar eru, ef tilgangur þeirra er sá að veita reglulega innsýn í stöðu 

embættisins með það að leiðarljósi að bregðast við innri og yrði vandamálum og halda 

stöðugri þróun. 

Skoðuð voru gögn sem voru aðgengileg á vefnum syslumenn.is og logreglan.is og leiddi 

sú skoðun í ljós að langflest embætti, hvort sem það voru sýslumannsembætti eða embætti 

með sérstakan lögreglustjóra, höfðu aldrei skilað eða staðið óregluleg skil á ársskýrslum. 

Tafla 1 á síðu 34 hér á eftir sýnir þá lögreglustjóra eða sýslumenn sem skiluðu á einhverjum 

tímapunkti inn ársskýrslu fyrir tiltekið ár og tengdist löggæsluhluta starfseminnar. Taka skal 

fram að taflan á aðeins við eftir að lögregluembættin urðu 15 talsins 2007 og eftir að 

árangursstjórnunarsamningar RLS og lögregluembættanna voru undirritaðir í desember 

2007. Fyrir þann tíma og allt frá 2002 höfðu nokkrir sýslumenn skilað sameiginlegri ársskýrslu 

fyrir sýslumanns- og löggæsluhluta sinnar stofunnar, sá fjöldi var þó einungis smávægilegt 

brot af sýslumönnum á landinu. Voru þær skýrslur skrifaðar á grundvelli NR eins og tekið var 

til dæmis sérstaklega fram í skýrslu sýslumannsins á Ísafirði.92 

RLS og LSS hafa sinnt þessum skýrslum best og skilað inn ársskýrslu öll ár frá 2008 að 

einu undanskildu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur staðið sig næst best og 

skilað öll ár nema tvö. Embætti lögreglustjórans á Vestfjörðum, Vesturlandi, Suðurlandi og 

Austurlandi hafa staðið óregluleg skil á ársskýrslum en allt frá tvisvar til sex sinnum frá 2008. 

Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og í Vestmannaeyjum 

hafa aldrei á þessu tímabili skilað ársskýrslu, ásamt fjölda annarra embætta á þeim tíma 

þegar embættin voru 15, eða frá 2008 til 2015. 

Samkvæmt kenningu Fukuyamas væri hægt að dæla peningum í lögregluembættin til 

þess að auka þetta bolmagn og færa þau upp á Y-ási en það er óljóst hversu mikill kostnaður 

fylgdi því. Samkvæmt kenningunni væri rökréttara að breyta starfsháttum og venjum 

embættanna til þess að veita embættunum þetta bolmagn. Fyrir lögregluembættin myndi 

það líklegast þýða stækkun og fækkun núverandi lögregluembætta og endurskipulagningu 

starfsstiga með það að markmiði að fækka stjórnendum líkt og skýrslur hafa mælt fyrir um. 

                                                       
91 Ólafur Helgi Kjartansson, tölvupóstur til höfundar 21. ágúst 2019. 
92 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum. ,,Ársskýrsla 2002“. (2002): bls. 2. 
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Slíkt væri einnig í samræmi við stefnu í anda NR um rekstur ríkisstofnana og bætta nýtingu 

fjármagns.  

Kenning Fukuyamas nálgast þetta einnig út frá sjálfstæði. RLS hefur ekki boðvald yfir 

lögreglustjórum og hver lögreglustjóri heyrir því beint undir dómsmálaráðuneytið. Á sama 

tíma á RLS samkvæmt skilgreindu hlutverki sínu í lögreglulögum að styðja við 

lögregluembættin á þann hátt sem árangursstjórnun segir til um.93 Í viðtali við Ólaf Helga 

Kjartansson segir hann lögregluembættið hafa frjálsar hendur til að gera það sem það telur 

skila árangri innan þess lagalega ramma sem sjálfstæði lögregluembættanna er skilgreint 

með.94 Ég vil túlka þetta þannig að lögregluembættin séu of sjálfstæð á X-ási líkans 

Fukuyamas. Með því að færa RLS boðvald yfir lögreglustjórum væri auðveldara fyrir RLS, sem 

ætti að teljast sérfræðingur meðal lögreglustjóra, að eiga samtal við embættin, meta getu 

þeirra og krefja þau um t.d. ársskýrslur. Þannig myndi sjálfstæði embættanna minnka og 

verða í meira samræmi við bolmagn þeirra, þannig að þau nálguðust kjörpunkt. Þaðan væri 

svo hægt að byggja upp bolmagn embættanna til lengri tíma með því að skapa nýjar 

stjórnsýslulegar venjur sem teldust ná nútímakröfum fyrir opinberar stofnanir. 

  

                                                       
93 Alþingi. ,,Lögreglulög frá 1996 með síðari breytingum“. 1996 nr. 90 13. júní. 
94 Ólafur Helgi Kjartansson, viðtal tekið við höfund í Keflavík, 18. ágúst 2019 
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Tafla 1. Lögregluembætti sem skiluðu ársskýrslu95 96 

* Stjörnumerkingar við bæjarheiti eiga við embætti sem gefa út skýrslu undir nafni sýslumanns. 

* „L-“ er stytting á „lögreglustjórinn“ og er skýrslan þá gefin út undir nafninu ,,Lögreglustjórinn á …“ 

* Fram til ársins 2015 er heildarfjöldi lögregluembætta á landinu 15. 2015 og síðar eru þau 9 talsins. 

2008  2009 2010 2011 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vestfjörðum 

Selfoss* 

Akranes* 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vestfjörðum 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

Selfoss* 

Akranes* 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vestfjörðum 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

Akranes* 

 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vestfjörðum 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

 

 

2012 2013 2014 2015  

Ríkislögreglustjóri 

L-Vestfjörðum 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vestfjörðum 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

 

Ríkislögreglustjóri 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vesturlandi 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

L-Austurlandi 

L-Suðurlandi 

 

2016  2017 2018 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vesturlandi 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

L-Austurlandi  

L-Suðurlandi 

Ríkislögreglustjóri 

L-Vesturlandi 

L-höfuðborgarsvæðinu 

L-Suðurnesjum 

 

L-Suðurnesjum 

L-Vesturlandi 

 

 

Án þess að taka tillit til hvers og eins embættis þá álykta ég miðað við þær upplýsingar 

sem hafa komið fram að mörg íslensk lögregluembætti séu illa í stakk búin af margvíslegum 

aðstæðum til að takast á við stjórnunarverkefni sem líkjast árangursstjórnunarsamningum en 

eru nauðsynleg til móta löggæslu til lengri tíma. Raunstaða margra lögregluembætta á Y-ási 

líkans Fukuyamas (bolmagn), sérstaklega þeirra sem eru úti á landi, er sú að bolmagn er mjög 

lágt, sé horft á það út frá þessum stjórnsýslulegu forsendum. Það er því eðlilegt að álykta að 

með frekari sameiningu lögregluembætta sé hægt að auka afgangsfjármagn í hverju embætti 

og veita meiri kraft í stjórnsýslulega vinnu embættanna. 

  

                                                       
95 Lögreglan. ,,Ársskýrslur“. https://www.logreglan.is/utgafa/arsskyrslur/ (Sótt 30. ágúst 2019). 
96 Sýslumenn. ,,Ársskýrslur“. https://www.syslumenn.is/embaettin/arsskyrslur/ (Sótt 30. ágúst 2019). 

https://www.logreglan.is/utgafa/arsskyrslur/
https://www.syslumenn.is/embaettin/arsskyrslur/
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6 Lokaorð 

Það er greinilegt eftir skoðun að þær nefndir dóms- og kirkjumálaráðuneytisins sem unnu allt 

frá 2003 til 2009 að endurskipulagningu lögregluembættanna hafi séð fyrir sér róttækar 

breytingar á skipun þeirra með það að markmiði að auka gæði þeirra. Þessar aðgerðir virðast 

hafa skilað takmörkuðum árangri þar sem eina alvöru breytingin virðist vera nokkur fækkun 

embætta, töluvert hóflegri en skýrslur mæltust til. 

Við skoðun á líkani Fukuyamas var stefnt að því að skýra tvo þætti tengda nálgunum 

hans. Í fyrsta lagi að stjórnskipuleg staða íslenskra lögregluembætta styðji aðferðir 

Fukuyamas um mælingar á gæðum stjórnsýslueininga í þeim tilfellum þar sem ekki er hægt 

að nýta hefðbundinn töluleg gögn. Í grein Fukuyamas notar hann sjálfur miðlægar 

stjórnsýslueiningar einstakra ríkja til þess að styðja mál sitt. Þar eru minni stjórnsýslueiningar 

eins og lögregluembættin notuð sem afurð eða útkomur til þess að mæla gæði 

stjórnsýslunnar. Í örðu lagi átti að sýna hvernig hægt er að ganga lengra en það með því að 

nota árangursstjórnun sem vísi að stjórnsýslulegum gæðum lægri stjórnsýslueininga og beita 

líkani Fukuyamas þannig á einstakar stofnanir.  

Í grein Fukuyamas útskýrir hann að einhverskonar greining á afurð sé nauðsynleg til að 

vita hversu vel ákveðin stjórnsýslueining stendur sig. Lögregluembættin hentuðu vel í 

rannsóknina því óáreiðanleg töluleg notkun eins og fjármál embættanna skoðuð ásamt 

afbrotatölfræði gerir erfitt fyrir að stofna orsakasamband í stofnunum eins og 

lögregluembættunum. Á sama tíma var gott tækifæri til að nýta sér árangursstjórnun og 

ársskýrslur sem afurð lögregluembættanna. 

 Mögulega mætti bæta þessa rannsókn með því að skoða betur hverjar stjórnsýslulegar 

afurðir lögregluembættanna eða jafnvel annarra stofnana eru. Módel Fukuyamas gæti verið 

enn gagnlegra ef hægt væri að staðfesta orsakasamband milli samfélagslegra útkoma og 

starfsemi lögreglu og með þeim upplýsingum meta bolmagn og sjálfstæði embættanna eða 

annara stofnana. Einnig gæti verið rannsóknar vert að skoða af hverju það hefur tekist eins 

illa og raun ber vitni að innleiða breytingar á skipan lögregluembætta hér á landi og hvort 

áherslur á árangursstjórnun hafi minnkað.  

Í grunnin hefur Þessi rannsókn leitt í ljós að samkvæmt kenningu Fukuyamas með 

forsendum árangursstjórnunar í huga að íslensk lögregluembætti eru flest of lítil svo hægt sé 

að auka bolmagn þeirra án þess að stofna til verulegs kostnaðar, þá séu þau staðsett of 
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sjálfstæð miðað við bolmagn. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst hversu mörg embættin eru 

miðað við mannfjölda innan þeirra og því sé lítið svigrúm til að auka stjórnsýsluleg bolmagn 

þeirra. Málið snýst þó ekki aðeins um það að lítil lögregluembætti geti ekki sinnt venjulegum 

lögreglustörfum, heldur að þau geti ekki orðið fyllilega sjálfbær í mörgum málaflokkum þar 

sem þau skorti stjórnsýsluleg gæði til þess, sérstaklega ef þau hafa ekki stjórnsýslulega burði 

til að gera grein fyrir vinnu sinni. Kenning Fukuyamas hafnar í raun markmiðum 

árangursstjórnunar til að skilgreina gæði stofnunar ,sem eru oftast í formi tölulegra gagna 

sem safnað er úr samfélaginu. En það er ekki útkoma embættanna í formi tölulegra gagna 

yfir afbrot eða jafnvel útkoma árangursstjórnunarsamninganna sjálfra sem skiptir máli, 

heldur aðeins sú staðreynd að vinnu við árangursstjórnunarsamninga er hægt að flokka sem 

stjórnsýslulega afurð lögregluembættanna, vinnunni er ekki skilað og það gefur til kynna 

hvernig bolmagn þeirra er. Sú staðreynd að ekki hefur tekist að fá embættin til þess að 

standa við slíka skýrslugerð nema að mjög litlum hluta, ásamt niðurstöðum þeirra skoðana 

sem skýrslur ráðuneytisins hafa greint frá í gegn um tíðina, gefur vísbendingu um að betur sé 

hægt að ganga frá málum embættanna. Samkvæmt kenningum Fukuyamas er æskilegast að 

stækka lögregluembættin eða taka af þeim ákveðið stjórnsýslulegt sjálfstæði, einnig væri 

hægt auka fjármagn verulega sem mótvægisaðgerð en það teldist varla æskilegt.  
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