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Formáli 

Rannsókn þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni höfundar til BA gráðu í hagfræði, með 

stjórnmálafræði sem aukagrein, við hagfræðideild Háskóla Íslands. Viðfangsefnið er 

greining á kostnaði hins opinbera við eftirfylgni laga um fíkniefni. Vegna þess hve 

viðamikil rannsóknin er, þá er ekki reynt að meta ábata fíkniefnabanns, heldur eingöngu 

skoðaður beinn kostnaður við að framfylgja lögum um fíkniefni. Leiðbeinandi 

rannsóknarinnar er Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, doktor í heilsuhagfræði, lektor og 

umsjónarmaður meistarnáms í heilsuhagfræði við Háskóla Íslands. Kann ég henni miklar 

þakkir fyrir góðar leiðbeiningar og aðstoð við gerð rannsóknarinnar. 

 

Júlía Birgisdóttir 
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Útdráttur 

Mál tengd fíkniefnum hafa mikið verið í umræðunni undanfarin ár. Fíkniefnabrot verða 

sífellt umfangsmeiri en stærsta fíkniefnamál Íslandssögunnar kom upp á haustmánuðum 

2007, þegar lagt var hald á tæplega 100 kg af fíkniefnum um borð í skútu í höfninni við 

Fáskrúðsfjörð. Umræðan hefur verið frekar einsleit fram að þessu, þar sem 

þjóðhagslegur kostnaður vegna banns við fíkniefnum hefur ekki verið tekinn saman né 

hugsanlegur ábati við lögleiðingu. 

Markmið rannsóknarinnar var að greina heildarkostnað hins opinbera vegna 

eftirfylgni laga um fíkniefni árið 2009. Embætti og stofnanir sem koma að því að 

framfylgja lögunum eru lögreglan, ríkissaksóknari, dómstólar, fangelsismálastofnun og 

tollstjóri. Verkefni vegna fíkniefnamála eru greind og lagt mat á hlutfall þeirra af 

heildarstarfsemi sem og kostnað hvers embættis og heildarkostnað hins opinbera vegna 

þeirra 2009. 

Framlög hins opinbera 2009 til embættanna sem voru til rannsóknar voru samtals 

11.824.650.838 kr. Hæst var framlag til lögregluumdæma eða 6.175.096.853 kr. Lægst 

voru framlög hins opinbera til Hæstaréttar eða 104.400.000 kr. Metið hlutfall verkefna 

vegna fíkniefnamála var hæst hjá Fangelsismálastofnun eða 29,6% en lægst hjá 

Hæstarétti eða 4,4%. Hlutfall á verkefnum vegna fíkniefna hjá öllum embættum samtals 

var metið 14,4% af heildarverkefnum. Heildarkostnaður hins opinbera vegna 

fíkniefnamála árið 2009 var hæstur hjá lögreglunni eða 494.406.214 kr. og lægstur hjá 

Hæstarétti eða 4.698.000 kr. Heildarkostnaður hins opinbera vegna fíkniefnamála er 

metinn 1.701.917.282 kr. árið 2009. 

Hitt ber að hafa í huga að líklegt er að niðurstöðurnar séu bjagaðar. Ekki er ljóst hvort 

um ofmat eða vanmat sé að ræða. Bjögunin kemur til vegna skorts á upplýsingum. 

Tölfræði frá 2009 hafði ekki verið tekin saman í mörgum tilfellum og einnig vantar upp á 

aðgengilegar upplýsingar um einstök verkefni, deildir, starfsmannafjölda einstakra 

deilda og vinnustundir að baki einstakra málaflokka hjá öllum embættum. 

Rannsóknin vekur fleiri spurningar en hún svarar og myndi það teljast eðlilegt að 

stjórnvöld myndu rannsaka kostnað og ábata sem hlytist af lögleiðingu enn frekar. 
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Umræða um jafn veigamikið mál þarf að vera upplýst og fordómalaus en til þess að það 

sé hægt þurfa að vera til ítarlegar og vandaðar rannsóknir um efnið. 
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1  Inngangur 

Áhugi á hugsanlegum áhrifum sem lögleiðing fíkniefna hefði á samfélagið út frá ýmsum 

þáttum varð til þess að ég kaus að gera rannsókn á kostnaði hins opinbera við eftirfylgni 

laga um fíkniefni. Einnig var markmiðið að gera rannsókn sem væri þverfagleg, þar sem 

ég er með stjórnmálafræði sem aukagrein. Ritgerðin er rannsóknarverkefni. 

Skipulag ritgerðarinnar er með þeim hætti að í upphafi er umfjöllun um efni og 

aðferðir, þar sem aðferðarfræði rannsóknarinnar er skilgreind og skýrt frá gögnum sem 

voru notuð við vinnslu hennar. Þar á eftir er kostnaður skilgreindur en sú skilgreining er 

höfð til grundvallar við gerð útreikninga. Einföld kostnaðargreining er afbrigði af 

kostnaðar- og ábatagreiningu, og kemur umfjöllun um hana næst, en að auki eru tvö 

önnur afbrigði hennar skilgreind, skilyrt verðmætamat og kostnaðarvirknigreining. 

Einnig er fjallað stuttlega um upphaf og sögu kostnaðar- og ábatagreiningar. Botninn er 

sleginn í kaflann með umfjöllun um tengdar rannsóknir. Þar verður fjallað um 

hagfræðilega greiningu á lögleiðingu kannabis og kostnaðargreiningu vegna 

háskólakennslu og menntunnar á Landspítalanum. 

Næsti kafli fjallar um embætti og stofnanir sem eru til rannsóknar og fíkniefnamál hjá 

þeim. Umfjöllunin byrjar á lögreglunni og er lag mat á verkefni og kostnað 

ríkislögreglustjóra vegna fíkniefnamála og verkefni og kostnað almennrar lögreglu vegna 

fíkniefnamála. Því næst er saksóknari tekinn fyrir. Almenn umfjöllun um embættið og 

hlutverk þess er fyrst og svo er metið hlutfall verkefna vegna fíkniefnamála og kostnað 

vegna þeirra. Á eftir saksóknara er fjallað um Hæstarétt Íslands með sama hætti. Að 

lokinni almennri umfjöllun um eðli og hlutverk Hæstaréttar er hlutfall fíkniefnamála af 

heildarmálum hans metið. Almenn umfjöllun um héraðsdómstóla og hlutverk þeirra er 

næst og að því loknu er lagt mat á hlutfall fíkniefnamála hjá þeim. Fangelsismálastofnun 

ríkisins og hennar hlutverk í refsivörslukerfinu auk umfjöllunar um fangelsi landsins 

kemur svo. Lagt er mat á hlutfall fanga í afplánun vegna fíkniefnabrota og kostnaður 

stofnunarinnar vegna þeirra er metinn út frá því. Að lokum er tollstjóri til umfjöllunar og 

verkefni vegna fíkniefnamála hjá embættinu.  

Í fjórða kafla er fjallað um upphaf lagasetningar á Íslandi vegna fíkniefna og þróun 

þeirra. Umfjöllun um innihald núgildandi laga um fíkniefni er svo og umfjöllun um hvað 

sex greinar lagabálksins innihalda. 
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Niðurstöður útreikninga eru teknar fyrir í fimmta kafla. Framlög hins opinbera 2009, 

metið hlutfall fíkniefnamála og kostnaður vegna þeirra árið 2009 eru tekin saman í töflu 

eftir embættum. Fjallað er um gerð útreikninga hvers og eins embættis sem og gögn og 

tölfræði sem var nýtt. Í lok kaflans um útreikninga eru heildarútgjöld ríkisins árið 2009 

og hlutfall fíkniefnamála af heildarútgjöldum reiknað.  

Umræðukaflinn slær botninn í rannsóknina. Þar er fjallað ítarlega um vandamál sem 

komu upp við greininguna og hugsanlega bjögun á útreikningum. Einnig eru styrkleikar 

rannsóknarinnar til umræðu og hugsanleg áhrif á stefnumótun. Að síðustu er fjallað um 

þætti fyrir frekari rannsóknir.  

Það var einkum tvennt sem varð til þess að  greining á kostnaði hins opinbera vegna 

fíkniefnamála varð fyrir valinu. Annars vegar eru það breytingar á ástandi efnahagsmála 

eftir hrunið á haustmánuðum 2008, en síauknar kröfur eru um hagræðingu hjá hinu 

opinbera vegna niðurskurðar. Samhliða stórfelldum niðurskurði ætti að fara fram 

kostnaðargreining á þjónustu, verkefnum, embættum og stofnunum hins opinbera. Ef 

ítarleg og vönduð kostnaðargreining er til staðar gætu komið í ljós tækifæri til 

hagræðingar sem gætu jafnvel leitt af sér skilvirkari nýtingu á skattfé og betri þjónustu.  

Hins vegar er aukin umræða um vaxandi ógn af skipulögðum glæpasamtökum og 

aðgerðir gegn þeim. Það má telja ljóst að þau fjármagna starfsemi sína að miklu leyti 

með fíkniefnaviðskiptum. Við lögleiðingu fíkniefna myndu tækifæri þeirra til 

fjármögnunar hverfa að miklu leyti. Af því mætti leiða líkur að umfang starfsemi þeirra 

myndi skreppa saman og yfirvöld ættu auðveldara um vik að uppræta hana. Í stað þess 

að auka kostnað hins opinbera og herða aðgerðir í tilraunum við að uppræta skipulögð 

glæpasamtök gæti verið tímabært að huga að breyttri nálgun á vandamálið og svipta 

þau tækifærinu til þess að hagnast á sölu fíkniefna. 
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2 Efni og aðferðir 

Áður en umfjöllun um meginefni ritgerðarinnar hefst verður aðferðarfræði 

rannsóknarinnar útskýrð og hvaða gögn voru notuð við útreikninga og mat. Á eftir þeirri 

umfjöllun er fjallað um skilgreiningu á kostnaði. Sú skilgreining er grunnforsenda þeirrar 

nálgunar sem er tekin við mat á kostnaði vegna fíkniefnamála. Einnig verður stuttlega 

farið í hagfræðilega útskýringu á kostnaði og er það til að rökstyðja gerð útreikninga. 

Skilgreining á einfaldri kostnaðargreiningu kemur næst og fjallað er almennt um 

kostnaðar- og ábatagreiningu en einföld kostnaðargreining er afbrigði af henni. Upphaf 

og saga kostnaðar- og ábatagreiningar er skoðuð stuttlega. Umfjöllun um aðrar tegundir 

kostnaðar- og ábatagreiningar, skilyrt verðmætamat og kostnaðarvirknigreiningu, slær 

botninn í fræðilegu umfjöllunina.  

Í lok kaflans verður fjallað um rannsóknir tengdar viðfangsefninu. Kostnaðargreining 

Landspítala háskólasjúkrahús á menntun og hagfræðileg greining á lögleiðingu 

kannabisefna eru rannsóknirnar sem urðu fyrir valinu.  

2.1 Aðferðarfræði og gögn 

Aðferðarfræðin sem er notuð í rannsókninni er einföld kostnaðargreining. Til að 

framkvæma slíka greiningu þarf upplýsingar um kostnað vegna aðfanga, upplýsingar um 

laun og launatengd gjöld, hvaða þjónusta er veitt og upplýsingar um þá sem nota 

þjónustuna. Hér verða verkefni opinberra stofnanna og embætta sem tengjast 

fíkniefnamálum skoðuð sérstaklega með það að markmiði að finna heildarkostnað hins 

opinbera við að framfylgja lögum um fíkniefni. Að framfylgja lögum um fíkniefni er hluti 

af verkefnum sex embætta og stofnanna hins opinbera.  

Í greiningunni er stuðst við ársreikninga frá 2009 fyrir embættin sem eru til 

umfjöllunar. Í ársreikningum eru upplýsingar um framlag hins opinbera. Aðaláskorunin 

felst í að meta hlutfall verkefna vegna fíkniefnamála. Til að leggja mat á það er stuðst 

við ársskýrslur, tölfræði og önnur opinber gögn. Markmiðið var að öll gögn væru frá 

árinu 2009. Í ákveðnum tilfellum voru ekki aðgengileg gögn frá árinu 2009 og því voru 

nýjustu aðgengilegu gögn notuð. Tekið var tillit til þess að skekkja í niðurstöðum verður 

til vegna þess. 
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Embættin og stofnanirnar sem eru til umfjöllunar gegna ólíkum hlutverkum og er eðli 

þeirra mismunandi. Það er mis erfitt að leggja mat á hlutfall verkefna sem tengjast 

fíkniefnamálum. Það skýrist af ólíku umfangi en einnig af því að sum verkefni eru 

tilfallandi og sum regluleg. Kostnaður einstakra deilda og verkefna innan þeirra liggur 

sjaldan fyrir eða fjöldi vinnustunda á bakvið hvert verkefni eða hlutverk. Í þeim tilfellum 

sem upplýsingar eru ekki opinberar, eins og til dæmis um fjölda starfsmanna einstakra 

deilda eða hlutfall verkefna tengdum fíkniefnamálum innan deilda, er reynt að nálgast 

þær með því að hafa samband við starfsmenn sem þekkja innviði starfseminnar. 

Heildarframlag hins opinbera til hverrar stofnunnar eða embættis er skoðað og til að 

finna kostnað vegna fíkniefnamála er hlutfall þeirra af heildarframlagi fundið. Til að 

rökstyðja þá nálgun er nauðsynlegt að fjalla um skilgreiningu á kostnaði.  

2.2 Skilgreining á kostnaði 

Grunnforsenda greiningarinnar byggist á skilgreiningu á kostnaði. Kostnaður skiptist í 

bókhaldslegan og hagrænan kostnað annars vegar og fastan og breytilegan kostnað hins 

vegar. Breytilegur kostnaður er kostnaður sem breytist vegna framleiðsluaukningar eða 

framleiðsluminnkunar. Þjónustufyrirtæki horfa á breytingar á þjónustuframboði. Hér 

eru stofnanir hins opinbera til umfjöllunar þar sem þjónusta er ekki seld beint heldur 

ber þeim að veita ákveðna þjónustu eða sinna ákveðnum verkefnum sem greitt er fyrir í 

formi skatta. Í slíkum tilfellum er horft á verkefnafækkun eða verkefnaaukningu. Dæmi 

um breytilegan kostnað er kostnaður vegna aðfanga og launakostnaður ef aukningin 

kallar á að starfsmenn vinni yfirvinnu. Fastur kostnaður er svo skuldbindingar til lengri 

tíma eins og vegna húsnæðis og fastráðinna starfsmanna.  

Við skilgreiningu á kostnaði er grundvallaratriði hvort um lengri eða skemmri tíma er 

að ræða. Ástæða þess er að til lengri tíma er allur kostnaður breytilegur. Það helgast af 

því að fyrirtæki losna á endanum undan öllum skuldbindingum. Þegar kostnaður er 

fastur vegna skuldbindinga eða samninga verður hann breytilegur að loknum samningi. 

Það er samkvæmt skilgreiningu á kostnaði að allur kostnaður er breytilegur til langs 

tíma. Það er mismunandi eftir gerð fyrirtækis hvernig tímakúrfan á milli 

skammtímakostnaðar og kostnaðar til lengri tíma skipist en á endanum er allur 

kostnaður breytilegur (Manikiw og Taylor, 2006). 
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Ef verkefnum fækkar um ákveðið hlutfall þá ætti kostnaður á rekstri stofnunarinnar 

að lækka í sama hlutfalli. Það ber að athuga að kostnaður eða tími vegna aðlögunar er 

ekki til skoðunar heldur gert ráð fyrir að reksturinn sé í jafnvægi.  

2.3 Skilgreining: kostnaðar- og ábatagreining 

Kostnaðargreining er afbrigði af kostnaðar- og ábatagreiningu. Slík greining er tæki sem 

er notað við ákvörðunartöku vegna framkvæmda eða verkefna á vegum hins opinbera. 

Henni er oft beitt á umdeild málefni til að réttlæta frestun eða framkvæmd verkefna. Í 

kostnaðar- og ábatagreiningu er lagt mat á kostnað en einnig er ábati, í nútíð og 

framtíð, metinn fjárhagslega. Það er ekki verið að skoða ábata og kostnað einstakra 

fyrirtækja eða einstaklinga heldur þjóðfélagslegan heildarábata. Þar sem verkefnið er 

fjármagnað með skatttekjum þarf ábatinn að vera þjóðhagslegur. Til að mögulegt sé að 

framkvæma greininguna þarf að verðmeta allan kostnað og ábata. Dæmi um ábata sem 

verðmat er lagt á er til dæmis minni slysahætta við tvöföldun á fjölförnum vegi. Allir 

þættir, jákvæðir og neikvæðir, eru metnir og þannig reiknað út hvort verkefnið sé 

þjóðhagslega hagkvæmt.  

En það eru ekki aðeins verkefni, framkvæmdir eða þjónusta sem er metin til 

kostnaðar og ábata. Svo er einnig gert við umhverfi og heilsu. Aðferðarfræðin þar að 

baki er aðeins öðruvísi vegna eðlismunar á umfjöllunarefnum. 

Skilyrt verðmætamat er ein algengasta aðferðin í dag við verðmat á umhverfi. Þá 

aðferð má nota til að finna beint og óbeint notagildi. Í stuttu máli snýst sú aðferð um að 

finna út greiðsluvilja fólks til að koma í veg fyrir ákveðnar breytingar eins og að leggja 

útivistarsvæði undir byggð. Til að finna greiðsluvilja er stuðst við kannanir þar sem fólk 

er beðið um að gefa upp greiðsluvilja sinn. Í verðmatsfræðum tilheyrir aðferðin tjáðu 

vali. Þessi aðferðarfræði er vandmeðfarin og ítarleg undirbúningsvinna þarf að liggja að 

baki svo vel takist til. Á tímum aukinnar umhverfisvitundar er þess krafist í auknum mæli 

að verðmat á umhverfi fari fram áður en ákvörðun um framkvæmd verkefnis er tekin.  

Kostnaðarvirknigreining er notuð í tilfellum þar sem stjórnvöld eru andvíg því að 

setja verð á líf eða heilsu fólks. Þessi aðferð byggist á því að bera saman nytjar eða 

ábata sem mismunandi aðgerðir hafa í för með sér. Þarna er reynt að mæla gæði hvers 

lifaðs árs. Þó svo verðmat eigi sér ekki stað er grundvallartilgangurinn sá sami en það er 

að hámarka þjóðhagslegan ábata. Góð heilsa eða betri lífsgæði skapa aukna 
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þjóðhagslega velmegun. Kostnaðarvirknigreining er mikið notuð innan 

heilbrigðiskerfisins þegar kemur að ákvörðunartöku um úthlutun gæða sem eru 

takmörkuð. Heilbrigðiskerfið er undir stöðugum þrýstingi að draga úr útgjöldum og til 

nýta auðlindir á eins skilvirkan hátt og mögulegt er. Við framkvæmd 

kostnaðarvirknigreiningar er ákvörðun tekin á grundvelli samanburðar tveggja 

samanburðarhæfra aðferða. Aðferðirnar eru skoðaðar og ábati og kostnaður 

þjóðfélagsins metinn. Út frá upplýsingunum er reiknaður stuðull en í stað þess að hafa 

verðgildi er ábatinn í formi betri lífsgæða eða viðbótarlífára. Hægt er að túlka stuðullinn 

sem verð á því að breyta um stefnu eða verklag yfir í annað sem er skilvirkara. Ef 

kostnaður breytinganna er nægilega lágur er nýja aðferðin skilgreind kostnaðarvirk 

(Boardman, Greenberg, Vining og Weimer, 2006). 

2.3.1 Upphaf og saga kostnaðar- og ábatagreiningar 

Upphaf kostnaðar- og ábatagreiningar má rekja aftur til ársins 1779, þegar 

verkfræðingar og námufyrirtæki mynduðu samtök sem hétu Corp of Enginers. Það var 

árið 1802 sem U.S Army Corp of Engineers var sett á laggirnar af bandarískum 

stjórnvöldum í þeim tilgangi að leggja mat á hvaða verkefni væru ábatasöm og hver 

ekki. Hvatningin að baki þess var löngunin til að sætta ágreining milli stríðandi fylkinga 

og komast að samkomulagi sem báðir hópar gátu fallist á. Hlutverk stofnunarinnar var 

að auka skilvirkni og ábata opinberra verkefna. Frá aldamótunum 1900 og allt fram til 

1940 var aðferðarfræðinni beitt af bandarískum stjórnvöldum vegna áhrifa The Corps en 

stofnunin naut mikillar virðingar. Það var eftir 1940 sem niðurstöður og greiningar 

stofnunarinnar voru dregnar í efa af járnbrautar- og rafmagnsfyrirtækjum og einnig 

vegna krafna opinberra stofnana um annars konar aðferðir við ákvörðunartöku. Það var 

ekki fyrr enn eftir miðja síðustu öld sem kostnaðar- og ábatagreining átti aftur upp á 

pallborðið. Gæði á stöðlum voru aukin og framkvæmd greiningarinnar varð vandaðri 

(Höfundur óþekktur, e.d.). 

Bandarísk stjórnvöld gáfu út tilskipun varðandi almenna notkun kostnaðar- og 

ábatagreiningar á opinber verkefni og framkvæmdir árið 1981. Í tilskipuninni var kveðið 

á um að beita ætti kostnaðar- og ábatagreiningu í öllum meiriháttar framkvæmdum á 

vegum hins opinbera. Svipaðar tilskipanir eru í næstum öllum iðnvæddum ríkjum 

Vesturlanda. Áherslan er fyrst og fremst á exante greiningar fremur en expost 
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greiningar. Exante greining fer fram áður en ákvörðun er tekin um framkvæmd 

verkefnis. Expost greining er gerð eftir að framkvæmd lýkur. Sú greining veitir ef til vill 

ekki jafn nauðsynlegar upplýsingar og exante greining en veitir upplýsingar við 

ákvörðunartöku á öðrum verkefnum af svipuðum toga. Bandarísk stjórnvöld hafa lagt 

áherslu á expost greiningar þegar um tilraunarverkefni á sviði velferðarmála eða 

nýsköpunarverkefna er að ræða. Endurbætur á velferðakerfinu voru innleiddar í 

mismunandi ríkjum á 10 ára tímabili þar sem niðurstöður greininga gátu svo haft áhrif á 

stefnubreytingar. Hið opinbera er undir stöðugum þrýstingi með skattalækkanir en á 

sama tíma er betri og skilvirkari þjónustu krafist. Þetta veldur því að þörf fyrir vandaðar 

kostnaðar- og ábatagreiningar eykst (Boardman, Greenberg, Vining og Weimer, 2006). 

2.4 Tengdar rannsóknir  

Ekki hefur áður verið gerð rannsókn á kostnaði hins opinbera við að framfylgja lögum 

um fíkniefni en til eru rannsóknir og ritgerðir sem tengjast viðfangsefninu á ólíkan hátt. Í 

þessum kafla verður fjallað um kostnaðargreiningu vegna háskólamenntunar á 

Landspítalanum og hagfræðilega greiningu á lögleiðingu kannabisefna. Í rannsókn 

Landspítalns er sama aðferðarfræði notuð og greiningin á lögleiðingu fíkniefna fjallar 

um sama efni frá öðru sjónarhorni. 

Ásamt því að vera heilbrigðisstofnun er Landspítalinn menntastofnun. Stór hluti 

nemenda í heilbrigðisvísindum sækir verklega menntun sína á spítalann. Markmið 

greiningarinnar var að meta hvað væri heilbrigðiskostnaður og hvað væri 

menntunarkostnaður? Aðferðarfræði kostnaðargreiningar var beitt í rannsókn 

Landspítalans. Tilgangurinn var að meta fjárhagsleg áhrif háskólamenntunar spítalans á 

útgjöld hans. Kostnaðartölur og gögn frá 2005 notuð til grundvallar. 

Menntunarkostnaður, vísindakostnaður og álag  vegna hlutverks spítalans sem 

háskólasjúkrahúss voru kostnaðarliðir greiningarinnar. 

Það sem er líkt með kostnaðargreiningu spítalans og greiningu á útgjöldum hins 

opinbera við að framfylgja lögum um fíkniefni er aðferðarfræðin er sú sama, 

kostnaðargreining. Einnig eru opinberar stofnanir til rannsóknar í báðum tilvikum. 

Markmiðið með báðum skýrslunum er að meta kostnað við ákveðin verkefni hins 

opinbera. Kostnaðargreining er framkvæmd til að meta beinan kostnað við að halda úti 
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ákveðinnin þjónustu eða fylgja ákveðinni stefnu. Hvorug rannsóknin reyndi að meta 

ábata. 

Það er margt ólíkt við rannsóknirnar. Margar stofnanir og embætti hins opinbera eru 

til skoðunar í greiningu á kostnaði við að framfylgja lögum um fíkniefni en hjá 

Landspítala er aðeins verið að skoða hluta starfsemi einnar stofnunnar. Tveir 

framkvæmdastjórar á Landspítalanum sáu um framkvæmd greiningarinnar. Gott 

aðgengi að upplýsingum og þekking á innviðum rekstursins skapar ákveðið forskot við 

greiningu.  

Þrír kostnaðarliðir voru rannsakaðir hjá spítalanum. Menntunarkostnaður, 

vísindakostnaður og álag vegna hlutverks spítalans sem háskólasjúkrahús. 

Menntunarkostnaður er beinn kostnaður vegna menntunar en það er launakostnaður 

vegna kennslu og kostnaður vegna þjónustu við nemendur. Auðvelt er að reikna út 

menntakostnað með aðgang að bókhaldi spítalans. Vísindakostnaður er kostnaður 

vegna rannsóknar- og vísindarstarfa á sjúkrahúsinu. Á háskólasjúkrahúsi er lögð sérstök 

áhersla á öflugt rannsóknar- og vísindastarf. Álag vegna hlutverks Landspítalans sem 

háskólasjúkrahús er sá kostnaður sem verður til vegna þess að þjónustustig er hærra og 

dýrara á háskólasjúkrahúsum. Einnig er minni framleiðni  sem má rekja til þess að á 

kennslutímum minnka afköst starfsmanna sem sjá um kennslu. Þessi hluti 

greiningarinnar byggir á erlendum rannsóknum þar sem innlendar rannsóknir hafa ekki 

verið framkvæmdar á efninu. Vegna þess eru niðurstöður þessa hluta ónákvæmastar en 

það er ólíklegt að álag á milli landa sé nákvæmlega samanburðarhæft (Anna Lilja 

Gunnarsdóttir og Kristján Erlendsson, 2006). 

Við framkvæmd greiningar á kostnaði hins opinbera við að framfylgja lögum um 

fíkniefni var mat á hlutfalli verkefna tengd fíkniefnum nálgast miðað við bestu 

aðgengilegu upplýsingar. Vegna skorts á opinberum upplýsingum um kostnað þessara 

verkefna hjá flestum stofnunum má leiða líkur að því að matið hafi verið ónákvæmt en 

ekki er hægt að segja til um hvort ofmat eða vanmat er að ræða. Því má ætla að 

niðurstöður á rannsókn Landspítalans hafi verið nær raunkostnaði vegna menntunar á 

sjúkrahúsinu en mat á kostnaði hins opinbera vegna fíkniefnamála. Einnig er 

framkvæmd þeirrar rannsóknar umfangsmeiri en greining spítalans og þekking á rekstri 

og innviði stofnanna til rannsóknar takmörkuð við opinberar upplýsingar. 
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Anna Guðrún Ragnarsdóttir skrifaði BS ritgerð í hagfræði árið 2009 sem hét 

Lögleiðing kannabisefna – hagfræðileg greining. Markmið ritgerðarinnar er að svara 

spurningunni hvort skynsamlegt væri að lögleiða kannabisefni út frá hagfræðilegu 

sjónarhorni. Til að svara spurningunni er efnið nálgast út frá ólíkum þáttum.  

Forsendur grunnlíkansins eru settar fram í upphafi. Í samræmi við grunnforsendur 

hagfræðinnar er gert ráð fyrir að einstaklingur muni reyna að hámarka notagildi sitt yfir 

tíma.  Notagildisfall er búið til þar sem neysla á venjulegum vörum (x), neysla á vörum 

sem geta valdið fíkn (d) og stöðustærðina fíkn (a). Vörur x og d hafa jákvæð áhrif og a 

(fíkn) hefur neikvæð áhrif. Til að efnið sé hagfræðilega áhugavert þarf að gefa sér 

ákveðnar forsendur um d og a. Ef neysla á d hefur engin eða neikvæð áhrif þá eru áhrif 

á notagildi ekki til staðar. Ef fíkn (a) hefur ekki neikvæð áhrif á notagildi eða 

tekjumöguleika þá er hún ekki hagfræðilegt vandamál.  

Ýmsar hliðar á kannabisnotkunnar eru skoðaðar. Út frá kenningu um röklega fíkn var 

sýnt fram á að frá sjónarhóli einstaklings getur fíkn verið rökrænn valkostur og því geta 

lög sem banna neyslu dregið úr hagsæld einstaklinga. Umfjöllun um bann við fíkniefnum 

þar sem sýnt var fram á að það getur hækkað verð en einnig ýtt undir afbrot eins og 

innbrot. Fjallað var um líkamleg áhrif kannabisneyslu til lengri og skemmri tíma og þau 

borin saman við áhrif af áfengis- og tóbaksneyslu. Gáttarkenningin er kenning um tengsl 

kannabisnotkunar og neyslu á sterkari ólöglegum lyfjum. Reynt var að meta fjölda 

einstaklinga sem myndu prófa kannabisefni ef þau yrðu lögleidd. Niðurstaðan var sú að 

aukningin yrði óveruleg. Að þessu loknu var spurningunni um hvort lögleiðing 

kannabisefna væri skynsamleg. Út frá sjónarhóli einstaklinga var sýnt fram á að 

óskynsamlegt er að hafa lög sem banna neyslu kannabisefna. Ekki er einfalt að meta 

hvað er best þegar litið er til þjóðhagslegra áhrifa. Ef kannabisfíkn skerðir 

vinnuhæfileika getur það leitt til framleiðslutaps og skaðað þjóðfélagið í heild. Hins 

vegar var sú ályktun dregin að framleiðslutap vegna kannabisneyslu verði mun minna 

en framleiðslutap vegna áfengisneyslu þrátt fyrir lögleiðingu. Einnig var bent á að neysla 

kannabisefna hefur ekki verið tengd við dauðsföll en það hefur áfengis- og tóbaksneysla 

verið. Niðurstaða ritgerðarinnar var sú að ekki var hægt að draga ótvíræða niðurstöðu 

en margt bendir til að það kunni að vera þjóðhagslega hagkvæmt að leyfa sölu og 

noktun kannabisefna (Anna Guðrún Ragnarsdóttir, 2009). 
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Umfjöllunarefni beggja ritgerða eru þjóðhagsleg áhrif fíkniefna, þar sem 

þjóðhagslegur kostnaður vegna banns er metinn annars vegar og þjóðhagsleg áhrif af 

lögleiðingu kannabisefna hins vegar. Rannsóknirnar er athyglisvert að skoða samhliða 

þar sem báðar koma með innlegg í fíkniefnaumræðuna af sitthvoru tagi. 
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3 Embætti og stofnanir sem sinna verkefnum tengdum 
fíkniefnum 

Á Íslandi heyra fíkniefnamál undir refsivörslukerfið og tollstjóra. Refsivörslukerfið 

skiptist í fjögur stig og falla embætti og stofnanir hins opinbera undir þau. Skipulag 

refsivörslukerfisins er hér  að neðan sem og hvaða embætti og stofnanir gegna hlutverki 

á hverju stigi þess fyrir sig.  

Refsivörslukerfið – fjögur stig 

1. Lögreglan – Embætti ríkislögreglustjóra og lögreglustjórar. 

2. Ákæruvaldið – Embætti ríkissaksóknara og lögreglustjórar. 

3. Dómstólar – Héraðsdómar og Hæstiréttur. 

4. Fullnusta refsinga – Fangelsismálastofnun ríkisins og lögreglustjórar. 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

Tollstjóri er eina embættið sem sinnir fíkniefnamálum og tilheyrir ekki 

refsivörslukerfinu.  

3.1 Lögreglan 

Hlutverk og eðli starfsemi lögreglunnar er flókið og viðamikið. Hluti greiningarinnar er 

að meta kostnað lögreglunnar vegna fíkniefnamála. Til að mögulegt sé að leggja mat á 

heildarkostnað lögreglunnar vegna þeirra þarf að greina starfsemi og hlutverk hennar 

ítarlega. Hlutverk lögreglunnar er á þremur stigum refsivörslukerfisins. Hér á eftir er 

fjallað um ólík hlutverk hennar á hverju stigi. Verkefni sem tengjast því að framfylgja 

lögum um fíkniefni eru margþætt hjá lögreglunni. Embætti ríkislögreglustjóra sinnir 

sérhæfðari verkefnum sem og aðgerðum sem snúa að því að koma í veg fyrir afbrot. 

Lögreglustjórar og lögreglumenn í umdæmum landsins koma að frumrannsókn 

fíkniefnamála. Lögreglustjórar fara með ákæruvald í samstarfi við saksóknara og í 

samstarfi við Fangelsismálastofnun aðstoðar lögreglan við fullnustu refsinga.  

Embætti ríkislögreglustjóra og 15 lögregluumdæmi landsins tilheyra því sem er einu 

nafni kallað lögreglan. Lögreglan er fyrsta stig refsivörslukerfisins en hún er einnig hluti 

af ákæruvaldinu og kemur að fullnustu refsinga sem eru annað og fjórða stig 

ákæruvaldsins. Í lögreglulögum nr. 90/1996 er fjallað sérstaklega um lögregluna sem 

stofnun en ýmsar reglugerðir og tilmæli auk stefnu stjórnvalda hafa áhrif á starfsemi 
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lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 2010, júní). Starfsemi lögreglunnar hefur verið skipt 

upp eftir því hvaða hlutverki hún er að sinna. Hlutverkin eru öryggishlutverk, 

afbrotavarnarhlutverk, rannsóknarhlutverk, þjónustu- og hjálparhlutverk, 

aðstoðarhlutverk, samstarfshlutverk og önnur verkefni (Pétur Berg Matthíasson, 

Sólberg S. Bjarnason og Guðmundur Guðjónsson. 2009).  

Skilgreining á hlutverki ríkislögreglustjóra í víðum skilningi er að embættið leiðir 

lögregluna í landinu og stendur vörð um öryggi borgaranna. Dómsmálaráðherra er 

æðsti yfirmaður lögreglunnar. Ríkislögreglustjóri fer með málefni lögreglunnar í umboði 

ráðherra (Ríkislögreglustjórinn, 2010, júní). Embætti ríkislögreglustjóra var stofnað 1. 

júlí 1997 en þá tóku í gildi ný lögreglulög nr. 90/1996. Við gildistöku nýju laganna var 

rannsóknarlögregla ríkisins lögð niður og embætti ríkislögreglustjóra var stofnað. Ýmis 

önnur verkefni úr stjórnsýslunni voru færð í nýtt embætti, svo sem stjórnsýsluverkefni 

lögregludeildar dómsmálaráðuneytisins (Haraldur Johannessen, 2006, apríl).  

Samkvæmt skipuriti eru meginstoðir embættisins þrjár. Stjórnsýslusvið og löggæslu 

og öryggissvið heyra undir ríkislögreglustjóra og er rekstrarsvið þvert á fyrrnefnd svið. 

Undir löggæslu og öryggissvið heyra alþjóðadeild, sérsveit, greiningadeild, 

almannavarnadeild og fjarskiptamiðstöð. Stjórnsýslusvið fer með starfsmannamál, 

samræmingu og innra eftirlit, forvarnir og fjölmiðlasamskipti, tölfræði, útgáfumál og 

þróunarverkefni, tæknimál, rannsóknir og lögfræðileg málefni. Rekstrarsvið sér um 

fjármál og rekstur, einkennisföt og búnaðarmál, rekstur bílamiðstöðvar, 

upplýsingatæknimál og skrifstofuhald. Heildarfjöldi starfsmanna embættisins var 130 

þann 1. desember 2008. Þar af voru 87 starfandi undir löggæslu og öryggissviði, 23 

undir stjórnsýslusviði og 19 undir rekstrarsviði. Yfirmaður embættisins er Haraldur 

Johannessen, ríkislögreglustjóri (Ríkislögreglustjórinn, 2010, júní).  

Úr lögum, reglugerðum, áherslum stjórnvalda og samningum hafa verið greind 527 

verkefni hjá lögreglunni. Af þeim eru 384 skilgreind sem grunnþjónusta og 143 sem 

stoðþjónusta. Starfsemi og hlutverk lögreglunnar er margþætt og verkefnin eftir því. 

Misjafnt er hvort verkefni eru tilfallandi eða regluleg en það fer eftir eðli þeirra (Pétur 

Berg Matthíasson, Sólberg S. Bjarnason og Guðmundur Guðjónsson, 2009). 

Undir ríkislögreglustjóra heyra 15 lögregluumdæmi land allt. Lögreglustjóri er yfir 

hverju umdæmi og fer hann með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi. Hlutverk þeirra er 
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að fara með daglegan rekstur og stjórn lögreglunnar í sínu umdæmi. Þeir bera ábyrgð á 

framkvæmd lögreglustarfa innan síns umdæmis ásamt öðrum verkefnum sem eru 

tiltekin í lögreglulögum. 

Þann 1. febrúar 2009 voru 611 lögreglumenn starfandi hjá lögregluumdæmunum um 

land allt (Ríkislögreglustjórinn, 2010, júní). Hlutverk almennrar lögreglu er að sinna 

skilvirku eftirliti og frumrannsókn mála. Henni ber einnig að vera til staðar með 

viðbragðssveit til að sinna útköllum. Í frumrannsókn er reynt að ljúka sem flestum 

málum í framhaldi af fyrstu afskiptum lögreglunnar. Umferðarlöggæsla er 

umfangsmesta verkefni almennrar lögreglu. Almenn lögregla sinnir líka rannsókn mála, 

umferðastjórnun, mannfjöldastjórnun, upplýsingasöfnun og miðlun. Hún sinnir ýmsu 

markvissu eftirliti meðal annars vegna barna og ungmenna, vegna vímuefnaaksturs og 

með þekktum afbrotamönnum. 

Lögreglan er hluti af ákæruvaldinu og fara lögreglustjórar með ákæruvald í öllum 

sérrefsilagabrotum og ákveðnum hegningarlagabrotum. Hún vinnur í samstarfi við 

saksóknara vegna almennra starfa ákæruvaldsins. Hlutverk ákærenda er að tryggja að 

þeir sem fremji afbrot verði beittir viðurlögum. Ákvörðunartaka um hvort opinber 

rannsókn fari fram er í höndum ákæruvaldsins. Lögreglan framkvæmir opinberar 

rannsóknir og er tilgangur þeirra að afla gagna til ákæranda svo hann geti tekið 

ákvörðun um hvort sækja skuli menn til saka. Einnig þarf að afla gagna til 

málsmeðferðar fyrir dómstólum. Rökstuddur grunur um refsiverða háttsemi verður að 

vera til staðar.  

Lögreglan sinnir hlutverki á fjórða stigi refsivörslukerfisins sem er fullnusta refsinga. 

Verkefni hennar er að handtaka dómþola og færa þá til fangelsisvistunar ef þörf er á. 

Þetta hlutverk lögreglunnar er samstarfsverkefni við Fangelsismálastofnun ríkisins 

(Pétur Berg Matthíasson, Sólberg S. Bjarnason og Guðmundur Guðjónsson, 2009). 

3.1.1 Ríkislögreglustjóri og fíkniefnamál 

Verkefni ríkislögreglustjóra vegna fíkniefnamála eru ólík verkefnum annarra embætta 

sem koma að slíkum málum. Hjá almennri lögreglu, saksóknara, dómstólum og 

Fangelsismálastofnun er aðgengileg tölfræði um heildarfjölda mála og fjölda 

fíkniefnamála en slíkt er ekki fyrir hendi hjá ríkislögreglustjóra en það er vegna 

eðlismunar á starfseminni. Til að meta hlutfall verkefna tengdum fíkniefnum hjá 
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embættinu þurfti að beita annarri nálgun. Til að leggja mat á hlutfall af 

heildarverkefnum eru verkefni allra deilda greind og hlutfall verkefna tengd fíkniefnum 

metin. Deildir undir löggæslu- og öryggissviði koma beint að því að sinna málum vegna 

fíkniefna. Deildir sviðsins sem koma að fíkniefnamálum eru alþjóðadeild, sérsveit, 

greiningadeild og fjarskiptamiðstöð. Almannavarnardeil er eina deildin sem sinnir ekki 

fíkniefnamálum. 

Verkefni alþjóðadeildar vegna fíkniefnamála eru samstarf við erlenda aðila vegna 

afbrota, meðal annars fíkniefnamála. Móttaka tilkynninga, úrvinnsla og framsending 

upplýsinga um fíkniefni eru verkefni alþjóðadeildar sem eru í mestum forgangi (Pétur 

Berg Matthíasson, Sólberg S. Bjarnason og Guðmundur Guðjónsson, 2009). Hlutfall 

verkefna vegna fíkniefna eru metin 15% hjá alþjóðadeild.  

Fjarskiptamiðstöð sér um að samræma aðgerðir og vinna með aðgerðarstjórn 

lögreglu höfuðborgarsvæðisins vegna stærri og sérhæfðari verkefna sem koma upp. 

Hlutfall verkefna vegna fíkniefna eru metin 10% hjá Fjarskiptarmiðstöð.  

Greiningardeild tekur þátt í aðgerðarstjórn vegna stærri verkefna. Meðal verkefna 

deildarinnar er að vinna matsskýrslur, meðal annars vegna skipulagðrar glæpastarfsemi. 

Samkvæmt reglugerð nr. 404/2007 um greiningadeild ríkislögreglustjóra kemur fram að 

verkefni deildarinnar eru meðal annars skyggingar og hlerunaraðgerðir. Einnig skal hún 

safna upplýsingum, vinna úr þeim, greina og skiptast á upplýsingum með það að 

markmiði að koma í veg fyrir afbrot. Í reglugerðinni er sagt að greiningardeild beri að 

leggja til aðstöðu fyrir fasta tengiliði frá Landhelgisgæslu Íslands, lögreglu 

höfuðborgarsvæðisins og lögreglu Suðurnesja. Ríkislögreglustjóri getur krafist þess sama 

fyrir tollstjóra. Það má því draga þá ályktun út frá reglugerðinni að hlutverk 

greiningadeildar sé að miklu leyti tengt fíkniefnamálum. Greiningadeild sér einnig um 

rannsóknir vegna annarra brota. Hlutfall verkefna vegna fíkniefna eru metin 50% hjá 

greiningardeild.  

Sérsveit ríkislögreglustjóra sér um að halda uppi eftirliti með þekktum 

glæpamönnum í samvinnu við lögregluembætti og greiningadeild. Hún tekur einnig þátt 

í sérstökum aðgerðum gegn fíkniefnasölum og handrukkurum. Stjórnsýslusvið fer með 

fíkniefnamál og hefur unnið að samræmingu á milli tollgæslunnar og lögregluembætta 

(Ríkislögreglustjóri, e.d.). Rannsókn á refsiverðum brotum er að öllu jöfnu í höndum 
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lögreglu í umdæminu þar sem brotið var framið en hins vegar er sérstök 

rannsóknardeild sem sér um rannsókn á umfangsmiklum og alvarlegum 

fíkniefnabrotum (Pétur Berg Matthíasson, Sólberg S. Bjarnason og Guðmundur 

Guðjónsson, 2009). Hlutfall verkefna vegna fíkniefna eru metin 15% hjá sérsveitinni.   

Í töflu 1 má sjá deildir löggæslu- og öryggissviðs og starfsmannafjölda þeirra 2011. 

Þar sem upplýsingar um starfsmannafjölda einstakra deilda voru ekki aðgengilegar frá 

2009 var starfsmannafjöldi deildanna frá 2011 notaður til að finna stöðugildi vegna 

fíkniefnamála miðað við hlutfall verkefna vegna fíkniefnamála hjá hverri deild. Miðað 

við upplýsingar er hlutfall einstakra deilda vegna fíkniefnamála metið eins og kemur 

fram í töflu 1.  

Tafla 1 Ríkislögreglustjóri – Starfsmannafjöldi 2011, metið hlutfall og stöðugildi 

Löggæslu og 
öryggissvið Starfsmannafjöldi 

Hlutfall 
fíkniefnamála 

Stöðugildi v. 
fíkniefnamála 

Alþjóðadeild 9 15% 1,35 
Sérsveit 41 15% 6,15 
Greiningardeild 6 50% 3 
Almannavarnardeild 5 0% 0 
Fjarskiptamiðstöð 19 10% 1,9 
Alls 80 12,4 

 

Fjöldi stöðugilda vegna fíkniefnamála er svo deilt í heildarfjölda starfsmanna til að fá 

hlutfall verkefna sviðsins vegna fíkniefnamála og er það metið 15,5%. Stjórnsýslusvið 

kemur ekki beint að fíkniefnamálum en sér um starfsmannamál, innra eftirlit, forvarnir 

og fjölmiðlasamskipti, tölfræði, útgáfumál, tæknimál, rannsóknir og lögfræðileg málefni. 

Verkefni sviðsins snerta alla starfsemi ríkislögreglustjóra því er hlutfall verkefna vegna 

fíkniefna metið út frá hlutfalli löggæslu- og öryggissviðs eða 15,5%. Rekstrarsvið er 

stoðsvið tveggja kjarnasviðanna og er hlutfall verkefna vegna fíkniefna einnig metið út 

frá löggæslu- og öryggissviði eða 15,5% 

Heildarútgjöld hins opinbera til embættis ríkislögreglustjóra árið 2009 voru 

1.432.553.985 kr. (Ríkislögreglustjórinn, 2010, júní). Hlutfall fíkniefnamála hjá 

ríkislögreglustjóra er metið 15,5% og kostnaður embættisins vegna þeirra er því metinn 

222.045.868 kr.  
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3.1.2 Lögregluumdæmin og fíkniefnamál 

Það hefur ekki verið tekin saman tölfræði um fjölda mála afgreiddum af lögreglunni sem 

skipt er eftir tegund brota fyrir árið 2009. Því er stuðst við aðgengilegar tölur frá árinu 

2008.  

Eins og sést í töflu 2 er fjárframlögum hins opinbera til lögregluumdæma landsins 

skipt eftir umdæmum árið 2009. Þar má einnig sjá fjölda fíkniefnamála hjá hverju og 

einu embætti og heildarfjölda mála árið 2008. Hlutfall fíkniefnamála af heildarmálum 

hvers umdæmis er fundið út og sú tala er notuð til að meta kostnað hvers og eins 

lögregluumdæmis vegna fíkniefnamála.  
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Tafla 2 Lögreglan – Framlög 2009, brot 2008 og metinn kostnaður 2009 

Heiti stofnunar Framlög 2009 V.fíkniefna Fjöldi Hlutfall Kostnaður 

Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu          3.234.406.556 kr.  325 4455 7,3%  236.111.679kr  

 

Lögreglustjórinn á 
Suðurnesjum             961.149.821 kr.  65 639 10,2% 

       
98.037.282 kr 

 

Lögreglustjórinn á 
Akranesi             118.199.011 kr.  15 170 8,8% 

       
10.401.513 kr 

 

Lögreglustjórinn í 
Borgarnesi             113.045.917 kr.  21 151 13,9% 

       
15.713.382 kr 

 

Lögreglustjórinn á 
Snæfellsnesi             112.038.421 kr.  2 85 2,4% 

         
2.688.922 kr 

 

Lögreglustjórinn á 
Vestfjörðum             226.815.170 kr.  6 147 4,1% 

         
9.299.422 kr  

 

Lögreglustjórinn á 
Blönduósi                70.033.732 kr.  5 129 3,9% 

         
2.731.316 kr  

 

Lögreglustjórinn á  

Sauðárkróki                93.822.771 kr.  9 76 11,8% 
       

11.071.087 kr 

 

Lögreglustjórinn á 
Akureyri             353.567.973 kr.  78 570 13,7% 

       
48.438.812 kr 

 

Lögreglustjórinn á 
Húsavík             117.351.134 kr.  2 34 5,9% 

         
6.923.717 kr 

 

Lögreglustjórinn á 
Seyðisfirði             113.048.238 kr.  2 60 3,3% 

         
3.730.592 kr  

 

Lögreglustjórinn á 
Eskifirði             183.262.193 kr.  3 112 2,7% 

         
4.948.079 kr  

 

Lögreglustjórinn á 
Hvolsvelli             113.819.081 kr.  6 128 4,7% 

         
5.349.497 kr  

 

Lögreglustjórinn í 
Vestmannaeyjum             108.074.962 kr.  16 76 21,1% 

       
22.803.817 kr  

 

Lögreglustjórinn á 
Selfossi             256.461.873 kr.  62 979 6,3% 

       
16.157.098 kr 

Alls         6.175.096.853 kr.  617 7811 
  
494.406.214kr  

Heimild: Ársskýrsla ríkissaksóknara 2008 og Ársskýrsla ríkislögreglustjóra 2009  
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Í töflu 2 sést að heildarútgjöld ríkisins til lögregluumdæma landsins voru 

6.175.096.853 kr. árið 2009. Hlutfall verkefna vegna fíkniefna hjá hverju umdæmi er 

fundinn og út frá því er metinn kostnaður allra umdæmanna vegna fíkniefnamála. 

Hlutfall fíkniefnamála hjá lögregluumdæmunum er metið frá 2,4% og upp í 21,1%. 

Meðaltal fíkniefnamála yfir landið er 7,9%. Metinn heildarkostnaður hjá lögreglunni 

vegna fíkniefnamála árið 2009 er samtals 494.406.214 kr.  

3.2 Embætti ríkissaksóknara 

Ákæruvaldið er annað stig refsivörslukerfisins. Auk allra lögreglustjóra landsins gegnir 

embætti ríkissaksóknara hlutverki þar. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. 

Ríkissaksóknari er ákærandi í stærri málum en lögreglustjórar eru ákærendur í málum 

sem eru minni og einfaldari í sniðum.  Eitt af hlutverkum ákæruvaldsins er að tryggja 

samvinnu við lögreglu í meðferð sakamála. Það þarf að fylgja lögum eftir þannig að þeir 

sem fremja afbrot verði beittir lögmætum viðurlögum. Ákæruvaldinu ber að tryggja 

hraða meðferð mála og tryggja að hið sanna í málinu komi í ljós, bæði hvað varðar 

sýknu sem sekt. Ákæruvaldinu ber að sanna sök í hverju því máli sem það meðhöndlar. 

Ákærandinn er alltaf einn, gildir einu um þó um fjölda verjenda sé að ræða. Eðli máls 

samkvæmt gerir þetta það að verkum að verjendur hafa ákveðið forskot á ákæruvaldið, 

sérstaklega í stærri og umfangsmeiri málum þar sem sú undirbúningsvinna sem liggur 

að baki máls áður en hægt er að reka það fyrir dómstólum er tímafrek og flókin 

(Ríkissaksóknari, 2009). Þetta getur haft áhrif á hraða meðferðar í stærri málum en í 

lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála er kveðið á að ákæruvaldinu beri að hraða 

meðferð mála eftir því sem kostur er. Undirmannað embætti veldur því að þau mál 

tefjast sem þarfnast mikils undirbúnings áður en hægt er að reka þau fyrir dómstólum.  

Niðurskurður hjá ákæruvaldinu hefur einnig valdið áhyggjum vegna erfiðleika við að 

viðhalda sjálfstæði embættisins gagnvart stjórnvöldum. Árið 2009 kom flatur 

niðurskurður á rekstur ríkissaksóknara vegna efnahagshrunsins. Við niðurskurð eykst 

hættan á réttarspjöllum en ríkissaksóknara ber að gæta hlutleysis í hverju máli. Ábyrgð 

ákæruvaldsins er mikil og skert fjárframlög geta haft áhrif á getu embættisins til að 

uppfylla kröfur sem eru gerðar til þess. En auk hlutleysis og hraða málsmeðferðar ber 

ríkissaksóknara að fylgjast með málum á öllum stigum þess. Í því felst meðal annars að 
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hafa yfirumsjón með tæknivinnu og lögfræðilegum atriðum, boða vitni fyrir dóm auk 

annars sem viðkemur meðferð mála  (Ríkissaksóknari, 2009). 

3.2.1 Ríkissaksóknari og fíkniefnamál 

Ekki hafa verið teknar saman upplýsingar um tegund og fjölda mála frá árinu 2009 hjá 

ríkissaksóknara, því er stuðst við nýjustu tölfræði sem er aðgengileg en hún er frá árinu 

2008.  

Mál hjá ríkissaksóknara skiptast í kærumál og áfrýjuð mál. Meðferð og eðli þessara 

mála er ólíkt. Kærumál eru mál þar sem úrskurður er kærður en áfrýjuð mál eru sakamál 

þar sem dómur hefur fallið í héraði en verið áfrýjað til Hæstaréttar. Málsmeðferð 

kærumála er skrifleg og tekur skjótari tíma en áfrýjunarmál, sem eru flutt munnlega 

fyrir dómi. 

Þess ber að geta í umfjöllun um dómstóla og ákæruvaldið að ákærð mál og kærumál 

eru ekki sami hluturinn. Þegar stefnt er fyrir dóm er birt ákæra en það á við um öll mál 

sem fara fyrir dóm. Ákæra er undanfari dómsmeðferðar. 

Í töflu 3 sést heildarfjöldi kærumála og áfrýjaðra mála árið 2008. Þar má einnig sjá 

hlutfall fíkniefnamála af heildarfjölda. Hlutfall fíkniefnamála af heildarfjölda kærumála 

var 3,8% eða 24 mál af 629 voru fíkniefnamál. Heildarfjöldi áfrýjunarmála var 117. Af 

þeim voru fimm er vörðu lög um fíkniefni eða 4,3%.  

Tafla 3 Saksóknari – Kærumál og áfrýjuð mál 2008 

Kærumál 2008 
  

Heildarfjöldi 629 

Fíkniefnamál 24 

Hlutfall fíkniefnamála 3,8% 

Áfrýjuð mál 2008   

Heildarfjöldi  117 

Fíkniefnamál 5 

Hlutfall fíkniefnamála 4,3% 

Heimild: Ársskýrsla ríkissaksóknara 2008 
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Fyrirferðamesti hluti af starfsemi saksóknara er málflutningur í héraði og fyrir 

Hæstarétti. Í skýrslunni er tiltekinn fjöldi mála sem voru sérstaklega umfangsmikil. Þeim 

er skipt eftir tegund brota. Brotategundirnar eru manndráp, stórfelldar 

líkamsmeiðingar, stórfelld fíkniefnabrot og kynferðisbrot. Í töflu 3 má sjá fjölda 

umfangsmikilla mála hjá ríkissaksóknara árið 2008 skipt eftir tegund brota. Þar sést að 

stórfelld fíkniefnabrot eru 4,5% af heildarfjölda umfangsmikilla mála sem saksóknari 

vann að árið 2008 (Ríkissaksóknari, 2009).  

Þess ber að geta að upplýsingar um vinnustundir að baki hvers máls eða málaflokks 

eru ekki tiltækar. Það má samt leiða líkur að því að undirbúningur ákæruvaldsins vegna 

stórfelldra fíkniefnabrota er líklegur til að verða tímafrekari en undirbúningur vegna 

annarra brota svo sem eins og stórfelldra líkamsmeiðinga eða kynferðisbrota. 

Umfangsmikil fíkniefnabrot geta verið flókin og erfið í rannsókn. Hvert mál er hins vegar 

einstakt, bæði fíkniefnamál og önnur mál, því er erfitt að finna meðalhóf um 

vinnustundir að baki rannsókna, skipt eftir tegund brota.  

Tafla 4 Saksóknari – Umfangsmikil mál 2008 

Tegund brots Fjöldi  Hlutfall 

Manndráp 2 0,9% 

Stórfelldar líkamsmeiðingar 58 26,2% 

Stórfelld fíkniefnabrot 10 4,5% 

Kynferðisbrot 151 68,3% 

Alls 221 100% 

Heimild: Ársskýrsla ríkissaksóknara 2008 

Í stórfelldum fíkniefnabrotum var ákært í níu málum árið 2008 en ekki hafði verið 

tekin ákvörðun um saksókn í einu þeirra í lok árs 2008. Öll 10 málin voru umfangsmikil í 

rannsókn en eitt þeirra stóð upp úr. Í Pólstjörnumálinu var haldlagt mesta magn 

fíkniefna í einu fíkniefnamáli í sögu landsins. Málið kom upp á haustmánuðum 2007 

þegar lagt var hald á 23,6 kg af amfetamíni, 14 kg af MDMA dufti og 1746 MDMA töflur 

um borð í skútu við Fáskrúðsfjarðarhöfn. Dómur féll í málinu þann 15. febrúar 2008 

(Ríkissaksóknari, 2009). Þetta mál er einstakt vegna umfangs þess og magns haldlagðra 

fíkniefna. Margra mánaða rannsókn sem teygði anga sína til annarra Evrópulanda og 
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samvinna við lögreglulið viðkomandi landa og Europol varð til þess að Pólstjörnumálið 

komst upp (Ríkislögreglustjóri, 2007). Það er óhætt að gera ráð fyrir því að þetta mál 

hafi verið tímafrekt hjá ríkissaksóknara en ekki eru tiltækar upplýsingar um vinnustundir 

embættisins að baki málsins. Sú nálgun sem hér er notuð er að styðjast við hlutfallstölur 

málaflokkanna við gerð matsins.  

Tvö málanna voru vegna innflutnings á fíkniefnum með hraðsendingarfyrirtækjum. 

Fjögur mál komust upp við eftirlit tollvarða á Keflavíkurflugvelli. Eitt var innflutningur á 

fíkniefnum í bifreið sem kom með Norrænu (Ríkissaksóknari, 2009).  

Heildarfjöldi starfsmanna embættis ríkissaksóknara árið 2008 var 13. Til að meta 

hlutfall fíkniefnamála af heildarverkefnum embættisins eru notaðar hlutfallstölur úr 

kærumálum en fíkniefnamál eru 3,8%, í áfrýjuðum málum er hlutfall fíkniefnamála 4,3% 

og í umfangsmiklum málum embættisins er hlutfall fíkniefna 4,5%. Vegið meðaltal er 

fundið þar sem umfangsmikil mál eru metin 70% af verkefnum embættisins, áfrýjuð mál 

eru metin 20% af heildarverkefnum og ákærð mál eru metin 10%. Í töflu 5 sést að vegið 

meðaltal er reiknað og hlutfall fíkniefnamála af heildarmálum saksóknara er 4,4% miðað 

við gefnar forsendur. 

Tafla 5 Saksóknari – Hlutfall fíkniefnamála og vegið meðaltal 2008 

Tegund máls 
Metið hlutfall af 

heildarverkefnum 
Hlutfall 

fíkniefnamála  
Vegið 

meðaltal 

Kærumál 10%* 3,8% 0,38%* 

Áfrýjuð mál 20%* 4,3% 0,86%* 

Umfangsmikil mál 70%* 4,5% 3,15%* 

Alls 100% 4,4% 

Heimild: Ársskýrsla ríkissaksóknara 2008 

*Gefnar forsendur og eigin útreikningar 

Kærumál eru metin 10% af heildarverkefnum ríkissaksóknara þar sem fjöldi þeirra er 

töluverður eða 629 mál en á móti kemur að meðferð kærumála er fljótunnin. Fjöldi 

áfrýjaðra mála eru 117 en á móti kemur að þau eru tímafrekari þar sem þau eru flutt 

munnlega fyrir dómi. Því er hlutfall þeirra af heildarverkefnum metið 20%. 

Umfangsmikil mál taka mestan tíma af heildarverkefnum embættisins. Þessi mál eru 
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sérstök og er mikil vinna að baki hvers máls. Eins og kom fram að framan er fjöldi þeirra 

221. Vegna þess eru þau metin 70% af heildarverkefnum embættisins.  

Vegið meðaltal miðað við gefnar forsendur er 4,4%. Hlutfall fíkniefnamála af 

heildarverkefnum embættisins er metið 4,4%. Heildarframlög hins opinbera til 

embættis ríkissaksóknara árið 2009 voru 135.100.000 kr. (Ríkissaksóknari ársreikningur 

2009). Metinn kostnaður hjá ríkissaksóknara vegna fíkniefnamála er metinn 5.944.000 

kr. árið 2009. 

3.3 Hæstiréttur 

Hæstiréttur er áfrýjunardómstóll og starfar hann eftir lögum nr. 15/1998 um dómstóla. Í 

1. gr. laganna er kveðið á um að Hæstiréttur sé æðsti dómstóll ríkisins. Verkefni 

Hæstaréttar felast aðallega í því að endurskoða dómsathafnir héraðsdómstóla. Það er 

hægt að skjóta málum til Hæstaréttar með tvennum hætti. Annars vegar með áfrýjun 

máls og hins vegar með kæru.  

Í áfrýjun felst að lokaúrlausn héraðsdóms er skotið til Hæstaréttar til endurskoðunar. 

Þetta er venjulega í formi dóms. Lagaheimild þarf að vera til staðar til að áfrýja málum 

til Hæstaréttar. Í lögunum segir að almennt sé heimilt að áfrýja nema í sérstökum 

tilvikum. Þessi tilvik eru yfirleitt mál er varða lágar fjárhæðir og sæta því takmörkunum. 

Áfrýjuð mál eru almennt flutt munnlega. Það fer eftir ákvörðun forseta Hæstaréttar 

hvort að dómurinn sé skipaður þremur eða fimm dómurum. Í sérstökum tilfellum er 

hægt að skipa dóminn sjö dómurum. 

Í kæru felst að úrlausnum héraðsdómstóla, sem binda ekki enda á mál, er skotið til 

Hæstaréttar. Þessar úrlausnir eru yfirleitt í formi úrskurðar eða ákvörðunar. Dæmi um 

þetta er hvort héraðsdómari skuli víkja eða gæsluvarðhaldsúrskurður. Eins og kom fram 

í umfjöllun um embætti ríkissaksóknara er meðferð kærumála ólík meðferð 

áfrýjunarmála. Dómar Hæstaréttar eru endanlegir og verður ekki skotið til annars 

dómstóls. Þó getur Hæstiréttur ákveðið að mál skuli tekið upp að nýju og tekið aftur til 

meðferðar. Heimildir til endurupptöku er þó mjög takmarkaðar (Hæstiréttur, 2010). 

3.3.1 Hæstiréttur og fíkniefnamál 

Upplýsingar um mál hjá Hæstarétti eftir tegund brota hafa ekki verið teknar saman fyrir 

árið 2009 og því er tölfræði frá 2008 notuð við gerð útreikninga.  



 

33 

Áfrýjuð mál hafa verið tekin fyrir og dæmd hjá héraðsdómstól en niðurstöðunni er 

áfrýjað til Hæstaréttar. Málum er einnig skipt eftir því hvort um sé að ræða einkamál 

eða sakamál. Fíkniefnamál eru sakamál en það eru mál sem handhafar ákæruvaldsins 

höfða til refsingar samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 (Hæstiréttur, 

2010). 

Í töflu 6 sést að kærumál hjá Hæstarétti voru 323 árið 2008. Af þeim voru 24 

fíkniefnamál eða 7,4% af heildarfjölda kærumála. Heildarfjöldi áfrýjaðra mála var 160 

árið 2008. Af þeim voru 5 fíkniefnamál eða 3,1% af heildarfjölda áfrýjaðra mála 2008.  

Tafla 6 Hæstiréttur – Fíkniefnamál 2008 

Kærumál 2008 
  

Heildarfjöldi kærumála 323 

Fjöldi fíkniefnamála 24 

Hlutfall fíkniefnamála 7,4% 

Áfrýjuð mál 2008   

Heildarfjöldi áfrýjaðra mála 160 

Fjöldi fíkniefnamála 5 

Hlutfall fíkniefnamála 3,1% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Ríkissaksóknari ársskýrsla 2008 

Til að meta kostnað Hæstaréttar vegna fíkniefnamála þarf að meta hversu hátt 

hlutfall af heildarverkefnum Hæstaréttar eru kærumál annars vegar og áfrýjuð mál hins 

vegar. Fjöldi kærumála er meiri en fjöldi áfrýjaðra mála en á móti kemur að úrlausn 

kærumála er skjótari en úrlausn áfrýjaðra mála. Kærumál eru um 2/3 af 

heildarverkefnum Hæstaréttar en áfrýjuð mál eru um 1/3. Við gerð útreikninga hjá 

embætti saksóknara var hlutfallið metið einn á móti tveimur. Það er að segja að 

vinnustundir að baki áfrýjaðra mála eru metnar helmingi fleiri en að baki kærumála.  

Í töflu 7 má sjá vegið meðaltal miðað við gefnar forsendur. Þar sést að vegið meðaltal 

fíkniefnamála hjá Hæstarétti er 4,5%. 
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Tafla 7 Hæstiréttur – Hlutfall fíkniefnamála og vegið meðaltal 2008 

Tegund máls 
Hlutfall af 

heildarverkefnum 
Hlutfall 

fíkniefnamála 
Vegið 

meðaltal 

Kærumál 33%* 7,4% 2,4%* 

Áfrýjuð mál 67%* 3,1% 2,1%* 

   

4,5% 

Heimild: Hagstofa Íslands og Ríkissaksóknari ársskýrsla 2008  

*Gefnar forsendur og útreikningar miðað við gefnar forsendur 

Heildarframlög hins opinbera til Hæstaréttar árið 2009 voru 104.400.000 kr. 

(Hæstiréttur ársreikningur 2009). Metið hlutfall fíkniefnamála af heildarmálum er 4,5% 

hjá Hæstarétti miðað við gefnar forsendur. Því er metinn kostnaður vegna fíkniefnamála 

hjá Hæstarétti 4.698.000 kr. árið 2009. 

3.4 Héraðsdómstólar  

Héraðsdómstólar eru átta talsins og eru héraðsdómarar 38. Dómstólaráð fer með innri 

stjórnsýslu héraðsdómanna að miklu leyti. Hlutverk dómstólaráðs er meðal annars að 

fara með fjárreiður héraðsdómstóla og koma með tillögur að sameiginlegri fjárveitingu 

til héraðsdóma og svo skipta fjárveitingunni niður. Dómstólaráð ákveður líka fjölda 

dómara og starfsmanna við hvern héraðsdóm.  

Dómsvaldið er einn þriggja þátta ríkisvaldsins samkvæmt stjórnarskránni. Sjálfstæði 

dómstóla er mikilvægur þáttur í þrískiptingu ríkisvaldsins því hlutverk þeirra er einnig að 

veita hinum tveimur, löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu, aðhald. Það er hlutverk 

dómstóla að skera endanlega úr um embættistakmörk yfirvalda (Dómstólaráð, 2006, 

febrúar).  

Árið 1992 tóku gildi lög nr. 92/1989 um framkvæmdavald ríkisins í héraðið. Með 

lagasetningunni var lagður grunnur að nýrri skipan dómstóla. Fyrir lagabreytinguna voru 

fjórir dómstólar í Reykjavík en þeir sameinuðust í einn dómstól, Héraðsdóm Reykjavíkur. 

Hann er stærsti héraðsdómstóll landsins með 22 dómara (Héraðsdómur Reykjavíkur, 

e.d.).  
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3.4.1 Héraðsdómstólar og fíkniefnamál 

Upplýsingar um brot skipt eftir tegund hjá Héraðsdómstólum hafa ekki verið teknar 

saman fyrir árið 2009. Nýjasta aðgengilega tölfræðin er frá árinu 2005 á vef Hagstofu 

Íslands. Leitað var til Dómstólaráðs eftir nýrri upplýsingum en þær hafa ekki verið 

teknar saman. Því verða notaðar upplýsingar um heildarfjölda brota skipt eftir tegund 

frá árinu 2005.  

Dómstólaráð fer með fjárreiður héraðsdómstóla og er einn ársreikningur fyrir 

dómstólaráð og héraðsdómstóla. Í ársreikningi er gjaldaliðunum skipt eftir 

héraðsdómstólum. Í þessari greiningu var sú leið farin að nota heildartölur, bæði hvað 

varðar framlag hins opinbera og málafjölda. Það var ekki talið nauðsynlegt að taka 

kostnað og mál hjá hverjum héraðsdómi fyrir sig. 

Í töflu 8 sést að fíkniefnabrot eru 17,2% af heildarmálum hjá héraðsdómstólum. 

Fíkniefnamál eru næststærsti flokkurinn í málum héraðsdómstóla. Aðeins 

umferðarlagabrot eru stærri málaflokkur en þau eru um 1/3 af heildarmálum 

héraðsdómstóla. 

Tafla 8 Héraðsdómstólar – Brot  eftir tegund 2005 

Tegund brots Fjöldi Hlutfall af heildarmálum 

Fölsunarbrot 98 2,8% 

Kynferðisbrot 29 0,8% 

Manndráp & líkamsmeiðingar 237 6,7% 

Húsbrot 26 0,7% 

Auðgunarbrot 479 13,6% 

Brot er varða fjárréttindi 171 4,9% 

Umferðalagabrot 1176 33,4% 

Fíkniefnabrot 603 17,2% 

Áfengislagabrot 16 0,5% 

Tollalagabrot 31 0,9% 

Skattalagabrot 42 1,2% 

Vopnalög 55 1,6% 

Önnur brot 553 15,7% 

Alls 3516 100% 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Þó svo það mætti draga þá ályktun að afgreiðsla á málum vegna umferðalagabrota sé 

skjótari en vegna annarra mála þá verður samt sem áður stuðst við hlutfall 
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fíkniefnamála af heildarmálum. Það er gert vegna þess að ekki eru aðgengilegar 

upplýsingar um vinnustundir að baki einstakra mála eða málaflokka.  

Heildarframlög hins opinbera til héraðsdómstóla og dómstólaráðs árið 2009 voru 

971.500.000 kr. (Dómstólaráð, 2009, nóvember). Fíkniefnamál eru metin sem 17,2% af 

heildarverkefnum héraðsdómstóla. Því er metinn kostnaður vegna fíkniefnamála hjá 

héraðsdómstólum 167.098.000 kr.  

3.5 Fangelsismálastofnun ríkisins 

Fjórði og síðasti hluti refsivörslukerfisins eru stofnanir og embætti sem sjá um fullnustu 

refsinga en það eru Fangelsismálastofnun ríkisins og lögreglustjórar. 

Fangelsismálastofnun ríkisins er stjórnsýslustofnun og fer með daglegan rekstur 

fangelsismála í umboði dómsmálaráðherra. Fangelsismálastofnun starfar samkvæmt 

lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga en það eru lög sem leystu af hólmi eldri lög og 

reglugerðir um fullnustu refsinga. Fangelsismálastofnun sér um að þeir afbrotamenn 

sem hafa gerst brotlegir og verið dæmdir fyrir brot á lögum nr. 65/1974 um ávana- og 

fíkniefni, afpláni refsingu sína með afplánun í fangelsi ef brotin varða fangelsisvist 

samkvæmt úrskurði dómsvalda.  

Á Íslandi eru starfrækt sex fangelsi sem eru misstór og með misjafnar áherslur. 

Fangelsin eru allt frá því að vera móttökufangelsi upp í það að vera gæsluvarðhalds- og 

afplánunarfangelsi og til þess að vera opin fangelsi án múra og girðinga. Elsta fangelsi 

landsins er Hegningarhúsið á Skólavörðustíg. Það er aðallega notað sem 

móttökufangelsi fyrir fanga sem eru að hefja afplánun og er það vegna aðstöðuleysis 

sem skýrist af aldri fangelsisins en það var tekið í notkun árið 1874. Þó er það einnig 

notað sem afplánunarfangelsi fyrir fanga sem eru að afplána mjög stutta dóma. 

Fangelsið á Kópavogsbraut sér um vistun á öllum kvenföngum en samt sem áður eru 

einnig vistaðir karlfangar þar. Það er gert til að nýta það rými til fulls sem fangelsið 

býður upp á. Kvennafangelsið, eins og það er kallað í daglegu tali, var opnað í apríl 1989. 

Fangelsið á Litla-Hrauni er stærst íslenskra fangelsa með 55 fasta starfsmenn. Fangelsið 

var tekið í notkun árið 1929 og gegnir bæði hlutverki gæsluvarðhaldsfangelsis og 

afplánunarfangelsis. Fangelsið á Kvíabryggju byrjaði að taka á móti refsiföngum í 

afplánun árið 1963 en það hafði upphaflega verið notað til að vista menn sem greiddu 

ekki meðlagsskuldir eða barnalífeyri. Á Kvíabryggju er einkum reynt að vista menn sem 
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hafa lítinn sakaferil að baki eða það megi ætla að þeim sé treystandi að afplána þar, en 

fangelsið er opið að því leyti að það eru ekki rimlar fyrir gluggum né er það afgirt 

öðruvísi en venjulegt sveitabýli. Fangelsið á Akureyri hefur verið í notkun síðan 1978 en 

árið 2008 var tekið í notkun nýtt og endurbyggt fangelsi sem rúmar 10 fanga. Áður var 

hægt að vista 8 fanga þar alls en 9 í undantekningartilvikum. Að síðustu er svo fangelsið 

að Bitru en það er nýjasta viðbótin við fangelsi á landinu. Það var tekið formlega í 

notkun 14. maí 2010. Fangelsið er skilgreint sem opið fangelsi þar sem engar girðingar 

eða múrar afmarka fangelsið. Þar eru einungis vistaðir fangar sem hegða sér á ábyrgan 

hátt (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

3.5.1 Fangelsismálastofnun ríkisins og fíkniefnamál 

Fjöldi fanga sem luku afplánun árið 2009 og sátu inn í lok árs var 331. Af þeim voru 98 

fangar í afplánun vegna fíkniefnabrota. Ekki voru aðgengilegar upplýsingar um 

heildarfjölda fangadaga og fangadaga vegna fíkniefnabrota. Því er stuðst við 

aðgengilegar upplýsingar sem gefa eins raunhæfa mynd og kostur var.  

Tafla 9 Fangelsismálastofnun – Fjöldi fanga,  fíkniefnabrot og ríkisframlag 2009 

  
 Heildarfjöldi fanga 331 

Fangar í afplánun vegna fíkniefnabrota 98 

Hlutfall fanga í afplánun vegna fíkniefnabrota 29,6% 

Framlag ríkisins til Fangelsismálastofnunnar                      1.141.200.000 kr.  

Heimild: Fangelsismálastofnun ársreikningur 2009 og Hagstofa Íslands 

Í töflu 9 sést að hlutfall fanga í afplánun vegna fíkniefnabrota er 29,6%. Framlag hins 

opinbera til Fangelsismálastofnunnar var 1.141.200.000 kr. árið 2009. Metinn kostnaður 

vegna fanga í afplánun vegna fíkniefnabrota árið 2009 er því 337.795.200 kr. 

3.6 Tollstjóri 

Þann 1. janúar 2009 tóku í gildi ný tollalög nr. 147/2008. Með lagabreytingunni var 

landið gert að einu tollaumdæmi. Embætti tollstjórans í Reykjavík tók við réttindum og 

skyldum gagnvart tollvörðum sem voru starfandi hjá öðrum tollaembættum um landið 

fyrir lagabreytingu. Nafni embættisins var jafnframt breytt og er nú Tollstjóri. Fastir 
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starfsmenn embættisins voru 214 í lok árs 2009 og sumarstarfsmenn voru 63 það sama 

ár.  

Embættið heyrir undið fjármálaráðuneytið og er tollstjóri fjárhagslega ábyrgur 

gagnvart fjármálaráðherra fyrir rekstri þess. Hlutverk tollstjóra er margþætt en hefur 

verið skilgreint að fylgja eftir löggjöf um inn- og útflutning og skil á sköttum. 

Samkvæmt skipuriti eru tvö kjarnasvið og tvö stoðsvið. Kjarnasviðin eru 

innheimtusvið og tollasvið og stoðsviðin eru rekstrarsvið og mannauðssvið. Að auki er 

innra eftirlit og skrifstofa tollstjóra og hefur forstöðumaður gæðamála aðsetur þar.  

Forstöðumaður gæðamála vinnur að verkefnum sem miða að því að bæta 

stjórnunarhætti og ímynd embættisins. Helstu verkefni hans eru stefnumótun, 

verkefnastjórnun og verkefnavinna. Forstöðumaður vann að verkefnum vegna 

skipulagsbreytinga í upphafi árs.  

Innra eftirlit gerir úttekt á starfseminni og sér um að hún sé í samræmi við lög og 

fyrirmæli. Eftirlitið fylgist sérstaklega með að áhættustýring, verklagsreglur og innra 

eftirlit sé fullnægjandi. Það sér einnig um að fylgjast með öryggi upplýsingakerfa.  

Deildir undir innheimtusviði eru tvær, afgreiðsludeild og lögfræðideild. 

Afgreiðsludeild annast móttöku á greiðslum og ráðstöfun þeirra inn á viðeigandi 

gjaldaflokka og lögfræðideild sér um vanskilainnheimtu opinberra gjalda. 

Undir tollasviði eru sjö deildir. Meginhlutverk sviðsins er að sjá um að lögum um inn- 

og útflutning sé fylgt sem og sinnir sviðið eftirlitshlutverki vegna vöru- og fólksflutninga 

til og frá landinu. Greiningadeild er með sjö starfsmenn og sinnir ýmiskonar 

greiningarvinnu, skýrslugerð og eftirliti. Tollaeftirlitsdeild er með 58 starfsmenn víðs 

vegar um landið og af þeim eru þrír hundaþjálfarar. Deildin hefur eftirlit með inn- og 

útflutningi til og frá landinu. Hjá tollafgreiðsludeild eru 26 starfsmenn og þar af eru 

fimm hjá tollpóstinum. Hlutverk deildarinnar er að afgreiða og hafa eftirlit með 

tollafgreiðslu um land allt. 13 starfsmenn eru í Reykjavík og níu á Keflavíkurflugvelli. 

Þróunardeild sér um gerð verklagsreglna, leiðbeininga fyrir starfsmenn tollasviðs og 

gerð gátlista. Frá miðju ári 2009 hefur deildin annast undirbúning aðildarviðræðna við 

ESB.  

Rannsóknardeild annast rannsókn brota á tollalögum og aðstoðar ákæruvaldið við 

rannsókn tollalagabrota. Endurskoðunardeild kannar réttmæti upplýsinga og svarar 
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erindum vegna uppruna mála, annarra vara en sjávarfangs. Sjöunda og síðasta deildin 

undir tollasviði er lögfræðideild. Hlutverk hennar er uppkvaðning kæruúrskurða, ráðgjöf 

og upplýsingagjöf  vegna afgreiðslu erinda, gerð lögfræðilegra málefna, vinna að 

verklagsreglum, að senda út framverndaráætlanir til skráðra fyrirtækja, veiting ýmiss  

konar leyfa og uppboð á ótollafgreiddum vörum.  

Rekstrarsvið er stoðsvið  sem hefur umsjón með fjármálum embættisins, þróun og 

rekstri tollafgreiðslukerfa, tæknimál og innkaup tækja, vefsíðu, útgáfumál og 

skjalastjórn. Fimm deildir heyra undir sviðið. Það eru bókhaldsdeild sem sér um 

rekstrarbókhald embættisins og heldur utan um færslur vegna ríkissjóðstekna sem það 

innheimtir og skilar til ríkissjóðs. TTU-deild er deild tölvukerfa, tollafgreiðslu og 

upplýsingavinnslu. Þróun, breytingar, viðhald og rekstur tollkerfa, veitir þjónustu vegna 

umsjónarkerfa. Stór hluti af vinnu ársins 2009 var vegna breytinga hjá aðilum sem 

tengjast rafrænni tollafgreiðslu. Skjalastjórn og afgreiðsla rekstrarvöru vann allt árið 

2009 að innleiðingu mála- og skjalavistunarkerfa hjá embættinu. Starfsmenn 

deildarinnar árið 2009 voru tveir. Vefsetur og útgáfumál er deild sem sér um vefsíðu 

embættisins og útgáfumál. 

Mannauðssvið er stoðsvið sem fer með starfsmannamál og samræmingu vegna 

þeirra. Sviðið sér einnig um að styðja stjórnendur vegna málaflokksins. Almennt 

fræðslustarf og rekstur tollskólans heyra undir sviðið. Í lok árs 2009 voru fjögur 

stöðugildi hjá sviðinu (Tollstjóri, 2010). 

3.6.1 Tollstjóri og fíkniefnamál 

Að greina fíkniefnamál hjá tollstjóra er nokkuð umfangsmikið verkefni. Það skírist af 

fjölda deilda og starfsmanna hjá embættinu.  

Deildir sem koma beint að fíkniefnamálum heyra undir tollasvið. Það er 

greiningardeild, tollaeftirlitsdeild, tollafgreiðsludeild og rannsóknardeild.  

Greiningadeild kemur að fíkniefnamálum með gerð skýrslu um efni til framleiðslu 

fíkniefna, skráningu upplýsinga í Crime-Base, samstarfi með innlendum og erlendum 

stofnunum, greiningarvinnu og aðstoð vegna gegnumlýsingarbíls. Starfsmenn 

deildarinnar eru fimm. Hlutfall fíkniefnamála greiningardeildar er metið 40% eða 

jafngildi tveggja stöðugilda. 
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Hlutverk tollaeftirlitsdeildar er að fylgjast með inn- og útflutningi á vörum til og frá 

landinu. Árið 2009 skrifaði deildin 2260 skýrslur vegna haldlagningar varnings. 70 skip 

voru afgreidd og 2994 sérafgreiðslur voru vegna flugvéla sem höfðu viðkomu á 

flugvellinum.  

Í töflu 10 má sjá magn á haldlögðum varningi 2008 og 2009  eftir tegund. Upplýsingar 

um magn frá 2008 eru hafðar með til að sýna hve mikil aukning varð á magni haldlagðs 

varning 2009. Það er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að 2008 voru skrifaðar um 4000 

skýrslur vegna haldlagningar á varningi en aðeins 2260 árið 2009.  

Tafla 10 Tollstjóri – Magn haldlags varnings eftir tegund 2008 og 2009 

Tegund varnings sem var haldlagður Magn 2008 Magn 2009 

Áfengi (lítrar) 444 1579 

Hass (grömm) 542 244 

Ectasy töflur (stk.) 1921 9882 

Kókaín (grömm) 3 3887 

Amfetamín (grömm) 554 14844 

Vindlingar (stk.) 77570 135298 

Matvæli (kg) 755 1596 

Lyf (kg) 52 171 

Heimild: Tollstjóri, ársskýrsla 2009 

Magn af hassi, kókaíni og amfetamíni er gefið upp í grömmum. Ectasy töflur og 

vindlingar eru gefin upp í stykkjum. Magn áfengis er gefið upp í lítrum og magn lyfja og 

matvæla er gefið upp í kílóum.  

Til að meta hlutfall fíkniefnamála af heildarmálum vegna haldlagðs varnings var 

mælieiningum umbreytt í einingar sem eru sambærilegar. 2 lítrar af áfengi jafngilda 5 

grömmum af hassi, kókaíni og amfetamíni, 5 stykkjum af ectasy töflum, 200 stk 

vindlinga, 10 grömm af lyfjum og 5 kíló matvæla.  

Í töflu 11 má sjá haldlagðan varning eftir tegundum og magni 2009 og svo umreiknað 

í einingar miðað við gefnar forsendur.  
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Tafla 11 Tollstjóri –  Umbreytingar á mælieiningum í sambærilegar einingar 2009 

Haldlagður varningur eftir 
tegund 

Magn 2009 
Einingar miðað við gefnar 

forsendur 

Áfengi 1579 ltr. 790 

Hass 244 grömm 50 

Ectasy töflur 9882 stk. 1976 

Kókaín 3887 grömm 777 

Amfetamín 14844 grömm 2970 

Vindlingar 135298 stk. 676 

Matvæli 1596 kg. 319 

Lyf  171 kg 1710 

Alls 

 

9268 

Heimild: Tollstjóri, ársskýrsla 2009 

Heildarfjöldi eininga miðað við gefnar forsendur er 9268. Af þeim eru 1785 vegna 

löglegs varnings sem gilda tollalög um. 7483 einingar eru vegna fíkniefna og lyfja. 

Hlutfall fíkniefna er því metið 80,7% af heildarmagni 2009. Af 58 starfsmönnum 

tollaeftirlitsdeildar sinna 55 eftirliti með inn- og útflutningi á vörum til og frá landinu. 

Þrír starfsmenn sviðsins eru hundaþjálfarar en alls eru hundaþjálfarar embættisins sjö. 

Hlutfall fíkniefnamála sviðsins er 80,7% og gerir það um það bil 44 starfsmenn sviðsins 

vegna fíkniefnamála og svo þrír hundaþjálfararnir en það gerir 47 starfsmenn af 58 

sinna verkefnum vegna fíkniefnamála.  

Starfsmenn tollafgreiðsludeildar eru 26 og af þeim eru fimm starfsmenn tollpóstsins. 

Hlutverk tollpóstsins er að tollafgreiða tollpóst og hafa eftirlit með tilraunum til að 

smygla fíkniefnum. 1.726 sendingar voru sendar í lyfjaskoðun hjá Lyfjastofnun og voru 

1.315 bannaðar. 204 kæruskýrslur voru skrifaðar vegna smygltilrauna af þeim voru 40 

mál send til rannsóknardeildar tollstjóra og 164 send til lögreglu höfuðborgarsvæðisins. 

Heildarfjöldi tollafgreiðslna hjá tollpóstinum var 116.800 og af þeim voru 69.732 

gegnumlýstar. Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar má telja að 80% starfseminnar sé 

vegna eftirliti með fíkniefnasmygli. Það eru fjórir starfsmenn af fimm sem eru vegna 

fíkniefnamála hjá tollpóstinum.  
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Rannsóknardeild Tollstjóra sér um rannsókn á tollalögum, afgreiðslu brota með 

sektargreiðslum, samvinna við erlend tollayfirvöld og samstarf við ákæruvaldið vegna 

rannsóknar og afgreiðslu tollalagabrota (Tollstjóri, 2010).  

Í töflu 12 má sjá fjölda afgreiddra mála 2009 eftir afgreiðslu þeirra. Afgreidd mál voru 

176 og af þeim voru 16 mál send til lögreglu höfuðborgarsvæðisins. Óafgreidd mál í lok 

árs voru 183.   

 Tafla 12 Tollstjóri – Mál rannsóknardeildar eftir afgreiðslu 2009 

Mál rannsóknardeildar Fjöldi 

Afgreidd mál  176 

Málum lokið með sektargreiðslum og upptöku 133 

Málum lokið með sektargreiðslum án upptöku 4 

Mál send til endurskoðunar 48 

Mál send til lögreglu höfuðborgarsvæðisins 16 

Óafgreidd mál  183 

Heildarfjöldi mála 359 

Heimild: Tollstjóri, ársskýrsla 2009 

Það ætti að vera óhætt að gera ráð fyrir að flest mál sem eru send til lögreglu 

höfuðborgarsvæðisins séu vegna fíkniefna vegna þess að tollstjóri hefur heimild til að 

ljúka málum með sektargreiðslum og upptöku varnings. Mál sem eru send til 

endurskoðunar eru mál vegna álagningar gjalda. Hlutfall fíkniefnamála er heildarfjölda 

afgreiddra mála er 9,1%. 

Heildarfjöldi starfsmanna í deildum sem sinna fíkniefnamálum er 68. Af þeim eru 

metin 54 stöðugildi vegna fíkniefnamála. Fjöldi fastráðinna starfsmanna var 214 árið 

2009 og 63 sumarstarfsmenn. Það er ljóst að töluvert vantar upp á aðgengilegar 

upplýsingar til að meta kostnað embættisins vegna fíkniefnamála. Þar sem upplýsingar 

um starfsmannafjölda innheimtusviðs, tollasviðs og rekstrarsviðs eru ekki aðgengilegar 

eru metin stöðugildi vegna fíkniefnamála, 54, deilt í heildarfjölda fastráðinna 

starfsmanna, 214, og er útkoman 25,2%. Miðað við aðgengilegar upplýsingar er ekki 

hægt að fá nákvæmari nálgun á hlutfall verkefna hjá embætti tollstjóra vegna fíkniefna.  
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Heildarframlög hins opinbera til tollstjóraembættisins árið 2009 voru 1.864.800.000 

kr. (Tollstjóri, 2010). Metið hlutfall fíkniefnamála hjá embætti tollstjóra er 25,2% og út 

frá því er metinn kostnaður tollstjóra vegna fíkniefnamála 469.929.600 kr. árið 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

44 

  



 

45 

4 Lög um ávana- og fíkniefni 

Upphaf lagasetninga um fíkniefni eru ópíumlögin svokölluðu. Lög um ávana- og fíkniefni 

nr. 65/1974 sem tóku gildi þann 11. júní 1974 leystu af hólmi ópíumlögin frá árinu 1923. 

Þegar ópíumlögin voru sett fyrst tóku þau til tilbúnings og verslunar með ópíum. Þessi 

fyrstu lög sem voru sett á Íslandi varðandi fíkniefni voru að miklu leyti byggð á 

alþjóðlegri samþykkt frá Haag. Sú samþykkt var frá árinu 1912. Ástæða frestunar 

gildistöku laganna hér á landi má rekja til fyrri heimstyrjaldarinnar. Ísland varð ekki 

fullgildur aðili að alþjóðasamþykktinni fyrr en 1921. Áður en lögin um ávana- og fíkniefni 

voru sett árið 1974 tóku ópíumlögin breytingum tvisvar. Fyrst árið 1968 og svo aftur 

1970. Þessar breytingar lutu að því að gera hvers kyns meðhöndlun með fíkniefni 

refsiverð, þyngja viðurlög auk þess sem ákvæðum um eignarupptöku var bætt inn í. 

Dómsmálaráðuneytinu var einnig gefið meira svigrúm til að mæla fyrir um hvaða efni 

skyldu falla undir lögin.  

Nýju lögin sem tóku við af ópíumlögunum voru ítarlegri og viðameiri. Lagabálkurinn 

inniheldur sex greinar og hefur verið breytt með átta lagabreytingum síðan. Í 1. gr. 

laganna segir að ríkisstjórninni sé heimilt fyrir hönd Íslands að gerast aðili að 

alþjóðlegum samningum um ávana- og fíkniefni. Í 2. gr. segir að varsla og meðferð 

fíkniefna sé óheimil á íslensku forráðasvæði. Þar er einnig fjallað um heimildir ráðherra 

og ráðuneytis til að setja lög og reglur um efni sem er talin standa sérstakleg hætta af 

en eru ekki talin upp í 6. gr. laganna. Einnig er fjallað um undanþágur sem ráðherra er 

heimilt að veita frá 1. og 2. grein. 3. gr. Fjallar svo um heimildir ráðherra til að setja 

undanþágur í reglugerðir. Þessar undanþágur geta til dæmis snúið að meðhöndlun efna 

sem eru með ávana- og fíknihættu, megi engu síður nota á íslensku umráðasvæði í 

læknisfræðilegum og vísindalegum tilgangi. Þar segir að kaup og sala slíkra efna sé 

aðeins heimil lyfsölum og öðrum þeim sem ráðherra veitir leyfi til slíks. 4. gr. laganna 

fjallar um hráefni sem unnt er að vinna ávana- eða fíkniefni upp úr. Ef hægt er að vinna 

ávana- eða fíkniefni upp úr hráefninu þá gilda sömu ákvæði um þau og efni sem eru 

talin upp í 6. gr. laganna. 5. gr. laganna fjallar um refsingar vegna brota á lögunum. 

Hvort sem um er að ræða bein brot eða hlutdeild í brotum á lögum um ávana- og 

fíkniefni. Svo eins og kom fram hér að framan eru öll efni sem lögin ná yfir talin upp í 6. 

gr. laganna.  
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Það hafa verið gerðar alls átta breytingar á lögunum. Flestar varða þær refsiramma 

og mörk sektafjárhæða (Ríkislögreglustjórinn, e.d.). Í lögunum um ávana- og fíkniefni frá 

1974 er fjallað um viðurlög við brotum á þeim en þessi þau geta verið frá sektum og allt 

að sex ára fangelsi. Í lögin var bætt við ákvæðum er taka sérstaklega til stórfelldra brota. 

Refsirammanum var breytt og hann aukinn úr sex árum upp í 10 ár til að taka á 

stórfelldum og sérstaklega saknæmum brotum (Ríkislögreglustjórinn, e.d.). 
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5 Niðurstöður 

Í rannsókninni var leitast við að meta kostnað hins opinbera við að framfylgja lögum um 

fíkniefni árið 2009. Byrjað var á að fara yfir efni og aðferðir rannsóknarinnar. 

Skilgreining á kostnaðargreiningu sem aðferðarfræði rannsóknarinnar og gögn sem voru 

notuð við gerð útreikninga. Kostnaður var skilgreindur en sú skilgreining var 

grundvallarforsenda útreikninga. Kostnaðar- og ábatagreining var skilgreind og stuttlega 

fjallað um upphaf og sögu hennar.  

Öll embætti og stofnanir sem koma að því að framfylgja lögunum voru tekin til 

skoðunar og hlutfall verkefna tengd fíkniefnamálum metin. Við gerð útreikninga voru 

ársreikningar 2009 notaðir, ársskýrslur, tölfræði af vef Hagstofunnar auk annarra 

fyrirliggjandi gagna um rekstur stofnanna. 

Í töflu 13 eru niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman eftir embættum. Þar má sjá 

metið hlutfall fíkniefnamála hjá hverju embætti og metinn kostnað vegna þeirra árið 

2009. Upphæð á framlögum hins opinbera eftir embættum má sjá í töflu 13 sem og 

heildarframlög til allra embættanna sem samanlagt voru 11.824.650.838 kr. árið 2009.  

Metið hlutfall fíkniefnamála af heildarverkefnum allra embætta samanlagt er 14,4 %. 

Heildarkostnaður hins opinbera vegna fíkniefnamála er metinn 1.701.917.282 kr. árið 

2009.  
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Tafla 13 Hlutfall fíkniefnamála og metinn kostnaður eftir embættum 2009 

Embætti/Stofnun Framlög  2009 
Hlutfall 

fíkniefnamála Metinn kostnaður 
Ríkislögreglustjóri        1.432.553.985 kr.  15,5%        222.045.868 kr.  

Almenn lögregla        6.175.096.853 kr.  7,9%        494.406.214 kr.  

Ríkissaksóknari           135.100.000 kr.  4,4%            5.944.400 kr.  

Hæstiréttur           104.400.000 kr.  4,5%            4.698.000 kr.  

Héraðsdómstólar           971.500.000 kr.  17,2%        167.098.000 kr.  

Fangelsismálastofnun        1.141.200.000 kr.  29,6%        337.795.200 kr.  

Tollstjóri        1.864.800.000 kr.  25,2%        469.929.600 kr.  

 

     11.824.650.838 kr.  14,4 %     1.701.917.282 kr.  

Heimildir: Ríkislögreglustjóri, ársskýrsla 2009, ársreikningur ríkissaksóknara 2009, 

ársreikningur Hæstaréttar 2009, ársreikningur dómstólaráðs 2009, ársreikningur 

Fangelsismálastofnunnar 2009 og Tollstjóri, ársskýrsla 2009. 

Við gerð útreikninga ríkislögreglustjóra voru upplýsingar um verkefni deilda sem 

sinntu málum vegna fíkniefna opinberar en ekki hlutfall verkefna, fjölda vinnustunda 

eða starfsmannafjölda. Leitað var til Jóns F. Bjartmarz yfirlögregluþjóns eftir  

upplýsingum um starfsmannafjölda deilda sem komu að fíkniefnamálum og út frá þeim 

upplýsingum var hlutfallið metið. Metið hlutfall vegna verkefna tengd fíkniefnum var 

15,5% hjá embættinu árið 2009.  

Hjá lögregluumdæmum hefur tölfræði um mál eftir tegund ekki verið tekin saman 

fyrir 2009. Tölfræði frá 2008 um heildarfjölda mála og fjölda fíkniefnamála hjá hverju 

lögregluumdæmi var notuð til að reikna hlutfall fíkniefnamála. Meðaltal fíkniefnamála 

hjá lögregluumdæmum var 7,9%.  

Við gerð útreikninga hjá saksóknara voru upplýsingar um fjölda og tegundir mála hjá 

embættinu frá árinu 2008 notaðar þar sem tölfræði fyrir árið 2009 hefur ekki verið tekin 

saman. Mál skiptast í kærumál og áfrýjuð mál. Upplýsingar um fjölda mála og fjölda 

fíkniefnamála liggja fyrir en ekki eru aðgengilegar upplýsingar frá embættinu um 

hvernig hlutfallið á milli þeirra skiptist. Við gerð matsins voru fyrirliggjandi upplýsingar 

um meðferð kærumála og áfrýjaðra mála nýttar sem og heildarfjöldi mála og fjöldi 

fíkniefnamála hvers flokks fyrir sig. Einnig voru notaðar upplýsingar um fjölda 

umfangsmikilla mála hjá saksóknara við mat á hlutfalli fíkniefnamála hjá embættinu. 
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Vegið meðaltal á hlutfalli fíkniefnamála var reiknað miðað við gefnar forsendur um 

hlutfall hvers málaflokks fyrir sig. Hjá ríkissaksóknara var hlutfall fíkniefnamála metið 

4,4%. 

Hjá Hæstarétti var sama aðferðarfræði við að meta hlutfall fíkniefnamála og hjá 

ríkissaksóknara. Vegið meðaltal mála vegna fíkniefna var reiknað og sömu forsendur 

notaðar og hjá saksóknara. Hlutfall verkefna vegna fíkniefnamála var metið 4,5%. 

Ekki voru upplýsingar um mál skipt eftir tegund frá árinu 2009 hjá héraðsdómstólum. 

Nýjustu aðgengilegu upplýsingarnar voru frá árinu 2005. Ólíkt útreikningum hjá 

Hæstarétti þurfti ekki að reikna vegið meðaltal þar sem ekki þurfti að meta hlutfall á 

milli ólíkra málaflokka. Tölfræði héraðsdómstóla tók aðeins til heildarmála hjá öllum 

héraðsdómstólum skipt eftir brotum. Hlutfall fíkniefnamála af heildarmálafjölda hjá 

héraðsdómstólum var metið 17,2%. 

Hæsta hlutfall af verkefnum vegna fíkniefnamála var metið hjá Fangelsismálastofnun 

ríkisins eða 29,6%. Það vill segja að tæplega 1/3 af heildarkostnaði stofnunarinnar 2009 

er vegna fanga í afplánun vegna fíkniefnabrota. 

Ekki voru upplýsingar um starfsmannafjölda allra deilda tollstjóra en upplýsingar um 

fjölda fastráðinna starfsmanna voru aðgengilegar og upplýsingar um fjölda starfsmanna 

deilda sem koma að fíkniefnamálum. Þar sem upplýsingar um fjölda starfsmanna 

sviðanna voru ekki aðgengilegar var hlutfall verkefna vegna fíkniefna metið út frá 

metnum fjölda stöðugilda vegna fíkniefnamála.  

Hlutfall fíkniefnamála hjá öllum stofnunum samtals var metið 14,4%. 

Heildarkostnaður hins opinbera vegna fíkniefnamála árið 2009 er metinn 1.701.917.282 

kr. Í fjárlögum 2009 kemur fram að heildarútgjöld ríkisins voru 555.640.900.000 kr. árið 

2009. Útgjöld hins opinbera vegna fíkniefnamála eru metin 0,31% af heildarútgjöldum 

ríkisins.  
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6 Umræða 

Miðað við gefnar forsendur var hlutfall verkefna vegna fíkniefna metið 14,4% og 

kostnaður hins opinbera að fylgja eftir lögum um fíkniefni 1.701.917.282 kr. árið 2009. 

Eftirtalin embætti voru rannsökuð: embætti ríkislögreglustjóra, embætti 

ríkissaksóknara, Hæstiréttur Íslands, héraðsdómstólar, Fangelsismálastofnun ríkisins og 

embætti tollstjóra.  

Líklegt þykir að einhver skekkja sé í niðurstöðunum vegna skorts á upplýsingum. Ekki 

er ljóst hvort um ofmat eða vanmat á kostnaði er að ræða. Það er líklega misjafnt eftir 

embættum og stofnunum. Eðli og hlutverk þeirra er ólíkt og gerð útreikninga var 

miserfið. Greining á embætti ríkislögreglustjóra og embætti tollstjóra var einna erfiðust 

en niðurstöður útreikninga Fangelsismálastofnunnar þykja endurspegla hvað best 

raunkostnað hennar vegna fíkniefnamála árið 2009.  

6.1 Vandamál við greininguna 

Markmið rannsóknarinnar var að reikna út kostnað hins opinbera við að framfylgja 

lögum um fíkniefni árið 2009. Við mat á hlutfalli verkefna vegna fíkniefna og gerð 

útreikninga komu upp ákveðin vandamál. 

Fyrst má nefna skort á tölfræði frá árinu 2009. Til að leggja mat á hlutfall verkefna 

vegna fíkniefnamála var grundvallaratriði að hafa upplýsingar um heildarfjölda mála og 

fjölda fíkniefnamála. Í útreikningum hjá lögreglunni, saksóknara og hæstarétti var stuðst 

við tölfræði frá árinu 2008. Í tilfelli héraðsdómstóla var nýjasta aðgengilega tölfræðin 

um mál skipt eftir tegund frá árinu 2005. Vegna þess að tölfræði frá árinu 2009 var ekki 

aðgengileg hjá fyrrnefndum embættum má telja líklegt að niðurstöður útreikninga verði 

bjagaðar að einhverju leyti. Hins vegar er ekki talið líklegt að munurinn sé það mikill á 

milli ára að það hafi áhrif á marktækni niðurstaðna.  

Við mat á hlutfalli verkefna vegna fíkniefnamála hjá ríkislögreglustjóra og tollstjóra 

var engin tölfræði verkefna aðgengileg. Í þessum tilvikum voru verkefni embættisins 

greind ítarlega og starfsmannafjöldi deilda sem sinna fíkniefnamálum fundinn út. Út frá 

upplýsingum um starfsmannafjölda deilda var hlutfall verkefna vegna fíkniefna af 

heildarverkefnum metið. Aðferðarfræðin sem er notuð við útreikninga hjá 

ríkislögreglustjóra og tollstjóra er ólík þeirri sem var notuð á almenna lögreglu, 
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dómstóla og ríkissaksóknara annars vegar og Fangelsismálastofnunnar hins vegar. Það 

er vegna þess að hlutverk þeirra og eðli er frábrugðið hinum og aðgengilegar 

upplýsingar ólíkar.  

Þar sem aðgengileg tölfræði var sambærileg var gerð útreikninga með sama hætti. 

Hjá ríkissaksóknara og Hæstarétti voru upplýsingar um heildarfjölda kærumála og fjölda 

fíkniefnamála af þeim og heildarfjölda áfrýjaðra mála og fjölda fíkniefnamála af þeim. 

Þar þurfti að meta hver hlutur kærumála var annars vegar og hlutur áfrýjaðra mála hins 

vegar. Upplýsingar um meðferð kærumála og áfrýjaðra mála voru notaðar til að meta 

hlut hvors um sig. Úr því mati var vegið meðaltal fíkniefnamála af heildarmálum 

reiknað. Hjá ríkissaksóknara voru ítarlegar upplýsingar um heildarfjölda mála sem voru 

sérstaklega umfangsmikil og fjöldi fíkniefnamála tiltækar og voru þær einnig notaðar til 

að fá nákvæmara mat hjá saksóknara.  

Hjá Fangelsismálastofnun hafa upplýsingar um fjölda fangadaga vegna fíkniefnabrota 

árið 2009 ekki verið teknar saman. Því var stuðst við heildarfjölda fanga sem voru í 

afplánun í lok árs 2009 eða luku afplánun árið 2009 og fjölda fanga í afplánun eða sem 

luku afplánun vegna fíkniefnabrota. Fjöldi fangadaga vegna fanga í afplánun vegna 

fíkniefnabrota hefðu gefið nákvæmari niðurstöður. 

 Upplýsingar um vinnustundir eða kostnað einstakra deilda hafa ekki verið teknar 

saman hjá stofnunum og embættum sem voru til umfjöllunar.  Né hafa upplýsingar um 

vinnustundir vegna einstakra mála eða málaflokka verið teknar saman. Hlutfall 

fíkniefnamála af heildarmálafjölda endurspeglar ekki endilega kostnað vegna þeirra. Því 

má telja líklegt að niðurstöðurnar séu bjagaðar. Ekki er vitað hvort um ofmat eða 

vanmat á kostnaði er að ræða en það er þó trúlega misjafnt eftir embættum.  

Að lokum má nefna að við gerð kostnaðargreiningar getur skapast vandamál þegar 

utanaðkomandi aðili framkvæmir greininguna. Ef viðkomandi hefur ekki aðgang að 

annarri tölfræði og upplýsingum en sem eru opinberar getur það leitt til ónákvæmra 

niðurstaðna. Ítarlegar upplýsingar um hlutverk, verkefni, starfsmannafjölda og 

vinnustundir að baki ólíkra málaflokka þurfa að vera til staðar svo vel takist til. Einnig er 

mikilvægt að stofnanir taki saman og birti tölfræði sem varpar ljósi á rekstur þeirra. 

Greiningin verður nákvæmari eftir því sem rannsakandi öðlast dýpri þekkingu á 

innviðum rekstursins og til þess þurfa gögn, upplýsingar og tölfræði að vera aðgengileg.  
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6.2 Styrkleikar rannsóknarinnar og hugsanleg áhrif á stefnumótun 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að þetta er fyrsta greiningin sem skoðar 

heildarkostnað hins opinbera vegna fíkniefnamála. Þó svo líkanið sé ófullkomið þá veita 

niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar sem gætu vakið áhuga á frekari rannsóknum en 

góðar rannsóknir vekja oft upp fleiri spurningar en þær svara. 

Einnig kemur hún með nýtt sjónarhorn í heldur einsleita umræðu. Hingað til hefur 

opinber umræða litast af upphrópunum og fullyrðingum sem byggja oft ekki á 

rannsóknum um málaflokkin. Helstu rökin fyrir banni virðast vera að neysla fíkniefna  er 

vond og harðari aðgerða sé þörf gegn fíkniefnaglæpamönnum. Einnig hafa margir fullyrt 

að neysla myndi aukast ef til lögleiðingar kæmi. Sú staðhæfing er besta falli vafasöm. 

Það er ekki hægt að framkvæma rannsókn á því heldur er einungis hægt að bera saman 

þróun neyslu hjá löndum sem beita hörðum viðurlögum og löndum sem eru með vægari 

stefnu í fíkniefnamálum.  

Rannsóknin getur nýst við stefnumótun stjórnvalda varðandi fíkniefni en einnig má 

líta á hana sem upphaf að því að skoða raunverulegan kostnað og ábata sem fylgir banni 

og bera það saman við kostnað og ábata sem myndi hljótast af lögleiðingu. Aukin harka 

og fjárútlát stjórnvalda hefur hvorki skilað sér í minna framboði né í minni eftirspurn.  

Þvert á móti þá virðist harka glæpasamtaka aukast með aukinni hörku yfirvalda. Það 

ber vott um skynsemi að skoða aðra nálgun eða aðferðarfræði þegar sýnt þykir að sú 

sem hefur verið beitt er ekki að skila þeim árangri sem vænst er.  

6.3 Þættir fyrir frekari rannsóknir 

Ef yfirvöld taka lögleiðingu fíkniefna til umræðu þurfa að liggja fyrir ítarlegar rannsóknir 

á þeim þáttum samfélagsins sem yrðu fyrir áhrifum. Það er nokkuð víst að lögleiðing 

myndi hafa áhrif á hagkerfið í heild sinni. Hvernig áhrifin yrðu á kostnað og tekjur 

þjóðfélagsins, fyrirtækja og einstaklinga er efni sem þarf að rannsaka. Líklegt má telja að 

hagkerfið í heild yrði fyrir margskonar áhrifum. Vegna þess að verslun með fíkniefni er 

ólögleg verður til neðanjarðarhagkerfi þar sem háar fjárhæðir velta fyrir utan hagkerfið 

og fíkniefnainnflutningur veldur því að fjármagn lekur úr landi.  

Það má telja nokkuð ljóst að fíkniefnabann virðist ekki hafa áhrif á eftirspurn. 

Staðreyndin er sú að þrátt fyrir bann er fíkniefnaneysla til staðar og engar vísbendingar 
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eru um að dregið hafi úr neyslu með hertari lögum og auknu fjármagni. Lög sem banna 

fíkniefni virðast ekki hafa tilætluð áhrif, hvorki á framboð né eftirspurn.  

Lögleiðing fíkniefna er mikið hitamál en það er nauðsynlegt að upplýst og 

fordómalaus umræða eigi sér stað um raunveruleg áhrif. Til þess að það sé hægt þurfa 

að vera ítarlegar rannsóknir um möguleg áhrif lögleiðingar.  
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