
Mannauðsstefna
Tekur til allra starfsmanna

með lögum skal land byggja

ráðningar 
 
Unnið er samkvæmt skilgreindu ráðningarferli. Við ráðningar er  
sóst eftir hæfu, traustu og áhugasömu fólki sem skilar árangri.  
Unnið er að því að jafna hlut kvenna og karla í mismunandi  
störfum og starfsstigum innan lögreglunnar. Móttaka nýrra 
starfsmanna skal vera skilvirk og fagleg. Við starfslok skal  
unnið samkvæmt skilgreindu ferli. 
 

starfsumhverfi
 
Áhersla er lögð á öryggi starfsmanna, heilsuvernd  
og að starfsumhverfið uppfylli kröfur um vinnuvernd.
 
 

vinna og einkalíf 
 
Lögð er jöfn áhersla á andlega, líkamlega og félagslega þætti 
heilsunnar. Starfsmenn eru hvattir til að leggja rækt við eigin  
heilsu og boðið er upp á fjölbreyttar aðgerðir sem beinast ekki 
eingöngu að einstaklingum heldur einnig að vinnustaðnum og 
skipulagi hans. Leitast er við að skapa starfsmönnum, körlum  
jafnt sem konum, aðstæður til að samræma starfsskyldur sínar  
og fjölskylduábyrgð, þannig að jafnvægi ríki. 
 
 

starfsþróun 
 
Starfsþróun er sameiginlegt verkefni allra starfsmanna og stuðlað  
er að því að starfsmenn viðhaldi þekkingu sinni. Lögð er áhersla á  
að konur og karlar fái tækifæri til að taka framförum og takast á við 
ný verkefni. Árleg starfsmannasamtöl stuðla að markvissri endurgjöf 
og starfsþróun. 
 

samskipti 
 
Áhersla er lögð á samheldni, traust og góðan starfsanda. Einelti, 
kynferðisleg og kynbundin áreitni og önnur óviðeigandi hegðun  
er litin alvarlegum augum og hún ekki liðin.

leiðarljós starfsmanna 
 
Starfsmenn lögreglu skulu hafa að leiðarljósi að þjóna samfélaginu 
af virðingu, háttvísi, heiðarleika, hlutlægni, réttsýni, nærgætni, 
trúmennsku, þagmælsku og fagmennsku. 
 
 
 
 

miðlun upplýsinga 
 
Upplýsingagjöf til starfsmanna skal vera skilvirk og gagnvirk. 
 
 

starfsemi lögreglu 
 
Hlutverk lögreglu er að gæta almannaöryggis og tryggja  
réttaröryggi allra borgara, stemma stigu við afbrotum og vinna 
að uppljóstrun brota. Henni ber að halda uppi allsherjarfriði og 
almannareglu.  
 
Starf lögreglu skal byggjast á því sem mælt er fyrir um í lögum, 
öðrum réttarreglum og fyrirmælum um verklag sem gildir hér  
á landi. Áhersla er lögð á góða siði, traust og virðingu. 
 

góðir starfshættir 
 
Starfsmenn lögreglu skulu sýna árvekni og gæta fyllsta trúnaðar  
um störf sín. Þeir bera ábyrgð á störfum sínum og fyrirmælum  
sem þeir gefa. Starfsmenn lögreglu skulu virða það að allir eru  
jafnir fyrir lögum, óháð kynvitund, kynhneigð, fötlun, þjóðerni,  
trú, lífsskoðun eða menningu.  
 
Starfsmenn lögreglu skulu gæta þess að aðhafast ekkert í starfi  
sínu eða utan þess sem getur orðið þeim til vanvirðu eða álitshnekkis 
eða varpað getur rýrð á það starf sem þeir vinna. Gæta skal þess að 
hver maður er saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð. Rannsaka 
skal jöfnum höndum og af hlutleysi þau atriði sem benda til sýknu  
og sektar.
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