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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin
2017-2021 með áherslu á börn og barnafjölskyldur, 813. mál. á 145.
Igjþ-

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 24. ágúst sl., þar sem óskað var 
eftir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint þingmál.

í upphafi er rétt að koma á framfæri athugasemdum við það fyrirkomulag, að af 65 
umsagnarbeiðnum frá nefndasviði, voru engar umsagnarbeiðnir sendar á 
sveitarfélögin. Samband íslenskra sveitarfélaga er sameiginlegur málsvari sveitarfélaga í 
landinu samkvæmt 1. mgr. 98. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Engu að síður er 
mikilvægt að hvert sveitarfélag fái tækifæri til þess að koma á framfæri ábendingum og 
athugasemdum við stefnumótandi áætlanir Alþingis sem er ætlað að vera leiðarljós í 
málefnum barna og barnafjölskyldna. Sem stjórnvöld munu sveitarfélögin verða 
burðarásinn í innleiðingu stefnunnar og þróun framkvæmdaáætlunar um 
fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 á sviði húsnæðismála, fræðslumála, 
félagsþjónustu og íþrótta- og æskulýðsmála og samþættingu grunnþjónustu innan 
hvers sveitarfélags.

Almennt um tillöguna

Sveitarfélögin áttu fulltrúa í verkefnisstjórninni sem var skipuð hinn 16. september 
2013 og vann að efni þingsályktunartillögunnar. Þá skilaði sambandið inn umsögn um 
drög að tillögunni til velferðarráðuneytisins, dags. 2. október2015.

Þingsályktunartillagan er unnin í samræmi við stefnuyfirlýsingu nkisstjómarinnar og 
var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins hafður að leiðarljósi í starfi 
verkefnisstjórnarinnar. Sambandið telur framkomna þingsályktunartillögu fela í sér 
mörg jákvæð skref í átt að betra fjölskylduvænu samfélagi, en leggur einnig áherslu á 
mikilvægi þess að framkvæmdaáætlun af þeim toga sem um ræðir feli í sér raunhæf 
markmið og skýra forgangsröðun. Ekki nægi að leggja fram drög að óskalista fyrir 
fjölskylduvænt samfélag þar sem börn og bamafjölskyldur búi við jöfn tækifæri þegar 
ekki sé gert ráð fyrir viðbótarfjármagni í því samhengi.

Að áliti sambandsins er ánægjulegt að sjá breytingar frá upphaflegum drögum við 
grein F6, sem fjallar um börn á unglingsaldri með fjölþættan vanda. í 
framkvæmdaáætluninni er kveðið á um skýra ábyrgðarskiptingu á milli barnaverndar 
og geðheilbrigðisþjónustunnar við 18 ára aldur. Með því móti megi tryggja samfellu í 
stuðningi við þessi börn. Hins vegar er það gagnrýnivert að ekki er gert ráð fyrir 
viðbótarfjármagni í kostnaðarmati sem fylgir með framkvæmdaráætluninni og einungis 
gengið út frá því að úrræðið muni haldast innan ramma fjárlaga. Sambandið vekur 
athygli velferðarnefndar á að í vinnu við endurmat á yfirfærslu málefna fatlaðs fólks var
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áætlað að kostnaður við búsetuúrræði fyrir þau 8-12 börn sem glíma við mestar geð- 
og þroskaraskanir geti numið allt að 400 m.kr. á ári. Engir fjármunir fluttust til 
sveitarfélaganna við yfirfærsluna til þess að sinna þessum hópi, né er gert ráð fyrir 
fjármagni í kostnaðarmati. Sé gert ráð fyrir því að sveitarfélögin sinni þjónustu við þessi 
börn innan málaflokks fatlaðs fólks þarf fjárveiting að koma til í samræmi við 
íramangreint, eítir atvikum með fiutningi fjárheimiida frá stofnunum ríkisins. Áð mati 
sambandsins kemur til greina að fjárveitingin renni í sérstakan sjóð sem nefnd 
sérfræðinga myndi gera tillögur um úthlutun úr á hverju ári.

Um mat á kostnaðaráhrifum

Framkvæmdaáætlun fjölskyldustefnu mun hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélögin. Alls 
eru aðgerðirnar 32 talsins og er gert ráð fyrir samvinnu og samráði með 
sveitarfélögunum í 24 þeirra. í þingsályktunartillögunni kemur fram að hver aðgerð 
hefur að geyma sett markmið sem eru tímasett og kostnaðargreind. Svo virðist hins 
vegar sem ekki hafi farið fram mat á áhrifum framkvæmdaáætlunarinnar á fjárhag 
sveitarfélaga skv. 129. gr. sveitarstjórnarlaga.

Yfirumsjón með eftirfylgd og framkvæmd stefnunnar er í höndum félags- og 
húsnæðismálaráðherra, sem ber ábyrgð á því að framangreint mat fari fram. Hér er um 
að ræða forgangsröðun verkefna og fjármuna þar sem stefna ríkisstjórnarinnar ætti að 
vera nokkuð hnitmiðuð um atriði sem eru hvað brýnust. Ekki geturtalist nægjanlegt að 
gera ráð fyrir því að ný úrræði, aukin fræðsla og setning aðgerðaráætlana sem ætlað er 
að ná árangri á næstu fjórum árum, rúmist innan ramma fjárlaga.

Athugasemdir við tillöguna

D. Frístundastarf barna

Fjórða málefnasviðið fjallar um aðgerðir er varða frístundastarf barna en fjölbreytt 
frístundastarf er mikilvægur þáttur í þroska hvers einstaklings. Það er vel að börn njóti 
þess að fá að stunda íþrótta- og tómstundastarf að vild. Hins vegar virðist það færast í 
vöxt að foreldrar lendi í vandræðum með að greiða þau gjöld sem frístundastarfinu 
fylgir. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur ekki upplýsingar um hversu margir 
foreldra eiga annars vegar í vandræðum með að greiða gjöldin og hins vegar hve 
margir foreldrar hafa fengið fjárhagsaðstoð vegna þess. Sambandið telur þó fullvíst að 
þessi hópur sé ört stækkandi. Ekki sé lengur hægt að tala um vandamál sem einskorðist 
við efnaminni fjölskyldur, þar sem að gjöld vegna hvers kyns frístunda, hvort sem er í 
íþróttum eða listnámi, hafa farið hækkandi með árunum.

Á sama hátt þarf að huga að möguleikum barna til þátttöku f skipulögðu frístundastarfi 
utan skólatíma í sumarfríum. Æskilegt er að veita framboð yfir sumartímann á því verði 
sem foreldrar hafa tök á að greiða. Hins vegar er ekki hægt að gera ráð fyrir því að 
sveitarfélögin fari í aukinn kostnað vegna þessa til niðurgreiðslu á þjónustu sem 
stjórnvöld vilja tryggja fyrir alla. Vel flest sveitarfélög bjóða upp á frístundastarf og gerir 
tillagan ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi, þ.e. að foreldrar greiði lágmarksgjald fyrir 
þátttöku barna sinna í frístundastarfi f sumarfrfum. Hins vegar verður ekki gengið útfrá 
því að verið sé að skylda minni sveitarfélög til þess að halda úti frfstundarstarfi á 
sumrin.
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F.8. Ofbeldi á heimilum barna

Samband íslenskra sveitarfélaga fagnar því sérstaklega að unnið verði að áætlun á 
landsvísu sem miðar að því að bæta verklag þegar um er að ræða ofbeldi á heimilum, 
með það að markmiði að tekið verði á vandanum með aðkomu fulltrúa 
barnaverndaryfirvalda og lögreglu þar sem gerandinn er fjarlægður af heimilinu. Þá sé 
mikilvægt að áætlunin feli jafnframt í sér áætlun um eftirfylgd í málum barna sem 
verða vitni að ofbeldi á heimili eða eru þolendur ofbeldis. í vor var hafist handa við 
rannsókn sem er ætlað að meta kostnað þjóðfélagsins vegna heimilisofbeldis, en sé 
miðað við umfangið í þeim löndum sem íslendingar bera sig gjarnan saman við, er 
talið að kostnaðurinn geti numið milljörðum króna árlega. Kostnaðurinn er af ýmsum 
toga, þar sem birtingarmynd heimilisofbeldis er margvísleg. Aðilar sem gætu þurft að 
bregðast við eru til að mynda lögregla, dómstólar, sjúkraflutningamenn, starfsfólk 
sjúkrahúsa, sálfræðingar, félagsráðgjafar, barnaverndarfulltrúar og starfsfólk 
velferðarsviðs. Sé annars konar kostnaður skoðaður má nefna að þolendur 
heimilisofbeldis eru líklegri til þess að búa við fleiri heilsufarsleg vandamál heldur en 
einstaklingar sem ekki hafa reynslu af slíku. Þá gefi langtímarannsóknir til kynna að 
börnum, sem alast upp við heimilisofbeldi, er hættara við að þróa með sér langvarandi 
sálræn og félagsleg vandamál, s.s. þunglyndi, kvíða, sektarkennd, misnotkun áfengis 
og vímuefna.

Lokaorð

Samband íslenskra sveitarfélaga óskar eftir því að eiga fund með velferðarnefnd 
Alþingis, til þess að ræða nánar þær athugasemdir sem fram koma í umsögn þessari.

Virðingarfyllst 
SAM BAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

/

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri
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