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Allsherjar- og menntamálanefnd sendi ofangreint frumvarp til umsagnar til 
haghafa og annarra aðila hinn 17. nóv. sl. Fresturtil þess að skila umsögn var 
25. nóv. sl. Samband íslenskra sveitarfélaga biðst velvirðingar á því hversu 
seint umsögn berst nefndinni. Frumvarpið hefur áður verið senttil umsagnar, í 
lok árs 2012 og sl. haust. Það er nú aftur lagtfram með fáeinum breytingum.

Almennt um frumvarpið

í upphafi vill Samband íslenskra sveitarfélaga benda á að í ýmsum greinum 
frumvarpsdraganna verður ekki séð að fram hafi farið sú stefnumarkandi 
endurskoðun á gildandi lögum, sem vikið er að í greinargerð. Þar sem lögin 
komu á sínum tíma inn í lagasafnið sem hálfgerð þýðing á dönskum lögum 
um sama efni, hefði verið æskilegt að tryggja að ný löggjöf færði fram 
heildarsýn á málaflokkinn að teknu tilliti til réttarþróunar fremur en að Iáta 
sitja við lágmarksbreytingar á gildandi lögum. Tekið er undir það sem fram 
kemur í greinargerð að mikilvægt sé að frelsissviptir einstaklingar fái skýr svör 
um réttarstöðu sína af lestri laganna. Það markmið næst hins vegar ekki ef um 
mörg veigamikil atriði er einungis fjallað í reglugerðum.

Þá vill sambandið vekja athygli allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis á 
veikri stöðu þeirra einstaklinga sem bfða afplánunar. Er staða þeirra með 
þeim hætti að þeir geta ekki ráðið sig í vinnu eða gert ráð fyrir að fá leyfi frá 
vinnu, þar sem þeir bíða eftir því að verða boðaðir í afplánun.

í þessari umsögn hefur sambandið rýnt í efni frumvarpsins út frá 
ábyrgðarskilum milli fangelsisyfirvalda og félagsþjónustu sveitarfélaga, 
einkum hvað varðar tilkall til fjárhagsaðstoðar skv. lögum nr. 40/1991, um 
félagsþjónustu sveitarfélaga.

Umsóknir fanga í afplánun um fjárhagsaðstoð sveitarfélags

Félagsþjónustunefnd sambandsins hefur í umfjöllun sinni um grá svæði í 
verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga fjallað um stöðu fanga, sem afplána 
refsivist, en sækja um fjárhagsaðstoð frá sínu sveitarfélagi m.a. vegna 
tannlæknakostnaðar. Tilefni umfjöllunarinnar var álit umboðsmanns Alþingis, 
nr. 5335/2008, í máli þar sem félagsmálaráð Akureyrarbæjar hafði synjað 
fanga um styrk vegna gleraugnakaupa og tannlæknakostnaðar út frá því 
sjónarmiði að sá sem afplánar fangelsisrefsingu eigi ekki rétt á fjárhagsaðstoð 
frá lögheimilissveitarfélagi sínu á grundvelli laga nr. 40/1991, um
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félagsþjónustu sveitarfélaga. Úrskurðarnefnd félagsþjónustu staðfesti 
niðurstöðuna en í áliti sínu komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu, að 
núgildandi ákvæði Iaga nr. 49/2005, um fullnustu refsinga, mæltu ekki fyrir 
um skyldur fangelsisyfirvalda til að veita föngum almenna aðstoð til að standa 
undir framfærsluskyldu sinni, þ.m.t. útgjöld vegna nauðsynlegrar 
heiIbrigðisþjónustu eins og tannviðgerða. Var afstaðan sú að lögin gerðu 
almennt ekki ráð fyrir því að fangar séu „á framfæri ríkisins" á meðan þeir eru 
í afplánun.

Að mati Sambands íslenskra sveitarfélaga, sýnir mál af þessu tagi þá augljósu 
meinbugi sem eru á Iögum um fullnustu refsinga og þörfina á að skýrt sé 
kveðið á um réttarstöðu fanga og greint með tæmandi hætti hvaða áhrif 
frelsissvipting af hálfu ríkisvaldsins hafi á réttindi og skyldur þeirra sem fyrir 
henni verða.

í umsögn Tryggingastofnunar um frumvarpsdrögin kemur fram að samkvæmt 
56. gr. almannatryggingalaga nr. 100/2007, er gert ráð fyrir því að 
Iífeyrisgreiðslur til bótaþega sem eru dæmdir til fangelsisvistar skuli falla niður 
eftir fjögurra mánaða samfellda fangelsisvist eða dvöl á stofnun. Ekki hefur 
verið talið að fyrrgreint ákvæði almannatryggingalaga, um að Iífeyrisgreiðslur 
TR til fanga falli niður, stangist á við jafnræðisreglu. Hafa ber einnig í huga að 
á móti afplánun kemur tiltekið fjárhagslegt hagræði með því að viðkomandi 
einstaklingi er tryggt húsaskjól, fæði og vasapeningar.

Hins vegar verður ekki dregin skýr ályktun út frá þeirri umsögn um að ákvæði 
almannatryggingalaga séu til marks um meginreglu sem feli í sér að 
ríkisvaldið taki yfir framfærsluskyldur hins frelsissvipta. Af þessu leiðir að lög 
um fullnustu refsinga þurfa að vera skýr hvað varðar áhrif frelsissviptingar á 
framfærsluskyldu,aðgang að heilbrigðisþjónustu, þ.m.t. tannlæknaþjónustu og 
sambærileg mál.

Tillaga sambandsins

Vandamál í tengslum við afbrot eru margþætt og snerta ekki aðeins lögin og 
framkvæmd þeirra, heldur ekki síður félags- og heilbirgðiskerfið. Það skiptir 
sveitarfélögin máli að vel sé staðið að fangelsismálum á íslandi. Framangreint 
ber þess merki að grátt svæði sé til staðar á milli ríkis og sveitarfélaga þegar 
fangar í afplánun sækja um fjárhagsaðstoð frá lögheimilissveitarfélagi. Þrátt 
fyrir fyrrgreint álit umboðsmanns Alþingis er afstaða sambandsins skýr um að 
á meðan á afplánun refsidóma stendur sé það á ábyrgð fangelsisyfirvalda að 
gæta að andlegu jafnt sem líkamlegu heilbrigði fanga. Þetta er atriði sem 
löggjafinn þarf að skýra betur í þessum lögum. Af því tilefni leggur sambandið 
áherslu á að nýtt ákvæði bætist í frumvarpið við ákvæði 29. gr. frumvarpsins 
(núgildandi 22. gr. laganna) sem gæti hljóðað svo:

„Fangi í  afp/ánun getur ekki sótt um fjárhagsaðstoð samkvæmt lögum um 
félagsþjónustu sveitarféíaga á meðan afpíánun varir".

í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 49/2005, kom fram 
að gert væri ráð fyrir að fangelsismálastofnun sæi um að í fangelsum væri fyrir 
hendi viðunandi aðstaða fyrir heilbrigðisþjónustu fanga. Ekki var þó 
sérstaklega kveðið á um einstaka þætti heilbrigðisþjónustu í þeirri
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greinargerð, s.s. tannlæknaþjónustu og hver skuli bera kostnað af henni. Um 
þetta atriði hafi þó verið fjallað í áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 
102/1989 í gildistíð eldri laga um fullnustu refsinga. Umboðsmaður taldi það 
annmarka á lögunum að ekki væri skýrt kveðið á um hver ætti að bera 
kostnað af tannlæknaþjónustu fanga.

Að mati sambandsins verði að líta svo á að þessir dómfelldu einstaklingar 
sem hlotið hafa fangelsisrefsingu, teljist á forræði og ábyrgð ríkisins á meðan 
afplánun varir, en ekki á forræði sveitarfélaganna. Þannig sé frelsi þeirra skert 
með ýmsum hætti, s.s. þurfa þeir að þola Ieit við almennt eftirlit og 
heimsóknir og hlíta fyrirmælum fangelsismálastofnunarinnar á 
afplánunartíma. Að afplánun lokinni geta fangar síðan átt rétt á fjárhagsaðstoð 
frá sínu sveitarfélagi.

Lög um fullnustu refsinga er löggjöf um réttindi fanga og skyldur þeirra. í Ijósi 
þessa er mikilvægt að löggjöf þessi sé skýr, og að tekin verði afstaða til 
framangreindra atriða í frumvarpinu svo frelsissviptir einstaklingar og öðrum 
sem hefur verið gert að sæta refsingu öðlist réttmætar væntingar við lestur 
laganna og beri sig eftir aðstoð til rétts aðila eða stofnunar sem ábyrgð ber á 
velferð þeirra við afplánun.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

í 24. gr. er vikið að meðferðaráætlun fyrir fanga í afplánun með svipuðum 
hætti og gert er í gildandi lögum. Enda þótt ákvæðið sé ekki í þeim kafla sem 
Iýtur að réttindum og skyldum fanga, verður ákvæðið vart Iesið með öðrum 
hætti en þeim að hver og einn afplánunarfangi eigi tilkall til þess að slík 
einstaklingsbundin áætlun sé gerð. í greinargerð kemur hins vegar fram að 
Fangelsismálastofnun hafi ekki haft burði til þess að gera meðferðaráætlun 
fyrir alla fanga eins og gildandi lög gera ráð fyrir. Verkefnið hafi ekki verið 
kostnaðarmetið á sínum tíma og lagabreytingunni ekki fylgt aukið fjármagn til 
þess að standa undir þjónustunni.

Sambandið Ieggur áherslu á að slíkar einstaklingsbundnar áætlanir séu í 
öllum tilvikum gerðar, í því skyni að bæta heilsu og félagslega stöðu
afplánandi fanga. Markmið áætlunar sé m.a. að þeir séu betur í stakk búnir að
koma aftur út í samfélagið að afplánun lokinni. Sá undirbúningur dregur úr
líkum á því að fangi þurfi að leita ráðgjafar og aðstoðar hjá félagsþjónustu
sveitarfélaga og er án nokkurs vafa skynsamleg ráðstöfun út frá 
forvarnarsjónarmiðum, auk þess að byggja á samfélagslegu hlutverki refsinga. 
Hins vegar er það áhyggjuefni að í umsögn fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins er þess hvergi getið að bæta þurfi við fjárveitingum til 
Fangelsismálastofnunar svo þessar áætlanir verði gerðar og gangi eftir. Ófært 
er að vísa til þess að svo mikilvægur þáttur í starfseminni sé talinn rúmast 
„innan ramma" fjárheimilda stofnunarinnar.

í 27. gr. er rætt um þóknun fyrir ástundun vinnu eða náms og greiðslu 
dagpeninga. Að mati sambandsins er áríðandi að þetta ákvæði byggi á 
heildarhugsun um það, undir hvaða liðum endurgjaldi fyrir vinnu/nám og 
dagpeningum er ætlað að standa. Er hugsunin sú að þessum fjárhæðum sé 
ætlað að standa undir þeim þáttum við almenna framfærslu og athöfnum
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daglegs lífs sem ekki er mætt af fangelsisyfirvöldum? Eða er einungis rætt um 
að fjárhæðir dugi fyrir hluta slíkra útgjalda?

Samband íslenskra sveitarfélaga telur að skoða þurfi ákvæðið betur og bendir 
á að ef til vill fari betur á því að tala um endurgjald en „þóknun" og að taxtar 
séu gefnir út fremur en að „gjaldskrá" sé sett. Vísa ætti til þess að taxtar séu 
ákvarðaðir á hlutlægum forsendum, t.d. á grundvelli neysluviðmiöa sem 
mótuð hafa verið. Er það nauðsynlegt til þess að tryggja gegnsæi um þá þætti 
sem horft er til. Jafnframt er nauðsynlegt að fram komi í ákvæðinu að sé gerð 
breyting á því sem fjárhæðinni er ætlað að standa undir skuli fangelsisyfirvöld 
jafnframt taka afstöðu til þess hvað komi þá á móti. Þetta er sérstaklega brýnt 
gagnvart heiIbrigðisþjónustu (t.d. tannlækningum) en einnig ef viðmiðum er 
breytt um það sern fanga í afplánun er ætlað að hafa með sér að heiman frá 
við upphaf afplánunar.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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