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Hinn 7. desember 2018 voru sendar út umsagnarbeiðnir til 184 aðila, þar á meðal til 
allra sveitarfélaga á landinu, en ekki var send umsagnarbeiðni til Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. í Ijósi þess hve stóru hlutverk sveitarfélög gegna í 
framkominni aðgerðaráætlun telur sambandið mikilvægt að skila inn umsögn um 
þingsályktunartillöguna þrátt fyrir að umsagnartími sé liðinn.

Fram kemur í þingsályktunartillögunni að Alþingi álykti að ofbeldi sé alvarlegt 
þjóðfélagsmein sem vinna þurfi gegn með öllum tiltækum ráðum. Markmið 
þingsályktunartillögunnar sé að ísland verði í fararbroddi þegar kemur að 
aðgerðum gegn ofbeldi í samfélaginu og hvernig tekist er á við afleiðingar þess. 
Pað verði gert almennt með forvörnum og fræðslu, hugað verði að bættum 
viðbrögðum og málsmeðferð í réttarvörslukerfinu og unnið verði að valdeflingu 
þoienda með þverfaglegt starf að ieiðarljósí.

Aðgerðaáætlunin er fremur vönduð þar sem markmið eru skýrt afmörkuð, 
kostnaðarmetin og tilgreint er hver sé ábyrgðaraðili og samstarfsaðilar ásamt því 
að mælíkvarðar um árangur eru tilgreindir. Þó verður að teija að kostnaðaráætlanir 
fyrir flest verkefni séu vanáætlaðar og þarf að auka fjármagn töluvert ef árangur á 
að nást. Einnig er óljóst hvort kostnaðaráætlunin nái eingöngu utan um kostnað 
ríkisins við aðgerðaráætlunina eða hvort kostnaðaráætlunin eigi einnig að standa 
undir þeim kostnaði er samstarfsaðilar munu verða fyrir við vinnu og innleiðingu 
aðgerðaráætlunarinnar. Töluverð vinna mun eiga sér stað hjá sveitarfélögum við 
innleiðingu aðgerðaráætlunarinnar. Sambandið minnir á að samkvæmt 129. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 skal, ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi, 
stjórnvaldsfyrirmælum eða öðrum stefnumarkandi ákvarðanir af hálfu stjórnvalda 
ríkisins muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög, fara fram sérstakt mat á áhrifum 
þeirra á fjárhag sveitarfélaga. Sé kostnaðaráætlun aðgerðaáætlunarinnar einnig 
ætlað að standa undir þeim kostnaði er samstarfsaðilar ríkisins verða fyrir við 
innleiðingu er Ijóst að aukíð fjármagn er nauðsynlegt.

Einnig vekur athygli að Samband íslenskra sveitarfélaga er hvergi nefnt sem 
samstarfsaðili heldur er eíngöngu talað um sveitarfélög almennt. Sambandið hefur 
það lögbundna hlutverk skv. 98. gr. sveítarstjómarlaga að vera sameiginlegur 
málsvari sveitarfélaga á íslandi og því ástæða til að bæta sambandinu við sem 
samstarfsaðila þar sem það á við, enda séu viðkomandi verkefni fjármögnuð.

Almennt
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Athugasemdir við einstök atriði aðgerðaráætlunar

A. Vakning -  fræðsla og forvarnir

A.1. Fræðsla um ofbeldi til þeirra sem vinna með börnum í skóla, íþrótta- og 
æskulýðsstarfi.

Telja verður að kostnaðaráætlun sé vanáætiuð enda ólíklegt að hægt sé að fræða 
alla aðila er vinna með börnum í skóla, íþrótta- og æskulýðsstarfi fyrir 1-2 milljónir 
kr. á ári.

A.2. Þekking á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins verði efld og hann 
verði grundvöllur ístarfi með börnum.

Samkvæmt tillögunni skal barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna innleiddur í sem 
flesta skóla og sveitarfélög. Við slíka innleiðingu er eðlilegt að sambandið sé einn að 
samstarfsaðilum verkefnisins og er óskað eftir því að sambandinu sé bætt við þá 
upptalningu.

A.3. Gæðakröfur og vottun um fyrirmyndarstarf í íþrótta- og æskulýðsstarfi

í tillögunni kemur fram að kostnaðaráætlun sé „innan ramma". Auknar gæðakröfur 
á íþrótta- og æskulýðsstarf munu leiða til aukins kostnaðar fyrir þá aðila og óljóst er 
hvernig slíkt verði fjármagnað þar sem félagasamtök eru misjafnlega í stakk búin að 
taka á sig aukinn kostnað. Þar sem íþrótta- og æskulýðsstarf er almennt keyrt 
áfram af sjálfboðaliðastarfi er mikilvægt að styðja við innleiðingu á auknu 
gæðastarfi sérstaklega þegar vanræksla, oft á tíðum byggð á vanþekkingu eða 
tímaskorti, getur orðið til þess að stöðva opinber framlög til félaga sbr. umfjöllun 
um þetta markmið í greinargerð. Lagt er til að fjármagni sé sérstaklega varið í að 
styðja íþrótta- og æskulýðshreyfinguna við að ínnleiða nýjar gæðakröfur og vottun.

A.4. Fagráð eineltismála fyrir öll skólastig og íþrótta- og æskulýðsstarf

Fagráðið á að leiðbeina um gerð eineltisáætlana fyrir leikskóla, grunnskóla, 
framhaldsskóla og skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf en byggt verður á grunni 
núverandi fagráðs grunn- og framhaldsskóla. Telja verður að 2 milljónir kr. aukalega 
árlega sé of lág upphæð miðað við þann fjölda aðila er bætast við starfssvið 
fagráðsins, þ.e.a.s. allir ieikskólar landsins og íþrótta- og æskulýðsstarf kemur til 
viðbótar núverandi störfum.

A.6. Kennsla um kynheilbrigði og kynhegðun verði efld ígrunn- og framhaldsskólum

Ofangreindu verkefni er úthlutað 1 milljón kr. árlega en telja verður að slík fjárhæð 
dugi skammt miðað við þann fjölda skóla er verkefnið nær yfir og þann fjölda 
samstarfsaðila sem koma eiga að verkefninu.

A.7. Samræmd heilsuvernd skólabarna á landsvísu

Markmiðið er að nemendur fái samræmda skipulagða heilbrigðisfræðslu með 
áherslu á heilbrigða lífshætti og fjailað verði meðal annars um líkamann, 
líkamsímynd, kynþroska, kynheilbrigði, samskípti, kvíða, tilfinningar, hópþrýsting 
og geðheilbrigði ásamt ábyrgrar afstöðu til kynlífs, kláms og kynbundins ofbeldis. 
Mælikvarði á árangur er hins vegar eingöngu miðaður við prósentuhlutfall
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nemenda er fengið hafa fræðslu um kynþroska og kynheilbrigði í skipulagðri 
heiibrigðisfræðslu. Markmiðið virkar því mun víðtækara en mælikvarðinn sem 
settur er fram. Eínnig verður að telja að ólíklegt er að mikla breytingar verði á 
núverandi fræðslu ef ekki sé sett viðbótarfjármagn til verkefnisins.

B. Viðbrögð -  verklag og málsmeðferð

B.3. Heimildir stofnana og félagasamtaka tilað afla upplýsinga úrsakaskrá ríkisins

Sambandið fagnar þessari tillögu og telur það til mikilla bóta ef stofnanir og 
félagasamtök sem starfa með börnum geti aflað nauðsynlegra upplýsinga úr 
sakaskrá á einfaldan og öruggan hátt. í Ijósi þess að innan sveitarfélaga er fjöldi 
þeirra stofnana er starfa með börnum er óskað eftir því að sambandinu verði bætt 
við upptainingu á samstarfsaðilum.

C. Valdefling -  samstarf og samhæfing

C.3. Stuðningur við þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi

Sambandið fagnar því að unnið sé að stofnun þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur 
ofbeldis á Norðurlandi og tekur undir ábendingu Lögreglustjórans á Norðurlandi 
eystra um að mikilvægt sé að ráða starfsmann í heilt starf strax frá upphafi. Fullt 
starf eykur líkur á að til starfa komi hæfur einstaklingur sem hefur svigrúm til að 
sinna öllum þeim verkefnum sem fylgir því að setja upp nýja þjónustumiðstöð.

C.4.Viðbragðsteymi um sérhcefða ráðgjöf til þolenda ofbeldis á landsbyggðinni.

Sambandið fagnar því að sett sé saman umrætt viðbragðsteymi til að þjónusta 
landsbyggðinni og leggur áherslu á að verkefninu sé tryggð fullnægjandí fjáröflun 
frá upphafi.

C.10. Samræmd velferðarþjónusta fyrir þolendur mansals fest í sessi.

Kostnaðaráætlun verkefnisins er 3 milljónir króna árlega en Ijóst er að erfitt er að 
áætla kostnað þar sem kostnaður við verkefnið miðast við fjölda einstaklinga sem 
leita þjónustu vegna mansals. Tryggja verður að ef viðamikil mál koma upp eða 
fjölgun verður á þjónustuþegum á grundvelli þessa verkefnis að Bjarkarhlíð fái 
viðbótarfjármagn svo önnur þjónusta og verkefni er Bjarkarhlíð er falið í þessari 
aðgerðaráætlun skerðist ekki.
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Lokaorð

Áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess er 
metnaðarfullt verkefni þar sem takast á við þann mikla vanda sem ofbeldi í 
samfélaginu er. Til að áætlunin nái raunverulegum árangri þarf annars vegar að 
vera til staðar nægt fjármagn frá upphafi og hins vegar góð samstaða meðal 
samstarfsaðila um mikilvægi þess að fylgja aðgerðaáætluninni. Sambandið telur 
áætlunina jákvætt skref og að sveitarfélög hljóti almennt að vera jákvæð fyrir 
samstarfi við framfylgd hennar. Sambandið hvetur til þess að
þingsályktunartillagan verði samþykkt að teknu tilliti til framangreindra 
athugasemda.

Fulltrúar sambandsins eru reiðubúnir, eins og ávallt, til að veita nánari skýringar á 
umsögninni ef þess er óskað.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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