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Athugasemdir við stjórnartillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019-2022 um 
aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Lögð fram á 149. löggjafarþing 2018-2019, 
þingskjal 550 — 409. mál.

Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum fagnar ffamkominni aðgerðaáætlun gegn ofbeldi sem 
er í senn þörf og nauðsynleg. Að mati embættisins er afar mikilvægt að stjómvöld setji ffam 
heildstæða aðgerðaáætlun gegn ofbeldi. Efni þeirrar aðgerðaáætlunar sem lögð hefur verið fram 
af hálfu rikisstjómarinnar, sbr. þingskjal 550, nær því þó ekki, að mati embættis 
lögreglustjórans á Suðumesjum, að vera heildstæð og nefnir sem dæmi að í aðgerðaáætluninni 
er ekki að finna sérstakar aðgerðir gegn ofbeldi á bömum og þá hefur aðgerðaáætlun gegn 
mansali ekki litið dagsins ljós, eða ffá desember 2016 þegar sú síðasta rann út. Raunar komst 
sú aðgerðaáætlun um mansal sem stóð frá 2013-2016 ekki til ffamkvæmda, nema að mjög 
takmörkuðu leyti, þar sem afar takmarkaðir fjármunir fylgdu áætluninni, langt í ffá það magn 
fjármuna sem aðgerðaáætlunin gerði ráð fyrir.

Um kaflann um framtíðarsýn og viðfangsefni.
Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum telur að sú skilgreining sem lögð er til grundvallar og 
tekið er mið af á hugtakinu ofbeldi í aðgerðaáætluninni sé o f þröng þar sem getið er um 
líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt- og andlegt ofbeldi, auk kynbundins ofbeldis, eineltis, 
haturstals og myndbirtinga á stafrænum miðlum sem hvetja til ofbeldis. Er það mat embættisins 
að nauðsynlegt sé að geta jafnffamt um vanrækslu þegar böm eigi í hlut og eins bæði vanrækslu 
og fjárhagslegt ofbeldi þegar aldraðir eigi í hlut en jafnffamt að aðgerðaáætluninni sé ætlað að 
ná einnig til fjárhagslegs ofbeldis almennt. Raunar er á einum stað, í aðgerð C8., getið um 
fjárhagslcgt ofbeldi en embættið telur nauðsynlegt að samræmi sé í skilgreiningum.

Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur skilgreint ofbeldi gegn öldruðum sérstaklega en þar segir:
„ Ofbeldi gegn öldruðum er skilgreint sem einstök eða endurtekin athöfii eða skortur á 
athöfn sem á sér stað í sambandi þar sem traust á að vera ríkjandi og veldur hinum 
aldraða skaða eða andlegri þjáningu “
(WHO, 2002a).

Hefur með vísan til ffamangreindrar skilgreiningar verið rætt um ofbeldi gegn öldruðum sem 
líkamlegu, andlegu, kynferðislegu og fjárhagslegu auk vanrækslu.

Þá er bæði í 98. og 99. gr. bamavemdalaga einnig vikið að vanrækslu á bömum sem ofbeldi.

Um kaflann “Um aðgerðaáætlunina”.
Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum telur að heildstæðrar nálgunar sé þörf á aðkomu 
lögreglu að einstökum liðum aðgerðaáætlunarinnar. Þannig er í sumum tilvikum getið um
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embætti ríkislögreglustjóra sem samstarfsaðila, í öðrum tilvikum er lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu sérstaklega tilgreind og í öðrum tilfellum lögregluembættin í heild. Enga 
heildstæða skýringu er að fmna á hvenær og í hvaða verkefnum hvert og eitt embætti eða þau 
öll eru nefnd nema að mjög takmörkuðu leyti.
Verklag lögreglu í heimilisofbeldi, sem nú hefur verið innleitt um allt land eða því sem næst,
Að halda glugganum opnum, á uppruna sinn að rekja til Suðumesja en lögreglan á Suðumesjum 
í samstarfí við félagsþjónustu og heilbrigðisstofnun Suðumesja sömdu verklagið og hófu vinnu 
þess. Það var síðan gert að verklagi sem náði til alls landsins og gaf embætti Ríkislögreglustjóra 
það út til annarra lögregluembætta. Samhliða þróun og innleiðingu verklagsins hefur orðið til 
gríðarleg þekking hjá starfsmönnum lögreglustjórans á Suðumesjum og félagsþjónustu á 
svæðinu, sem hvað lengst hafa unnið í málaflokknum með nýrri nálgun í þágu þolenda ofbeldis, 
sakbominga og bama sem búa á heimilum þar sem ofbeldi á sér stað. Það sama má segja um 
þekkingu og reynslu af rannsóknum á mansali en aðeins einu sinni hefur í sögu íslenskrar 
réttarsögu verið sakfellt fyrir mansal á íslandi en það mál var á forræði lögregfustjórans á 
Suðumesjum. Vegna þessa og að umdæmið er yfirleitt fyrsti viðkomustaður þolenda mansals á 
Islandi er því mikil þekking til staðar hjá embættinu í málaflokknum inansali, sem og hjá 
félagsþjónustunni í Reykjanesbæ.

Ábendingar eru settar fram við eftirtalinn lið í kaflanum “Vakning -  fræðsla og 
forvarnir”:

A. Kennsla um kynheilbrigði og kynhegðun verði efld í grunn- og framhaldskólum.
Rétt er að bena á að fleiri verkefni gætu komið að afar góðu gagni við framangreinda ffæðslu 
og í forvömum gegn ofbeldi, s.s. verkefnið Sjúk ást og Þekktu rauðu Ijósin sem bæði hafa verið 
fjármögnuð af Jafnréttissjóði og unnin í samstarfi við Bjarkarhlíð og frjáls félagasamtök.

Gerðar eru athugasemdir við eftirtalda liði í kaflanum “Viðbrögð -  verklag og 
málsmeðferð”:

B.l. Stuðlað að menntun um ofbeldismál fyrir þá sem starfa innan réttarvörslukerfisins.
Hvemig skilgreina stjómvöld réttarvörslukerfið? Er tilgreindri menntun ekki ætlað að ná til 
lögmanna sem starfa í réttarvörslukerfmu m.a. við réttindagæslu fyrir þolendur ofbeldis né 
heldur til dómara?
Hvergi er vikið að samstarfi við félög lögmanna né félög dómara eða dómstóla. Með vísan til 
fyrrgreindrar sérþekkingar lögreglu telur embætti lögreglustjórans á Suðumesjunum einnig rétt 
að nefna lögregluembættin sem samstarfsaðila auk félaga lögmanna og dómara.

B.2. Lagaákvæði og reglur um þagnaskyldu hindri ekki framvindu mála.
Gerðar eru tvær athugasemdir við framangreinda aðgerð.
í fyrsta lagi hefur gagnrýnilögreglu ekki beinst að því að lögregla geti ekki veitt öðmm 
viðeigandi stofnunum upplýsingar heldur öfugt, þ.e að lögregla hafi takmarkaðar heimildir til 
að afla upplýsinga frá öðmm stofnunum, s.s. félagsþjónustu og bamavemd og 
heilbrígðisyfirvöldum, sem geta haft áhrif á áhættu fólks sem býr við ofbeldi og haft í för með 
sér að aðilar sem búa við ofbeldi fái ekki heildstæða þjónustu, þar með talið að ekki er unnt að 
tryggja öryggi þeirra. Það er lögbundið hlutverk lögreglu að tryggja öryggi og lögregla hefur 
það sérstaka hlutverk í heimildisofbeldismálum, að meta áhættu á endurteknu og alvarlegu 
ofbeldi skv. verklagi í málaflokknum.
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í öðru lagi eru gerðar athugasemdir við það að eina lögreglumdæmið sem nefnt er sem 
samstarfsaðili sé lögreglan á höfuðborgarsvæðinu en ekki önnur lögregluembætti sem hafa leitt 
verklag um ofbeldismál á landsvísu og þar sem mikil sérhæfing hefur skapast

B.3. Heimildir stofnana og félagasamtaka til að afla upplýsinga ur sakaskrá ríkisins.
Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum telur rétt að athugað verði einnig, í sérstökum 
tilvikum, að heimilt sé að afla upplýsinga úr landskerfum lögreglu. Komið geta t.d. upp mál 
annars vegar þar sem játning liggur fyrir eða sök er augljós í alvarlegum brotum en máli er 
ólokið í réttarvörslukerfinu og hins vegar þar sem sök er fymd en játning liggur fyrir og þá, eðli 
málsins samkvæmt, er í hvorugum dæmum að fimia brot á sakaskrá viðkomandi. Embættið 
telur þó eðlilegt og rétt að slíkri heimild verði beytt a f mikilli varfæmi enda vandmeðfarin en 
getur engu að síður verið nauðsynleg og réttlætanlegt.

B.4. Sáttamiðlun í sakamálum.
Að mati embættis lögreglustjórans á Suðumesjum er nauðsynlegt að gera greinarmun á ofbeldi 
í nánum samböndum eða því ofbeldi sem fellur undir skilgreininguna heimilisofbeldi annars 
vegar og öðm ofbeldi hins vegar.
Fræðimenn em ekki á eitt sáttir um gagnsemi sáttamiðlunar í ofbeldismálum þegar því er beitt 
a f nánum aðstandanda enda er gmnnhugmyndin að sáttamiðlun byggð á sáttum milli tveggja 
aðila sem hvor um sig eru jafn valdamiklir og ekki háðir hvomm öðmm. Sjaldnast er um slíka 
jafna stöðu að ræða þegar ofbeldi á sér stað milli nákominna aðila enda jafnan mikið 
valdaójafnvægi í slíkum málum.
Vill embætti lögreglustjórans á Suðumesjum vekja athygli á þessu álitaefni svo unnt sé að 
tryggja að þessarra sjónarmiða verði gætt við mat á úrræðinu.

Gerðar eru athugasemdir við eftirtalda liði í kaflanum “Valdefling -  samstarf og 
samhæfing”:

Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum fagnar því að starfsemi Bjarkarhlíðar sé áfram tryggð 
enda um mjög mikilvæga þjónustu við þolendur ofbeldis að ræða. Þrátt fyrir að embættið sé 
ekki formlegur aðili að úrræðinu þá telur embættið sýnt að úrræðið hafi sannað gildi sitt. Með 
sömu rökum fagnar embætti lögreglustjórans á Suðumesjum því jafhframt að lagt sé til að 
sambærileg þjónustumiðstöð sé sett á laggimar á Akureyri.

C.2. Upplýsingavefur um ofbeldi.
í greinargerð með aðgerðaáætluninni er sérstaklega vikið að samstarfsverkefni margra aðila 
undir verkefnastjóm Jafnréttisstofu, Byggjum brýr -  brjótum múra, sem muni koma að gerð 
vefsins. Rétt er að geta þess að fjögur lögregluumdæmi em aðilar að verkefninu, embætti 
Ríkislögreglustjóra, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, lögreglan á norðurlandi eystra og 
lögreglan á Suðumesjum. Þrátt fyrir þessa staðreynd og að öll framangreind embætti búa yfir 
yfirgripsmikilli þekkingu um heimilisofbeldi þá er aðeins getið um að embættið á
höfuðborgarsvæðinu sé samstarfsaðili. Vekur þessi tilgreining athygli og sér í lagi að hún verður 
ekki rökstudd með aðild að Bjarkarhlíð þar sem fæstir aðrir samstarfsaðilar sem tilgreindir em 
í aðgerðinni eiga aðild að Bjarkarhlíð.

C.10 Samrœmd velferðarþjónusta fýrir þolendur mansals fest í sessi.
Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum telur að sá kostnaður sem gert er ráð fyrir í aðgerðinni 
sé vemlega vanáætlaður. Sér í lagi e f ný mansalsáætlun ríkisstjómarinnar lýtur dagsins ljós og
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kemst í framkvæmd. Hvernig er til að mynda gert ráð fyrir að þeir sem veita sérhæfða 
velferðarþjónustu fyrir þolendur mansals afli sér og tryggi þekkingu? Þá eru húsnæðisúrræði 
kostnaðarsöm en eina húsnæðisúrræðið sem hingað til hefur verið gert ráð fyrir er 
Kvennaahvarfið sem aðeins tekur við konum og skilyrt að konumar séu ekki undir áhrifum. 
Svo háttar því miður alls ekki alltaftil oghefur embætti lögreglustjórans á Suðumesjum nokkra 
reynslu af því. Avana- og fíkniefhi er eitt af mörgum valdbeintingartækjum sem oft er beitt 
gegn þolendum mansals og því nauðsynlegt að þær bjargir sem fyrir hendi em geri ráð fyrir því. 
Þá hefur einnig þurft að koma til þess að senda hefur þurft brotaþola mansals eða ætlaða 
brotaþola til annarra landa, bæði í þjónustu og eins í vemd og öryggi og það er mjög 
kostnaðarsöm aðgerð. Ætla má að um sé að ræða umfangsmikið starf sem þurfi að 
kostnaðarmeta mun betur. í Bjarkarhlíð er ekki sólahringsþjónusta og sýnt að málin koma upp 
á öllum tímum sólahrings og þá kann að vera þörf á úrræði fyrir þolendur mansals sem lögregla 
hefur ekki yfir að ráða, án tafar. Þá hefur Bjarkarhlíð ekki yfir húsnæði að ráða öðm en 
þjónustuhúsnæðinu sjálfu. Þar við bætist að úrræðið hefur verið þétt setið, mikið sótt og augljós 
þörf fyrir slíka þjónustumiðstöð og varhugavert að bæta þjónustu við þolendur mansals við að 
óbreyttum starfsmannafjölda og aðeins með þriggja milljóna króna viðbótarframlagi árlega.

Þá verður að teljast afar óraunhæft að starfsemi Bjarkarhlíðar taki við verkefninu í janúar 
2019 og nauðsynlegt að áður en til þess kemur sé sett verklag um aðkomu hverrar stofnunar 
sem ætlað er að koma að þjónustunni svo hún verði frá upphafi skilvirk. Embætti 
lögreglustjórans á Suðumesjum lýsir sig tilbúið til að taka þátt í og koma að þeirri mikilvægu 
vinnu ef af verður.

C .ll. Leiðbeinandi reglur um velferðarþjónustufyrirþolendur mansals.
Athugasemdir em gerðar við það að ekki eigi að hafa samstarf við önnur lögregluembætti en 
lögregluna á höfuðborgarsvæðinu enda víðar en þar um mikla sérþekkingu að ræða í 
málaflokknum, eins og getið er um hér að framan. Augljóst er að önnur lögreglumdæmi munu 
þurfa að óska eftir þjónustu fyrir þolendur mansals og eðlilegt að þau hafi aðkomu að gerð 
leiðbeinandi reglna á sama hátt og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu.

Að síðustu er þess að geta að nauðsynlegt er að aðgerðaráætlun sem þessari séu tryggðir nægir 
fjármunir til að uppfylla allar þær kröfur, skyldur og aðgerðir sem hún gerir ráð fyri

Með vísan til alls framangreinds er ítrekað að nauðsynlegt er og þakkarvert að aðgerðaráætlun 
þessi líti dagsins ljós.

f.h.l  }

, ^ ■.
Alda Hrönn Jöhannsdóljjr, yfirlögfræðingur
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