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Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis. 

Nefndasvið Alþingis 

Austurstræti 8-10, Reykjavík. 

netfang: nefndasvi d@althingi .is

Reykjavík, 1. desember 2019

Efni: Umsögn Verndar um tillögu til þingsályktunar um betrun fanga, 24. mál, þskj. 24 
á 150. löggjafarþingi.

Vísað er til umsagnarbeiðnar Allsherjar- og menntamálanefndar frá 27. september og 28. 
nóvember 2019. Vernd hefur yfirfarið tillögu til þingsályktunar um betrun fanga og veitir 
svofellda umsögn um þingmálið.

I. Almennt um þingmálið.

Með tillögunni er lagt til að dómsmálaráðherra í samráði við aðra fagráðherra verði falið að 
skipa nefnd eða starfshóp til að móta heildstæða „betrunarstefnu“ í fangelsismálakerfinu og 
skila skýrslu um niðurstöður sínar til ráðherra sem kynna skal Alþingi niðurstöður 
starfshópsins.

Vernd fagnar því að skipa eigi starfshóp sem ætlað er að móta heildstæða stefnu í 
fangelsismálum þ.m.t að leggja til nauðsynlegar breytingar á lögum ef þess þarf með og leggja 
til að veitt verði auknu fjármagni inn í kerfið til að bæta stöðu fanga í afplánun, bæta menntun 
og auka heilbrigðisþjónustu og stuðning í lok afplánunar. Vernd fagnar allri umræðu um stöðu 
fanga á Íslandi en fangelsismál og staða fanga er málaflokkur sem of oft virðist hafa víkjandi 
stöðu og liðið fyrir skort á aðstöðu og fjármögnun.

Vernd leggur til að tillagan verði samþykkt en helst með smávegis breytingum á texta 
tillögugreinar sem gerð er nánari grein fyrir í II. kafla hér á eftir. Verði þingmálið samþykkt 
óskar Vernd sérstaklega eftir því að fá sæti í þeirri nefnd/starfshópi sem komið verði á laggirnar 
ef þess er kostur.

II. Umsögn
1. Um Vernd fangahjálp og hlutverk í afplánunarferli.

Vernd fangahjálp hefur starfað að málefnum fanga í 60 ár og hefur í jafnlangan tíma rekið 
áfangaheimili og búsetuúrræði fyrir fanga. Hlutverk Verndar í fangelsismálakerfinu er mjög 
mikilvægt og áherslan á opið úrræði sem lið í afplánun og aðlögun fanga orðið æ 
fyrirferðarmeira. Allt frá árinu 1994 hafa fangar vistast á Vernd, þegar gengið var frá samningi 
um vistun fanga utan fangelsis. Segja má að sá samningur hafi markað tímamóta þar sem 
frjálsum félagasamtökum eins og Vernd fangahjálp var falið að vista fanga á meðan á afplánun
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stóð. Nú er svo komið að úrræðið leikur lykilhlutverk í afplánunarferlinu sem hluti meðferðar 
og endurhæfingar. Ábyrgð Verndar hefur fyrst og fremst snúist um að búa skjólstæðingum 
sínum skjól vera vegvísir að bjartari og innihaldsríkar framtíð þar sem hluti meðferðar og 
endurhæfingar er veitt.

Í greinargerð með þingsályktunartillögunni er hlutverki Verndar í afplánunarferlinu enginn 
gaumur gefinn, þrátt fyrir að þar sé fjallað um önnur úrræði en hefðbundið fangelsi og rætt um 
mikilvægi þess að nota aðrar leiðir við afplánun. Vernd bendir á að mikilvægt er að Alþingi 
hafi sem gleggsta mynd af öllum þeim úrræðum sem eru til staðar og til greina geta komið. Að 
mati Verndar er vistun utan fangelsa ekki síður mikilvægur liður í að draga úr endurkomutíðni 
fanga en meðferðarúrræði önnur innan fangelsa.

2. Um „betrunarstefnu“.

Í tillögugrein og greinargerð er notast við orðið „betrunarstefna“. Þrátt fyrir að það komi fram 
í lögum um fangelsi og fangavist gerir Vernd gerir athugasemd við notkun á orðinu 
„betrunarstefnu“ og leggur til að fundið verði annað nafn á stefnu sem þessari, sem lýsi betur 
innihaldi stefnunnar. Hugtakið „betrunarstefna“ var mikið notað fyrir nokkrum áratugum og 
var í raun aflagt þar sem það stóð ekki undir væntingum. Hugtakið „betrunarhús“ sem áður var 
notað um fangelsi er ekki heldur í notkun. Rétt er að nota önnur hugtök yfir þær fyrirætlanir 
sem fram koma í greinargerð með tillögunni eins og „meðferðar- og endurhæfingarstefna“ sem 
lýsir mun betur þeim hugmyndum sem koma fram í greinargerð flutningsmanna tillögunnar, 
bæði hvað varðar markmið og áætluð áhrif sem stefnunni er ætlað að marka.

3. Um mótun meðferðar- og endurhæfingarstefnu.

Vernd leggur áherslu á mikilvægi þess að skoða feril afplánunar frá upphafi og hvernig 
einstaklingi er fylgt eftir og út í samfélagði að nýju. Markmiðið hlýtur alltaf að vera að gera 
einstaklinginn hæfari til að takast á við samfélagið en hann var áður en afplánun refsingar hófst. 
Ferill afplánunar er flókinn og einstaklingarnir mjög misjafnlega staddir og flækjustig hátt.

Hér þarf sérstaklega að huga að samspili málaflokka ólíkra ráðuneyta sem ættu sameiginlega 
að koma að málaflokknum því oft bendir hvor á annan þegar rætt er um málefni fanga og er það 
miður. Hið sama gildir um ábyrgð sveitarfélaganna og þeirri lagalegu ábyrgð sem þau hafa við 
eftirfylgni og þjónustu við skjólstæðinga sína, þjónustu sem þeir eiga að veita óháð því hvort 
viðkomandi er í fangelsi eða ekki. Þar er víða pottur brotinn. Vernd bendir á að það eykur 
líkurnar á að einstaklingar misstíga sig aftur að afplánun lokinni ef þeir standa skyndilega uppi 
án stuðningsnets og upplifa að bæði ríkið og sveitarfélög veita ekki þann stuðning sem þarf.

Athuga þarf hvort að sú stefna sem lögð er til í fangelsismálum sé raunhæf, hvort það sé í reynd 
raunhæft að ætla öllum meðferðaplan. Vernd bendir á að huga þarf vel að þessu.

Afplánun fanga á Vernd gegnir lykilhlutverki í samfellu bæði við upphaf og endi afplánunar. 
Allir sem fara á rafrænt eftirlit fara fyrst í gegnum úrræði Verndar. Bent er á að um 50% allra 
fanga ljúka afplánun á Vernd og er endurkomutíðni þeirra sem þar ljúka afplánun rétt um 12 % 
ef tekið er mið af sömu forsendum og fram koma í greinargerð með tillögunni. Flestir sem 
afplána dóma í fangelsi gefst kostur á að sækja um vistun á Vernd og þegar það úrræði er í boði 
aukast líkur á að einstaklingar horfi þannig fram á veginn í afplánun, hvað hugsanleg agabrot 
og neyslu innan veggja lokaðs fangelsis. Þannig ætti það að virka sem hvati til að fara að reglum 
þann tíma sem vistun í lokuðu fangelsi stendur yfir.

Þegar kemur að vistun á Vernd eru allir skjólstæðingar með vistunaráætlun þar sem fyrirfram 
er ákveðið hvar þeir verða til vinnu, hvernig starfsendurhæfingu er háttað, skólagöngu og/eða 
meðferð. Vernd hefur um langan tíma verið með atvinnumiðlun fyrir fanga og er rétt að taka
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fram að það hefur ekki staðið í vegi fyrir því að einstaklingar fá vist á Vernd að þeir hafi ekki 
haft vinnu áður en þangað er komið. Flestir fangar sem á Vernd dvelja eru við hefðbundin störf 
og sinna þeim af kostgæfni. Margir eigendur fyrirtækja hafa gjarnan samband í leit að 
starfsmönnum. Vernd hefur lagt sig fram um að halda góðu sambandi við atvinnurekendur með 
það fyrir augum að geta komið mönnum að í vinnu. Þá er rétt að taka fram að Vernd hefur notið 
velvildar fjölmargra fyrirtækja sem hafa lagt samtökunum lið þannig að reksturinn hafi getað 
gengið upp.

Reynsla Verndar í þessum málaflokki sýnir að mjög stór hluti fanga af einhverjum ástæðum 
vill ekki og leitar ekki til þeirra sérfræðinga sem þeim standa til boða. Ósjaldan kemur fyrir að 
menn með sem hafa afplánað langa dóma, jafnvel allt að 16 árum, hafi í raun aldrei talað við 
neinn sérfræðing allan afplánunar tímann, fyrir utan þá sem komu að rannsókn og ræddu við 
viðkomandi einstakling í upphafi rannsóknar og matsgerðar sem tengdist sakamáli þeirra. 
Augljóst er að slík staða er mjög alvarleg og afplánun mun tæplega skila árangri.

En hvað er til ráða ef fangar þiggja ekki sérfræðiaðstoð og meðferð? Vernd bendir á að 
starfshópur sá sem lagt er til að verði skipaður þarf að velta fyrir sér hvernig unnt sé að ná til 
allra fanga og tryggja að þeim sé boðin þjónusta og því sé fylgt eftir, því ávallt er hætta á að ef 
menn afþakka þjónustu og leiti síðar ekki eftir henni, þá gleymast menn í kerfinu.

Vernd tekur undir að rétt sé að gera meðferðaráætlun/vistunaráætlun fyrir hvern og einn fanga 
sem til vistunar kemur. Vandinn við að gera meðferðaráætlun er aðkoma þess sem meðferðin á 
að gagnast, þátttöku hans og vilja. Vistunaráætlun er þó einfaldari þar sem ekki er verið að fara 
fram á að einstaklingurinn taki þátt í tilteknu inngripi aðeins því sem er framundan, kostum og 
göllum og hvaða áhrif viðkomandi einstaklingur getur haft á framvindu eigin afplánunar.

Vernd bendir sértaklega á að aðgangur fanga að sálfræðiþjónustu er takmarkaður og sama á við 
um aðra sérfræðinga. Hér þarf að hafa í huga að traust notenda þjónustunnar til þeirra sem hana 
veita er einnig takamarkað enda eru sérfræðingarnir starfsmenn þeirrar stofnunar sem fullnustar 
dóm sem þeir sitja inni fyrir og tekur jafnvel þátt í ákvörðunum sem varðar vistunaráætlun sem 
getur bæði verið neikvæð eða jákvæð. Það hljóta allri að skilja að fangar sem þurfa leita 
sálfræðiþjónustu til að ræða atvik, líðan, veikleika og áhyggjur geta ekki valið sér sálfræðing 
til að ræða sín innstu mál við heldur eru seldir undir starfsmenn stofnunarinnar. Vernd bendir á 
að áríðandi er að finna leiðir til að auka og bæta þetta traust og hugsanlega koma fram með 
aðrar lausnir en eru fyrir í dag. Vernd telur mikilvægt að starfshópurinn skoði þessa þætti vel.

Í þessu sambandi bendir Vernd á að gögn sem Vernd hefur aflað benda til þess að meirihluti 
þeirra sem afplána á Vernd eru með athyglisbrest, lesblindu og/eða aðrar tengdar greiningar. 
Stór hluti þeirra hefur aldrei lokið grunnskólanámi og meirihluti fanga sem hefur hafið nám í 
framhaldskóla hafa hætt námi. Þá er rétt að taka fram að allt að 90% þeirra sem vistast á Vernd 
eiga við vímuefnavanda að stríða og algengt er að saman farið blanda af vímuefna- og 
geðheilbrigðisvanda.

Geðheilbrigðismál fanga hafa verið í algerum ólestri í langan tíma og sá vandi verður ekki 
leystur nema með tilslökunum í lyfjamálum. Hér þarf þó að hafa í huga að lyfjunum fylgir 
gríðarlega mikið vandamál sem tengist misnotkun þeirra og sölu og dreifing inni í fangelsunum. 
Af viðtölum við fanga að dæma þá eru lyf sem afgreidd eru samkvæmt læknisráði líklega 
aðgengilegasti vímugjafinn í fangelsum landsins og mest notaður sem vímugjafi. Vernd bendir 
á að með einföldum hætti væri hægt að setja upp svo kallað „inntökurými“ þar sem lyfjagjöf 
færi fram og eftirlit með inntökunni síðan hert. Þannig væri betur tryggt að þeir sem þurfa á 
lyfjum að halda fái þau á réttum tíma og í réttum skömmtum og að þau komist ekki í hendur 
þeirra sem ekki eiga að nota þau. Með slíku fyrirkomulagi væri hægt að auka á traust þeirra

3 I



VERND fangahjálp

sem þurfa svo sannanlega á lyfjum að halda en einnig fengist betri yfirsýn yfir það hvaða efni 
væru þá að koma inn í fangelsið með öðrum leiðum.

Þá bendir Vernd á hina hlið málsins sem einnig þarf að skoða vel en málefni geðsjúkra og 
mannréttindi þeirra snúast í raun ekki bara um þeirra eigin mannréttindi heldur einnig sjálfsögð 
mannréttindi annarra sem vistast við sömu aðstæður. Ekki er vænlegt til árangurs að bjóða 
einstaklingum upp á erfiðar aðstæður í fangelsum þar sem einstaklingum með mjög fjölþættan 
vanda er blandað saman, j afnvel þannig að sumir fangar hreinlega þora ekki út úr klefum sínum 
vegna hegðunar annarra. Þá er vistun geðsjúkra við þær aðstæður sem boði er upp á í fangelsum 
landsins í dag, auðvitað til háborinnar skammar eins og Allsherjar- og menntamálanefnd má 
vera ljóst og þarf í sjálfu sér ekki að fjölyrða um það.

Vernd bendir á að við mótun meðferðar- og endurhæfingarstefnu þarf að huga sérstaklega að 
málefnum fanga við lok afplánunar. Þegar menn hafa loks lokið afplánun þurfa þeir stuðning, 
fjárhagslegan og félagslegan, til að koma undir sig fótunum að nýju. Hér þarf að huga að 
húsnæðismálum, atvinnumálum, framfærslu og tengslum við fjölskyldu. Hlutverk sveitarfélaga 
kemur hér til skoðunar og væri athugandi að fulltrúi Sambands sveitarfélaga kæmi að vinnu 
starfshópsins líka.

Vernd bendir hins vegar á að ný stefnumörkun er háð því að til þess fáist fjármagn á fjárlögum 
til að framkvæmda stefnuna. Ef góðum vilja og góðum hugmyndum fylgir ekki fyrirheit um 
fjárveitingar verður stefnumörkunin lítils virði. Bætt heilbrigðisþjónusta, gerð 
meðferðaráætlana eftirfylgni og stuðningur mun kosta fjármuni sem ekki virðast vera til staðar 
í dag.

Samkvæmt framansögðu leggur Vernd til að tillagan verði samþykkt en leggur jafnframt til 
smávægilega breytingu á tillögutextanum, sbr. lið III. hér á eftir. Undirritaður er reiðubúinn að 
koma á fund nefndarinnar ef óskað er.

III. Breyting á tillögugrein.

Lagt er til að tillögugrein hljóði svo:

Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra í samráði við félags- og barnamálaráðherra mennta-

„Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra í samráði við félags- og barnamálaráðherra, mennta- 
og menningarmálaráðherra og heilbrigðisráðherra að setja á fót starfshóp um mótun 
heildstæðrar meðferðar- og endurhæfingarstefnu í fangelsismálakerfinu, þ.m.t. að leggja til 
nauðsynlegar breytingar á lögum og fjárveitingar til þess að tryggja öllum föngum 
einstaklingsbundna meðferðar-, endurhæfingar og vistunaráætlun, bættan aðgang að menntun 
og heilbrigðisþjónustu og aukinn stuðning að afplánun lokinni. Starfshópurinn skili skýrslu með 
niðurstöðum eigi síðar en 1. maí 2020. Dómsmálaráðherra kynni Alþingi niðurstöður 
starfshópsins.

Virðingarfyllst, 
f.h. Verndar

Þráinn Bj. Farestveit 
framkvæmdastj óri 
(thrainn@vernd.is)
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