
UMFl'
Reykjavík, 29. apríl 2021

Skrifstofa Alþingis- nefndasvið 
Allsherjar- og menntamálanefnd 
Austurstræti 8 - 10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á 
málefnasviði MRN (öflun sakavottorða), mál nr. 715.

UMFÍ er kröftugur málsvari öryggis og vellíðunar barna og ungmenna í skóla-, íþrótta- og 
æskulýðsstarfi.

Öflun sakavottorða einstaklinga sem vinna með börnum og ungmennum er veigamikill þáttur í því að 
skapa aðstæður sem stuðla að því umhverfi. Eins og frumvarpið lítur út nú verða öll ákvæði um 
ráðningarbann í sérlögum á sviði mennta- og menningarmálaráðuneytis samræmd og óheimilt að 
ráða þá til starfa sem hafa verið dæmdir fyrir kynferðisbrot auk annarra brota.

Þetta er framfaraskref enda mikilvægt að úrræði eins og þetta nái til allra þeirra sem vinna með 
börnum og ungmennum. Við verðum einfaldlega að setja börn og ungmenni í fyrsta sætið og leyfa 
þeim að njóta vafans frekar en starfsfólki sem sækist eftir að vinna með þeim.

Lykillinn að því að tryggja öryggi barna og ungmenna er aðgengi að upplýsingum, m.a. úr sakaskrám 
er varða bakgrunn starfsfólks, sjálfboðaliða og allra annarra sem koma að starfi með börnum og 
ungmennum. Það einnig við um fagfólk og viðbragðsaðila sem vinna ekki með börnum að öllu jöfnu 
en komast þau í snertingu við þau í viðkvæmum aðstæðum.

UMFÍ aðstoðar aðildarfélögin

UMFÍ hefur aðstoðað aðildarfélög samtakanna við að fá sakavottorð umsækjenda hjá félögunum, 
starfsfólki og sjálfboðaliðum. Ferlið er með þeim hætti að einstaklingar hjá félögunum veita UMFÍ 
heimild á þar til gerðum eyðublöðum til að kalla eftir upplýsingum hjá yfirvöldum. Eyðublöðin sendir 
UMFÍ til ríkissaksóknara sem hefur brugðist fljótt og vel við öllum óskum. Svörin sem berast innihalda 
hins vegar aðeins upplýsingar um hvort viðkomandi hafi brotið af sér eður ei, það er að segja með 
ekkert brot, eitt eða fleiri. Það eru einmitt þær upplýsingar sem félögin þurfa, ekki er nauðsynlegt að 
fá frekari útskýringar, annaðhvort uppfyllir viðkomandi þessar forsendur eða ekki.

Talsvert flækjustig er í þessu ferli. Hver einstaklingur þarf að veita heimild til upplýsingaöflunar á eitt 
eyðublað og getur farið svo að talsverðan tíma tekur að senda inn öll þau eyðublöð sem þarf frá 
hverju félagi. Sérstaklega er þetta tímafrekt í félögum með marga starfsmenn, þjálfara og 
sjálfboðaliða. Upp hafa komið tilvik þar sem ríkissaksóknari hefur neitað að veita upplýsingar úr 
sakaskrá viðkomandi einstaklings á þeim forsendum að heimildin sé orðin nokkurra mánaða gömul.

UMFÍ hefur áður bent á þetta flækjustig og ítrekar það hér.
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Ef lög um öflun sakavottorða eiga að uppfylla markmið sín þá er mikilvægt að þau auðveldi 
forráðamönnum félaga að afla upplýsinga úr sakavottorðum á einfaldan hátt og skilvirkan hátt. UMFÍ 
ítrekar að þær leiðir sem farnar eru t.d. í Danmörku með rafrænu ferli séu ákjósanlegar. Þá hafa 
Norðmenn nýlega uppfært sínar reglur og ferla með það að leiðarljósi að auðveldara sé fyrir félögin 
að afla upplýsingana.

Með sama hætti leggur UMFÍ áherslu á að samtökin og aðildarfélög þeirra þurfi ekki að greiða fyrir 
öflun vottorðanna. UMFÍ hefur ekki þurft að greiða fyrir þjónustu ríkissaksóknara og leggur áherslu á 
að svo verði áfram.

Að sama skapi virðist sem frumvarpið setja ákvörðunarvaldið í hendur stjórnenda eða forráðamanna 
þeirra sem fyrirtækja sem fólk sækir um vinnu hjá eða starfar hjá hvort fletta beri upp í sakaskrá. Við 
hjá UMFÍ mælum með því að slíkt eigi að vera skilyrðislaus skylda við ráðningu starfsfólks að þau veiti 
stjórnanda heimild til að fletta upplýsingum um viðkomandi og beri honum að gera það.

Samræmum málið og klárum það

Málefni sakavottorða hefur velkst um í stjórnarkerfinu í lengri tíma eða í meira en í þau sex ár sem 
liðin eru síðan undirrituð hóf störf hjá UMFÍ. Fá en góð skref hafa verið stigin á þeim árum.
Sömuleiðis hefur verið rætt víða um breytt og aukið aðgengi að öflun sakavottorða í því skyni að auka 
öryggi barna og ungmenna í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi.

Nú er kominn tími til aðgerða.

Við hjá UMFÍ bendum jafnframt á mikilvægi samræmingar í þessum málaflokki og fögnum því að það 
standi til því það á ekki að skipta máli hvar í kerfinu er starfað með börnum, sömu kröfur og 
væntingar eiga að vera gerðar til aðila.

f.h. Ungmennafélags Íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri UMFÍ
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