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SKÁTARNIR

Stjórn Bandalags íslenskra skáta fagnar því að skýrar sé kveðið á um heimild embættisins 
til upplýsingaöflunar og til að miðla upplýsingum eins og nauðsyn krefur í þeim málum 
sem emþættið hefur til vinnslu.

Skátarnir telja það mikið heillaskref fyrir starfsumhverfi íþrótta- og æskulýðsstarf að þetta 
embætti hafi verið komið á innan ráðuneytisins. Við sem myndum Æskulýðsvettvanginn 
bekkjum hversu dýrmætt bðð er félagseiningum, sjálfboðaliðum og þátttakendum innan 
okkar raða að geta leitað hlutlausrar fagráðgjafar í erfiðum málum sem tryggir að þau fái 
úrlausn eftir eðlilegum, faglegum og réttlátum leiðum óháð því hver á í hlut.

Skátarnir hafa frá því að samskiptaráðgjafi tók til starfa átt í góðu samstarfi við embættið 
og leitað ráðgjafar við úrlausn hinna ýmsu flóknu mála í samræmi við anda laganna um 
embættið. Af reynslunni teljum við afar mikilvægt fyrir okkar og öll önnur samtök að það 
sé enginn vafi um heimildir embættisins til öflunar upplýsinga og teljum við t.a.m. að 
samskiptaráðgjafi ætti að hafa heimild til að kalla eftir skráningu mála í trúnaðarbók 
samtaka bðgðr tðIið er börf á bví.
Skátarnir hafa einnig tilkynnt embættinu um öll önnur mál þótt BÍS hafi ekki vantað ráðgjöf 
því verkferlarnir voru skýrir s.s. begar sjálfboðaliði fær vitneskju um óviðunandi aðstæður 
barns og bðð er tilkynnt til barnaverndar skv. 17. grein barnaverndarlaga eða begar upp 
kemur alvarlegt agabrot barna í starfi og leyst er úr bví samkvæmt viðbragðsferlum. Því 
við teljum mikilvægt að embættið hafi yfirsýn yfir öll mál sem koma upp innan samtakanna, 
bað býr til lifandi samtal við embættið um gildandi verkferla, gefur embættinu færi á að 
leiðbeina hvað megi enn bæta og gerir bðð ðð verkum að miðlæg skrásetning á sér stað 
hjá embættinu um öll mál sem koma upp innan íþrótta- og æskulýðsstarfs.
Því kalla Skátarnir eftir því að einnig verði gerðar þreytingar á þessum lögum þar sem 
skýrar er kveðið um að aðilum sem standa að íþrótta- og æskulýðsstarfi óeri skylda að 
upplýsa emóættið um öll þau mál sem koma upp innan þeirra raða og snerta verksvið 
embættisins. Það á ekki að vera glufa í lögunum sem býður upp á að félög að reyni að 
leysa mál án vitneskju embættisins. Þannig getur embættið betur tryggt að hagsmunir 
félaga komi ekki niður á réttindum einstaklinga innan þeirra. Þetta myndi líka betur tryggja 
að embættið fengi víðtækari reynslu af viðbrögðum við flóknum málum sem myndi nýtast 
til betri ráðgjafar til framtíðar. Þá hefur á samráðsfundum íþrótta- og æskulýðssamtaka 
með samskiptaráðgjafa verið samhugur um mikilvægi miðlægrar skráningar til að hægt sé 
að standa betur að kerfislægum lausnum og átaksverkefnum.
Skátarnir nýta einnig tækifærið og kalla eftir því að ráðherra nýti heimild sína samkvæmt 
8. grein laga og stækki embættið. Málaflokkurinn er mjög stór sérstaklega meðan 
embættið stýrir samræmdum átaksverkefnum eins og samræmdri viðbragðsáætlun í 
íþrótta- og æskulýðsstarfi. Við teljum þörfina augljósa til framtíðar.
Fyrir hönd stjórnar BIS
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