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UMBOÐSMAÐUR ALÞINGIS

MINNISBLAÐ

Til: Fjárlaganefndar
Frá: Skúla Magnússyni, umboðsmanni Alþingis
Dags.: 14. desember 2021
Efni: Lýsing á stöðu frumkvæðissviðs umboðsmanns Alþingis (þ.m.t. OPCAT-eftirlits) að

beiðni fjárlaganefndar v/ meðferðar fjárlagafrumvarps

1. Embætti umboðsmanns Alþingis (UA) skiptist í tvö fagsvið, kvartanasvið annars vegar 
og frumkvæðis/OPCAT-svið hins vegar, auk tveggja stoðdeilda, reksturs annars vegar 
og útgáfu hins vegar. Langstærstur hluti faglegrar starfsemi UA beinist að meðferð 
kvartana sem eðli málsins samkvæmt hafa ákveðin forgang umfram önnur mál og 
verkefni. Í fjármálaáætlun 2021-2025 er miðað við að á árinu 2021 séu 460 kvartanir 
til meðferðar hjá embættinu. Á fyrstu 11 mánuðum ársins 2021 hafa hins vegar þegar 
borist 530 kvartanir. Sé miðað við meðaltal sl. 11 mánaða má þannig ætla að innkomin 
kvartanamál á árinu 2021 verði 578 í stað 460 eða u.þ.b. 26% yfir viðmiði 
fjármálaáætlunar. Þessi fjölgun mála, umfram forsendur fjármálaáætlunar, hefur 
augljós áhrif á það svigrúm sem embættið hefur til að hagræða þannig í rekstri sínum 
að aukið svigrúm gefist til frumkvæðisathugana, svo og annarra verkefna, s.s. fræðslu 
og leiðbeininga.

2. Líkt og fram kemur í fjármálaáætlun er eiginlegu frumkvæðiseftirliti UA sinnt af einum 
starfsmanni (skrifstofustjóra sviðsins), en undir sviðið fellur einnig OPCAT-eftirlit, sbr. 
síðar. Í fjármálaætlun koma fram hugleiðingar um hvort gera eigi hlé á þessum þætti, 
þ.e. frumkvæðismálum, meðan ekki er unnt að manna verkefnið frekar. Að mati 
undirritaðs væri slík niðurstaða afar óheppileg m.t.t. grunnhlutverks UA og þess 
árangurs sem eftirlitið hefur og getur skilað. Í því sambandi ber að hafa í huga að ýmis 
málefni sem brenna á samfélaginu eru ekki þess eðlis að einfalt sé að setja þau í búning 
kvartana til UA sem eru tækar til efnismeðferðar. Slík mál koma þ.a.l. til UA fremur í 
formi ýmissa ábendinga (eða kvartana sem ekki fá efnismeðferð) sem geta allt að einu 
gefið UA tilefni til frumkvæðisathugunar. Dæmi um þetta, úr stuttri embættistíð 
undirritaðs, eru málefni fólks á sóttvarnarhótelum, fyrirkomulag bólusetninga vegna 
COVID-19 og athugun innilokun barna í einveruherbergjum í grunnskólum.

3. Önnur málefni eru þess eðlis að af ýmsum ástæðum má telja ólíklegt að kvartanir berist 
UA, t.d. álitamál um aðbúnað og réttindi þeirra sem dvelja nauðungarvistaðir eða 
sjálfræðissviptir á geðdeildum, þ.á m. m.t.t. til einangrunar, sbr. yfirstandandi 
frumkvæðisathugun UA í einu slíku máli. Að lokum má nefna nýleg mál þar sem UA 
leitast með beinni og almennari hætti við að hafa áhrif á stjórnsýslunna til framtíðar, 
t.d. yfirstandandi athugun í sambandi við miðlægt stafrænt pósthólf og upptöku 
rafrænnar stjórnsýslu svo og nýlegt álit um notkun stigamata við ráðningu eða skipun 
opinberra starfsmanna. Öll þessi mál miða þó að því að tryggja að borgararnir njóti 
þeirra réttinda sem Alþingi hefur tryggt þeim með lögum, skýra réttarstöðuna á
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ákveðnum sviðum og koma þannig í veg fyrir þann samfélagslega kostnað sem hlýst af 
þrætum og málaferlum. Færa mætti að því ítarlegri rök en tök eru á hér að um sé að 
ræða eftirlit sem skili borgunum landsins og stjórnkerfinu miklum afrakstri miðað við 
tilkostnað og eru þá einnig hafðar í huga aðrar eftirlitsstofnanir ríkisins sem hafa á að 
skipa mun meiri starfsmönnum.

4. Við meðferð fjárlagafrumvarps 2020-2021 gerði meirihluti fjárlaganefndar tillögu 
um 7 millj. kr. tímabundið framlag til umboðsmanns Alþingis fyrir hálfa stöðu 
lögfræðings vegna frumkvæðisathugana embættisins með vísan til þess að takmarkaður 
mannafli og fjöldi kvartana kæmi í veg fyrir að unnt væri að sinna þeim sem skyldi. 
Með þessu verður að telja að mörkuð hafi verið sú stefna af hálfu Alþingis að viðhalda, 
eftir föngum, frumkvæðiseftirliti embættisins í stað þess að láta það fjara út, svo sem 
áður hafði verið ýjað að. Í bréfi forseta Alþingis til undirritaðs 20. september sl. 
(meðfylgjandi) er þessi skilningur staðfestur og vísað til þess að óskað hafi verið eftir 
því við fjárlaganefnd haustið 2021 að fjárveiting til embættisins yrði endurskoðuð 
þannig að gert yrði ráð fyrir „fjárveitingu fyrir hálfa stöðu lögfræðings á árinu 2021 
sem yrði að fullri stöðu á árinu 2022“. Verður að túlka þetta þannig að fyrir liggi 
ráðagerð um að á árinu 2022 eigi a.m.k. stöðugildi tveggja lögfræðinga að geta starfað 
eingöngu að frumkvæðismálum. Fyrirliggjandi fjáralagafrumvarp tekur hins vegar 
ekki mið a f  þessu og gerir ráð fyrir þ v í embættið sé skorið niður um a.m.k. hálfa stöðu 
miðað við fjárlög 2021.

5. Svonefnt OPCAT-eftirlit (eftirlit samkvæmt 3. gr. valfrjálsrar bókunar frá 18. desember 
2002 við samning Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1984 gegn pyndingum og 
annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu) fellur einnig 
undir frumkvæðissvið UA. Ég tel ljóst að téð eftirlit UA hefur þegar skilað verulegum 
umbótum á aðbúnaði hjá ýmsum stofnunum, svo og endurskoðun gildandi reglum og 
ferlum, eða a.m.k. leitt til umræðu um slíkar ráðstafanir, sbr. t.d. umfjöllun UA um 
málefni geðfatlaðra. Einnig tel ég að UA hafi heppnast að skapa góða sátt um eftirlitið 
og má almennt segja að þær stofnanir sem hér eigi í hlut fagni þeim faglega stuðningi 
sem eftirlitið skilar. Jafnframt tel ég að fyrir liggi skilningur á því að OPCAT-eftirlitið 
hefur bæði reynst flóknara og umfangsmeira en gert var ráð fyrir í upphafi. Í fyrrgreindu 
bréfi forseta Alþingis er þessi skilningur staðfestur.

6. Í upphafi var miðað við að tveir starfsmenn ynnu við OPCAT-eftirlit auk 
forstöðumanns (nú skrifstofustjóri frumkvæðissviðs) sem einnig sinnti öðrum málum. 
Í reynd hafa fleiri starfsmenn komið að málaflokknum auk umboðsmanns sjálfs. Vegna 
aðhaldskröfu á árinu 2021 var nauðsynlegt að fækka starfsmönnum UA og kom það 
m.a. niður á OPCAT-sviðinu með þeim afleiðingum frá 1. febrúar sl. hefur þar aðeins 
verið einn starfsmaður í fu llu  starfi auk fyrrnefnds skrifstofustjóra. Vegna fjölgunar 
kvartana og óvissu um fjárveitingar 2022 var ekki talið tækt að ráða umsvifalaust nýjan 
starfsmann á OPCAT-svið embættisins og telst svigrúm enn takmarkað að þessu leyti 
þótt eitthvað virðist hafa hægt á fjölgun mála á síðari hluta ársins.

7. Ljóst er að burðir embættisins til OPCAT-eftirlits eru mjög takmarkaðir með aðeins 
einum föstum starfsmanni og má sýnilega lítið bera út af til þess að eftirlitið lamist.
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Raunar verður það að teljast eftirtektarverður árangur að UA hafi tekist að sinna 
eftirlitinu með jafnvirkum og árangursríkum hætti og raun ber vitni. Minnt er á það 
markmið fjármálaáætlunar að OPCAT-heimsóknir (og þá skýrslur vegna þeirra) séu að 
lágmarki þrjár til fjórar á hverju ári. Að mati undirritaðs er hér um að ræða mikilvægt 
verkefni viðvíkjandi þeim sem hvað höllustum fæti standa í samfélaginu, þ.á m. 
geðfötluðum og vistmönnum á ýmsum heimilum og stofnunum. Hlýtur í því sambandi 
að teljast eðlilegt að UA geti á ný mannað OPCAT-eftirlit embættisins með tveimur 
föstum starfsmönnum sem myndu þá sinna eftirlitinu ásamt skrifstofustjóra sviðsins og, 
eftir atvikum, utanaðkomandi aðkeyptum sérfræðingum.

8. Yrði gert ráð fyrir styrkingu frumkvæðisathugana, þ.m.t. OPCAT, með einni og hálfri 
stöðu lögfræðings (þ.e. aukning á tveimur stöðum miðað við fyrirliggjandi 
fjárlagafrumvarp en auking á einni og hálfri miðað við fjárlög 2021) þyrfti að bæta við 
fjárveitingu embættisins u.þ.b. 32 m.kr. miðað við frv. eins og það lítur núna. Styrking 
með einni stöðu til viðbótar (þ.e. aukning upp á eina og hálfa stöðu miðað við 
fyrirliggjandi frv.) svaraði þá til u.þ.b. 24 m.kr. miðað við fyrirliggjandi frv. og styrking 
með aðeins hálfri stöðu 16 m.kr., sbr. áðurnefnt bréf forseta Alþingis. Þá er minnt á að 
í fyrrnefndu bréfi forseta Alþingis er þess í öllu falli óskað að aðhaldskrafa til UA 
(u.þ.b. 5 m.kr.) lækki verulega og er þá væntanlega haft í huga að u.þ.b. 87% af 
rekstrarkostnaði embættisins eru samningsbundin laun og svigrúm til aðhalds afar 
takmarkað ef ekki á að fækka starfsmönnum og skera niður kjarnastarfsemi.

9. Sé vilji Alþingis sá að viðhalda og jafnvel styrkja möguleika UA til 
frumkvæðisathugana, svo sem gert er ráð fyrir í gildandi lögum, auk þess að fyrrnefnt 
OPCAT eftirlit sé raunhæft og skilvirkt tel ég samkvæmt framangreindu að fjárhagsleg 
þörf, umfram forsendur fyrirliggjandi frv., nemi í heild 36 m.kr. að teknu tilliti til 
lækkaðrar aðhaldskröfu. Sé einungis miðað við að hálft stöðugildi bætist við OPCAT- 
eftirlit UA og mönnun frumkvæðisathugana sé óbreytt frá því sem nú er þyrftu samt 
sem áður að bætast við 16m.kr. auklækkunar aðhaldskröfu 4 m.kr. eða 20 m.kr. íheild, 
sbr. fyrrnefnt bréf forseta Verði fyrirliggjandi frv. samþykkt óbreytt er hins vegar ljóst 
að starfsemi UA mun fyrst og fremst verða bundin við lögbundin skylduverkefni, þ.e. 
meðferð og úrlausn kvartana, og embættið mun þá vart hafa viðhlítandi forsendur til 
þess að standa undir þeim væntingum sem til þess eru gerðar að öðru leyti. Gildir þá 
einu þótt undirritaður hafi þegar gert ýmsar ráðstafanir til þess að skapa aukið svigrúm 
að þessu leyti og muni halda áfram á þeirri braut eftir því sem kostur er. Þó svo ljóst 
megi vera til hvers metnaður undirritaðs stendur í málefnum UA er það að sjálfsögðu í 
höndum Alþingis að marka stefnuna að þessu leyti, m.a. í krafti fjárveitingavaldsins.

Virðingarfyllst,

Skúli Magnússon
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