
Góðan daginn

Ég vÍsa Í tölvupóst sem ég sendi fjárlaganefnd 14. júlí sl, þar sem ég gerði nokkuð ítarlega 
grein fyrir stöðu SIGURHÆÐA - þjónustu við þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. 
Erindi mitt er að óska eftir fundi með fjárlaganefnd fyrir hönd SIGURHÆÐA og óska eftir 
fjárveitingu til SIGURHÆÐA fyrir árið 2023.

Nú liggur kostnaðaráætlun vegna ársins 2023 fyrir og er hún um 48 mkr. Ég hef sett fram 
líkan að fjármögnun SIGURHÆÐA þar sem gert er ráð fyrir að þriðjungur komi frá 
sveitarstjórnarstiginu á Suðurlandi, helmingur frá ríkinu (geta verið t.d. Alþingi og 
félagsmálaráðuneyti sameiginlega) og að Soroptimistaklúbbur Suðurlands, rekstraraðili 
SIGURHÆÐA, afli þess sem út af stendur með öðrum styrkjum og eigin framlagi. Þetta módel 
hefur gengið upp hvað sunnlenska sveitarstjórnarstigið snertir, en ekki hvað ríkið snertir. Í 
fyrra nam kostnaðaráætlun 34,5 mkr. og var því sótt um rúmar 17 mkr. til 
félagsmálaráðuneytis. Síðar nutum við þess að fjárveitinganefnd Alþingis veitti 6 mkr. til 
SIGURHÆÐA af fjárlögum 2022 sem við erum djúpt þakklátar fyrir, en ekkert framlag kom úr 
reglulegri úthlutun félagsmálaráðuneytis af safnlið. Nú hefur verið bætt um, því nýverið 
kynnti félagsmálaráðuneytið að okkur muni hlotnast fjárveiting upp á 5 mkr. núna fyrir 
áramót. Það framlag bjargar okkur alveg, því við sáum fram á ekki bara sjóðþurrð heldur 
skuldir núna um áramótin.

Nú hefur verið sótt um 50% kostnaðaráætlunar 2023 til félagsmálaráðuneytis, um 24 mkr., 
og enn sjáum við fyrir okkur að framlag að þessari upphæð geti skipst á milli fleiri aðila. 
Verði af fjárveitingu Alþingis til SIGURHÆÐA fyrir árið 2023 myndi því styrkumsóknin til 
félagsmálaráðuneytis lækka sem henni nemur.

Hækkun kostnaðaráætlunar milli ára stafar nær einvörðungu af fjölgun skjólstæðinga sem er 
stöðug frá mánuði til mánaðar. SIGURHÆÐIR hafa fest sig í sessi, bæði sem verkfæri 
samstarfsaðilanna 22 sem nýta úrræðið mjög vel og einnig meðal sunnlenskra kvenna sem æ 
oftar koma að eigin frumkvæði. Samstarfsaðilar eru öll sunnlensku sveitarfélögin, 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, lögregluembættin á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum, 
sýslumannsembættin á Suðurlandi og i Vestmannaeyjum, Kvennaráðgjöfin og 
Mannréttindaskrifstofa Íslands.

SIGURHÆÐIR hafa mikla sérstöðu, sé miðað við önnur úrræði á þessu sviði á landinu. Hún 
felst einkum i fernu:
1. SIGURHÆÐIR eru fyrsta og eina úrræðið fyrir þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi 
og þar er tekist á við allar tegundir ofbeldis. Því er ekki í önnur úrræði á þessu sviði að vísa 
eins og gert er annars staðar.
2. Að baki SIGURHÆÐA er víðtækasta og virkasta net samstarfsaðila sem þekkist á þessu 
sviði á Íslandi. Þessir samstarfsaðilar eiga sæti í verkefnisstjórn. Óhætt er að fullyrða að 
SIGURHÆÐIR eru samfélagslegt tæki fyrir þessa samstarfsaðila, úrræði í þeirra verkfærakistu 
til að þeir geti betur uppfyllt eigin markmið á sviði þjónustu við þolendur kynbundins 
ofbeldis. Til marks um þetta má geta þess að 60% skjólstæðinga koma eftir tilvísun frá 
félagsþjónustum sveitarfélaganna og geðheilsuteymi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
3. Þjónustustigið innan SIGURHÆÐA er það hæsta sem þekkist á landinu - einkum vegna 
tveggja þátta, en þeir eru annars vegar djúptæk hópameðferð í þremur meðferðarlotum og 



hins vegar EMDR-áfallameðferð. Þetta þjónustuframboð helgast í fyrsta lagi af stöðu 
þekkingar í dag á tengslum áfallareynslu og kynbundins ofbeldis og í öðru lagi af hraðri 
þróun sérhæfðrar áfallameðferðar. Einnig skiptir hér miklu að ekki er hægt að vísa 
skjólstæðingum SIGURHÆÐA til annarra meðferðarúrræða í fjórðungnum og 
Soroptimistaklúbbur Suðurlands leggur höfuðáherslu á að þjónusta skjólstæðínga sem allra 
best í heimabyggð.
4. Mál skjólstæðinga eru almennt þyngri en hjá öðrum úrræðum, einmitt af þeim ástæðum 
sem greinir hér að ofan. Hlutfall öryrkja og skjólstæðinga á starfsendurhæfingarlífeyri er 
40%, sem er tvöfalt til þrefalt hærra en hjá öðrum úrræðum. Birta/VIRK 
starfsendurhæfingarsjóður eru meðal tilvisunaraðila til SIGURHÆÐA. Nú þegar eru dæmi um 
að skjólstæðíngar úr þessum hópi hafi farið aftur inn á vinnumarkaðinn.

Það er almennt mat allra sem að starfsemi SIGURHÆÐA koma, staðfest í óháðri úttekt 
Háskóla Íslands á SIGURHÆÐUM

Í einlægri von um að erindið fái jákvæðar undirtektir.
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