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Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks nr. 

88/2011

 10. gr. Bann við fjarvöktun og beitingu nauðungar nema veitt hafi veri

undanþága

 Svo veitt sé undanþága þarf að fá ráðgjöf sérfræðiteymis

 Undanþágunefnd getur veitt undanþágu í að hámarki eitt ár en skráningar

skulu sendar til sérfræðiteymis



Nauðung og fötluð börn

 Í lögunum er gert ráð fyrir því að foreldrar þurfi að veita upplýst samþykki

fyrir undanþágu frá banni við nauðung í vinnu með börnum

 Velferðarráðuneytið hefur túlkað lögin sem svo að foreldrar barna sem búa í 

foreldrahúsum, geti veitt umönnunaraðilum í skólum, frístundaheimilum og

skammtímavistunum leyfi til að beit nauðung



Umboðsmaður barna

 Í skýrslunni eru rakin samskipti Umboðsmanns barna og

Velferðarráðuneytisins um nauðung í vinnu með börnum.

 Umboðsmaður barna bendir á að orðalag laganna sem og Barnasáttmáli

Sameinuðu þjóðanna styður ekki túlkun Velferðarráðuneytisns



Eftirlit með nauðung

 Gert er ráð fyrir því að þegar veitt er undanþága þá hafi sérfræðiteymið

eftirlit með beitingu nauðungar

 Skv. túlkun Velferðarráðuneytisins er ekkert eftirlit með nauðung í vinnu með

fötluðum börnum



Nauðung í sérúrræðum fyrir fötluð börn

á Íslandi

Margrét R. Halldórsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Atli F. Magnússon, 2013



Nauðung vs. ill meðferð

 Fín lína á milli nauðungar og illrar meðferðar

 Dæmi:

 Flytja barn á milli staða gegn vilja þess

 Neita barni um mat

 Loka barn af frá öðrum



Ráðgjöf / rýni sérfræðiteymis

 Oft má draga úr eða koma í veg fyrir nauðung með ráðgjöf

utanaðkomandi sérfræðinga

 Mikilvægt að starfsfólk velti fyrir sér af hverju verið sé að beita nauðung



Úttektir Vistheimilanefndar

 Skortur á eftirliti hins opinbera

 Skortur á samræmi milli laga og framkvæmdar



Skýrsla vistheimilisnefndar

Vistheimilanefnd hvetur stjórnvöld til að kanna og tryggja að

gripið hafi verið til lögbundinna ráðstafana til að koma í veg fyrir
nauðung í þjónustu við fatlað fólk. Telur nefndin brýnt að séð

verði til þess að ákvæði um bann við beitingu nauðungar gildi

um alla þá fagaðila sem veita börnum þjónustu í daglegu lífi, svo

sem á heimilum, stofnunum, leikskólum, skólum eða í annars

konar úrræðum.



Framkvæmd laga um réttindagæslu

 Ekki hefur verið gerð athugun á því hvernig framkvæmd laga um 

réttindagæslu er háttað

 Löng bið er eftir ráðgjöf sérfræðiteymis

 Úttekt fjármálaráðuneytisins:

 300 einstaklingar búa við nauðung

 Sérfræðiteymið hittist 22 sinnum á ári

 Afgreiði 4,5 erindi á hverjum fundi



Framkvæmd laga um réttindagæslu

 Ef Velferðarráðuneytið breytir afstöðu sinni til þess hvort bann við nauðung

nái til barna, þarf talsvert meira fjármagn
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