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Hlutverk vistheimilanefndar

✓ lýsa starfsemi Kópavogshælis

✓ fjalla um tildrög þess að börn voru vistuð að 

Kópavogshæli

✓ staðreyna eins og kostur er hvort og þá í hvaða 

mæli börn sem voru vistuð þar hafi sætt illri 

meðferð og/eða ofbeldi á meðan á vistun stóð

✓ lýsa opinberu eftirliti

✓ setja fram tillögur til stjórnvalda



Samspil aðbúnaðar og eftirlits

✓ því meira sem skipulag, aðbúnaður og starfsemi er 

óviðunandi

✓ því meiri líkur eru á að eftirlit hafi farið úrskeiðis



Eftirlit

✓Eftirlitsskyldur

✓hvað er þjónusta og hvað er eftirlit?

✓er ljóst fer með eftirlit?

✓hver er verkaskipting eftirlitsaðila?

✓hvernig á að framkvæma eftirlit?



Ytra og innra eftirlit

✓ Ytra eftirlit

✓ skapa ytri ramma

✓ fylgjast reglubundið með starfseminni án þess 

að koma að daglegum rekstri

✓ Innra eftirlit

✓ stjórnunar- og eftirlitsskyldur æðstu stjórnenda

✓skipuleggja starfsemi innan ytri rammans

✓tryggja gæði innra starfs

✓fylgjast markvisst með framkvæmd



Niðurstöður um eftirlit

✓Ytra eftirlit
✓vantaði skýrari lög um hvers konar stofnun væri um að ræða

✓vantaði stefnumótum um hlutverk stofnunarinnar

✓vantaði reglugerðir til að afmarka nánar

✓vantaði markvisst og reglubundið eftirlit

✓ekki brugðist við gagnrýni og ábendingum

✓Innra eftirlit
✓ákvarðanir um vistun skorti lagastoð

✓skortur á ráðstöfunum til að tryggja aðbúnað vistfólks

✓skortur á að ráðstöfunum til að koma í veg fyrir ofbeldi og illa 

meðferð



Undirliggjandi vandamál

✓ Almennt =

✓ staða og þarfir vistfólks afar mismunandi

✓ ytri aðstæður ófullnægjandi

✓ vistaðir of margir

✓ viðvarandi skortur á starfsfólki, sérstaklega faglærðu

✓ altæk stofnun

✓ tregða stjórnvalda til að tryggja uppbyggingu, aðbúnað og þjónustu á hælinu

✓ tregða stjórnvalda til að tryggja önnur úrræði

= stjórnvöld vanræktu að skapa skilyrði þar sem unnt hefði verið að mæta lögbundnum 

kröfum um aðbúnað barna á Kópavogshæli

= skapaði almennt verulega hættu á að börn þyrftu að þola illa meðferð og ofbeldi



Hvað er ill meðferð og ofbeldi?

✓ ofbeldi

✓ líkamlegt = líkamleg valdbeiting, s.s. slá, sparka, hrista, hrinda, fjötra

✓ andlegt = t.d. ógnanir, niðurlægjandi, særandi athafnir sem vekja ótta og vanmátt

✓ kynferðislegt = kynferðislegar athafnir sem þolandi á ekki að þurfa að taka þátt í

✓ ill meðferð / vanræksla

✓ líkamleg = grunnþarfir, s.s. aðbúnaður, fæði, klæði, húsnæði og heilbrigðisþjónusta

✓ tilfinningaleg = tilfinningalegt atlæti, s.s. tengsl og ástúð

✓ vitsmunaleg = grunnörvun, s.s. menntun, málþroski og málskilningur

✓ félagsleg = samskipti, leikur, tómstundir og þroski í víðum skilningi

✓ umsjón og öryggi = hættulegar, ótryggar aðstæður, skortur á aðgæslu



Tillögur vistheimilanefndar

✓ tryggja, efla og verja full mannréttindi fatlaðs fólks

✓ heildstæð, samfelld og örugg þjónusta

✓ reglubundið og markvisst eftirlit með aðstæðum og aðbúnaði fólks í 

mismunandi búsetuúrræðum

✓ úttekt á störfum réttindagæslumanna og persónulegra talsmanna

✓ umfang og viðbrögð við ofbeldi gagnvart fötluðum börnum

✓ úttekt á ráðstöfunum til að koma í veg fyrir nauðung



Takk fyrir!


