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INNGANGUR 

Sagt er frá þeim úrræðum sem í boði eru fyrir fanga á Íslandi og þeim fáu 

meðferðarræðum sem til staðar eru í okkar þjóðfélagi.  Vímuefnanotkun fanga er 

þekkt vandamál, mikilvægt er að bregðast við þeim vanda sem steðjar að. Fagleg 

vinnubrögð geta skipt sköpum í starfi sem þessu. Mikilvægt er að aðilar sem hlotið 

hafa menntun og viðeigandi þjálfun starfi með föngum að því marki að losna úr 

viðjum vímunnar. Ætlunin er ætlað að setja fram niðurstöðu rekstrar 

meðferðarstofnunar fyrir fanga sem hlotið hafa óskilorðsbundna dóma og sýna fram á 

úrræði sem hugmyndin er að starfa að.  

Sú spurning sem lagt er upp með er hvort af hljótist fjárhagslegur ávinningur fyrir 

ríkið með kaup á þjónustunni sem ætlunin er að skili sér í færri endurkomum í 

fangelsi? Ef árangur á að nást með betrunarvist verður að bjóða upp á nægjanleg 

viðeigandi úrræði. Verkefnið skiptist í fræðilegan kafla og viðskiptaáætlun. Í 

fræðilega kaflanum er fjallað um aðstæður fanga fyrr og nú, farið yfir þau úrræði sem 

í boði eru og greint frá þeim fjölda fanga sem háðir eru vímuefnum, brjóta af sér og 

hljóta dóm fyrir. Sýnt verður fram á þörfina fyrir úrræði fyrir vímuefnaháða fanga. Í 

viðskiptaáætluninni er fjallað um viðskiptahugmyndina, hvernig þjónustan mun verða 

framkvæmd og kostnaðinn við að hrinda hugmyndinni í framkvæmd. Tilgangurinn 

með vinnu verkefnisins er að sýna fram á hagkvæmni þess að veita meðferð í 

afplánun, sem skilar sér í sparnaði í fjármunum fyrir íslenska ríkið í færri 

endurkomum í afplánun.  



AÐSTAÐA FYRIR FANGA Á ÍSLANDI 

Mikið vatn er runnið til sjávar síðan fyrsta fangelsið hóf starfsemi á landinu.  Nú eru 

um áttatíu ár liðin síðan vinnuhælið á Litla Hrauni, síðar fangelsið, var stofnað eða 

þann 08.mars 1929. Þann dag komu fyrstu fangarnir til að afplána sína refsingu.  

Síðan þá hafa áherslur breyst og nú er reynt að gera vistina að enn meiri betrunarvist 

með því að bjóða upp á meðferð við vímuefnafíkn á Litla Hrauni. Þau úrræði sem eru 

í boði mæta engan veginn allri þeirri þörf sem er til staðar.  Eingöngu eru 11 pláss á 

svokölluðum  meðferðargangi.  Litla Hraun er eina fangelsið á landinu sem býður upp                                                                                                          

á markvissar meðferðir við vímuefnafíkn meðan á afplánun stendur. Þó má geta þess 

að aðgengi fanga að fundum hjá SÁÁ er til staðar víðar.  Nú á árinu 2009 er um 200 

einstaklingar sem bíða eftir að geta hafið sína afplánun.  (Margrét Frímannsdóttir, 

munnleg heimild 2009). Vissulega er erfitt að geta ekki byrjað afplánun sem fyrst eftir 

að dómur liggur fyrir. Oft og tíðum hafa aðstæður dæmdra breyst mikið og oft til hins 

betra þegar að innköllun í afplánun kemur. Fyrirhugað var að byggja nýtt fangelsi á 

Hólmsheiði og hefjast handa við þá byggingu þegar efnahagshrun landsins skall á 

þjóðina á haustmánuðum 2008. Þessum framkvæmdum hefur því verið slegið á frest 

um óákveðinn tíma. Árið 1988 var fangelsið að Litla Hrauni formlega gert að 

afplánunarfangelsi. Í dag eru fangelsin á Íslandi fimm talsins og rúma þau samtals 136 

fanga, þá eru með talin gæsluvarðhaldspláss. Fangelsin dreifast um landið en 

Hegningarhúsið er staðsett í Reykjavík, Kvennafangelsið er í Kópavogi, Litla Hraun á 

Eyrarbakka, Kvíabryggja er í Grundarfirði og Fangelsið á Akureyri er staðsett á 

samnefndum stað (Mannréttindastofa Íslands, e.d.). Fjöldi óskilorðsbundinna dóma 

árið 2006 á Íslandi voru samtals 364 (Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.). 

Umsjón fangelsismála 

Hér á landi er það dómsmálaráðherra sem fer með yfirstjórn fangelsismála en 

Fangelsismálastofnun sér um fullnustu refsinga ásamt því að hafa umsjón með rekstri 

fangelsa.  Fangelsismálastofnun ákveður í hvaða fangelsi refsingin skuli tekin.  Við 

ákvörðunartökuna er tekið tillit til aldurs, kynferðis, brotaferils og þyngd refsingar. 

Tilgangur með rekstri fangelsa er að fullnusta refsidóma samkvæmt efni þeirra og að 



menn sem dæmdir eru taki út þá refsingu sem að dómstólar ákvarða með dómi. Það er 

þjóðhagslega hagkvæmt er fangi snýr aftur til samfélagsins að draga úr líkum á 

endurkomu í fangelsi vegna nýrra brota.(Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.)  

Úgjöld til fangelsismála 

Heildarútgjöld Dóms-og kirkjumálaráðuneytisins árið 2008 voru kr. 23.433.000.000. 

Fyrir árið 2009 eru heildarútgjöldin áætluð kr. 29 milljarðar. Myndin hér að neðan 

sýnir hversu stóru hlutfalli af útgjöldum ráðuneytisins var varið til fangelsismála árið 

2008 eða 4% af heildinni, kr. 1.012.000.000 og kr. 1.476.000.000 fyrir árið 2009  

(Dóms-og kirkjumálaráðuneytið, 2008). Rekstri fangelsiskerfisins er skipt í sjö 

fjárhagseiningar,  eru það fangelsin fimm, yfirstjórn Fangelsismálastofnunar, 

Fangavarðaskóli ríkisins og aðrar stofnanir er vista fanga. Samkvæmt 

fjármálaskiptingu frá árinu 2005 var Fangelsið að Litla Hrauni með 51.2% af 

útgjöldum ráðuneytisins, Fangelsið Akureyri með 3.6%, Fangelsið Kvíabryggju með 

8.8%, og fangelsin á höfuðborgarsvæðinu með samtals 22.1%. Framlög Íslendinga til 

fangelsismála eru nær helmingi minni á hvern íbúa en hjá öðrum Norðurlandaþjóðum.  

(Afstaða , 2007) 

 

Mynd 1 sýnir skiptingu á heildarútgjöldum Dóms-og kirkjumálaráðuneytisins á árinu 

2008 milli málefnaflokka. Til fangelsismála fara 4% af útgjöldum ráðuneytisins. 

Stærsti hluti fer til löggæslustofnana og öryggismála eða 44%.  

Heildarútgjöld Dóms-og kirkjumálaráðuneytisins 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Heildarútgjöld Dóms-og kirkjumálaráðuneytisins 2008 (Dóms-og Kirkjumálaráðuneytið, 2008) 



Hagir fanga 

Gerð var athugun á högum fanga á Íslandi á árunum 1999-2004. Meðalaldur fanga við 

upphaf afplánunar var 31,7 ár. Sá yngsti var 16 ára en sá elsti 74 ára. Fjöldi 

þátttakenda í könnuninni var 897. Fjöldi þeirra sem var að afplána í fyrsta sinn var 

489, þeirra sem voru að afplána í annað sinn var 162 og þeirra sem voru að koma í 

þriðja sinn eða oftar var 246.  Þetta segir okkur að 28% af þátttakendum höfðu komið 

oftar en tvisvar sinnum í afplánun. Stór hluti eða 68% sögðust einhvern tímann hafa 

neytt vímuefna, þar af sögðu 41% hafa verið í reglulegri neyslu. 61% sögðust hafa 

farið í vímuefnameðferð. Þeir sem ekki neyttu vímuefna voru mun líklegri til að koma 

ekki aftur í fangelsi en þeir sem neyttu þeirra.  (Margrét Sæmundsdóttir, e.d.)  

Samkvæmt lögum nr. 48/1988 um fanga og fangavist kemur fram að í fangelsum skuli 

vera aðstaða og tæki til fjölbreyttrar vinnu, föngum skuli vera búin aðstaða til að 

sækja nám og til að stunda tómstundaiðkun og líkamsþjálfun. Mjög mismunandi er 

eftir fangelsum hversu vel hvert og eitt er búið aðstöðu til þessara iðkana. Nánar er 

sagt frá aðstöðu hvers fangelsis í köflum um hvert þeirra að neðan. 

Fangelsismálastofnun ákvarðar hvar fangar skuli taka út sína refsingu, við val á 

þessari ákvörðun er horft til aldurs, kyns, brotaferils og búsetu. Lagalegur réttur og 

skylda fanga er að geta stundað vinnu meðan þeir dvelja í fangelsi og þiggja fyrir það 

laun,  mismunandi er hver launin eru  en það fer eftir eðli starfsins.  Fangi sem ekki 

getur stundað vinnu af einhverjum orsökum, getur framvísað læknisvottorði og fengið 

dagpeninga greidda í stað vinnulauna sem hann annars myndi njóta. Reglubundið nám 

kemur í stað vinnuskyldu. Skuldi fangi opinber gjöld, er ekki heimilt að innheimta 

þau á meðan á afplánun stendur svo framarlega að hún vari  lengur en þrjá mánuði. 

Fangar eiga rétt á heimsóknum frá sínum aðstandendum á ákveðnum viðtalstímum,  

eigi sjaldnar er vikulega. Forstöðumaður á hverjum stað, má þó ákveða fleiri 

heimsóknir. Forstöðumaður fangelsis getur, að fengnu samþykki 

Fangelsismálastofnunar, gefið leyfi til skammtíma vistar utan fangelsis til þess að 

hitta fjölskyldu  eða vini, og skal leyfið ekki vara lengur en 14 klukkustundir. Fangi 

sem hefur afplánað tvo þriðju hluta af sínum dómi, getur sótt um reynslulausn til 

Fangelsismálastofnunar. Þeir sem ekki hafa hlotið dóma fyrir alvarlegt eða gróft brot, 

geta sótt um reynslulausn fyrr eða þegar helmingi af refsitímanum er lokið. 

(Alþingi,1988) 



Fangelsi á Íslandi 

Þann 01.júlí 2005 tóku í gildi ný lög um fullnustu refsinga, þau tóku við af lögum nr. 

48/1988 um fangelsi og fangavist.  þar sem segir í 1.gr. laganna að ríkið skyldi eiga 

og reka öll fangelsi á Íslandi. Einnig stóð í 2.gr. laganna að Fangelsismálastofnun 

annaðist daglega yfirstjórn á rekstri fangelsa en forstöðumaður sæi um daglegan 

rekstur fangelsis skv. 5.gr. laganna. Þessum upphafsgreinum hefur breytt og þau 

ótvíræðu skilyrði að ríkið eigi og reki fangelsi hafa verið felld brott. Í 1. gr. stendur 

ekki lengur að ríkið skuli eiga og reka öll fangelsi á Íslandi heldur aðeins að 

dómsmálaráðherra fari með yfirstjórn fangelsismála hér á landi. Í 2.gr. er eingöngu 

fjallað um hlutverk Fangelsismálastofnunar og að hún hafi umsjón með rekstri 

fangelsa.  Með þessum breytingum hefur opnast möguleiki til einkareksturs hér á 

landi. (Guðmundur Gíslason, 2005)  Ekki hefur það enn gerst að tekið hefur til starfa 

stofnun í einkarekstri hér á landi. Með opnun slíkrar stofnunnar væri hægt að leggja 

aukna áherslu á ýmsa þjónustuþætti eins og meðferðarþátt meðan á afplánun stendur. 

Þá væri hægt að fá aukna sérfræðiþekkingu inn í reglubundið meðferðarstarf með það 

að markmiði að ná jafnvægi í meðferðarhópinn. Með jöfnu aðgengi fanga að 

sérfræðiþjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sérþjálfaðra fangavarða er 

von til þess að átökin við vímuefnafíknina geti orðið auðveldari og góður árangur 

náist.  

Fangelsið Akureyri 

Fangelsið á Akureyri er eins og nafnið gefur til kynna staðsett í höfuðstað 

norðurlands, Akureyri. Fangelsið hefur verið starfrækt í húsnæði lögreglunnar þar í 

bæ frá árinu 1978.  Fangelsið var endurbyggt og tekið formlega í notkun í ágúst 2008 

og er þar aðstaða sem getur rúmað samtals 10 fanga. Húsnæðið býður upp á þann 

möguleika  að vista tvær konur í fangelsinu auk átta karlfanga. Umhverfis fangelsið er 

lokaður garður þar sem fangar geta stundað útivist í formi boltaleikja.  Gerð er krafa 

til þeirra sem afplána í fangelsinu á Akureyri að þeir séu reiðubúnir að taka á 

vímuefnavanda sínum og geti dvalið við lágmarksöryggisgæslu, stundað vinnu og 

nám á meðan á afplánun stendur. Varðstjóri fangelsisins ber ábyrgð á daglegum 

rekstri í samvinnu við forstöðumann en forstöðumaðurinn hefur aðsetur í  Reykjavík.  

Aðstoðarvarðstjóri vinnur á vöktum á móti varðstjóra. Fangaverðir sem vinna á 



vöktum eru fjórir. Vegna mikillar nálægðar við lögreglustöðina er mikil samvinna á 

milli starfsmanna þessara stofnana.  Þegar ákvörðun fer fram um vistun fanga í 

fangelsinu er horft til ýmissa þátta eins og hvort að viðkomandi býr á Norðurlandi, 

hvort að viðkomandi fangi sé langt kominn með sína refsingu og hvort að viðkomandi 

sé tilbúinn að taka virkan þátt í endurhæfingaráætlun sem starfað er eftir í fangelsinu. 

Reynt er eftir fremsta megni að koma því við, að hver fangi sé ekki vistaður lengur en 

eitt ár í fangelsinu. Á árinu 2007 var nýting fangaplássa í fangelsinu 93.1%. 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri sinnir heilbrigðisþjónustu við fangelsið. 

Fangelsið Litla Hrauni 

Í mars 2009 var haldið upp á 80 ára afmæli fangelsisins að Litla Hrauni. Fangelsið að 

Litla Hrauni er gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsi sem rúmar 77 fanga að 

viðbættum níu gæsluvarðhaldsplássum   Afþreyingarmöguleikar í fangelsinu eru 

nokkuð góðir, fangar hafa aðgang að íþróttasal sem er nokkuð mikið nýttur og 

utandyra er fótboltavöllur.  (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d) Fönduraðstaða er á 

staðnum sem og snókerborð og bókasafn. Fastir starfsmenn fangelsins telja samtals 

55, þar af eru 30 fangaverðir sem vinna vaktir. 16 fangaverðir sjá um verkstjórn, 

heimsókn, eftirlit , fanga- og vöruflutninga. Forstöðumaður fangelsisins er Margrét 

Frímannsdóttir en auk hennar starfa á skrifstofu fangelsisins  fjórir deildarstjórar og 

einn fulltrúi.  Vinnuaðstaða fyrir fanga er ágæt en hins vegar er nokkur 

verkefnaskortur á vinnustað fanga það sem af er árinu 2009. Námsframboð fyrir fanga 

er nokkuð fjölbreytt og sér Fjölbrautaskóli Suðurlands um kennsluhald á Litla Hrauni.  

Reynt er að höfða til þeirra sem sækjast eftir bóklegu sem og verklegu námi. Nýting 

afplánunarplássa á Litla Hrauni árið 2007 var 99.9%.  (Fangelsismálastofnun, 

Fangelsismálastofnun Ríkisins) Á Litla Hrauni eru 11 pláss á meðferðargangi, gangur 

þar sem fangar geta sótt um að búa, fangar sem háðir eru vímuefnum og  reiðubúnir til 

að taka á vanda sínum. Skipulögð meðferð er í gangi þar og hefur verið síðan á 

haustmánuðum árið 2007.  Samkvæmt forstöðumanni fangelsisins hefur verið mjög 

eftirsótt að komast inn á þann gang, mun færri hafa komist þar að en hefðu viljað. 

Lítið brottfall hefur verið úr meðferð á ganginum. (Margrét Frímannsdóttir, munnleg 

heimild, 2009) 
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Fangelsið sem staðsett er í Kópavogi hefur oft verið nefnt kvennafangelsið því þar 

hafa kvenfangar verið vistaðir. Fangelsið sem hefur úr að ráða 12 plássum , var tekið í 

notkun sem fangelsi árið 1989.  Í þessu fangelsi eru allir kvenfangar vistaðir.  Hér á 

landi er hlutfall kvenna sem lenda í fangelsi lágt og flestar hafa konurnar verið átta 

talsins vistaðar í einu hingað til. Til að nýta fangelsið sem best hafa karlfangar einnig 

verið vistaðir þar, nýting fangaplássa á árinu 2007 var því 96.35%. Ekki er leyfilegt 

fyrir karlfanga að dvelja inni á herbergjum kvenfanga og öfugt en þó er ekki aðstaða 

til að hafa karl- og kvenfanga algerlega aðskilda.  Starfandi fangaverðir eru sex og 

vinna þeir á sólarhringsvöktum. Auk þesseru tveir varðstjórar sem vinna á 

dagvöktum.  Vinnuaðstaða fanga í kjallara hússins er ágæt, þar hafa þeir möguleika á 

að sinna smærri verkum á almennum vinnumarkaði. Menntaskólinn í Kópavogi hefur 

sinnt kennslu í fangelsinu en kennslunni er þannig háttað að kennarar koma frá 

skólanum og kenna í fangelsinu (Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.) 

Fangelsið að Kvíabryggju 

Fangelsið að Kvíabryggju er staðsett í fallegu og friðsælu umhverfi við Grundarfjörð 

á Snæfellsnesi. Í upphafi starfsemi fangelsisins að Kvíabryggju, voru þar vistaðir þeir 

einstaklingar sem ekki höfðu greitt meðlagsskuldir eða barnalífeyri. Árið 1963 voru 

fyrstu refsifangarnir sendir á Kvíabryggju til afplánunar refsidóma.  Nokkuð hefur 

breyst síðan þá og er algengt að refsifangar ljúki sinni afplánun þar. Fangarýmin eru 

nú 22 eftir stækkun, voru 14 fyrir og varnýting fangaplássa á Kvíabryggju á árinu 

2007 98.95%. Starfsmenn fangelsisins telja átta, þar af er forstöðumaður, fjórir 

fangaverðir sem vinna á vöktum, einn fangavörður sem sinnir verkstjórn og tveir 

starfsmenn sem sinna matseld.  Vinnuaðstaða er á staðnum og sinna fangar ýmsum 

verkefnum sem tengjast sjó, svo sem beitingu, vinnu við net og lagfæringu á 

fiskikerum. Auk þess sinna þeir ýmsum tilfallandi verkum sem tengjast viðhaldi á 

húseignum og jörð sinnar. Fangar hafa komið sér upp litlum golfvelli þar sem þeir 

geta notið útivistar í fallegu umhverfi. Mikið frjálsræði er á Kvíabryggju og er 

eftirsótt fyrir fanga að ljúka sínum dómi þar. (Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.) 



Hegningarhúsið Skólavörðustíg  

Elsta fangelsi landsins með 16 fangapláss er Hegningarhúsið á Skólavörðustíg í 

Reykjavík og var nýting fangaplássa árið 2007 í fangelsinu 93.10% Það fangelsi var 

tekið í notkun fyrir rúmri öld síðan eða árið 1874. Eins og gefur að skilja er húsnæðið 

komið töluvert til ára sinna og vantar nokkuð upp á að húsakynnin uppfylli þau 

skilyrði sem gerð eru til húsnæðis fyrir fangelsi í dag. Í fangelsinu starfa 10 

fangaverðir sem sinna þeim föngum sem þar dvelja. Aðstaðan býður ekki upp á neina 

vinnuaðstöðu fyrir fanga og íþróttaaðstaða er af mjög skornum skammti. Þar sem 

vænst er að fangar geti stundað einhverskonar afþreyingu eins og vinnu, nám eða 

hreyfingu, þá er reynt að láta þá dvelja þar stuttan tíma í einu og flytjast fljótt í annað 

fangelsi. (Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.) 

Meðferð í lok afplánununnar 

Frá árinu 1990 hefur Fangelsismálastofnun í samvinnu við SÁÁ, getað gefið föngum 

kost á að ljúka síðustu sex vikum af afplánun sinni í meðferð hjá SÁÁ, á Vogi, 

Staðarfelli í Dölum eða Vík á Kjalarnesi. Þetta er gert með heimild í lögum nr. 

48/1988 um fangelsi og fangavist.  Flestir þeir sem sækja um að ljúka refsivist sinni í 

meðferð gera það af eigin frumkvæði, en oft eftir ábendingar eða fyrir milligöngu 

annarra. (Dr. Jón Friðrik Sigurðsson, E.d.) Þegar einstaklingar hafa verið háðir 

vímuefnum svo árum ef ekki áratugum skiptir, þá eru sex vikur í lok afplánunar afar 

stuttur tími til að taka á fíkn og undirbúa fangann undir líf án neyslu eftir langa 

fangelsisvist.  Þeir sem ekki standast þá meðferð fara aftur í fyrra fangelsi til að ljúka 

afplánun.  

Meðferðarstarf  

Meðferðarstarf það sem veitt er í íslenskum fangelsum í dag er af mjög skornum 

skammti. Samkvæmt 2.mgr. 15.gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga getur 

Fangelsismálastofnun heimilað að dæmdur maður verði um stundarsakir eða allan 

sinn refsitíma vistaður á heilbrigðis-eða meðferðarstofnun.  (Fangelsismálastofnun, 

Fangelsismálastofnun Ríkisins) Eins og þjóðfélag okkar hefur þróast undanfarin ár 

hefur neysla aukist og fjöldi erlendra borgara hefur aukist samfara aukningu á brotum 



Á árunum 1995-2000 afplánuðu 46 erlendir ríkisborgarar í íslenskum fangelsum en á 

árunum 2001-2005 voru þeir 151. Telja má víst að þeim eigi enn eftir að fjölga. Mjög 

lítil aðstaða er fyrir afeitrunar- og meðferðarstarf í fangelsum landsins í dag.  

Hugmyndir hafa þó verið uppi að með byggingu fangelsis á Hólmsheiði yrði bætt úr 

þessari aðstöðu. Þörf er á að bæta heilbrigðisþjónustu fanga í fangelsum í dag. 

Töluvert er um lyfjanotkun í fangelsum í dag og hafa fangelsisyfirvöld óskað eftir 

íhlutun heilbrigðisyfirvalda vegna þessarar neyslu án mikilla viðbragða hingað til. 

(Margrét Frímannsdóttir, 2007)  

Vikulegir AA fundir eru haldnir í öllum fangelsum landsins. Þá koma utanaðkomandi 

aðilar og halda fundi. Aukin aðsókn hefur verið á þessu fundi ár frá ári. (Margrét 

Frímannsdóttir, munnleg heimild 2009) 

Sálfræðiþjónusta 

Meðferðarstarf í fangelsum á Íslandi er aðallega í höndum tveggja sálfræðinga sem 

vinna hjá Fangelsismálastofnun og sinna öllum föngum á Íslandi. 

(Fangelsismálastofnun, Fangelsismálastofnun Ríkisins) Þjónustan er veitt í formi 

ráðgjafar og samtalsmeðferðar. Fanginn er fenginn til að taka ákvörðun um að vilja 

breyta hegðun sinni .   Tími sálfræðinga fer að mestu í sálfræðiviðtöl og er eftirspurn 

eftir þeirri þjónustu mikil og veita þeir að jafnaði 25-30 viðtöl á viku. Í flestum 

tilfellum óska fangarnir sjálfir eftir viðtali en einnig koma ábendingar frá 

fangavörðum, læknum og  aðstandendum.  Sérþjálfaðir fangaverðir á Litla Hrauni 

sinni því meðferðarstarfi sem unnið er þar í samvinnu við sálfræðinga 

Fangelsismálastofnunnar.  

Þjónusta prests 

Hreinn S. Hákonarson er fangaprestur sem starfar á vegum Þjóðkirkjunnar, hann 

heimsækir fangelsi landsins reglulega en alla jafna fer hann vikulega í Fangelsið að 

Litla Hrauni, Hegningarhúsið á Skólavörðustíg og Fangelsið í Kópavogi. Heimsóknir 

eru þó tíðari ef upp koma alvarleg mál sem þarfnast við aðstoðar prests.  Fangar  geta 

óskað eftir viðtali við prest og er þá reynt koma því að. Um 25% fanga fá aldrei 

heimsókn meðan þeir dvelja í fangelsi, þá er viðtal við prest kærkomið hjá þeim sem 

þess óska. (Margrét Frímannsdóttir munnleg heimild 2009) Fangelsið á Kvíabryggju 



er heimsótt á sex vikna fresti og Fangelsið á Akureyri er heimsótt nokkrum sinnum á 

ári. Að auki sinnir presturinn Réttargeðdeildinni að Sogni þar sem vistaðir eru 

ósakhæfir afbrotamenn.  Réttargeðdeildin er í eðli sínu sjúkrastofnun sem fær 

heimsókn frá prestinum á sex vikna fresti. Til viðbótar þessum stöðum sinnir hann 

einnig þeim föngum sem vistaðir eru á Sólheimum í Grímsnesi. Aðstandendur fanga 

geta leitað til fangaprests með sínar hugleiðingar en fjölskyldan verður eins og gefur 

að skilja oft fyrir miklu áfalli þegar fjölskyldumeðlimur er dæmdur til fangelsisvistar. 

(Hreinn Hákonarson, 2004) 

Heilbrigðisþjónusta 

Heilbrigðisráðuneytið sér um ábyrgð á heilbrigðisþjónustu fyrir fanga í fangelsum sbr. 

22.grein um fullnustu refsinga nr. 49/2005.  Heilbrigðisstofnun Suðurlands hefur séð 

um að þjónusta Fangelsið að Litla Hrauni.  Vímuefnum er oft og tíðum smyglað inn í 

fangelsin af gestum. Ef grunur leikur á að gestir beri á sér efni, þarf að flytja 

viðkomandi á Heilbrigðisstofnun Suðurlands til skoðunar. Starfsfólk fangelsisins 

hefur ekki heimild né þekkingu til að gera líkamsskoðanir. Eins og gefur að skilja 

fylgir þessu mikið rask og  þarf mikinn mannskap í verkið. Reynt er að forðast eftir 

fremsta megni að gera líkamsleit á barnshafandi konum. Grunur verður að vera 

nokkuð sterkur svo farið sé fram á líkamsleit.  (Margrét Frímannsdóttir, munnleg 

heimild 2009) 

SAMANBURÐUR MILLI LANDA 

Fangelsismálum á Íslandi svipar mjög til þess sem gerist á hinum Norðurlöndunum 

hvað varðar réttarkerfi og refsiúrræði. Það sem einkennir okkur er hversu smá þjóðin 

okkar er, öll viðmið verða óraunhæf í samanburði við stærri samfélög. Til dæmis má 

nefna að allt starfsfólk sem starfar í fangelsum landsins er um 250 manns, meðan 

þessi sami fjöldi starfar í sæmilegu fangelsi í einhverju hinna landanna. Fangatala er 

einnig hlutfallslega lægri hér á landi en gerist annars staðar. Þar gæti þó orðið 

breyting á ef þróast sem horfir í fjölgun afbrota. (Guðmundur Gíslason, 2005)  

Fangar sem hlotið hafa dóm í nágrannalöndum okkar og tekið þátt í þeim úrræðum 

sem þar eru í boði hafa verið ánægðir með þau úrræði sem í boði hafa verið. Þau lönd 



sem um ræðir eru Noregur, Svíþjóð og Finnland. Í Noregi hafa komið upp hugmyndir 

um sérstakan fíkniefnadómstól sem hefði það verkefni að dæma vímuefnaneytendur í 

meðferð í stað refsingar. Svíar hafa rætt kosti og galla þess að dæma 

vímuefnaneytendur til meðferðar þegar þeir hafa lokið afplánun í fangelsi. Slíkar 

tillögur sýna nauðsyn þess að huga þarf vel að samþættingu refsingu og meðferðar.  

(Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003) Skýrsla á málefnum er tengjast föngum var unnin 

fyrir Correctional Service of Norway Staff Academy í Oslo af Ragnar Kristoffersson 

árið 2008. Löndin sem borin eru saman í skýrslunni eru  Danmörk, Finnland, Ísland, 

Noregur og Svíþjóð. Fangaplássum hefur fjölgað á undanförnum árum í 

samanburðarlöndunum, að Íslandi undanskildu. Á sama tíma og fangatölur hafa 

hækkað hefur fjöldi starfsmanna dregist saman. Sjá má hluta af niðurstöðum 

skýrslunnar hér að neðan.  

 

 

 

 

Mynd 2 Heildarfjöldi dæmdra fanga í fangelsi á degi hverjum    (Kristoffersen, 2008) 

 
Í mynd 2 er borinn saman heildarfjöldi dæmdra fanga sem dvöldu í fangelsi á degi 

hverjum á árunum 2002 til 2006. Löndin sem borin eru saman eru Danmörk, 

Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð.  Þegar þessi lönd voru borin saman var ekki 

tekið tillit til fjölda íbúa landanna, einungis fjölda þeirra fanga sem dvöldu í 

fangelsum. (Kristoffersen, 2008) 
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 Mynd 3 Fjöldi dæmdra fanga pr. 100 þúsund íbúa 15 ára og eldri      (Kristoffersen, 2008)  

 
 
Í mynd 3 er borinn saman fjöldi dæmdra fanga á hverja 100 þúsund íbúa í hverju landi 

fyrir sig, 15 ára og eldri. Samanburðurinn er á milli áranna 2002 - 2006. Löndin sem 

borin eru saman eru Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð. Ísland er með 

hlutfallslega lægsta fjöldann á hverja 100 þúsund íbúa eða á bilinu 41-47 fanga, hæsta 

hlutfallið er í Svíþjóð eða á bilinu 64-74 fanga á hverja 100 þúsund íbúa yfir 15 ára 

aldri. (Kristoffersen, 2008) 

 

 

 

Mynd 4  Fjöldi starfsmanna á hverja 100 fanga                                                (Kristoffersen, 2008) 

 
Mynd 4 sýnir þann fjölda starfsmanna sem starfa í fangelsum og sinna 100 föngum. 

Löndin sem borin eru saman eru Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð. 
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Með fæstu starfsmenn á hverja 100 fanga eru löndin Finnland og Ísland til skiptis á 

milli ára. Ísland er með 75 starfsmenn á hverja 100 fanga og Finland er með 71 

starfsmenn á hverja 100 fanga á árinu 2006. Danmörk er með flesta starfsmenn á 

hverja 100 fanga eða 103 starfsmenn á hverja 100 fanga árið 2006. Noregur og 

Svíþjóð eru nokkuð jöfn. Noregur með með 92 starfsmenn á hverja 100 fanga og 

Svíþjóð með 91 starfsmenn á hverja 100 fanga árið 2006. ( Kristoffersen, 2008)  

MEÐFERÐ Í FANGELSUM Á ÍSLANDI 

Hér að framan hefur verið greint frá þeirri fangelsisaðstöðu sem til staðar er á Íslandi 

og þeim úrræðum sem í boði eru til handa þeim sem háðir eru vímuefnum, brotið hafa 

af sér og hlotið dóm fyrir.  Fjallað er um þau fangelsi sem eru á landinu, staðsetningu 

þeirra og fjölda fangaplássa.  Heildarfangapláss eru 136 á landinu öllu og um 200 

manns eru á biðlista eftir því að hefja afplánun. Vímuefnavandi fanga er 

heilsufarsvandamál sem erfitt er að eiga við á almennum fangelsisdeildum. 

Ólöglegum vímuefnum er sem kunnugt er iðulega smyglað inn í fangelsi og skyldi 

engan undra þar sem eftirspurnin er til staðar.  (Hreinn S. Hákonarson, 2003) Ljóst er 

að nokkuð vantar upp á þau úrræði sem fyrir eru. Þjónustuveiting er vissulega háð því 

fjármagni sem úthlutað er til fangamála, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið hefur 

umsjón með fangelsismálum á Íslandi og Fangelsismálastofnun sér um fullnustu 

refsinga og heyrir stofnunin undir ráðuneytið.  Það er í höndum ráðuneytisins að 

ákveða hversu miklum fjármunum er varið ár hvert til Fangelsismálastofnunnar sem 

og annarra stofnanna er heyra undir stofnunina.  Til þessa hefur ekki verið mikið 

framboð af skipulögðu meðferðarstarfi innan fangelsa, þó hafa þau mál þokast örlítið í 

rétta átt með tilkomu 11 meðferðarplássa í fangelsinu að Litla Hrauni. Það er þó 

engan veginn nóg til að mæta þeirri þörf sem til staðar er.  Árangursrík 

vímuefnameðferð í fangelsum getur bætt lífsskilyrði og almenna heilsu refsifanga. 

Einnig yrði öryggi hins almenna borgara bætt þar sem afbrotum tengdum neyslu 

vímuefna myndi fækka og þar með endurkomum í fangelsi. Þrátt fyrir hátt hlutfall 

vímuefnafíkla innan fangelsa, eiga nú í dag of fáir möguleika á viðunandi meðferð.   

(Hildigunnur Ólafsdóttir , 2003) 



Áður en farið er út í rekstur meðferðardeilda innan fangelsa eru margir þættir sem 

huga þarf að. Viðskiptaáætlun er nokkurs konar greinargerð um viðskiptahugmynd 

fyrirtækis, hún áætlar um það hvort að hugmyndin sé arðvænleg eða óraunhæf. 

Viðskiptaáætlunin er gott vinnuskjal þar sem koma fram mikilvæg atriði er varða 

reksturinn. Í viðskiptaáætlunni er greint frá viðskiptahugmyndinni, þeim markmiðum 

og stefnu sem rekstinum er ætlað að ná, þjónustunni sem áætlað er að veita og 

hvernig ætlunin er að ná settu marki. Fjárhagshlutinn segir til um áætlaðan 

rekstur fyrirtækisins næstu árin.  Þegar því er velt fyrir sér hvort að hefja eigi 

meðferð í afplánun á Íslandi er mikilvægt að hafa þær upplýsingar sem liggja 

fyrir í viðskiptaáætluninni sem á eftir kemur. 

 
 
 
 



1. VIÐSKIPTAÁÆTLUN 

1.1. Viðskiptahugmyndin 

Tilgangur ehf. mun standa að stofnun og rekstri meðferðadeilda fyrir fanga þar sem 

boðið er upp á meðferð við vímuefnafíkn meðan á afplánun fangelsisdóms stendur. 

Reksturinn samanstendur af starfsemi sem skipt er upp í fjórar einingar, 10 

meðferðarpláss í hverri einingu, samtals 40 meðferðarpláss. Hægt verður að skipta í 

hópa eftir eðli meðferðar og neyslusögu. Meðferðin er í boði fyrir þá einstaklinga sem 

hljóta óskilorðsbundinn dóm, eru háðir vímuefnum og hafa vilja, dug og þor til að 

takast á við vanda sinn meðan þeir afplána sína refsingu. Boðið verður upp á meðferð 

sem gerir einstaklingum kleift að takast á við vímuefnavanda sinn um leið og þeir taka 

út sína refsingu. Veitt verður markviss og árangursrík uppbyggjandi meðferð við 

vímuefnafíkn, þjálfun í matseld, samskiptareglum, tillitsemi og öðrum þáttum sem 

geta stuðla að sjálfsstæði einstaklingsins og auðveldað honum endurkomu út í 

frjálsræðið utan veggja fangelsins. Þar með aukast möguleikar á að út komi betri 

manneskja í lífið að lokinni afplánun en í upphafi afplánunnar. Margir af þeim sem 

hefja afplánun hafa átt við að stríða líkamlega og andlega erfiðleika af völdum neyslu 

og geðræn vandamál til langs tíma. Því er mjög brýnt að til séu úrræði innan 

fangelsins til að takast á við vanda þeirra sem snerta fíkn þeirra og fylgifiska hennar.  

Mikilvægt er að hægt sé að veita meðferð á réttum tímapunkti út frá þörfum fangans.   

Kostnaður við vistun hvers fanga er gríðarlega hár fyrir hvern sólarhring eða kr. 

24.500 fyrir pláss á almennri deild.(Fangelsismálastofnun, E.d.)  Með því að fækka 

endurkomum í fangelsi með uppbyggingarstarfi og stuðningi við þá einstaklinga sem 

hafa vilja til að ná tökum á fíkn sinni er möguleiki að lækka þann kostnað sem hlotist 

hefur við endurkomur þessar.   

Samið verður við íslenska ríkið um kaup á þjónustunni og aðgang að þjónustu sem til 

staðar er nú þegar á Litla Hrauni, svo sem kennsluaðstöðu, starfsaðstöðu, íþróttasal  

og verslun.  Að  veita markvissa meðferð til langs tíma minnkar líkur á endurkomu  í  

fangelsi.(Dr. Jón Friðrik Sigurðsson, E.d.) Þar með myndi minnka kostnaður íslenska 

ríkisins við vistun hvers refsifanga í fangelsi.  

 



 

Tilgangur ehf.  leggur áherslu á fagleg vinnubrögð og árangur í starfi. Markmiðið er 

að fangar sjái hag sinn af því að þiggja þá þjónustu sem í boði er og þar með nýta 

afplánunartíma sinn til uppbyggingar á eigin lífi.  

1.2. Staða og stefna 

Heitið  

Fyrirtækið sem stendur að fangelsis- og meðferðarstofnun fyrir fanga sem háðir eru 

vímuefnum heitir Tilgangur ehf. Stofnendum fannst nafnið á fyrirtækinu lýsandi fyrir 

þá þjónustu sem stofnunin veitir og vinnur að. Markiðið er að veita  

vímuefnaneytendum tilgang með dvöl sinni á meðferðarstofnuninni og um leið 

möguleika á betra lífi að lokinni afplánun    

Hugmyndin 

Viðskiptahugmyndin hefur verið að þróast í nokkur ár en með auknu umtali um 

vímuefnaneyslu í þjóðfélaginu sem leiðir oft til aukinnar tíðni afbrota hefur 

hugmyndin vakið áhuga hjá höfundi. Því miður hefur neysla aukist í okkar þjóðfélagi 

og fannst stofnendum Tilgangs ehf. þeir vera að leggja sitt af mörkum til 

þjóðfélagsins með stofnun og reksturs stofnunar af þessu tagi.   

2. ÁHÆTTUMAT OG ÓVISSUÞÆTTIR 

2.1. SVÓT greining 

Markmiðið með SVÓT greiningunni er að setja fram á skipulegan hátt hverjir 

styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri starfseminnar eru. Sýna fram á hvernig 

hægt sé að nýta þann styrk og tækifæri sem fyrir hendi eru til að sigrast á veikleikum 

og ógnunum.  
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Styrkleikar 

Í SVÓT greiningunni má sjá styrkleika sem einkenna reksturinn en starfsmenn sem 

skipuleggja faglegt meðferðarstarf reksturisins munu hafa viðamikla þekkingu á 
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efa auka árangur þeirra í meðferðarstarfinu.  Meðferðarteymi mun leitast við að kynna 

sér ávallt nýjustu rannsóknir og úrræði sem notuð eru á sviði vímuefnameðferðar og 

aðlaga nýjar aðferðir ef einhverjar eru að starfsemi stofnunarinnar.  Styrkleikar 

þjónustunnar liggja einnig í mikilli nánd meðferðaraðila við þjónustunotendur, það 

auðveldar val á meðferðarúrræði fyrir hvern og einn þjónustunotanda.  

Veikleikar 

Stærsti veikleikinn er hversu takmörkuðu fjármagni hefur verið varið til fangelsismála 

og meðferðarstarfs innan fangelsa hingað til en einnig er hægt að líta á þennan þátt 

sem tækifæri þegar sýnt hefur verið fram á hver gæti orðið hagur fyrir þjóðfélagið af 

því að veita meðferð í afplánun. Viðhorf almennings og stjórnarmanna getur haft áhrif 

þegar fjármunum er úthlutað til dómsmála á Íslandi.  

Ógnanir 

Helstu ógnanir sem gætu steðjað að rekstinum yrði koma nýrra samkeppnisaðila inn á 

markaðinn. Við það myndi framboð af meðferðarplássum í afplánun fjölga og hafa 

áhrif á eftirspurn eftir meðferðarplássum hjá meðferðarstofnun Tilgangs ehf. Einnig 

getur fækkun fanga sem háðir eru vímuefnum haft veruleg áhrif á eftirspurn eftir 

meðferðarplássum.  Slæmt efnahagsástand er ógnun sem gæti haft áhrif á reksturinn, 

sem myndi leiða til þess að fjármagn til meðferðarmála innan fangelsa yrði skorið 

niður vegna efnahagsástandsins. 

Tækifæri  

Tækifæri eru til að skapa einstaklingum sem lokið hafa afplánun kost á betra lífi eftir 

afplánun en fyrir afplánun.  Fyrrum brotamenn sem losnað hafa undan fíkn sinni við 

vímuefni eiga síður á hættu að lenda í afbrotum á nýjan leik og þar með fækkar 

endurkomum í afplánun.  Við það hlýst fjárhagslegur sparnaður fyrir íslenska ríkið.  

Með því að sýna fram á árangur af því að veita meðferð í fangelsi er aukið tækifæri 

fyrir stofnunina að ríkið veiti fjármagn til kaupa á þjónustunni. Hefur þetta einnig 

áhrif á að brotamenn komist fyrr að til að hefja afplánun. 



Höfuðmarkmið 

Markmið með að bjóða upp á meðferð á meðan á afplánun stendur, er að draga úr 

líkum á endurkomum fanga. Markmið með því að veita afbrotamönnum 

vímuefnameðferð getur verið tvíþætt. Annars vegar að styðja viðleitni þeirra til þess 

að bæta líf sitt og heilsu og hins vegar til að draga úr endurkomu þeirra í fangelsi. 

Margir brotamenn telja að afbrot þeirra séu bein afleyðing neyslunnar. (Dr. Jón 

Friðrik Sigurðsson, E.d.) Með því að veita refsiföngum kost á meðferð við sinni 

vímuefnafíkn á meðan á dvöl þeirra stendur er dregið úr líkunum á þessu. Margir af 

þeim sem hljóta dóm og eru háðir vímuefnum hafa ekki lifað hefðbundnu lífi í mörg 

ár, sumir áratugi. Átt er við þætti eins og að elda mat, þrífa sjálfan sig og sitt nánasta 

umhverfi, samskipti við ættingja og almennt fólk. Sumir hverjir hafa slitið öll 

samskipti við fjölskyldu sína vegna þess lífsmynsturs sem þeir hafa lifað við. 

Markmiðið með þjónustunni er að skila betri einstaklingum út í þjóðfélagið eftir að 

meðferð lýkurLeitast er við að veita bestu mögulegu meðferð sem völ er á við þessar 

aðstæður.  Rannsóknir sýna að 75% þeirra fanga sem hefja afplánun eru háðir 

vímuefnum og hafa verið undir áhrifum vímuefna þegar þeir frömdu brot þau er þeir 

hafa hlotið dóm fyrir.  (Jón F . Sigurðsson, e.d.) 

Starfsmarkmið 

Meðferðin mun verða einstaklingsmiðuð og eykur því möguleika á árangri þannig að 

hægt sé að leggja áherslu á styrkleika hvers og eins og vinna úr frá þeim. Þetta eykur 

líkur á að vel takist til fyrir einstaklinga að aðlagast samfélaginu að nýju eftir að 

afplánun lýkur.  Þarfir og neyslusaga fangana eru mismunandi og reynt verður að 

koma til móts við meðferðarþarfir hvers og eins. Mikilvægt er að fangarnir sjái sjálfir 

hag í því að þiggja þá meðferð sem í boði er. Einnig aukast líkur á að einstaklingarnir 

hafi betri mögleika til að lifa lífinu eftir fangavistina en áður án afbrota.  Margir 

fangar hafa litla sem enga verkþekkingu og þjálfun, þeir hafa oft verið í langan tíma í 

neyslu og án atvinnu. (Margrét Frímannsdóttir, 2007) Nauðsynlegt er að hefja 

einstaklingsmiðaða þjálfun strax í upphafi afplánunar.  

 

Markmiðið er að veita alltaf þjónustu þar sem nýjustu og árangursríkustu 

meðferðúrræðum sem í boði eru á hverjum tíma sem beitt. Starfsmenn skulu huga að 



endurmenntun með því að kynna sér með lestri á greinum sem varða þá þjónustu sem 

þeir vinna við. Endurmenntunarnámskeið skulu verða sótt ekki sjaldnar en á fimm ára 

fresti. Stefnt verður að því koma á vinasambandi milli sambærilegra stofnanna á 

Norðurlöndum til að bera saman starfsemi á milli landa og auka víðsýni starfsmanna 

og stjórnenda. 

2.2. Núverandi staða 

Á undanförnum árum hefur föngum sem eiga við alvarlegan fíkniefnavanda að stríða 

farið fjölgandi svo og óskilorðsbundnum dómum fyrir vímuefnabrot.  

(Fangelsismálastofnun Ríkisins, 2009). Úrræði til handa þeim einstaklingum hafa 

verið mjög takmörkuð hingað til.  

Vímuefnavandi 

Með aukinni tíðni brota, lengingu dóma og fjölgun erlendra ríkisborgara verður að 

fjölga úrræðum til handa þeim sem háðir eru vímuefnum, brjóta af sér og hljóta dóm 

fyrir.  Þessir einstaklingar koma út í samfélagið að nýju eftir að afplánun lýkur. Ef 

ekkert er að gert er mikil hætta á að þessir einstaklingar sæki beint í sama farið þegar 

út í frjálsræðið kemur á ný. Það er samfélagslegur vandi sem verið er að eiga við. 

Einstaklingar sem lifa í neyslu umhverfi geta verið sjálfum sér og umhverfi sínu 

verulega skæðir. Ýmis sjúkdómseinkenni eru fylgikvillar neyslu og hlýst af þeim ýmis 

kostnaður.  Þunglyndi er algengt vandamál, skert nýminni, skert námshæfni og 

heilaskemmdir eru nokkur alvarleg dæmi um afleiðingar neyslu. Neyslan getur leitt til 

mikilla og afdrifaríkra breytinga á lífsvenjum sem rekja má til skertrar getu til að 

takast á við viðfangsefni lífsins og njóta lífshamingju. (Lýðheilsustöð 2004)    

Allt bendir til þess að föngum muni fjölga á komandi árum eða um 10-15%. Inn í 

þessa útreikninga spilar fólksfjölgun og þynging dóma hlutverk. 

(Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.). Erlendis hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar 

til þess að kanna tengsl á milli neyslu og brota. Ítrekað hefur komið í ljós að 

misnotkun áfengis- og fíkniefna er algeng á meðal afbrotamanna. (Dr. Jón Friðrik 

Sigurðsson, E.d.) Í niðurstöðu rannsókna Jóns Friðriks Sigurðssonar og Gísla H. 

Guðjónssonar (1994-1996) á áfengis-og fíkniefnaneyslu íslenskra fanga fyrir 

afplánun, kom í ljós að þrír af hverjum fjórum sögðust hafa verið undir áhrifum 



einhverskonar vímuefna þegar þeir frömdu afbrotið sem þeir voru að afplána refsingu 

fyrir. (Dr. Jón Friðrik Sigurðsson, E.d.) 

Úrræði 

Á Íslandi eru fimm fangelsi sem geta vistað allt að 136 fanga. (Icelandic Human 

rights centre, e.d.)   Í dag er fangelsið á Litla Hrauni eina fangelsið á landinu sem 

býður upp á skipulagða meðferð og er með sérstakan meðferðargang þar sem virkt 

meðferðarplan er í gangi.  Það eru þó eingöngu 11 pláss á meðferðarganginum og 

nægir það engan veginn til að fylla upp í þá þörf sem til staðar er.  Samkvæmt 

Margréti Frímannsdóttur er mikil ásókn í að komast í meðferð á meðferðargang, hún 

segir fangana spennta fyrir þessu úrræði.  Þó að ekki sé kominn langur reynslutími á 

þetta úrræði á Litla Hrauni þá er kominn mikill sjáanlegur munur á þeim föngum sem 

tekið hafa þátt í meðferðinni. (Margrét Frímannsdóttir, munnleg heimild, 2009)  

Oft hafa nánustu vinir og félagar áhrif á þá ákvörðun að neyta vímuefna. Mikilvægt er 

að geta boðið upp á meðferðarúrræði í umhverfi sem laust er við vímuefni. Erfitt 

hefur verið að koma algerllega í veg fyrir neyslu innan fangelsa. Ekki eru til staðar 

gegnumlýsingartæki en leitarhundar eru notaðir þegar því verður komið við. Þeir sem 

vilja taka á sínum vanda eru oft á tíðum mjög brothættir, því er nauðsynlegt aðstyðja 

við og byggja upp einstaklinga sem farið hafa út af sporinu með það að markmiði að 

þeir sjálfir geti skapað sér betra líf að lokinni afplánun. Þá sem skortir sjálfstraust og 

eru óöryggir með sjálfan sig láta gjarnan undan hópþrýstingi. Jákvæðri sjálfsmynd 

fylgir sjálfsöryggi (Lýðheilsustöð, 2004) Í byrjun árs 2006 var gerð könnun á meðal 

fanga á Litla Hrauni um heilbrigðisþjónustu og þóttu niðurstöður sláandi. Fangar voru 

óánægðir með biðtíma eftir viðtali við sálfræðinga, geðlækni og hjúkrunarfræðinga og 

voru margir sammála um að langur biðtími hefði oft þau áhrif að þeir væru sjálfir 

búnir að leita annarra leiða eins og að neyta einhverskonar vímugjafa.  Fangar voru 

nokkuð sammála um að virkja mætti fangaverði betur til að ræða málin við sig.  

(Afstaða, 2006) 



3.  ÞJÓNUSTAN OG SÉRSTAÐA HENNAR 

3.1. Þjónustan 

Þjónustan sem boðið verður upp á er meðferðarplan fyrir einstaklinga sem hafa hlotið 

dóm fyrir refsibrot og ber að afplána á viðeigandi stofnun.  Í boði er skipulögð 

einstaklingsmiðuð meðferð fyrir fanga sem eiga við vímuefnafíkn að stríða og vilja 

takast á við hana. Viðkomandi meðferðaraðili verður sjálfur að hafa vilja til og 

sækjast eftir vist á meðferðardeildum.  Hver einstaklingur mun hafa tengilið sem hann 

getur leitað til með sín mál. Tengill fangans mun standa honum næst ef að hann þarf á 

aðstoð að halda, tengillinn aðstoðar sjálfur eða leitar annað eftir aðstoð ef þörf er á. 

Markmiðið með tenglastarfinu er að byggja upp traust á milli fanga og 

meðferðaraðila. Einstaklingar eru misjafnlega illa farnir eftir neyslu vímuefna, bæði 

líkamlega og andlega.  Mikilvægt er að fanginn upplifi sátt og frið innra með sér til að 

minnka líkur á löngun í vímuefni. Því er nauðsynlegt að njóta sérfræðiaðstoðar 

geðlæknis, geðhjúkrunarfræðings og sálfræðinga til að fangarnir fái rétta meðferð við 

þeim sjúkleikum sem kunna að tengjast þeirra neyslu. Meðferðir einstaklinga eru 

mismunandi. Í meðferðinni munu fangarnir fast við sjálfskönnun, læra að fást við 

tilfinningar og streitu og gera áætlun um nýtt líf án fíknar.  

3.2. Meðferðarstarf 

Unnið verður samkvæmt tólf reynslusporum Narcotics Anonymous, prógrammi sem 

byggir á algjöru bindindi frá öllum vímuefnum.  Sameiginlegt vandamál þeirra sem 

vinna eftir NA er fíkn og sameiginlegur vilji er til að hætta neyslu vímuefna. 

Markmiðið er að fíklarnir öðlist sjálfsmynd, deili reynslunni með öðrum í svipuðum 

sporum og fái stuðning hver frá öðrum (Narcotics Anonymous World Services, 2008)  

Sú aðferðarfræði sem notast er við er sú sama og er notuð er á Vernd áfangaheimili 

fyrir fanga sem eru að ljúka afplánun eða hafa nýlokið afplánun.   

Fangar fá þóknun fyrir ástundun vinnu og náms. Upphæð þóknunarinnar er ákveðin af 

Fangelsismálastofnun. Þóknunin er hugsuð sem hvatning fyrir fanga til stunda vinnu 

og nám. Mjög mikilvægur hluti meðferðaráætlunar er að fangi stundi vinnu eða nám. 

Þóknun er greidd eftir á. Meðferðarstofnunin verður í samstarfi við fangelsið að Litla 



Hrauni um “val” á föngum til meðferðar. Viðkomandi verður að vilja og sýna vilja til 

að gangast við þeirri meðferð sem boðið er upp á á meðferðarstofnuninni.  

3.3. Starfsfólk 

Meðferðaraðilar eru sérþjálfaðir ráðgjafar sem munu starfa einnig sem fangaverðir og 

einnig sálfræðingar í einu og hálfu stöðugildi sem sinna föngum á meðferðardeildum.  

Meðferð er skipulögð af fagaðilum sem starfa hjá stofnuninni. Geðlæknar, 

geðhjúkrunarfræðingar og sálfræðingar munu skipuleggja meðferðarstarf og vinna 

það í samvinnu við fangaverði sem verða sérþjálfaðir í ummönnun vímuefnaneytenda 

sem brotið hafa af sér. Ráðgjafar frá SÁÁ koma vikulega og halda hópfundi. 

Aðstandendur meðferðadeilda munu hafa haldgóða þekkingu á málefnum 

vímuefnaneytenda, hvaða úrræði eru í boði og hvernig stuðningi er háttað.  Kapp 

verður lagt á að starfsmenn kynni sér ávallt þær meðferðar aðferðir og úrræði sem 

notuð eru hjá öðrum stofnunum hérlendis sem og erlendis og er þá einkum horft til 

Norðurlanda. Alltaf skal leitast við að veita bestu hugsanlegu meðferð sem möguleiki 

er á hverju sinni.  Meðferðin er skipulögð af geðlækni, geðhjúkrunarfræðingum og 

sálfræðingum stofnunarinnar.  

 

Sálfræðingar vinna með fanga að einstaklingsmiðaðri meðferð, notast verður við 

hugræna atferlismeðferð. Fangar geta óskað eftir viðtali við sálfræðing þegar þeir telja 

þess þörf.   

 

Ráðgjafar/fangaverðir sjá um meðferðaráætlun, halda hópfundi og stýra og aðstoða 

meðferðaraðila í sínum athöfnum daglegs lífs(ADL). Hluti af meðferð fanga er að 

þjálfa þá upp í að sinna sínum þörfum, þrífa sjálfan sig og umhverfi sitt, sjá um 

innkaup og eldun á mat, hver fyrir sig. Eldunaraðstaða er á hverri deild þar sem að 

þeir 10 meðferðaraðilar hafa umsjón með þrifum, skipt niður á vikur.  Fangar sjá 

sjálfir um sitt nánasta umhverfi, þ.e. klefann sinn. Þrif á honum er í þeirra höndum en 

fangaverðir sjá um að fylgjast með að farið sé eftir reglum deildarinnar. Tilgangur 

þess að er að fá þá til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og sjálfum sér.   

 



Geðlæknir metur sjúkdómsástand viðkomandi meðferðaraðila með tilliti til hans sögu, 

líkamsástands og meðferðar. Hann metur hvort að viðkomandi þurfi viðeigandi 

meðferð sem getur ýmist verið lyfjagjöf eða viðtöl við geðlækni. Geðlæknir og 

geðhjúkrunarfræðingur vinna náið saman að meðferðarúrræðum, vali og framkvæmd 

meðferðar.  

3.4. Ytri aðstæður 

Ytri aðstæður geta haft áhrif á rekstrarumhverfi fyrirtækisins.  Þættir í pólitísku, 

efnahagslegu, samfélagslegu, og tæknilegu umhverfi eru þættir sem huga þarf að. Pest 

greiningin að neðan birtir þá  þætti sem Tilgangur ehf. þarf að huga að. 

 
 
PEST greining rekstursins 

 
 
 

 

 

 

Mynd 6 PEST greining 

Pólitískt umhverfi 
 Stöðugleiki ríkis 

 Stefna ríkis í 
fangamálum 

 Lög og reglugerðir 

Efnahagslegt umhverfi 
 

 Fjárveiting ríkis 

 Atvinnuleysi 

 Verðbólga 

Samfélagslegt umhverfi 
 

 Breyttir lifnaðarhættir 

 Menntunarstig 

 Viðhorf 

Tæknilegt umhverfi 
 

 Þróun 

 
 

Meðferðarstofnun 



Pest greining 

PEST (Political, Economic, Social and Technologi) er greining sem notuð er til að sjá 

hvaða þættir það eru úr ytra umhverfi sem geta haft áhrif á starfsemi fyrirtækisins. 

PEST stendur fyrir pólitíska, efnahagslega, félagslega og tæknilega þætti.  

 

Pólitískt umhverfi 

Í pólitíska umhverfinu eru þættir eins og stöðugleiki ríkisins og stefna ríkisins í 

fangamálum. Er stefnan að bæta umhverfi og aðbúnað fanga.  Lög og reglugerðir 

koma þar fram en það eru þættir sem breytingar geta orðið á Til dæmis getur þynging 

refsingar haft þar áhrif.  Frumvarp til fjárlaga er lagt fyrir á Alþingi ár hvert, þar er 

lagt fyrir á þingi og ákveðið hversu miklar fjárheimildir eru fyrir hvert ráðuneyti. 

Þessar ákvarðanir fara fram í pólitísku umhverfi stjórnmálamanna og geta þeirra 

ákvarðanir haft gríðarleg áhrif á rekstur þess árs sem fjallað er um hverju sinni.  

Efnahagslegt umhverfi 

Í efnahagslega umhverfinu eru þættir eins og hversu miklum fjármunum mun ríkið 

veita til málefna fanga og meðferðarvinnu í fangelsu. Með auknu atvinnuleysi aukast 

oft og tíðum afbrot  sem eykur fjölda dóma og lengir biðlista eftir afplánunarplássi. 

Með auknu atvinnuleysi eykst vímuefnaneysla einnig gjarnan.  Verðbólga hefur áhrif 

á rekstrarumhverfi stofnana. Heildarútgjöld Dóms- og Kirkjumálaráðuneytis er fyrir 

árið 2009 áætluð um kr. 29 milljarðar og af þeirri upphæð er áætlaðir  1.476 milljarðar 

til fangelsismála. Upphæð til fangelsismála fyrir árið 2008 var kr. 1.012 milljarðar.  

Tæknilegt umhverfi 

Í tæknilega umhverfinu getur þróun orðið í formi afplánunar, t.d. með skynjara föstum 

á viðkomandi refsifanga sem myndi afplána í stofufangelsi.  Nokkuð er um að þetta 

meðferðarúrræði sé notað erlendis. Þessi tækni hefur enn ekki verið innleidd hérlendis 

en hver veit hvort þess gerist þörf í ljósi þess mikla fjölda sem nú bíður eftir að hefja 

afplánun. Ef hins vegar þetta úrræði yrði nýtt og myndi gagnast við refsiúttekt hjá 

hluta af föngum, þá gætu fleiri hafið afplánun en fyrr og þar með biðlisti styttast sem 



myndi hafa það í för með sér að þeir sem virkilega þurfa að hefja afplánun vegna þess 

að umhverfinu starfar ógn af þeim, geta hafið sína afplánun fyrr en ella. 

Samfélagslegt umhverfi 

Samfélagslega umhverfið býr yfir þáttum eins og breyttum lifnaðarháttum og  

menntunarstigi almennings. Mikið af föngum sem brjóta af sér og fá dóm fyrir hafa 

eingöngu grunnskólapróf og hafa oft og tíðum ekki lokið því prófi. Viðhorf fólks 

getur haft áhrif, málefni fanga er fólki mismikið hugleikið. Það sem hluta fólks finnst 

óviðunandi aðstæður í fangelsum, finnst öðrum í góðu lagi.  

3.5. Aðstaða fanga 

Samkvæmt lögum skulu fangar hafa aðgang að vinnu, námi og kennsluaðstöðu.  

(Alþingi,1988) Mun það verða hluti af samningi Tilgangs ehf . við ríkið að samnýta 

þá aðstöðu sem til staðar er í Fangelsinu að Litla Hrauni. Aðstaðan verður staðsett í 

göngufjarlægð frá meðferðardeildum. 

Vinnuaðstaða 

Á vinnustað hafa fangar unnið að ýmsum verkefnum sem til hafa fallið, gerð 

númeraplatna á bíla, ýmsa skiltagerð, bílaþrif fyrir ýmsa aðila og vörubrettagerð.  Á 

þessu ári hefur þó helst verið það vandamál að nokkur verkefnaskortur hefur verið á 

vinnustað fanga. Á árinu 2008 var hafist handa við ýmsa gróðurgerð á staðnum., 

Hugmyndin er að fangar rækti sitt grænmeti sjálfir og til stendur að þeir setji upp 

gróðurhús. Einnig hafa fangar unnið við að steypa hellur og í tíð núverandi 

forstöðumanns hafa fangar hellulagt allt svæðið í kringum og á milli bygginga 

fangelsisins sem hefur gert það að verkum að aðkoman að svæðinu hefur batnað til 

muna og er umhverfið í kringum fangelsisbyggingarnar til sóma.  

Kennsluaðstaða 

Við fangelsið hefur verið ágætis kennsluaðstaða, kennarar frá Fjölbrautaskóla 

Suðurlands á Selfossi hafa séð um kennslu á staðnum. Fangar geta óskað eftir því að 



stunda nám sitt við skólann til að afla sér menntunar og er ástundum náms ígildi 

vinnu. Fangar geta stefnt að stúdentsprófi með námi sínu en þó er eitthvað um kennslu 

til iðnnáms. Þetta er liður í uppbyggingarstarfi á meðan á afplánun stendur.  Einnig 

hafa nemar fengið að sækja nám í aðra skóla utan svæðis og má þá til gamans nefna 

að Háskólinn á Bifröst hefur orðið fyrir valinu.  

Íþróttaaðstaða 

Íþróttasalur er á svæðinu þar sem að fangar geta stundað líkamsrækt eftir að 

hefðbundinni dagskrá þeirra lýkur á daginn, hvort sem þeir stunda vinnu eða nám.  Á 

virkum dögum er íþróttasalur opinn þar til að kvöldmat kemur. Á lóð við fangelsið er 

fótboltavöllur sem nokkuð er notaður, keppnislið af ýmsum stöðum á landinu hafa 

fengið að koma og spila við lið fanga.  

4. MARKAÐSMÁL, SÖLUMÁL OG SAMKEPPNI 

 

Samið verður við íslenska ríkið um kaup á þjónustunni. Hugmyndin er að gera 

fjögurra ára samning við ríkið um kaup á 40 meðferðarrýmum og að greiða beri fyrir 

kaupin með gjalddaga í upphafi hvers mánaðar. Samið verður um kaupverð 

þjónustunnar fyrir samningstímann í heild. Ríkið mun verða eigandi húss þess er hýsa 

á reksturinn og Tilgangur ehf. mun gera leigusamning um afnotarétt af húsnæðinu 

sem byggt er og innréttað með rekstur meðferðarfangelsis í huga. Meðferðarstofnunin 

mun verða rekin sem sjálfsstæð eining en mun semja um að hafa aðgang að þjónustu 

frá Litla Hrauni svo sem skólaaðstöðu, vinnuaðstöðu, verslunar- og íþróttaaðstöðu.  

Sá hagur sem íslenska ríkið mun hafa að kaupunum liggur í fækkun á endurkomum 

fanga með fækkun afbrota einstaklinga sem .  Einstaklingar sem gengið hafa í gegnum 

langa og skipulagða meðferð eiga kost á betra lífi eftir að afplánun og meðferð lýkur. 

(Björk Ólafsdóttir, 2006) 

4.1. Stærð markaðar 

Á Íslandi búa 320 þúsund manns. Fjöldi fanga sem hófu afplánun óskilorðsbundinna 

dóma hér á landi á árunum 2001-2008 má sjá í töflu hér að neðan. Stærð markaðar er 

sá fjöldi einstaklinga sem hljóta óskilorðsbundinn dóm og eru háðir vímuefnum. Allir 



þeir einstaklingar eru hugsanlegir neytendur af þeirri þjónustu sem boðið er upp á.  Þó 

verður vilji þeirra til að þiggja aðstoð við vanda sínum að liggja fyrir. Refsingar hafa 

þyngst verulega á milli ára auk þess sem gæsluvarðhaldsúrskurðum hefur fjölgað 

mikið. Útlendingum sem hljóta dóma hér á landi hefur jafnfram fjölgað mikið. Þessir 

þættir hafa veruleg áhrif á eftirspurn eftir plássum í fangelsi. (Páll Winkel, 2009) 

4.2. Markaðshlutdeild 

Fjöldi fanga sem hófu afplánun óskilorðsbundinna dóma 

        

  Ár Fjöldi Háðir vímuefnum 

  2001 172 129 

  2002 154 116 

  2003 236 177 

  2004 197 148 

  2005 205 154 

  2006 208 156 

  2007 168 126 

  2008 188 141 
 

Tafla 1 Fjöldi fanga sem hófu afplánun óskilorðsbundinna dóma á árunum 2001-2008 

        (Jón F . Sigurðsson, e.d.) 

 

Samkvæmt rannsóknum Jóns Friðriks Sigurðssonar og Gísla H. Guðjónssonar (1994-

1996) á áfengis- og fíkniefnaneyslu íslenskra fanga fyrir afplánun kom í ljós að þrír af 

hverjum fjórum þátttakendum sögðust hafa verið undir áhrifum einhverskonar 

vímuefna þegar þeir frömdu brotið. (Dr. Jón Friðrik Sigurðsson, E.d.)  Ef að miðað er 

við þá niðurstöðu eru 75% af þeim sem hljóta dóm háðir einhverskonar vímuefnum.   

Tafla 1 sýnir heildarfjölda dæmdra fanga til óskilorðsbundinnar refsingar á árunum 

2001-2008. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem getið er um að ofan, að 75% 

allra dæmdra fanga séu háðir vímuefnum áður en afplánun hefst má sjá þann fjölda í 

töflu að ofan.  

4.3. Þörfin fyrir þjónustuna 

Þörfin fyrir þjónustu af þessu tagi er nokkuð mikil í ljósi þess að þrír af hverjum 

fjórum föngum eru háðir vímuefnum og fremja brot undir áhrifum þeirra. (Dr. Jón 



Friðrik Sigurðsson, E.d.) Eins og staðan er nú á árinu 2009 hefur myndast löng bið 

eftir því að fangar geti hafið afplánun vegna plássleysis í fangelsum landsins. Þróunin 

er sú að alltaf eru að koma einstaklingar sem eru veikari og eru í harðari og harðari 

efnum og eru orðnir varanlega skertir af neyslu. Eins og staðan er í dag er þessi 

þjónusta eingöngu veitt á Litla Hrauni þar sem eru 11 meðferðarpláss til staðar. Sú 

þjónusta mætir engan veginn þeirri þörf sem er til staðar. Um tvöhundruð 

einstaklingar bíða þess að geta hafið afplánun á dómum sem þegar hafa fallið. Það 

sem er orsakavaldur þess mikla fjölda er meðal annars, fjölgun brota og lenging 

dóma..  Um helmingur eða 45%-50% af föngum sem koma í afplánun, hafa afplánað 

dóm í fangelsi einu sinni eða oftar áður. (Margrét Frímannsdóttir, munnleg heimild, 

2009)  Þetta er nokkuð stórt hlutfall og vel reynandi að minnka það með því að veita 

meðferð við vímuefnafíkn í fangelsum. Fangar eru oft í mjög slæmu andlegu- og 

líkamlegu ástandi þegar þeir koma inn í fangelsin til afplánunar. Þunglyndi er oft og 

tíðum fylgikvilli langvarandi neyslu, sem og aðrir kvillar. (Rúnar Pálmason, 2005) 

Plássleysi í fangelsum 

Þess eru dæmi að ekki sé hægt að taka inn virka afbrotamenn í fangelsi vegna 

plássleysis í fangelsum landsins. Samkvæmt nýrri þarfagreiningu sem 

Fangelsismálastofnun lét vinna kom fram kolsvört staða í fangelsismálum á Íslandi. Í 

maí mánuði 2009 voru um 200 brotamenn á boðunarlista óskilorðsbundinna 

fangelsisrefsinga. Samkvæmt forstjóra Fangelsismálastofnunnar þarf að fjölga 

plássum um 36 til að forða því að boðunarlisti lengist frá því sem nú er, til enn frekari 

aðgerða þyrfti að koma ef vinna ætti á listanum. (Páll Winkel, 2009)  Dæmi eru um að 

nýting fangaplássa fari yfir 100% og gerir það að verkum að starfsumhverfi 

fangavarða verður hættumeira en ætti að vera.  Einangrunarklefar eru þá notaðir sem 

afplánunarklefar, þá geta fangaverðir ekki gripið til þeirra öryggistækja sem þeir þurfa 

á að halda til að geta einangrað mjög hættulega fanga. Mikið álag verður á fangaverði 

við aðstæður sem þessar sem eykur hættu á fjarvistum starfsmanna úr vinnu. (Einar 

Andrésson, 2009)  



4.4. Hagur af því að veita meðferð 

Hagur af því að veita meðferð getur falist í sparnaði í útgjöldum ríkissins við 

endurkomur fanga í afplánun. Markmiðið með því að veita meðferð á meðan á 

afplánun stendur er að minnka hættu á endurkomum fanga eftir að afplánun þeirra 

lýkur og minnka líkur á að þeir brjóti af sér að nýju. Þegar fangar eiga möguleika á að 

fá viðeigandi meðferð við vímuefnafíkn sinni eiga þeir möguleika á að koma betur 

undir það búnir að takast á við líf sitt að lokinni afplánun og þar með minni hætta á að 

viðkomandi einstaklingar brjóti af sér á ný.  

Fjárhagslegur ávinningur 

Kostnaður við hvern fanga á sólarhring er kr. 24.500 og er þá eingöngu verið að miða 

við almennt pláss. Kostnaður Litla Hrauns við þau meðferðarúrræði sem þar hefur 

verið boðið upp á er um kr. 30 milljónir á ári. Þetta eru 11 pláss sem í boði eru.  

Miðað við þá upphæð kostar kr. 2.7 milljónir aukalega fyrir hvert pláss að veita 

föngum meðferð. Ef þeirri tölu er skipt niður á daga þá er aukakostnaður vegna 

meðferðar um kr. 7.500 á hver sólarhring. (Margrét Frímannsdóttir, Forstöðumaður, 

2009) Ef tekinn er afplánunartími upp á fimm ár á verðlagi dagsins í dag fyrir almennt 

afplánunarpláss, þá mun sú dvöl kosta ríkið tæpar 45 milljónir kr. og er þá eingöngu 

verið að miða við grunngjald óframreiknað.  Ef tekst að fækka endurkomum fanga 

með því að veita meðferð á meðan á þeirra afplánun stendur og koma í veg fyrir að 

þeir fremji brot að nýju og hljóti dóm fyrir má spara umtalsvert fé eins og sjá má.  

Endurkomur í fangelsi 

Á undanförnum þremur áratugum hafa fimm stórar langtímarannsóknir verið gerðar á 

hvort að af hlýst hagur fyrir samfélagið með því að bjóða upp á meðferðir á meðan á 

fangavist stendur. Fjórar af þessum rannsóknum eru bandarískar. Allar þessar 

rannsóknir sýna að meðferðarúrræði skila árangri og spara um leið peninga fyrir 

þjóðfélagið.  (Björk Ólafsdóttir, 2006)  

Mikilvægt er að taka á þeim vanda að sami hópur sé á stöðugu flakki inn og út úr 

fangelsi. Víða erlendis er brugðist við þeim vanda með að bjóða upp á 

meðferðarúrræði í fangelsum.  Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á það að ef að 



afbrotamenn sem háðir eru vímuefnum ná tökum á fíkn sinni og afbrotum ef að þeir 

ljúka afplánun sinni í langtíma vímuefnameðferð. Þannig sýndi kostnaðargreining 

byggð á NTORS rannsókninni í Englandi (National Treatment Outcome Research 

Studies) að hver eining sem eytt var í vímuefnamerðferð skilaði þreföldum sparnaði í 

félags- og heilbrigðiskostnaði.  (Michael Gossop, 2001) 

CALDATA rannsóknin (The California Drug and Alcohol Treatment Assessment) 

sem framkvæmd var í Bandaríkjunum leiddi í ljós sjöfaldan sparnað fyrir hverja 

eydda einingu þegar auk félags- og heilbrigðiskostnaðar var tekið tillit til kostnaðar 

vegna afbrota og réttarkerfis.  (California Department of Alcohol and Drug Programs, 

2004) Rannsóknir hafa verið gerðar á endurkomum afbrotamanna í íslensk fangelsi. 

Ómar Kristmundsson (1985) gerði rannsókn á endurkomu í íslensk fangelsi og komst 

að því að rúmlega helmingur eða 55% fanga sem hlutu refsivist árin 1979 og 1980 

höfðu afplánað fangelsisrefsingu áður og 59% höfðu komið aftur í fangelsi árið 1984. 

Jón Friðrik Sigurðsson og Gísli H. Guðjónsson gerðu rannsókn árið 1997 á 

afbrotasögu tæplega 500 íslenskra fanga sem afplánuðu refsivist á árunum 1991 til 

1995. Í þeirri rannsókn kom fram að 40% fanganna hafði áður afplánað refsivist í 

fangelsi. (Dr. Jón Friðrik Sigurðsson, E.d.) 

Endurkomur í fangelsi erlendis 

Matsrannsókn sem framkvæmd var í R.J. Donovan fangelsinu í San Diego í 

Californíu sýndi að tæpu ári eftir lausn úr fangelsinu höfðu aðeins 20% þeirra 

síafbrotamanna sem höfðu hlotið meðferð í fangelsis-meðferðarsamfélaginu  ásamt 

eftirmeðferð verið handteknir á móti 76% af samanburðarhópi sem enga meðferð 

fékk. (Björk Ólafsdóttir, 2006) 

Öðlast betra líf 

Með því að veita einstaklingum sem háðir eru vímuefnum viðeigandi meðferð við 

fíkn sinni á meðan á refsivist stendur, er um leið verið að auka líkurnar á því að 

viðkomandi einstaklingar eigi möguleika á betra lífi eftir að meðferð lýkur en fyrir 

vist í fangelsi.  (Dr. Jón Friðrik Sigurðsson, E.d.) 

Fangelsi er staður þar sem fæstir vilja dvelja. Flesir bíða þess dags sem þeir munu 

losna, í sumum tilfellum bíða foreldrar, börn og makar eftir þeim. Það er ósk allra að 



fangar gangi út í samfélagið með jákvæðu hugarfari og þeirra bíði aðstæður sem þeir 

geta lifað við og fundið að það sé þörf fyrir þá í lífinu.  Með því eru meiri líkur á að 

þeir verði gæfumenn en brotamenn. Það er allra hagur. (Hreinn Hákonarson, 2009) 

5. STOFNENDUR, EIGENDUR OG STJÓRNSKIPULAG 

5.1. Stjórnun 

Framkvæmdastjóri Tilgangs ehf., sem er nýstofnað einkahlutafélag, er höfundur 

lokaritgerðar þessarar, með viðskiptafræðimenntun og er að ljúka meistaranámi í 

stjórnun heilbrigðisþjónustu frá Háskólanum á Bifröst. Viðkomandi hefur unnið með 

námi á mótttökugeðdeild LSH að Kleppi, áfengis-og vímuefnadeild á LSH við 

Hringbraut og kynnt sér málefni vímuefnaneytanda og þeirra fylgikvilla sem upp 

koma í kjölfar neyslu þeirra.  

Fjármálastjóri sem menntaður er viðskiptafræðingur af enduskoðunarsviði frá Háskóla 

Íslands mun sjá um fjárhagshluta rekstrarins í samvinnu við framkvæmdastjóra. 

Starfsmaður á skrifstofu vinnur náið með fjármálastjóra og framkvæmdastjóra.  

5.2. Stöðugildi   

 1 stöðugildi framkvæmdastjóra  

 1 stöðugildi fjármálastjóra 

 1 stöðugildi skrifstofumanns/bókara 

 1 stöðugildi  geðlæknis   

 2 stöðugildi geðhjúkrunarfræðings 

 1.5 stöðugildi sálfræðinga  

 22,5  stöðugildi meðferðarfulltrúa sem einnig sinna fangavarðastarfi 

 

Samtals er gert ráð fyrir 30 stöðugildum við stofnunina, gert er ráð fyrir 40 

meðferðarplássum. Fjöldi stöðugilda er í samræmi við það sem tíðkast í fangelsum á 

Íslandi eða 75 starfsmenn á hverja 100 fanga á árinu 2006. ( Kristoffersen, 2008) 



 
Framkvæmdastjóri 

 
Geðlæknir 

 
Fjármálastjóri 

 
Fangaverðir 

 
Geðhjúkrunarfræðingar 

 
Skrifstofumaður 

 
Sálfræðingar 

5.3. Staðsetning 

Meðferðarstofnunin mun verða staðsett í sjálfstæðri byggingu innan lóðamarka við 

fangelsið á Litla Hrauni á Eyrarbakka.  Samið verður við ríkið um byggingu 

húsnæðissins og gerður verður langtíma leigusamningur um afnot af húsnæðinu.  

Fyrirhuguð er stækkun á vegum ríkisins á byggingum við Litla Hraun til að auka 

fjölda fangaplássa. Kostnaðaráætlun fyrir þá byggingu hljóðar upp á 4-5 milljarða. 

(Margrét Frímannsdóttir, forstöðumaður, 2009) Eins og staðreyndir sýna hafa fangar 

oft ekki getað hafið afplánun fyrr en löngu eftir að dómur er fallinn í þeirra máli. Nú 

bíða um 200 einstaklingar eftir því að geta hafið afplánun í fangelsi. 

(Fangelsismálastofnun, Fangelsismálastofnun Ríkisins) Staðsetningin mun auðvelda 

aðgengi að stoðþjónustu sem sótt verður að Litla Hrauni. Litla Hraun er eina fangelsið 

á landinu sem boðið hefur upp á skipulagt meðferðarstarf og án efa mun samstarf við 

það fangelsi vera gott fyrir báða rekstraraðila. Gert er ráð fyrir mikilli samvinnu milli 

meðferðarstofnunnar og Litla Hrauns. 

Tilgangur ehf - skipurit 

Skipurit rekstursins er eftirfarandi. Framkvæmdastjóri er yfirmaður allra starfsmanna 

hjá fyrirtækinu. Undir fjármálastjóra heyrir starfsmaður skrifstofu. Undir geðlækni 

heyra geðhjúkrunarfræðingar. Sálfræðingar heyra beint undir framkvæmdastjóra þó 

þeir vinni náið með geðlækni og geðhjúkrunarfræðingum. Fangaverðir heyra undir 

framkvæmdastjóra en vinna náið með geðlækni, geðhjúkrunarfræðingum og 

sálfræðingum. 

 
Skipurit Tilgangs ehf 

 
  
 
  
  
 

  

 
 
Mynd 7 Skipurit Tilgangur ehf 



5.4. Starfsfólk  

Reynt verður eftir fremsta megni að skapa starfsmönnum gott vinnuumhverfi. Meta 

framlag þeirra til starfssins, ýta undir frumkvæði og góða samvinnu.  Starfsfólk mun 

leitast við að veita góða þjónustu og nýta til þess faglega þekkingu sína.  

Framkvæmdastjóri 

Sér um allan daglegan rekstur, gerð verkáætlana og hefur umsjón með starfsmönnum 

og ráðningu þeirra.  Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstrinum í heild og sér um 

samninga við kaupendur að þjónustunni og aðra sem stofnunin mun eiga í viðskiptum 

og samskiptum við. 

Fjármálastjóri 

Sér um alla fjárhagslega þætti rekstursins í samráði og samvinnu við 

framkvæmdastjóra. Fjárhagsáætlanir eru í höndum fjármálastjóra, einnig þættir er lúta 

að ábyrgð bókhalds.  Fjármálastjóri kemur að samningagerð með framkvæmdastjóra. 

Eftirfylgni með rekstrartölum er í höndum fjármálastjóra. Fjármálastjóri vinnur í 

samvinnu við starfsmann skrifstofu.  

Skrifstofumaður 

Starfsmaður skrifstofu sér um móttöku og bókun reikninga. Öll almenn skrifstofustörf 

sem til falla eru í höndum starfsmannsins, útreikningur launa og annað utanumhald 

þeirra. Næsti yfirmaður skrifstofumanns er fjármálastjóri.  

Geðlæknir 

Sér um faglega fræðilega þætti innan starfseminnar og er skipuleggjandi þeirra. 

Geðlæknir er yfirmaður sálfræðinga og ber ábyrgð á faglegu starfi þeirra sem og 

annarra meðferðarráðgjafa. Geðlæknir mun sjá um að kynna sér nýjungar er snerta 

lækningar á sjúkdómum er hrjá vímuefnaneytendur og koma þeirri fræðslu til annarra 

starfsmanna eftir því sem við á.  Geðlæknir vinnur náið með sálfræðingum og mun 

halda sameiginlega fundi með sálfræðingum og starfsfólki meðferðarteymis.  



Geðhjúkrunarfræðingar 

Geðhjúkrunarfræðingar og geðlæknir vinna náið saman að meðferð einstaklinganna. 

Hjúkrun þeirra er á ábyrgð geðhjúkrunarfræðinga. Næsti yfirmaður 

geðhjúkrunarfræðinga er geðlæknir.  

Sálfræðingar  

Sálfræðingar sinna daglegum meðferðarrúrræðum fyrir fanga í samvinnu við 

fangaverði.  Sálfræðiathuganir, mat og ráðgjöf er á ábyrgð sálfræðinga. Sálfræðingar 

setja upp meðferðaráætlun fyrir hvern einstakling og ákveða í samráði við geðlækni 

hvaða úrræði eru nauðsynleg til að vinna á vandamálum viðkomandi. Sálfræðingar 

vinna náið með starfsfólki meðferðarteymis og leggja upp með meðferðarúrræði fyrir 

hvern og einn fanga.  Fangar eiga kost á einkaviðtölum við sálfræðinga óski þeir eftir 

þeim.  

Fangaverðir 

Fangaverðir sinna almennum fangavarðastörfum en eru allir sérþjálfaðir í ummönnun 

og meðferð einstaklinga sem eiga við vímuefnavanda að stríða.  Fangaverðir sinna 

almennu meðferðarstarfi í samvinnu við sálfræðinga og geðlækni. Vinna eftir þeim 

úrræðum sem talin eru árangursrík fyrir viðkomandi fanga. Fylgja þeim eftir og eru 

þeirra stoð innan veggja fangelsisins.  Fangaverðir eru hluti af meðferðarteymi 

stofnunarinnar og eru í mestu samskiptum við fangana, mjög nauðsynlegt er að þeir 

hafi glöggt auga fyrir líðan þeirra og þörfum og komi þeim skilaboðum áleiðis til 

fagaðila í meðferðarteyminu svo sem geðlæknis, geðhjúkrunarfræðinga eða 

sálfræðinga. Fangaverðir bera því ekki eingöngu ábyrgð á gæslu fanga heldur einnig 

aðgæslu og mannlegum samskiptum sem lið í undirbúningi að því að fangi megi lifa 

án afbrota eftir að fangavist lýkur. (SFR-Fangelsismálastofnun, 2007) 



6. KOSTNAÐARATHUGUN   

Hver sólarhringur í fangelsi nú er áætlaður kr. 24.500 pr.fanga samkvæmt 

Fangelsismálastofnun ríkisins og er þá átt við almennt pláss.  Þá er verið að tala um 

fæði, húsnæði, umönnun, gæslu og margþætta þjónustu allan sólarhringinn. 

Dagpeningar fyrir fanga sem ekki stunda vinnu eru inni í þessari upphæð. (Einarsson, 

2008) 

Með því að bjóða upp á meðferðarúrræði sem skilar sér í mögulegri fækkun á 

endurkomum, má spara talsvert fé. Áætlað er að kostnaðarauki við það að veita 

meðferð í afplánun sé kr.9.500. Heildarkostnaður við meðferðarpláss er því áætlaður 

kr. 35.000 á hvern sólarhring fyrir hvern fanga.  

7.  STOFNKOSTNAÐARÁÆTLUN 

Í stofnkostnaðaráætlun er greint frá þeim atriðum sem þörf er á að fjárfesta í þegar 

hefja á rekstur sem þennan. Að koma viðskiptahugmynd í framkvæmd er 

kostnaðarsamt, stofnkostnaður samanstendur af kostnaði við kaup á tækjum og öllum 

þeim búnaði sem er þörf er á til að koma rekstrinum af stað og til nota við 

starfsemina.  Í þessari áætlun er ekki gert ráð fyrir kaupum á húsnæði því eins og fyrr 

segir verður gert ráð fyrir að ríkið verði eigandi hússins og Tilgangur ehf. geri 

samning um afnotarétt.  

Símatengingar og tölvutengingar sem og öryggiskerfi eru í höndum Tilgangs ehf. 

Gerður verður samningur við öryggisfyrirtæki um leigu á búnaði gegn greiðslu 

mánaðarlegs afnotagjalds. Húsnæði undir reksturinn verður fullbúið til reksturs 

meðferðardeilda. Kaupa þarf þó allan húsbúnað, samtals fjörutíu rúm, eitt í hvern 

fangaklefa,  fjögur sófasett og borð í setustofur, 40 skrifborð í fangaklefa, 5 skrifborð 

og stóla í skrifstofurými, eldhúsáhöld í fjögur eldhús og önnur áhöld til að setja 

húsnæðið í rekstrarhæft form. Stofnkostnaðurinn er áætlaður kr. 25 milljónir vegna 

kaupa á nauðsynlegum búnaði til rekstursins.  



7.1. Rekstrargjöld  

Tilgangur ehf. mun leigja húsnæðið og mun allur rekstrarkostnaður vegna 

húsnæðisins og starfseminnar vera í höndum fyrirtækisins. Laun og launatengd gjöld 

greiðir fyrirtækið sínum starfsmönnum og gerir skil til ríkissjóðs. Launakostnaður 

vegur þyngst í rekstrinum eins og í svo mörgum starfsgreinum. Rekstrarreikningur til 

þriggja ára er lagður fram, efnahagsreikningur, sjóðsstreymi og helstu kennitölur 

verðar kynntar í kafla hér að neðan.  Á fyrsta fulla starfsári rekstursins eru heildar 

rekstrargjöld kr. 373 milljónir. Rekstrargjöldin samanstanda af launum og 

launatengdum gjöldum, föstum og breytilegum kostnaði.  

7.2. Fjármögnun 

Áætlað er að kr.40 milljónir þurfi til að koma stofnuninni í rekstrarhæft form og þar til 

tekjustreymi rekstursins getur staðið straum af rekstrarkostnaði. Fjármögnunin verður 

annars vegar með 15 milljón króna hlutafé og hins vegar langtímaláni að upphæð kr. 

25 milljónir. Greiðslur vegna samnings við ríkið um kaup á 40 meðferðarplássum 

verða inntar af hendi í upphafi mánaðar vegna þjónustu mánaðarins á undan.  

8. FJÁRHAGSÁÆTLANIR 

Gerðar eru áætlanir fyrir væntanlegan efnahag og rekstur starfsseminnar.  Í áætlun eru 

birtar niðurstöður fyrir fjögurra ára tímabil, frá því að undirbúningur hefst árið 2009 

og þar til loka árs 2014. Í viðauka má finna áætlun skipta niður á mánuði fyrir fyrstu 

tvö ár rekstrarins eða árin 2010 og 2011. Forsendur rekstrar eru að ríkið sé kaupandi 

þjónustunnar. Í boði verða 40 meðferðarpláss. Kaupverð hvers meðferðarpláss er 

áætlar kr. 1,050 milljónir á mánuði. Áætlaður leigukostnaður vegna húsnæðis er kr. 

1,5 milljónir á mánuði. Stöðugildi starfsmanna eru samtals 30.  

8.1. LYKILTÖLUR 

Að neðan eru birtar helstu lykiltölur er varða reksturinn. Helstu niðurstöður rekstrar- 

og fjárhagsáætlana eru birtar til að gefa skýrari mynd af hugsanlegum rekstri.  



8.2. Rekstrarreikningur 

REKSTRARREIKNINGUR           

 
Árið 
2010 

Árið  
2011 

Árið  
2012 

Árið  
2013 

Árið  
2014 

REKSTRARTEKJUR      

      

   Meðferðarpláss ..................................................... 0  477.750.000  504.000.000  504.000.000  504.000.000  

 0  477.750.000  504.000.000  504.000.000  504.000.000  

      

REKSTRARGJÖLD:      

   Kostnaður sem felllur til vegna vistunar fanga. 0  19.110.000  20.160.000  20.160.000  20.160.000  

      

Framlegð I (Gross Profit) 0  458.640.000  483.840.000  483.840.000  483.840.000  

   Laun og launatengd gjöld ........................................ 3.027.572  190.086.678  199.536.975  205.922.158  212.511.667  

   Fastur kostnaður ................................................... 400.000  28.200.000  28.200.000  28.200.000  28.200.000  

   Breytilegur kostnaður ............................................. 0  154.700.000  163.200.000  163.200.000  163.200.000  

      

 3.427.572  372.986.678  390.936.975  397.322.158  403.911.667  

Rekstrarafkoma án afskrifta og fjármagnsliða 
(EBITDA) ( 3.427.572) 85.653.322  92.903.025  86.517.842  79.928.333  

           

   Afskriftir  .............................................................. 416.667  4.490.096  4.018.647  3.214.918  2.571.934  

      

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða (EBIT) ( 3.844.239) 81.163.226  88.884.378  83.302.924  77.356.398  

      

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):      

      

   Vaxtagjöld ........................................................... (  373.311) ( 2.716.216) ( 2.229.730) ( 1.743.243) (1.256.757) 

 (  373.311) ( 2.716.216) ( 2.229.730) ( 1.743.243) (1.256.757) 

      

ÓREGLULEGAR TEKJUR OG (GJÖLD):      

      
   Hagnaður (Tap) af sölu varanl. rekstrarfjármuna 
......... 0  0  0  0  0  

 0  0  0  0  0  

      

Rekstrarafkoma fyrir skatta ........................................ ( 4.217.550) 78.447.010  86.654.648  81.559.681  76.099.642  

   Tekjuskattur .......................................................... 0  (11.127.669) (12.998.197) (12.233.952) (11.414.946) 

           

REKSTRARNIÐURSTAÐA ..................................... ( 4.217.550) 67.319.341  73.656.451  69.325.728  64.684.695  

 
 
Tafla 2 Rekstrarreikningur 

 



Skýringar með rekstrarreikningi 

 

Í töflu 2 má sjá áætlaðan rekstarreikning, þar kemur fram yfirlit um áætlaðan rekstur 

Tilgangs ehf. á árunum 2010-2014. Reksturinn skiptist í tekjur, gjöld, afskriftir og 

fjármagnsgjöld. Ekki eru teknar inn í áætlun hækkanir á verði þjónustu á komandi 

árum. Samningur um kaupverð þjónustu sem gerðir eru til fjögurra ára innihalda  

ákvæði þess efnis að ekki komi til hækkana á tímabilinu. Gert er ráð fyrir að 

þjónustan sé seld án virðisaukaskatts.  

Rekstrartekjur 

Undir þennan lið falla þær tekjur sem fyrirtækið hefur til rekstursins. Talan sýnir 

áætlaðar tekjur fyrir meðferðarpláss á ári hverju. Gert er ráð fyrir sölu til ríkis 

samkvæmt samningi, á 40 meðferðarplássum 12 mánuði ársins. Kostnaður ríkis við 

hvert meðferðarpláss er kr. 35 þúsund á sólarhring.  

Rekstrargjöld 

Launakostnaður vegur hæst í rekstrargjöldum, stöðugildi hjá fyrirtækinu eru samtals 

30. Kostnaður vegna launa og launatengdra gjalda fyrir árið 2011, sem áætlað er að sé 

fyrsta fulla starfsár rekstursins eru kr. 190 milljónir. Fastur kostnaður reksturs er 

rúmlega kr. 28 milljónir á ári, leigukostnaður húsnæðis fellur hér undir. Áætlað 

leiguverð á mánuði er kr. 1.500.000, hiti er innifalinn í leiguverði. Breytilegur 

kostnaður er áætlaður kr. 163 milljónir á árinu 2011. Fyrsta starfsárið eru rekstrargjöld 

áætluð kr. 373 milljónir.  Einnig er áætlaður kostnaður vegna fanga sem 4% af 

tekjum, kostnaður vegna fæðis og fleira.  

Rekstarniðurstaða 

Hér kemur fram þeir fjármunir sem fyrirtækið hefur til ráðstöfunar þegar tekið hefur 

verið tillit til reksturs og vaxtagjalda. Niðurstaðan gefur til kynna hvaða fjármuni 

fyrirtækið hefur til ráðstöfunar. Á fyrsta ári áætlunar er niðurstaðan neikvæð um 

rúmar 4 milljónir sem kemur til af því að eiginlegur rekstur er ekki hafinn og tekjur 

hafa ekki byrjað að streyma inn. Strax á öðru ári áætlunar eru gert ráð fyrir jákvæðri 

niðurstöðu um rúmar kr.67 milljónir.  Fyrsta fulla starfsárið er EBITA áætluð kr. 86 

milljónir  



8.3. Efnahagsreikningur 

 
EFNAHAGSREIKNINGUR           

EIGNIR 
Árið 
2010 

Árið  
2011 

Árið  
2012 

Árið  
2013 

Árið  
2014 

      

FASTAFJÁRMUNIR:      

   Langtímakröfur:      

      Eignarhlutir í öðrum félögum ................................. 0  0  0  0  0  

      Skuldabréfaeign ................................................. 0  0  0  0  0  

 0  0  0  0  0  

   Varanlegir rekstrarfjármunir:      

      Tæki ................................................................ 24.583.333  20.093.237  16.074.590  12.859.672  10.287.737  

      Fasteign ........................................................... 0  0  0  0  0  

      Óefnislegt ......................................................... 0  0  0  0  0  

 24.583.333  20.093.237  16.074.590  12.859.672  10.287.737  

Fastafjármunir 24.583.333  20.093.237  16.074.590  12.859.672  10.287.737  

      

VELTUFJÁRMUNIR:      

   Handbært fé ......................................................... 0  68.466.821  143.958.393  205.403.231  261.509.290  

   Skammtímakröfur .................................................. 0  0  0  0  0  

   Birgðir ................................................................. 0  0  0  0  0  

Veltufjármunir 0  68.466.821  143.958.393  205.403.231  261.509.290  

      

      

EIGNIR SAMTALS 24.583.333  88.560.058  160.032.983  218.262.902  271.797.028  

      

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ      

EIGIÐ FÉ:      

   Hlutafé ................................................................ 15.000.000  15.000.000  15.000.000  15.000.000  15.000.000  

   Annað eigið fé ...................................................... ( 4.217.550) 63.101.791  136.758.242  206.083.970  270.768.666  

Eigið fé 10.782.450  78.101.791  151.758.242  221.083.970  285.768.666  

      

SKULDBINDINGAR      

   Tekjuskattsskuldbinding .......................................... 0  0  0  0  0  

      

LANGTÍMASKULDIR:      

   Langtímalán .......................................................... 24.662.162  20.608.108  16.554.054  12.500.000  8.445.946  

   Næsta árs afborgun langtímaskulda  ........................ ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) 

 20.608.108  16.554.054  12.500.000  8.445.946  4.391.892  

SKAMMTÍMASKULDIR:      

   Skuldir við lánastofnanir ......................................... 0  0  0  0  0  

   Viðskiptaskuldir .................................................... 0  0  0  0  0  

   Ógr. kostn. og aðrar skammtímask. ......................... 0  0  0  0  0  

   Ógreiddir vextir langtímalána .................................. 0  0  0  0  0  

   Næsta árs afborgun langtímaskulda  ........................ 4.054.054  4.054.054  4.054.054  4.054.054  4.054.054  

   Reiknuð fjárþörf ..................................................... 4.217.436  0  0  0  0  

   VSK skuldbinding ................................................. (     78.715) ( 6.277.510) ( 6.277.510) (12.555.020) (18.832.530) 

   Reiknaðir skattar  .................................................. 0  11.127.669  12.998.197  12.233.952  11.414.946  

 8.192.775  8.904.213  10.774.741  3.732.986  ( 3.363.530) 

      

Skuldir samtals 28.800.883  25.458.267  23.274.741  12.178.932  1.028.362  

      

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 39.583.333  103.560.058  175.032.983  233.262.902  286.797.028  
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Skýringar með efnahagsreikningi 

 
Í töflu 3 má sjá áætluðan efnahagsreikning, þar kemur fram yfirlit um eignir og 

skuldir fyrirtækisins.  

 

Varanlegir rekstrarfjármunir 

Til varanlegra rekstrarfjármuna teljast varanlegar eignir, til þeirra teljast húsbúnaður 

og tölvubúnaður sem fjárfest verður í fyrir reksturinn. Áætluð fjárfesting í tækjum og 

búnaði er kr. 25 milljónir.  

 

Veltufjármunir 

Til veltufjármuna telst það fjármagn sem ætlað er að hægt sé að breyta í peninga eða 

aðrar eignir innan árs.  

 

Eigið fé 

Þarna kemur fram mismunur á eignum og skuldum fyrirtækisins. Í niðurstöðum fyrir 

fyrsta fulla starfsár rekstursins er eigið fé kr. 78 milljónir, næsta á eftir eða árið 2008 

er það áætlað kr. 152 milljónir og hækkar svo áfram á milli ára eins og sjá má nánar í 

efnahagsreikningi.  

 

Langtímaskuldbindingar 

Undir langtímaskuldbindingar heyra þær skuldbindingar sem vara lengur en eitt ár. 

Fyrirtækið tekur í upphafi lán að upphæð kr. 25 milljónir til 74 mánaða með 

greiðslum á eins mánaða fresti.  

 

Skammtímaskuldbindingar 

Til skammtímaskuldbindinga teljast þær skuldbindingar sem gjaldfalla innan árs og 

einnig næsta árs afborganir langtímaskulda.  

 

 



8.4. Sjóðsstreymi 

Sjóðsstreymi sýnir hversu mikið fé fyrirtækið hefur á milli handanna. Sýnir flæði 

peninga inn og út úr fyrirtækinu.  Sjóðsstreymi er mikilvæg áætlun fyrir fyrirtækið því 

hún sýnir hversu mikið af lausafé er til staðar og þörf er að nota til að greiða laun 

starfsmanna og borga aðrar skuldir. Eigi félag að ná árangri til lengri tíma litið verður 

rekstur þess að skapa næga peninga til að standa undir t.d. varanlegu rekstrarfé, 

rekstarfé til að mæta árstíðarsveiflum, fjárfestingum að frádregnum lánum í 

varanlegum rekstrarfjármunum og öðrum.  (Unnar Friðrik Pálsson, e.d.) 

  



 

 

 

 

 
SJÓÐSTREYMI           

 
Árið 
2010 

Árið  
2011 

Árið  
2012 

Árið  
2013 

Árið  
2014 

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:      

      
   Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi  
............. (  4.217.550) 67.319.341  73.656.451  69.325.728  64.684.695  

   Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:      

         Afskriftir  ........................................................ 416.667  4.490.096  4.018.647  3.214.918  2.571.934  
         Tekjuskattsskuldbinding, breyting 
....................... 0  0  0  0  0  

         Tap, (hagnaður) af sölu eigna ............................ 0  0  0  0  0  

Veltufé (til) frá rekstri ( 3.800.883) 71.809.437  77.675.098  72.540.646  67.256.630  

   Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:      
         Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) 
.................. 0  0  0  0  0  

         Birgðir ........................................................... 0  0  0  0  0  

         Breyting á VSK skuldbindingu .......................... (   78.715) ( 6.198.795) 0  ( 6.277.510) ( 6.277.510) 

         Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ................ 0  11.127.669  1.870.528  (  764.245) (   819.006) 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum (    78.715) 4.928.874  1.870.528  ( 7.041.755) ( 7.096.516) 

      

Handbært fé (til) frá rekstri ( 3.879.598) 76.738.311  79.545.626  65.498.891  60.160.114  

      

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:      

      
   Eignarhlutir í öðrum félögum, breyting 
....................... 0  0  0  0  0  

   Skuldabréfaeign, breyting ....................................... 0  0  0  0  0  

   Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:      

         Tæki ............................................................. (25.000.000) 0  0  0  0  

         Fasteign ........................................................ 0  0  0  0  0  

         Fyrningaflokkur 3 ............................................ 0  0  0  0  0  
   Sala á varanlegum rekstrarfjármunum 
...................... 0  0  0  0  0  

   Óefnislegt ............................................................ 0  0  0  0  0  

Fjárfestingarhreyfingar (25.000.000) 0  0  0  0  

      

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:      

   Skuld við banka, hækkun, (lækkun) ........................ 0  0  0  0  0  

   Ný langtímalán ..................................................... 25.000.000  0  0  0  0  

   Afborgun af langtímalánum ...................................... (   337.838) ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) 

   Greiddur arður til hluthafa ........................................ 0  0  0  0  0  

   Innborgað nýtt hlutafé  ............................................ 0  0  0  0  0  

Fjármögnunarhreyfingar 24.662.162  ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) ( 4.054.054) 

      

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ............... (  4.217.436) 72.684.257  75.491.572  61.444.837  56.106.060  

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í ÁRSBYRJUN ........ 0  ( 4.217.436) 68.466.821  143.958.393  205.403.231  

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í ÁRSLOK  .............. ( 4.217.436) 68.466.821  143.958.393  205.403.231  261.509.290  
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Skýringar með sjóðsstreymi 

Í töflu 4 má sjá áætlað sjóðsstreymi rekstursins.  Þar kemur fram handbært fé frá 

rekstri, handbært fé sem þarf að standa undir fjárfestingum og afborgunum af lánum, 

einnig arðgreiðslum ef einhverjar eru. Í lok fyrsta fulla starfsárs rekstursins, er 

handbært fé áætlað um kr. 68.5 milljónir, í lok annars árs er það áætlað kr. 144 

milljónir. Handbært fé heldur áfram að hækka á milli ára þar til þessari áætlun lýkur 

árið 2014.   

9. FRAMKVÆMDARÁÆTLUN 

Sjá má í töflu fimm framkvæmdaráætlun, tímabilið er frá 2.ársfjórðungi 2010 – 

1.ársfjórðugs 2011. Ætlunin er hefja samningaviðræður við ríkið um leið og 

niðurstöður viðskiptaáætlunar liggja fyrir. Forsenda fyrir rekstrinum er að ríkið sjái 

hag í því að gera samning um kaup á þjónustunni. Eftir að samningaviðræðum er 

lokið og gengið hefur verið frá samningum við ríkið hefst fjármögnunarvinnan, henni 

er áætlað að ljúka á öðrum ársfjórðungi 2010. Þegar fjármögnun er lokið hefst 

undirbúningur við ráðningu starfsfólks, góður undirbúningur er nauðsynlegur þegar 

ráða þarf hæft og gott fólk sem þarf að geta tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð, sýnt 

frumkvæði og hugmyndaauðgi. Mikilvægt er að starfsfólk sem ráðið er, búi yfir 

yfirburðar samskiptahæfileikum samfara menntun sinni og reynslu. Að lokum er 

áætlað að hægt verði að taka á móti fyrstu föngum á fjórða ársfjórðungi 2010.  

 
 Q2 ‘10 Q3 ‘10 Q4 ‘10 Q1 ‘11 

Samningur við ríkið um 
kaup á þjónustu 

       X    

Fjármögnun        X        X   
Undirbúningur ráðningar 
starfsfólks 

               X  

Starfsemi hefst                 X 
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10. HELSTU KENNITÖLUR 

Kennitölur veita ýmsan fróðleik um arðssemi og fjárhagsstöðu fyrirtækja. Kennitölur 

ætti ekki að túlka einar og sér, nauðsynlegt er að horfa til fleiri þátta innan fyrirtækis 

eins og áætlanir, kennitölur frá öðrum arum eða öðrum fyrirtækjum. 

 

 

KENNITÖLUR           

 
Árið 
2010 

Árið  
2011 

Árið  
2012 

Árið  
2013 

Árið  
2014 

      

HELSTU KENNISTÆRÐIR      

   Veltufjárhlutfall  ...................................................... 0,00  6,18  11,08  17,53  25,03  

   Eiginfjárhlutfall  ...................................................... 27,2% 79% 89% 93% 96% 

   Veltuhraði fjármagns .............................................. 0,00 2,19 1,25 0,87 0,67 

   Arðsemi eigin fjár .................................................. >100% >100% >100% 49,0% 32,1% 

   Arðsemi heildarfjármagns ....................................... >100% >100% 79,8% 43,5% 29,9% 
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Tafla 6 sýnir helstu kennitölur rekstursins  

10.1. Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall gefur til kynna hæfi fyrirtækisins til að standa við skuldbindingar 

sínar í náinni framtíð, næsta árið. Veltufé er notað til greiðslu á skammtímaskuldum. 

Almennt er talað um að æskilegt sé að veltufjárhlutfallið fari ekki undir 1. Þegar 

veltufjárhlutfallið er 1 eru veltufjármunir jafnir skammtímaskuldum. 

10.2. Eiginfjárhlutfall  

Eiginfjárhlutfallið gefur til kynna hversu hátt eigið fé er í hlutfalli við heildarfjármagn 

fyrirtækisins. Fyrsta árið er eiginfjárhlutfallið 27.9% og hlutfall skulda í 

heildarfjármagni 72,1%. Á árinu 2014 er eiginfjárhlutfallið komið í 96% sem segir 

okkur að fjárhagslegur styrkur fyrirtækisins er orðinn mjög mikill. Fyrirtæki með svo 



sterka eiginfjárstöðu er fjárhagslega vel statt til að mæta fjárhagslegum mótbyr.  

(Kaupþing, e.d.) 

10.3. Arðsemi eigin fjár 

Kennitalan gefur til kynna hvað eigendur hagnast á rekstri fyrirtækisins miðað við það 

eigið fé sem bundið er í því.  Á þriðja fulla starfsári rekstursins er arðsemi eigin fjár 

49% og í lok áætlunar árið 2014 er áætluð arðsemi 32%.  

10.4. Niðurstaða 

Með útreikningum sem hér að ofan eru, er verið að meta arðsemi fjárfestingarinnar.  

Niðurstaða áætlana sýna fram á góða útkomu rekstrar frá upphafi árs 2011 og út árið 

2014. Niðurstöður gera ráð fyrir kaup ríkis á 40 meðferðarplássum og greiðslu fyrir 

kaupin mánaðarlega. Tekjur munu þá eingöngu koma frá ríkinu þar sem að það verður 

eini kaupandi þjónustunnar.  

11. LOKAORÐ 

Í verkefninu hefur verið leitast við að svara þeirri spurningu hvort að veita eigi 

vímuefnameðferð í í fangelsum. Í fræðilega kaflaum var farið yfir hvernig aðstöðu 

fanga er háttað á Íslandi, þau úrræði sem í boði eru og þeim fjármunum sem varið er 

til fangamála. Eftir þá samantekt er nokkuð ljóst að úrræðin eru of fá til að taka á því 

mikla vandamáli sem steðjar að. Ef takast á að vinna á vandamálinu er nauðsynlegt að 

bregðast við með fleiri úrræðum. Viðskiptaáætlunarhluti verkefnisins er ætlað að 

greina frá þeirri viðskiptahugmynd um hvort veita eigi meðferð í fangelsum. Unnið 

var út frá hugmyndinni um stofnun og rekstur meðferðadeilda innan fangelsis. Farið 

hefur verið yfir alla þætti er varða viðskiptahugmyndina. Hugmyndinni hefur verið 

lýst og unnið að þeim þáttum er hafa áhrif á hugmyndina. Allir helstu 

fjármálaútreikningar liggja fyrir og hafa verið unnir eftir bestu getu og þekkingu á 

þessu stigi málsins. Eftir vinnu við verkefni þetta ætti að vera hægt að svara þeirri 

spurningu sem kemur fram í byrjun um hvort sé hagkvæmt að veita meðferð á meðan 

á afplánun stendur. Hagkvæmnin skiptist í tvo þætti, hagkvæmt fyrir ríkið og 



hagkvæmt fyrir einstaklinginn sem þiggur meðferðina. Rannsóknir hafa sýnt að þeir 

sem þiggja meðferð í afplánun minnka líkurnar á því að brjóta af sér á nýjan leik. Þar 

með minnka líkur á endurkomu í fangelsi sem sýnir að það er hagur fyrir íslenska 

ríkið að fjárfesta í þjónustunni.  Hins vegar er hagkvæmt fyrir brotamenn að þiggja þá 

þjónustu sem í boði er til að öðlast betra líf og von um að gerast betri þegnar þessa 

lands. Einstaklingur sem hlýtur 12 ára óskilorðsbundinn dóm og þarf að sitja af 

sér tvo þriðju hluta dómsins, samtals 8 ár, kostar heilmikla fjármuni fyrir ríkið. Ef 

litið er eingöngu til grunngjalds vegna vistunar þá er sá kostnaður tæpar áttatíu 

milljónir króna miðað við verðlag ársins 2009, ekki er þá horft til kostnaðar sem getur 

fallið til vegna lyfja og annarra ófyrirséðra þátta. Niðurstaðan er vissulega sú að veita 

eigi meðferð við vímuefnafíkn á meðan á afplánun stendur. 
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