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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands er fjallað um rafrænt 

eftirlit með dómþolum. Skoðaðar voru rannsóknir er gerðar hafa verið á rafrænu 

eftirliti og reynt að tengja niðurstöður þeirra við íslenskt umhverfi og staðla.  

 Rafrænt eftirlit er afplánunarúrræði sem rutt hefur sér rúm víða um heim 

síðustu áratugi. Sá einfaldleiki sem felst í notkun eftirlitsins og sú hagkvæmni sem 

hægt er að ná fram með úrræðinu hefur gert rafrænt eftirlit að öflugu 

fullnustuúrræði innan refsikerfisins. Þá er viðhaldskostnaður ekki talinn mikill og 

dómþolar njóta nokkurs frelsis í afplánunni sem til lengri tíma gæti styrkt 

fjölskyldubönd þeirra og veitt þeim ákveðin mannréttindi. Ennfremur getur 

rafrænt eftirlit boðið dómþolum upp á skipulagða endurhæfingu með því að 

stuðla að atvinnuiðkun þeirra, skipulagðri meðferðarvinnu eða með öðrum 

leiðum sem Fangelsismálastofnun ákvarðar hverju sinni. Auðvelt er að afmarka 

þau svæði sem dómþoli má ekki nálgast og viðvaranir eru samstundis sendar til 

yfirvalda brjóti dómþoli þær reglur sem honum eru settar í upphafi. Sömuleiðis 

eru upplýsingar um allar ferðir einstaklinga undir eftirliti skráðar og vistaðar til 

lengri tíma. Þó mætti nefna að rannsóknir benda til þess að úrræðið gefi besta 

raun þegar það er notað á tiltekna hópa dómþola.  

 Í dag er rafrænt eftirlit  í stöðugri notkun eða hefur verið tekið til reynslu í 

nánast öllum heimsálfum. Þessi nýstárlega aðferð verður sífellt vinsælari sem 

betrunarúrræði og ýmsar ástæður liggja að baki því að margar þjóðir hafa tekið 

upp þennan kost. Offjölgunarvandinn í fangelsum, kostnaður við byggingu nýrra 

fangelsa ásamt því að veita brotamönnum mannúðlega og ódýra leið til þess að 

taka út dóm sinn eru oft nefndar sem ástæður fyrir eflingu úrræðisins. Vegna 

þessa verður forvitnilegt að sjá hvort rafrænt eftirlit njóti viðlíka fylgis á Íslandi á 

næstu árum líkt og í mörgum öðrum löndum.  
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Formáli 

Síðustu árin hafa fangelsismálayfirvöld á Íslandi staðið frammi fyrir miklum vanda 

vegna plássleysis í fangelsum og mikils fjölda dómþola. Aðstaðan sem nú er nýtt 

til vistunar á föngum er talin ófullnægjandi, meðalbiðtími eftir plássi lengist 

nánast með degi hverjum ásamt því að óskilorðsbundnir dómar eru teknir að 

fyrnast. Vegna þessa vanda hafa yfirvöld leitað að nýjum og hagkvæmum leiðum 

til að nýta afplánunarúrræði utan fangelsis. Meðal annars hafa komið hugmyndir 

um byggingu nýs fangelsis og rýmri reglur er varða samfélagsþjónustu og 

reynslulausn. Talið er að ný afplánunarúrræði gæti skapað jafngildi 23 fangarýma 

í upphafi (Ríkisendurskoðun, 2010). Í þeirri umræðu sem skapast hefur um 

málefnið virðist sem vilji sé á meðal ráðamanna þjóðarinnar til að koma upp 

öflugu rafrænu eftirliti á Íslandi, en breyting á lögum nr. 49/2005 frá 1. október 

2011 veitti loks fangelsismálayfirvöldum heimild til þess að nýta rafrænt eftirlit 

sem afplánunarúrræði. Rafrænt eftirlit býður meðal annars upp á þann kost að 

nánast hver sem er getur gengist undir það, uppfylli aðilinn öll þau skilyrði sem 

honum eru sett. Ennfremur býður rafrænt eftirlit upp á ýmsa möguleika sem geta 

veitt stjórnvöldum hér á landi gott tækifæri til endurskipulagningar fangelsismála 

á hagkvæman og öruggan hátt. Rafrænt eftirlit hefur m.a. þann kost að fáir 

fagaðilar geta séð um eftirlit hundruði dómþola, sem jafnframt tryggir öryggi 

almennings og réttindi dómþola. 

 Ritgerð þessi sem metin er til 12 ETSC eininga, er lokaritgerð til BA gráðu í 

félagsráðgjöf. Von mín er sú að lesendur fræðist meira um virkni rafræns eftirlits 

og þann ávinning sem felst í innleiðingu þess hér á landi. 

 Ég vil þakka þeim aðilum er aðstoðuðu mig við gerð þessarar ritgerðar. Anni G. 

Haugen og Snjólaugu Birgisdóttur vil ég þakka kærlega fyrir faglega ráðgjöf og 

leiðsögn. Jóni Þórarni Þórssyni og Þorbjörgu Sigfúsdóttur vil ég þakka fyrir yfirferð 

á texta. 
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Inngangur 

Við lifum á tímum örra og stöðugra breytinga. Frá örófi alda hefur mannkynið 

ávallt reynt að leita hagkvæmra og skilvirkra leiða til lausna á vandamálum 

sínum. Fangelsiskerfið og refsiúrræði hafa ekki farið varhluta af þeim róttæku 

samfélagslegu breytingum sem hafa átt sér stað síðustu áratugi og hafa þróast 

hægt og rólega með þeim í takt við tíðarandann. Með árunum hefur á vissan hátt 

verið horfið frá þeirri gömlu hugmyndafræði sem snerist í meginatriðum um að 

refsa brotamönnum og loka þá inni, fjarri augum samfélagsins. Dómar hafa tekið 

að lengjast sem hefur valdið offjölgun í fangelsum og vegna þess hafa stjórnvöld 

víða leitað nýrra leiða til fullnustu dóma (Airs, Conrad og Elliot, 2000). Vissulega 

er ekki hægt að benda á eina ástæðu fyrir þessari fjölgun í fangelsum heimsins, 

en aukning glæpa, handtakna og fangelsisdóma ásamt lengri fangelsisdómum eru 

taldar vera meginástæður fyrir þessari þróun í Bandaríkjunum(Blumstein, 2011). 

Sömuleiðis má greina að fíkniefnadómar hafa aukist á síðustu árum þrátt fyrir að 

dómar tengdir innbrotum, kynferðisbrotum eða ofbeldisverkum hafi fækkað 

talsvert (Millie o.fl., 2003). Námsleiðir, samfélagsþjónusta, sáttamiðlun, rafrænt 

eftirlit, áfangaheimili og ýmislegt fleira bera þess vel merki að mikil vinna er lögð í 

endurhæfingu og betrun brotamanna nú á dögum. Betrun hefur meðal annars 

það markmið að gefa dómþolum tækifæri til þess að taka óhindrað aftur þátt í 

samfélaginu eftir að afplánun lýkur. Frelsisskerðing, eftirlit og endurhæfing eru 

sem dæmi hluti af þeim úrræðum sem yfirvöld nýta sér við fullnustu dóma. 

Raunin er sú að visst jafnvægi þarf að myndast á milli þarfa samfélagsins og 

þeirra réttinda sem dómþolar hafa. Samfélagið heimtar skilyrðislaust refsingar og 

réttlæti auk þess að almenningur býst við að njóta verndun yfirvalda gegn þeim 

ógnum sem að gætu steðjað frá dómþolum er bíða afplánunar. Um leið eiga 

dómstólar að veita öllum brotamönnum rétt á sanngjörnum réttarhöldum og 

gefa þeim tækifæri á að halda fram sakleysi sínu áður en sekt er sönnuð, án þess 

þó að stofna öryggi almennings í hættu (Airs, Conrad og Elliot, 2000). 

Rafrænt eftirlit er betrunarúrræði sem hefur mikið sótt í sig veðrið undanfarin 

ár og er í vissum löndum afar mikilvægur þáttur innan refsikerfisins. Hér á landi 

erum við þó frekar stutt á veg komin með innleiðingu þessa eftirlitkerfis í 



v 

samanburði við mörg önnur vestræn lönd. Þó mætti nefna að þann 1. okóber 

2011 var samþykkt á Alþingi breyting á lögum nr 49/2005 um fullnustu refsinga 

er fjallaði um rafrænt eftirlit og gaf yfirvöldum þá nýja leið til fullnustu dóma 

utan fangelsis. Með tíð og tíma geta yfirvöld þróað rafrænt eftirlit á þann hátt 

sem best hentar íslensku samfélagi. Skýrar verklagsreglur, rannsóknir og 

árangursmælingar gætu t.d. gefið stjórnvöldum tækifæri til þess að aðlaga 

fullnustuúrræðið að þörfum dómþola, stjórnsýslu og almennings. 

Í þessari lokaritgerð mun höfundur reyna að velta fyrir sér þeim möguleika að 

rafrænt eftirlit verði tekið upp á Íslandi. Leitast verður við að nýta fyrirliggjandi 

gögn um rafrænt eftirlit í bókasöfnum og á veraldarvefnum. Sérstök áhersla 

verður lögð á reynslu Bandaríkjamanna, Breta og Svía við notkun á rafrænu 

eftirliti og niðurstöður rannsókna þar í landi verða kannaðar nánar.  
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Markmið 

Meginmarkmið þessa BA lokaverkefnis við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands er 

tvíþætt. Annars vegar að gefa lesendum innsýn í sögu og virkni rafræns eftirlits 

og hins vegar að vega og meta þá kosti og galla sem það býr yfir sem 

fullnustuúrræði.  

 Skoðaðir verða kostir og gallar rafræns eftirlits. 

 Greint verður frá notagildi rafræns eftirlits ásamt því að reynt verður að 

greina frá þeim kjörmarkhópum sem eftirlitið á við. 

 Greint verður frá þeim árangri og vandamálum sem hafa fylgt rafrænu 

eftirliti í Bandaríkjunum, Bretlandi og Svíþjóð. 

 Leitast verður til að sýna fram á mikilvægi þess að félagsráðgjafar verði 

hluti af sérfræðiteymi við vinnslu á útfærslu eftirlitsins.  

 Fjallað verður um mikilvægi þess að áhættumat sé framkvæmt fyrir 

hvern dómþola. 
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1. Fræðilegur og sögulegur bakgrunnur 

1.1. Samfélagsleg umskipti og myndun borgarsamfélaga 

Þær breytingar sem hafa átt sér stað í heiminum á síðastliðinni öld hafa skilið 

eftir sig samfélag sem lifir eftir öðrum og flóknari reglum en áður tíðkaðist. 

Lífsgæði voru allt önnur en í dag og dreifbýlisbúseta algengari en nú. Samfélög 

áður fyrr einkenndust einkum af einstaklingum sem reistu sér heimili í litlum 

byggðakjörnum þar sem þeir voru þekktir innan samfélagsins og þekktu flesta 

aðra. Í kjölfar iðnvæðingar og þéttbýlismyndunar 20. aldarinnar varð ákveðin 

breyting á fjölskylduháttum og nágrannatengslum fyrri alda. Einstaklingar í 

borgum voru á tiltölulega stuttum tíma umkringdir ókunnugu fólki í allt öðru 

umhverfi en tíðkast hafði áður. Á síðari tímum hafa félagsfræðingar reynt að 

rekja og greina þær afleiðingar sem þéttbýlismyndun hafði á samfélög en svo 

virðist sem sífellt aukin þéttbýlismyndun og minni tengsl við nágranna hafi haft 

veruleg áhrif á sjálfsmynd og hegðunarmynstur einstaklinga. Menn fengu á 

skömmum tíma mun meira frelsi en áður til þess að taka þátt í lífsins tilraunum, 

móta sjálfsmynd sína eftir eigin höfði og gátu oft valið sér þá leið í lífinu sem þeir 

vildu fara við minni afskipti nærsamfélagsins. 

 Fræðimenn líkt og Baumann, sem fjallaði um efnið í riti sínu Intimations of 

postmodernity, hafa lengi deilt um þá kosti og galla sem fylgdu 

þéttbýlismynduninni, og sumir hverjir vilja halda því fram að á þessum tíma hafi 

myndast skuggahliðar í samfélaginu sem þekktust ekki áður. Glæpatíðni jókst 

umtalsvert og brotamenn áttu mun auðveldara en áður með að hverfa í fjöldann 

og fremja glæpi í skjóli fjöldans. Borgarfrelsið bauð sömuleiðis upp á marga kosti 

en þeim fylgdu ýmsar skyldur sem talið er hafa gert lífið erfitt fyrir suma. Í hinu 

nýja samfélagi þar sem kvaðir um fullbúna sjálfsmynd og hegðun var talinn 

sjálfsagður hlutur þrátt fyrir vissa óvissu einstaklinga um hvað væri í raun rétt 

hegðun í hinu nýja stórborgarsamfélagi. Til að hafa stjórn á hinum gífurlega fjölda 

sem hafði fært sig um set í borgir reyndu stjórnvöld víðsvegar að bregðast við 

með upptöku kennitalna og persónuskilríka ásamt því að þau hófu skipulagt 

eftirlit með einstaklingum og opnum svæðum með aðstoð sérhæfðra aðila 

(Ericson og Haggerty, 2000).  
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1.2 Michel Foucault 

Refsingar og réttlæting þeirra hafa verið tilefni kenningasmíða ýmissa 

fræðimanna á síðustu öldum og sífellt reynir manneskjan að skilja hvaða hvatir 

liggja að baki hegðun manna. Ennfremur reynum við með kenningum að skilja 

betur rót vandans og ná fram niðurstöðum í samræmi við þær. Michel Foucault 

fæddist í Poitiers í Frakklandi árið 1926 og lést árið 1984 eftir erfiða baráttu við 

alnæmi. Hann hefur lengi verið talinn einn merkasti heimspekingur sem uppi var 

á síðari hluta 20. aldar og samdi fjölda fræðirita sem enn eru notuð. Forsendur og 

skilgreining nútímans voru uppistaðan í hugmyndafræði hans en Foucault vildi þó 

ekki láta kalla sig póstmódernista eins og oft var talið. Hann taldi sig vera 

póststrúktúrlista, sem er réttnefni, enda mótaði hann nýja aðferðafræði og 

hugsunarhátt með ritum sínum um fangelsismál, geðsjúka og kynhneigð (Garðar 

Baldvinsson, 2005). 

  Í bókinni Gæsla og refsing frá árinu 1975 fjallar Foucault um þær breytingar 

sem hafa átt sér stað í refsikerfinu á síðustu þremur öldum og hvernig þekking og 

vald er notað í vestrænum samfélögum til þess að einstaklingarnir sjálfir viðhaldi 

aga innan fjöldans. Sömuleiðis fjallar Foucault í riti sínu um það hvernig líkami 

manneskju er svið sem notað er til að aga einstaklinga í gegnum innri upplifun 

þeirra á refsingum og með beinni beitingu líkamans, s.s. stjórn á hreyfingum.  

Foucault lagði til með kenningu sinni að hið gífurlega eftirlit yfirvalda með 

þegnum sínum setti ávallt mark sitt á sál einstaklinga, og nefndi hann þetta 

eftirlit alsæishyggju. Þau áhrif sem myndast í kjölfarið fela í sér að fjöldinn þróar 

með sér aga, myndar sér sjálfsmynd ásamt því að einstaklingar læra hvernig 

mögulegt er að hafa eftirlit með sjálfum sér. Þessi hegðun er að mati Foucaults í 

fullkomnu samræmi við þá iðnvæðingu og þéttbýlismyndun sem hefur átt sér 

stað síðustu aldir hjá fjölgandi mannkyni. Þó er vert að nefna að Foucault taldi í 

skrifum sínum að eftirlit og alsæi með almúganum er oft á tíðum leiðir 

stjórnvalda og valdamikilla manna til þess að fylgjast með fjöldanum eftir vissri 

stéttaskiptingu sem var einkum við lýði fyrr á öldum (Ericson og Haggerty, 2000).  
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1.2.1. Michel Foucault - Alsæishyggja 

Refsingar, agi og fangelsismál voru Foucault mjög hugleikin. Hann var sérstaklega 

hrifinn af hugmynd Jeremy Benthams um alsæisbygginguna og útfærði þá 

kenningu nánar. Alsæisbyggingin er í raun fangelsi sem byggt er líkt og auga þar 

sem sótt er einkum í kosti sjónarinnar sem algert valdtæki. Húsið er hringlaga 

með gegnsæjum fangaklefum meðfram jaðrinum en varðturni í miðjunni þar sem 

mögulegt er að fylgjast með öllum klefum og opnum svæðum. Alsæið gerir það 

að verkum að í huga fanganna myndast ímynd um hið algera og órjúfanlega vald 

varðmannsins yfir þeim. Um leið þróa fangarnir með sér einskonar innri hlýðni 

sökum þess sjálfsaga sem þeir fara að beita sig í kjölfarið. Þessi sjálfshlýðni er 

alltaf til staðar hvort sem varðmaðurinn er staddur í turninum eður ei. Enda er 

ávallt hægt að sjá valdið (turninn) en aldrei í raun hægt að sannreyna það. Þetta 

tryggir að valdið verður í raun sjálfvirkt. Foucault bendir á máli sínu til stuðnings 

að ,,dulvitundin" hafi verið stjórntæki samfélaga frá örófi alda. Áður fyrr voru t.d. 

aftökur algengar og framkvæmdar á opnum almenningssvæðum, en með 

tímanum höfðu þær myndað sér sess í huga almennings sem einskonar 

táknmynd þess að alvaldurinn hefndi fyrir árás á sig með hörðum líkamlegum 

refsingum. Áhorfendur áttu þannig að lifa sig inn í aftökuna og upplifa innra með 

sjálfum sér þá skelfingu sem fórnarlambið upplifir. Þessi aðferð yfirvalda til að 

viðhalda lögum og reglum átti að draga úr óæskilegri hegðun fjöldans. Sömuleiðis 

áttu áhorfendur að mynda með sér skoðanir á því hvað sé rétt og rangt (Garðar 

Baldvinsson, 2005).  

1.3. Saga rafræns eftirlits í Bandaríkjunum 

Fyrstu vettvangsprófanir sem framkvæmdar voru á rafrænu eftirliti í 

Bandaríkjunum áttu sér stað í Massachusetts á árunum 1964 - 1970. Prófanir 

fóru fram undir leiðsögn Ralph K. Schwitzgebel við Harvard háskóla á dómþolum, 

sjálfboðaliðum og einstaklingum er glímdu við geðræn vandkvæði. Schwitzgebel 

taldi að jákvæðar hegðunarbreytingar myndu eiga sér stað hjá einstaklingum 

undir eftirliti og að úrræðið gæti verið nýtt sem mikilvægt meðferðartæki 

(Ardley, 2005). Í þessum prófunum var notast við sendibúnað sem með hjálp 

útvarpsbylgja gaf grófar upplýsingar um staðsetningu einstaklinga til næstu 
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eftirlitsstöðvar. Búnaðurinn var frekar umfangsmikill og sá sem var undir eftirliti 

þurfti að bera á sér sendibúnað sem var stór um sig og vóg um 1 kg. Ennfremur 

er talið að búnaðurinn hafi haft takmarkað notagildi á þessum tíma sökum 

slæmra fjarskiptaskilyrða. Með tíð og tíma fleygði þó tækninni fram og með 

tilkomu GPS kerfisins fékk rafrænt eftirlit byr undir báða vængi. Það var svo um 

miðjan níunda áratuginn, sökum yfirfullra fangelsa sem farið var í að hanna 

einfaldan og meðfærilegan búnað til rafræns eftirlits. Árið 1987 hafði 21 fylki í 

Bandaríkjunum tekið upp rafrænt eftirlit til þess að fylgjast með dómþolum. Á 

þessum tíma snerist hið rafræna eftirlit í meginatriðum um það að dómþoli var 

settur í stofufangelsi eða mátti ekki fara út fyrir afmarkað svæði nema á 

ákveðnum tímum, vegna vinnu eða annarra verkefna. Hin nýju GPS senditæki 

gerðu eftirlitsaðilum kleift að fylgjast með hvort einstaklingar fóru út fyrir hið 

svokallaða hættusvæði (Button, DeMichele, Payne, 2009). Í töflu 1.1. má 

glögglega sjá þá gríðarmiklu fjölgun einstaklinga undir rafrænu eftirliti í BNA á 

mesta útþensluskeiði þess í Bandaríkjunum.  

Tafla 1.1. 

 

(Finn og Muirhead-Steves, 2002). 

 Fjöldi einstaklinga undir rafrænu eftirliti í Bandaríkjunum hefur haldist nokkuð 

stöðugur síðustu tvo áratugi og voru um 100.000 manns undir eftirliti þar árið 

2004. Evrópa gekk í gegnum svipaðan vöxt á síðasta áratug og í heimsálfunni 

höfðu um 150.000 manns gengist undir rafrænt eftirlit árið 2004, en á þessum 

tíma voru um 9.000 manns undir eftirliti á dagsgrundvelli (Renzema og Mayo-

Wilson, 2005).  
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1.4. Saga rafræns eftirlits í Bretlandi 

Í Bretlandi hófst umræðan um rafrænt eftirlit fyrst árið 1981. Tom Stacey vakti 

athygli á því að rafrænt eftirlit gæti verið öflug lausn við hinum sívaxandi 

fangelsisvanda. Samkvæmt hugmyndafræði hans gæti rafrænt eftirlit: ,,hindrað 

brotamanninn, hreinsað mengun og eyðileggingarmátt fangelsa, og fullnægt 

þeim kröfum sem gerðar eru til öryggis almennings og refsinga" (Ardley, 2005, 

bls. 4). Bresk stjórnvöld höfnuðu hugmyndum Staceys og neituðu að veita 

fjármagn til rannsókna. Það var ekki fyrr en árið 1988 sem bresk stjórnvöld sáu að 

rafrænt eftirlit gæti í raun virkað sem fullnustuúrræði. Stuttu seinna var ákveðið 

að tilraunir skyldu framkvæmdar í Englandi og Wales. Í lok áttunda áratugarins 

hafði viss ótti myndast meðal almennings í Bandaríkjunum um að rafrænt eftirlit 

yrði notað sem einskonar aukarefsing en ekki sem valkostur í stað fangelsis. 

Vegna þessa gerðu bresk stjórnvöld það ljóst strax í upphafi að tilraunin væri 

eingöngu til komin vegna offjölgunar í fangelsum landanna. Einnig þyrfti hún að 

sanna að fjárhagslegur ávinningur myndi hljótast við upptöku úrræðisins. Í 

kjölfarið voru skýr markmið sett: 

 Minnka hlutfall fangelsisafplánunar sem refsiúrræði án þess að stefna 

öryggi almennings í hættu. 

 Reyna að forðast þau neikvæðu áhrif sem sumir einstaklingar verða fyrir 

við fangelsisvistun. Átt er þá við nýja fanga sem kynnast þeim 

reynslumeiri og læra hvernig undirheimarnir virka.  

 Minnka fordóma almennings gagnvart fangelsiskerfinu og um leið styrkja 

fjölskyldubönd dómþola (Ardley, 2005). 

  Þessi fyrsta tilraun þótti ekki ganga vel, en mikil vandræði voru með 

tæknibúnaðinn ásamt því að stærð úrtaksins þótti ekki nægilegt til að draga 

nákvæmar ályktanir um árangur. Á sama tíma báru almenningur og ráðamenn 

lítið sem ekkert traust til hins nýja úrræðis og léleg samskipti á milli 

löggæslustofnana juku enn meira við vandræðin, auk þess sem að tilraunin þótti 

sýna að fjárhagslegur ávinningur yrði ekki mikill (Airs o.fl., 2000; Home Office 

Research, 2001) 

 Um miðjan níunda áratug síðustu aldar þótti vera búið að sannreyna kosti 

rafræns eftirlits í Bandaríkjunum. Bresk stjórnvöld sáu fram á tækifæri til 
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endurskipulagningar fangelsismála þar í landi næstu árin, en breska 

fangelsiskerfið, líkt og hið bandaríska, glímdi þá við gífurleg vandamál sökum 

fjölda fanga. Þrátt fyrir kosti rafræns eftirlits var það ekki fyrr en árið 1997 sem 

stjórnvöld fóru að viðurkenna þá og vekja athygli á þeim. Það ár nýtti 

Verkamannaflokkurinn, fyrstur stjórnmálaflokka í Bretlandi sér kosningabaráttu 

sína til að vekja athygli almennings á aukinni glæpatíðni. Vildi flokkurinn að 

rafrænt eftirlit yrði tekið upp sem fyrst til að stemma stigu við offjölgun í 

fangelsum. 

 Þann 28. janúar 1999 var Home Detention Curfew (HDC) kerfið kynnt um 

gervallt England og Wales. Þetta úrræði var sérhannað með tilliti til þeirra 

dómþola sem hlotið höfðu dóma allt að fjórum árum og gaf þeim tækifæri á 

snemmbúinni reynslulausn gegn góðri hegðun. Þessir einstaklingar skyldu vera 

undir rafrænu eftirliti frá tveimur vikum til tveggja mánaða, í samræmi við þann 

dóm sem þeir hlutu. Í júlí sama ár var tilkynnt að um 6000 dómþolar hefðu 

gengist undir rafrænt eftirlit í stað fangelsisvistunar. Á þessum tíma gerðu 

langtímaspár ráð fyrir því að um 30.000 dómþolar myndu gangast undir rafrænt 

eftirlit á ársgrundvelli (Ardley, 2005). Árið 2010 höfðu um 225.000 manns 

afplánað undir rafrænu eftirliti í Englandi sem og Wales. Talið er að áætlaður 

kostnaður á hvern einstakling hafi verið um 1.000.000 íslenskar krónur á ári. Vert 

er að geta að inni í þeirri upphæð fólst einnig kostnaður við fangelsisvist, viðhald, 

launakostnaður og sá kostnaður sem hlýst af handtöku (Yeh, 2010; Home Office 

Research, 2001). 

1.5.1. Kostnaður:  

Ljóst er að fangelsiskostnaður í Bandaríkjunum í dag er gífurlegur, en nú afplána 

þar um tvær milljónir manna dóm í ríkis- og fylkisfangelsum. Talið er að 

meðalkostnaður á hvern fanga sé um 3 milljónir íslenskar krónur á ársgrundvelli 

(Gable, 2007). Hins vegar er meðalkostnaður á hvern dómþola undir rafrænu 

eftirliti í kringum 900.000 íslenskar krónur á ári (Yeh, 2010), Í sumum tilvikum 

tekur dómþolinn sjálfur þátt í hluta eða öllum kostnaði á sínum búnaði. Einnig 

getur dómþolinn haft möguleika á að snúa aftur til vinnu sem m.a. veldur því að 

samfélagið græðir á framlagi hans (Downing, 2006).  
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1.5.2. Árangur: 

Ljóst er að rafrænt eftirlit mun ekki endilega valda því að dómþolinn breyti sínu 

neikvæða hegðunarmynstri en eftirlitið getur orðið þess valdandi að 

einstaklingurinn hemji sig frekar og sömuleiðis eru allar ferðir hans á skrá. 

Niðurstöður frá Bandríkjunum benda flestar til þess að rafrænt eftirlit skilar 

mælanlegum jákvæðum árangri. Brotamenn sem vilja leita sér hjálpar hafa 

tækifæri til þess að fá hana og samfélagið sjálft nýtur meiri öryggiskenndar í 

kjölfarið (Downing, 2006). Þrátt fyrir að innleiðing rafræns eftirlits sé hvergi nærri 

hafin í mörgum vestrænum löndum virðist sem æ fleiri evrópskir 

stjórnmálamenn verði hrifnari af úrræðinu með hverju árinu sem líður. Árið 2009 

mælti framkvæmdaráð Evrópusambandsins með því að öll aðildarríki skyldu taka 

upp rafrænt eftirlit sem afplánunarúrræði, kjósi þau að gera það (Lappi-Seppala, 

2009).     

1.5.3. Gagnrýni 

Flestar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á rafrænu eftirliti hafa verið 

mjög greinargóðar og litið einvörðungu á niðurstöður þar sem þáttakendur luku 

tilrauninni. Eins og áður hefur komið fram hafa flestar rannsóknir einblínt á þann 

þátt sem gæti haft jákvæð áhrif á þeim offjölgunarvanda og fjárhagsvanda sem 

fangelsismálayfirvöld glíma við. Flestar rannsóknir hafa þó verið litlar og illa 

hannaðar samkvæmt þeim Mary Finn og Suzanne Muirhead-Steves. Richard Enos 

tók saman niðurstöður sínar árið 1999 og hélt eftirfarandi fram:  

,,Í dag liggja engar vísindalegar sannanir fyrir sem benda til þess að glæpatíðni 

fari lækkandi á meðan rafrænu eftirliti er beitt eða eftir að því hefur lokið. Nú 

benda rannsóknir á frekar litlum hópi afbrotamanna til þess að þegar rafrænu 

eftirliti er rétt beitt veitir það annað val en fangelsi, en ekkert annað" (Finn og 

Muirhead-Steves, 2002). 

Þær Finn og Muirhead-Steves telja að þessi gagnrýni eigi ekki að fullu rétt á sér 

þar sem úrræðið virkar sem valkostur við fangelsi, en benda einnig á þá 

staðreynd að rafrænt eftirlit hefur víða verið notað, t.d. sem viðbót við 

reglubundið skilorðseftirlit eða reynslulausn. Þær benda einnig á að nú hefur 

rafrænt eftirlit þróast í einskonar heildarlausn sem löggjafar vinna eftir. Einnig 
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geta yfirvöld nú átt auðveldara með að ákvarða hvort áhættuhópar geti gengist 

undir reynslulausn án þess þó að leggja öryggi almennings í hættu (Finn og 

Muirhead-Steves, 2002). 
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2. Rafrænt eftirlit 

2.1. Hvað er rafrænt eftirlit 

Hugtakið rafrænt eftirlit vísar til kerfis sem nýtir háþróaða tækni til þess að 

tryggja að brotamenn fylgi þeim skipunum sem þeim eru gefnar af yfirvöldum 

hverju sinni. Við fullnustu dóma einstaklinga er gangast undir rafrænt eftirlit er 

venjan sú að lítið fjarskiptatæki er fest á dómþola (yfirleitt á ökkla). Tækið gerir 

viðeigandi eftirlitsaðilum kleift að fylgjast með mörgum dómþolum í einu úr 

fjarska, sem um leið staðfestir hvort einstaklingar fylgi þeim skilmálum er voru 

samþykktir við upphaf afplánunar. Algengasta aðferðin sem notuð er felur í sér 

að dómþolar þurfi að vera heima við allan afplánunartímann, þó vissulega sé oft 

ákvæði í skilmálum rafræns eftirlits sem gerir dómþolum kleift að sækja vinnu 

eða skóla. Árið 2007 höfðu meira en 250.000 manns gengist undir rafrænt eftirlit 

í Bandaríkjunum og Evrópu sem sýnir vel þá sókn sem rafrænt eftirlit hefur verið í 

sem afplánunarúrræði síðustu árin (Di Tella og Schargrodsky, 2009).  

Þau tæki sem nýtt eru í dag fela aðallega í sér: 

1. Sendibúnað sem festur er á dómþola og gerir yfirvöldum kleift að 

fylgjast með ferðum brotamanns nálægt heimili hans í gegnum 

mótald sem fast er við landlínu á heimili dómþolans.  

2.  GPS sendibúnað sem festur er á dómþola og gefur yfirvöldum 

tækifæri á því að fylgjast með ferðum hans utandyra í gegnum 

gervihnattamælingar. 

3.  Tilkynningarkerfi sem staðfestir innhringingar til yfirvalda í gegnum 

sérstakt talkennslakerfi eða í gegnum sendibúnað sem festur er á 

úlnlið eða ökkla brotamanns. Kerfið virkar á þann hátt að tilkynningar 

eru sendar án afláts til eftirlitsaðila í gegnum búnað á heimili 

brotmannsins. Ef þessar tilkynningar hætta að berast þarf sá sem 

undir eftirliti er að tilkynna yfirvöldum það samstundis ella eiga það á 

hættu að verða handtekinn. Tilkynningar hætta að berast ef 

brotamaðurinn fer út fyrir það svæði sem honum var afmarkað (Finn 

og Muirhead-Steves, 2002; John Howard Society of Alberta, 2000). 

Í upphafi var rafrænt eftirlit nánast einvörðungu kynnt sem hagkvæm leið til 

að stemma stigu við þeirri offjölgun brotamanna sem fangelsiskerfi heims glímdu 
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við. Seinna meir sáu stjórnvöld í Bandaríkjunum þau mörgu tækifæri sem rafrænt 

eftirlit gat boðið brotamönnum og yfirvöldum upp á hverju sinni. Nú þótti 

auðveldara að skipa dómþolum að taka þátt í endurhæfingaáætlunum, 

vímuefnameðferðum og einnig sýndi úrræðið viss hvatningaráhrif á atvinnuiðkun 

þeirra einstaklinga er afplánuðu utan fangelsis. Síðustu árin hefur rafrænt eftirlit 

sífellt sótt meira í sig veðrið og mörg lönd hafa tekið það upp sem 

afplánunarúrræði. Í dag er rafrænt eftirlit talið vera ákjósanlegur kostur af 

breiðum hópi fagmanna, t.d. af fangelsismálayfirvöldum, stjórnmálamönnum, 

dómurum, skilorðsfulltrúum og fjölmiðlum. Stöðugt eftirlit með öllum 

hreyfingum þeirra sem eru undir rafrænu eftirliti hefur sömuleiðis vakið visst 

traust almennings og almennt er talið að sem afplánunarúrræði geti það ekki haft 

teljandi áhrif á öryggi almennings (Finn og Muirhead-Steves, 2002). 

Þó flestar rannsóknir bendi til þess að rafrænt eftirlit hafi fyrirbyggjandi áhrif 

á dómþola vilja sumir meina að úrræðið sé eingöngu mjög lin og væg 

skammtímalausn sem geti haft neikvæð áhrif á öryggi almennings til langframa. 

Gagnrýnendur benda á að í fjölmiðlum birtist fregnir af dómþolum undir eftirliti 

sem halda áfram að brjóta af sér. Einnig hafa sumir gagnrýnt þá stefnu 

fangelsisyfirvalda í BNA að hundsa að vissu leyti endurhæfingu einstaklinganna 

og einblína frekar á að finna leiðir til að gera afplánun undir rafrænu eftirliti eins 

líka fangelsisvistun og mögulegt er. Þetta þykir mikið áhyggjuefni í BNA, 

sérstaklega í ljósi þess að rannsóknir benda til þess að uppbyggileg endurhæfing 

undir eftirliti skilar mun meiru heldur en eingöngu stjórnun valdaðila og eftirlit 

með einstaklingum (Finn og Muirhead-Steves, 2002). 

2.2. Útvarpsbylgjur eða GPS 

Þær aðferðir og tæknibúnaður sem notaður er í dag við rafrænt eftirlit búa yfir 

mikilli fjölbreytni og ná mismiklum árangri. Í þessari ritgerð er fjallað um þær 

aðferðir sem nýttar eru við að finna út staðsetningu einstaklinga undir rafrænu 

eftirliti, en í dag eru þær tvenns konar. Í fyrsta lagi eru útvarpsbylgjur nýttar við 

eftirlitið. Bylgjurnar eru sendar og mótteknar reglulega í gegnum ökklaband eða 

armband annars vegar og í sendibúnað sem festur er við landlínu hins vegar. Ef 

einstaklingur undir eftirliti fjarlægist miðlæga sendibúnaðinn það mikið að bylgjur 
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hætta að berast til hans eru þær upplýsingar sendar í gegnum landlínu til næstu 

eftirlitsstöðvar. Þar eru upplýsingarnar greindar og næstu skref ákveðin. Kostir 

þess að nýta útvarpsbylgjur við rafrænt eftirlit eru þeir að aðferðin er frekar ódýr 

og einföld. Hún veitir gríðarlega mikilvægar upplýsingar þegar kemur að því að 

framfylgja dómi um stofufangelsi. Gallinn er hins vegar sá að þessi aðferð veitir 

mjög takmarkaðar upplýsingar um ferðir dómþola yfir daginn (Downing, 2006). 

Í öðru lagi er GPS staðsetningarkerfi notað við eftirlit. GPS kerfin byggja öll á 

því að nýta sér 34 gervihnetti á hringbraut um jörðu. Gervihnettirnir eru í eigu 

bandaríska hersins og eru kallaðir NAVSTAR í daglegu tali. GPS eftirlitsstöðvar 

nýta sér að venju þrjá til tólf gervihnetti til að staðsetja nákvæmlega þann 

eftirlitsbúnað sem festur er á hvern brotamenn undir rafrænu eftirliti. Í kjölfarið 

er hægt að reikna út þann hraða sem brotamenn ferðast á og þá átt er þeir 

stefna til hverju sinni. Sömuleiðis geta eftirlitsstöðvar, með hjálp landfræðilegra 

upplýsingakerfa afmarkað þau svæði sem brotamenn eiga að halda sig frá. Ef 

einstaklingur undir eftirliti stígur inn á afmörkuð svæði er viðvörun send 

samstundis til hans og næstu eftirlitsstöðvar. Í kjölfarið er ákvörðun um handtöku 

tekin (Cotter og Lint, 2009). Talið er að þessi aðferð komi mjög vel að notum í 

tengslum við heimilisofbeldi þar sem brotamanninum gæti verið meinað að 

komast á fyrrum heimili sitt eða í grennd við það (Gable, 2007).  

2.3. Tækniupplýsingar 

Staðalbúnaður GPS kerfa byggist á þremur þáttum:  

Sendibúnaður: Lítið tæki á stærð við eldspýtnastokk. Tækið er venjulega borið af 

einstaklingi á ökklanum og sendir frá sér upplýsingar um staðsetningu tvisvar 

sinnum eða oftar á mínútu til miðlægs staðsetningarbúnaðar sem borinn er af 

dómþola. Sendibúnaðurinn er rammgerður og hefur verið hannaður með vörn 

gegn skemmdaverkum í huga en ómögulegt á að vera fyrir leikmenn að fjarlægja 

búnaðinn eða eiga við hann. Ef átt er við búnaðinn á eitthvern saknæman hátt 

eru sjálfvirk skilaboð þess efnis send samstundis til eftirlitsstöðva.  

Miðlægur staðsetningarbúnaður: Miðlægi staðsetningarbúnaðurinn tekur við 

boðum frá sendibúnaðnum og kemur þeim áfram til eftirlitsstöðva. Búnaðurinn 
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er að venju lítill kassi um 1 til 2 kg að þyngd og skal borinn af dómþola öllum 

stundum (Downing, 2006). Búnaðurinn er venjulega borinn í hendi, á öxl eða um 

mitti. Staðsetningarbúnaðurinn býr yfir flókinni tækni sem felur meðal annars í 

sér útvarpsmóttakara, GPS merkismóttakara ásamt tölvu- og símabúnaði. 

Hlutverk útvarpsmóttakarans er að fylgjast með hvort dómþoli sé innan færis. 

GPS merkismóttakarinn tekur á móti stöðugum boðum frá gervihnöttum sem 

gera aðilum kleift að sjá nákvæmlega hvenær merkið var sent  og frá hvaða 

gervihnetti það kom. Tölvubúnaðurinn sér svo um að vista og vinna úr þessum 

upplýsingum og með hjálp kortaforrita er tiltölulega auðvelt að sjá nákvæma 

staðsetningu einstaklinga undir eftirliti. Í lokin sér símabúnaðurinn um að senda 

allar upplýsingar til eftirlitsstöðva. Rafhlöður í staðsetningarbúnaði duga 

venjulega í um 16 til 24 klukkustundir og endurhleðsla tekur í kringum 5 

klukkustundir.  

Endurhleðslubúnaður: Búnaður til endurhleðslu er ávallt geymdur á heimili 

dómþola. Það er á hans ábyrgð að hlaða rafhlöðurnar reglulega en búnaðurinn 

þjónar einnig öðru hlutverki. Búnaðurinn sér einnig um að niðurhala allar 

upplýsingar um staðsetningu á harðan disk og senda þær í gegnum landlínu til 

eftirlitsstöðva (Downing, 2006). 

2.4. Kostir og gallar GPS kerfa 

Eins og með flest önnur tæki er GPS eftirlitsbúnaður ekki fullkominn og háður 

bæði kostum og göllum. Í úttekt sem gerð var af Hugh Downing árið 2006 og birt 

var í tímaritinu Corrections Today eru kostum og göllum gerð skil: 

Kostir: 

 Rauntíma eftirlit með einstaklingum og stöðugt fjarskiptasamband. 

 Sendibúnaðurinn gefur frá sér viðvaranir samstundis ef búnaðurinn er 

fjarlægður eða átt er við hann.  

 Kerfið býður upp á hentugar leiðir til að afmarka svæði sem dómþoli 

verður að halda sig innan. 

 Nákvæmni GPS kerfa er viðurkennt af fagstéttum löggæslumanna og 

vísindamanna.  
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 Ekki er þörf á að hafa miðlægan búnað á heimili dómþola tengdan við 

landlínu ef unnt er að halda uppi stöðugu fjarskiptasambandi. 

 Kerfið gæti boðið upp á þann valmöguleika að verja hópa sem gætu 

verið í hættu að verða fórnalömb glæpa. Hægt er t.d. að afmarka þau 

svæði þar sem dómþolar brjóta oftast af sér gegn öðrum saklausum 

einstaklingum. 

 Kerfið gæti boðið vissum dómþolum upp á þann möguleika að snúa aftur 

til vinnu undir eftirliti.  

 Rannsóknir á notkun GPS kerfa til rafræns efitrlits hafa sýnt fram á 

jákvæðar breytingar á hegðunarmynstri þeirra sem undir eftirliti eru og 

stöðug þróun á tækni mun gera mönnum kleift að hanna enn betri og 

skilvirkari kerfi (Downing, 2006). 

 Sem afplánunarúrræði hefur rafrænt eftirlit þau áhrif á líf dómþola að 

almennt séð eru skilyrðin lík þeim í fangelsisvist (Bungerfeldt, 2007). 

 

Gallar: 

 Merkjasendingar GPS kerfa ná oft ekki í gegn ef einstaklingur er staddur í 

t.d. neðanjarðarlest, skógi, göngum eða á svæði þar sem mikill málmur 

er í kring. 

 Notkun búnaðar er takmarkaður við svæði þar sem gott 

fjarskiptasamband er. 

 Uppsetning kerfa getur verið kostnaðarsöm. Viðhald er einnig 

kostnaðarsamt en þó fjárhagslega hagkvæmara en fangelsisvistun. 

 Kerfið er ekki hægt að nota án samþykkis dómþola  

 Kerfið þarfnast vissrar þekkingar og þjálfun starfsmanna sem getur verið 

tímafrekt og kostnaðarsamt verkefni. Einnig þarf að þjálfa dómþolann á 

virkni kerfisins. 

 Gríðarlegt magn af upplýsingum eru vistaðar á daglegum grundvelli á 

harða diska. 

 Kostnaður við að halda uppi GPS kerfi getur verið frekar mikill sökum 

þess að tækin þurfa að gefa frá sér merki á hverri mínútu í gegnum 

símkerfi. 
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 Viðvaranir eru ávallt sendar til eftirlitsstöðva ef einstaklingur undir 

eftirliti fer í gegnum bannsvæði jafnvel þrátt fyrir að hann sé t.d. um 

borð í strætisvagni (Downing, 2006). 

2.5. RNR módelið 

Til að ná fram hámarksárangri með rafrænu eftirliti er mikilvægt að réttir aðilar 

gangist undir það hverju sinni. Þarfir og árangur einstaklinga getur verið mjög 

misjafn, en þó er hægt að finna út mikilvægustu þættina hverju sinni. Árið 1990 

gáfu Andrews, Bonta og Hoge út áhættu- og þarfagreiningalíkan sitt út sem 

kallast Risk Need Responsivity (RNR) módelið. Þetta líkan hefur lengi verið talið 

eitt mikilvægasta tæki yfirvalda síðari ára til að meta þarfir brotamanna og 

ákveða í kjölfarið hvaða fullnustuúrræði gæti hentað þeim best hverju sinni. Í 

stuttu máli byggist líkanið upp á þremur meginreglum: 

 Áhættureglan: Aðlaga matið að líkindum til endurbrota. 

 Þarfareglan: Finna út og meta hvaða glæpsamlegu hvatir liggja að baki 

brotavilja dómþola og einblína á þær í endurhæfingu. 

 Svarreglan: Hámarka getu dómþola til að læra af endurhæfingunni í 

gegnum vitsmunalega atferlismeðferð. Þessu er hægt að ná fram með 

því að sérhanna meðferðina að þörfum, hvatningu, hæfileikum og 

styrkleikum dómþolans (Andrews og Bonta, 2007). 

Bonta og Andrews telja að hægt sé að flokka þróun áhættumats í gegnum tíðina 

eftir fjórum kynslóðum sem hver hafa sín einkenni: 

 Fyrsta kynslóð - Mat byggt á dómum fagaðila: Á fyrri hluta tuttugustu 

aldar var áhættumat dómþola alfarið sett í hendur fagaðila t.d. 

félagsráðgjafa, sálfræðinga, skilorðsfulltrúa og fangavarða. Ákvörðun um 

meðferð brotamanna var oft tekin eftir geðþótta, reynslu og menntun 

fagaðila.  

 Önnur kynslóð - Mat byggt á sönnunarbyrði: Við upphaf áttunda 

áratugar síðustu aldar mátti greina að þeirri skoðun óx fylgi meðal 

fagaðila að áhættumat dómþola þyrfti að einblína meira á 

sönnunarbyrði dómstóla og minna á persónulegt mat fagaðila. Mætti 

nefna sem dæmi að maður með fjölmarga fíkniefnadóma á bakinu væri 

líklegri til að fremja brot aftur heldur en einstaklingur með einn 

ofbeldisdóm á bakinu.  



15 

 Þriðja kynslóð - Mat byggt á sönnunarbyrði og breytilegu umhverfi: Við 

lok áttunda áratugar sáu fagaðilar að ekki væri hægt að hanna 

áhættumat einvörðungu eftir sönnunarbyrði dómstóla. Vissulega hafði 

náðst árangur en eitthvað virtist vanta. Því fóru fagaðilar að einbeita sér 

meira að því að rannsaka hver staða dómþola var á rauntíma í 

síbreytilegu samfélagi. Enn var áhættumat byggt á sönnunarbyrði en 

sömuleiðis var matið byggt á stöðu dómþola hverju sinni, t.d. á 

fjölskyldutengslum, atvinnuástandi, vinum og sumum tilvikum var 

bakgrunnur kunningja með dóma að baki rannsakaður. 

 Fjórða kynslóð - Alhliða mat byggt kerfisbundið: Á síðustu árum má sjá 

breytingar á gerð áhættumats fagaðila. Nú byggist matið meira á alhliða 

skoðun þar sem veikleikar, styrkleikar og líkur á endurbroti eru reiknaðar 

út með hjálp eftirlits og tækni. Þessar upplýsingar eru svo geymdar í 

rafrænum gagnabönkum eða á skjalasöfnum og gefa yfirvöldum 

tækifæri á að skoða mál auðveldlega aftur í tímann. Ennfremur er nú 

talið að hægt sé að finna út fleiri áhættuþætti sem ekki voru mælanlegir 

áður (Bonta og Andrews, 2007). 

Höfundar RNR líkansins vilja ítreka mikilvægi þess að dómþolar hljóti 

viðeigandi áhættumat og meðferð. Á síðustu 20 árum hafa orðið miklar framfarir 

þegar kemur að því að meta áhættuhegðun og vilja til endurbrots, þökk sé RNR 

líkaninu. Þó ekki sé hægt að meta alla einstaklinga rétt og gefa þeim hárrétta 

meðferð hjálpar líkanið okkur að skilja hvaða hvatir liggja að baki þeirri neikvæðu 

hegðun sem dómþolinn hefur áður sýnt. Nú geta fagaðilar byggt ákvörðun sína á 

t.d. sögu, hegðun og persónulegum einkennum dómþola, sem í kjölfarið geta 

veitt þá meðferð sem hentar brotamanninum best hverju sinni. Til þess að RNR 

líkanið virki sem skyldi þurfa viss skilyrði að vera uppfyllt af yfirvöldum: 

 Mynda þarf heildstæða sýn á það hvaða leið sé best fyrir alla viðkomandi 

aðila og að veitt sé skipulögð atferlismeðferð fyrir dómþola 

 Að val, þjálfun og stjórnun starfsmanna sem útbúa áhættumat verði 

framkvæmt á réttan og skipulagðan hátt. 

 Að RNR líkanið njóti fulls stuðnings laga, reglna og stofnana. 

Stofnanir sem náð hafa að framfylgja öllum reglum RNR líkansins virðast hafa 

náð betri árangri í samanburði við þær sem ekki hafa náð að fylgja reglunum. Þær 

stofnanir sem náð hafa árangri virðast hafa lægri endurbrotatíðni en aðrar sem 
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undirstrikar mikilvægi þess að áhættumat sé framkvæmt til að tryggja að 

einstaklingar fái þá meðferð sem þeim best hentar (Bonta og  Andrews, 2007). 

2.6. Markhópar 

Til að skilja betur virkni rafræns eftirlits og til að ná hámarksárangri þarf að finna 

út hvaða einstaklingar henta best til þess hverju sinni:  

Einstaklingar með dóm sökum heimilisofbeldis: Eftirlit með einstaklingum sem 

hlotið hafa dóm vegna heimilisofbeldis hafa sýnt jákvæð áhrif. Sá kostur að geta 

afmarkað svæði fyrir einstaklinginn getur verið þess valdandi að viðvörun er send 

á eftirlisstöðvar um leið og einstaklingurinn brýtur nálgunarbann eða önnur höft 

sem dómstóll hefur fyrirskipað. Nú á dögum hefur verið hönnuð GPS tækni sem 

nýtt er á þann hátt að dómþolinn gengur með sendibúnaðinn á ökkla eða úlnlið 

en brotaþolinn gengur með hinn miðlæga staðsetningarbúnað. Þetta veldur því 

að viðvörun er send um leið og dómþolinn gengur inn á hið eiginlega bannsvæði 

og sömuleiðis ef brotaþolinn er á svæði nálægt dómþolanum (Downing, 2006). 

Dómþolar sem stunda vinnu utan heimilis: Oklahoma hefur á síðustu árum verið 

leiðandi þegar kemur að rafrænu eftirliti með einstaklingum sem stunda vinnu 

utan heimilis á meðan afplánun stendur. Rafrænt eftirlit með þessum 

einstaklingum hefur reynst vel og er talin hafa jákvæð áhrif þegar kemur að því 

að búa dómþolann undir það að losna úr afplánun og lifa eðlilegu lífi í 

samfélaginu. Ennfremur er reynt að halda samskiptum dómþola og eftirlitsaðila í 

lágmarki. Talið er að þeir dómþolar sem falla í þennan hóp eigi mun auðveldara 

með aðlagast frelsinu. Vert er að taka fram að rafrænt eftirlit með þessum 

einstaklingum á sér einungis stað ef hann sækir vinnu utan fangelsa (Downing, 

2006). 

Finn og Muirhead-Steves benda á að rannsóknir sýni að þeir þættir sem hafa 

áhrif á hvort dómþolar undir rafrænu eftirliti sýni aftur af sér óæskilega hegðun 

eru svipaðir þeim sem umhverfið í heild býður upp á. Þær benda á að ýmsar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að ungir afbrotamenn eru ólíklegari til að standast þær 

kröfur sem gerðar eru heldur en þeir eldri. Sömuleiðis sýna konur undir eftirliti 

mun minni vilja til að brjóta aftur af sér en karlmenn. Þeir brotamenn sem voru í 
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starfi þykja standa sig betur en atvinnulausir. Aðilar sem afplána 

umferðalagabrot eða minniháttar afbrot eru ólíklegri en aðrir til þess að brjóta 

aftur af sér. Einstaklingar með langa sögu afbrota og dóma eru líklegri en hinir í 

að detta í sama gamla farið aftur. Ennfremur gefa rannsóknir til kynna að því 

lengur sem dómþoli er undir eftirliti því líklegri er hann til þess að endurhæfast 

og því ólíklegra er að brotamaðurinn brjóti aftur af sér, og ef svo gerist þá sýna 

rannsóknir að lengri tími líður á milli afbrota (Finn og Muirhead-Steves, 2002). 

2.6.1. Rafrænt eftirlit með kynferðisbrotamönnum 

Í Bandaríkjunum í dag eru kynferðisbrotamenn stærsti hópur þeirra einstaklinga 

sem eru undir rafrænu eftirliti. Ljóst er að kynferðisglæpir eru mjög alvarleg 

tegund afbrota sem hafa langvarandi áhrif á brotaþola sem og slæm samfélagsleg 

áhrif. Talið er að um 7 milljónir nauðgana eigi sér stað á ári hverju í heiminum og 

að ein af hverjum átta konum upplifir kynferðislega árás á lífsleitð sinni. 

Sömuleiðis er talið að um 70 % fórnarlamba séu yngri en 18 ára. Oft þekkir 

árásarmaðurinn fórnarlambið vel og talið er að kynferðisleg árás gæti m.a. valdið 

sjálfsmorðshugleiðingum, hræðslu, kvíða, þunglyndi, vímuefnaávana til 

langvarandi tíma hjá fórnarlambinu (Button, DeMichele, Payne, 2009). Sökum 

þess að einstaklega auðvelt er að afmarka svæði fyrir dómþola telst rafrænt 

eftirlit vera mjög hentugur kostur fyrir þennan hóp og notagildið er mikið. 

Ennfremur er talið að svokölluð ,,bannsvæði" stríði ekki gegn stjórnarskrá 

Bandaríkjanna. Í New Jersey hefur þessi leið verið nýtt mikið fyrir 

kynferðisbrotamenn og borgin stefnir í að verða leiðandi þegar kemur að rafrænu 

eftirliti með kynferðisbrotamönnum. Allir kynferðisbrotamenn sem búsettir eru í 

New Jersey og hlotið hafa dóm eru flokkaðir eftir vissu kerfi sem byggir á því 

hversu líklegt er að þeir brjóti aftur af sér, en með þeirri aðferð hefur borgin 

einbeitt sér að því að koma brotamönnum sem taldir eru líklegastir að fremja 

aftur kynferðisbrot undir rafrænt eftirlit (Downing, 2006).  Árið 2005 voru lög 

samþykkt í New Jersey er gáfu yfirvöldum bráðabirgðaheimild til þess að koma 

250 hættulegustu kynferðisbrotamönnum fylkisins undir rafrænt GPS eftirlit. Í 

fyrstu var einungis um tveggja ára tilraunaverkefni að ræða þar sem árangur var 

mældur og niðurstöður greindar 90 dögum eftir að verkefninu lauk. Þáttakendur 
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voru 225 talsins og höfðu allir hlotið áður fangelsisdóm, en voru þó frjálsir menn 

á því tímabili sem rannsóknin fór fram. Sömuleiðis voru allir þáttakendur þriðja 

stigs kynferðisbrotamenn, en einstaklingar í þeim flokki eru taldir vera 

hættulegustu kynferðisbrotamenn Bandaríkjanna og eru skyldugir samkvæmt 

lögum að skrá sig hjá yfirvöldum á 90 daga fresti út ævina. Niðurstöður voru 

jákvæðar, en einungis einn dómþoli gerði sig sekan um kynferðisglæp á því 

tveggja ára tímabili sem verkefnið stóð yfir. Sá aðili var handtekinn á vettvangi 

glæpsins í apríl 2006. Í niðurstöðum tóku umsjónaraðilar verkefnisins fram að hið 

rafræna eftirlit hafi valdið því að einstaklingurinn náðist. 19 aðrir einstaklingar 

gerðu sig seka um glæpi er tengdust ekki kynferðisbrotum eða brutu þær reglur 

sem settar voru sem skilyrði fyrir hið rafræna eftirlit. Þetta eru athyglisverðar 

niðurstöður í ljósi þess að 5.3 % kynferðisbrotamanna í Bandaríkjunum fremja að 

meðaltali nýja kynferðisglæpi innan þriggja ára eftir lausn úr fangelsi. Ennfremur 

eiga um 40 % þeirra kynferðisbrota sér stað á fyrsta árinu. Vert er að taka fram 

að rannsóknir benda til þess að í mörgum tilvikum tilkynna fórnarlömb 

kynferðisglæpa afbrotið ekki til yfirvalda, sem gæti valdið því að endurbrotatíðni 

kynferðisbrotamanna er mun hærri en rannsóknir hafa sýnt hingað til. Margir 

þeirra kynferðisbrotamanna er tóku þátt í tilraunaverkefninu sýndu svipað 

mynstur í upphafi afplánunar. Þeir reyndu á reglur sem og búnaðinn til hins 

ýtrasta t.d. með því að yfirgefa heimili án þess að taka eftirlitsbúnaðinn með sér 

eða létu rafhlöður hans tæmast. Dómþolar er reyndu á búnaðinn með þessum 

hætti lærðu fljótt að þessi brot ollu því að viðvörun var ávallt send til yfirvalda, 

sem í kjölfarið brugðust við og þeir aðilar er reyndu að eiga við búnaðinn ítrekað 

voru sendir í fangelsisvist (Barnes, 2007). 

Þrátt fyrir að í Bandaríkjunum hafi verið mjög ýtt á yfirvöld að nýta sér 

rafrænt eftirlit við meðferð brotamanna er lítið til af vísindalegum rannsóknum 

sem fjalla um árangur eftirlits á einstaklinga og þá sérstaklega í tengslum við 

kynferðisbrotamenn (Button, DeMichele, Payne, 2009; Council of State 

Governments, 2007). Reynslan frá New Jersey hefur leitt í ljós að rafrænt eftirlit 

gæti hvatt kynferðisbrotamenn til þess að stjórna óæskilegri hegðun sinni sem 

um leið forðar þeim frá aðstæðum þar sem brot gæti átt sér stað. Eins og aðrir 

hópar dómþola vita kynferðisbrotamenn að allar ferðir sem og tímasetningar eru 

http://cjp.sagepub.com/content/20/4/414.full.pdf+html
http://cjp.sagepub.com/content/20/4/414.full.pdf+html
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skráðar og vistaðar, sem í kjölfarið eru nýtt við rannsókn mála. Sömuleiðis er það 

á þeirra ábyrgð að vera ávallt með eftirlitsbúnaðinn á sér ásamt því að þurfa að 

hlaða rafhlöður einu sinni á dag. Þeir sem fylgja ekki þeim reglum eru handteknir 

og kærðir (Barnes, 2007). 

Í rannsókn sem gefin var út árið 2002 af þeim Finn og Muirhead-Steves er 

fjallað um síbrotamenn og endurkomutíðni þeirra í fangelsi eftir að hafa gengist 

undir rafrænt eftirlit. M.a. var rannsakað 80 manna úrtak kynferðisbrotamanna 

sem höfðu áður afplánað dóm við Georgíu fangelsi og brutu ítrekað aftur af sér. 

Miðað var við þriggja ára reynslulausn og einstaklingar í samanburðarhópnum 

máttu ekki hafa gengist undir rafrænt eftirlit. Vert er einnig að nefna að 

samanburðarhópurinn var myndaður af einstaklingum sem leystir voru úr 

Georgíu fangelsi árinu áður og höfðu ekki gengist undir rafrænt eftirlit:  

Tafla 1.2. 

.  

Tafla 1.3. 

  

(Renzema og Mayo-Wilson, 2005).  

 Vert er að taka fram að dómþolar fengu ekki að velja hvort þeir gengust undir 

rafrænt eftirlit eður ei. Samkvæmt töflunum má sjá greinilegan mun á þeim 

einstaklingum sem gengust undir rafrænt eftirlit og hjá þeim sem voru án þess. 

5,7 % 

94,3 % 

Endurkomutíðni kynferðisbrotamanna við 
Georgíu fangelsi  

Undir rafrænu eftirliti 

Endurkoma í 

fangelsi  
Engin endurkoma 

29,6 % 

70,4 % 

Endurkomutíðni kynferðisbrotamanna við 
Georgíu fangelsi  

Án rafræns eftirlits 

Endurkoma í fangelsi  

Engin endurkoma 

n = 44 
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Mun færri þeirra sem voru undir rafrænu eftirliti sneru aftur í fangelsi. Af þeim 

35 einstaklingum sem voru undir rafrænu eftirliti sneru tveir aftur í fangelsi innan 

þriggja ára. Í samanburðarhópnum sem gekkst ekki undir rafrænt eftirlit fóru 13 

af 44 einstaklingum aftur í fangelsi. Flest brotin áttu sér stað á fyrsta ári eftir 

lausn úr fangelsi.  Þetta er forvitnileg niðurstaða sem bendir til þess að rafrænt 

eftirlit gæti sýnt árangur sem betrunarúrræði fyrir kynferðisbrotamenn. Þó er 

fyrirvari gefinn við rannsóknina og þess getið að kynferðisbrotamenn í 

eftirlitshópnum gætu hafa fengið ítarlegri og betri meðferð í fangelsi en 

samanburðarhópurinn. Rannsakendur töldu þó að tengsl gætu verið á milli 

rafræns eftirlits og vilja til að brjóta aftur af sér. Þeir telja að fyrirliggjandi gögn 

um málefnið séu ekki nægileg og að þörf sé á frekari rannsóknum (Renzema, og 

Mayo-Wilson, 2005). 

2.6.2. Rafrænt eftirlit með ofbeldisfullum dómþolum 

Í gegnum tíðina virðist sem rannsóknir á rafrænu eftirliti hafi að vissu leyti 

vanrækt að skoða virkni úrræðisins þegar kemur að dómþolum er afplána sökum 

ofbeldisglæpa eða hafa sögu ofbeldisverka að baki sér. Árið 1995 gáfu 

fangelsimálayfirvöld í Georgíu út þá tilskipun að allir fangar sem afplánuðu dóm 

vegna ofbeldis en höfðu hlotið reynslulausn myndu gangast undir rafrænt eftirlit í 

tilraunaskyni í að lágmarki 3 mánuði. Eftir að þeim reynslutíma lauk voru 

dómþolar settir undir hámarkseftirlit í hálft ár. Samkvæmt tölfræði var 

meðaldómþoli ekki af hvítum kynþætti, um 33 ára gamall, ómenntaður og ekki 

háður vímuefnum. Ennfremur höfðu dómþolar að meðaltali afplánað 4,6 ár 

vegna ráns og höfðu einu sinni setið inni a.m.k. áður. Ein rannsókn var gerð á 

þessum hópi við Georgíu fangelsi á árunum 1995 og 1996. Skoðuð voru áhrif 

rafræns eftirlits á endurbrotatíðni þessa hóps sem og endurkomutíðni þeirra í 

fangelsi. Rannsakað voru úrtök 158 manna sem ekki gengust undir eftirlit og voru 

leystir úr haldi árið 1995, og borin saman við hóp 128 manna sem losnuðu úr 

haldi árið 1996 og gengust undir rafrænt eftirlit. Árangursmælingar voru 

framkvæmdar með skoðunum á endurkomutíðni í fangelsi innan fjögurra ára. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að rafrænt eftirlit með ofbeldisfullum 

dómþolum hafði lítil sem engin áhrif á endurkomutíðni þess hóps. Þó mætti 
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nefna að niðurstöður sýndu að brotavilji þessa hóps er fremur lítill á meðan þeir 

eru undir rafrænu eftirliti (Finn og Muirhead-Steves, 2002). 

Í úttekt sinni fjölluðu rannsakendur um þá köldu staðreynd að árið 1995 var 

um 149.000 brotamönnum veitt reynslulausn í Bandaríkjunum og um það bil 30 

% þeirra höfðu fengið dóm vegna ofbeldis. Sökum þessa mikla fjölda 

ofbeldisfullra dómþola sem leystir eru úr haldi á einu ári verður að íhuga hvort 

öryggi almennings sé tryggt nægilega. Þó endurbrotatíðni ofbeldisfullra dómþola 

sé talin lægri en hjá t.d. innbrotsþjófum eða fíkniefnasölum er alvarleiki glæpsins 

og sá skaði sem saklausir einstaklingar verða fyrir umhugsunarverður. Samkvæmt 

rannsóknum eru síbrotamenn líklegastir til að fremja svipaðan glæp aftur. 

Rannsakendur töldu að rafrænt eftirlit gæti haft jákvæð áhrif á samfélagslegt 

öryggi sökum þess að brotamennirnir væru undir mun meira eftirliti heldur en ef 

þeir væru undir reglubundnu eftirliti skilorðsfulltrúa. Ennfremur töldu yfirvöld í 

Georgíu fylki að sem viðbót við eftirlit skilorðsfulltrúa gæti hið rafræna eftirlit 

haft jákvæð hvatningaráhrif á félagslega hegðun ofbeldisfullra dómþola í gegnum 

sterkari fjölskyldubönd og þá kvöð að einstaklingarnir skyldu finna sér vinnu  

(Finn og Muirhead-Steves, 2002; Holmberg og Marklund, 2009). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að rafrænt eftirlit getur haft 

mismunandi áhrif, eftir gerð og tegund brotamanns. Niðurstöðurnar bentu til 

þess að líklegra sé að ofbeldisfullir kynferðisbrotamenn snúi aftur í fangelsi á 

meðan á eftirlitinu stendur heldur en aðrir hópar ofbeldisfullra dómþola, þrátt 

fyrir að þeir gengist undir sömu kröfur og aðrir. Rannsakendur tóku þó 

sérstaklega fram að mjög erfitt er að gera áreiðanlega rannsókn á þessum hópi 

og telja að frekari rannsókna sé þörf. Niðurstöður þeirra benda til þess að 

rafrænt eftirlit hafi lítil sem engin fælingaráhrif á afbrot dómþola og að sem 

afplánunarúrræði virkar það ekki sem skyldi á ofbeldisfulla dómþola, fyrir utan 

ofbeldisfulla kynferðisbrotamenn. Í lokin benda rannsakendur á mikilvægi þess 

að ofbeldisfullir dómþolar ættu að vera forgangshópur í rafrænu eftirliti, svo 

unnt sé að fylgjast betur með atferli þeirra í framtíðinni og vinna að nýjum 

rannsóknum á þessum hópi dómþola (Finn og Muirhead-Steves, 2002).  
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2.6.3. Rafrænt eftirlit með ungum dómþolum 

Rannsókn var gerð í Bretlandi á árunum 1998 til 1999 er fjallaði um rafrænt 

eftirlit sem valkost í stað gæsluvarðhalds. Rannsóknin náði til þess hóps sem 

dómstólar í Manchester og Norwich höfðu dæmt hæfa til stofufangelsis gegn 

tryggingu. Þeir dómþolar sem valdir voru gengust í kjölfarið undir rafrænt eftirlit. 

Tekin voru viðtöl við átta unga einstaklinga af 44 manna hópi og reynt var að fá 

þeirra skoðun á úrræðinu en svör voru bæði jákvæð og neikvæð. Stórum hluta 

einstaklinga innan hópsins og fjölskyldum þeirra þótti úrræðið kynda undir 

neikvæða hegðun. Sumir fundu fyrir árásargirni á meðan aðrir fundu fyrir 

jákvæðum hegðunarbreytingum, en mikilvægt er að beita rafrænu eftirliti á þau 

ungmenni er skilja í upphafi út á hvað úrræðið gengur. Sömuleiðis telja 

rannsakendur að mikilvægt er að mynda ákveðið svigrúm fyrir ungmenni undir 

eftirliti. Það verður að gefa þeim tækifæri til að mennta sig, stunda atvinnu eða 

hreyfingu, en niðurstöður benda til þess að taka þarf tillit til þess tíma sem skóli 

og vinna taka og hagræða eftirlitsrammanum eftir því. Ennfremur þarf að gefa 

dómþola tækifæri til að komast heim í rólegheitum, en nefnt er í rannsókninni að 

sumir dómþolar áttu í erfiðleikum með að standast skilyrði þar sem þeir fengu oft 

ekki nægan tíma til að komast heim eftir að daglegum skyldum lauk. Eftir að 

rannsókninni lauk bentu héraðsaksóknarar á að rafrænt eftirlit væri einkum 

hentugt fyrir þann hóp unga dómþola sem líklegt er að þoli illa gæsluvarðhald. 

Ennfremur töldu þeir að afplánunarúrræðið væri hentugt fyrir unga innbrotsþjófa 

sem fremja afbrot oftast á sama tímabili sólarhrings (Airs o.fl., 2000).  

2.6.4. Viðhorf ungra dómþola til rafræns eftirlits 

Árið 2010 fór fram rannsókn í Skotlandi með það markmið að kanna viðhorf 

ungra meðlima glæpagengja til rafræns eftirlits. Einnig var leitast við að skoða 

hvert viðhorf þessa hóps var til útivistarbanns undir eftirliti lögreglu og annarra 

fagaðila. Útivistarbönn eru mikið notuð af dómstólum í Skotlandi til að stemma 

stigu við síaukinni útbreiðslu glæpagengja sem ungir brotamenn sækja í. 

Útivistarbannið fer þá fram með þeim hætti að einstaklingar í banni mega ekki 

vera utandyra á milli 19:00 - 07:00. Eftirlit fer aðallega fram með 
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tilviljunarkenndum heimsóknum lögreglumanna sem kanna hvort viðkomandi 

aðili sé heima fyrir á banntímum.  

 Síðustu árin hefur mátt greina mikla aukningu í fréttum breskra fjölmiðla er 

fjalla um svæðastríð og ofbeldisverk í átökum glæpagengja í Bretlandi. Sú 

viðurkenning og félagsskapur sem hlýst, ásamt von um skjótfenginn gróða laðar 

mörg ungmenni í glæpagengi. Niðurstöður ýmissa rannsókna í Bandaríkjunum 

benda allar sömuleiðis á þá staðreynd að ungir meðlimir glæpagengja eru oft 

orsök hrikalegra ofbeldisverka, svæðastríða í borgum ásamt því að vera stór hluti 

þeirra götusala er selja fíkniefni. Einnig virðist sem ungir meðlimir glæpagengja 

undir rafrænu eftirliti eigi fremur erfitt með að halda uppi þeim reglum og 

skyldum sem krafist er hverju sinni. Vegna þessa þóttu rannsakendum við 

háskólann í V-Skotlandi mikilvægt að komast að því hvað það væri sem olli því að 

ungir meðlimir glæpagengja brytu aftur af sér. Rannsóknin öll fór fram með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum, þar sem tekin voru viðtöl við 20 ungmenni á 

aldrinum 16 - 21. árs. Einnig voru tekin viðtöl við nærfjölskyldu og vini. Með 

viðtölunum vildu rannsakendur komast að því  hver persónuleg upplifun 

dómþolanna var.  

 Í ljós kom að mörgum hinna ungu dómþola þótti það líkamlega óþægilegt að 

ganga með ökklaband. Sömuleiðis upplifðu margir lítillækkun við þá ímynduðu 

smán sem því þykir fylgja að ganga með ökklaband innan um aðra einstaklinga. 

Þetta var m.a. ástæður fyrir því að einstaklingarnir upplifðu innra með sér reiði 

og pirring út í umhverfi sitt. Þrátt fyrir þessar neikvæðu upplifanir voru margir 

einstaklingar og fjölskyldur þeirra ánægðir með þá aðstoð sem þeir hlutu frá 

félagsráðgjöfum. Einn þáttakandi talaði t.d. um það hvernig félagsráðgjafinn er 

vann með honum hafði hjálpað honum við að fylgja skipunum, og standast þá 

freistingu að brjóta aftur af sér. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er fjallað um það 

mikilvægi að dómþolar undir rafrænu eftirliti hljóti aðstoð faglæðra 

félagsráðgjafa. Í ljós kom að dómþolar og fjölskyldur sem hlutu fulla aðstoð 

fagaðila sýndu besta árangurinn. Í þeirri aðstoð spilaði m.a. inn í aðild að 

stuðningshópum, endurmenntun og ýmis félagsleg aðstoð. Hinn mikli stuðningur 

er félagsráðgjafar veittu dómþolum gerði mörgum kleift að standast 

andfélagslega hegðun. Í kjölfarið litu þeir á eftirlitið öðrum augum. Refsingin sjálf 
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var ekki eins ströng og ranglát, sem olli því að þeim þótti auðveldara að fylgja 

reglum og skipunum (Deuchar, 2011).  

3. Möguleg innleiðing rafræns eftirlits á Íslandi 

3.1. Rafrænt eftirlit á Norðurlöndum 

Íslensk yfirvöld vilja oft leita til nágrannalanda okkar þegar kemur að innleiðingu 

nýrra verkaðferða sem eru stjórnsýsluleg eðlis. Svíar hafa nokkuð viðamikla 

reynslu af notkun rafræns eftirlits sem gæti nýst yfirvöldum hér á landi í 

tengslum við hið nýja afplánunarúrræði. Í Evrópu urðu England og Wales fyrst til 

að nýta sér rafrænt eftirlit til afplánunar árið 1989. Svíþjóð fylgdi næst í kjölfarið 

árið 1994 og innleiddi úrræðið (Wennerberg og Pinto, 2009). Markmiðið með 

upptöku úrræðisins var að veita einstaklingum með stutta dóma annan 

afplánunarkost en fangelsi. Í fyrstu var rafrænt eftirlit eingöngu í boði fyrir 

einstaklinga með dóma í að hámarki þrjá mánuði. Árið 2001 stækkaði markhópur 

rafræns eftirlits og þeir einstaklingar sem hlotið höfðu lengri fangelsisdóma fengu 

tækifæri á snemmbúinni reynslulausn úr fangelsi (Lappi-Seppala, 2009). Vert er 

að geta að fangar í Svíþjóð hafa ekki möguleika á snemmbúinni reynslulausn fyrr 

en þeir hafa afplánað tvo þriðju hluta dómsins í fangelsi (Regeringskansliet, 

2004). Stuttu seinna tóku nágrannaþjóðirnar upp svipað kerfi. Danir tóku upp 

rafrænt eftirlit til handa föngum með möguleika á snemmbúinni reynslulausn 

árið 2005 og Finnar árið 2006 (Lappi-Seppala, 2009). 

3.1.1. Rafrænt eftirlit á Norðurlöndum - Uppbygging 

Á Norðurlöndunum hefur rafrænt eftirlit sem afplánunarúrræði mjög svipaða 

formgerð. Helsti munur sem greina má á milli landa eru þeir markhópar sem 

úrræðið er nýtt fyrir. Munurinn felst þá einkum í því hvort eftirlit er nýtt fyrir 

einstaklinga með stutta dóma eða langa. Hin algenga uppbygging rafræns eftirlits 

á Norðulöndum felur m.a. í sér eftirfarandi kröfur til einstaklinga: 

 Í öllum tilvikum þurfa dómþolar að hafa lögheimili í einu landanna. Ef 

einstaklingur undir rafrænu eftirliti á ekki lögheimili verða 

félagsmálayfirvöld að útvega honum fastan samastað.  
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 Ef einstaklingur undir rafrænu eftirliti býr með öðrum einstaklingi þarf 

samþykki þess aðila að liggja skilyrðislaust fyrir. 

 Dómþoli undir rafrænu eftirliti verður að halda vinnu, vera í námi eða 

stunda einhverja uppbyggilega iðju. Ef hann stundar ekki atvinnu eða 

aðra iðju eru félagsmálayfirvöld skuldbundinn til þess að útvega 

einstaklingum rétt úrræði, t.d. í formi samfélagsþjónustu. 

 Allir einstaklingar undir rafrænu eftirliti verða að samþykkja að neyta 

ekki áfengis eða annarra vímuefna undir neinum kringumstæðum. Á því 

tímabili sem þeir eru undir eftirliti þurfa dómþolar að gangast undir 

reglubundnar þvagprufur og áfengismælingar heima fyrir.  

Allir þeir einstaklingar sem gangast undir rafrænt eftirlit í Svíþjóð þurfa að 

standast ofangreindar kröfur. Áhersla er lögð á þá kröfu sem bannar alla notkun 

áfengis og vímuefna. Brjóti dómþoli regluna fyrirgerir hann rétt sínum til þess að 

nýta afplánunarúrræðið (Lappi-Seppala, 2009). 

3.1.2. Rafrænt eftirlit í Svíþjóð - Rannsókn  

Árið 2001 var hafin rannsókn í Svíþjóð á viðhorfi dómþola gagnvart rafrænu 

eftirliti auk þess sem endurbrotatíðni einstaklinga undir eftirliti var skoðuð. 

Sænska ríkisstjórnin skipaði þá Brå, stofnun er vinnur að sérhæfðum úrlausnum 

innan dómskerfisins til þess að hefja langtímarannsókn og greina frá niðurstöðum 

hennar. Rannsóknin samanstóð af hópi þeirra dómþola er hlutu fyrstir manna í 

Svíþjóð tækifæri til snemmbúinnar reynslulausnar úr fangelsi gegn því skilyrði að 

gangast undir eftirlit. Þátttakendur voru 260 talsins og var rannsóknin unnin með 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. Skilyrði voru sett fyrir 

rannsóknina og þurftu allir þáttakendur að hafa hlotið dóm til tveggja ára að 

lágmarki. Þeir aðilar sem samþykktu þátttöku fengu í kjölfarið tækifæri til 

snemmbúinnar reynslulausnar úr fangelsi, allt að 4 mánuðum fyrr en upphafleg 

reynslulausn þeirra átti að eiga sér stað. Allir þáttakendur þurftu ennfremur að 

samþykkja öll þau skilyrði er koma fram í kaflanum hér á undan og fjalla um 

kröfur til einstaklinga undir eftirliti.   

Meginregla sænska eftirlitskerfisins byggir á því að dómþoli undir rafrænu 

eftirliti afpláni alla refsingu sína heima fyrir. Viss persónuleg tímatafla er sett upp 

og viðhaldið í samráði við dómþola yfir allan afplánunartímann. Á þeirri tímatöflu 
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er m.a. settir upp þeir meðferðar- og stuðningstímar sem dómþoli þarf að sækja 

hverju sinni. Einnig eru aðrar tómstundir settar á tímatöflu, vinnutími sem og sá 

tími sem hver einstaklingur fær daglega í ,,frítíma“. Einstaklingum er eingöngu 

heimilt að yfirgefa heimili sitt til þess að sækja vinnu, samþykktar tómstundir eða 

ofangreinda tíma.  Eftir að tímataflan hefur verið samþykkt af dómþola og 

starfsmanni er hinn rafræni eftirlitsbúnaður forritaður á þann hátt að viðvörun er 

send til yfirvalda sé fangi ekki heima fyrir á samþykktum tímum (Holmberg og 

Marklund, 2009).  

3.1.3. Viðhorf sænskra dómþola til rafræns eftirlits 

Ásamt því að kanna árangur og endurbrotatíðni einstaklinga í hópnum leituðust 

rannsakendur við að greina viðhorf þáttakenda til rafræns eftirlits. Niðurstöður 

fengust með viðtölum við 36 þátttakendur ásamt því að tölfræðileg gögn voru 

greind er fjölluðu um atvinnu þeirra og búsetu hverju sinni. Niðurstöður voru 

mjög svipaðar hjá þátttakendum. Flestir töldu að eftirlitið hafði í heilt yfir gengið 

mjög vel og voru ánægðir með að hafa fengið að yfirgefa fangelsið fyrr en áætlað 

var í upphafi. Í einni viðtalsspurningu voru þátttakendur beðnir um að gefa 

reynslu sinni á rafrænu eftirliti einkunn á bilinu 1 – 10. Meðaleinkunn var 8 sem 

gefur góða vísbendingu um almenna ánægju þeirra einstaklinga sem undir eftirliti 

voru. Þegar litið er á niðurstöður eigindlegra gagna rannsóknarinnar má greina 

þrjá meginþætti sem höfðu áhrif á ánægju þátttakenda undir rafrænu eftirliti. 

Flestir þátttakendur voru ánægðir með að komast heim til fjölskyldu sinnar og 

burt úr því umhverfi sem fangelsi bjóða upp á. Aðrir töluðu um mikilvægi þess að 

losna aðeins fyrr úr fangelsi til þess að koma lífinu aftur á réttan kjöl. Dómþolar 

fjölluðu sömuleiðis um mikilvægi þess að föngum er gefinn tími til þess að útvega 

sér vinnu og koma sér upp hversdagslegum venjum í rólegheitum, þrátt fyrir að 

vera undir rafrænu eftirliti. Flestir þátttakendur töldu að eftirlitið hafi búið yfir 

þægilegu aðlögunarferli þegar kom að því að snúa aftur í þjóðfélagið úr 

fangelsisumhverfinu (Holmberg og Marklund, 2009). Það er ljóst að mikilvægt er 

að tryggja föngum fremur þægilega aðlögun á fyrstu mánuðum eftir lausn úr 

fangelsi. Í bók sem fjallar um aðlögunarferli fanga aftur að þjóðfélaginu greinir 

höfundur frá því að í um 30 % tilvika brjóta fangar aftur af sér á alvarlegan hátt 
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innan 6 mánaða frá lausn úr fangelsi. Tölfræðin bendir einnig til þess að 

endurbrotatíðni fanga minnki verulega um þremur árum eftir að þeir losna úr 

fangelsi og haldi áfram að minnka með hverju árinu sem líður. Þessar tölur benda 

til þess að fyrstu 6 mánuðirnir eftir lausn úr fangelsi geta skipt sköpum þegar 

kemur að endurbrotavilja einstaklinga. Rafrænt eftirlit getur þannig veitt 

dómþolum þann stuðning og aðhald sem þeir þarfnast einna mest fyrstu mánuði 

eftir lausn úr fangelsi (Petersilia, 2003).   

3.1.4. Rafrænt eftirlit í Svíþjóð - Niðurstöður 

Hluti rannsóknarinnar fór fram með þeim hætti að borinn var saman árangur 

þeirra dómþola, er gengust undir rafrænt eftirlit, gegn megindlegum gögnum um 

afdrif 260 fanga er losnuðu úr fangelsi fyrir nóvember 2001 sem gengust ekki 

undir rafrænt eftirlit. Fylgst var með öllum þátttakendum rannsóknarinnar í þrjú 

ár eftir að þeir losnuðu úr fangelsi og kannað var hvort þeir hefðu hlotið annan 

dóm eða brotið aftur af sér. Eftir að þriggja ára rannsóknartímabilið leið mátti sjá 

greinilegan mun á samanburðarhópunum. Um 26 % þeirra einstaklinga er voru 

undir rafrænu eftirliti höfðu brotið aftur af sér innan þriggja ára en 38 % 

einstaklinga í samanburðarhópnum. 14 % einstaklinga undir eftirliti höfðu hlotið 

dóm og fangelsisvist, eða viðeigandi afplánunarúrræði en 26 % í 

samanburðarhópnum. Ljóst er að mikill munur er á endurbrotatíðni hópanna 

tveggja samkvæmt ofangreindum niðurstöðum, en flest brot hjá báðum hópum 

áttu sér stað á öðru ári rannsóknarinnar. Ennfremur sýnir tölfræði 

rannsóknarinnar að þáttakendur í samanburðarhópunum brutu mun sjaldnar af 

sér en aðrir fangar í Svíþjóð, þar sem um 33 % fanga brjóta að meðaltali aftur af 

sér innan þriggja ára. Rannsakendur telja þó líklegt að sá hópur sem ekki gekkst 

undir rafrænt eftirlit hafi yfir höfuð fengið betri meðferð en aðrir fangar, sem 

gæti skýrt þann mun á endurbrotatíðni hópsins samanber meðaltali yfir landið í 

heild (Holmberg og Marklund, 2009). 

3.2. Rafrænt eftirlit á Íslandi - Fangelsismálastofnun 

Árið 1989 var ákveðið var að stofna Fangelsismálastofnun í kjölfar heildarúttektar 

á fangelsismálum á Íslandi sem og endurskoðunar tilheyrandi laga og reglna. 
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Þegar stofnunin tók til starfa var Skilorðseftirlit ríkisins lagt niður. 

Fangelsismálstofnun tók þá við verkefnum Skilorðseftirlitsins ásamt 

meginverkefnum fangelsismáladeildar dómsmálaráðuneytisins 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2001). Meginverkefni stofnunarinnar er að annast 

fullnustu refsinga sem felur í sér meðal annars rekstur sex fangelsa. Auk þess 

hefur Fangelsismálastofnun umsjón með sérhæfðri þjónustu  sem felur m.a. í sér 

að hafa eftirlit með þeim einstaklingum sem hlotið hafa skilorðsbundna dóma, 

náðun, frestun á afplánun eða reynslulausn. Einnig berast Fangelsismálastofnun 

ákvarðanir dómstóla til fullnustu ásamt því að stofnunin safnar saman og vinnur 

úr tölulegum upplýsingum um fangelsismál (Ríkisendurskoðun, 2010). Stofnunin 

telur að eitt helsta markmið með fangelsun sé að tryggja réttaröryggi almennings 

sem og að sérstök og almenn varnaðaráhrif fangelsisvistunar séu virt. Eftir að 

afplánun lýkur snúa dómþolar aftur í samfélagið og því telur stofnunin að 

mikilvægt sé að sett verði markmið til að tryggja að mannleg samskipti verði í 

hávegum höfð milli fanga og starfsmanna, að dómþolar hljóti örugga og vel 

skipulagða afplánun ásamt því að dómþolar njóti þeirrar aðstoðar sem þörf er á 

til hvatningar við úrlausn persónulegra vandamála sinna. Til að ná árangri er  

mikilvægt að stofnunin kanni þau fullnustuúrræði sem í boði eru í dag og athugi 

hvort þörf sé á fleiri úrræðum. Sérstaklega þarf að hlúa vel að tveimur hópum 

dómþola, annars vegar dómþola sem glíma við vímuefnavanda og hins vegar 

dómþola með sálræn/geðræn vandamál. Fangelsismálastofnun telur æskilegt að 

á hverjum tíma séu einhverjir lausir fangaklefar. Full nýting veldur því að viðhald 

og stjórnun verður mun erfiðari en gert er ráð fyrir. Biðlistar lengjast og því telur 

stofnunin að mikilvægt sé að dómþolar hefji afplánun skömmu eftir 

uppkvaðningu dóms til að tryggja að ferlið sé skipulagt, ná fram hagkvæmni og 

tryggja hagsmuni dómþola (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Samkvæmt 

úttekt ríkisendurskoðunar gæti rafrænt eftirlit hér á landi reynst góður valkostur 

fyrir valda fanga, en í dag eru fáir fangar sem uppfylla þau skilyrði sem sett eru. 

Með tíð og tíma væri hægt að móta heildstæðan ramma sem yfirvöld geta unnið 

skipulagt eftir. Þó mætti nefna að yfirvöld vinna enn í dag við að finna leiðir til að 

fjölga fangarýmum sem gæti skilað sér í betri afplánun og minnkandi glæpatíðni 

(Ríkisendurskoðun, 2010).  
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3.3. Rafrænt eftirlit á Íslandi - Samfélagslegur ávinningur  

Í úttekt ríkisendurskoðunar frá árinu 2010 er sérstaklega fjallað um ný 

fullnustuúrræði utan veggja fangelsis með áherslu á rafrænt eftirlit og mikilvægi 

þess að rýmri reglur um samfélagsþjónustu og reynslulausn séu smíðaðar. Í 

úttektinni er lagt til að fangar geti haft tækifæri á því að ljúka afplánun utan 

veggja fangelsis í allt að átta mánuði svo fremi sem dómþolinn beri á sér búnað 

sem gefur upplýsingar um ferðir hans. Að mati fyrrum dóms- og 

mannréttindaráðuneytis gætu þessar aðgerðir skapað jafngildi 23 fangarýma. Við 

upptöku á rafrænu eftirliti er talið að jafngildi um 5 fangarýma gætu myndast til 

að byrja með. Fjöldi fangarýma gæti jafnvel verið meiri, en erfitt er að fullnýta 

þau afplánunarúrræði utan fangelsis sem í boði eru sökum þess að fáir dómþolar 

uppfylla þau ströngu skilyrði sem sett eru fyrir afplánun utan fangelsa.  

Samkvæmt því tilboði sem fangelsismálastofnun fékk er gert ráð fyrir því að 10 

dómþolar geti sætt rafrænu eftirliti hverju sinni. Talið er að heildarkostnaður á 

hvern dómþola undir eftirliti sé  um 3 milljónir króna á ársgrundvelli 

(Ríkisendurskoðun, 2010). Ef tekið er mið af um 9 milljóna króna kostnaði, sem 

talið er að vistun í fangaklefa kostar á hvern einstakling á ári má glöggt sjá að 

verulegur fjárhagslegur ávinningur gæti falist í upptöku rafræns eftirlits 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2010).  

3.3.1.Mögulegur ávinningur á tíðni afbrota 

Sem stjórntæki gæti rafrænt eftirlit haft viss jákvæð áhrif á endurbrotatíðni 

dómþola. Eftirlitið getur gefið stjórnvöldum tækifæri til að takmarka frelsi 

einstaklinga þegar kemur að stað og stund. Dómstólar gætu til að mynda 

sérsniðið dóm sinn eftir áhættuhegðun einstaklinga með því að takmarka rétt 

þeirra til að vera utandyra þegar mestar líkur eru á því að brot verði framið. Til að 

mynda gæti maður dæmdur fyrir innbrot ekki vera utandyra þegar dimmt er og 

mætti ekki koma á fyrirfram ákveðin svæði þar sem líklegt er að endubrot verði 

framið. Á sama hátt gæti barnaníðingur ekki farið inn á svæði þar sem líklegt er 

að börn komi saman t.d. leikskólar, grunnskólar, íþróttavellir o.s.frv. (Ardley, 

2005). 
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3.4. Rafrænt eftirlit á Íslandi – Skilyrði: 

Allir þeir dómþolar er gangast undir rafrænt eftirlit á Íslandi þurfa að uppfylla 

neðangreindar kröfur: 

Skilyrði sem uppfylla þarf til að gangast undir rafrænt eftirlit: 

 Fangi þarf að teljast hæfur til þess að gangast undir rafrænt eftirlit. 

 Fangi þarf að hafa fasta búsetu sem samþykkt er af 

fangelsismálastofnun. 

 Samþykki maka, nánasta aðstandanda, forráðamanns eða húsráðanda 

þarf að liggja fyrir áður en eftirlitinu er beitt. 

 Fangi þarf að stunda nám, vinnu eða gangast undir starfsþjálfun eða 

meðferð sem er hluti af endurhæfingunni. 

 Fangi skal hafa áður afplánað refsingu utan fangelsis. 

 Fangi má ekki hafa brotið þau skilyrði sem sett eru fyrir rafrænt eftirlit á 

s.l. þremur árum. 

 Fangi má ekki má ekki vera með mál til meðferðar hjá dómstólum, 

lögreglu eða ákæruvaldi (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). 

Almenn skilyrði: 

 Fangi þarf undantekningarlaust að vera á dvalarstað sínum frá kl. 18:00 

til 19:00 og frá kl. 23:00 til 07:00 alla virka daga. Hann skal vera á 

dvalarstað sínum frá kl. 21:00 til 07:00 um helgar. Ennfremur skal fangi 

vera á dvalarstað sínum ef hann sækir ekki nám, vinnu eða tekur ekki 

þátt í starfsþjálfun, meðferð eða öðrum verkefnum sem 

fangelsismálastofnun hefur úthlutað honum sökum veikinda.  

 Fangi má ekki neyta vímuefna. 

 Fangi má ekki fremja afbrot (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). 

3.5. Áherslur og stefnumótun Fangelsismálastofnunar til framtíðar:  

Fangelsismálastofnun sér um að annast fullnustu refsinga og önnur verkefni í 

samræmi við laga- og reglugerðarákvæði. Meginverkefni stofnunarinnar í dag er 

að halda uppi umsjón með rekstri þeirra sex fangelsa sem starfrækt eru víðsvegar 

um landið ásamt því að tryggja að sérhæfð þjónusta sé til staðar fyrir brotamenn 

og aðstandendur þeirra. Ennfremur sér stofnunin um að halda uppi eftirliti með 
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þeim einstaklingum sem hljóta náðun, frestað er ákæru gegn, fá skilorðsbundna 

dóma, reynslulausn eða hljóta frestun afplánunar.  Starfsmenn stoðsviða 

Fangelsismálastofnunar starfa í Reykjavík á aðalskrifstofu en meðal þeirra eru 

afbrotafræðingar, lögfræðingar, félagsráðgjafar ásamt sálfræðingum 

(Ríkisendurskoðun, 2010). 

Vert er að nefna að lögbundnum verkefnum stofnuninnar fjölgaði verulega 

við gildistöku nýrra laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005. Við gildistöku þeirra 

laga voru föngum gefin aukin réttindi til þjónustu sálfræðinga og félagsráðgjafa. 

Við gerð frumvarpsins lögðu stjórnvöld aukna áherslu á að innleiða ýmis atriði 

sem tekin höfðu verið upp á Norðurlöndunum. Áhersla var meðal annars lögð á 

betrun fanga og að skapa heildarsýn yfir málaflokkinn. Í skýrslu til Alþingis um 

skipulag og úrræði í fangelsismálum frá árinu 2010 er sett fram gagnrýni á 

aðgerðir stjórnvalda í málaflokknum. Tekið er fram að aðgerðir byggja ekki á 

nægilega skýrri framtíðarsýn og ljósum markvissum markmiðum. 

Innanríkisráðuneytið hefur ekki mótað sér skýra heildarstefnu á grundvelli laga 

né sett fram markvissa aðgerðaáætlun eða skilgreinda árangurskvarða. Í 

skýrslunni er þó tekið fram að fyrir liggja drög að árangursstjórnunarsamningi við 

Fangelsismálastofnun (Ríkisendurskoðun, 2010). 

Í dag er brýnasti vandi Fangelsismálastofnunar skortur á fangarýmum. 

Fyrirhuguð bygging nýs fangelsis hefur verið á döfinni í áratugi, en árið 2005 

samþykktu stjórnvöld uppbyggingaráætlun fangelsa og skipuðu dóms- og 

kirkjumálaráðherra, fjármálaráðherra og Fangelsismálastofnun að vinna að 

framkvæmd hennar. Í skýrslunni er tekið fram að úrbætur í málaflokknum eru 

takmarkaðar og nægja á engan hátt þeim vaxandi vanda í vistunarmálum fanga 

ásamt því að æ erfiðara verður fyrir Fangelsismálastofnun að uppfylla 

lögbundnar skyldur sínar (Ríkisendurskoðun, 2010). 

3.6. Störf félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar: 

Líkt og fram hefur komið hefur aukin áhersla verið lögð á betrun fanga hér á landi 

sem hefur valdið því að umsvif stofnunarinnar hafa aukist til muna, þá 

sérstaklega í störfum félagsráðgjafa og sálfræðinga. Í skýrslu ríkisendurskoðunar 
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til Alþingis er sérstaklega bent á hversu fáliðaðir félagsráðgjafarnir eru sem 

veldur m.a. því að meðferðaráætlanir eru ekki í boði fyrir alla dómþola. 

Samkvæmt lögum á Fangelsismálastofnun að gera sérstaka meðferðar- og 

vistunaráætlun í samvinnu við fanga í upphafi afplánunar sem er endurskoðuð 

reglulega. Markmið þessara áætlana er að taka ákvörðun um hvar fanginn skuli 

vistast og hvernig sérhæfða meðferð dómþolar skulu hljóta eins og t.d. meðferð 

vegna vímuefnaneyslu, sálfræðiþjónustu eða fjárhagslega aðstoð. Í skýrslunni er 

bent á að ekki er unnt að gera áætlanir fyrir alla dómþola sökum þess að 

sérfræðingar stofnuninnar, sem eru tveir félagsráðgjafar og tveir sálfræðingar í 

100 % starfshlutfalli séu alltof fáir til þess að sinna þeim lögbundnu skyldum sem 

stofnuninni ber að annast hverju sinni. Mikill ávinningur væri að því að fjölga 

stöðugildum þessara fagaðila sem gæti skilað sér m.a. í aukinni gerð vistunar- og 

meðferðaráætlana. Í kjölfarið myndu aðgerðir til betrunar verða markvissari, 

árangursmælingar auðveldari og fagleg ákvarðanataka yrði efld 

(Ríkisendurskoðun, 2010). Það sem greinir oft félagsráðgjafa frá öðrum fagaðilum 

er sú geta að staðsetja einstaklinga í samhengi við lífið. Á meðan aðrar starfstéttir 

beina sjónum sínum frekar á einstaka þætti í lífi einstaklinga líkt og heilsu, 

menntun, húsnæðismál eða tekjur byggir félagsráðgjöf starf sitt á vinnu með 

öllum þáttum í lífi einstaklinga og leitar tilheyrandi lausna fyrir mismunandi 

vandamál (Asquith, Clark, Waterhouse, 2005).  

Félagsráðgjöf er starfsgrein sem byggir meginstoðir sínar á ákveðnum gildum. 

Þess á meðal er sú hugmynd um hvað sé rétt í tilliti sambands manneskju við 

umhverfi sitt. Grunngildin fela m.a. í sér rétt einstaklings til eigin sjálfstæðis, 

sérstöðu og sömuleiðis rétt hans til sjálfsákvörðunartöku. Ennfremur starfa allir 

félagsráðgjafar undir þagnarskyldu og eru þessi gildi og fleiri tiltekin í siðareglum 

National Association of Social Workes (NASW) (Marlow og Boone, 2011).  

3.6.1. Félagsráðgjöf  og rafrænt eftirlit 

Í úttekt sem gerð var við háskólann í Edinborg árið 2005 og fjallaði um stöðu 

félagsráðgjafa á 21. öldinni er fjallað um þær mismunandi skoðanir sem fagaðilar, 

stjórnvöld og almenningur hafa til starfsgreinarinnar. Félagsráðgjöf er umdeilt 

hugtak og þær skilgreiningar er gerðar eru til þess eru oft mismunandi eftir 
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löndum. Samkvæmt úttektinni glímir félagsráðgjöf sem fag við ýmis vandamál og 

þarfnast sárlega samræmingar á milli landa. Fjallað er um hversu flókið og 

ruglingslegt ,,tungumál“ starfsgreinarinnar er, sem veldur því að almenningur og 

aðrir fagaðilar vita í raun ekki hvað það er sem félagsráðgjafar gera í starfi sínu. 

Sökum þess getur þekking, vinnubrögð og færni félagsráðgjafa verið mismunandi 

á milli landa. Þrátt fyrir það er almennt talið að félagsráðgjöf byggir starf sitt á 

skuldbindingum sínum til mannréttinda og réttlætis. Félagsráðgjafar eiga ávallt 

að aðstoða, styðja og virkja þá einstaklinga sem þjást sökum félagslegs ójafnaðar 

í samfélögum heimsins. Ennfremur starfa félagsráðgjafar eftir sömu grunngildum, 

þ.e. virðingu fyrir mikilvægi allra einstaklinga og þeirra reisn ásamt því að berjast 

gegn félagslegri útilokun, ójöfnuði, mismunun sem og viðurkenna fjölbreytileika 

allra einstaklinga. Þessi grunngildi sem félagsráðgjafar starfa eftir eru talin vera 

mjög stöðug á milli samfélaga og hafa þau haldist lítið breytt í gegnum söguna. 

Þau grunngildi sem félagsráðgjafar starfa eftir og hæfileiki þeirra til að kljást við 

flest þau vandamál sem koma upp hjá einstaklingum gæti verið kjörið fyrir hið 

rafræna eftirlit. Sem fagaðilar hafa félagsráðgjafar mikla reynslu af ráðgjöf, 

viðtalsmeðferðum og vinnu með einstök mál, sem gæti hentað hinu rafræna 

eftirliti mjög vel þar sem krafist er náinnar samvinnu með dómþolum. Sömuleiðis 

hefur tækninni fleygt fram og með hjálp hennar hafa félagsráðgjafar til að mynda 

nýtt sér fjarfundi til viðtala, sem fara fram í gegnum tölvur. Fjarfundir gætu verið 

nýttir í tengslum við rafrænt eftirlit þar sem ýmsir einstaklingar komast ekki úr 

húsi eða á  viðtalsstaðinn, og gæti það skapað visst svigrúm fyrir þá 

félagsráðgjafa sem þurfa að sinna mörgum viðtölum á stuttum tíma. Í úttektinni 

er einnig fjallað um mikilvægi félagsráðgjafa þegar kemur að félagslegri stjórnun 

samfélaga. Í því samhengi er þá átt við það hlutverk sem félagsráðgjafar hafa í 

viðhaldi félagslegra þátta samfélaga. Höfundar telja einnig að ef félagsráðgjöf 

nyti ekki við myndi félagslegt kerfi samfélaga sundurliðast. Félagsráðgjafinn spilar 

visst stjórnunarhlutverk í vinnu með dómþolum og einstaklingum, en þær skyldur 

sem krafist er af þeim hverju sinni veitir þeim visst vald yfir persónulegum 

málefnum skjólstæðinga. Sú vitneskja sem félagsráðgjafar hafa hverju sinni 

ásamt þeim hæfileika að geta stjórnað á vissan hátt aðstæðum gæti jafnvel 
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auðveldað mjög starf þeirra með dómþolum er gangast undir rafrænt eftirlit 

(Asquith, Clark, Waterhouse, 2005). 
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4. Niðurstöður 

4.1. Annmarkar 

Ein stærsta hindrunin við gerð þessa lokaverkefnis var skortur á heimildum er 

tengjast efninu beint. Ekki hafa verið gerðar mjög margar rannsóknir á rafrænu 

eftirliti og margar þeirra sem gerðar voru bjuggu yfir litlum upplýsingum sökum 

þess hversu smáar þær voru að gerð. Einnig var lítið til af íslenskum heimildum 

um málefnið en það er þó trú höfundar að greinar og rannsóknir á rafrænu 

eftirliti muni aukast verulega hér á landi á næstu árum eftir að uppsetning og 

innleiðing rafræns eftirlits hefur verið lokið að fullu. Ennfremur mætti nefna að 

lítið er til af íslenskum nýyrðum er fjalla um tækni og rafrænt eftirlit. Höfundi 

þótti oft snúið að koma enskum orðum yfir á íslensku og því gætu sum þeirra ekki 

verið réttnefni samkvæmt hinni íslensku orðabók. Vegna þessa annmarka þurfa 

yfirvöld og stéttir fagaðila að sjá það mikilvægi sem liggur í fjármögnun og eflingu 

rannsókna á rafrænu eftirliti. Mannréttindi eru fyrir alla og nú hafa Íslendingar 

kost á því að ná fram hagkvæmni í fangelsismálum ásamt því að auka við 

mannréttindi fanga, og í leið halda uppi þeim almennu skilyrðum er settar eru til 

dómþola í afplánun.  

4.2. Umræða 

Í ljósi þeirra gagna og rannsókna sem höfundur hefur skoðað virðist sem rafrænt 

eftirlit gæti verið kjörið úrræði til að bregðast við þeim fangelsisvanda sem 

yfirvöld eiga við að glíma. Hægt er að tengja alsæiskenningu Focaults við efni 

þessarar ritgerðar. Í raun gæti verið að þeir einstaklingar sem sæta rafrænu 

eftirliti skynji þetta alsæisvald yfirvalda. Í huga þeirra er ávallt einhver aðili að 

fylgjast með hverju skrefi sem þeir taka, sem í leið gæti valdið minni brotavilja. Á 

sama hátt og fangarnir í kenningu Foucaults finna fyrir alvaldi varðmannsins í 

turninum gætu einstaklingar undir rafrænu eftirliti fundið fyrir svipaðri upplifun 

og forðast andfélagslega hegðun. Sem valdtæki getur rafrænt eftirlit í senn styrkt 

sjálfsmynd dómþola sem og verið fyrirbyggjandi aðferð til að stemma stigu við 

afbrotum. Í raun er hægt að líkja hinu alsjáandi eftirliti við alsæi guðs. Trúaðir 



36 

einstaklingar telja að æðra máttarvald fylgist með þeim öllum stundum sem gæti 

jafnvel haft jákvæð áhrif  á hegðun þeirra. Dómþolar undir rafrænu eftirliti vita á 

sama hátt að einhver er að fylgjast með þeim öllum stundum. Hægt er að líta á 

þær rannsóknir er nefndar voru í þessari ritgerð og fjalla um kynferðisbrotamenn. 

Svo virðist sem eftirlitið skapi vissa hindrun fyrir þá og valdi því að þeir brjóti 

síður af sér. New Jersey hefur að undanförnu verið að skapa sér mikið orðspor í 

meðhöndlun kynferðisbrotamanna og væri því kjörið að líta á 

framtíðarrannsóknir þaðan. 

Það vakti sérstaklega athygli höfundar hversu mikilvægt er að útbúa og vinna 

eftir áhættumati dómþola.  Með því að móta skipulagðar og réttar vinnureglur 

væri hægt að útbúa meðferðaráætlun í samræmi við þarfir dómþola. Með þessu 

móti er mögulegt að ákveða hvaða leið muni henta brotamanninum best með 

tilliti til fjölskylduaðstæðna, sögu, dóma og persónulegra einkenna. Sé 

áhættumatið rétt framkvæmt er hægt á tiltölulega auðveldan hátt að ákveða 

hvort einstaklingurinn uppfylli þau skilyrði sem dómþolum undir rafrænu eftirliti 

er gert. Vegna þess er mikilvægt að ákvarða ávallt rétt hvaða einstaklingar eru 

hæfastir til þess að gangast undir rafrænt eftirlit hverju sinni svo hægt sé að ná 

fram hámarkshagkvæmni og skilvirkni. 

Þau vandamál sem Fangelsismálastofnun stendur frammi fyrir í dag sökum 

mikils fjölda dómþola gefa ráðamönnum skýr skilaboð um að aðgerða er þörf. 

Rafrænt eftirlit hefur sannað sig vel erlendis og eftir að breyting á lögum nr. 

49/2005 var samþykkt nú á haustmánuðum er ekkert því til fyrirstöðu að efla og 

viðhalda hinu nýkomna rafræna eftirliti. Ef tekið er mið af hinum fjárhagslega 

ávinningi, einföldu viðhaldi og þeirri uppbyggilegri meðferð sem hlýst af rafrænu 

eftirliti spyr höfundur sig af hverju Ísland er ekki komið lengra í skipulagninu 

þessa úrræðis. Landsmenn búa yfir gríðarmikilli tækniþekkingu, mannfjöldi er lítill 

og atvinnuleysi er mikið sem gæti gefið fyrirtækjum er starfa á þessu sviði gott 

tækifæri til tilrauna, árangursmælinga og útfærslna á rafrænu eftirliti hér á landi.  

Sömuleiðis er forvitnilegt er að ekki hefur verið farið eftir ábendingum 

Ríkisendurskoðunar þegar þetta er ritað og aukið við stöðugildi sérfræðinga. Að 

mati höfundar þessa ritgerðar gætu félagsráðgjafar verið kjörnir fulltrúar til að sjá 
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alfarið um hið rafræna eftirlit. Menntun félagsráðgjafa og reynsla þeirra við vinnu 

með dómþolum gæti verið ómetanlegur þáttur við eftirlit með dómþolum. 

Rafrænt eftirlit verður mikilvægara innan fangelsiskerfa heimsins með 

hverjum deginum og hefur undanfarin ár tekið miklum breytingum hvað varðar 

tækni, skipulag og viðhald. Ljóst er að til að úrræðið virki sem skyldi þurfa 

stjórnvöld að átta sig á því að eftirlitið krefst fjárveitinga, vilja og þolinmæði svo 

það verði öflugt afplánunarúrræði í framtíðinni fyrir minniháttar brotamenn í 

stað frelsissviptinga. Stofnanir og viðeigandi aðilar þurfa að mynda á milli sín 

öflugt samstarf sem gæti valdið jákvæðum breytingum er kemur að öryggi 

landsmanna. Það er deginum ljósara að tæknin, reynslan og rannsóknir í 

heiminum verða sífellt betri, meiri og fleiri. Því þurfa stjórnvöld hér á landi að 

bregðast og auka við fjármagn til rannsókna og innleiðingar á rafrænu eftirliti. 

Með mikilli þolinmæði og góðri skipulagningu gæti rafrænt eftirlit sem 

fullnustuúrræði skipað stóran sess innan refsikerfisins innan náinnar framtíðar. 
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