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Útdráttur:	  	  
	  
Þessi	  ritgerð	  fjallar	  um	  þjónustusamninga	  og	  stofnanir	  sem	  stjórntæki	  við	  rekstur	  

meðferðarheimila	  sem	  eru	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu.	  	  

Borin	  voru	  saman	  tvö	  ólík	  stjórntæki	  á	  sviðum	  barnaverndarmála,	  rekstur	  stofnunar	  

annars	  vegar	  og	  hins	  vegar	  úthýsing	  í	  gegnum	  þjónustusamning.	  Tekið	  var	  fyrir	  rekstur	  

meðferðarstofnunarinnar	  Stuðla	  sem	  er	  á	  vegum	  ríkisins	  og	  rekstur	  

meðferðarheimilisins	  Háholts	  sem	  er	  rekið	  á	  grundvelli	  þjónustusamnings	  við	  

Barnaverndarstofu.	  Sjónum	  var	  beint	  að	  því	  hvernig	  lýðræðisleg-‐	  og	  pólitísk	  ábyrgð	  

verður	  óskýrari	  þegar	  þriðju	  aðilar	  sjá	  um	  rekstur	  fyrir	  stjórnvöld.	  Fræðilegur	  grunnur	  

byggist	  á	  stofnanakenningum,	  umboðskenningum	  og	  hinni	  lýðræðislegu	  umboðskeðju.	  	  	  

Forsendur	  í	  rekstri	  meðferðarheimila	  hafa	  breyst	  mikið	  á	  síðastliðnum	  árum	  og	  því	  ekki	  

hægt	  að	  segja	  að	  eitthvað	  eitt	  sé	  hið	  rétta	  rekstrarform.	  Endurskoða	  þarf	  reglulega	  

hvaða	  stjórntæki	  henta	  við	  rekstur	  þeirra	  vegna	  mismunandi	  þarfa	  hvers	  tíma.	  Nú	  í	  dag	  

hefur	  dregið	  mjög	  úr	  einkarekstri	  við	  rekstur	  meðferðarheimila	  þar	  sem	  hópurinn	  sem	  

að	  þarfnast	  meðferðar	  er	  orðinn	  töluvert	  breyttur	  og	  erfiðari	  frá	  því	  sem	  áður	  var.	  Því	  

meira	  krefjandi	  sem	  hópurinn	  er	  því	  mun	  fleiri	  rök	  hníga	  að	  opinberum	  rekstri	  en	  

einkarekstur	  getur	  á	  hinn	  bóginn	  notið	  sín	  mun	  mikið	  þegar	  að	  umönnunar	  þörfin	  er	  

minni.	  	  
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Formáli:	  	  

Ritgerð	  þessi	  er	  lokaverkefni	  til	  180	  eininga	  BA-‐gráðu	  frá	  Stjórnmálafræðideild	  Háskóla	  

Íslands.	  Ég	  vil	  nota	  tækifærið	  og	  þakka	  leiðbeinanda	  mínum	  Gesti	  Páli	  Reynissyni	  fyrir	  

leiðsögnina	  og	  aðstoðina	  við	  gerð	  þessarar	  ritgerðar	  en	  einnig	  viðmælendum	  mínum	  

þeim	  Ingibjörgu	  Broddadóttur	  og	  Braga	  Guðbrandssyni	  sem	  tóku	  sér	  tíma	  til	  þess	  að	  

ræða	  við	  mig	  og	  aðstoða.	  Einnig	  vil	  ég	  þakka	  kærasta	  mínum	  Arnari	  Leifsyni,	  móður	  

minni	  Birnu	  Dís	  Traustadóttur	  og	  vinkonum	  mínum	  þeim	  Jóhönnu	  Ósk	  Jónasdóttur	  og	  

Heiði	  Rán	  Kristinsdóttur	  sem	  lásu	  ritgerðina	  yfir	  og	  komu	  með	  gagnlegar	  athugasemdir	  

kærlega	  fyrir.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
'	  
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1. Inngangur	  
	  
Nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  var	  innleidd	  á	  tíunda	  áratug	  síðustu	  aldar	  og	  var	  stefnan	  

samþykkt,	  sem	  slík	  samkvæmt	  tillögu	  fjármálaráðherra	  á	  ríkisstjórnarfundi.	  

(Fjármálaráðuneytið	  1996,	  1)	  Með	  innleiðingu	  nýskipunar	  í	  ríkisrekstri	  komu	  m.a.	  til	  

sögunnar	  beiting	  nýrra	  stjórntækja,	  ásamt	  áherslubreytingum	  í	  ríkisrekstri.	  Nokkru	  

síðar	  var	  svo	  samþykkt	  stefna	  um	  árangursstjórnun	  í	  opinberum	  rekstri	  og	  unnið	  hefur	  

verið	  eftir	  henni	  síðan	  þá.	  Barnaverndarstofa	  var	  í	  fararbroddi	  þessara	  endurbóta	  sem	  

fylgdu	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri.	  Eitt	  þessara	  nýju	  stjórntækja	  sem	  fylgdu	  nýskipan	  í	  

ríkisrekstri	  var	  innleiðing	  þjónustusamninga	  en	  með	  þeim	  kemst	  m.a.	  á	  

viðskiptasamkomulag	  á	  milli	  ríkisstofnunar(kaupanda)	  og	  einkaaðila(seljanda)	  þar	  sem	  

að	  sá	  síðarnefndi	  lofar	  að	  veita	  ákveðna	  þjónustu	  eða	  vöru	  fyrir	  hönd	  ríkisins	  gegn	  

greiðslu.	  	  

Beiting	  þjónustusamninga	  sem	  stjórntækis	  hefur	  færst	  mjög	  í	  vöxt	  á	  síðustu	  tveimur	  

áratugum.	  Barnaverndarstofa	  hefur	  m.a	  mikið	  nýtt	  þá	  við	  rekstur	  meðferðarheimila	  

þótt	  slíkum	  heimilum	  hafi	  fækkað	  á	  síðastliðnum	  árum.	  	  

Þau	  meðferðarheimili	  sem	  starfa	  eftir	  þjónustusamningi	  við	  Barnaverndarstofu	  eru	  

Háholt	  og	  Laugarland.	  Stofnanir	  eru	  einnig	  stjórntæki,	  síðan	  2010	  eru	  tvö	  

meðferðarheimili	  ríkisrekin	  sem	  sjá	  um	  meðferð	  fyrir	  ung	  börn	  en	  það	  eru	  Stuðlar	  og	  

Lækjarbakki.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  63)	  Markmið	  ritgerðarinnar	  er	  að	  skoða	  þessi	  

tvö	  ólíku	  rekstrarform	  sem	  stjórntæki,	  annars	  vegar	  þjónustusamninga	  og	  hins	  vegar	  

stofnanir	  sem	  stjórntæki	  við	  rekstur	  meðferðarheimila	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu.	  Til	  

þess	  verða	  tvö	  meðferðarheimili	  tekin	  fyrir:	  Stuðlar	  og	  Háholt.	  	  

Umboðskenningar	  leggja	  ritgerðinni	  grunn	  jafnframt	  því	  sem	  gert	  er	  grein	  fyrir	  

stjórntækjum	  hins	  opinbera	  og	  beitingu	  þeirra	  ásamt	  þeim	  umbótum	  sem	  hafa	  átt	  sér	  

stað	  með	  tilkomu	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri.	  	  

Gerð	  þessarar	  ritgerðar	  hófst	  í	  febrúar	  á	  þessu	  ári	  og	  stóð	  fram	  í	  maí.	  Hvað	  heimildir	  

varða	  eru	  þær	  helstu	  sem	  stuðst	  er	  við	  Tools	  of	  government	  eftir	  Salamon	  M.	  Lester,	  

Lýðræðisleg	  ábyrgð	  og	  rekstrarform	  eftir	  Gunnar	  Helga	  Kristinnsson	  og	  skýrslur	  frá	  

Barnaverndarstofu	  og	  Ríkisendurskoðun	  .	  
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2 Rannsóknarspurningar	  og	  markmið	  
	  
Rannsóknaspurningar	  ritgerðarinnar	  ganga	  út	  á	  almennan	  samanburð	  á	  milli	  tveggja	  

ólíkra	  stjórntækja	  sem	  notast	  er	  við	  í	  opinberri	  þjónustu.	  Borin	  verða	  saman	  tvö	  ólík	  

rekstrarform,	  annars	  vegar	  rekstur	  stofnunarinnar	  Stuðla	  og	  hins	  vegar	  rekstur	  Háholts	  

sem	  er	  einkahlutafélag	  með	  þjónustusamning	  við	  Barnaverndarstofu.	  	  

Leitast	  var	  við	  að	  svara	  eftirfarandi	  spurningum:	  	  

	  

1. Verður	  ábyrgðin	  óskýrari	  þegar	  einkaaðilar	  sjá	  um	  framkvæmd	  með	  hliðsjón	  af	  

hinni	  lýðræðislegu	  umboðskeðju?	  	  

2. Eru	  þjónustusamningar	  hagkvæmir?	  Hefur	  notkun	  þeirra	  aukið	  hagkvæmni	  í	  

ríkisrekstri?	  	  

	  

Leitast	  verður	  við	  að	  svara	  ofangreindum	  spurningum	  meðal	  annars	  með	  hliðsjón	  af	  

kenningum	  um	  stjórntæki	  skamkvæmt	  Lester	  Salamon	  og	  kenningum	  um	  hina	  

lýðræðislegu	  umboðskeðju.	  	  
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3 Kenningar	  
	  
Hér	  verður	  greint	  frá	  fræðilegum	  hugmyndum	  sem	  að	  voru	  lagðar	  til	  grundvallar	  

þessarar	  ritgerðar	  þar	  sem	  sjónum	  er	  beint	  að	  stjórntækjum	  og	  umboðskenningum	  til	  

stuðnings	  þegar	  þjónustusamningar	  og	  stofnanir	  eru	  skoðaðar	  sem	  stjórntæki.	  

Stjórnvöld	  hafa	  margar	  mismunandi	  leiðir	  til	  þess	  að	  ná	  ákveðnum	  markmiðum.	  

	  

3.1 Opinber	  stjórntæki	  -‐	  fræðileg	  skilgreining	  
	  
Opinber	  þjónusta	  nær	  til	  margra	  mismunandi	  hópa	  samfélagsins	  og	  þarf	  að	  uppfylla	  af	  

hendi	  margvíslegar	  skyldur	  sem	  mæta	  m.a	  markaðsbresti	  og	  uppfylla	  þau	  

samfélagslegu-‐	  og	  pólitísku	  markmið	  sem	  lögð	  eru	  til	  grundvallar	  þess.	  Stjórnvöld	  geta	  

valið	  úr	  margvíslegum	  stjórntækjum	  til	  þess	  að	  beita	  við	  framkvæmd	  opinberrar	  

þjónustu	  og	  til	  þess	  að	  ná	  þeim	  markmiðum	  sem	  sett	  hafa	  verið.	  

Skilgreining	  á	  hugtakinu	  stjórntæki	  er	  samkvæmt	  Salamon	  er	  að	  þar	  sé	  um	  að	  ræða	  

greinanlega	  aðferð	  sem	  er	  beitt	  til	  þess	  að	  taka	  á	  vanda	  almennings.	  (Salamon	  2002,	  

19)	  Hvert	  tæki	  er	  talið	  hafa	  ákveðin	  sameiginleg	  einkenni	  sem	  að	  gera	  tækin	  

auðkennanleg	  þ.e.	  tækin	  byggja	  upp	  aðgerðir.	  Almennt	  er	  talað	  um	  fimm	  þætti	  þegar	  

stjórntæki	  eru	  metin:	  	  

• Markvirkni	  

• 	  Skilvirkni	  

• 	  Jöfnuður	  

• 	  Stjórnunargeta	  

• 	  Lögmæti.	  	  

(Salamon	  2002,	  22)	  

Markvirkni	  mælir	  hversu	  vel	  eitthvað	  nær	  þeim	  markmiðum	  sem	  lagt	  var	  út	  með.	  

Þessar	  mælingar	  eru	  oftast	  gerðar	  án	  þess	  að	  taka	  tillit	  til	  kostnaðar	  við	  verkið	  þó	  að	  

stundum	  sé	  hann	  tekinn	  með	  í	  reikninginn.	  Markvirkni	  beinir	  sjónum	  sínum	  að	  

niðurstöðunum	  og	  skilvirkni	  skoðar	  niðurstöðurnar	  á	  móti	  kostnaði.	  Skilvirkasta	  tækið	  

þarf	  ekki	  endilega	  að	  vera	  það	  áhrifamesta,	  það	  er	  helst	  tólið	  sem	  að	  nær	  besta	  

jafnvæginu	  á	  milli	  ávinnings	  og	  kostnaðar.	  Jöfnuður	  felur	  í	  sér	  sanngirni.	  Dreifingu	  
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gæðanna	  á	  að	  vera	  háttað	  þannig	  að	  gæðunum	  og	  kostnaðinum	  er	  dreift	  nokkuð	  jafnt	  

á	  milli	  allra.	  Hins	  vegar	  eru	  aðrar	  hugmyndir	  um	  jöfnuð	  sem	  að	  tengjast	  endurdreifingu	  

gæðanna	  í	  tengslum	  við	  að	  miðla	  hlutfallslega	  meiri	  ávinningi	  til	  þeirra	  sem	  líða	  fyrir	  

skort.	  (Salamon	  2002,	  23)	  Stjórnunargeta	  eða	  framkvæmanleiki	  á	  við	  um	  

erfiðleikastigið	  sem	  á	  sér	  stað	  við	  það	  að	  stjórna	  eitthverju	  ákveðnu	  verkefni.	  Því	  

flóknara	  sem	  tækið	  er	  og	  þeim	  mun	  fleiri	  ólíkir	  aðilar	  sem	  koma	  að	  því,	  þeim	  mun	  

erfiðara	  er	  að	  stjórna	  tækinu.	  Lögmæti	  og	  pólitískur	  framkvæmanleiki	  vísar	  til	  þess	  að	  

val	  á	  stjórntækjum	  getur	  haft	  áhrif	  á	  lögmæti	  opinberra	  aðgerða.	  Stjórntæki	  sem	  hefur	  

ekki	  pólitískan	  stuðning	  getur	  ekki	  skilað	  sínu.	  

Með	  þessa	  matsþætti	  að	  vopni	  er	  betur	  hægt	  að	  koma	  auga	  á	  hvaða	  víddir	  tækjanna	  

eru	  líklegastar	  til	  þess	  að	  vera	  mikilvægastar	  og	  þar	  með	  hvernig	  sé	  best	  að	  flokka	  tæki	  

eftir	  þeirra	  tilgangi.	  Aðal	  víddir	  stjórntækja	  eru	  þvingun,	  bein	  afskipti,	  sjálfvirkni	  og	  

sjáanleiki.	  Þetta	  eru	  þó	  ekki	  einu	  víddirnar	  sem	  eru	  til	  né	  þær	  einu	  sem	  gætu	  verið	  

mikilvægar.	  Þær	  samt	  sem	  áður	  sýna	  áhrifin	  sem	  að	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  og	  tæki	  þess	  

búa	  yfir.	  Tækin	  geta	  verið	  mjög	  ólík	  hvort	  öðru	  í	  einni	  vídd	  en	  mjög	  lík	  í	  annarri.	  

Þvingun	  mælir	  að	  hve	  miklu	  leyti	  tækið	  takmarkar	  hegðun	  einstaklinga	  eða	  hópa	  í	  sama	  

dúr	  við	  það	  að	  hvetja	  eða	  letja	  eitthverja	  hegðun.	  (Salamon	  2002,	  24-‐	  25)	  Bein	  afskipti	  

mæla	  að	  hve	  miklu	  leyti	  heildirnar	  taka	  þátt	  í	  að	  fjármagna,	  veita	  leyfi	  fyrir	  eða	  byrja	  á	  

eitthverju	  opinberu	  verkefni.	  Bein	  tæki	  eru	  tæki	  þar	  sem	  valdbeiting,	  styrkveitingar	  og	  

framkvæmdir	  eru	  öll	  framkvæmd	  af	  sömu	  heildinni.	  (Salamon	  2002,	  29)	  Sjálfvirkni	  

mælir	  að	  hve	  miklu	  leyti	  tæki	  nýtir	  núverandi	  skipurit	  til	  þess	  að	  ná	  fram	  áhrifum	  frekar	  

en	  að	  þurfa	  búa	  til	  sín	  eigin	  sérstöku	  stjórntæki.	  (Salamon	  2002,	  32)	  Sjáanleiki	  mælir	  

hversu	  mikið	  bjargirnar	  sem	  eru	  lagðar	  til	  tóls	  birtast	  í	  fjárhagsgerð	  stjórnvalda	  og	  í	  

þeim	  ferlum	  þegar	  að	  stefnur	  eru	  endurskoðaðar.	  (Salamon	  2002,	  35)	  Þessar	  fjórar	  

víddir	  eru	  þó	  ekki	  þær	  einu	  til	  þess	  að	  skilgreina	  mismunandi	  stjórntæki	  og	  að	  greina	  

áhrif	  stjórntækjanna.	  Það	  er	  einnig	  hægt	  að	  gera	  greinarmun	  á	  milli	  tækja	  sem	  að	  skila	  

gæðunum	  í	  formi	  peninga	  á	  móti	  þeim	  sem	  skila	  þeim	  beint	  (e.	  in	  kind)	  og	  á	  milli	  

þeirrra	  sem	  að	  starfa	  í	  gegnum	  framleiðendur	  og	  þá	  sem	  að	  veita	  gæðin	  beint	  til	  

neytenda	  
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Fjórar	  víddir	  stjórntækja:	  	  

Stjórntæki	   Þvingun	   Bein	  afskipti	   Sjálfvirkni	   Sjáanleiki	  

Beint	  stjórnvald	   Miðlungs	   Mikil	   Lítil	   Mikill	  

Þjónustusamningar	   Miðlungs	   Miðlungs	   Miðlungs	   Miðlungs	  
Mynd	  1.	  (Tafla	  er	  byggð	  á	  efni	  úr	  bók	  Salamon	  (2002))	  

	  

	  Í	  raun	  geta	  tækin	  þó	  verið	  mjög	  flókin.	  Hvert	  og	  eitt	  er	  í	  raun	  og	  veru	  einhverskonar	  

pakki	  sem	  inniheldur	  marga	  mismunandi	  þætti.	  Til	  dæmis	  mætti	  nefna	  að	  tækin	  geta	  

innihaldið	  :	  

• Einhverja	  athöfn	  	  

• Einhverja	  tegund	  vöru	  

• Einhverja	  leið	  til	  þess	  að	  framkvæma	  þessa	  athöfn	  eða	  koma	  gæðum	  til	  skila	  	  

• Framkvæmdarkerfi	  sem	  að	  sjá	  fyrir	  að	  athöfninni	  eða	  vörunni	  sé	  komið	  til	  skila	  

• Reglur	  sem	  að	  skilgreina	  sambandið	  á	  milli	  deildanna	  sem	  mynda	  kerfið	  sem	  

kemur	  vörunum	  eða	  gæðunum	  til	  skila.	  	  

(Salamon	  2002,	  20)	  	  

	  

3.1.1 Þriðju	  aðilar	  
	  
Nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  og	  tækjaramminn	  sem	  að	  stefnan	  hvílir	  á	  hafa	  nokkuð	  mikinn	  

greiningarmátt	  sem	  gefur	  góða	  innsýn	  í	  þær	  áskoranir	  sem	  geta	  komið	  upp	  þegar	  leysa	  

á	  vandamál	  almennings	  á	  þessu	  nýja	  tímabili	  þar	  sem	  að	  þriðju	  aðilar	  njóta	  mikilla	  

vinsælda	  hjá	  ríkisstjórninni.	  (Salamon	  2002,	  37)	  Á	  síðustu	  árum	  hafa	  skilin	  á	  milli	  hins	  

opinbera	  og	  einkageirans	  orðið	  óljósari.	  Einkavæðing	  gerir	  skilin	  óljósari	  til	  dæmis	  með	  

þjónustusamningum.	  (Gortner	  2006,	  22)	  Þriðju	  aðilar	  hafa	  ákveðna	  kosti	  sem	  eru	  

mikilvægir	  fram	  yfir	  ríkið.	  Þeir	  auka	  lögmæti	  nærveru	  stjórnvalda,	  deila	  kostnaðinum,	  

koma	  með	  mikilvæga	  sérhæfingu	  á	  borðið	  sem	  er	  ekki	  til	  staðar	  hjá	  hinu	  opinbera	  en	  

einnig	  hjálpa	  þeir	  til	  við	  að	  aðlaga	  verkefni	  opinberra	  aðila	  betur	  að	  þörfum	  

mismunandi	  landshluta.	  Þrátt	  fyrir	  kostina	  sem	  fylgja	  því	  að	  hafa	  þriðju	  aðila	  með	  í	  

framkvæmdum	  þá	  flækja	  þeir	  einnig	  málin.	  Það	  koma	  upp	  mikið	  af	  vandamálum	  sem	  
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tengjast	  ábyrgð	  en	  einnig	  flækja	  þeir	  spár	  um	  landsmarkmið.	  (e.	  projection	  of	  national	  

goals)	  (Posner	  2002,	  524)	  Þær	  megináskoranir	  sem	  þarf	  að	  takast	  á	  við	  tilkomu	  þriðju	  

aðila	  stjórnvalda	  eru	  stjórnunarlegar-‐	  ,	  ábyrgðarlegar-‐	  og	  lagalegar	  áskoranir.	  Þar	  sem	  

valdinu	  er	  dreift	  mjög	  vítt	  og	  mjög	  margar	  nokkuð	  sjálfstæðar	  heildir	  eru	  þátttakendur	  í	  

aðgerðum	  og	  verkefnum	  geta	  jafnvel	  mjög	  einföld	  og	  bein	  verkefni	  orðið	  flókin	  og	  

erfið.	  

Stjórnunarlegar	  áskoranir	  fela	  m.a.	  í	  sér	  að	  óbein	  stjórntæki	  krefjast	  ítarlegri	  

skipulagningar	  á	  fleiri	  rekstrarlegum	  atriðum	  en	  raunin	  væri	  með	  beinni	  stjórnun.	  Mál	  

sem	  að	  hægt	  væri	  að	  taka	  á	  innan	  frá	  í	  einstaka	  tilvikum	  í	  beinni	  stjórnun	  þurfa	  mun	  

meira	  skipulagningu	  þegar	  þriðju	  aðilar	  eru	  annars	  vegar,	  þá	  þarf	  að	  vera	  búið	  að	  

ákveða	  fyrirfram	  hvernig	  eigi	  að	  taka	  á	  slíkum	  málum	  eða	  hafa	  gert	  fyrirfram	  lagalega	  

bindandi	  samninga.	  Einnig	  þarf	  að	  ráðstafa	  hvötum	  hóflega	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

óvæntan	  gróða	  þriðju	  aðila.	  

Í	  flóknum	  keðjum	  ákvarðanatakna	  þarf	  að	  tryggja	  samþykki	  frá	  mörgum	  aðilum	  og	  

ólíkar	  stofnanir	  þurfa	  að	  vera	  mótaðar	  inn	  í	  skilvirkt	  net	  sem	  eru	  fær	  um	  að	  samþætta	  

aðgerðir.	  

Hvert	  þessara	  hlutverkefna	  krefjast	  diplómatískrar	  hæfileika	  og	  mikillar	  sérhæfðrar	  

þekkingar	  af	  rekstrarmörkum	  mismunandi	  tækja	  og	  virðingu	  gagnvart	  samhenginu	  sem	  

tækið	  er	  notað	  í	  og	  hvernig	  það	  er	  í	  samanburði	  við	  skilyrðin	  sem	  þarf	  fyrir	  tækið	  að	  

virka	  á	  þann	  hátt	  sem	  er	  ákjósanlegastur.	  Ábyrgðarlegar	  áskoranir	  standa	  samhliða	  

stjórnunarlegum	  áskornunum.	  Mörg	  af	  nýrri	  stjórntækjum	  opinberra	  þjónustu	  veita	  

mikla	  og	  oftar	  en	  ekki	  nær	  ótakmörkuð	  völd	  í	  öðrum	  heildum	  en	  þeim	  sem	  bera	  

ábyrgðina	  á	  niðurstöðunum.	  	  

Heildirnar	  hafa	  sína	  eigin	  uppsprettur	  valds	  sem	  gera	  þeim	  kleift	  að	  starfa	  með	  

umtalsverðu	  sjálfstæði	  frá	  valdgefanda	  (e.	  the	  authorizing	  body).	  Þessar	  heildir	  geta	  

innihaldið	  fullvalda	  ríki	  og	  stjórnvöld,	  einkareknar	  fjármálastofnanir,	  frjáls	  

félagasamtök,	  fyrirtæki	  í	  leit	  að	  gróða	  og	  háskóla.	  Hver	  og	  ein	  þessara	  heilda	  fer	  inn	  í	  

samband	  sitt	  við	  stjórnvöld	  á	  þeirra	  eigin	  forsendum,	  með	  sínar	  eigin	  væntingar,	  

markmið	  og	  niðurstöðu.	  	  
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Valið	  á	  stjórntækjum	  sem	  mótar	  sambandið	  er	  oft	  undir	  áhrifum	  pólitískra	  afla	  og	  

einnig	  hversu	  viðeigandi	  tækið	  er	  fyrir	  þann	  tilgang	  sem	  umræðir.	  Þegar	  þessar	  

aðstæður	  skapast	  geta	  viðhorf	  til	  lýðræðislegrar	  ábyrgðar	  orðið	  lausari	  og	  fleiri	  hugtök	  

tengd	  lýðshyggju	  þróuð.	  Þetta	  þarfnast	  þess	  að	  allir	  sem	  eiga	  aðild	  hafi	  mikla	  menntun,	  

notist	  við	  nýjar	  leiðir	  í	  ákvarðanatökur	  og	  tileinki	  sér	  ný	  viðhorf.	  Að	  lokum	  eru	  

lögmætisáskoranir	  en	  í	  þeim	  felst	  að	  stjórnvöld	  geta	  skapað	  sér	  miklar	  óvinsældir	  með	  

því	  að	  nota	  þriðju	  aðila	  -‐	  mun	  meiri	  óvinsældir	  heldur	  en	  óvinsældirnar	  sem	  skrifræðið	  

vann	  sér	  inn	  á	  sínum	  tíma	  og	  með	  því	  dregið	  úr	  lögmæti	  stjórnvalda.	  Í	  grunninn	  ógnar	  

notkun	  þriðju	  aðila	  viðkvæmum	  hlekk	  milli	  borgara	  og	  þjónustunnar	  sem	  þeir	  eiga	  rétt	  

á	  fyrir	  þann	  kostnað	  sem	  þeir	  greiða	  til	  skatts.	  (Salamon	  2002,	  38)	  	  

	  

3.1.2 Opinberar	  stofnanir	  
	  

Samfélag	  samtímans	  byggir	  af	  stórum	  hluta	  á	  tilvist	  opinberra	  stofnana,	  þær	  eru	  allt	  í	  

kringum	  okkur	  og	  gegna	  mörgum	  og	  mikilvægum	  hlutverkum	  í	  okkar	  daglega	  lífi.	  Þær	  

sinna	  mismunandi	  verkefnum	  og	  koma	  í	  öllum	  stærðum	  og	  gerðum:	  stórar,	  litlar,	  einka	  

og	  almennings,	  flóknar	  eða	  einfaldar	  og	  svona	  mætti	  lengi	  telja.	  Stofnanir	  eru	  

samofnar	  okkar	  lífi.	  Samkvæmt	  Gortner	  er	  stofnun	  skilgreind	  sem	  samansafn	  af	  fólki	  

sem	  að	  tekur	  þátt	  í	  einhverju	  sérhæfðu	  eða	  samofnu	  til	  þess	  að	  ná	  einhverju	  ákveðnu	  

takmarki.	  Opinber	  stofnun	  hinsvegar	  er	  skilgreind	  sem	  stofnun	  þar	  sem	  aðalmarkmiðið	  

er	  að	  sjá	  fyrir	  þjónustu	  eða	  vöru	  sem	  eru	  til	  góðs	  fyrir	  almenning	  frekar	  heldur	  en	  

hluthafa	  eða	  eigendur	  stofnunarinnar.	  (Gortner	  2006,	  20)	  Í	  lögum	  á	  Íslandi	  er	  hvergi	  að	  

finna	  neina	  almenna	  skilgreiningu	  á	  stofnun	  þótt	  í	  flestum	  tilfellum	  er	  það	  tekið	  fram	  í	  

sér	  lögum	  hvort	  að	  aðili	  sé	  ríkisstofnun.	  (Fjármálaráðuneytið	  2000,	  76)	  

Skipulagsheildarkenningin	  (e.	  organizational	  theory)	  er	  byggð	  að	  miklu	  leyti	  á	  

þjóðfélagsfræði.	  Hún	  beinir	  sjónum	  að	  málefnum	  sem	  tengjast	  stofnunum	  sem	  heild	  

eins	  og	  til	  dæmis	  stofnanalegu	  umhverfi,	  markmiðum,	  skilvirkni,	  áætlunum,	  

ákvarðanatöku,	  breytingum	  og	  nýsköpun,	  formgerðum	  og	  hönnun.	  (Rainey	  2003,	  8)	  

Skipulagsheildakenningar	  ná	  yfir	  breitt	  svið	  en	  þó	  hefur	  sérstaklega	  mikið	  verið	  skrifað	  

um	  opinbera	  stjórnun	  og	  stofnanir.	  Hagfræðingar	  hafa	  þróað	  kenningar	  um	  skrifræði	  
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og	  stjórnmálafræðingar	  hafa	  skrifað	  mikið	  um	  það.	  Oftast	  er	  þó	  skrifað	  um	  opinbert	  

skrifræði	  sem	  annað	  fyrirbæri	  en	  það	  sem	  er	  notað	  á	  almennum	  markaði.	  (Rainey	  

2003,	  10)	  Stofnanir	  sýna	  nú	  í	  auknum	  mæli	  blöndun	  eða	  skörun	  á	  milli	  einkareksturs	  og	  

opinbers	  reksturs.	  Nálgast	  hefur	  verið	  muninn	  á	  milli	  opinberra	  og	  einkastofnana	  á	  

marga	  vegu.	  Munurinn	  á	  milli	  þeirra	  hefur	  verið	  greindur	  á	  grunni	  þess	  hver	  eigi	  

stofnunina	  og	  hver	  sjái	  um	  að	  fjármagna	  hana	  en	  einnig	  á	  því	  hver	  græði	  á	  

stofnununni.	  (Gortner	  2006,	  21)	  

Á	  öllum	  stigum	  innan	  stjórnvalda	  heldur	  einkavæðing	  áfram	  að	  gera	  línurnar	  á	  milli	  

þess	  einka	  og	  opinbera	  óskýrari.	  (Gortner	  2006,	  22)	  Það	  sem	  skilur	  á	  milli	  

einkafyrirtækja	  og	  opinberra	  stofnana	  er	  tilgangurinn.	  Opinberar	  stofnanir	  eru	  ekki	  í	  

því	  að	  reyna	  ná	  fram	  gróða	  ólíkt	  einkafyrirtækjum	  sem	  starfa	  í	  gróðaskyni.	  Einnig	  hafa	  

einkafyrirtæki	  og	  félagasamtök	  frelsi	  til	  þess	  að	  fylgja	  þeim	  markmiðum	  sem	  þau	  vilja,	  

þau	  hafa	  sjálfsákvörðunarrétt.	  Einkafyrirtæki	  og	  opinberar	  stofnanir	  þurfa	  auk	  þess	  

ekki	  að	  fylgja	  sömu	  lögum	  þar	  sem	  pólitískt	  og	  efnahagslegt	  eðli	  þeirra	  er	  ólíkt.	  

Opinberar	  stofnanir	  starfa	  innan	  um	  hinn	  hefðbundna	  lagaramma	  um	  opinberan	  

rekstur	  s.s.,	  stjórnsýslulögin	  en	  það	  þurfa	  einkafyrirtæki	  almennt	  ekki	  að	  gera.	  (Lög	  nr	  

.37/1933)	  Lög	  nr.70/1996	  gilda	  um	  þá	  starfsmenn	  sem	  vinna	  hjá	  opinberum	  

stofnunum,	  þau	  lög	  ná	  þó	  ekki	  til	  þeirra	  starfsmanna	  sem	  vinna	  hjá	  fyrirtækjum	  sem	  

hafa	  þjónustusamning	  við	  ríkið	  samanber	  2.gr.	  laganna:	  „Lögin	  taka	  ekki	  til	  eftirfarandi	  

starfsmanna:	  1.	  starfsmanna	  hlutafélaga	  og	  annars	  konar	  félaga,	  einkaréttareðlis,	  

jafnvel	  þótt	  þau	  séu	  að	  öllu	  leyti	  í	  eigu	  ríkisins,	  2.	  starfsmanna	  stofnana	  sem	  að	  

einhverju	  eða	  öllu	  leyti	  eru	  í	  eigu	  annarra	  en	  ríkisins,	  þar	  á	  meðal	  sjálfseignarstofnana,	  

jafnvel	  þótt	  þær	  séu	  einvörðungu	  reknar	  fyrir	  framlög	  frá	  ríkinu.“	  (Lög	  nr.	  70.1996)	  

Lögin	  ná	  því	  ekki	  til	  meðferðarheimila	  eins	  og	  Háholts	  enda	  um	  að	  ræða	  einkarekstur	  

sem	  er	  fjármagnaður	  af	  ríkisvaldinu.	  	  

Opinberar	  stofnanir	  þurfa	  að	  fylgja	  upplýsingalögum	  en	  þeim	  einkafyrirtækjum	  sem	  að	  

hefur	  verið	  falið	  að	  sinna	  þjónustu	  fyrir	  hið	  opinbera	  þurfa	  einnig	  að	  fylgja	  þeim	  lögum.	  

(Lög	  nr.	  140/2012)	  Þó	  fyrir	  2012	  þurftu	  einkafyrirtæki	  sem	  að	  sinntu	  þjónustu	  ekki	  að	  

fylgja	  upplýsingalögum	  samkvæmt	  lögum	  nr.	  50/1996.	  Þótt	  að	  stjórnsýslulög	  gildi	  ekki	  

um	  þjónustusamninga	  er	  hægt	  að	  beita	  hagrænum	  gerðum	  í	  formi	  reglugerða	  sem	  
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settar	  eru	  af	  Barnaverndastofu	  en	  hún	  getur	  einnig	  sett	  ákveðnar	  verklagsreglur.	  

(Steinunn	  Jóhanna	  Bergmann	  2010,	  28)	  

Einkafyrirtæki	  hafa	  þó	  mun	  meira	  frelsi	  og	  færri	  lagaleg	  bönd	  en	  opinberar	  stofnanir	  

sem	  segja	  þeim	  til	  um	  hvað	  þau	  mega	  gera	  og	  hvernig	  þau	  eigi	  að	  gera	  það.	  Það	  

mikilvægasta	  sem	  aðskilur	  þessar	  tvær	  einingar	  rekstrarforma	  er	  þó	  valdið	  sem	  

stjórnvöld	  hafa	  til	  þess	  að	  framkvæma	  og	  setja	  lögin.	  Það	  sem	  ákvarðar	  hvort	  að	  

opinber	  stofnun	  njóti	  velgengni	  er	  ekki	  gróði,	  opinberar	  stofnanir	  hafa	  áhrif	  á	  líf	  margra	  

og	  þær	  þurfa	  að	  vera	  ábyrgar	  gagnvart	  kjósendum.	  (Gortner	  2006,	  27)	  	  

	  

3.1.3 Beint	  stjórnvald	  
	  
Verkefni	  ríkisins	  eru	  víðfem	  og	  oft	  flókin,	  breytingar	  eiga	  sér	  stað	  með	  miklum	  hraða	  og	  

því	  þarf	  stöðugt	  að	  vera	  að	  móta	  nýjar	  stefnur	  í	  opinberri	  stjórnsýslu,	  undirbúa	  

framtíðina	  og	  taka	  á	  þeim	  breytilegu	  aðstæðum	  sem	  geta	  komið	  upp.	  Í	  mörgum	  ríkjum	  

heimsins	  er	  alls	  ekki	  hægt	  að	  ganga	  út	  frá	  því	  að	  stjórnsýslan	  vinni	  störf	  sín	  af	  

heiðarleika	  og	  samviskusemi.	  Stjórnsýslan	  þarf	  pólitíska	  forystu	  til	  að	  vera	  í	  stakk	  búin	  

til	  að	  taka	  á	  flóknum	  vandamálum	  við	  ótrygg	  skilyrði.	  Ábyrgð	  stjórnsýslunnar	  gagnvart	  

borgurunum	  er	  margþætt.	  Meðal	  annars	  ber	  hún	  ábyrgð	  á	  að	  undirbúa	  samfélagið	  fyrir	  

nýjar	  aðstæður	  ásamt	  stjórnmálamönnum.	  Hún	  ber	  ábyrgð	  á	  því	  að	  framkvæmd	  

opinberrar	  stefnumótunar	  sé	  hagkvæm	  og	  fjármunum	  ekki	  sóað.	  Hún	  ber	  ábyrgð	  á	  því	  

að	  ríkisvaldið	  sé	  viðbúið	  til	  þess	  að	  taka	  á	  áföllum	  og	  hún	  ber	  ábyrgð	  á	  því	  að	  

borgararnir	  njóti	  sanngirni	  og	  réttinda	  í	  samskiptum	  sínum	  við	  yfirvaldið.	  (Gunnar	  Helgi	  

Kristinsson	  2007,	  227)	  Rekstur	  ríkisins	  skiptist	  í	  nokkra	  þætti:	  ríkisstofnanir,	  lægri	  

stjórnsýslustig	  og	  sjálfstæðar	  stofnanir,	  sjálfseignarstofnanir	  og	  einkarekstur	  á	  

grundvelli	  samninga.	  (Steinunn	  Jóhanna	  Bergmann	  2010,	  18).	  Að	  sjá	  beint	  fyrir	  

einhverjum	  gæðum	  eða	  þjónustu	  er	  í	  verkahring	  ríkisstofnana.	  Stjórnvöld	  hafa	  beint	  

hlutverk	  gagnvart	  borgurunum	  sem	  þau	  verða	  að	  sinna	  á	  líkann	  hátt	  og	  fjölskyldur,	  

trúarhópar,	  samfélagsstofnanir	  og	  lítil	  fyrirtæki.	  Fólk	  treystir	  á	  þessa	  hluti	  í	  sínu	  daglega	  

lífi.	  Þannig	  fær	  hið	  opinbera	  það	  hlutverk	  að	  vera	  bæði	  veitandi	  þjónustu	  en	  einnig	  

eftirlits	  maður	  hennar.	  (Steinunn	  Jóhanna	  Bergmann	  2010,	  23)	  
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Beint	  stjórnvald	  (e.direct	  government)	  er	  það	  þegar	  að	  ríkisstarfsmenn	  koma	  eitthverri	  

vöru,	  gæðum	  eða	  þjónustu	  til	  skila	  eða	  það	  að	  halda	  þessum	  gæðum,	  vöru	  eða	  

þjónustu	  frá	  eitthverjum.	  Stjórnvöld	  eru	  að	  eitthverju	  leyti	  í	  beinu	  sambandi	  við	  

neytendur	  gæðanna	  og	  þjónustunnar.	  (Leman	  2002,	  49)	  Sama	  hvers	  eðlis	  verkefnið	  er	  

sem	  að	  framkvæma	  þarf	  felur	  beint	  stjórnvald	  í	  sér	  mörg	  almenn	  verkefni.	  Fjögur	  

þeirra	  eru	  þó	  mikilvægust:	  

• þróun	  stofnunarlegs	  skipulags	  og	  að	  fela	  ábyrgð	  þar	  fyrir	  innan	  

• Búa	  til	  stofnanamenningu	  og	  markmið	  

• Ráða	  til	  starfa	  félagslynt	  starfsfólk	  og	  stjórna	  þeim	  

• Tryggja	  og	  vera	  ábyrg	  fyrir	  fjárhagslegum	  björgum.	  	  

	  

Skrifræði	  (e.	  bureaucracy)	  er	  stjórnunarlegt	  kerfi	  sem	  að	  gerir	  miðstjórnarvaldinu	  kleift	  

að	  færa	  til	  flókin	  eða	  fjarlæg	  verkefni	  með	  nokkuð	  góðu	  trausti	  á	  að	  þeir	  sem	  verða	  

ábyrgir	  fyrir	  verkefnunum	  munu	  framkvæma	  þau.	  Samkvæmt	  Peter	  Drucker	  þá	  styrkir	  

afmiðstýring	  (e.decentralicaton)	  efstu	  stjórnunarstigin.	  Hún	  gerir	  þau	  skilvirkari	  og	  

betur	  til	  þess	  fallin	  að	  sinna	  verkefnum	  sínum.	  Niðurstaðan	  verður	  meira	  vald	  fyrir	  

efstu	  stjórnunarstigin.	  (Leman	  2002,	  55)	  Bein	  stjórnun	  og	  skrifræðið	  verða	  ekki	  

aðskilin.	  Það	  er	  ekki	  hægt	  að	  aðskilja	  notkun	  þess	  til	  þess	  að	  færa	  til	  bjargir	  og	  

framfylgja	  ákvörðunum	  ríkistjórnarinnar.	  Skrifræðið	  og	  það	  stigveldi	  sem	  að	  fylgir	  því	  

er	  með	  beinskeittari	  stjórnunarformum	  sem	  völ	  er	  á	  í	  opinberri	  stjórnsýslu	  og	  tryggir	  

best	  forræði	  ráðherra	  á	  stjórnsýslunni.	  Vegna	  þessa	  er	  skrifræðið	  mikilvæg	  forsenda	  

pólitískrar	  ábyrgðar	  í	  opinberri	  stjórnsýslu.(Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  229)	  

Skrifræðið	  hefur	  þó	  ýmsa	  galla.	  Þrátt	  fyrir	  það	  hefur	  það	  þann	  kost	  að	  hægt	  er	  að	  gera	  

færslur	  fyrir	  innan	  hjá	  hinu	  opinbera	  (e.internalize	  transactions)	  sem	  að	  oft	  þarf	  að	  fara	  

með	  í	  gegnum	  flókin	  sambönd	  sem	  eru	  samningsbundin	  þegar	  um	  óbeina	  stjórnun	  

ræði.	  

Ríkisstofnanir	  geta	  því	  í	  mótsögn	  verið	  sveigjanlegri	  og	  haft	  meiri	  svörun	  heldur	  en	  ef	  

notast	  er	  við	  óbeint	  stjórnvald	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  taka	  á	  vandanum	  innan	  frá.	  Þegar	  

um	  er	  að	  ræða	  sambönd	  á	  milli	  ríkisins	  og	  þriðju	  aðila	  eru	  flókin	  lagaleg	  sambönd	  sem	  

þarf	  að	  laga	  að	  óbeinni	  stjórnun.	  (Leman	  2002,	  50)	  Beint	  stjórnvald	  er	  oftast	  mjög	  
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sýnilegt	  almenningi.	  	  Ríkisstofnanir	  eru	  oftast	  fjármagnaðar	  með	  sköttum	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  getur	  almenningur	  oftast	  tengt	  saman	  kostnaðinn	  og	  árangurinn	  ólíkt	  og	  þegar	  

um	  óbeint	  stjórnarform	  er	  að	  ræða.	  (Leman	  2002,	  51)	  Það	  er	  því	  nauðsynlegt	  fyrir	  

stofnanir	  að	  hafa	  fjárhagsáætlun	  til	  þess	  að	  hafa	  yfirsín	  yfir	  fjármuni	  hennar	  og	  hvernig	  

þeim	  skuli	  ráðstafað.	  Fjárhagsáætlun	  er	  mjög	  mikilvæg	  þar	  sem	  að	  það	  skiptir	  kjörna	  

fulltrúa	  og	  almenning	  miklu	  máli	  hvernig	  almannafé	  er	  notað.	  (Leman	  2002,	  59)	  

Ríkisstofnanir	  eiga	  að	  gera	  það	  sem	  almenningur	  vill	  en	  á	  þann	  hátt	  sem	  almenningur	  

eða	  kjörnir	  fulltrúar	  hafa	  ákveðið.	  (Gortner	  2006,	  27)	  

Barnaverndarstofa	  er	  sjálfstæð	  stofnun	  sem	  starfrækir	  Stuðla	  en	  Stuðlar	  eru	  

meðferðarstofnun	  ríkisins	  og	  með	  henni	  sér	  ríkið	  beint	  fyrir	  meðferðarþjónustu	  fyrir	  

ungmenni	  á	  aldrinum	  13-‐18	  ára.	  	  

	  

3.1.4 Þjónustusamningar	  
	  
Á	  síðustu	  áratugum	  hafa	  þjónustusamningar	  orðið	  ef	  svo	  mætti	  segja	  vinsæl	  stjórntæki	  

í	  opinberri	  þjónustu.	  Þjónustusamningar	  sem	  stjórntæki	  stjórnvalda	  eru	  

viðskiptasamkomulag	  á	  milli	  ríkisstofnunar	  og	  einkaaðila,	  þar	  sem	  að	  einkaaðilar	  lofa	  

að	  veita	  eitthverja	  ákveðna	  þjónustu	  eða	  vöru	  fyrir	  hönd	  ríkisins	  í	  skiptum	  fyrir	  

peninga.	  Einkaaðilar	  geta	  bæði	  verið	  félagasamtök	  eða	  fyrirtæki	  sem	  rekin	  eru	  í	  

hagnaðarskyni.	  Óbeint	  felur	  þessi	  skilgreining	  í	  sér	  nokkur	  lykilatriði	  sem	  að	  einkenna	  

þjónustusamninga	  sem	  stjórntæki.	  Í	  fyrsta	  lagi	  felur	  þjónustusamningur	  í	  sér	  að	  

stjórnvöld	  velja	  vegna	  ýmissa	  ástæðna	  að	  framleiða	  ekki	  sjálf	  ákveðna	  vöru	  eða	  

þjónustu	  heldur	  kaupa	  hana	  frá	  utanaðkomandi	  aðila.	  Í	  öðru	  lagi	  er	  einkenni	  

þjónustusamnings	  það	  að	  þetta	  er	  „viðskiptasamningur“	  hliðstætt	  viðskiptasamningum	  

sem	  gerðir	  eru	  á	  einkamarkaði.	  Ólíkt	  öðrum	  stjórntækjum	  stjórnvalda	  eru	  

þjónustusamningum	  einnig	  beitt	  af	  einkafyrirtækjum.	  (Kelman	  2002,	  282-‐	  283)	  

Samkvæmt	  30.gr	  laga	  nr.	  88/1997	  um	  fjárreiður	  ríkissins	  fá	  ríkisaðilar	  heimild	  til	  þess	  

að	  gera	  þjónustusamninga	  til	  nokkurra	  ára	  ef	  ákveðnum	  skilyrðum	  er	  uppfyllt:	  

• Samningarnir	  verða	  að	  vera	  gerðir	  til	  lengri	  tíma	  en	  eins	  árs	  

• Samingurinn	  þarf	  að	  vera	  um	  verklegar	  framkvæmdir	  eða	  rekstur	  verkefnis	  

sem	  ríkið	  þarf	  að	  kaupa	  vegna	  eigin	  starfsemi	  
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• Eða	  felur	  í	  sér	  lögboðna	  þjónustu	  við	  þriðja	  aðila	  sé	  fjárveiting	  fyrir	  hendi.	  	  

	  

Þjónustusamningar	  byggjast	  á	  heimild	  í	  lögum	  og	  því	  eru	  þeir	  venjulegir	  löggerningar	  

þar	  sem	  hægt	  er	  að	  vísa	  deilu	  og	  ágreiningsmálum	  til	  dómsstóla.	  (Fjármálaráðuneytið	  

2005,	  9)	  

Þjónustusamningarnir	  eru	  gerðir	  til	  þess	  að	  ná	  fram	  ákveðnum	  markmiðum,	  sem	  aðilar	  

geta	  sameinast	  um	  þótt	  að	  markmið	  þeirra	  og	  hagsmunir	  fara	  ekki	  endilega	  saman	  að	  

öðru	  leyti.	  (Fjármálaráðuneytið	  2005,	  11)	  Þeir	  eru	  yfirleitt	  gerðir	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  

bæta	  þjónustu	  og	  auka	  hagkvæmni	  í	  ríkisrekstri	  en	  einnig	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  nýta	  

sérþekkingu	  eða	  aðstöðu	  sem	  að	  yrði	  of	  kostnaðarsamt	  að	  byggja	  upp	  innan	  ríkisins.	  

(Stjórnendavefur	  Þjónustusamningar)	  	  

Helstu	  kostir	  þess	  að	  nota	  þjónustusamninga	  tengjast	  meðal	  annars	  skilvirkni,	  einkum	  

vegna	  þess	  ef	  hægt	  er	  að	  nýta	  samkeppni	  um	  samninga	  stuðla	  þeir	  að	  hagkvæmari	  

niðurstöðum	  fyrir	  hið	  opinbera.	  Einnig	  hafa	  þjónustusamningar	  aðra	  kosti	  eins	  og	  

aðgang	  að	  sérþekkingu	  sem	  er	  ekki	  til	  staðar	  í	  opinbera	  geiranum,	  sveigjanleika	  en	  

einnig	  geta	  slíkir	  samningar	  við	  sjálfseignarstofnanir	  stuðlað	  að	  því	  að	  virkja	  

áhugasamtök	  og	  leitt	  til	  meiri	  ánægju	  notenda	  en	  hefðbundinn	  ríkisrekstur	  (Salamon	  

2002,	  327).	  	  

Þegar	  ákveðið	  hefur	  verið	  að	  nota	  þjónustusaming	  til	  þess	  að	  kaupa	  eitthvað,	  felur	  

samningagerðin	  í	  sér	  að	  byggja	  upp	  eða	  búa	  til	  viðskiptasamkomulagið	  (e.	  structure	  the	  

business	  arrangement),	  velja	  uppsprettur	  (e.	  source	  selection)	  og	  sjá	  um	  eftirmála	  og	  

ákveða	  ýmis	  atriði	  svo	  sem	  enda	  samnings,	  borganir	  ofl.	  (e.	  contracting	  administration)	  

(Salamon	  2002,	  289)	  Það	  er	  mikið	  sem	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  við	  gerð	  þjónustusamings.	  

Þegar	  viðskiptasamkomulagið	  er	  byggt	  upp	  þarf	  til	  dæmis	  að	  hafa	  í	  huga	  hvernig	  

samningstæki	  verður	  notað?	  Hvernig	  verða	  kröfurnar	  tilteknar?	  Munu	  stjórnvöld	  kaupa	  

fyrirliggjandi	  auglýsingavörur	  og	  þjónustu?	  Hverskonar	  kröfu	  um	  árangur	  munu	  

stjórnvöld	  krefjast?	  Hvernig	  mun	  samningurinn	  vera	  verðlagður?	  Mun	  hvötum	  vera	  

beitt?	  Hvernig	  mun	  vera	  ýtt	  undir	  félagshagfræðileg	  skilyrði?	  (Salamon	  2002,	  290)	  	  

Ríkisstofnanir	  standa	  frammi	  fyrir	  margþættum	  vanda	  þegar	  þjónustusamningar	  eru	  

gerðir.	  Að	  reiða	  sig	  á	  þjónustusamninga	  getur	  sett	  stjórnvöld	  í	  viðkvæma	  stöðu	  þegar	  
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nauðsynlegar	  þjónustur	  eru	  annars	  vegar	  og	  getur	  leitt	  til	  ákveðins	  tap	  á	  stjórn	  yfir	  

þjónustunni	  sem	  þeir	  kaupa.	  Oft	  er	  einnig	  reiknað	  með	  því	  að	  kostnaðurinn	  við	  

þjónustusamninga	  sé	  minni	  en	  þegar	  stjórnvöld	  sjá	  beint	  fyrir	  þjónustunni	  en	  oft	  er	  

það	  ekki	  svo.	  Það	  getur	  verið	  falinn	  kostnaður	  í	  að	  auglýsa	  verkið,	  sjá	  fyrir	  tæknilegri	  

aðstoð	  við	  tillögu	  gerð,	  þjálfa	  starfsfólk	  bæði	  opinbera	  starfsmenn	  og	  verksala	  og	  

kynna	  þá	  fyrir	  reglugerðum	  ríkisins	  og	  atriðum	  tengdum	  samningagerð.	  Þessi	  

umsýslukostnaður	  getur	  í	  raun	  hækkað	  heildar	  kostnað	  þjónustunnar	  það	  mikið	  að	  það	  

fari	  yfir	  verðið	  sem	  það	  myndi	  kosta	  stjórnvöld	  að	  sjá	  fyrir	  þessu	  beint.	  (Salamon	  2002,	  

329)	  Þjónustusamingum	  fylgja	  þó	  fleiri	  og	  breiðari	  áhyggjuefni	  Þar	  sem	  línurnar	  og	  

mörkin	  á	  milli	  opinbera	  og	  einkageirans	  eru	  ekki	  eins	  skýr.	  Þetta	  getur	  valdið	  ruglingi	  

varðandi	  hver	  ber	  ábyrgð,	  hver	  á	  stofnunina	  og	  hvernig	  hlutirnir	  eru	  fjármagnaðir	  ekki	  

aðeins	  fyrir	  þá	  sem	  vinna	  í	  kerfinu	  heldur	  einnig	  fyrir	  almenning	  og	  viðskiptavini.	  

Viðskiptavinir	  sem	  eru	  ekki	  vissir	  um	  hver	  ber	  í	  raun	  ábyrgðina	  og	  þar	  með	  óvissir	  hvert	  

þeir	  eigi	  að	  beina	  kvörtunum	  sínum	  eða	  spurningum.	  (Salamon	  2002,	  330)	  

Þjónustusamningakerfið	  skapar	  einnig	  ýmsan	  stofnanavanda.	  Stofnanalíkan	  

stigveldisins,	  umboðskeðjan	  (sem	  nánar	  verður	  fjallað	  um	  í	  næsta	  kafla)	  og	  yfirlit	  

starfsmanna	  sem	  að	  finnast	  þegar	  stjórnvöld	  sjá	  beint	  fyrir	  þjónustu	  hefur	  verið	  skipt	  

út	  fyrir	  tengslalíkan	  (e.	  Network	  model)	  þar	  sem	  að	  eru	  margar	  stofnanir	  af	  

mismunandi	  stærðum	  og	  gerðum	  með	  markmið	  sem	  rekast	  á	  eins	  mikið	  og	  þau	  vinna	  

saman	  til	  þess	  að	  þjónusta	  þarfir	  almennings.	  Þess	  vegna	  eru	  þjónustusamningar	  ekki	  

lausir	  við	  vandamál	  skrifræðisins.	  (Salamon	  2002,	  331)	  	  

Meðferðarheimilið	  Háholt	  er	  rekið	  á	  grundvelli	  þjónustusamnings	  við	  

Barnaverndarstofu,	  en	  Háholt	  er	  einkahlutafélag	  og	  hefur	  Barnaverndarstofa	  falið	  þeim	  

að	  sjá	  um	  meðferðarúrræði	  fyrir	  börn	  á	  aldrinum	  15-‐18	  ára.	  

	  

3.2 Ábyrgð	  og	  lýðræðisleg	  umboðskeðja	  
	  
Lýðræðisleg	  ábyrgð	  hefur	  því	  miður	  ekki	  verið	  áberandi	  í	  þeim	  umræðum	  sem	  hafa	  átt	  

sér	  stað	  um	  stjórnsýsluumbætur	  á	  Íslandi.	  Það	  hefur	  ekki	  verið	  algengt	  að	  menn	  séu	  

látnir	  sæta	  lýðræðislegri	  ábyrgð	  og	  merking	  hugtaksins	  virðist	  ekki	  vera	  skýr	  hjá	  mjög	  

mörgum.	  Lýðræðislegri	  ábyrgð	  hefur	  verið	  ruglað	  saman	  við	  lagalega	  ábyrgð,	  sem	  er	  
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ekki	  það	  sama	  en	  lagaleg	  ábyrgð	  ráðherra	  er	  skilgreind	  í	  lögum	  en	  pólitísk	  ábyrgð	  er	  

innbyggð	  í	  lýðræðiskerfið	  og	  þingræðisregluna.	  (Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  225)	  Í	  

víðasta	  skilningi	  merkir	  lýðræðisleg	  ábyrgð	  að	  starfsemi	  ríkis	  sé	  í	  samræmi	  við	  þær	  

óskir	  sem	  kjósendur	  hafa.	  Það	  er	  mikilvægt	  grundvallaratriði	  að	  starfsemi	  ríkisins	  lúti	  

lýðræðislegri	  forystu	  og	  aðhaldi.	  Lýðræðisleg	  ábyrgð	  byggir	  á	  því	  að	  það	  sé	  jafnvægi	  á	  

milli	  framsal	  valds	  og	  fjármuna	  og	  skyldna	  sem	  felast	  í	  fyrirsvari	  og	  ábyrgð.	  

Ábyrgðarkeðjan	  eða	  umboðskeðjan	  er	  grundvöllur	  lýðræðislegrar	  ábyrgðar.	  Keðjan	  

byggir	  á	  stigveldi.	  Stofnun	  ber	  ábyrgð	  gagnvart	  ráðherra	  og	  ábyrgðin	  gagnvart	  

almenningi	  og	  þingi	  er	  aðeins	  óbein.	  (Fjármálaráðuneytið	  2000,	  30)	  	  

Ábyrgð	  (e.accountability)	  er	  flókið	  hugtak	  sem	  hefur	  margar	  hliðar,	  hugtakið	  er	  tvírætt.	  

Ábyrgð	  var	  hugsað	  sem	  leið	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  leiðtogar	  misnotuðu	  vald	  sitt.	  

Þegar	  skilgreina	  á	  ábyrð	  er	  mikilvægt	  að	  spyrja	  sig	  ábyrgð	  fyrir	  hverju	  og	  gagnvart	  

hverjum?	  (Posner	  2002,	  524)	  	  

	  

3.2.1 Umboðskenningar	  
Sú	  ákvörðun	  sem	  ríkið	  tekur	  þegar	  ákveðið	  er	  hvort	  eigi	  að	  notast	  við	  þjónustusamning	  

eða	  að	  ríkið	  sjái	  beint	  fyrir	  þjónustinni	  er	  kölluð	  „búa	  til	  -‐	  kaupa	  ákvörðunin.“	  (e.make	  

buy	  decision)	  Hægt	  er	  að	  nota	  umboðskenningar	  sem	  leiðbeinandi	  þegar	  að	  slíka	  

ákvörðun	  þarf	  að	  taka.	  Samband	  á	  milli	  verkkaupa	  og	  verksala	  getur	  tekið	  mismunandi	  

form.	  Tvö	  algeng	  form	  eru	  samningsbundin	  sambönd	  annað	  hvort	  þar	  sem	  að	  verkssali	  

samþykkir	  að	  gera	  eitthvað	  ákveðið	  fyrir	  verkkaupann	  eða	  þegar	  að	  verkssalar	  

samþykkja	  að	  skuldbinda	  sig	  þeirri	  átt	  sem	  að	  verkkaupi	  vill	  fara	  í.	  Umboðskenningar	  

ganga	  venjulega	  út	  frá	  því	  að	  verksalinn	  og	  verkkaupandinn	  deili	  ekki	  sömu	  

markmiðum	  og	  þess	  vegna	  munu	  verkssalar	  ekki	  ná	  markmiðunum	  ef	  þeir	  eru	  látnir	  í	  

friði	  við	  vinnu	  á	  verkefninu.	  Til	  þess	  að	  auka	  líkurnar	  á	  að	  verkssalinn	  standi	  við	  sitt	  

verða	  verkkaupar	  að	  sjá	  fyrir	  hvötum	  eða	  kaupa	  þjónustu	  sem	  að	  fylgist	  með	  árangri	  og	  

frammistöðu	  verkssala.	  (Salamon	  2002,	  305)	  Umboðskenningarnar	  skýra	  sambandið	  á	  

milli	  umbjóðanda	  og	  fulltrúa.	  Kenningunum	  er	  beint	  að	  samböndum	  sem	  eru	  til	  alls	  

staðar	  á	  milli	  stofnana	  og	  samtaka	  þar	  sem	  að	  einn	  aðili,	  verkkaupandinn	  felur	  öðrum	  

aðila,	  verksala	  að	  framkvæma	  eitthvað	  ákveðið	  verk.	  Umboðskenningin	  reynir	  að	  lýsa	  
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þessu	  sambandi	  með	  því	  að	  líkja	  sambandinu	  við	  samning.	  Umboðskenningar	  reyna	  að	  

leysa	  tvenns	  konar	  vandamál	  sem	  geta	  komið	  upp.	  Í	  fyrsta	  lagi	  vandann	  sem	  kemur	  

upp	  þegar	  að	  langanir	  og	  markmið	  beggja	  aðila	  skarast	  á.	  Það	  getur	  verið	  erfitt	  og	  dýrt	  

fyrir	  verkkaupandann	  að	  fylgjast	  með	  því	  hvað	  verksalinn	  er	  að	  gera	  og	  hvort	  hann	  sé	  

að	  uppfylla	  skyldur	  sínar.	  Vandinn	  hér	  er	  að	  verkkaupandi	  getur	  ekki	  verið	  viss	  um	  að	  

gagnaðilinn	  hagi	  sér	  á	  viðeigandi	  hátt	  eða	  þar	  að	  segja	  að	  hann	  sinni	  öllum	  skyldum	  

sínum	  gagnvart	  verkkaupanda	  eins	  og	  samningurinn	  kveður	  á.	  Annað	  vandamál	  sem	  

kemur	  upp	  er	  þegar	  að	  verkkaupandi	  og	  verksali	  hafa	  mismunandi	  viðhorf	  gagnvart	  

áhættu.	  Vandamálið	  hér	  er	  að	  aðilarnir	  gætu	  viljað	  grípa	  til	  mismunandi	  aðgerða	  vegna	  

þess	  að	  þeir	  deila	  ekki	  sama	  viðhorfi.	  (Eisenhardt	  1989,	  58)	  	  

Umboðskenningin	  segir	  okkur	  að	  verkssalar	  njóti	  góðs	  af	  þeirra	  eigin	  vitneskju	  af	  því	  

þeir	  vita	  langbest	  hvernig	  þeira	  haga	  sér	  og	  hvaða	  markmið	  þeir	  hafa.	  Þessi	  

aðstöðumunur	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  að	  þriðju	  aðilar	  eru	  í	  betri	  aðstöðu	  þegar	  þeir	  semja	  

við	  ríkisstofnanir	  og	  starfsmenn	  þeirra.	  (Posner	  2002,	  527)	  Verksalar	  eru	  því	  líklegri	  til	  

þess	  að	  hunsa	  skyldur	  sínar	  eða	  misnota	  stöðu	  sína	  vegna	  þess	  að	  þeir	  hafa	  oft	  

yfirhöndina.	  

	  

3.2.2 Hin	  lýðræðislega	  umboðskeðja:	  
	  
Líta	  má	  á	  framsal	  valds	  í	  lýðræðisríkjum	  sem	  ákveðna	  keðju	  umboðs.	  	  

Í	  þingræðisríkjum,	  líkt	  og	  á	  Íslandi	  mætti	  segja	  að	  umboðskeðjan	  væri	  eitthvað	  á	  þessa	  

leið:	  Kjósendur	  eru	  umbjóðendur	  fulltrúanna	  á	  þingi	  sem	  eru	  svo	  umbjóðendur	  

ríkisstjórnarinnar,	  ríkisstjórnin	  svo	  umbjóðendur	  ráðherra	  og	  þeir	  umbjóðendur	  

opinberrar	  stjórnsýslu.	  Þannig	  er	  vald	  stjórnsýslunnar	  rakið	  til	  kjósenda.	  Ef	  og	  þegar	  

eitthver	  hlekkur	  keðjunnar	  bregst	  þarf	  viðkomandi	  umbjóðandi	  að	  grípa	  til	  aðgerða.	  Til	  

þess	  að	  það	  takist	  þarf	  hann	  að	  hafa	  stjórntæki	  sem	  til	  þess	  duga.	  (Gunnar	  Helgi	  2007,	  

228)	  



  

 21 

	  

Mynd	  2.	  (Fjármálaráðuneytið	  2000,	  31)	  	  

	  

Það	  sem	  einkennir	  venjulegar	  stjórnsýslustofnanir	  er	  forræði	  ráðherra	  og	  ráðuneytis	  

hans.	  Í	  14.	  gr.	  stjórnarskrár	  lýðveldisins	  Íslands	  nr.	  33/1944	  kemur	  fram	  að	  ráðherrar	  

beri	  ábyrgð	  á	  stjórnarframkvæmdum	  öllum.	  Það	  felast	  ákveðnar	  stjórnunarheimildir	  í	  

því	  stjórnsýslusambandi	  sem	  er	  á	  milli	  ráðherrans	  og	  lægra	  settra	  stjórnvalda	  sem	  

kallast	  almennar	  stjórnunarheimildir	  en	  einnig	  hvílir	  á	  honum	  almenn	  eftirlitsskylda.	  

(Forsætisráðuneytið	  1999,	  79)	  Þegar	  um	  sjálfstæðar	  stofnanir	  er	  um	  að	  ræða	  þá	  fer	  

ráðherra	  ekki	  með	  almennar	  stjórnunar-‐	  og	  eftirlitsheimildir	  gagnvart	  stofnunum.	  

Hann	  gefur	  ekki	  bindandi	  fyrirmæli	  um	  framkvæmd	  stjórnsýslunnar	  eða	  setur	  þeim	  

reglugerðir	  nema	  hann	  hafi	  fengið	  til	  þess	  lagaheimild	  né	  fer	  hann	  með	  eftirlit	  með	  

störfum	  stofnunarinnar	  nema	  það	  hafi	  verið	  ákveðið	  með	  lögum.	  (Forsætisráðuneytið	  

1999,	  84)	  Sjálfstæðar	  stofnanir	  eru	  stofnaðar	  með	  lögum	  og	  sinna	  sérstökum	  

verkefnum.	  Hægt	  er	  að	  veita	  sjálfstæði	  á	  tvo	  vegu	  svo	  sem	  formlegt	  sjálfstæði	  sem	  

rífur	  umboðskeðjuna	  á	  milli	  kjósenda	  og	  stofnunarinnar	  eða	  rekstarlegt	  sjálfstæði	  sem	  

talið	  er	  geta	  bætt	  frammistöðu	  stofnananna.	  (Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  230)	  

Þegar	  löggjafinn	  hefur	  svipt	  ráðherra	  stjórnunar	  og	  eftirlitsheimildum	  þá	  er	  hann	  í	  raun	  

einnig	  að	  aflétta	  ráðherra	  ábyrgðinni	  en	  einnig	  þinglegri	  ábyrgð.	  Samkvæmt	  lögum	  

verður	  þá	  staðan	  þannig	  að	  það	  er	  enginn	  sem	  ber	  ábyrgð	  gagnvart	  Alþingi.	  

(Forsætisráðuneytið	  1999,	  86)	  	  

Barnaverndarstofa	  er	  sjálfstæð	  stofnun	  sem	  heyrir	  undir	  yfirstjórn	  velferðarráðherra.	  	  



  

 22 

	  
Mynd	  3.	  (Skipulag	  barnaverndarmála	  2012-‐2013-‐	  Barnaverndarstofa	  2014,	  2)	  	  

Þó	  að	  Barnaverndarstofa	  sé	  sjálfstæð	  stofnun	  samkvæmt	  lögum	  má	  efast	  um	  þetta	  

sjálfstæði	  í	  praxís.	  Hún	  ber	  lítil	  einkenni	  sjálfstæðrar	  stofnunnar.	  	  

Í	  annarri	  málsgrein	  5.gr	  Barnaverndarlaga	  nr.	  80/2002	  kemur	  fram	  að	  ráðuneytið	  beri	  

ábyrgð	  á	  stefnumótun	  í	  barnavernd	  en	  ráðuneytið	  ber	  einnig	  ábyrgð	  á	  því	  að	  það	  séu	  

stofnanir	  og	  heimili	  tiltæk	  til	  þess	  að	  veita	  börnum	  ákveðna	  þjónustu	  samanber	  1.	  

málsgrein	  79.gr	  laganna.	  Í	  4.	  mgr.	  5	  gr.	  barnaverndarlaga	  er	  Velferðarráðuneytinu	  falið	  

að	  hafa	  eftirlit	  með	  starfi	  Barnaverndarstofu.	  Ráðuneytið	  getur	  krafið	  

Barnaverndarstofu	  um	  upplýsingar	  um	  ákveðin	  mál	  á	  grundvelli	  kvartanna	  eða	  annarra	  

upplýsinga.	  (Lög	  nr	  80/2002)	  Vegna	  þessara	  heimildar	  sem	  ráðuneytið	  hefur	  fengið	  er	  

Barnaverndarstofa	  á	  ábyrgð	  ráðuneytisins	  og	  ráðherra.	  Þrátt	  fyrir	  þetta	  sjálfstæði	  á	  

Barnaverndarstofa	  í	  hefðbundnu	  stjórnsýslulegu	  sambandi	  við	  ráðuneytið.	  (Ómar	  H.	  

Kristmundsson	  tölvupóstur)	  	  

Þegar	  um	  framsal	  á	  þjónustu	  til	  einkaaðila	  ræðir	  eru	  málin	  aðeins	  öðruvísi.	  Einkaaðilinn	  

er	  ekki	  bundinn	  fyrirmælum	  löggjafans	  og	  er	  þess	  vegna	  fyrst	  og	  fremst	  á	  ábyrgð	  

framkvæmdarvaldsins.	  Þannig	  heldur	  ráðherra	  óskertri	  ábyrgð	  en	  ekki	  stjórntækjunum	  

sem	  hann	  hefur	  til	  að	  stýra	  innan	  ríkisins.	  (Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  231)	  
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Stjórntækin	  sem	  ráðherra	  hefur	  til	  afnota	  innan	  stjórnsýslunnar	  svo	  sem	  eftirlitsvald,	  

boðvald	  eða	  fjárveitingarvald	  eru	  ekki	  lengur	  til	  staðar	  þegar	  þjónusta	  hefur	  verið	  

framseld	  til	  einkaaðila,	  eða	  þau	  hafa	  veikst	  töluvert.	  Það	  eina	  sem	  ráðherra	  hefur	  til	  

þess	  að	  stýra	  verktakanum	  er	  samningurinn	  sem	  var	  gerður.	  Samningar	  eru	  tvíhliða	  

ferli	  en	  þar	  getur	  verktaki	  mögulega	  haft	  áhrif	  á	  framkvæmd	  verksins	  án	  þess	  að	  hann	  

beri	  hluta	  hinnar	  lýðræðislegu	  ábyrgðar,	  aðeins	  ráðherrann	  ber	  hana.	  (Gunnar	  Helgi	  

Kristinsson	  2007,	  231)	  Það	  getur	  verið	  erfitt	  fyrir	  ríkið	  að	  takast	  á	  við	  ábyrgð	  en	  þegar	  

þriðju	  aðilar	  koma	  til	  sögunnar	  verða	  málin	  töluvert	  flóknari.	  Ríkisstofnanir	  sem	  að	  

veita	  þjónustu	  beint	  með	  sínum	  eigin	  starfsmönnum	  hafa	  ákveðna	  kosti	  fram	  yfir	  þriðju	  

aðila.	  Þar	  eru	  allar	  færslur	  gerðar	  innan	  stigveldisins	  sem	  að	  eru	  meira	  samloðandi	  og	  

svara	  betur	  til	  miðlægrar	  stjórnar.	  Helstu	  kostir	  stigveldisins	  umfram	  markaðinn	  eru	  

fullkomnari	  boðskipti,	  formleg	  og	  óformleg,	  betri	  eftirlitstæki	  og	  betra	  andrúmsloft	  því	  

starfsmönnum	  er	  ekki	  sama	  um	  stofnunina.	  (Steinunn	  Jóhanna	  Bergmann	  2010,	  18)	  	  

Augljósar	  áskoranir	  og	  vandamál	  koma	  upp	  þegar	  að	  stjórnvöld	  fela	  sjálfstæðum	  

aðilum	  að	  framkvæma	  eitthverja	  þjónustu	  eða	  veita	  eitthver	  gæði.	  Stjórnvöld	  stjórna	  

þá	  ekki	  fullkomlega	  hvernig	  markmiðunum	  verður	  náð,	  sérstaklega	  þar	  sem	  að	  þrátt	  

fyrir	  að	  stjórnvöld	  færa	  vinnuna	  eitthvað	  annað	  þýðir	  ekki	  að	  þeir	  séu	  alveg	  lausir	  við	  

ábyrgð	  á	  frammistöðu	  hins	  aðilans.	  (Posner	  2002,	  524-‐	  525)	  Meginvandamál	  sem	  koma	  

upp	  þegar	  þriðju	  aðilar	  eru	  annars	  vegar	  stafa	  af	  dreifðu	  pólitísku	  valdi	  sem	  er	  bundið	  

inn	  í	  sambönd	  þriðju	  aðila.	  Þriðju	  aðilar	  hafa	  sjálfstæðann	  grunn	  af	  pólitísku	  valdi	  og	  

mögulega	  hafa	  þeir	  markmið	  og	  hagsmuni	  sem	  að	  rekast	  á.	  (Posner	  2002,	  525)	  

Stjórntækja	  sambönd	  eru	  best	  flokkuð	  sem	  samningsviðræðnasambönd	  þar	  sem	  þriðju	  

aðilar	  hafa	  oftast	  efri	  höndina	  í	  bæði	  stefnumótun	  og	  framkvæmd.	  

Þriðju	  aðilar	  geta	  haft	  áhrif	  á	  bæði	  setningu	  markmiða	  og	  einnig	  á	  framfylgni	  þeirra	  en	  

partur	  af	  þessum	  áhrifum	  er	  vegna	  þess	  að	  þeir	  hafa	  stjórn	  yfir	  björgum	  verkefnisins	  og	  

geta	  dregið	  sig	  til	  baka	  frá	  framkvæmd	  verksins.	  Auk	  þess	  sem	  að	  þeir	  hafa	  þessa	  

útgöngu	  leið	  hafa	  þeir	  áhrifamikla	  rödd	  í	  stefnusetningu.	  (Posner	  2002,	  525	  )	  	  

Þessi	  ábyrgðarvandamál	  leiða	  svo	  af	  sér	  annars	  konar	  vandamál	  til	  dæmis	  	  

frammistöðuvandamál.	  Helstu	  frammistöðuvandamálin	  eru:	  dreifð	  markmið	  (e.goal	  

diversion),	  fjárhagslegur	  óvæntur	  gróði	  (e.	  fiscal	  windfall),	  freistnivandi,	  öfugsnúnir	  
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fjárhagslegir	  hvatar	  og	  aðlöðun	  tækifærissinnaðra	  aðila	  (e.	  attraction	  of	  oppertunist	  

partners).	  (Posner	  2002,	  528)	  	  	  
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4 Rekstur	  meðferðaheimila	  á	  Íslandi	  
	  

Barnaverndarstofa	  er	  sjálfstæð	  ríkisstofnun	  sbr.	  7.gr	  barnaverndarlaga	  nr.	  80/2022	  og	  

heyrir	  undir	  yfirstjórn	  velferðarráðherra.	  

Barnaverndarstofa	  annast	  stjórnsýslu	  á	  því	  sviði	  sem	  barnaverndarlög	  ná	  til	  og	  vinnur	  

að	  samhæfingu	  og	  eflingu	  barnaverndarstarfs	  í	  landinu.	  Stofan	  á	  að	  vera	  ráðgefandi	  

um	  stefnumótun	  í	  málaflokkum	  til	  ráðherra.	  Starfsemi	  Barnaverndarstofu	  er	  

margvísleg	  en	  Barnaverndarstofa	  fer	  með	  yfirstjórn	  heimila	  og	  stofnana	  sem	  ríkinu	  ber	  

að	  sjá	  til	  að	  séu	  tiltæk.	  Öll	  starfsemi	  vistheimila,	  meðferðarheimila,	  hjálparstöðva,	  

sumarbúða	  o.s.frv.	  er	  háð	  leyfisveitingu	  Barnaverndarstofu.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  

1)	  Meðferðarheimili	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  eru	  þrjú,	  öll	  staðsett	  á	  

landsbyggðinni.	  Stuðlar	  eru	  einnig	  reknir	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  en	  þeir	  eru	  í	  

Grafarvogi.	  (Barnaverndarstofa	  Meðferðarheimili)	  Tvö	  meðferðarheimili	  eru	  rekin	  á	  

grundvelli	  þjónustusamnings	  en	  það	  eru	  Háholt	  og	  Laugaland.	  Stuðlar	  og	  Lækjarbakki	  

eru	  ríkisrekin.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  63)	  Í	  upphafi	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  meðferð	  

unglinga	  myndi	  hefjast	  á	  Stuðlum	  þar	  sem	  viðkomandi	  fengi	  greiningu	  á	  vandamálum	  

sínum	  og	  meðferð	  í	  allt	  að	  fjóra	  mánuði	  í	  senn.	  Aðeins	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  

viðkomandi	  færi	  í	  langtímameðferð	  ef	  greining	  leiddi	  í	  ljós	  að	  slíkt	  væri	  nauðsynlegt.	  

Samhliða	  Stuðlum	  væru	  því	  langtímameðferðarheimili	  rekin	  sem	  grundvölluðust	  á	  

þjónustusamningi	  rekstraraðila	  við	  Barnaverndarstofu	  og	  að	  þau	  meðferðarheimili	  

yrðu	  fjölskyldurekin	  og	  meðferðaraðilar	  og	  sjúklingur	  byggju	  undir	  sama	  þaki.	  

(Barnaverndarstofa	  2000,	  4)	  	  

Öll	  þessi	  meðferðarheimili	  lúta	  faglegu	  og	  fjárhagslegu	  eftirliti	  Barnaverndarstofu.	  

(Barnaverndarstofa	  2014,	  63)	  Eftirlit	  Barnaverndarstofu	  felst	  í	  innra	  eftirliti	  en	  

Velferðarráðuneytið	  ber	  ábyrgð	  á	  ytra	  eftirliti.	  Í	  innra	  eftirliti	  felst	  að	  starfsmaður	  frá	  

Barnaverndarstofu	  fer	  í	  þrjár	  heimsóknir	  á	  ári	  hverju	  á	  hvert	  meðferðarheimili	  auk	  þess	  

á	  hann	  að	  vera	  í	  reglulegu	  sambandi	  við	  meðferðarheimilin	  í	  síma	  eða	  í	  tölvupósti.	  Með	  

þessu	  á	  starfsemi	  heimilanna	  að	  vera	  skoðuð,	  mat	  lagt	  á	  hvernig	  börnunum	  gengur,	  

rætt	  um	  innra	  starf	  við	  meðferðaraðila	  en	  einnig	  rætt	  við	  vistmenn	  og	  þeim	  gefið	  

kostur	  á	  að	  tjá	  sig	  um	  eigin	  líðan,	  meta	  framfarir	  o.s.frv	  með	  viðhorfskönnun.	  Að	  

heimsókn	  lokinni	  er	  svo	  gerð	  skýrsla.	  Með	  ytra	  eftirliti	  er	  átt	  við	  það	  eftirlit	  sem	  að	  
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ráðuneytið	  ber	  ábyrgð	  á	  en	  í	  því	  felst	  heimsókn	  óháðs	  sérfræðings	  á	  meðferðarheimilin	  

að	  lágmarki	  einu	  sinni	  á	  ári.	  Sérfræðingurinn	  á	  að	  leitast	  eftir	  því	  að	  gefa	  börnunum	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  tjá	  sig	  og	  segja	  frá	  aðbúnaði	  og	  líðan	  sinni,	  þó	  í	  samræmi	  við	  aldur	  

og	  þroska	  hvers	  barns	  en	  í	  samræmi	  við	  markmið	  vistunarinnar.	  (Barnaverndarstofa	  

2014,	  85)	  Í	  framhaldi	  af	  því	  eru	  síðan	  tekin	  viðtöl	  við	  forráðamenn	  viðkomandi	  barna	  

og	  einnig	  eru	  tekin	  viðtöl	  við	  starfsfólk	  Barnaverndarstofu	  og	  fulltrúa	  

Barnaverndarnefndar	  þegar	  ástæða	  þykir	  til.	  Hann	  sendir	  svo	  inn	  sínar	  úttektir	  eftir	  

skoðun	  og	  kynnir	  þær	  síðan	  fyrir	  Velferðarráðuneytinu.	  Hann	  kemur	  með	  ábendingar	  

sem	  ráðuneytið	  fer	  yfir	  og	  að	  því	  loknu	  er	  fundað	  með	  Barnaverndarstofu	  og	  

forstöðumönnum	  heimilanna	  eftir	  atvikum.	  Þar	  eru	  niðurstöður	  kynntar	  og	  í	  framhaldi	  

grípur	  Barnaverndarstofa	  til	  aðgerða	  ef	  við	  á.	  Ef	  að	  það	  er	  talin	  þörf	  á	  því	  er	  fundað	  

aftur	  með	  Barnaverndarstofu.	  (Viðtal	  við	  Ingibjörgu	  Broddadóttur,	  13.apríl	  2015)	  	  

Forstöðumenn	  Barnaverndarstofu	  eru	  skipaðir	  af	  ráðherra	  en	  ráðherra	  ákveður	  einnig	  

aðsetur	  stofunnar.	  (Lög	  nr.	  80/2002)	  Forstöðumennirnir	  eru	  skipaðir	  til	  	  

fimm	  ára	  í	  senn	  samanber	  lög	  um	  réttindi	  og	  skyldur	  opinberra	  starfsmanna	  nr.	  

70/1996	  (Steinunnn	  Jóhanna	  Bergmann	  2010,	  18)	  

Miklar	  breytingar	  hafa	  átt	  sér	  stað	  á	  undanförnum	  árum	  á	  starfsumhverfi	  ríkisstofnana.	  

Aukin	  áhersla	  hefur	  verið	  lögð	  á	  að	  auka	  hagkvæmni	  og	  skilvirkni	  í	  ríkisrekstri.	  Þetta	  

hefur	  meðal	  annars	  verið	  gert	  með	  því	  að	  flytja	  verkefni	  til	  einkaaðila	  og	  bjóða	  út	  

rekstrarverkefni.	  Barnaverndarstofa	  hefur	  starfað	  í	  anda	  þessara	  breytinga.	  

(Barnaverndarstofa	  2000,	  ix)	  Samkvæmt	  reglugerð	  um	  Barnaverndarstofu	  er	  stofunni	  

gert	  að	  hafa	  yfir	  umsjón	  og	  eftirlit	  með	  þeim	  stofnunum	  og	  heimilum	  sem	  að	  ríkið	  

rekur	  eða	  styrkir	  fyrir	  börn.	  Einnig	  ber	  stofnuninni	  að	  hafa	  fjárhagslegt	  og	  faglegt	  eftirlit	  

með	  starfsemi	  þessara	  stofnana	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  og	  að	  hafa	  yfirsýn	  yfir	  þau	  

vistunarúrræði	  sem	  eru	  til	  að	  hverju	  sinni	  og	  hvernig	  þau	  eru	  nýtt.	  (Barnaverndarstofa	  

2000,	  16)	  Síðan	  1995	  hafa	  meðferðarheimili	  verið	  rekin	  á	  grundvelli	  þjónustusamninga	  

við	  Barnaverndarstofu	  þá	  var	  24%	  af	  heildarrekstarkostnaði	  kostnaður	  vegna	  

meðferðaheimila	  sem	  starfrækt	  voru	  samkvæmt	  þjónustusamningi.	  Árið	  1999	  var	  þessi	  

tala	  orðin	  töluvert	  hærri	  og	  en	  þá	  var	  70%	  af	  heildarrekstrarkostnaði	  meðferðaheimilla	  

vegna	  einkarekinna	  heimila	  með	  þjónustusamning.	  (Barnaverndarstofa	  2000,	  54	  )	  	  
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Í	  ársskýrslu	  Barnaverndarstofu	  fyrir	  árið	  2013	  koma	  fram	  ítarlegar	  upplýsingar	  um	  

skiptingu	  útgjalda	  stofnunarinnar.	  Mikið	  af	  nýjum	  verkefnum	  hafa	  bæst	  við	  starfsemina	  

eins	  og	  til	  dæmis	  fjölkerfameðferð	  og	  stofnanir	  eins	  og	  Barnahús	  og	  því	  eru	  þar	  

töluvert	  fleiri	  útgjaldaliðir	  en	  áður.	  Árið	  2013	  var	  kostnaður	  vegna	  einkarekinna	  

meðferðarheimila	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  tæplega	  219	  m.	  kr.	  sem	  gerir	  um	  20,4%	  

af	  heildarrekstrarkostnaði	  Barnaverndarstofu.	  Rekstrarkostnaður	  Stuðla	  var	  250,6	  m.	  

kr.	  sem	  gerir	  um	  23,4%	  af	  rekstrarfénu.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  3)	  Rekstarkostnaður	  

Lækjarbakka	  var	  rúmlega	  134	  m.kr	  sem	  gerir	  12,6%	  af	  rekstarfénu.	  	  

Barnaverndarstofa	  innleiddi	  fjölkerfameðferðina	  MST	  í	  lok	  2008.	  Sú	  meðferð	  hefur	  

breytt	  miklu	  í	  meðferð	  barna	  með	  hegðunarerfiðleika	  og	  fyrir	  þau	  sem	  eru	  í	  

vímuefnaneyslu.	  Í	  ársskýrslum	  Barnaverndarstofu	  hefur	  töluvert	  verið	  fjallað	  um	  þá	  

staðreynd	  að	  eftirspurn	  eftir	  stofnanameðferð	  fer	  minnkandi	  með	  árunum.	  Aukin	  fjöldi	  

barna	  gegnst	  nú	  undir	  MST	  meðferð,	  en	  þar	  eru	  barn	  og	  fjölskylda	  aðstoðuð	  á	  heimili	  

sínu	  og	  í	  nánasta	  umhverfi	  barnsins.	  Slík	  meðferð	  dróg	  úr	  þörf	  á	  meðferðarstarfi	  á	  

meðferðarstofnunum	  og	  hefur	  börnum	  á	  stuðlum	  og	  öðrum	  meðferðarheimilum	  

fækkað.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  XIV	  og	  Ríkisendurskoðun	  2011,7)	  

	  

4.1 Saga	  meðferðarheimila	  og	  barnaverndarmála	  	  

Almenn	  umræða	  um	  barnavernd	  á	  Íslandi	  og	  það	  sem	  í	  henni	  felst	  hefur	  verið	  lítil	  hér	  á	  

landi.	  Fyrstu	  barnaverndarlögin	  voru	  ekki	  sett	  fyrr	  en	  árið	  1932	  (Barnaverndarstofa	  

2004,	  6)	  og	  ríkisstofnunin	  Barnaverndarstofa	  hóf	  ekki	  störf	  fyrr	  en	  1995.	  

(Barnaverndarstofa	  2004,	  8)	  Fyrir	  stofnun	  Barnaverndarstofu	  voru	  flest	  

meðferðarheimilin	  ríkisrekin.	  (Ríkisendurskoðun	  2014,	  11)	  Margar	  slæmar	  frásagnir	  

hafa	  fylgt	  sumum	  þeirra	  og	  var	  mikið	  ábótavant	  á	  mörgum	  heimilanna.	  	  

Heyrnaleysingjaskólinn	  í	  Reykjavík	  tók	  til	  starfa	  1909	  og	  starfaði	  allt	  til	  ársins	  2002.	  

Skólinn	  var	  fyrir	  heyrnalaus	  og	  heyrnaskert	  börn	  og	  er	  ein	  af	  þeim	  elstu	  vistheimila	  

stofnunum	  ríkisins.	  (Forsætisráðuneytið	  2009,	  10)1	  Samtök	  vistheimilabarna	  telja	  að	  

kynferðisleg	  misnotkun	  og	  þöggun	  hafi	  fylgt	  sögu	  skólans	  frá	  upphafi	  en	  það	  tímabil	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Footnote	  notað	  til	  þess	  að	  aðgreina	  skýrslur.	  
1	  Skýrsla	  nr.1	  
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spannar	  tæplega	  100	  ár.	  (Elsa	  Björnsdóttir	  2012,	  Kynferðislegt	  ofbeldi	  innan	  samfélags	  

heyrnarlausra	  og	  þöggun	  þess)	  	  

Í	  áfangaskýrslu	  nr.	  1	  á	  vegum	  nefndar	  um	  vist	  og	  meðferðarheimili	  sem	  var	  skipuð	  

samkvæmt	  lögum	  nr.26/2007	  kemur	  þó	  fram	  að	  hlutirnir	  hafi	  ekki	  verið	  svo	  slæmir	  á	  

umræddu	  heimili,	  þó	  væru	  meiri	  líkur	  en	  minni	  á	  að	  á	  ákveðnum	  tímabilum	  hefðu	  

sumir	  nemendur	  skólans	  sætt	  kynferðislegu	  ofbeldi	  af	  hálfu	  annarra	  nemenda	  og	  

utanaðkomandi	  einstaklinga.	  (Forsætisráðuneytið	  2009,	  40)2	  Kumbravogur	  við	  

Stokkseyri	  hóf	  starfsemi	  sína	  árið	  1945	  á	  vegum	  Reykjavíkurborgar.	  Kumbravogur	  var	  

fyrsta	  uppeldisstofnunin	  sem	  var	  rekin	  allt	  árið	  um	  kring.	  Ellefu	  árum	  síðar	  var	  

starfsemin	  flutt	  í	  Reykjahlíð	  og	  Vistheimilið	  Reykjahlíð	  í	  Mosfellssveit	  tók	  við	  og	  var	  

rekið	  á	  árunum	  1956-‐1972.	  (Forsætisráðuneytið	  2008,	  204)	  Heimilið	  var	  fyrir	  börn	  á	  

aldrinum	  sjö	  ára	  til	  fjórtán	  ára.	  Í	  heildina	  á	  litið	  var	  eftirlit	  með	  stofnuninni	  mjög	  

ábótavant,	  bæði	  innra	  eftirlit	  svo	  sem	  eftirlit	  barnaverndar	  og	  eftirlit	  Mosfellsbæjar.	  

(Forsætisráðuneytið	  2009,	  26-‐27)3	  Á	  einu	  tímabili	  voru	  meiri	  líkur	  en	  minni	  að	  

vistmenn	  hefðu	  orðið	  fyrir	  kynferðislegu	  ofbeldi.	  (Forsætisráðuneytið	  2009,	  25)4	  

Önnur	  barnaheimili	  sem	  voru	  rekin	  á	  svipuðum	  tíma	  voru	  meðal	  annars	  

Upptökuheimili	  ríkisins	  frá	  1945,	  Heimavistarskólinn	  að	  Jaðri	  frá	  1946,	  Silungapollur	  frá	  

1950	  og	  Skólaheimilið	  Bjarg	  frá	  1965.	  (Forsætisráðuneytið	  2009,	  6)5	  

Lög	  nr.	  58/1992	  tóku	  gildi	  í	  Janúar	  1993	  en	  með	  þeim	  fluttist	  yfirstjórn	  

barnaverndamála	  frá	  Menntamálaráðuneytinu	  til	  Félagsmálaráðuneytisins.	  Hagsýslu	  

ríkisins	  var	  þá	  falið	  að	  gera	  úttekt	  á	  málaflokknum.	  Niðurstöður	  skýrslunar	  voru	  birtar	  í	  

lok	  árs	  1993	  og	  þar	  kom	  meðal	  annars	  fram	  að	  brýn	  þörf	  væri	  á	  endurskipulagningu	  

barnaverndamála	  þar	  sem	  að	  stjórnsýslu	  málaflokksins	  væri	  verulega	  ábótavant.	  

Þáverandi	  meðferðarkerfi	  væri	  gallað	  og	  rekstur	  ósveigjanlegur	  og	  nýting	  og	  

rekstarform	  meðferðarheimila	  ófullnægjandi,	  rekstrarkostnaður	  hár	  og	  iðulega	  farið	  

yfir	  fjárheimildir.	  (Barnaverndarstofa	  2000,	  2)	  Tillögur	  voru	  settar	  fram	  til	  umbóta	  og	  

fjlótlega	  var	  Barnaverndarstofa	  stofnuð.	  Með	  tilkomu	  hennar	  hófst	  markvisst	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Skýrsla	  nr.1	  
3	  Skýrsla	  nr.2	  
4	  Skýrsla	  nr.2	  	  
5	  Skýrsla	  nr.	  2	  	  
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umbótastarf	  í	  barnaverndarmálum	  á	  þeim	  sviðum	  sem	  ríkið	  ber	  ábyrgð	  á.	  

(Barnaverndarstofa	  2000,	  ix)	  Árið	  1995	  voru	  ríkisrekin	  meðferðarheimili	  í	  yfirgnæfandi	  

meirihluta	  en	  með	  tilkomu	  Barnaverndarstofu	  og	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  snerist	  dæmið	  

við	  alveg	  til	  ársins	  2010.	  Með	  tímabundnum	  þjónustusamningum	  var	  talið	  að	  

meðferðarkerfið	  yrði	  sveigjanlegra	  og	  gæti	  betur	  brugðist	  við	  breyttri	  eftirspurn.	  En	  á	  

árunum	  fyrir	  2010	  skiluðu	  þjónustusamningar	  mikilli	  hagkvæmni	  þar	  sem	  að	  hægt	  var	  

að	  koma	  upp	  mörgum	  meðferðarheimilum	  á	  stuttum	  tíma	  til	  þess	  að	  taka	  á	  móti	  

börnum	  þar	  sem	  að	  eftirspurn	  jókst	  mjög	  við	  hækkun	  sjálfræðisaldursins.	  Fimm	  

ríkisreknum	  meðferðarstofnunum	  var	  lokað	  og	  ein	  ný	  stofnun	  sett	  á	  laggirnar	  en	  alls	  

var	  8	  meðferðarheimilum	  komið	  upp	  á	  þessum	  tíma.	  (Bragi	  Guðbrands	  -‐	  glærur	  glæra	  

5	  )	  Með	  tilkomu	  þessa	  nýja	  fyrirkomulags	  varð	  einnig	  meðal	  nýting	  vistrýma	  betri	  en	  

hún	  fór	  úr	  tæplega	  60%	  árið	  1992	  og	  upp	  í	  90%	  árið	  2000.	  Einnig	  stuðlaði	  þetta	  breytta	  

rekstrarform	  að	  því	  að	  hvert	  rými	  kostaði	  minna	  og	  Barnaverndarstofa	  áætlaði	  að	  um	  

það	  bil	  130.m.kr	  sparnaður	  hefði	  náðst	  árlega	  fyrir	  ríkið.	  (Ríkisendurskoðun	  2014,	  11-‐

12)	  

4.1.1 Nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  
	  

Rætur	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  má	  rekja	  til	  efnahagslegs	  samdráttar	  á	  8.	  áratugnum.	  

Nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  kom	  til	  vegna	  töluverðrar	  gremju	  vegna	  kostnaðar	  og	  lélegrar	  

skilvirkni	  ríkisstofnana	  og	  vegna	  tiltölulega	  nýlegrar	  trúar	  á	  frjálslyndar	  

efnahagskenningar.	  Stjórnvöld	  víðsvegar	  um	  heim	  fóru	  því	  að	  breyta	  starfsaðferðum	  

sínum	  meðal	  annars	  með	  því	  að	  draga	  úr	  miðstýringu,	  minnka,	  einkavæða	  og	  minnka	  

lagskiptingu.	  (Salamon	  2002,	  1)	  Ísland	  er	  engin	  undanþága	  frá	  þessu.	  Nýskipan	  í	  

ríkisrekstri	  var	  samþykkt	  að	  tillögu	  fjármálaráðherra	  á	  ríkisstjórnarfundi	  árið	  1995.	  

(Fjármálaráðuneytið	  1996,	  1)	  En	  með	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  átti	  meðal	  annars	  að	  gera	  

stjórnsýsluna	  virkari,	  sveigjanlegri	  og	  gagnsærri.	  (Greinagerð	  fjárlagafrumvarps	  2014)	  	  

Áður	  fyrr	  voru	  það	  yfirleitt	  stjórnvöld	  og	  ríkisstofnanir	  sem	  að	  veittu	  gæði	  og	  þjónustu	  

en	  með	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  hafa	  komið	  ný	  tól	  til	  sögunnar	  sem	  koma	  með	  nýjar	  leiðir	  

til	  þess	  að	  veita	  þessi	  gæði	  og	  þjónustu.	  (Salamon	  2002,	  2)	  Þessi	  nýju	  tól	  hafa	  skapað	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  aðlaga	  þjónustu	  betur	  að	  vandamálum	  hverju	  sinni	  og	  fá	  fleiri	  til	  
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þess	  að	  sinna	  opinberum	  verkefnum	  og	  mæta	  þörfum	  almennings.	  (Salamon	  2002,	  6)	  

Með	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  hefur	  áherslan	  á	  einka	  vs	  opinbert	  horfið	  og	  í	  staðinn	  hefur	  

verið	  lagt	  áherslu	  á	  einka	  +	  opinbert.	  (Salamon	  2002,	  14)	  	  

	  

Nýskipan	  í	  ríkisrekstri:	  

Fókusinn	  hefur	  farið	  frá:	   Til:	  
Klassísk	  opinber	  stjórnun	   Nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  
Prógram/Stofnun	   Tæki	  	  
Stigveldi	  	   Kerfi	  
Einka	  vs	  Opinbert	   Einka	  +	  Opinbert	  
Skipun	  og	  stjórnun	   Samningar	  og	  sannfæring	  	  

Stjórnunarhæfileikar	  
Hæfileikar	  til	  þess	  að	  fá	  fólk	  til	  
þátttöku	  

Mynd	  4.	  (Salamon	  2002,	  9)	  

Á	  grunni	  stefnunnar	  sem	  var	  mótuð	  1995	  um	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  hefur	  verið	  mörkuð	  

ný	  stefna	  í	  umbótar-‐	  og	  hagræðingarmálum	  ríkisins,	  sú	  stefna	  ber	  nafnið	  árangursríkur	  

ríkisrekstur	  og	  eru	  kjörorð	  hennar	  skilvirk	  þjónusta	  á	  einfaldan	  og	  hagkvæman	  hátt.	  

Stöðugt	  er	  þó	  unnið	  að	  umbótum	  sem	  snúa	  að	  innri	  rekstri	  ríkisins	  og	  stjórnarháttum	  

þess.	  Stefnan	  um	  árangursríkan	  ríkisrekstur	  byggir	  á	  fimm	  meginmarkmiðum	  sem	  lúta	  

að	  skipulagi	  ríkisreksturs,	  stjórnháttum	  ríkisins,	  fjármálastjórnun,	  starfsmannastjórnun	  

og	  samskiptum	  ríkis-‐	  og	  einkamarkaðarins.	  (Ríkiskassinn	  Stjórnarhættir)	  	  

Áskoranir	  í	  tengslum	  við	  nýskipan	  í	  ríkisrekstri	  koma	  fram	  til	  lengri	  tíma	  litið,	  ekki	  

aðeins	  fyrir	  stjórnvöld	  heldur	  fyrir	  samfélagið	  allt	  í	  heild	  sinni.	  Þessar	  áskoranir	  lúta	  að	  

ábyrgð,	  stjórnun	  og	  eftirfylgni.	  Stjórnunarleg	  ábyrgð	  stjórnvalda	  eykst	  og	  því	  hafa	  

margir	  gripið	  til	  þess	  að	  nota	  frekar	  orðið	  opinberir	  stjórnhættir	  heldur	  en	  ríkisrekstur.	  

IBM	  Center	  for	  Business	  of	  Government	  hefur	  greint	  aukna	  þörf	  á	  samstarfi	  á	  milli	  

stofnana	  og	  aukna	  þörf	  fyrir	  skilvirkt	  samstarf	  vegna	  alþjóðavæðingar	  og	  alþjóðlegra	  

skuldbindinga.	  (Arnar	  Jónsson	  og	  Arnar	  Pálsson	  2007,	  270)	  En	  IBM	  er	  stofnun	  sem	  að	  

hjálpar	  opinberum	  stofnunum	  að	  bæta	  sig	  og	  stjórnun	  sína	  meðal	  annars.	  (IBM)	  Vegna	  

þessa	  fjölgar	  nú	  þeim	  tilvikum	  þar	  sem	  að	  opinberir	  aðilar	  þurfa	  að	  starfa	  saman	  þvert	  

á	  stofnanir,	  skiptingu	  málaflokka	  milli	  ráðuneyta	  og	  skiptingu	  á	  milli	  stjórnstiga.	  (Arnar	  

Jónsson	  og	  Arnar	  Pálsson	  2007,	  270)	  
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Barnaverndarstofa	  var	  meðal	  annars	  ein	  af	  þeim	  ríkisstofnunum	  sem	  voru	  í	  fararbroddi	  

í	  þessum	  endurbótum.	  Fimm	  ríkisreknum	  meðferðarheimilum	  var	  lokað	  á	  árunum	  

1995-‐2000	  og	  á	  tímabili	  voru	  alls	  átta	  meðferðarheimili	  rekin	  af	  einkaaðilum	  

samkvæmt	  þjónustusamningi	  við	  Barnaverndarstofu.	  (Steinunn	  Jóhanna	  Bergmann	  

2010,	  7).	  	  

	  

4.2 Stuðlar	  
	  
Árið	  1994	  var	  Unglingaheimili	  ríkisins	  lagt	  niður	  og	  Meðferðastöð	  ríkisins	  fyrir	  unglina	  

(MRU)	  tók	  til	  starfa.	  (Barnaverndarstofa	  2000,	  fyrsti	  hluti	  4)	  Tveimur	  árum	  síðar	  eða	  

1996	  flutti	  stofnunin	  í	  nýtt	  húsnæði	  og	  fékk	  þá	  nafnið	  Stuðlar.	  Meðferðarstöðin	  Stuðlar	  

starfar	  á	  grundvelli	  barnavendarlaga.	  	  

Stuðlar	  er	  úrræði	  fyrir	  unglinga	  á	  aldrinum	  12-‐18	  ára	  sem	  glíma	  meðal	  annars	  við	  

vímuefnavanda	  og	  hegðunarörðugleika.	  (Stuðlar	  Spurningar	  og	  svör	  um	  Stuðla)	  

Starfsemi	  Stuðla	  skiptist	  í	  tvennt	  en	  þar	  er	  meðferðardeild	  þar	  sem	  er	  boðið	  upp	  á	  

eftirmeðferð	  að	  vistun	  lokinni	  og	  neyðarvistun.	  Sérhæfð	  greining	  og	  meðferð	  fara	  fram	  

á	  meðferðardeild	  og	  að	  meðferð	  lokinni	  er	  boðið	  upp	  á	  eftirmeðferð.	  Meðferð	  á	  

meðferðardeild	  er	  að	  jafnaði	  6-‐8	  vikur.	  Stuðlar	  hafa	  rými	  fyrir	  8	  unglinga	  í	  senn	  á	  

meðferðardeild.	  (Barnaverndarstofa	  Stuðlar)	  Barnavendarnefnd	  í	  sveitarfélagi	  barns	  

sækir	  um	  vistun	  í	  samráði	  við	  forráðamenn	  og	  er	  vistun	  ekki	  háð	  því	  að	  barn	  

samþykki.(Barnaverndarstofa	  2000,	  annar	  hluti	  64)	  Neyðarvistun	  er	  staður	  til	  þess	  að	  

binda	  enda	  á	  skaðlega	  hegðun	  ungmenna.	  Lögregla	  í	  samráði	  við	  Barnaverndarstofu	  

eða	  barnavernd	  geta	  vistað	  unglinga	  þar	  vegna	  ýmissa	  mála	  svo	  sem	  ofbeldis,	  

stjórnleysis	  í	  neyslu	  eða	  óupplýstra	  afbrota.	  Ekki	  þarf	  samþykki	  forsjáraðila	  eða	  barns	  

til	  þess	  að	  Barnaverndarnefnd	  eða	  lögregla	  í	  samráði	  við	  Barnaverndarnefnd	  geti	  vistað	  

barn	  á	  lokaðri	  deild.	  Í	  neyðarvistun	  er	  pláss	  fyrir	  fimm	  unglinga	  í	  senn	  og	  

hámarksvistunartími	  er	  14	  dagar.	  (Stuðlar	  Neyðarvistun)	  	  

Stuðlar	  er	  ríkisrekin	  stofnun	  og	  lýtur	  faglegu	  og	  fjárhagslegu	  eftirliti	  Barnaverndarstofu.	  

(Barnaverndarstofa	  2014,	  63)	  
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4.2.1 Stuðlar	  -‐	  ábyrgð:	  
	  
Meðferðarheimilið	  Stuðlar	  er	  ríkisrekin	  stofnun	  og	  er	  undirstofnun	  Barnaverndarstofu.	  

Barnaverndarstofa	  samkvæmt	  19.greinar	  reglugerðar	  um	  Barnaverndarstofu	  skal	  hafa	  

fjárhagslegt	  og	  faglegt	  eftirlit	  með	  starfsemi	  meðferðarstofnana	  og	  þar	  með	  talið	  með	  

Stuðlum.	  (Reglugerð	  um	  Barnaverndarstofu)	  	  

Velferðarráðuneytið	  ber	  ábyrgð	  á	  stefnumótun	  í	  barnavernd	  og	  hefur	  eftirlit	  með	  starfi	  

Barnaverndarstofu.	  Samkvæmt	  79.gr	  Barnaverndarlaga	  er	  það	  á	  ábyrgð	  

Velferðarráðuneytisins	  að	  til	  séu	  tiltækar	  stofnanir	  til	  þess	  að	  taka	  veita	  börnum	  

móttöku	  í	  bráðatilvikum	  og	  tryggja	  öryggi	  barnanna	  vegna	  meintra	  afbrota	  þeirra	  eða	  

vegna	  hegðunarerfiðleika.	  Einnig	  þarf	  að	  vera	  hægt	  að	  greina	  börn	  sem	  þurfa	  

sérhæfðari	  meðferð	  en	  einnig	  þarf	  að	  vera	  til	  stofnun	  til	  þess	  að	  veita	  börnum	  

sérhæfða	  meðferð	  sem	  eru	  með	  alvarlega	  hegðunarerfiðleika,	  hafa	  framið	  afbrot	  eða	  

eru	  í	  vímuefnaneyslu.	  (Lög	  nr.80/2002)	  En	  Barnaverndarstofa	  annast	  í	  umboði	  

Velferðarráðuneytisins	  uppbyggingu	  slíkra	  stofnana.	  Barnaverndarstofa	  getur	  þar	  af	  

leiðandi	  falið	  öðrum	  aðila	  rekstur	  á	  stofnun	  sem	  tiltæk	  þarf	  að	  vera	  á	  grundvelli	  

þjónustusamnings.	  	  

Þannig	  er	  ekki	  gerður	  greinarmunur	  á	  ábyrgð	  opinberra	  aðila	  á	  milli	  stofnunar	  sem	  

Barnaverndarstofa	  setur	  á	  stofn	  og	  rekur	  sem	  undirstofnun	  eins	  og	  Stuðla	  eða	  

meðferðarheimilis	  sem	  rekið	  er	  samkvæmt	  þjónustusamningi	  á	  milli	  stofunnar	  og	  

rekstraraðila	  eins	  og	  Háholt	  sbr.	  3.	  mgr.	  79.	  gr."	  (Viðtal	  Ingibjörgu	  Broddadóttur,	  

13.apríl	  2015)	  	  

	  

4.3 Háholt	  
	  
Árið	  1999	  í	  ársbyrjun	  tók	  meðferðar-‐	  og	  skólaheimilið	  Háholt	  til	  starfa.	  Heimilið	  er	  

staðsett	  í	  Skagafirði	  í	  um	  það	  bil	  6	  km	  fjarlægð	  frá	  Varmárhlíð,	  22	  km	  frá	  Sauðárkróki	  

og	  í	  um	  300	  km.	  fjarlægð	  frá	  Reykjavík.	  Háholt	  í	  Skagafirði	  er	  rekið	  á	  grundvelli	  

þjónustusamnings	  og	  lýtur	  faglegu	  og	  fjárhagslegu	  eftirliti	  Barnaverndarstofu.	  

(Barnaverndarstofa	  2014,	  63)	  Í	  Háholti	  starfa	  11	  starfsmenn	  í	  8,86	  stöðugildum	  sem	  

ganga	  vaktir	  auk	  þess	  er	  sálfræðingur	  í	  hlutastarfi	  og	  einn	  kennari	  í	  40%	  stöðugildi	  á	  
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vegum	  Varmahlíðarskóla.	  Þeir	  sem	  fá	  vistun	  í	  Háholti	  eru	  kallaðir	  nemendur.	  

Nemendurnir	  eiga	  allir	  það	  sameiginlegt	  að	  eiga	  við	  alvarlegann	  hegðunarvanda	  að	  

stríða.	  Í	  einstaka	  tilfellum	  dvelja	  nemendur	  á	  Háholti	  sem	  dæmdir	  hafa	  verið	  til	  

fangelsisvistar	  en	  samkvæmt	  samkomulagi	  sem	  Fangelsismálastofnun	  og	  

Barnaverndastofa	  gerðu	  á	  milli	  sín	  stendur	  unglingum	  það	  til	  boða	  að	  taka	  út	  dóm	  sinn	  

á	  meðferðarheimilum	  Barnaverndarstofu.	  En	  á	  Háholti	  er	  mest	  öryggisgæsla	  allra	  

meðferðarheimila	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu.	  (Jón	  Björnsson	  2007,	  30)	  

Það	  er	  hlutverk	  barnaverndanefnda	  að	  sækja	  um	  meðferð	  fyrir	  unglinga	  en	  ákvörðun	  

er	  svo	  tekin	  af	  Barnaverndarstofu	  í	  samráði	  við	  Barnaverndarnefnd	  um	  hver	  hlýtur	  

vistun	  í	  Háholti.	  (Barnaverndarstofa	  Háholt)	  

Þeir	  einstaklingar	  sem	  dvelja	  í	  Háholti	  eru	  á	  aldrinum	  15-‐18	  ára	  og	  dvalartími	  er	  

venjulega	  6	  mánuðir.	  Meðferðin	  sem	  á	  sér	  stað	  er	  einstaklingsbundin.	  

(Barnaverndarstofa	  Háholt)	  	  

	  

4.3.1 Háholt-‐	  ábyrgð	  
	  
Þegar	  þjónusta	  er	  framseld	  til	  einkaaðila	  líkt	  og	  Barnaverndarstofa	  framselur	  til	  Háholts	  	  

gildir	  ekki	  það	  sama	  og	  um	  opinberar	  stofnanir.	  Einkaaðilar	  eru	  ekki	  bundnir	  

fyrirmælum	  löggjafans	  og	  þess	  vegna	  fyrst	  og	  fremst	  á	  ábyrgð	  framkvæmdarvaldsins.	  Á	  

þann	  hátt	  heldur	  ráðherra	  óskertri	  ábyrgð,	  en	  þó	  ekki	  stjórntækjunum	  sem	  hann	  getur	  

notað	  innan	  ríkisins.	  (Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  231)	  Stjórntækin	  sem	  ráðherra	  

hefur	  til	  afnota	  innan	  stjórnsýslunnar	  svo	  sem	  eftirlitsvald,	  boðvald	  eða	  

fjárveitingarvald	  eru	  ekki	  lengur	  til	  staðar	  þegar	  þjónusta	  hefur	  verið	  framseld	  til	  

einkaaðila,	  eða	  þau	  hafa	  veikst	  töluvert.	  Það	  eina	  sem	  ráðherra	  hefur	  til	  þess	  að	  stýra	  

verktakanum	  er	  samningurinn	  sem	  var	  gerður.	  Samningar	  eru	  tvíhliða	  ferli	  en	  þar	  getur	  

verktaki	  mögulega	  haft	  áhrif	  á	  framkvæmd	  verksins	  án	  þess	  að	  hann	  beri	  hluta	  hinnar	  

lýðræðislegu	  ábyrgðar,	  aðeins	  ráðherrann	  ber	  hana.	  (Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  

232)	  Þetta	  þýðir	  til	  dæmis	  að	  ef	  að	  Háholt	  skilar	  ekki	  viðunandi	  árangri	  þá	  er	  það	  í	  raun	  

ráðherrann	  sem	  ætti	  að	  bera	  ábyrgðina	  en	  ekki	  forstöðumaður	  Háholts.	  Ekki	  eru	  

nægjanleg	  lög	  og	  reglugerðir	  sem	  að	  tryggja	  það	  að	  stjórnvöld	  fari	  með	  raunverulegt	  
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vald	  og	  því	  er	  mögulegt	  að	  umboðsvandi	  sé	  til	  staðar.	  	  (Steinunn	  Jóhanna	  Bergmann	  

2010,	  80)	  	  

Einnig	  þegar	  um	  þjónustusamninga	  ræðir	  eru	  línurnar	  á	  milli	  þess	  opinbera	  og	  einka	  

orðnar	  óskýrari	  sem	  getur	  valdið	  ruglingi	  fyrir	  varðandi	  hver	  það	  er	  sem	  á	  að	  bera	  

ábyrgðina	  og	  hvernig	  hlutirnir	  eru	  fjármagnaðir.	  Þetta	  er	  ekki	  aðeins	  ruglingslegt	  fyrir	  

þá	  sem	  vinna	  í	  kerfinu	  heldur	  einnig	  fyrir	  almenning	  og	  viðskiptavini	  þar	  sem	  að	  

almenningur	  er	  ekki	  endilega	  viss	  um	  það	  hver	  ber	  ábyrgðina	  og	  eru	  þar	  að	  leiðandi	  

óvissir	  hvert	  þeiri	  eigi	  að	  beina	  spurningum	  sínum	  og	  kvörtunum.	  (Salamon	  2002,	  330)	  

	  

4.4 Samanburður	  
	  
Í	  upphafi	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  meðferð	  unglinga	  myndi	  hefjast	  á	  Stuðlum	  þar	  sem	  

viðkomandi	  fengi	  greiningu	  á	  vandamálum	  sínum	  og	  meðferð	  í	  allt	  að	  fjóra	  mánuði	  í	  

senn.	  Aðeins	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  viðkomandi	  færi	  í	  langtímameðferð	  ef	  greining	  

leiddi	  í	  ljós	  að	  slíkt	  væri	  nauðsynlegt.	  Samhliða	  Stuðlum	  væru	  því	  

langtímameðferðarheimili	  rekin	  sem	  grundvölluðust	  á	  þjónustusamningi	  rekstraraðila	  

við	  Barnaverndarstofu	  og	  að	  þau	  meðferðarheimili	  yrðu	  fjölskyldurekin	  og	  

meðferðaraðilar	  og	  sjúklingar	  byggju	  undir	  sama	  þaki.	  (Barnaverndarstofa	  2000,	  4)	  

Með	  tilkomu	  MST	  dró	  mikið	  úr	  eftirspurn	  fyrir	  langtímameðferð	  út	  á	  landi	  og	  því	  vert	  

að	  skoða	  stöðu	  mála	  með	  þessar	  staðreyndir	  í	  huga.	  Þær	  forsendur	  sem	  lágu	  fyrir	  því	  

að	  nota	  þjónustusamninga	  við	  rekstur	  meðferðarheimila	  virðast	  ekki	  vera	  lengur	  til	  

staðar.	  	  

Árið	  2011	  gaf	  Ríkisendurskoðun	  út	  skýrslu	  sem	  bar	  nafnið	  Þjónustusamningar	  

Barnaverndarstofu	  og	  lok	  þeirra.	  Í	  skýrslunni	  var	  bent	  á	  að	  rekstraraðilar	  

meðferðarheimila	  með	  þjónustusamning	  höfðu	  ekki	  verið	  að	  standa	  skil	  á	  

ársreikningum	  sínum	  en	  slíkt	  á	  að	  gera	  samkvæmt	  samningi.	  Því	  taldi	  Ríkisendurskoðun	  

best	  að	  Barnaverndarstofa	  sæi	  um	  skil	  í	  framtíðinni.	  (Ríkisendurskoðun	  2011,	  11)	  Við	  

frekari	  rannsókn	  fengust	  þær	  upplýsingar	  frá	  Ríkisendurskoðun	  að	  Háholt	  hefur	  staðið	  

skil	  á	  ársreikningum	  sínum	  allt	  frá	  árinu	  2010.	  (Óli	  Jón	  Jónsson,	  tölvupóstur	  til	  höfundar	  

18.febrúar	  2015)	  Mikilvægt	  er	  að	  þeir	  aðilar	  sem	  starfa	  samkvæmt	  þjónustusamningi	  

standi	  við	  skuldbindingar	  sínar	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  í	  samningi.	  Þetta	  er	  því	  gott	  dæmi	  



  

 35 

um	  erfiðleikana	  sem	  að	  geta	  komið	  upp	  þegar	  notast	  er	  við	  þjónustusamninga,	  erfitt	  

getur	  verið	  að	  fá	  meðferðarheimilin	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt	  að	  standa	  við	  

skuldbindingarnar	  sem	  gerðar	  voru	  í	  samningi.	  Einnig	  virðist	  svo	  vera	  að	  það	  hafi	  ekki	  

haft	  nein	  áhrif	  á	  meðferðarheimilin	  að	  þau	  hafi	  ekki	  staðið	  við	  skil.	  

Ríkisendurskoðun	  taldi	  einnig	  mikilvægt	  að	  í	  þeim	  þjónustusamningum	  sem	  gerðir	  

væru	  væri	  ákvæði	  um	  hve	  lágt	  nýtingarhlutfall	  heimilisins	  mætti	  verða	  og	  í	  hve	  langann	  

tíma	  það	  mætti	  standa	  áður	  en	  að	  samningi	  yrði	  sagt	  upp	  á	  grundvelli	  lítillar	  

eftirspurnar.	  	  	  

Viðbrögð	  Barnaverndarstofu	  við	  þessu	  árið	  2011	  voru	  sú	  að	  Barnaverndarstofa	  sagðist	  

fylgjast	  vel	  með	  nýtingu	  heimilanna	  og	  myndi	  segja	  þeim	  upp	  ef	  þeim	  þætti	  ástæða	  til.	  

Árið	  2014	  sagði	  stofnunin	  að	  eftir	  frekari	  umhugsun	  yrði	  ekki	  sett	  regla	  um	  

nýtingarhlutfall,	  ástæðan	  væri	  sú	  að	  slík	  regla	  gæti	  virkað	  á	  misjafnann	  hátt	  eftir	  stærð	  

heimila	  og	  þjónustuþyngd	  og	  hvert	  og	  eitt	  tilfelli	  þyrfti	  því	  að	  meta	  fyrir	  sig.	  

(Ríkisendurskoðun	  2014,	  5)	  	  

Ríkisendurskoðun	  hafði	  þó	  talið	  slíka	  reglu	  nauðsynlega	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

vandamál	  við	  uppsögn	  þjónustusamninga	  þar	  sem	  að	  áður	  hafa	  komið	  upp	  tilvik	  og	  

vandamál	  þar	  sem	  Barnaverndastofa	  greiddi	  sérstaklega	  meðferðarheimilum	  vegna	  

skerts	  vinnuframlags	  á	  uppsagnar	  tíma	  og	  keypti	  af	  nokkrum	  aðilum	  stofnbúnað	  við	  

uppsögn	  samnings.	  Það	  eru	  ekki	  til	  neinar	  reglur	  né	  ákvæði	  í	  þjónustusamningum	  um	  

slík	  mál.	  Þau	  heimili	  sem	  höfðu	  fengið	  nokkurs	  konar	  lokauppgjör	  frá	  

Barnaverndarstofu	  voru	  þrjú.	  Ríkisendurskoðun	  mat	  það	  svo	  að	  þessi	  uppgjör	  orkuð	  

tvímælis	  því	  heimilin	  virðast	  ekki	  hafa	  átt	  lögvarða	  kröfu	  til	  þeirra	  því	  samkvæmt	  þeim	  

fór	  Barnaverndarstofa	  rétt	  að	  öllu	  eins	  og	  kveðið	  er	  á	  í	  uppsagnarákvæði	  

þjónustusamnings.	  (Ríkisendurskoðun	  Ekki	  talin	  ástæða	  til	  að	  ítreka	  ábendingar	  um	  

þjónustusamninga	  við	  Barnaverndarstofu)	  Í	  ljósi	  þessa	  getur	  komið	  upp	  töluverður	  

kostnaður	  fyrir	  ríkið	  við	  uppsögn	  þjónustusamninga.	  Eitt	  af	  þessum	  málum,	  uppsögn	  

þjónustusamnings	  við	  meðferðarheimilið	  Árbót	  þótti	  sérstaklega	  skrýtið	  þar	  sem	  að	  í	  

raun	  og	  veru	  voru	  þeim	  aðeins	  greiddar	  bætur	  vegna	  sanngirnissjónarmiða	  og	  

þrýstings	  frá	  nokkrum	  þingmanna	  Norðvesturkjördæmis.	  Ekki	  vegna	  þess	  að	  heimilið	  

átti	  rétt	  á	  því	  samkvæmt	  lögum.	  Ríkisendurskoðun	  mat	  það	  svo	  að	  þess	  konar	  
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vinnubrögð	  væru	  ekki	  til	  fyrirmyndar	  og	  væru	  alls	  ekki	  til	  þess	  fallin	  að	  auka	  trú	  

almennings	  á	  stjórnsýslunni.	  (Barnaverndarstofa	  2011,	  54)	  	  

Þarna	  birtist	  einnig	  sá	  faldni	  kostnaður	  sem	  talað	  hefur	  verið	  um	  hér	  áður	  í	  tengslum	  

við	  þjónustusamninga.	  Það	  er	  ákveðinn	  stjórnunarlegur	  kostnaður	  sem	  að	  ekki	  er	  

endilega	  hægt	  að	  sjá	  fyrir	  sem	  getur	  hækkað	  heildarverð	  mikið	  og	  kæmi	  líklegast	  ekki	  

upp	  ef	  ríkið	  væri	  að	  sjá	  fyrir	  þjónustunni	  beint.	  	  

Barnaverndarstofa	  hefur	  haldið	  því	  fram	  að	  ekki	  sé	  þörf	  á	  að	  endurnýja	  

þjónustusamning	  við	  Háholt	  þar	  sem	  að	  dregið	  hefur	  töluvert	  úr	  eftirspurn	  eftir	  

meðferð	  út	  á	  landi	  og	  töluvert	  úr	  eftirspurn	  til	  meðferðar	  á	  Háholti	  og	  því	  sé	  ekki	  

rekstarlega	  hagkvæmt	  að	  halda	  áfram.	  (RÚV	  2014)	  Barnavernd	  hefur	  bent	  á	  að	  

fjármununum	  væri	  betur	  varið	  í	  byggingu	  húsnæðis	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  til	  þess	  að	  

meðal	  annars	  vista	  unga	  fanga.	  Barnaverndarstofa	  byggir	  þetta	  álit	  sitt	  einnig	  á	  

upplýsingum	  frá	  öllum	  barnaverndanefndum	  landsins.	  (Sigríður	  Ingibjörg	  Ingadóttir	  

2014)	  Þrátt	  fyrir	  ummæli	  barnaverndar	  ákvað	  Félagsmálaráðuneytið	  samt	  að	  

endurnýja	  samninginn	  við	  Háholt.	  Ráðherrann	  fer	  með	  fjárveitingarvaldið	  því	  er	  það	  í	  

hans	  höndum	  að	  taka	  þessa	  ákvörðun	  en	  ekki	  Barnaverndarstofu.	  Barnaverndarstofa	  

sá	  sér	  því	  ekki	  annað	  fært	  en	  að	  fylgja	  fyrirmælum	  ráðuneytisins	  og	  endurnýja	  

samninginn.	  Í	  mars	  2013	  voru	  þó	  lög	  um	  samning	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  

barnsins	  lögfest.	  (Lög	  nr	  19/2013)	  Þetta	  voru	  hvorki	  Velferðarráðuneytið	  né	  

Barnaverndarstofa	  undirbúin	  fyrir	  en	  samkvæmt	  37.gr	  laganna	  skal	  ekki	  vista	  börn	  með	  

fullorðnum.	  Þetta	  voru	  helstu	  rök	  Velferðarráðuneytisins	  að	  halda	  rekstri	  Háholts	  

áfram	  þar	  sem	  að	  Ísland	  skorti	  stofnun	  sem	  að	  gæti	  tekið	  við	  ungum	  föngum.	  

Barnaverndarstofa	  gerði	  nýjann	  þjónustusamning	  við	  Háholt	  að	  skipun	  

velferðarráðherra,	  sá	  samningur	  var	  til	  þriggja	  ára	  og	  er	  upp	  á	  tæpar	  500	  milljónir.	  Þess	  

má	  geta	  að	  á	  árunum	  2011-‐	  2013	  var	  rekstarkostnaður	  heimilisins	  samanlagt	  aðeins	  

343	  m.kr.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  4)	  Ástæðan	  fyrir	  þessari	  hækkun	  er	  sú	  að	  

kostnaðurinn	  eykst	  um	  35	  m.kr	  á	  ári	  við	  vistun	  ungra	  fanga	  en	  einnig	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  

45m.kr	  í	  framkvæmdir	  vegna	  öryggisgæslu.	  (RÚV	  2014)	  Einkareknu	  heimilin	  virðast	  því	  

fá	  viðbótarfjármagn	  þegar	  um	  erfiða	  einstaklinga	  er	  að	  ræða	  sem	  að	  vistast	  á	  

stofnununni	  eða	  gætu	  mögulega	  vistast	  en	  skila	  engu	  til	  baka	  þegar	  öll	  rými	  heimilisins	  
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eru	  ekki	  nýtt.	  Innanríkisráðuneytið	  setti	  sig	  einnig	  á	  móti	  því	  að	  fangar	  væri	  vistaðir	  í	  

Háholti	  vegna	  staðsetningar.	  Innanríkisráðuneytið	  telur	  heppilegast	  að	  ungir	  fangar	  

vistist	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Einnig	  hafa	  komið	  fram	  áhyggjur	  af	  öryggismálum	  

Háholts	  þar	  sem	  að	  á	  árunum	  2010-‐2011	  áttu	  sér	  stað	  mjög	  alvarleg	  ofbeldismál	  sem	  

stöfuðu	  af	  því	  hversu	  afskekkt	  Háholt	  er	  en	  þá	  voru	  starfsmenn	  beittir	  ofbeldi	  af	  

ungmennum	  til	  þess	  að	  ná	  af	  þeim	  bíllyklum	  og	  strjúka.	  Innanríkisráðuneytinu	  snérist	  

síðar	  hugur.	  (RÚV	  2014)	  	  

Barnaverndarstofa	  telur	  fjármununum	  mun	  betur	  varið	  í	  byggingu	  stofnunar	  á	  

höfuðborgarsvæðinu	  til	  þess	  að	  sinna	  ungum	  föngum,	  öðrum	  börnum	  og	  unglingum	  

með	  stórþætt	  vandamál	  heldur	  en	  að	  halda	  áfram	  rekstri	  Háholts.	  En	  stjórnsýslan	  á	  að	  

bera	  ábyrgð	  á	  því	  að	  framkvæmd	  opinberrar	  stefnumótunar	  sé	  hagkvæm	  og	  að	  

fjármunum	  sé	  ekki	  sóað.	  (Gunnar	  Helgi	  Kristinsson	  2007,	  227)	  í	  þessu	  tilviki	  virðist	  

Barnaverndarstofa	  vera	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  þarna	  sé	  verið	  að	  sóa	  fjármunum.	  	  

Ríkisendurskoðun	  taldi	  þörf	  á	  því	  að	  Velferðarráðuneytið	  tæki	  faglega	  afstöðu	  til	  þess	  

hvort	  að	  einkarekin	  meðferðarheimili	  fyrir	  börn	  og	  unglinga	  séu	  enn	  nauðsynleg	  vegna	  

breyttna	  aðstæðna	  í	  samfélaginu.	  Einnig	  í	  þessu	  samhengi	  þyrfti	  að	  hugsa	  um	  hvernig	  

tryggja	  ætti	  bestu	  mögulegu	  starfsskilyrði,	  menntun	  og	  hæfni	  meðferðaraðila	  sem	  

vinna	  á	  heimilunum	  svo	  að	  skjólstæðingar	  fái	  þá	  þjónustu	  sem	  þeir	  eigi	  að	  fá.	  En	  áður	  

fyrr	  þegar	  þjónustusamningar	  voru	  fyrst	  innleiddir	  var	  ekki	  mikil	  áhersla	  á	  að	  starfsfólk	  

væri	  faglært.	  

Áður	  fyrr	  voru	  helstu	  rök	  fyrir	  gerð	  þjónustusamninga	  við	  einkaaðila	  að	  þá	  væri	  hægt	  

að	  bjóða	  upp	  á	  fjölskyldurekna	  meðferð	  þar	  sem	  að	  fagmennska	  og	  tilfinningaleg	  

umhyggja	  yrðu	  samþætt.	  Lítil	  áhersla	  var	  lögð	  á	  að	  starfsfólk	  og	  rekstraraðilar	  væru	  

faglærðir.	  Haustið	  2009	  voru	  aðeins	  um	  28%	  allra	  starfsmanna	  meðferðarheimilana	  

með	  háskólamenntun.	  (Ríkisendurskoðun	  2014	  ,	  11)	  Aðstæður	  í	  dag	  eru	  breyttar	  og	  

það	  virðist	  ekki	  lengur	  henta	  að	  hafa	  þessa	  fjölskyldumeðferð	  því	  að	  sá	  hópur	  sem	  þarf	  

mest	  á	  meðferð	  að	  halda	  hefur	  orðið	  mun	  meira	  krefjandi	  með	  árunum	  og	  með	  meira	  

krefjandi	  skjólstæðingum	  eykst	  óhjákvæmilega	  þörfin	  á	  faglærðu	  starfsfólki.	  	  
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Barnaverndarstofa	  hefur	  þó	  brugðist	  við	  þessu	  með	  því	  að	  gera	  auknar	  kröfur	  um	  

menntun	  og	  þjálfun	  starfsmanna	  meðferðarheimilla.	  (Ríkisendurskoðun	  Ekki	  talin	  

ástæða	  til	  að	  ítreka	  ábendingar	  um	  þjónustusamninga	  við	  Barnaverndarstofu)	  	  

Einnig	  orkar	  það	  tvímælis	  að	  Barnaverndarstofa	  hafi	  ekki	  húsbóndavald	  yfir	  þeim	  sem	  

starfa	  hjá	  heimilunum.	  Velferðarráðuneytið	  hefur	  þó	  ítrekað	  áður	  framkomin	  

sjónarmið	  um	  að	  húsbóndavald	  geti	  ekki	  verið	  neinstaðar	  annarstaðar	  en	  hjá	  

viðkomanid	  rekstraraðila.	  Það	  er	  mat	  ráðuneytisins	  að	  reynsla	  þess	  af	  einkarekstri	  hafi	  

ekki	  leitt	  í	  ljós	  neina	  sérstaka	  veikleika	  með	  tilliti	  til	  starfsmannamála	  sem	  að	  megi	  rekja	  

til	  rekstrarformsins.	  (Ríkisendurskoðun	  2014,	  7)	  	  	  

Með	  einkarekstri	  er	  mögulegt	  að	  ná	  fram	  meiri	  sveigjanleika	  og	  meiri	  hagkvæmni	  á	  

þann	  hátt	  að	  það	  er	  hvati	  fyrir	  þann	  sem	  rekur	  heimilið	  að	  vera	  hagkvæmur	  í	  rekstri	  

svo	  hann	  sjálfur	  fái	  meira	  í	  vasann.	  Þessir	  sömu	  hvatar	  eru	  ekki	  til	  staðar	  þegar	  um	  

ríkisstofnun	  er	  að	  ræða.	  Þrátt	  fyrir	  þetta	  er	  þó	  alltaf	  hættan	  á	  í	  einkarekstri	  að	  

niðurskurður	  verði	  það	  mikill	  að	  það	  bitni	  á	  þörfum	  skjólstæðinganna	  sem	  eru	  í	  

meðferð	  en	  þess	  vegna	  kallar	  einkarekstur	  á	  mikið	  eftirlit.	  Þetta	  mikla	  eftirlit	  felst	  

aðallega	  í	  því	  að	  inntak	  eftirlitsheimsókna	  á	  ríkisstofnun	  og	  einkarekið	  

meðferðarheimili	  er	  ekki	  það	  sama.	  Í	  ríkisrekstri	  er	  ekki	  mikill	  sveigjanleiki	  af	  því	  að	  um	  

85%	  af	  útgjöldum	  ríkisstofnana	  er	  launakostnaður.	  Það	  er	  erfitt	  að	  segja	  upp	  

ríkisstarfsmönnum	  og	  því	  dregur	  ekki	  saman	  í	  rekstri	  með	  einföldum	  hætti.	  Þegar	  á	  

hinn	  bóginn	  einkarekstur	  um	  ræðir	  ertu	  með	  starfsemi	  þar	  sem	  þú	  ert	  með	  samning	  

sem	  þú	  getur	  bara	  sagt	  upp	  með	  ákveðnum	  fyrirvara.	  Einnig	  þar	  sem	  starfsfólkið	  vinnur	  

ekki	  fyrir	  ríkið	  er	  töluvert	  auðveldara	  fyrir	  forstöðu	  mann	  meðferðarheimilis	  að	  segja	  

upp	  starfsfólki	  og	  ráða	  nýtt	  þegar	  það	  á	  við.	  Eftir	  því	  sem	  að	  skjólstæðingarnir	  

meðferðarheimilanna	  þurfa	  meiri	  faglega	  ummönun	  og	  meðferð	  því	  fleiri	  rök	  verða	  

með	  opinberum	  rekstri	  í	  stað	  einkarekstru.	  Á	  hinn	  bóginn	  er	  meira	  svigrúm	  fyrir	  

einkarekstur	  að	  njóta	  sín	  þegar	  að	  ummönnunarþörfin	  er	  minni.	  Reynslan	  hérlendis	  

hefur	  þó	  kennt	  okkur	  að	  hagkvæmni	  einkarekstrar	  hefur	  ekki	  fengið	  að	  njóta	  sín	  sem	  

skyldi	  vegna	  pólitískra	  afskipta	  sem	  eiga	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  til	  sérhagsmuna	  og	  

byggðarsjónamiða.	  (Viðtal	  við	  Braga	  Guðbrandsson,	  16.apríl	  20	  
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5 Niðurstöður	  
	  
	  
Í	  þessari	  ritgerð	  voru	  tvo	  mismunandi	  stjórntæki	  skoðuð	  og	  hvernig	  þau	  eru	  notuð	  í	  

rekstri	  meðferðarheimila	  Barnaverndarstofu.	  Ætlunin	  var	  að	  svara	  tveimur	  

rannsóknarspurningum	  annars	  vegar	  hvort	  hin	  lýðræðislega	  ábyrgð	  yrði	  óskýrari	  þegar	  

einkaaðilar	  sjá	  um	  framkvæmd	  með	  hliðsjón	  af	  hinni	  lýðræðislegu	  umboðskeðju	  og	  

hins	  vegar	  hvort	  þjónustusamningar	  séu	  hagkvæmir	  og	  hvort	  að	  notkun	  þeirra	  hafi	  

aukið	  hagkvæmni	  í	  ríkisrekstri.	  	  

Töluvert	  auðveldara	  er	  að	  sjá	  hver	  á	  að	  gangast	  við	  ábyrgð	  þegar	  um	  ríkisrekna	  stofnun	  

er	  að	  ræða.	  Nú	  í	  dag	  eru	  línurnar	  og	  mörkin	  á	  milli	  opinbers	  og	  einkageirans	  ekki	  eins	  

skýrar	  og	  erfiðara	  getur	  verið	  að	  sjá	  hver	  á	  að	  bera	  ábyrgð	  þegar	  um	  þjónustusamninga	  

ræðir.	  Þessi	  óskýru	  mörk	  geta	  valdið	  ruglingi	  varðandi	  hver	  ber	  ábyrgð,	  hver	  á	  og	  

hvernig	  hlutirnir	  eru	  fjármagnaðir.	  Þetta	  er	  ekki	  aðeins	  ruglingslegt	  fyrir	  þá	  sem	  vinna	  í	  

kerfinu	  heldur	  einnig	  fyrir	  almenning	  og	  viðskiptavini.	  Viðskiptavinir	  sem	  eru	  ekki	  vissir	  

um	  hver	  ber	  í	  raun	  ábyrgðina	  og	  þar	  með	  óvissir	  hvert	  þeir	  eigi	  að	  beina	  kvörtunum	  

sínum	  eða	  spurningum.	  	  

Barnaverndarstofa	  er	  í	  beinni	  ábyrgð	  gagnvart	  Stuðlum,	  en	  gagnvart	  Háholti	  er	  hún	  í	  

besta	  falli	  ráðgefandi.	  Rekstraraðilinn	  er	  ábyrgur	  fyrir	  öllu,	  þó	  ber	  Barnaverndarstofa	  

ábyrgð	  á	  að	  hjálpa	  ef	  að	  vandamál	  koma	  upp.	  Þegar	  að	  upp	  er	  staðið	  er	  fagfólk	  alltaf	  

sent	  á	  staðinn	  ef	  að	  krýsa	  á	  sér	  stað	  á	  eitthverju	  meðferðarheimili	  hvort	  sem	  það	  er	  

ríkis-‐	  eða	  einkarekið	  en	  rekstraraðili	  þarf	  samt	  sem	  áður	  alltaf	  að	  sjá	  um	  uppsagnir	  og	  

aðfinnslur.	  (Viðtal	  við	  Braga	  Guðbrandsson,	  16.apríl	  2015)	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  er	  umboðskeðjan	  í	  þingræðisríkjum	  líkt	  og	  á	  Íslandi	  eitthvað	  á	  

þessa	  leið:	  Kjósendur	  eru	  umbjóðendur	  fulltrúanna	  á	  þingi	  sem	  eru	  svo	  umbjóðendur	  

ríkisstjórnarinnar,	  ríkisstjórnin	  svo	  umbjóðendur	  ráðherra	  og	  þeir	  umbjóðendur	  

opinberrar	  stjórnsýslu.	  Þannig	  er	  vald	  stjórnsýslunnar	  rakið	  til	  kjósenda.	  Ef	  og	  þegar	  

eitthver	  hlekkur	  keðjunnar	  bregst	  þarf	  viðkomandi	  umbjóðandi	  að	  grípa	  til	  aðgerða.	  Til	  

þess	  að	  það	  takist	  þarf	  hann	  að	  hafa	  stjórntæki	  sem	  til	  þess	  duga.	  Einkaaðilar	  eru	  þó	  

ekki	  bundnir	  fyrirmælum	  löggjafans	  með	  sama	  hætti	  og	  opinberar	  stofnanir	  og	  þess	  

vegna	  hvílir	  ábyrgðin	  fyrst	  og	  fremst	  á	  herðum	  framkvæmdarvaldsins.	  Á	  þann	  hátt	  
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heldur	  ráðherra	  óskertri	  ábyrgð	  en	  þó	  ekki	  stjórntækjunum	  sem	  hann	  getur	  notað	  

innan	  ríkisins	  því	  er	  þessi	  keðja	  rofin	  þar	  sem	  að	  umbjóðandi	  hefur	  ekki	  tæki	  til	  þess	  að	  

grípa	  til	  aðgerða.	  	  

Erfitt	  er	  að	  bera	  saman	  nú	  í	  dag	  rekstrarkostnað	  meðferðarheimilanna	  þar	  sem	  að	  þau	  

eru	  svo	  ólík	  og	  þjónusta	  svo	  ólíkann	  hóp.	  Stuðlar	  sinna	  meira	  en	  bara	  

meðferðarhlutverki	  þar	  sem	  að	  innan	  stuðla	  er	  neyðarvistun	  líka	  og	  Háholt	  tekur	  við	  

þyngsta	  og	  erfiðasta	  skjólstæðingahópnum	  í	  meðferð.	  	  

	   	  
Mynd	  5.	  (Barnaverndarstofa	  2014,	  4)	  
	  
Á	  meðfylgjandi	  mynd	  má	  sjá	  rekstrakostnað	  ríkis	  og	  einkarekinna	  meðferðarheimila	  á	  

árunum	  2011	  til	  2013.	  Eins	  og	  sjá	  má	  er	  töluverður	  munur	  á	  rekstarkostnaði	  þegar	  um	  

ríkisrekið	  eða	  einkarekið	  meðferðarheimili	  er	  að	  ræða.	  Það	  er	  þó	  ekki	  raunhæft	  að	  

skoða	  þetta	  svona	  þar	  sem	  þessar	  stofnanir	  þjónusta	  mismunandi	  hópa.	  Útgjöldin	  í	  dag	  

ráðast	  mest	  af	  því	  hvaða	  skjólstæðinga	  þú	  ert	  með	  en	  ekki	  rekstarforminu.	  Þó	  eins	  og	  

áður	  hefur	  komið	  fram	  getur	  verið	  falinn	  kostnaður	  við	  það	  að	  hafa	  þjónustusamning,	  

t.d.	  við	  uppsögn	  hans,	  að	  sjá	  fyrir	  tæknilegri	  aðstoð	  við	  tillögugerð,	  auglýsa	  verkið,	  

þjálfa	  starfsfólk	  bæði	  opinbera	  starfsmenn	  og	  verksala	  og	  að	  kynna	  þá	  fyrir	  

reglugerðum	  ríkisins	  og	  atriðum	  tengdum	  samningagerð.	  	  

Einnig	  hafa	  komið	  upp	  vandamál	  þar	  sem	  að	  þingmenn	  hafa	  sérstaklega	  þrýst	  á	  

ráðherra	  og	  Barnaverndarstofu	  um	  að	  greiða	  ákveðnum	  meðferðarheimilum	  ákveðinn	  

pening	  við	  uppsögn	  þrátt	  fyrir	  að	  Barnaverndarstofa	  hafi	  sagt	  samningunum	  rétt	  upp.	  

Þetta	  getur	  því	  verið	  vandamál	  við	  einkarekstur	  því	  að	  hagsmunaaðilar,	  þingmenn	  ,	  

byggðarsjónarmið	  og	  pólitík	  geta	  spilað	  inn	  í.	  	  
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Eitt	  af	  þessum	  málum,	  uppsögn	  þjónustusamnings	  við	  meðferðarheimilið	  Árbót	  þótti	  

sérstaklega	  skrýtið	  þar	  sem	  að	  í	  raun	  og	  veru	  voru	  þeim	  aðeins	  greiddar	  bætur	  vegna	  

sanngirnissjónarmiða	  og	  þrýstings	  frá	  nokkrum	  þingmönnum	  norðvestur	  kjördæmis.	  

Ekki	  vegna	  þess	  að	  þeir	  áttu	  rétt	  á	  því	  samkvæmt	  lögum.	  Þarna	  hefur	  í	  raun	  sá	  

sparnaður	  sem	  næst	  með	  þjónustusamningi	  tapast	  því	  að	  greitt	  var	  lokauppgjör	  án	  

stoða	  í	  lögum.	  Reynslan	  hérlendis	  hefur	  sýnt	  að	  hagkvæmni	  einkarekstrar	  hefur	  ekki	  

fengið	  að	  njóta	  sín	  sem	  skyldi	  vegna	  pólitískra	  afskipta	  sem	  eiga	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  til	  

sérhagsmuna	  og	  byggðarsjónamiða	  

Í	  upphafi	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  meðferð	  unglinga	  myndi	  hefjast	  á	  Stuðlum	  þar	  sem	  

viðkomandi	  fengi	  greiningu	  á	  vandamálum	  sínum	  og	  meðferð	  í	  allt	  að	  fjóra	  mánuði	  í	  

senn.	  Aðeins	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  viðkomandi	  færi	  í	  langtíma	  meðferð	  ef	  greining	  

leiddi	  í	  ljós	  að	  slíkt	  væri	  nauðsynlegt.	  Samhliða	  Stuðlum	  væru	  því	  

langtímameðferðarheimili	  rekin	  sem	  grundvölluðust	  á	  þjónustusamningi	  rekstaraðila	  

við	  barnaverndarstofu	  og	  að	  þau	  meðferðarheimili	  yrðu	  fjölskyldurekin	  og	  

meðferðaraðilar	  og	  sjúklingur	  byggju	  undir	  sama	  þaki.	  Með	  breyttu	  rekstrarfyrirkomu	  

með	  nýtingu	  þjónustusamninga	  varð	  meðal	  nýting	  vistrýma	  á	  meðferðarheimilum	  betri	  

en	  hún	  fór	  úr	  tæplega	  60%	  árið	  1992	  og	  upp	  í	  90%	  árið	  2000.	  Einnig	  stuðlaði	  þetta	  

breytta	  rekstrar	  form	  að	  því	  að	  hvert	  rými	  kostaði	  minna,	  og	  Barnaverndarstofa	  

áætlaði	  að	  um	  það	  bil	  130.m.kr	  sparnaður	  hefði	  náðst	  árlega	  fyrir	  ríkið.	  

Þjónustusamningar	  voru	  því	  mjög	  hagkvæmir	  á	  þessum	  tíma.	  Með	  tilkomu	  MST	  dró	  

mikið	  úr	  eftirspurn	  fyrir	  langtímameðferð	  út	  á	  landi	  og	  því	  vert	  að	  skoða	  stöðu	  mála	  

með	  þessar	  staðreyndir	  í	  huga.	  Þær	  forsendur	  sem	  lágu	  fyrir	  því	  að	  nota	  

þjónustusamininga	  við	  rekstur	  meðferðarheimila	  virðast	  ekki	  vera	  lengur	  til	  staðar.	  

Þjónustusamningar	  voru	  hagkvæmir	  í	  byrjun	  þegar	  notkun	  þeirra	  hófst	  og	  áherslan	  var	  

á	  fjölskyldurekin	  heimili	  en	  nú	  hefur	  dregið	  úr	  þörfinni	  á	  slíkum	  heimilum	  vegna	  þess	  

að	  hópurinn	  sem	  þarf	  að	  gangast	  undir	  meðferð	  nú	  í	  dag	  er	  orðinn	  breyttur	  og	  töluvert	  

erfiðari	  en	  áður.	  Því	  meira	  krefjandi	  sem	  skjólstæðingahópurinn	  er	  því	  fleiri	  rök	  eru	  

fyrir	  opinberum	  rekstri	  vegna	  faglegu	  meðferðarinnar	  sem	  skjólstæðingarnir	  þurfa.	  

Einkarekstur	  getur	  þó	  notið	  sín	  mun	  meira	  þegar	  umönnunarþörfin	  er	  minni.	  	  



  

 42 

Þegar	  um	  ríkisrekstur	  ræðir	  er	  ekki	  mikill	  sveigjanleiki	  því	  að	  um	  85%	  af	  útgjöldum	  

hennar	  er	  launakostnaður,	  það	  er	  erfitt	  að	  segja	  upp	  ríkisstarfsmönnum	  og	  því	  dregur	  

ekki	  saman	  í	  rekstri	  með	  einföldum	  hætti.	  Þegar	  á	  hinn	  bóginn	  einkarekstur	  um	  ræðir	  

ertu	  með	  starfsemi	  þar	  sem	  þú	  ert	  með	  samning	  sem	  þú	  getur	  bara	  sagt	  upp	  með	  

ákveðnum	  fyrirvara.	  Einnig	  þar	  sem	  að	  starfsfólkið	  vinnur	  ekki	  fyrir	  ríkið	  er	  töluvert	  

auðveldara	  fyrir	  forstöðumann	  meðferðarheimilis	  að	  segja	  upp	  starfsfólki	  og	  ráða	  nýtt	  

þegar	  það	  á	  við.	  	  

Sú	  afstaða	  sem	  ég	  hef	  tekið	  er	  að	  ég	  tel	  betra	  að	  meðferðarheimili	  séu	  ríkisrekin	  vegna	  

þess	  að	  það	  í	  gegnum	  tíðina	  hafa	  byggðasjónarmið,spilling	  og	  fleira	  tíðkast	  við	  gerð	  og	  

lok	  þjónustusamninga.	  Hagur	  barnanna	  virðist	  ekki	  alltaf	  vera	  í	  fyrirrúmi	  heldur	  frekar	  

hagsmunir	  mismunandi	  bæjarfélaga.	  	  
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