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Skýrsla ráðs Rótarinnar  

Aðalfundur Rótarinnar var haldinn 2. júní 2021 og fóru þar fram hefðbundin 

aðalfundarstörf. Guðrún Ebba Ólafsdóttir var valinn fundarstjóri, Kristín I. Pálsdóttir 

flutti skýrslu ráðsins og Guðrún Magnúsdóttir kynnti reikninga félagsins. Þá var 

starfsáætlun næsta starfsárs kynnt. 

Nýtt ráð félagsins hélt svo sinn fyrsta fund hinn 15. júní og skipti með sér verkum 

þannig að Kristín I. Pálsdóttir var valin talskona, Þórunn Sif Böðvarsdóttir ritari og Elín 

Bára Lúthersdóttir gjaldkeri. Aðrar í ráðinu eru Anna Daníelsdóttir, Elísabet Brynjars-

dóttir, Fanney Svansdóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Helga Baldvins Bjargardóttir og 

Sara Stef. Hildardóttir.  

Í vararáð voru kosnar: Guðbjörg Thoroddsen, Sjöfn Kristjánsdóttir og Snæfríður 

Jóhannesdóttir. Skoðunaraðili reikninga er Auður Önnu Magnúsdóttir.  

Guðrún Ebba, Kristín og Þórunn Sif voru skipaðar í námskeiðsstjórn og Elísabet og 

Anna í framkvæmdaráð Konukots.  

Ráð félagsins hittist að jafnaði einu sinni í mánuði. 

Í dag eru 573 konur skráðar í félagið og 3.150 fylgja Rótinni á Facebook. 

Starfshlutfall framkvæmdastjóra var fært úr 100% starfi í 80% frá 1. febrúar. Starfið 

skiptist þannig að 25% eru vegna Konukots, 25% vegna MARISSA-verkefnisins, sem 

lýkur í júní, og 30% starf hjá Rótinni. 

Starfið á árinu  

Covid-19 hélt áfram að setja mark sitt á starf Rótarinnar á starfsárinu sérstaklega á 

Rótarhóp og umræðukvöld sem voru mikilvægur vettvangur fyrir félagsmenn að 

hittast en miklu af þessu starfi var frestað eða fellt niður og færri opin Rótarnámskeið 

voru haldin en áhersla lögð á samvinnuverkefni. Auk þess hefur faraldurinn seinkað 

og breytt áætlunum um Ástuhús.  

Ráðið hóf starfsárið með vinnufundi hinn 10. október og hélt Sólveig Anna 

Bóasdóttir, prófessor, erindi um fagmennsku og Svava Arnardóttir, iðjuþjálfi hjá Hug-

arafli, erindi um jafningjastarf.  Einnig var rætt um verkefni félagsins og stefnumál.  

Að loknu hverju námskeiði er lögð könnun fyrir þátttakendur þar sem þeir fá tækifæri 

til að meta gagnsemi námskeiðanna. Spurningar í könnuninni skiptast í spurningar 

um ánægju með námskeiðið annars vegar og hins vegar opnar spurningar þar sem 

þátttakendur svöruðu því hvað gagnaðist þeim mest, hverju mætti breyta eða bæta, 

hvernig leiðbeinendur standa sig og hvort þau vilji koma einhverju öðru á framfæri. 

Almennt má segja að mikil ánægja sé með námskeiðin og ekki óalgengt að þau fái 

hæstu einkunn hjá flestum þátttakendum. Niðurstöðurnar eru líka nýttar til að þróa 

námskeiðin áfram.   
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Námskeið og hópar  

Rótarhópur og Hreyfiaflið voru ekki virk í vetur.  

Opin námskeið 

Áföll leiðir til bara – 30. október til 6. nóvember. Styrkt af heilbrigðisráðuneyti. Átta 

konur tóku þátt í námskeiðinu.  

Karlar og áföll – áætlað að halda í nóvember en var fellt niður vegna ónægrar 

þátttöku. Var haldið 7.-14. maí. átta karlar tóku þátt.  

Konur finna styrk sinn – 9. febrúar til 30. mars, Hallveigarstöðum.  

Útseld námskeið 

Bata, góðgerðarfélag. Rótin hélt námskeiðið „Karlar og áföll“ fyrir Bata í október 

2021. Sex karlar tóku þátt í námskeiðinu.  

TINNU-verkefnið í Gerðubergi. Þátttakendum í TINNU gafst kostur á að sitja 

námskeiðið „Áföll – leiðir til bata“ í febrúar/mars 2022 og luku 6 konur námskeiðinu.  

Samstarf við Hlaðgerðarkot 

Rótin hóf samstarf við Hlaðgerðarkot á vormisseri 2021 með styrk frá Góða Hirðinum 

og var því samstarfi haldið áfram með styrk frá félags- og barnamálaráðuneyti haustið 

2021 og lýkur því verkefni í júní 2022.  

Rótin hefur boðið bæði konum og körlum sem eru í meðferð í Hlaðgerðarkoti að sitja 

námskeið. Konurnar hafa sótt námskeiðið „Konur finna styrk sinn“ en karlar hafa bæði 

sótt námskeiðið „Karlar og áföll“ og nú í vor var námskeiðið „Karlar á bataleið“ haldið 

í fyrsta sinn en það er sambærilegt námskeiðinu „Konur finna styrk sinn“ en styrkur 

ráðuneytisins fól í sér þýðingu námskeiðsins. Þýðing námskeiðsins var fjármagnað af 

verkefnisstyrknum. 

Guðrún Ebba Ólafsdóttir er leiðbeinandi á námskeiðum bæði fyrir konur og karla og 

sitja ráðgjafar í Hlaðgerðarkoti þau henni til fulltingis.  

Óhætt er að segja að samstarfið hafi gengið mjög vel en því lýkur nú í júní og skilur 

efir sig þekkingu á áfalla- og kynjamiðuðu starfi í Hlaðgerðarkoti.  

Samstarf við Kvennaathvarf 

Vorið 2021 hófst einnig formlegt samstarf við Kvennaathvarfið og hefur konum sem 

þangað sækja, dvelja í athvarfinu eða sækja þar ráðgjöf, verið boðið á námskeiðið „Á 

tímamótum“. Tvö námskeið hafa verið haldin í vetur, sex skipti hvort og lýkur 

verkefninu nú í vor. Félagsmálaráðuneyti styrkti verkefnið.  
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Önnur samstarfsverkefni 

Rótin hefur tekið þátt í 16 daga átaki gegn ofbeldi undanfarin ár. Elísabet Herdísar 

Brynjarsdóttir skrifaði af þessu tilefni greinina „Afleiðingar kynbundins ofbeldis og 

úrræðaleysi jaðarsins“ sem birtist í Fréttablaðinu 3. desember 2021.  

Félagið tók þátt í opnu bréfi til dómsmálaráðhenna um réttarstöðu brotaþola ásamt 

fleiri félagasamtökum sem birtist í Fréttablaðinu 2. febrúar 2022.  og hafði áður tekið 

þátt í umsögn Aflsins, Kvenfélaga-sambands Íslands, Kvenna- athvarfsins, Kvennaráð-

gjafarinnar, Kvenréttindafélags Íslands, Stígamóta og UN Women á Íslandi um 

frumvarp um breytingu á lögum um meðferð sakamála (réttarstaða brotaþola, 

fatlaðra og aðstandenda). Þingskjal 1197 — 718. mál í apríl 2021.  

Rótin hefur einnig verið í samstarfi við Kynjafræðideild Háskóla Íslands þar sem 

nemendur í námskeiðinu Hagnýting jafnréttisfræða býðst að vinna hagnýt verkefni í 

tengslum við samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða eða kynjuðum fjármálum í 

samstarfi við ýmsar stofnanir þ.m.t. Rótina. Þegar hefur eitt verkefni orðið til úr þeim  

tillögum sem Rótin lagði fram um stöðu kvenna í íslenskum fangelsum.  

Erlend samstarfsverkefni 

Rótin er þátttakandi í fjórum erlendum samstarfsverkefnum.  

MARISSA-verkefnið 

MARISSA-verkefnið (Multi-agency approach to support victims of intimate partner 

violence with substance abuse issues) er stærsta samstarfsverkefni félagsins og er 

tveggja ára Evrópskt samvinnuverkefni (2020-2022) þriggja háskóla og þriggja 

félagasamtaka á Grikklandi, Eistlandi og Íslandi sem hlaut styrk úr áætlun 

Evrópusambandsins um réttindi, jafnrétti og borgararétt.  

Markmið verkefnisins er að fjalla um samslátt heimilisofbeldis og vímuefnavanda og 

byggja upp þekkingu og þjálfa starfsfólk sem vinnur með konum sem orðið hafa fyrir 

heimilisofbeldi og glíma við vímuefnavanda.  

Hinn 24. nóvember var haldin vinnustofa með fagfólki og var markmið hennar að fá 

speglun um notkun handbókar sem er lokaafurð verkefnisins og verður gefin út á 

íslensku og gerð aðgengileg á netinu. Handbókin heitir á ensku: Training Manual on 

Supporting Women Dealing with Co-occurring Victimization of Intimate Partner 

Violence and Problematic Substance Use: A Guide for Facilitators.  

Þátttakendur í vinnustofunni komu frá Fíknigeðsviði Landspítala Háskólasjúkrahúss, 

Hlaðgerðarkoti, Janusi endurhæfingu, Konukoti, Kvennaathvarfi, Hlaðgerðarkoti, 

Bjarkarhlíð, Þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar, Heilshugar, Lausninni og SÁÁ. 

Á vorönn 2022 var svo unnið að stefnumótunartillögum verkefnisins og þær kynntar 

fyrir ráðamönnum. Búið er að kynna þær fyrir velferðarnefnd Alþingis og heilbrigðis-

ráðherra og óskað hefur verið eftir að koma einnig á fund forsætisráðherra og 

jafnréttisskrifstofu forsætisráðuneytis og velferðarnefnd Reykjavíkur. Stefnumótunar-

tilmælin verða þýdd og koma út á íslensku og verða aðgengileg almenningi.  

https://www.frettabladid.is/skodun/afleidingar-kynbundins-ofbeldis-og-urraedaleysi-jadarsins/
https://www.frettabladid.is/skodun/afleidingar-kynbundins-ofbeldis-og-urraedaleysi-jadarsins/
https://www.frettabladid.is/skodun/opid-bref-til-domsmalaradherra/
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-2725.pdf
https://www.rotin.is/marissa-verkefnid/
https://www.rotin.is/vinnustofa-um-ofbeldi-i-nanum-sambondum-og-vimuefnavanda/
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Þá fór einnig fram prófun á verkfærum MARISSA þ.e.a.s. tilvísunar- og skimunar-

eyðublöðum sem ætlað er að gera samvinnu og tilvísanir á milli úrræða aðgengilegri. 

Hlaðgerðarkot og Kvennaathvarfið voru samstarfsaðilar í þeim hluta verkefnisins.  

Helstu afurðir verkefnisins eru: 

a) Handbók sem mun koma út á íslensku á næstu dögum. 

b) Þarfagreining.  

c) Stefnumótunartilmæli sem kynnt hafa verið velferðarnefnd Alþingis og heil-

brigðisráðherra.  

MARISSA-verkefninu lýkur í lok maí 2022 og fór lokaráðstefna og síðasti stýri-

nefndarfundur hennar fram í Heraklion á Krít dagana 10.-11. maí. Þær Kristín I. 

Pálsdóttir, verkefnisstjóri MARISSA og talskona Rótarinnar, og Halldóra R. 

Guðmundsdóttir, forstöðukona í Konukoti tóku þátt fyrir hönd félagsins m.a. í 

panelumræðum.  

Mikill áhugi er á áframhaldandi samstarfi þátttakenda og að hafa augun opin fyrir 

styrkjamöguleikum til að halda áfram með þessa vinnu.  

Kynjasamþætting í stefnumótun – Handbók Evrópuráðsins 

Út er komin bókin Samþætting kynjasjónarmiða í fíknistefnu: Forvarnir, meðferð og 

refsivörslukerfi. Handbók fyrir sérfræðinga og stefnumótendur, á vegum Pompidou-

hóps Evrópuráðsins. Vinnuhópur bókarinnar hóf störf árið 2020. 

Markmiðið var að skrifa handbók sem inniheldur meginreglur og hagnýt dæmi til 

leiðsagnar við innleiðingu kynjaðrar stefnu í forvörnum, umönnun og meðferð fólks 

með vímuefnavanda. Einnig á bókin að vera leiðarvísir fyrir lögreglu og refsivörslu-

kerfi um hagnýtar aðferðir til kynjasamþættingar í þeirra störfum. 

Pompidou-hópur Evrópuráðsins hefur gert mannréttindi að meginstefi í fíknistefnu 

sinni og liður í innleiðingu þeirra er vinna að kynjasamþættingu stefnunnar. Því var 

farið í það verkefni að gefa út handbókina, sem nú er komin út, sem tekur til mis-

munandi sviða fíknistefnu. 

Kristín I. Pálsdóttir talskona Rótarinnar var þátttakandi í vinnuhópnum sem skrifaði 

handbókina og er einn höfunda hennar ásamt þeim Carine Mutatayi, Sarah Morton, 

Nadia Robles Soto og Cristiana Vale Pires. Florence Mabileau, aðstoðarfram-

kvæmdastjóri, Pompidou-hópsins stýrði vinnunni. 

Verkið hófst í júní árið 2020 bókin kom út í maí 2022. Áætlað er að gefa handbókina 

út á íslensku.  

Handbókin var kynnt á Kynjaþingi hinn 28. maí og hefur verið kynnt fyrir velferðar-

nefnd Alþingis og heilbrigðisráðherra og einnig hefur verið sendur kynningarpóstur 

á forsætisráðuneyti og jafnréttisskrifstofu ráðuneytisins, dómsmálaráðherra, barna- 

og menntamálaráðherra, félags- og vinnumálaráðherra, Barna- og fjölskyldustofu, 

Umboðsmann barna og Velferðarvaktina fyrir utan að Embætti landlæknis hefur verið 

gerð grein fyrir að verkefninu er lokið en embættið skipaði Kristínu í vinnuhópinn.  

http://marissaproject.gr/training-manuals-for-professionals-archive/
http://marissaproject.gr/wp-content/uploads/2021/07/n1.pdf
https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/5171245949623766
https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/5171245949623766
https://www.rotin.is/handbok-um-samthaettingu-kynjasjonarmida-i-fiknistefnu/
https://www.rotin.is/handbok-um-samthaettingu-kynjasjonarmida-i-fiknistefnu/
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Þjálfun starfsfólks í Eistlandi 

Together Aware. “Trained specialists help to reduce domestic violence in Estonia”. 

Handbók fyrir starfsfólk í ofbeldisúrræðum. Þær Kristín I. Pálsdóttir og Guðrún Ebba 

Ólafsdóttir rituðu kafla um samslátt vímuefnavanda og ofbeldis í nánum samböndum 

fyrir eistnesk verkefni á vegum Women‘s Support and Information Center NPO í Tartu 

í Eistlandi. Verkefnið hlaut styrk úr uppbyggingarsjóði EES. Rótin hefur einnig á sinni 

hendi þjálfun starfsfólks í áfalla- og kynjamiðaðri nálgun og fara þær Kristín og 

Þórunn Sif Böðvarsdóttir til Tallinn í byrjun júní í þeim erindagjörðum og er þætti 

Rótarinnar í verkefninu þá lokið.  

European Group on Gender and Drugs 

European Group on Gender and Drugs. Kristín I. Pálsdóttir er þátttakandi í þessum 

sérfræðingahópi á vegum Eftirlitsmiðstöðvar Evrópu með lyfjum og lyfjafíkn (e. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). Hópurinn 

hefur m.a. það hlutverk að skipuleggja hliðarviðburð um vímuefni út frá kynjuðum 

sjónarhóli á stærstu ráðstefnu í málaflokknum, Lisbon Addictions, sem haldin er í 

Lissabon frá 23.-25. nóvember 2022 og verður hliðarviðburðurinn 22. nóvember.  

QueerCare  

Verkefnið QueerCare er fjármagnað af Active Citizens Fund, sem er stuðningur EES 

við verkefni í 15 löndum í Austur-Evrópu, Kýpur, Möltu og Portúgal. Sjóðurinn stuðlar 

að umbótum og uppbyggingu í þeim aðildarríkjum ESB sem standa lakar í 

efnahagslegu tilliti. Portúgölsku samtökin Kosmicare og Gentropia eru samstarfs-

aðilar í verkefninu. Markmið þess er að stuðla að þjónustu fyrir hinsegin fólk með 

vímuefnavanda sem er menningarnæm og inngildandi (e. inclusive). Hlutverk 

Rótarinnar í verkefninu er að taka þátt í þjálfun fagfólks og öllum aðgerðum er varða 

kynningu og dreifingu efnis.  

Greinargerðir og skýrslur 

Starfshópur um meðferð stúlkna með áhættuhegðun  

Á vormánuðum 2021 tók Rótin að sér utanumhald starfshóps um meðferð stúlkna 

með áhættuhegðun, meðferðarheimilið að Laugalandi, með samningi við Barna-

verndarstofu að ósk Ásmundar Einars Daðasonar þáverandi félags- og barnamálar-

áðherra. Kristín I. Pálsdóttir leiddi vinnu hópsins sem skilaði skýrslu sinni í september 

2022.  

Starfshópur um meðferðarheimilið að Laugalandi hafði með höndum að skoða með 

hvaða hætti er best að sinna stúlkum sem sýna áhættuhegðun. Starfshópnum var 

ætlað að skila skriflegum tillögum með niðurstöðum sínum. Stúlkurnar sem hópurinn 

fjallaði um er sá hópur sem hefur dvalið á meðferðarheimilinu Laugalandi en þær eru 

á aldrinum 13-18 ára. 

https://www.rotin.is/skyrsla-um-medferdarheimilid-laugalandi/
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Greinargerð um heimilislausar konur var send á Ofbeldisvarnanefnd Reykjavíkur í 

tengslum við fund sem Rótin var boðuð á hjá nefndinni hinn 17. október. Lögð var 

áhersla á mikilvægi þess að efla þurfi skaðaminnkandi þjónustu við heimilislausar 

konur með alvarlegan vímuefnavanda og skoða þarfir þeirra sérstaklega með tilliti til 

þess að oft er meiri skaði fólgin í því að útvega sér efni en í notkun þeirra. 

Umsögn um neysluskammta  

Rótin sendi inn umsögn vegna frumvarps um breytingu á lögum um ávana- og 

fíkniefni, nr. 65/1974 (afglæpavæðing vörslu neysluskammta). Þingskjal 24 ̶ 24. mál. 

Félagið sendi einnig umsögn þegar frumvarpið var lagt fram árið 2019.  

Reynsla kvenna af meðferð 

Vert er að minnast á að skýrsla um reynslu kvenna af fíknimeðferð, sem var gerð árið 

2017 í samvinnu Rótarinnar og RIKK, er nú væntanleg og er Guðrún Sif Friðriksdóttir, 

doktor í mannfræði aðalhöfundur hennar. Áður hafa helstu niðurstöður verið kynntar 

á ráðstefnu SÁÁ árið 2017 og í fjölmiðlum. RIKK – Rannsóknastofnun í jafnréttis-

fræðum sá um framkvæmd rannsóknarinnar. 

Ávörp og erindi 

Rödd Rótarinnar hefur heyrst víða á árinu. Kristín, talskona, hefur t.d. tekið þátt í 

umræðum, haldið erindi og fræðslufundi á starfsárinu og má þar nefna: 

• Erindi talskonu um ofbeldi og konur með vímuefnavanda á fræðsludegi 

Sigurhæða á Selfossi 11. september.  

• Ofbeldisvarnanefnd Reykjavíkur boðaði félagið á sinn fund hinn 18. október 

og kynntu þær Kristín og Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona í 

Konukoti greinargerð um heimilislausar konur sem einnig var send til 

nefndarinnar.  

• Erindi talskonu um samslátt vímuefnavanda og heimilisofbeldis á vinnustofu 

Pompidou-hóps Evrópuráðsins um forvarnarstarf innan lögreglu (e. Second 

international seminar on the role of police in drug prevention) í Búdapest 20-

21 október. 

• Erindi talskonu fyrir þátttakendur í TINNU-verkefni Reykjavíkurborgar í 

Gerðubergi 30. nóvember. 

• Kristín og, tóku þátt í pallborði um konur með vímuefnavanda og samslátta 

áfalla- og ofbeldissögu á Fasa-ráðstefnunni 30. mars. FASA verkefnið (e. Free 

from addiction, safe from abuse) er evrópskt samstarfsverkefni með það 

markmið að efla færni fagaðila sem sinna þolendum ofbeldis í nánum 

samböndum, sérstaklega hvað varðar þær konur sem einnig eiga við 

vímuefnavanda að etja. 

• Kynning á starfi og hugmyndafræði félagsins fyrir þátttakendur í Kvennasmiðju 

Reykjavíkurborgar 29. apríl.  

https://www.rotin.is/greinargerd-um-heimilislausar-konur/
https://www.rotin.is/umsogn-frumvarp-um-neysluskammta/
https://www.rotin.is/umsogn-frumvarp-um-neysluskammta/
https://www.rotin.is/umsogn-avana-og-fikniefni/
https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/4526776334070734
https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/4526776334070734
https://www.facebook.com/events/2192214704270943
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• Þjálfun starfsfólks í réttarvörslukerfi. Eins og hálfs tíma fræðsla um áfalla- og 

kynjamiðaða nálgun og skaðaminnkun fyrir starfsfólk fangelsanna hinn 5. maí 

2022.  

• Velferðarvaktin boðaði talskonu á fund sem haldinn var í húsnæði Hjálpræðis-

hersins 18. maí þar sem hún kynnti starfsemi Konukots.  

• Handbók um kynjasamþættingu var kynnt á Kynjaþingi 28. maí.  

 

Fundir og heimsóknir 

Þrátt fyrir Cóvid hefur verið talsvert af fundarhöldum á árinu, bæði nær- og fjarfundir. 

Meðal þeirra sem talskona og aðrar ráðskonur hafa fundað með eru Helga Sif 

Friðjónsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneyti sem sér um úttekt á meðferðar-

kerfinu hinn 28. júní.  

Einnig var fundur með Ásmundi Einari Daðasyni í Hlaðgerðarkoti 21. júní vegna 

námskeiða þar. Valdimar Svavarsson, framkvæmdastjóri Samhjálpar og Helga Lind 

Pálsdóttir, forstöðukona í Hlaðgerðarkoti, voru einnig viðstödd ásamt nokkrum 

körlum sem sátu fyrsta karlanámskeiðið í Hlaðgerðarkoti.  

Talskona mætti á aðventukvöld Hvíta bandsins í desember og tók á móti 100.000 kr. 

styrk frá félaginu og einnig mætti hún og Halldóra í aðventukaffi hjá Coca-Cola 

Europacific Partners og tóku á móti styrk frá félaginu 10. desember.  

Talskonu var boðið að koma og hlýða á fyrirlestur Bessel van der Kolk og fleiri í 

málstofu um samband heilsufars og áfalla á Læknadögum hinn 24. mars.  

Þá voru fulltrúar félagsins boðaðir á fund stýrihóps velferðarráðs á endurskoðun 

aðgerðaráætlunar með stefnu í málefnum heimilislausra 25. apríl með öðrum sem 

https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/4350529725028730


 
Ársskýrsla 2021-2022 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rótin - félag um konur, áföll og vímugjafa  

www.rotin.is | rotin@rotin.is | facebook.com/rotin.felag | twitter.com/rotin_felag | instagram.com/rotin_felag 

Sí
ð

a1
0

 

starfa í málaflokknum. Þar var rætt um stöðu málaflokksins í dag. Hvað hefur áunnist, 

hvað þarf að bæta og/eða gera meira af?  

Í október tók talskona þátt í fundi og viðræðum við GREVIO nefnd Evrópuráðsins 

(Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic 

Violence) sem hefur það hlutverk að meta framkvæmd stjórnvalda á forvörnum og 

baráttu gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi á Íslandi. Bent var á þann 

fjölda erinda sem félagið hefur sent stjórnvöldum um öryggi kvenna í meðferð og 

umkvartanir okkar um skort á gæðum og stefnumótum í málaflokknum.  

Þá tók talskona þátt samráði Hagstofu Íslands við notendur hagtalna um kynbundið 

ofbeldi, á fjarfundi 22. febrúar. Hagstofan vinnur nú að framkvæmd rannsóknar um 

umfang og eðli kynbundins ofbeldis á Íslandi. Spurningarlistinn sem er notaður er frá 

hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) en hefur verið þýddur og staðlaður fyrir 

íslenskar aðstæður. Stefnt er að því að leggja listann fyrir á næstu mánuðum. Titill 

rannsóknarinnar á ensku er „European Union‘s Survey on Gender-Based Violence 

against Women and Other Forms of Inter-personal Violence“ (EU-GBV). Hér er 

hlekkur á framkvæmd rannsóknarinnar.  

Talskona fundaði með Willum Þór 

Þórssyni, heilbrigðisráðherra, 4. maí 

og kynnti m.a. niðurstöður MARISSA-

verkefnisins og Handbók um 

kynjasamþættingu.  

Félagið fær talsvert af heimsóknum og 

ekki síst í Konukot þar sem nemendur 

sem eru að fræðast um félagslegan 

veruleika fólks með flókinn vanda hafa 

áhuga á að kynna sér starfsemina. 

Sumir koma í heimsókn og aðrir fá 

aðstoð í gegnum síma eða tölvupóst 

varðandi umfjöllunarefni sín. Þannig 

hefur það tíðkast að nemendur 

Alþjóðajafnréttisskóla Háskóla Íslands 

heimsæki Konukot og komu hópar frá 

honum bæði í haust og vor, eða hinn 

16. mars.  

Að lokum má nefna að stjórnmála-

menn eru auðfúsugestir í Konukoti 

og í heimsóknum hjá Rótinni og gleðjumst við alltaf þegar þeir sýna málaflokknum 

áhuga. Hér eru nokkur sýnishorn af slíkum heimsóknum á árinu. 

Mynd 1- Helga Sif Friðjónsdóttir, Willum Þór og Kristín, talskona 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-21-009
https://www.facebook.com/rotin.felag/photos/a.439443802804028/5018003088281387/
https://www.facebook.com/rotin.felag/photos/a.439443802804028/5018003088281387/
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Frambjóðendur VG komu bæði 

fyrir þingkosningar í haust, 2. 

september, og sveitarstjórnar-

kosningar í vor, 6. maí.  

 

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, 

og Regína Ástvaldsdóttir, sviðsstjóri 

velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 

komu í Konukot 31. janúar. 2020 og 

hittu Halldóru, forstöðukonu.  

Diljá Mist Einarsdóttir, alþingiskona, 

kom í heimsókn í Konukot 16. febrúar 

og hitti þær Halldóru, for-stöðukonu, og 

Kristínu, talskonu til að fræðast um 

starfið.  
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Erindi og ályktanir  

Eftirfarandi erindi og ályktun voru sendar frá félaginu á árinu.  

Yfirlýsing vegna vændiskaupa formanns SÁÁ. 25. jan.  

Umsögn um frumvarp um neysluskammta. 21. feb.  

Fréttir og viðtöl 

Félagið leitast við að vekja athygli á málstað sínum í fjölmiðlum og á árinu birtust 

eftirfarandi viðtöl og fréttir. Ekki er um tæmandi lista að ræða. 

• Guð gefi mér æðruleysi. AA samtökin, fíknivandi og lausn við fíkn. 

Karlmennskan  

• 3. júlí.  

• „Karlar og áföll. Nýtt námskeið í Hlaðgerðarkoti.“ Samhjálparblaðið. 38. árg. 2. 

tbl. júlí.  

• Fatasöfnun í Konukoti. Síðdegisútvarpið Rás 2. Halldóra forstöðukona í 

Konukoti. 13. sept.  

• „Kynbundið ofbeldi gæti verið orsök heimilisleysis.“ Fréttablaðið. 6. nóv.   

• Námskeiðið Karlar og áföll. Mannlegi þátturinn. RÚV 10.nóv.  

• „Ætla að stórefla Konukot: Heimilislausar konur fá glæný smáhýsi.“ Vísir.is. 9. 

des.  

• „Jólagjafirnar sem nýtast best í Konukoti“ Viðtal við Halldóru. Dagmál. Mbl.is. 

20. des.  

• Málefni SÁÁ. Síðdegisútvarp Rás 2. 26. jan.  

• Málefni SÁÁ. Viðtal við Kristínu og Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur. 27. jan.  

• Málefni SÁÁ. Fréttavaktin Hringbraut. 27. jan.  

 

  

https://www.rotin.is/yfirlysing-vegna-vaendiskaupa-formanns-saa/
https://rotin-my.sharepoint.com/personal/kristin_rotin_onmicrosoft_com/Documents/Fjarmal_og_rekstur/Arsskyrslur_starfsaaetlanir/Umsögn%20um%20frumvarp%20um%20neysluskammta
https://www.karlmennskan.is/pistlar/gu-gefi-mr-ruleysi
https://vefblod.isafold.is/samhjalp/juli2021/
https://fb.watch/d0WaQflc87/
https://www.frettabladid.is/frettir/kynbundid-ofbeldi-gaeti-verid-orsok-heimilisleysis/
https://www.ruv.is/utvarp/spila/mannlegi-thatturinn/23616/7hlfg3/gudrun-ebba-olafsd-karlar-og-afoll
https://www.visir.is/g/20212194158d/aetla-ad-storefla-konukot-heimilislausar-konur-fa-glaeny-smahysi
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/12/20/jolagjafirnar_sem_nytast_best_i_konukoti/
https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/4870345309713833
https://www.facebook.com/rotin.felag/videos/3050972915120861/
https://www.facebook.com/watch/?v=325842699459253
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Reikningar félagsins 
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Styrkir til Rótarinnar á starfsári ráðsins 2. júní 2021 til 30. maí 2022 

 
Dags Skýring greiðslu Upphæð     

05.05.2022 Lýðheilsusjóður 1.000.000  Becoming Trauma Informed 

29.03.2022 Heilbrigðisráðuneyti 3.500.000  Fræðsla, stuðningur og hagsmunastarf 

20.12.2021 Heilbrigðisráðuneyti 1.500.000  Fræðsla, stuðningur og hagsmunastarf  

07.12.2021 Styrkur, einkaaðili 100.000  Karlar og áföll 

07.10.2021 Félagsmálaráðuneyti 750.000  Kvennaathvarf 

04.10.2021 Innborgun 1.000.000  Lýðheilsusjóður 

10.08.2021 Félagsmálaráðuneyti 3.805.000  Hlaðgerðarkot 

28.06.2021 Landsvirkjun 200.000  Námskeið 

  Samtals 11.855.000     

 

Starfsáætlun 

Síðastliðið ár hefur einkennst af mikilli vinnu í kringum stærsta verkefni félagsins, 

Konukot. Þar náðist mikill áfangi þegar samið var við Reykjavíkurborg um að 

fullmanna allar vaktir með starfskonum og ráð teymisstjóra. Þá hefur verið unnið að 

breytingum á vinnureglum í samræmi við áfalla- og kynjamiðaða nálgun og 

starfskonur fengu námskeið í áfallamiðaðri nálgun og þjónandi leiðsögn vorið 2022.  

Einnig hefur verið unnið að því að bæta aðstöðuna í Konukoti með styrktarfé sem 

hafa borist til Konukots. Ný og vegleg tæki eins og ísskápar og þvottavélar hafa verið 

keyptar ásamt öryggisskápum fyrir gesti og gardínur í allt húsið, svo nokkuð sé nefnt. 

Áfram verður unnið að úrbótum á húsnæði og aðstöðu í samráði við Reykjavíkurborg.  

Rótin brást við breytingum í samfélaginu vegna Covid-faraldursins með því að leggja 

áherslu á samstarfsverkefni t.d. í Hlaðgerðarkoti og í Kvennaathvarfi. Nú er báðum 

þessum verkefnum lokið en þekkingin verður eftir í þessum úrræðum og nýtist þar 

áfram.  

Faraldurinn hafði mikil áhrif á opna viðburði eins og umræðukvöld sem var helsti 

vettvangur fyrir félagskonur að hittast og ræða saman. Nú þegar faraldurinn virðist 

að mestu hættur að hrella okkur er eitt af verkefnum félagsins að vekja aftur upp 

umræðukvöldin og innra starf félagsins. 

Hinn 12.-13. september verður þjálfun fyrir starfsfólk í réttarvörslukerfi, á vegum 

Stephanie Covington, sem nefnist Becoming Trauma Informed. Lýðheilsusjóður 

styrkir verkefnið sem er unnið í samstarfi við Fangelsismálastofnun og geðheilsuteymi 

fangelsanna. 

Félagið er komið með gott tengslanet erlendis m.a. í gegnum Evrópuverkefni og er 

áhugi á að nýta þau til frekari þekkingaruppbyggingar hér á landi.  

Samstarfsvettvangur kvenna sem vinna með konum hefur að mestu haft kyrrt um sig 

á árinu en ein tilraun var gerð til að hittast en Covid-smit kom í veg fyrir það.  
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Ekki síst hafði faraldurinn áhrif á áform félagsins um uppbyggingu undir heitinu 

Ástuhúss sem gengu ekki eftir og er það nýs ráðs að móta stefnuna varðandi þau 

verkefni.  

Lög félagsins þarf að endurskoða og aðlaga þau betur að breyttu hlutverki félagsins 

með tilkomu rekstrar á Konukoti og skýra betur hlutverk og ábyrgð í samræmi við 

verkefni félagsins og setja starfs- og vinnureglur. Fyrstu skrefin eru tekin með tillögum 

um að fækka í ráðinu og leggja niður framkvæmdaráð félagsins sem lagðar eru fyrir 

aðalfund nú.  

Mikil vinna hefur verið lögð í að þýða og byggja upp námskeiðshald á vegum 

félagsins og alls hafa fjögur af námskeiðum Stephanie Covington og félaga hennar 

verið þýdd, tvö námskeið fyrir konur og einnig tvö námskeið fyrir karla.  

Þrátt fyrir að margt hafi færst til betri vegar í málefnum fólks með vímuefnavanda á 

undanförnum árum eru breytingarnar meiri á sveitarstjórnarstiginu en hjá ríkinu þar 

sem enn skortir mikið á að til sé skýr stefnumótun, klínískar leiðbeiningar, gæða-

viðmið, leiðbeiningar um góðar venjur og starfshætti. Það eru því enn ótal verkefni í 

réttindabaráttu og hagsmunagæslu fyrir konur með vímuefnavanda á Íslandi sem 

Rótin getur einbeitt sér að. Svo dæmi sé tekið eru ekki til neinar leiðbeiningar um 

rekstur neyðarskýla eða áfangaheimila til hér á landi.  

Sú heildarúttekt á heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma sem 

hófst sumarið 2021 á vegum heilbrigðisráðuneytisins, en ekki hefur verið lokið 

ennþá, verður vonandi góður grunnur að þeirri faglegu stefnumótum sem nauðsyn-

leg er í málaflokknum ásamt handbókinni um kynjasamþættingu sem Evrópuráðið 

sendi frá sér nú í apríl. 

Á næsta ári fagnar Rótin 10 ára afmæli og þá er stefnt að því að halda þriðju ráðstefnu 

félagsins á vormánuðum með alþjóðlegum fyrirlesurum og hefur komið fram sú 

tillaga að hún verði tileinkuð stefnumótun en miklar hræringar eru á heimsvísu í 

málaflokknum og víða verið að vinna að nýrri og mannréttindamiðaðri stefnu.  

  

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/05/11/Radist-i-heildaruttekt-a-heilbrigdisthjonustu-vid-einstaklinga-med-vimuefnasjukdoma/
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Konukot - Árssamantekt 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

F.h. Rótarinnar – Félags um konur, áföll og vímugjafa 

Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona Konukots 

 

 

Febrúar 2022 
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Skýrsla þessi er unnin á grundvelli kafla 1.2.4 um upplýsingaskyldu í kröfulýsingu þjónustu og 

rekstrar um neyðarskýli fyrir húsnæðislausar konur í Reykjavík, Konukot. Um er að ræða 

árssamantekt sem faglegur stjórnandi sendir til framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðvar fyrir 

lok febrúar ár hvert.  

Samkvæmt verklagi sendir framkvæmdarstjóri skýrsluna til skrifstofustjóra skrifstofu 

ráðgjafar á skrifstofu velferðarsviðs til varðveislu. 

Við hverja spurningu er í sviga vísun í viðeigandi kröfu í sjálfri kröfulýsingunni. Spurningum 

skal svarað eftir því sem við á.  
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Ársyfirlit 

1. Fjöldi notenda þjónustunnar á liðnu ári: 

Alls nýttu 99 konur athvarfið árið 2021. 

2. Upplýsingar um fjölda dvalarnótta hvers notanda: 

Heildar gistinætur notanda eru 3062 nætur. Eru því að meðaltali 8,4 konur í húsi á 

hverri nóttu. Nýting kvennanna var mismikil en allt frá 1 nótt upp í 334 nætur. 

Nánari upplýsingar um nýtingu hverrar konu er að finna í lykiltöluskjali úr gagnagrunni 

(skyli.reykjavik.is) sem sent var á velferðarsvið. 

 

3. Upplýsingar um mánaðarlega nýtingu úrræðisins 

Fjöldi gistinátta fyrir hvern mánuð ársins 2021: 
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4. Upplýsingar um aldursskiptingu notenda 

Notendur voru á aldrinum 19 ára til 71 árs árið 2021 

 

 

 

5. Upplýsingar um lögheimili notenda 
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6. Fjöldi nýrra notenda á árinu 

Nýir notendur voru 44 árið 2021 og nýting samtals 126 nætur. 

 

7. Fjöldi notenda sem vísað er frá tímabundið og ástæður þess skipt niður 
eftir tímabilum 
Frávísanir í Konukoti árið 2021 eru 38 í heildina og var það úrræði nýtt 
gagnvart 11 notendum. Skiptast frávísanir niður í kælingu, sem er beitt til 
að róa ákveðnar aðstæður sem koma upp, og lengri frávísunum allt frá 
24 tímum upp í einn mánuð. 
• Janúar: Alls voru fjórar frávísanir. 

o Kæling: 2 

o 24 tímar: 2 

• Febrúar: Alls þrjár frávísanir hjá einum notanda. Vegna alvarlegs ofbeldis, 

ógnandi hegðunar gagnvart starfskonum og eignaspjalla. 

o 24 tímar: 1 

o 3 dagar: 1 

o Mánuður: 1 

• Mars: Einum notenda vísað frá í tvö skipti. Annað skiptið var notanda vísað frá í 1 

mánuð fyrir ítrekuð ofbeldisbrot. Það er lengsta frávísunin árið 2021. 

o 24 tímar: 1 

o 30 dagar: 1 
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• Apríl: Einum notanda vísað frá í tvígang vegna ógnandi hegðunar og ofbeldis. 

Annað skiptið var notanda vísað frá í 7 daga sem er næstlengsta frávísunin á árinu 

2021. 

o 3 dagar: 1 

o 7 dagar: 1 

• Maí: Þrisvar var kælingu beitt gegn tveimur notendum. 

o Kæling: 3 

• Júní: Þrisvar var kælingu beitt gegn tveimur notendum. 

o Kæling: 3 

• Júlí: Kælingu var beitt í eitt skipti 

o Kæling: 1 

• Ágúst: Kælingu var beitt í tvígang gagnvart sama notandanum. 

o Kæling: 1 

• September: Þrisvar var kæling nýtt gagnvart þremur mismunandi notendum. 

o Kæling: 3 

• Október: Tveimur notendum vísað út. Í kælingu og 24 tíma vegna slagsmála. 

o Kæling: 3 

o 24 tímar: 1 

• Nóvember: Fjórum notendum vísað frá í alls 7 skipti. 24 tíma frávísun vegna 

ofbeldis í garð starfskvenna. 

o Kæling: 6 

o 24 tímar: 1 

• Desember: Tveimur notendum vísað út. Lengri frávísanir voru gegn sama 

notanda fyrir ítrekuð brot og hótanir gegn öðrum notendum og starfskonum. 

o Kæling: 2 

o 24 tímar: 1 

o 3 dagar: 1 

 

8. Ítarlegar upplýsingar um starfsmannaveltu þar sem meðal annars kemur 
fram kyn, aldur, ástæður starfsloka og annað sem máli kann að skipta. 

Á árinu 2021 var töluverð starfsmannavelta. Þrjár starfskonur sögðu upp 

störfum vegna náms og/eða tilfærslu í starfi. Tvær af þeim eru fæddar 1990 og ein 

1994.  

Fjórar starfskonur voru ráðnar til starfa þar af ein teymisstýra. Þær eru fæddar árin 

1995, 1990, 1973, teymisstýran er fædd 1989. Tvær starfskonur fóru í fæðingarorlof í 

desember, fæddar 1992 og 1998. 

Töluverður fjöldi sjálfboðaliða fékk tímavinnuráðningu til skamms tíma þegar 

upp komu Covid smit og það þurfti meðal annars að manna sóttvarnarhótel.  



 
Ársskýrsla 2021-2022 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rótin - félag um konur, áföll og vímugjafa  

www.rotin.is | rotin@rotin.is | facebook.com/rotin.felag | twitter.com/rotin_felag | instagram.com/rotin_felag 

Sí
ð

a2
4

 

Í október hófst vinna við að minnka vægi sjálfboðaliða í starfseminni, manna allar 

vaktir með tveimur starfskonum og halda aðeins inni einum sjálfboðaliða á 

kvöldvöktum. Áður var ein starfskona á morgunvakt og einn sjálfboðaliði, ein 

starfskona á kvöldvakt og tveir sjálfboðaliðar. Tvær starfskonur voru á næturvöktum 

og enginn sjálfboðaliði, það helst óbreytt. 

Breytingar á mönnun tóku gildi í janúar 2022 en undirbúningur og ráðningar 

hófust í október 2021 með auknu fjármagni sem Reykjavíkurborg borg veitti Konukoti 

í byrjun á tímabilinu október til desember. 

 

9. Upplýsingar um hvort, hversu oft og hvers vegna kallað hafi verið eftir 
aðstoð lögreglu, heilbrigðisstarfsfólks eða annarra 

Árið 2021 var kallað eftir aðstoð lögreglu í 103 skipti. Mikil aukning frá árinu 

áður þegar lögregla var kölluð til 26 sinnum. Að hluta var aukning í lögregluútköllum 

vegna ónæðis ákveðins karlkyns einstaklings í nærumhverfi Konukots. Ósk lögreglu var 

að tilkynnt yrði í hvert skipti sem hann sæist nálægt húsin. Einnig var aukning á atvikum 

sökum andlegra veikinda, sem sést í aðkomu héraðslækni sem jókst úr 2 útköllum í 8 

milli ára. Kallað var á lögreglu vegna ágreinings í húsi, skemmdarverka, aðstoð við að 

vísa notanda úr húsi. Einnig var aukning á því að notendur sjálfir kölluðu eftir lögreglu 

vegna ágreinings. 

Kallað var eftir sjúkrabíl í 83 skipti árið 2021. Ástæður eru í flestum tilvikum 

vegna veikinda gesta í húsi. Einnig var óskað eftir sjúkrabíl fyrir einstaklinga sem nýta 

ekki Konukot en komu hingað til að leita eftir aðstoð. 

10. Fjöldi athugasemda, kvartana og atvika á árinu skv. kafla 1.2.3.4 

Atvik voru alls 37 árið 2020, í 13 skipti var gesti vísað út, frá 24 tímum upp í 30 

daga eftir alvarleika brots. Í 24 skipti var gesti vísað út í kælingu í klukkustund. 

Langflest atvik voru vegna hótana og ógnandi hegðunar, 7 frávísanir voru vegna 

ofbeldis. 

Í byrjun apríl lést einn gestur í garðinum í Konukoti á lokunartíma, dánarorsök er 

ókunn. 

Finna má nánari lýsingar á atvikum í dálki 7. 

11. Aðrar þær upplýsingar sem talist geta mikilvægar er snúa að rekstri og 
þjónustu við notendur á vegum þjónustukaupa 

Covid hefur haft mikil áhrif á starfsemi Konukots árið 2021, mikið var um forföll 

starfskvenna og sjálfboðaliða sem olli álagi á starfsemina, starfskonur og gesti 

athvarfsins. Einnig komu upp Covid smit á meðal gesta og þurftu gestir að fara í 

einangrun og sóttkví. Í byrjun voru gestir í sóttkví og einangrun sendir á sóttvarnahótel 
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en þegar leið á hætti sóttvarnahótelið að taka á móti fólki nema það væri í einangrun. 

Þetta olli töluverðum vandræðum þar sem lítið var um lausnir þegar senda þurfti gesti 

í sóttkví. Brugðið var á það ráð að leigja hótelherbergi með aðstoð frá RVK borg og 

nýta smáhús í Eskihlíðinni sem ekki var búið að úthluta á þeim tíma. 

Mikil vinna hefur verið í kringum umsjón sjálfboðaliða vegna erfiðleika við að 

manna vaktir. Oft þurfti að kalla út aukavaktir vegna forfalla sjálfboðaliða sem greiddar 

eru á yfirvinnutaxta, með auknu fjármagni og fækkun sjálfboðaliða horfir þetta til betri 

vegar og mikil ánægja er með mönnunarbreytingar. 

12. Annað 

Í desember var úthlutað tveimur smáhúsum í nágrenni Konukots. Konukot 

sinnir lágmarksþjónustu við smáhúsin, aðstoð við mat og fatnað ásamt öryggiseftirliti. 

Skjólið í Grensáskirkju opnaði í febrúar 2021 og var mikil ánægja með það á meðal 

gesta Konukots. Þar hafa konurnar skjól yfir daginn frá 10-15 á meðan lokað er í 

Konukoti. 

Nýting athvarfsins jókst frá árinu 2020, gistinætur notenda voru 2615 árið 2020 en 

3062 nætur árið 2021. Þetta gerir rúmlega 17% aukningu á milli ára. 

 

 

 

 

 

Framkvæmdastýra Rótarinnar og forstöðukona fara sameiginlega yfir 

samantektina og kvitta undir hana að lokinni þeirri yfirferð. Framkvæmdastjóri sendir 

samantektina undirritaða til skrifstofustjóra skrifstofu málefna fatlaðs fólks til 

varðveislu í skjalakerfi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Halldóra R. Guðmundsdóttir 

Forstöðukona Konukots 

 


