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Útdráttur 

Forvarnir eru víðtækar og snúa að fjölbreyttum sviðum mannlífsins en í þessari ritgerð 

verður sjónum aðallega beint að forvörnum sem miðast að börnum og unglingum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttaiðkun barna og unglinga er talin mjög öflug 

forvörn og eru margir áhrifaþættir svo sem stuðningur og áhugi foreldra sem er hluti af 

verndandi þáttum en þeir eru  taldir árangursríkir í uppeldi barna. Skoðaðar verða 

forvarnarstefnur sveitarfélaganna Hafnarfjarðar og Kópavogs, hvaða þætti þær eiga 

sameiginlega og hvað er ólíkt og grein verður gerð fyrir þeim úrræðum sem 

sveitarfélögin tvö bjóða upp á fyrir börn og unglinga. Fjallað verður um stuðning við 

börn og fjölskyldur, hvers börn þarfnast og hvaða þættir eru mikilvægir í því tilliti að 

styðja við foreldra í uppeldishlutverki sínu. Hugtakinu barnavernd verða gerð skil, 

mikilvægi fjölskyldustefnu stjórnvalda, skipan barnaverndaryfirvalda og félagslegur 

stuðningur.  

 Helstu niðurstöður athugunarinnar eru þær að þegar forvarnarstefnur 

sveitarfélaga eru öflugar og sveitarfélögin bjóða upp á öflug úrræði til handa börnum og 

unglingum virðist það hafa þau áhrif að barnaverndarmálum til vinnslu fækkar. Í 

umræddum sveitarfélögum hafði tilkynningum fjölgað mikið rétt eins og á landinu öllu 

en þeim árangri hefur náðst að barnaverndarmálum til vinnslu hefur fækkað til muna, 

sérstaklega í öðru sveitarfélaginu.   
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1. Inngangur 
Víðtækar forvarnir eru mikilvægur þáttur almennrar lýðheilsu og snertir marga fleti 

samfélagsins. Þær snúa að miklu leyti að börnum og unglingum þar sem áhersla hefur 

verið lögð á áfengis-og vímuvarnir. Forvarnir geta einnig snúið að einelti og 

kynferðisofbeldi svo dæmi má nefna. Mikið forvarnarstarf hefur verið unnið hjá 

sveitarfélögum landsins og hafa flest þeirra unnið forvarnaráætlanir. Það hafa mörg 

íþróttafélög einnig gert. Með öflugu rannsóknarstarfi er mögulegt að byggja á traustum 

staðreyndum og leggja traustan grunn undir forvarnarstarfið (Þórólfur Þórlindsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Öflugt 

forvarnarstarf hefur verið unnið hjá íþróttafélögunum en rannsóknir hafa sýnt fram á 

öflug tengsl milli íþrótta-og tómstundastarfs og minni áhættuhegðunar ungmenna. 

Þegar ungmenni stunda íþróttir hafa þau minni tíma til umráða sem þau gætu annars 

eytt á kostnað heilbrigðis síns. Stór þáttur í forvarnarstarfi felst í samveru foreldra og 

barna. 

 Þær rannsóknarspurningar sem lagt verður upp með í ritgerðinni eru: Hvernig er 

forvarnarmálum háttað innan sveitarfélaga? Hvaða áhrif hefur forvarnarstefna 

sveitarfélaga haft á fjölda og umfang barnaverndarmála? Hvaða úrræði eru í boði fyrir 

börn og unglinga innan sveitarfélaga? 

 Hér á eftir verður fjallað um forvarnir, hvernig þær þróuðust frá því að vera 

aðallega á sviði áfengis-og vímuefna og yfir í víðtækari forvarnir eins og hjá 

sveitarfélögum. Valin voru tvö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfjörður og 

Kópavogur til að bera saman forvarnarstarf og fjölda barnaverndarmála. Skoðað verður 

hvað forvarnarstefnurnar eiga sameiginlegt og hvað er ólíkt. Í framhaldi af umfjöllun 

um forvarnarstefnur áðurnefndra sveitarfélaga verður fjallað um barnavernd og reynt að 

sýna fram á tengsl milli fjölda barnaverndarmála og öflugrar forvarnarstefnu.  
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2. Forvarnir 
Mikilvægur þáttur í eflingu lýðheilsu er öflugt forvarnarstarf (Landlæknisembættið, 

2003) en forvörnum hefur verið skipt upp í þrjú stig eftir því hvers eðlis vandinn er. 

Með fyrsta stigs forvörnum er talað um að takast á við áhættu um vandann áður en hann 

kemur fram og þar með minnka líkurnar á að upp komi áfengis-og vímuefnavandi. 

Þannig er reynt að höfða til fólks í áhættuhóp. Þegar talað er um annars stigs forvarnir 

er átt við aðgerðir sem gripið er til á frumstigi vandans svo hindra megi áframhaldandi 

þróun eða koma í veg fyrir hann. Aðgerðirnar ná allt frá inngripi á heilsugæslu og 

ráðgjafar í skólum til meðferðar á áfengis-og vímuefnadeild. Þriðja stigs forvarnir ná til 

endurhæfingar þeirra sem hlotið hafa varanlegan skaða. Einnig er reynt að ná tökum á 

öðrum vandamálum samhliða neyslunni eins og geðröskunum, líkamlegum sjúkdómum 

og félagslegum vandamálum (Heilbrigðisráðuneyti, e.d.). Við gerð forvarnarstefna á 

Íslandi hefur verið tekið mið af félags-og afbrotafræði og sameinaðir þættir frá 

kenningum um nám, félagsauð, félagslega stjórnun og félagslegt taumhald. Það sem 

einnig liggur að baki þessarar nálgunar forvarnarstefnu er sambland hugmynda og 

niðurstaðna rannsókna um unglingaafbrot og kenninga um félagslega  hnignun og 

siðrof (Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Kristjánsson, Þórólfur Þórlindsson og 

Allegrante, J. P. 2008). 

  

2.1 Saga forvarna 

Unnið hefur verið að forvarnarstarfi um langt skeið þó ekki hafi það alltaf verið með 

sama hætti. Við byrjun seinustu aldar höfðu félagssamtök frumkvæði að áfengis- og 

vímuvörnum hér á landi. Brautryðjandi í meðferð áfengissjúkra fyrir rúmri öld var 

Bindindishreyfingin IOGT sem einnig lét forvarnarmál sig varða. Fleiri bættust síðar í 

hópinn eins og Bindindisfélag ökumanna, Samtök skólamanna í bindindisfræðslu og 

Íslenskir ungtemplarar. Önnur samtök bættust í hópinn á síðari hluta 20. aldar sem 

dæmi má nefna SÁÁ, Vímulausa æsku, Fræðslumiðstöð í forvörnum ásamt ýmsum 

fleirum. Samtök sem störfuðu aðallega á öðrum sviðum svo sem íþróttahreyfingar, 

foreldrasamtök og æskulýðssamtök fóru að sinna markvissum vímuvörnum í auknum 

mæli sem hluta af forvarnar-og uppeldishlutverki sínu. Ríkið hefur rekið 

meðferðarstofnanir samhliða þessu starfi en Áfengisvarnarráð var stofnað árið 1954. 

Hlutverk þess var að hafa eftirlit með áfengisvarnanefndum sveitarfélaga og því að 

áfengislögum væri framfylgt. Árið 1998 var Áfengisvarnaráðið lagt niður (Árni 

Einarsson, 2008). Í stað þess var stofnað Áfengis-og vímuvarnaráð og hefur starfsemi 

þess flust til Lýðheilsustöðvar og starfar ráðið nú sem fagráð og er það í 
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ráðgjafahlutverki fyrir málaflokkinn gagnvart Lýðheilsustöð (Lýðheilsustöð, e.d.,a). 

Hlutverk Áfengis-og vímuvarnaráðs er að efla og styrkja áfengis-og vímuvarnir á meðal 

barna og unglinga sérstaklega og leitast við að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar 

ofneyslu vímuefna meðal landsmanna. Markmið ráðsins er að koma í veg fyrir 

fíkniefnaneyslu og draga úr áfengisneyslu (Lýðheilsustöð, e.d., b). Forvarnir snerta 

marga fleti samfélagsins en hafa alltaf einkennst af frumkvæði og virkni 

almannasamtaka. Það hefur skilað þeim árangri að áfengisneysla Íslendinga er með því 

minnsta sem gerist í heiminum og í samanburði við nágrannalöndin er staða Íslands 

ekki slæm hvað varðar önnur vímuefni (Árni Einarsson, 2007; World Health 

Organization, e.d.). 

 

2.2 Skilyrði forvarnarstarfs 

Fræðimenn hafa sett fram nokkur skilyrði fyrir árangursríku forvarnarstarfi. Mikilvægt 

er að verkefnið eða stefnan njóti víðtæks stuðnings meðal markhópsins. Sértækar 

aðgerðir gegn fíkniefnum verða að vera hluti af almennri félagsmála-og velferðarstefnu 

og takmarka verður aðgang barna og unglinga að áfengi og tóbaki. Mikilvægt er að 

forvarnafræðsla fari fram á hinum þremur neyslustigum samtímans. Á fyrsta stigi áður 

en vandamál byrja, á öðru stigi og þá sem afskipti af hættuástandi og á þriðja stigi sem 

meðferð. Framboð ekki síður en eftirspurn er mikilvægur hluti forvarna. Draga þarf úr 

eftirspurn svo koma megi í veg fyrir fleiri fíkniefnaneytendur, hafa afskipti af 

hættuástandi og meðferð. Samskipti milli framkvæmdaaðila í forvörnum eru mikilvæg 

sem og fræðsla og miðlun til einstakra hópa. Aðgerðir sem beinast að áhættuhópum og 

almenningi verða að styðja hver aðra. Forvarnir eru ferli sem standa yfir í langan tíma 

með nýjum kynslóðum og breyttu samfélagi. Grundvallarþættir í samspili stjórnvalda, 

samtaka og einstaklinga eru hæfni, þekking og geta en þar sem forvarnir eru í eðli sínu 

flókið viðfangsefni er samvinna ólíkra aðila vænlegust til árangurs (forvarnir.is, 

vefsetur um vímuefnamál, e.d.). Árangursríkt gæti verið fyrir sveitarfélög, íþróttafélög 

og aðra þá sem koma að forvörnum að hafa þessa þætti til viðmiðunar við undirbúning 

forvarnarstefnu og forvarnarverkefna.  

2.3 Tengsl forvarna, íþrótta og rannsóknir á sviðinu  

Frá árinu 1997 hefur mörgum  forvarnarverkefnum verið hleypt af stokkunum um allt 

land eins og verkefnin „Ísland án eiturlyfja” sem var samstarfsverkefni milli 

Reykjavíkurborgar, ríkis og evrópuborga gegn eiturlyfjum (European Cities against 

Drugs-ECAD), „SAMAN-hópurinn” og „Náum áttum” (Silja Björk Baldursdóttir, 

2004). Jafningjafræðslan hefur verið starfandi í rúman áratug en jafningjafræðsla felst í 
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þeirri hugmyndafræði að ungur fræði ungan. Jafningjafræðslan er forvarnarverkefni, 

skipulögð af ungu fólki á aldrinum 17-25 ára en þátttakendur sjá einnig um alla 

framkvæmd. Helstu markmið jafningjafræðslunnar eru að styrkja einstaklinginn sem 

persónu og hvetja hann til að takast vímuefnalaus á við erfiðar aðstæður og  nota ekki 

vímuefni til að leysa vandamál. Unnið er gegn margvíslegri áhættuhegðun eins og 

vímuefnaneyslu, ótímabæru brottfalli úr skóla, ofbeldi, óábyrgu kynlífi, 

geðheilsubrestum og fleiru með vitundarvakningu til ungs fólks um að einstaklingurinn 

sjálfur ber ábyrgð á eigin lífi óháð þeim aðstæðum sem hann býr við. Aðaláhersla 

fræðslustarfs jafningjafræðslunnar er sjálfsmyndin. Fræðsla til ungmenna og foreldra 

fer fram í skólum, einkafyrirtækjum, vinnuskólum bæjar-og sveitarfélaga og 

forvarnarhópum framhaldsskólanna auk þess sem jafningjafræðslan tekur þátt í ýmsum 

samstarfsverkefnum (Tótalráðgjöf, e.d.). 

Fyrir rúmum áratug varð mikil viðhorfsbreyting á meðal þeirra sem störfuðu 

með unglingum. Hætt var að einblína á einstaklingsmál og var frekar horft til þess 

heildarsamhengis sem snýr að félagslegu umhverfi unglinga. Annar mikilvægur þáttur 

er að meira var horft til rannsóknarstarfs, gerð forvarnarstefnu og framkvæmdar hennar. 

Það hefur gert sveitarstjórnarmönnum auðveldara fyrir að fylgjast með vímuefnaneyslu 

í sveitarfélaginu sem og annars staðar auk áhættuþátta sem áberandi eru á hverjum tíma 

(Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2008).  

Þátttaka barna og unglinga í íþrótta- og tómstundastarfi hefur áhrif á hæfni 

þeirra og menningu í félagahópnum sem er mikilvægasta félagslega aflið á 

unglingsárunum og hefur áhrif á líkur á vímuefnaneyslu og frávikshegðun (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir o.fl., 2008 og Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Við iðkun íþrótta í félagslegu 

umhverfi þar sem stuðningur og aðhald er fyrir hendi öðlast líf einstaklingana 

merkingu. Þátttakendurnir tengjast hverjum öðrum og mynda félagstengsl. Útbreiðsla 

og viðhald íþróttaiðkunar er þannig mikilvægur liður í samfélagslegum aðgerðum til 

eflingar lýðheilsu (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Íþróttaiðkun ungmenna hefur mikið 

forvarnargildi en rannsóknir hafa leitt í ljós jákvæð tengsl milli annars vegar þátttöku í 

skipulegu íþróttastarfi og lifnaðarháttum en líðanar, þreks og heilsu hins vegar. 

Ungmenni sem stunda skipulagt íþróttastarf reykja síður en aðrir, nota síður ólögleg 

fíkniefni, neyta hollari fæðu, stunda frekar líkamlega áreynslu og eru í betra líkamlegu 

formi (Rúnar Vilhjálmsson, 2006; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Fái börn og unglingar jákvæðan 

stuðning og hvatningu frá foreldrum sínum eru þau líklegri til að stunda íþróttir en börn 

sem njóta minni stuðnings og hvatningar og stunda þær einnig lengur (Þórólfur 

Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 
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Rannsóknir og greining stóðu fyrir rannsókn á áfengis-og vímuefnaneyslu 

unglinga í 10. bekk en rannsóknin stóð yfir árin 1995-2006. Daglegar reykingar 

unglinganna minnkuðu á tímabilinu um 43% og drykkja síðustu 30 daga fyrir 

spurningakönnunina minnkaði um 46%. Áhugavert er að unglingadrykkja hefur staðið í 

stað um langt skeið. Vera má að áfengisneysla og reykingar hafi verið mesta 

vandamálið á meðal unglinga og það hafi haft þau áhrif að draga úr neyslu annarra 

vímuefna (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2008). Það sem hefur líklega haft mest að segja í 

þessu sambandi er að áhersla hefur verið lögð á félagslegt umhverfi unglinganna ásamt 

samstilltu átaki margra aðila í samfélaginu svo sem ríkis, sveitarfélaga og skóla. 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Í áðurnefndri rannsókn kom fram að í þeim 

sveitarfélögum þar sem forvarnarstarf hefur verið öflugt og samstarf við rannsakendur 

virkt minnkaði vímuefnaneysla talsvert meira en í öðrum sveitarfélögum. Í þeim 

sveitarfélögum þar sem vímuefnaneysla minnkaði, jukust verndandi þættir á sama tíma 

sem og íþróttaiðkun ungmenna. Viðurkenndir verndandi þættir eru samvera barna og 

unglinga, stuðningur og eftirlit foreldra og þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir o.fl., 2008; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Þórólfur Þórlindsson o.fl, 

2000). 

Önnur rannsókn á áfengisneyslu ungmenna sýndi að færri unglingar drekka 

áfengi en fyrir um áratug síðan og þeir sem drekka, innbyrði nokkuð minna magn í 

hvert skipti. Árangri forvarnarstarfs undanfarinna ára er því að þakka en breytt 

áfengismenning hefur sitt að segja þar sem neysla á bjór og léttvíni er á kostnað sterks 

áfengis (Þóroddur Bjarnason, 2005). 

Unglingar sem eru sterkum tengslum við foreldra sína eru mun ólíklegri til að 

neyta vímuefna en þeir unglingar sem eru í veikum tengslum við foreldra sína. Einnig 

hefur því verið haldið fram að stuðningur foreldra sé lykilatriði varðandi íþróttaþátttöku 

barna og unglinga. Aðhald, eftirlit og tilfinningalegur stuðningur forelda er mikilvægur 

þáttur í samskiptum foreldra og barna. Börn foreldra sem hafa lítið eftirlit með þeim eru 

líklegri en önnur börn til að neyta vímuefna. Eyði börn miklum tíma með foreldrum 

sínum, þeim mun ólíklegri eru börnin til að reykja eða neyta annarra vímuefna 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Hve miklum tíma foreldrar eyða með börnum sínum 

og hve vel þeir fylgjast með þeim hefur þau áhrif að draga úr eða fresta áfengis-og 

vímuefnaneyslu unglinga (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram á 

að unglingar sem verja litlum tíma með foreldrum og fjölskyldu og þeir unglingar sem 

fá lítið aðhald og eftirlit á heimili sínu eru mun líklegri til að reykja og neyta vímuefna 

en þeir unglingar sem verja tíma með fjölskyldunni og fá aðhald heima fyrir. Virkni 
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foreldra í þessu sambandi er því lykilatriði þar sem samskipti fjölskyldunnar draga úr 

óæskilegum áhrifum jafningjahópsins (Þórólfur Þórlindsson o.fl, 1998).  

  

2.4 Félagsauður 

Hugakið félagsauður vísar til tengslanets í félagslegum samskiptum sem myndast milli 

einstaklinga og þau gagnkvæmu viðmið og traust sem skapast af völdum þeirra 

(Putnam, 2000). Samborgaralegar dyggðir má skýra með því að eigingirni íbúanna er 

minni en fórnfýsin meiri. Merki um útbreiðslu samborgaralega dyggða er að leita í 

ákveðinni tegund viðhorfa eða trausts, áhuga á opinberum málefnum og þátttöku 

einstaklinga í almennum félögum af ólíku tagi. Samborgaralegar dyggðir prýða íbúa þar 

sem samfélagið einkennist af félagsauði. Sjá má útbreiðslu samborgaralegra dyggða í 

ákveðinni tegund viðhorfa sem eru traust, áhugi á opinberum málefnum og þátttaka í 

almennum félögum. Forsenda samborgaralegra dyggða er almennt traust til annarra. Í 

samfélögum þar sem samborgaralegar dyggðir eru útbreiddar eru samskipti fólks greið 

enda vænta þess allir að aðrir fylgi reglunum. Munurinn á félagsauði og 

samfélagslegum dyggðum er sá að í félagsauði felst ríkari áhersla á gagnkvæm 

samskipti. Ef samskiptin eru ekki gagnkvæm er aðeins um að ræða einhliða dyggðir 

einstaklinga en slík samfélög eru ekki endilega rík af félagsauði þrátt fyrir að innan 

þess þekkist samborgaralegar dyggðir í einhverri mynd. Gagnkvæm samvinna skapar 

félagsauðinn sem birtist í ýmsum myndum og sem dæmi um þetta má nefna vilja íbúa 

til að taka þátt í sameiginlegum málefnum. Með þátttöku í ýmsum félögum, 

íþróttafélögum, kvenfélögum, kórum og fleiru eru íbúarnir að skapa þennan grundvöll. 

Mjög skýrt dæmi um þetta er kosningaþátttaka en eigingjarnir einstaklingar sem leggja 

lítið eða ekkert af mörkum til samfélagsins ættu ekki að sjá neina ástæðu til að nýta 

kosningarétt sinn (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001). Í samfélögum sem eru rík af 

félagsauði ættu að vera betri forsendur fyrir öflugu forvarnarstarfi en ella.  

 

3. Hvaða leiðir eru mögulegar í forvarnarstarfi 
Í kaflanum hér fyrir neðan verður fjallað um forvarnarstefnur sveitarfélaganna 

Hafnarfjarðar og Kópavogs. Gerð verður grein fyrir þeim þáttum forvarnarstefnanna 

sem eru líkir og ólíkir og ljósi verður varpað á þau úrræði sem sveitarfélögin bjóða upp 

á fyrir börn og unglinga í forvarnarskyni og samkvæmt barnaverndarlögum. 
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3.1 „Allt hefur áhrif og einkum við sjálf” 

Í samvinnu við sveitarfélög í landinu hefur Lýðheilsustöð unnið þróunarverkefni með 

einkunnarorðunum „Allt hefur áhrif og einkum við sjálf”. Markmið verkefnisins er að 

bæta lífshætti barna og fjölskyldna þeirra með áherslu á hreyfingu og góða næringu. 

Gert er ráð fyrir að verkefnið verði vel kynnt og sem flestir landsmenn geri sér grein 

fyrir mikilvægi þess. Þau sveitarfélög sem taka þátt í verkefninu móti eigin stefnu og 

aðgerðaráætlun í samræmi við þarfir á hverjum stað. Þess vegna geta verkefnin verið 

ólík milli sveitarfélaga bæði hvað varðar umfang og nálgun verkefnisins. Formlegt 

samstarf er við leik-og gunnskóla og einnig við heilsugæslustöðvar en sérstaklega þá 

sem sinna skólaheilsugæslu en sveitarfélögin leiða verkefnið (Lýðheilsustöð, e.d. a). 

Helstu þættir sem taldir eru skipta máli fyrir lýðheilsu eru að koma í veg fyrir neyslu 

tóbaks, áfengis, salts, sykurs og fitu og að auka neyslu á ávöxtum og grænmeti sem og 

aukna hreyfingu og hafa þannig stjórn á líffræðilegum áhættuþáttum. Nokkrir þættir 

sem hafa áhrif á líðan og heilsu barna eru aðgengi að hollum mat, aðgengi að íþróttum, 

menntun, vinir, tómstundastarf, samgöngur, útivistarsvæði, heilsugæsla, félagasamtök, 

markaðssetning matvæla og atvinnurekendur (Lýðheilsustöð, e.d. c). Sveitarfélögin 

Hafnarfjörður og Kópavogur eru bæði þátttakendur í þróunarverkefninu (Lýðheilsustöð, 

e.d., d). 

 

3.2 Forvarnarstefnur Hafnarfjarðar og Kópavogs 

Forvarnarstefna Hafnarfjarðar var samþykkt í bæjarráði Hafnarfjarðar þann 21. maí 

2008 (Hafnarfjarðarbær, 2008a) en forvarnarstefna Kópavogs bíður eftir samþykkt 

bæjarráðs Kópavogs (Arnar Ævarsson munnleg heimild, 25. júní 2008). Margt í 

stefnunum er líkt en annað er ólíkt. Forvarnarstefna Hafnarfjarðar telur tæpar þrjár 

blaðsíður (Hafnarfjarðarbær, 2008b) en drög að forvarnarstefnu Kópavogs eru mun 

ítarlegri og telja 13 blaðsíður (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008). Hafnarfjörður hefur 

farið aðra leið með mótun sinnar forvarnarstefnu en segja má að hún hafi verið útfærð 

með framkvæmdaáætlun í barnavernd í Hafnarfirði. Framkvæmdaáætlun í barnavernd í 

Hafnarfirði telur 13 blaðsíður og þegar hún er borin saman við forvarnarstefnu 

Kópavogs má sjá margt líkt. Forvarnarstefnur sveitarfélaganna eru mjög víðtækar og 

taka fyrir málefni fjölskyldna á ýmsum aldursskeiðum. Fjallað er um málefni barna og 

unglinga eins og foreldrafræðslu fyrir foreldra ungra barna, íþrótta-og tómstundaiðkun, 

félagsmiðstöðvar, foreldrasamtök og foreldrarölt. Báðar voru forvarnarstefnurnar unnar 

miðlægt í hóp og komu margir aðilar að gerð þeirra (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008 

og Hafnarfjarðarbær, 2008b). Forvarnarstefna Hafnarfjarðar fer ekki inn á svið 
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heilsugæslunnar en forvarnarstefna Kópavogs kemur til með að gera það en þegar 

vinnsla ritgerðarinnar fór fram lágu aðeins fyrir drög að stefnunni og átti hluti frá 

Heilsugæslu Kópavogs eftir að bætast við (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008; 

Hafnarfjarðarbær, 2008b). 

Í báðum forvarnarstefnunum er umfjöllun um samvinnu milli skóla á öllum 

skólastigum og samfellu í forvarnarstarfi milli skólastiga. Áhersla er á heilsuforvarnir 

og mikilvægi hreyfingar og góðs mataræðis áréttað. Einnig er í forvarnarstefnum 

beggja sveitarfélaga umfjöllun um að starfsmenn skóla verði meðvitaðir um 

tilkynningarskyldu sína samkvæmt barnaverndarlögum (Forvarnarstefna Kópavogs; 

Hafnarfjarðarbær, 2008b). Fjallað er um vímuefnalaust félagsstarf í Hafnarfirði 

(Hafnarfjarðarbær, 2008b) en Kópavogsbær tekur fram að allar fjölskylduskemmtanir 

skuli vera vímuefnalausar og taki mið af lögboðnum útivistarreglum (Forvarnarstefna 

Kópavogs, 2008). Eins og áður kom fram hafa sveitarfélögin farið ólíkar leiðir þar sem 

Hafnarfjörður hefur útfært úrræði úr forvarnarstefnu í Framkvæmdaráætlun í 

Barnavernd en Kópavogsbær fjallar um sín úrræði í forvarnarstefnunni.      

  

3.2.1 Íbúaþróun í Hafnarfirði og Kópavogi  

Íbúum í sveitarfélögunum Hafnarfirði og Kópavogi hefur fjölgað mjög hratt undanfarin 

ár með tilkomu nýrra hverfa. Árið 2000 voru tæplega 20 þúsund íbúar í Hafnarfirði en 

þeim hafði fjölgað í tæplega 24 þúsund árið 2006 og hefur börnum að sama skapi 

fjölgað mikið. Um 6 þúsund börn voru búsett í Hafnarfirði árið 2000 en tæp 7 þúsund 

árið 2006 og hefur hlutfall barna í sveitarfélaginu verið í kringum 30% af heildarfjölda 

íbúa. Í Kópavogi voru íbúar um 23.500  árið 2000 en um 27.500 árið 2006. Um 6.500 

börn voru búsett í sveitarfélaginu árið 2000 en þeim hafði fjölgað í rúmlega 7 þúsund 

árið 2006. Hlutfall barna í Kópavogi hefur verið örlítið lægra en í Hafnarfirði þar sem 

hlutfallið hefur frá árinu 2000 til 2006 verið um 30%. Í Kópavogi hefur hlutfall barna 

verið í kringum 28% en fór þó upp í 30% árið 2004 en lækkaði niður í rúm 26% árið 

2006. Fjöldi mála á hver 1.000 börn fækkaði mikið í báðum sveitarfélögunum árin 

2000-2006. Í Kópavogi hefur dregið verulega úr fjölda mála á hver 1.000 börn en 

þróunin þar hefur verið sveiflukenndari en í Hafnarfirði.  Hér fyrir neðan eru töflur með 

nánari upplýsingum um heildaríbúafjölda, fjölda barna, hlutfall barna í umdæmi og 

fjölda mála á hver 1000 börn í sveitarfélögunum Hafnarfirði og Kópavogi.    
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Hafnarfjörður Íbúafjöldi í 

umdæmi alls 

Fjöldi barna í 

umdæmi 

Hlutfall 

barna í 

umdæmi 

Fjöldi mála á 

hver 1.000 

börn 

2000 19.644 6.044 30,8 % 60,6 

2001 24.225 6.139 30,3 % 59,1 

2002 20.675 6.519 31,5 % 53,4 

2003 21.190 6.657 31,4 % 54,4 

2004 21.942 6.557 27,2 % 59,6 

2005 * * * * 

2006 23.751 6.894 29,0 % 40,6 

Tafla 1 

* Tölur fyrir árið 2005 lágu ekki fyrir. 

 

Kópavogur Íbúafjöldi í 

umdæmi alls 

Fjöldi barna í 

umdæmi 

Hlutfall 

barna í 

umdæmi 

Fjöldi mála á 

hver 1.000 

börn 

2000 23.527 6.545 27,8 % 46,8 

2001 20.232 6.591 27,2 % 59,0 

2002 24.950 7.075 28,4 % 56,0 

2003 25.291 7.193 28,4 % 77,6 

2004 25.784 7.012 29,9 % 110,5 

2005 * * * * 

2006 27.525 7.262 26,4 % 35,5 

Tafla 2 

* Tölur fyrir árið 2005 lágu ekki fyrir.  

 

3.2.2. Fjöldi barnaverndarmála og barnaverndartilkynninga 

Lagt var upp með að skoða hvort forvarnaráætlanir sveitarfélaganna Hafnarfjarðar og 

Kópavogs hafi haft áhrif á fjölda barnaverndartilkynninga og umfang barnaverndarmála 

þannig að með öflugri forvarnarstefnu myndi barnaverndarmálum fækka. Tölulegar 

upplýsingar voru fengnar úr Ársskýrslum Barnaverndarstofu frá árunum 2000 til 2007 

og hafa verið settar fram í súluritum til hægðarauka.  
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Fjöldi tilkynninga fyrir landið allt árin 2002-2006
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Mynd 1  

 

Sjá má á mynd 1 að tilkynningum til barnaverndarnefnda á öllu landinu árin 2002-2006 

hefur fjölgað mjög mikið frá því að vera 4.665 tilkynningar árið 2002 í 6.893 árið 2006. 

 

Fjöldi tilkynninga í Hafnarfirði og Kópavogi árin 2000-2006
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Mynd 2 

 

Eins og mynd 2 getur til kynna hefur barnaverndartilkynningum fjölgað mjög mikið í 

Hafnarfirði og Kópavogi líkt og á öllu landinu. Tilkynningum fjölgaði mikið í 
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Hafnarfirði á milli áranna 2001 og 2002 en skýra má þá aukningu til þeirra breytinga 

sem áttu sér stað í sveitarfélaginu með tilkomu breyttra vinnuaðferða sem eins og áður 

komu fram fólust í samvinnu lögreglu, félagsþjónustu, félagsmiðstöðva, skóla og fleiri. 

Í Hafnarfirði fækkaði barnaverndartilkynningum nokkuð til ársins 2004 en fjölgaði 

talsvert næstu tvö árin en tæplega helmingi fleiri tilkynningar bárust til 

barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar árið 2006 heldur en bárust tveimur árum áður.  

Árin 2000 og 2001 bárust mun fleiri tilkynningar til barnaverndarnefndar 

Kópavogs en Hafnarfjarðar og fjölgaði þeim mjög mikið á milli þessara ára. Næstu tvö 

árin var fjöldi tilkynninga nokkuð svipaður í sveitarfélögunum tveimur en árin 2004 og 

2005 bárust mun fleiri barnaverndartilkynningar í Kópavogi en Hafnarfirði. Sérstaklega 

árið 2004 en þá fjölgaði tilkynningum talsvert í Kópavogi en örlítil fækkun varð í 

Hafnarfirði. Athyglisvert er að á milli áranna 2003 og 2005 hafði 

barnaverndartilkynningum í Kópavogi fjölgað um næstum helming en örlítil fækkun 

varð til ársins 2006. Fjölgun tilkynninga er í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað á 

öllu landinu, að tilkynningum hefur fjölgað mikið á þeim árum tekin voru til athugunar, 

eins og sést á mynd 1.  

Bragi Guðmundsson hefur bent á nokkrar skýringar á auknum fjölda 

barnaverndartilkynninga samhliða fækkun barnaverndarmála til vinnslu hjá 

barnaverndarnefndum. Þær tilkynningar sem berast barnaverndarnefndum verði sífellt 

minna alvarlegar, svo hægt er að draga þá ályktun að þröskuldur 

barnaverndartilkynninga hafi lækkað og nefndirnar eigi erfitt með að komast yfir allan 

málafjöldann. Þegar tilkynningar til barnaverndarnefnda eru skoðaðar sést að 

tilkynningum frá lögreglu hefur fjölgað mest. Ýmislegt bendir til að starfshættir 

lögreglu hafi breyst þannig að meiri áhersla sé lögð á vísa fleiri málum til 

barnaverndarnefndar og vera má að það sé gert að minna tilefni en áður 

(Barnaverndarstofa, 2008a).    
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Fjöldi barnaverndarmála fyrir landið allt árin 2000-2006
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Mynd 3 

Tölur fyrir árið 2005 lágu ekki fyrir 

 

Á mynd 3 má sjá að fjöldi barnaverndarmála til vinnslu fjölgaði umtalsvert árin 2000 til 

2004. Ekki fengust tölur úr Ársskýrslum Barnaverndarstofu fyrir árið 2005 en árið 2006 

fækkaði barnaverndarmálum til vinnslu mikið og var málafjöldi orðinn svipaður og 

hann var árið 2000 en þó örlítið meiri. Sú þróun er athyglisverð að á meðan 

barnaverndartilkynningum fjölgar á öllu landinu á umræddu tímabili fækkar 

barnaverndarmálum í vinnslu. Á mynd 4 sést að sama þróun hefur átt sér stað í 

sveitarfélögunum Hafnarfirði og Kópavogi.  
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Barnaverndarmál til vinnslu árin 2000-2006
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Mynd 4 

Tölur fyrir árið 2005 lágu ekki fyrir. 

 

Í sveitarfélögunum Hafnarfirði og Kópavogi hafa málin ekki þróast á sama hátt, 

varðandi fjölda mála til vinnslu. Á mynd 4 sést að í Hafnarfirði hefur málafjöldi verið 

nokkuð stöðugur árin 2000 til 2004 á meðan barnaverndarmálum til vinnslu fjölgaði 

gífurlega í Kópavogi árin 2000 til 2004. Athygli vekur að árið 2006 fækkaði 

barnaverndarmálum í báðum sveitarfélögum mikið en sérstaklega í Kópavogi þar sem 

málum fækkaði um rúmlega helming frá árinu 2004.  

 

3.3 Áþekk úrræði sveitarfélaganna    

Þegar forvarnarstefnur Hafnarfjarðar og Kópavogs eru skoðaðar má sjá að um víðtækar 

forvarnir hjá sveitarfélögunum er að ræða. Ýmis úrræði hafa verið þróuð með það fyrir 

augum að auka þjónustu við börn og unglinga til 18 ára aldurs og fjölskyldur þeirra.   

 Í báðum sveitarfélögunum hafa verið þróaðir samstarfshópar á vegum stofnana 

og aðila sem koma að málum barna og unglinga eins og frá barnavernd, lögreglu, 

skólum og forvarnarfulltrúum. Í Hafnarfirði ber hann heitið „Litli hópur” en í Kópavogi 

„Samstarfshópur um forvarnir”. Hóparnir starfa með svipuðu sniði en þar er fjallað um 

málefni barna og unglinga sem standa höllum fæti í sveitarfélögunum og fundinn 

grundvöllur fyrir áframhaldandi starfi og reynt að finna úrlausn vandamála 

(Forvarnarstefna Kópavogs; Geir Bjarnason munnleg heimild, 23. júní, 2008). Þrátt 

fyrir þetta er ákveðinn munur milli sveitarfélaganna en í Kópavogsbæ eru það pólitískt 
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kjörnir fulltrúar, fulltrúar flestra stofnana og félagasamtaka sem vinna með börnum sem 

eiga sæti í samstarfshópnum. Hópurinn er ráðgefandi varðandi áherslur í 

forvarnarstarfinu ásamt stefnumótun (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008). Í Litla hóp í 

Hafnarfirði hafa verið búin til óhefðbundin úrræði sem talin eru henta þörfum 

skjólstæðinga hópsins hverju sinni. Að sögn Geirs Bjarnasonar forvarnarfulltrúa 

Hafnarfjarðar var eitt sinn var fenginn boxþjálfari fyrir hóp drengja sem beittu ofbeldi 

og eftir stuttan tíma dró verulega úr ofbeldishegðun þeirra. Aðrir sambærilegir hópar 

hafa verið myndaðir en sem dæmi má nefna leiklistarhóp, götuleikhús og listmeðferð. 

Á næstu árum verður unnið að því að þróa starf Litla hóps en frekar en góð reynsla 

hefur verið hópnum (munnleg heimild, 23. júní 2008).  

Rekin eru hús ætluð undir félagsstarfsemi fyrir ungt fólk í sveitarfélögunum 

tveimur þar sem því gefst tækifæri til að hittast á vímulausum vettvangi og hafa 

ákveðinn samastað þar sem í boði eru uppbyggileg verkefni sem höfða til mismunandi 

áhugasviða. Áhersla er lögð á að starfið höfði til allra ungmenna. Umrædd hús kallast 

Gamla bókasafnið í Hafnarfirði og Ungmennahús í Kópavogi (Forvarnarstefna 

Kópavogs, 2008 og Geir Bjarnason, munnleg heimild, 23. júní, 2008).  

 Í sveitarfélögunum er áhersla lögð á að efla fjölskyldur og styrkja en það er gert 

með skipulagðri fræðslu fyrir foreldra svo hæfni þeirra til að gegna foreldrahlutverkinu 

verði meiri (Forvarnastefna Kópavogs, 2008; Hafnarfjarðarbær, 2008b). Sú leið sem 

valin hefur verið að fara í Hafnarfirði er að bjóða upp á „Parent Management Training” 

eða PMT eins og aðferðin er kölluð í daglegu tali en í tengslum við PMT eru haldnir 

fræðslufundir og fræðslubæklingum dreift. Um er að ræða uppeldisaðferð sem nýtist 

sérstaklega foreldrum barna með hegðunarerfiðleika. Aðferðin var þróuð í Oregon í 

Bandaríkjunum og byggir á áratuga rannsóknum sem sýna góðan árangur. Aðferðin 

byggir á félagsmótunar-og félagsnámskenningu um þróun andfélagslegrar hegðunar þar 

sem gengið er út frá því að börn læri hegðun í gegnum tengsl sín við aðra. Auk þess 

hafi utanaðkomandi áreiti áhrif þannig að vítahringur getur myndast í samskiptum sem 

síðan getur leitt til alvarlegra hegðunarerfiðleika. Í PMT foreldrafræðslunni fá foreldrar 

aðstoð við að tileinka sér nýjar leiðir í uppeldi ásamt aðstoð við að rjúfa umræddan 

vítahring. Lagt er upp með ákveðna grunnþætti sem stuðla að jákvæðri hegðun og draga 

úr hegðunarvanda (Hafnarfjarðarbær, e.d.). Áströlsk rannsókn hefur sýnt fram á að 

góðan árangur PMT aðferðarinnar en henni var beitt á leikskólabörn með 

hegðunarvanda og eftir fimm mánaða meðferðartíma hafði töluvert dregið úr 

hegðunarvandanum (Chambers, 2007). Í Kópavogsbæ sinna félagsráðgjafar 

uppeldisráðgjöf. 
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   Bæði Hafnarfjörður og Kópavogur leggja áherslu á samvinnu við Lögreglu 

Höfuðborgarsvæðisins (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008; Hafnarfjarðarbær 2008b). 

Markmið Lögreglu Höfuðborgarsvæðisins er að auka öryggi og öryggistilfinningu íbúa 

höfuðborgarsvæðisins sem og þeirra sem starfa þar eða dveljast. Nokkrir lykilþættir í 

starfsemi og stefnumótun Lögreglu Höfuðborgarsvæðisins eru ætlaðir til þess að ná 

grundvallarmarkmiði embættisins, að auka öryggi og öryggistilfinningu borgara. Að 

gera löggæslu sýnilegri sem og hverfa-og grenndarlöggæslu, að forvarnarstarf verði í 

náinni samvinnu við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga. 

Við rannsókn og saksókn mála verði skilvirkni og gæði aukin. Markvissum aðgerðum 

verði beitt í baráttunni gegn skipulegri glæpastarfsemi. Stjórnun og ákvarðanataka verði 

tekin á grundvelli upplýsinga og starfsánægja starfsmanna verði aukin. Þjónusta 

gagnvart almenningi og opinberum aðilum verði traust, fagleg og skilvirk auk 

upplýsingaöflunar gagnvart almenningi. Nýting fjármuna verði bætt og 

fjármálastjórnum markviss (Lögregla Höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 

Misjafnt er hvaða leiðir sveitarfélögin nefna í forvarnaráætlunum sínum 

varðandi samstarf við lögreglu. Í forvarnaráætlun Kópavogsbæjar er talað um að efla 

svæðisstöð Lögreglunnar í Kópavogi, efla eftirlit, samstarf, upplýsingamiðlun og 

fræðslu til ýmissa aðila til dæmis stofnana og hagsmunasamtaka. Einnig mun 

umferðareftirlit aukið til dæmis með athugun á öryggisbúnaði reið- og bifhjóla. Í 

forvarnaráætlun Hafnarfjarðar er talað um að lögregla fylgist með vínveitingastöðum 

sem þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði og tillit tekið til þess hvort um fjölskyldustað er 

að ræða, nærveru við skóla og ásýnd staðarins til þess að leyfi verði veitt 

(Hafnarfjarðarbær, 2008b).   

Í máli Geirs Bjarnasonar forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar kom fram að fyrir 

nokkrum árum hafi afbrotatíðni í Hafnarfirði verið mjög há en telur hann að leiða megi 

líkur að því að orsökin sé sú að mismunandi aðilar hafi unnið illa saman, eins og 

lögreglan, félagsþjónustan og skólarnir. Í kringum árið 2001 var mikil áfengisneysla 

meðal ungmenna í Hafnarfirði en það hefur breyst mikið og neysla ungmenna á áfengi 

hefur minnkað. Árið 2002 var ráðinn starfsmaður til ráðgjafar um forvarnarmálin. Í 

kjölfarið var komið á vinnuferli þar sem samvinna milli lögreglu, félagsþjónustu, skóla 

og félagsmiðstöðva varð meiri en áður. Harðar var tekið á „litlu málunum” þannig að 

afskipti voru höfð af börnum sem stunduðu hnupl í búðum eða virtu ekki 

útivistartímann. Málin voru unnin á þann hátt að barnið ásamt foreldrum var boðað til 

fundar hjá félagsþjónustunni. Viðhorf lögreglunnar breyttust og þeir fóru að sjá hag 

sinn í því að koma í veg fyrir glæpi svo málin voru hugsuð á annan hátt en áður. Mikil 

vinna var lögð í þetta og til að mynda stöðvaði lögreglan ungmenni sem voru lengur úti 
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en lög gerðu ráð fyrir og hafði afskipti af þeim sem ekki voru með reiðhjólahjálma 

(munnleg heimild, 23. júní 2008). Þegar mál eru unnin á þennan hátt eru þau unnin í 

anda uppbyggingastefnunnar. Uppbyggingastefnan byggir á samfélagsmiðaðri vinnu 

þar sem leitast er við að virkja samkennd og ábyrgðarkennd einstaklinga. Aðferðafræði 

uppbyggingastefnunnar miðar að því að auðvelda einstaklingum að ná sjálfsstjórn með 

þeim hætti að þeir fá tækifæri til að bæta samskipti og styrkja sjálfsmynd sína. 

Meginmarkmið uppbyggingastefnunnar er að gefa einstaklingum tækifæri til að 

endurmeta sjálfa sig og fyrri hegðun hafi þeir misstigið sig. Einstaklingurinn tileinkar 

sér nýjar aðferðir til að ná settum markmiðum, prófa sig áfram með aðra hegðun og 

leiðrétta fyrri óæskilega hegðun. Þannig nær einstaklingurinn, sterkari en áður að snúa 

til samfélagsins og í sitt félagslega umhverfi. Með aðferð uppbyggingastefnunnar er 

unnið með brotaþolanum, samfélaginu, brotamanninum og fjölskyldu hans en nálgunin 

býður upp á margar úrlausnarleiðir. Brotið er framið í nærsamfélaginu þar sem 

brotaþoli og gerandi búa og því fer vinnan þar fram. Með uppbyggilegum hætti getur 

barnið eða unglingurinn bætt fyrir hegðun sína með aðstoð samfélagsins 

(Dómsmálaráðuneyti, 2004). Áhersla er lögð á að styðja við unglinga sem eru í vanda 

staddir í báðum sveitarfélögum. Í Kópavogi er starfrækt vistheimili en í Hafnarfirði er 

ætlunin að stofna eða tryggja aðgang fyrir börn þar sem þau geta dvalist tímabundið ef 

þeim er búin hætta á heimili sínu eða geta ekki af einhverjum ástæðum búið heima hjá 

foreldrum sínum um stundarsakir (Forvarnarstefna Kópavogs; Hafnarfjarðarbær, 

2008b). Ef þörf reynist á vistun barna á meðferðarheimili fer umsókn um það til 

Barnaverndarstofu í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Hafnarfjarðarbær stefnir að því að fjölga stuðningsfjölskyldum svo hægt sé að 

vista börn nokkra daga í senn og létta þannig álagi á heimilum. Unglingum sem vistaðir 

hafa verið á meðferðarheimilum stendur til boða eftirfylgd og markviss stuðningur en 

með því er átt við viðtöl, námskeið, þjálfun, foreldraviðtöl og fleira sem allt er 

mikilvægt við heimkomu eftir dvöl á meðferðarheimili. Einnig er litið til barna og 

unglinga samkvæmt öðrum lögum en barnaverndarlögum 80/2002. Stefnt er að því að 

stofna meðferðar-og úrræðadeild en einnig verður unnið að því að auka og bæta tengsl 

við þær stofnanir sem sinna meðferð og endurhæfingu fyrir alla aldurshópa. Gerðir 

verða samningar við ýmsa aðila og sjálfstætt starfandi sérfræðinga vegna 

hópmeðferðar, námskeiða og þjálfunar fyrir börn, unglinga og foreldra 

(Hafnarfjarðarbær, 2008b).  

Í Kópavogi er starfrækt sambýli fyrir ungmenni á aldrinum 18-20 ára sem þurfa 

mikinn stuðning og ráðgjöf til að axla ábyrgð í daglegu lífi. Sambýlið er einnig rekið 

fyrir unglinga í vanda en markmiðið með sambýlinu er að virkja þá til samvinnu við 
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foreldra og fagaðila til ábyrgrar þátttöku í daglegu lífi (Forvarnarstefna Kópavogs, 

2008). 

Bæði sveitarfélögin leggja áherslu á að aðstoða innflytjendur (Forvarnarstefna 

Kópavogs, 2008; Hafnarfjarðarbær, 2008b). Í Hafnarfirði verður aðstoðin í formi 

tilsjónarmanns sem kemur til með að leiðbeina innflytjendum með ýmis mál varðandi 

þjóðfélagið, möguleika þess og uppeldi barna samkvæmt íslenskum lögum. Til stendur 

að efla starfshóp tengdum málum innflytjenda sem hefur það markmið að samræma 

þjónustu Hafnarfjarðar og tryggja börnum og fjölskyldum þeirra góða þjónustu 

(Hafnarfjarðarbær, 2008b). Hjá Kópavogsbæ hefur bæklingur með upplýsingum um 

hlutverk og þjónustu félagsþjónustunnar verið þýddur á sex tungumál (Forvarnarstefna 

Kópavogs, 2008).   

 Í Kópavogi eru starfandi samtökin Samkóp sem eru samtök foreldrafélaga og 

foreldraráða við grunnskóla Kópavogs (Samkóp, 2008)  og Foreldraráð Hafnarfjarðar er 

samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í grunnskólum Hafnarfjarðar (Helena Mjöll 

Jóhannsdóttir munnleg heimild, 4. september 2008). Markmið beggja er að verja rétt 

barna til menntunar og þroska og beita sér fyrir áhrifum foreldra á skólastarfið. 

Samtökin stuðla að auknu samstarfi þeirra sem starfa meðal barna í sveitarfélögunum 

og eru málsvari þeirra gegn stjórnvöldum. Einnig beita samtökin sér fyrir umræðu 

meðal foreldra, skólamanna og annarra sem vinna að málefnum grunnskóla. Þau standa 

vörð um réttindi barna til menntunar, beita sér fyrir umbótum í skólastarfi og hafa 

eftirlit með aðbúnaði og aðstöðu til náms og kennslu við grunnskóla sveitarfélaganna 

(Forvarnarstefna Kópavogs, 2008 og Helena Mjöll Jóhannsdóttir munnleg heimild, 4. 

september 2008). Í lögum um grunnskóla nr. 66/1995 kemur fram að foreldraráð skuli 

starfa við hvern grunnskóla sem skólastjórar eru ábyrgir fyrir. Í foreldraráðum skulu 

sitja þrír foreldrar sem ekki eru starfsmenn viðkomandi skóla. 

 

4. Umfjöllun um úrræði sveitarfélaganna sem eru ólík 
Eins og sjá má á umfjölluninni hér að ofan eru mörg úrræði sveitarfélaganna 

Hafnarfjarðar og Kópavogs lík en nú mun umfjöllunin taka til úrræða sem eru ólík.  

4.1 Hafnarfjörður 

Hér á eftir verður fjallað um úrræði á vegum Hafnarfjarðarbæjar sem eru ólík þeim 

úrræðum sem rekin eru í Kópavogi.  
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4.1.1 Fjölgreinanám 

Í Hafnarfirði er rekið Fjölgreinanám fyrir nemendur 9. og 10. bekkjar og er námið deild 

undir Lækjarskóla. Markmið Fjölgreinanámsins er að bjóða upp á einstaklingsmiðað 

nám og áhersla lögð á að áhugi og hæfileikar nemenda fái notið sín. Þörfum nemenda 

sem hafa áhuga á list-og verkgreinum verður mætt. Leitast verður við að hjálpa 

nemendum að sjá tilgang með því að læra, þeir undirbúnir fyrir atvinnulífið og val á 

starfsvettvangi. Sjálfmynd nemenda verður efld (Lækjarskóli, e.d.) en flestum 

nemendum Fjölgreinanámsins hefur gengið illa námslega og margir eru með 

hegðunarerfiðleika. Flestum nemendunum gengur betur námslega eftir að þeir hófu 

nám í Fjölgreinabrautinni en hafa oft á tíðum óæskileg áhrif hver á annan. (Geir 

Bjarnason munnleg heimild, 23. júní 2008). Uppbygging námsins er á þann hátt að 

minni áhersla er á bóknám en í almennum grunnskólum en meiri kennsla í verklegum 

greinum og sækja nemendur starfskynningar en viss þátttaka í atvinnulífinu er hluti af 

námskrá skólans (Geir Bjarnason munnleg heimild, 23. júní, 2008 Lækjarskóli, 2008). 

Boðið er upp á nám í 11. og 12. bekk fyrir nemendur sem standa höllum fæti námslega 

og fara þau oft á tíðum ekki í samræmd próf heldur velja áðurnefnda leið í stað þess. 

Að loknu námi í Fjölgreinabraut sækja margir nemendanna nám í Iðnskólanum í 

Hafnarfirði. Skólinn er rekinn af Hafnarfjarðarbæ en Menntamálaráðuneytið greiðir 

hluta rekstrarkostnaðar (Geir Bjarnason munnleg heimild, 23. júní, 2008).  

  

4.1.2 Mat á árangri 

Staðið verður að rannsóknum og könnunum vegna stefnumótandi aðgerða í 

forvarnastarfi í Hafnarfirði í því skyni að meta árangur af starfinu. Í þeirri viðleitni að 

aðstoða börn og unglinga í áhættuhegðun, þeim sem hafa orðið fyrir misnotkun eða 

vanrækslu verður samstarfsaðilum gerð grein fyrir mikilvægi þess að gera áætlun um 

viðbrögð, tilvísunarleiðir og hafa verkferla skýra (Hafnarfjarðarbær, 2008b). Þegar 

leitað verður eftir samstarfsleiðum og vegna verkefnavinnu í þágu barna og unglinga 

verður leitað til forvarnafulltrúa framhaldsskólanna og námsráðgjafa grunn-og 

framhaldsskólanna. Unnið verður leitarstarf sem mun fara fram á kvöldin þar sem reynt 

verður að kynnast ástandinu í bænum. Í stefnumótun í forvörnum sem verður ávallt í 

endurskoðun, verður áhersla lögð á almenna lýðheilsu og þá sérstaklega barna og 

unglinga en unnið verður að verkefnum sem miða að aukinni hreyfingu, bættu mataræði 

og vellíðan. Umrædd verkefni geta verið af ýmsum toga og tengst til dæmis félagslegri 

einangrun, klámvæðingu, kynbundnu ofbeldi, líkamsdýrkun, offitu, sjálfsstyrkingu og 

tóbakskönnunum (Hafnarfjarðarbær, 2008b). Hafnarfjarðarbær hyggst mæla árangur í 
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forvarnarstarfi og hvort tekist hafi að uppfylla þau markmið sem stefnt var að í upphafi 

með nokkrum leiðum. Með rannsóknum, virkni og þátttöku hópa og einstaklinga í 

forvarnarverkefnum, með tölulegum upplýsingum frá lögreglu og barnavernd, með 

upplýsingum um fjölda verkefna og með viðhorfi samstarfsaðila. Í sveitarfélaginu 

starfar Forvarnarnefnd Hafnarfjarðar en í nefndinni sitja kjörnir fulltrúar. Ábyrgð á 

framkvæmd forvarnarstefnunnar ber forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar (Hafnarfjarðarbær, 

2008b). 

4.1.3 Útivistarsvæði 

Í Hafnarfirði er ætlunin að auka möguleika fjölskyldna til sameiginlegra tómstunda svo 

sem með skautahöll, keiluhöll, hjólabrettasvæði og fleiri leiksvæðum og bæta aðgengi 

að þeim leiksvæðum sem fyrir eru. Útivistarsvæði Hafnarfjarðar verða betur kynnt og 

aðgengi að þeim bætt. Leiksvæði í bænum verða gerð að útivistarsvæðum fyrir 

fjölskyldur svo þær hafi ákveðna staði til að heimsækja þar sem er viðunandi aðstaða 

og öryggis gætt (Hafnarfjarðarbær, 2008b).  

 

4.2 Kópavogur 

Hér á eftir verður fjallað um úrræði á vegum Kópavogsbæjar sem eru ólík þeim 

úrræðum sem rekin eru í Hafnarfirði.  

4.2.1 Vinnuskóli 

Kópavogsbær starfrækir vinnuskóla en markmið vinnuskólans er að styrkja sjálfmynd 

unglinga með jákvæðu og uppbyggilegu starfi og gefst nemendum tækifæri til að stíga 

sín fyrstu skref á vinnumarkaði undir faglegri og jákvæðri leiðsögn. Leitast verður eftir 

víðtæku samstarfi við stofnanir og fyrirtæki í bænum. Hjá vinnuskólanum verður unnin 

aðgerðaráætlun og skýr stefna í forvarnarmálum sem og eineltis-og áfallaáætlun en 

stefnurnar verða reglulega endurskoðaðar og starfsmenn skulu þekkja rétt viðbrögð 

samkvæmt áætlun. Leitast verður við að hafa jákvæð áhrif til heilbrigðis og jákvæðra 

gilda lífsins. Þátttakendur fá skýr skilaboð um skaðsemi neyslu vímuefna og stuðlað 

verður að heilbrigðum lífsstíl með fræðslu og jákvæðum fyrirmyndum. Starfsmenn 

verða meðvitaðir um tilkynningaskyldu sína og foreldrar munu fá kynningu á starfsemi 

vinnuskólans (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008).  

 

4.2.2 Skólaúrræði 

Í júlí 2007 var tilraunaverkefni komið á fót með opnun Unglingasmiðju sem er 

barnaverndarúrræði á vegnum Félagsþjónustu Kópavogs. Um er að ræða dagúrræði þar 
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sem pláss er fyrir 6 börn, 13-16 ára sem hefur gengið illa félagslega og námslega í 

sínum heimaskóla. Í sama húsnæði og Unglingasmiðjan er starfrækt er rekið 

skólaúrræðið Tröð sem er neyðarúrræði og geta börnin verið í Tröð frá 4 vikum í allt að 

3 mánuðum. Eftir ákveðinn tíma geta börnin farið í sinn heimaskóla hluta úr viku og 

eru þannig aðlöguð aftur þangað. Einnig rekur Kópavogsbær skólaúrræðið Hvammshús 

sem er ætlað börnum með hegðunar– og námserfiðleika. Ákveðið er að vori hvaða 

nemendur Kópavogsbæjar fari í skólaúrræðið Hvammshús en Tröð er hugsað meira 

sem neyðarúrræði (Hrafnhildur Ástþórsdóttir munnleg heimild, 3. september 2008).  

 

4.2.3 Kirkjurnar í Kópavogi  og æskulýðsfélög 

Markmið Æskulýðsfélaganna er að bjóða upp á barna-og unglingastarf byggt á 

kristilegum gildum án samkeppnis-og keppnishugsjónar en gengið er út frá því að 

styrkja sjálfsmynd barna og unglinga og að fyrirmyndirnar séu í kristilegu umhverfi. 

Trúboð kristinnar trúar er hluti af starfi æskulýðsfélaganna. Þær leiðir sem farnar verða 

til þess að ná markmiðunum eru að ungmennunum verður fylgt eftir frá sunnudagaskóla 

og upp í framhaldsskóla. Starfið er jákvætt, uppbyggilegt, gjaldfrjálst og öllum opið. 

Leitast verður við að virkja hæfileika og styrkleika unglinga í heilbrigðu æskulýðsstarfi. 

Bil milli grunnskóla og framhaldsskóla verður brúað og jákvæðir valkostir lífsins 

ræddir. Starfsfólk verður frætt um fagleg vinnubrögð og skyldu gagnvart tilkynningum 

til barnaverndar. Umhverfi kirkjunnar verður opið þannig að börn og unglingar verði 

örugg með að tjá sig um líðan sína og tilfinningar og að þau geti myndað tengsl við 

fullorðinn trúnaðarmann. Leitast verður við að börn og unglingar upplifi kirkjuna sem 

sitt athvarf og að þau geti alltaf leitað þangað (Forvarnarstefna Kópavogs, 2008). 

 

4.3 Framkvæmdaráætlun í Hafnarfirði 

Í 9. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að sveitastjórnum er gert að marka 

sér stefnu og gera framkvæmdaráætlun á sviði barnaverndar innan sveitarfélaganna á 

hverju kjörtímabili. Hafnarfjarðarbær hefur gert Framkvæmdaráætlun í barnavernd fyrir 

kjörtímabilið 2006-2010. Í framkvæmdaráætluninni kemur fram að barnaverndarnefnd, 

fjölskylduráð og fræðsluráð Hafnarfjarðar vilja með gerð áætlunarinnar stuðla að enn 

frekara öryggi og velferðar barna og skapa fjölskylduvænt samfélag með gerð 

áætlunarinnar. Áhersla er lögð á samvinnu og samstöðu í bænum í þeim tilgangi að 

skapa árangursríka barna-og fjölskylduvernd. Lögð er áhersla á að aðferðir og úrræði 

sem unnið er eftir í sveitarfélaginu byggi á fræðilegum grunni og að sýnt hafi verið 
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fram á góðan árangur. Unnið verður eftir skiptingu forvarna í þrjú stig sem áður var 

fjallað um (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

 Samráðshópur um barnaverndarmál í Hafnarfirði vann að gerð 

framkvæmdaráætlunarinnar en tildrög samráðshópsins var málþing um 

barnaverndarmál í Hafnarfirði en það var haldið meðal annars vegna bókar Thelmu 

Ásdísardóttur „Myndin af pabba”. Í niðurstöðum af málþinginu var lagt til að stofnaður 

yrði fastur ótímabundinn samstarfshópur um barnaverndarmál en í honum ættu sæti 

fulltrúi frá fjölskylduráði og fræðsluráði. Hópurinn fékk það hlutverk að tryggja 

þverfaglega samvinnu, tengsl og þróun úrræða ásamt öflugu fræðslustarfi. Líklegt var 

talið að breið samvinna við gerð áætlunarinnar yrði líkleg til að tryggja árangursríka 

áætlun. Fækkun barnaverndarmála var markmiðið ásamt því að mótaðar yrðu leiðir til 

þess að hægt væri að bregðast strax við málum væri velferð barna í hættu. Áætlunin er 

verkefnamiðuð og verkefnin eru flest samvinnuverkefni mismunandi stofnana. Við gerð 

áætlunarinnar var tekið mið af þeim stefnum sem sett hafa verið af ráðum og nefndum 

Hafnarfjarðarbæjar (Hafnarfjarðarbær, 2008c).  

Skilgreint markmið framkvæmdaráætlunar í barnavernd í Hafnarfirði árin 2008-

2010 er að jákvæð ímynd af barnaverndarstarfi verði sköpuð meðal bæjarbúa með 

vönduðu starfi, fræðslu og upplýsingum. Skilningur bæjarbúa á mikilvægi barnaverndar 

verði efldur og að öllum verði ljós málsmeðferð mála sem upp koma. 

Upplýsingastreymi verði aukið með aðgengilegri heimasíðu bæjarins og fræðsla um 

barnavernd og forvarnir verði í boði bæði fyrir foreldra og starfsfólk stofnana bæjarins. 

Reglulegt og traust samstarf forvarnarfulltrúa, fræðsluyfirvalda og 

barnaverndarstarfsmanna verður eflt. Stefnt er að því að fjölskyldan verði efld með 

markvissum stuðningi við foreldra. Fyrsta stigs forvarnir í sveitarfélaginu verði efldar 

þannig að foreldrum allra 3-6 ára barna við upphaf leik-eða grunnskólagöngu bjóðist 

fræðsla í PMT-aðferðinni auk fræðsluefnis og kynningar á þjónustu sem boðið er upp á 

hjá PMT-foreldrafærni (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

 

4.3.1 Nokkur úrræði útfærð í Framkvæmdaráætlun í barnavernd í 
Hafnarfirði 

Vegna aukins fjölda barnaverndarmála hefur verið ákveðið hjá Hafnarfjarðarbæ að 

fjölga úrræðum og þróa þau sem fyrir eru enn betur. Aukið álag á starfsfólk gerir þörf 

fyrir árangursrík úrræði brýnni. Í Framkvæmdaráætlun í barnavernd í Hafnarfirði er 

fjallað um nokkur úrræði, bæði ný og önnur sem verða þróuð áfram (Hafnarfjarðarbær, 

2008c).  



 24 

 Tveggja ára tilraunaverkefni verður komið á fót sem miðar að því að samnýta 

mannauð stofnana sem starfa með börnum, í einu skólahverfi bæjarins sem best. 

Umræddar stofnanir eru félagsþjónusta, félagsmiðstöð, grunnskólar, lögregla og 

leikskólar. Litli hópur, samstarfshópur í Hafnarfirði verður notaður sem fyrirmynd fyrir 

starf í hverri skólastofnun- eða hverfi. Starfið verður lausnamiðað og hægt að taka á 

málum eins og ofbeldis-, hegðunar,- félagslegum og öðrum vandamálum sem oft koma 

upp (Hafnarfjarðarbær, 2008c). Þörfin á því að þróa samstarfshópinn Litla hóp frekar 

verður könnuð með tilliti til samstarfs við heilsugæslu og að hafa einn hóp í hverju 

hverfi. Mótað verður verkefni sem kallast „fósturfrændi” og „fósturfrænka” en 

hugmyndin á bak við verkefnið er sú að þeir sem eru starfandi tilsjónarmenn í dag fái 

fræðslu, þjálfun og handleiðslu með það að markmiði að geta unnið markvisst með 

fjölskyldur í samráði við félagsþjónustuna. Tilsjónarmaður færi inn á heimilið með 

ákveðin markmið eins og að greina stöðu mála og hjálpa til við að koma reglu á 

heimilishaldið. Samstarf yrði við félagsráðgjafann sem heldur utan um málið og 

handleiðslusálfræðing Félagsþjónustunnar (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

Samstarf við heilsugæsluna verður aukið og við þá sem vinna með börnum. 

Stofnað verður samstarfsteymi með þeim en markmiðið með teyminu er að þarfnist 

börn sérfræði- og/eða læknisfræðilegs stuðnings í tengslum við skólagöngu þeirra fái 

þau þjónustuna fyrr (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

 Stefnt er að því að efla skólana meira með því að miðla reynslu og þekkingu úr 

fjölgreinanámi út í grunnskólana og með því stuðla að fjölgun úrræða innan skólanna. 

Markvissum faglegum aðgerðum verður viðhaldið með áðurnefndu úrræði 

Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, PMT og SMT skólafærni sem er þáttur innan PMT sem 

hefur það markmið að draga úr hegðunarerfiðleikum barna í skólum. 

Einstaklingsúrræði eru einnig mikilvæg og verða þróuð áfram í tengslum við SMT- 

kerfið fyrir börn með alvarleg frávik (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

Bráðaheimili fyrir unglinga verður stofnað eða aðgangur tryggður að sambýli 

fyrir unglinga sem ekki geta búið hjá foreldrum sínum um tíma. Meðferðar- og 

úrræðadeild verður stofnuð og innan Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði verður unnið að 

tengslum með það að markmiði að auka og bæta tengsl við stofnanir sem sinna meðferð 

og endurhæfingu fyrir fólk á öllum aldri. Innan bæjarfélagsins verður leitað eftir þróun 

úrræða með gerð samninga við ýmsa aðila og sjálfstætt starfandi sérfræðinga um 

hópmeðferð, námskeið og þjálfun fyrir börn, unglinga og foreldra. Fylgst verður með 

þróun í þjóðfélaginu og áhættuhópar greindir og skipulagðar aðgerðir í tengslum við þá  

(Hafnarfjarðarbær, 2008c). 
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Hugað verður að rekstri eftirfylgdarþjónustu sem ætluð er til þess að fylgjast 

með ungu fólki sem hefur fallið úr námi eða fór ekki í framhaldsskóla og verður 

einstaklingunum boðið upp á viðtöl og stuðning. Fjölgreinabraut í 11. og 12. bekk sem 

áður hefur verið minnst á verður tengd öðru starfi fyrir þennan aldurshóp eins og 

Iðnskólanum, Flensborg, Gamla bókasafninu og ÍTH sem er Íþrótta- og tómstundaráð 

Hafnarfjarðar. Með viðtölum til dæmis við námsráðgjafa úr framhaldsskólum eða 

fjölnáminu verður leitast við að styðja þennan hóp (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

Unglingamóttöku sem starfrækt var á vegum Heilsugæslunnar hefur verið lokað 

en leitast verður eftir því að hún verði opnuð aftur þar sem verkefnið sýndi 

margvíslegan árangur. Einnig verður verkefnið Útherji þróað og önnur 

starfsendurhæfing. Útherji mun koma til móts við ungt fólk frá 16 ára aldri sem vegna 

félagslegra eða geðrænna erfiðleika sækir hvorki vinnu né skóla. Markiðið er að unga 

fólkið fái tækifæri til að starfa á vinnustað í Hafnarfirði með stuðningi, það fær tækifæri 

til að vinna uppbyggileg störf og eiga eðlileg samskipti við aðra starfsmenn  

(Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

 Tryggt þarf að vera að starfsmenn bæjarins sem starfa með börnum í frítíma 

þeirra hafi ákveðna kunnáttu í barnavernd, svo sem að tilkynna mál, vísa áfram og 

greina vísbendingar sem benda til þess að mál séu barnaverndarmál. Markmiðið er að 

fækka alvarlegum barnaverndarmálum með því að auka fræðslu fyrir starfsmennina og 

félagasamtök en með því ættu tilkynningar að berast félagsþjónustunni sem fyrst. Stefnt 

er að undirbúningi greinargóðs bæklings um meðferð barnaverndarmála með 

skynsamlegum, einföldum og skýrum reglum. Með markvissum hætti á fræðslan að 

koma inn í leik-og grunnskóla í gegnum símenntunaráætlanir annað hvert ár. Samstarf 

við heilsugæslu kemur til greina sem og aðkoma foreldra og félagasamtaka í hverju 

hverfi (Hafnarfjarðarbær, 2008c). 

 Verkferlar verða gerðir til að auka gæðakröfur í vistunarmálum en þannig má 

skipuleggja og tryggja betur eftirlit með fósturheimilum. Velferð og öryggi barna sem 

eru í vistun á vegum barnaverndarnefndar verður þá betur tryggt. (Hafnarfjarðarbær, 

2008c). 

Þau úrræði sem nefnd hafa verið og fjallað er um í Framkvæmdaráætlun í 

Hafnarfirði eru mjög víðtæk. Ljóst er að tvö til þrjú ár er stuttur tími sem forsvarsmenn 

Hafnarfjarðar hafa til þess að hrinda öllum þessum verkefnum í framkvæmd. Vinnan er 

að einhverju leyti hafin og haldið verður áfram að móta samstarf ýmissa aðila og þróa 

verkefni sem eiga það sameiginlegt að tryggja velferð barna (Hafnarfjarðarbær, 2008c).  
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5. Stuðningur og barnavernd 
Fjallað verður um þætti sem taldir eru styðja við börn og foreldra í uppeldishlutverki 

sínu og hlutverk yfirvalda í því samhengi.  

 

5.1 Fjölskyldustefna 

Heildstæð þróun og góð meðferð barna ætti að vera markmiðið með stefnum og leiðum 

stjórnvalda. Hafa ætti í forgangi að útrýma allri vanrækslu barna, illri meðferð, andlegu 

og líkamlegu ofbeldi. Mikilvægt er að þróa góða stefnu og leitast við að breyta 

félagslegum viðhorfum og lífsmynstri svo betur verði hægt að koma til móts við þarfir 

fjölskyldna en sérstaklega þarf að leggja áherslu á fjölskylduvænan vinnumarkað og 

þjónustu (Barnaverndarstofa, e.d., a). Sigrún Júlíusdóttir (2001) skilgreinir 

fjölskyldustefnu „sem markvissar aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem taka mið af þörfum 

fjölskyldunnar” og talar um að fjölskyldustefna ætti að vera hluti af eða hliðstæða af 

félagsmálastefnu. Tekið skal mið af fjölskyldunni sem heild en ekki sem einstaklingum 

en styrkja verður fjölskyldustofnunina. Markmið fjölskyldustefnu ætti að vera að skapa 

þær aðstæður að fjölskyldueiningin njóti sín og myndi góðan grunn fyrir hvern 

einstakling. Skapa þarf fjölskylduvæn ytri og innri skilyrði en þannig má stuðla að 

andlegu, félagslegu og líkamlegu heilbrigði fjölskyldunnar en hún er sá hornsteinn sem 

mannlegt samfélag byggist á. Segja má að fjölskyldustefna sé tæki sem sinnir því 

hlutverki að stýra og afstýra, stuðla að jöfnuði og grípa inn í þegar þörf er á.  

 Helstu markmið stjórnvalda við framkvæmd fjölskyldustefnu er að skilyrði til 

þess að ná jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnu skapist. Samstarf sé á milli 

fjölskyldna og stofnana samfélagsins eins og skóla og leikskóla. Að efnahagslegt 

öryggi fjölskyldunnar sé tryggt auk réttar hennar til öryggis í húsnæðismálum. Tekið 

verði mið af þörfum fjölskyldunnar sem heildar í heilbrigðisþjónustu. Innan fjölskyldu 

sem utan verði vernd gegn ofbeldi aukin og með auknum stuðningi við 

fjölskyldurannsóknir verður efldur skilningur á eðli fjölskyldunnar, hlutverki, myndum 

og upplausn (Alþingistíðindi e.d., þskj. 1230).  

 Á Alþingi hefur verið samþykkt þingsályktun um aðgerðaráætlun til að styrkja 

stöðu barna og ungmenna fyrir árin 2007-2011. Meginatriði aðgerðaráætlunarinnar til 

að styrkja stöðu barna og ungmenna verða að bæta afkomu barnafjölskyldna, meðal 

annars með hækkun barnabóta tekjulágra fjölskyldna, lengingu fæðingarorlofs, 

stuðningi við foreldra í uppeldisstarfi, eflingu forvarna og aðgerðum gegn 

vímuefnaneyslu. Aðgerðum verður framfylgt  í þágu barna og ungmenna með 

þroskafrávik, hegðunarerfiðleika og geðraskanir, langveikra barna og barna sem eiga 
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við vímuefnavanda að etja. Einnig verður ráðist í aðgerðir til að vernda börn og 

ungmenni gegn kynferðisafbrotum og til að styrkja stöðu barna og innflytjenda. 

Samráðshópur verður skipaður fulltrúum ráðherra félagsmála, heilbrigðis- og 

tryggingamála, fjármála og menntamála svo stuðla megi að samræmingu og eftirfylgni 

aðgerðaráætlunarinnar undir forystu félagsmálaráðuneytisins (Félagsmálaráðuneyti, 

e.d.,a).  

Stefán Ólafsson (2004) heldur því fram að vaxandi skilningur sé á því að stefna 

stjórnvalda gagnvart börnum eigi að taka mið af því að í börnum felist skynsamleg 

fjárfesting. Í hagkerfum framtíðarinnar mun nýting mannauðsins í auknum mæli felast í 

því að koma sem flestum börnum til manns, efla þroska þeirra, menntun og færni auk 

þess að forða þeim frá áhættum. Barna-og fjölskyldupólitík verður í náinni framtíð stór 

hluti af góðri hagstjórnarspeki og er það í þágu velferðarríkisins að hlúa að félagslegum 

markmiðum um bætt samfélag. Rannsóknir sýna að velferðarríkin dragi umtalsvert úr 

fátækt og jafna kjör milli þjóðfélagshópa en þannig er hægt að stuðla að jafnari 

tækifærum, fækkar áhættum fyrir börn og fullorðna sem eykur skilvirkni þjóðfélagsins 

en það hefur félagslega og efnahagslega þýðingu. Tengsl eru milli þess að börn alist 

upp við fátækt og félagslegra vandamála líkt og afbrotum og ógæfulegu lífshlaupi. Það 

er því í hag þjóðfélagsins og mikilvægt markmið velferðarríkisins að draga úr hættu á 

því að börn alist upp við fátækt.  

Ákveðinn hluti barna elst upp í fjölskyldum einstæðra foreldra en fjárhagsleg 

skilyrði þeirra eru oftast nær erfiðari en þar sem báðir foreldrar búa á heimilinu. Vegna 

erfiðari fjárhagsafkomu er börnum einstæðra foreldra hættara en öðrum börnum við að 

lenda í vanda (Stefán Ólafsson, 2005). Atvinnuþátttaka kvenna er mikil á Íslandi og því 

er stuðningur hins opinbera mikilvægur, ekki síst dagvistunarþjónusta (Guðný Björk 

Eydal, 2004, 2005; Stefán Ólafsson, 2005). Tíðni fæðinga á Íslandi hefur verið með því 

mesta sem þekkist á meðal vestrænna þjóða svo meðal barnafjöldi á íslenskum 

heimilum er meiri en víða annars staðar. Barnafjöldi ásamt mikilli atvinnuþátttöku 

kvenna hefur það í för með sér að álag á íslenskum heimilum er mikið (Guðný Björk 

Eydal, 2004; Stefán Ólafsson, 2005).  

 

5.2 Hvað þurfa börn og foreldrar 

 Í nútíma þjóðfélagi er ekki litið á börn sem eign foreldra sinna heldur einstaklinga sem 

njóta réttar. Þau þurfa á vernd og leiðsögn að halda til þess að geta notið æskunnar og 

síðar orðið fullorðnir einstaklingar sem vegnar vel í samfélaginu. Ákveðnir þættir eru 

taldir mikilvægir að foreldrar veiti börnum sínum. Með grunnumönnun er átt við að 
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líkamlegum þörfum barnsins sé sinnt, þannig að það njóti matar, hreinlætis, húsaskjóls, 

klæða, heilbrigðisþjónustu, yls og fleira. Að öryggi barnsins sé tryggt og það verndað 

gegn hættum bæði á heimilinu og utan þess. Að barninu sé tryggður tilfinningalegur 

stuðningur og það finni að það sé metið að verðleikum. Að vitsmunaþroski barnsins og 

lærdómur sé örvaður með tjáskiptum, hvatningu, í gegnum leik og barninu er séð fyrir 

menntun. Barni þarf að segja til og setja mörk svo það sjái hvernig hegðun er við hæfi. 

Börn þarfnast hlýju, svörunar og samskipta við þá sem standa þeim næst 

(Barnaverndarstofa, e.d.,b). Í Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna kemur fram að börn 

eigi að njóta nærandi stuðnings og kjölfestu frá foreldrum sínum auk þess sem þau 

skulu metin sem einstaklingar sem njóta réttar. Ákveðin hegðun og gildismat felst í 

hugtakinu foreldrahæfni sem verður fjallað um hér fyrir neðan (Barnaverndarstofa, e.d., 

a; Umboðsmaður barna, e.d.).  

 Hugtakið foreldrahæfni er notað þegar foreldrahlutverkinu er sinnt með hag 

barnsins að leiðarljósi. Þegar barninu er veitt andleg næring, sjálfsvitund þess efld, 

barnið ekki beitt ofbeldi, það fær viðurkenningu og leiðsögn þar sem barninu eru sett 

mörk og með þessu er stuðlað að því að barnið nái sem mestum þroska 

(Barnaverndarstofa, e.d.,a). Nærandi stuðningur felst í því að þörfum barns fyrir ást og 

öryggi er mætt en börn þurfa á viðurkenningu, skilningi, andsvari, þátttöku og skilningi 

að halda. Börn hafa þörf fyrir að foreldrar sýni því umhyggju, gleði, huggun og umræðu 

um áhyggjur, ásamt því að sinna grunnþörfum og öryggi barnsins og halda ávallt 

samskiptum foreldis og barns á jákvæðum nótum. Þegar barn kannar heiminn þarf það 

að geta komið aftur til foreldra sinna verði það áhyggjufullt eða kvíðið 

(Barnaverndarstofa, e.d., b).  

Börn öðlast öryggiskennd og upplifa veröldina í föstum skorðum með kjölfestu 

og leiðsögn. Það auðveldar barninu að taka ábyrgð á eigin hegðun, þroska sjálfsstjórn 

sína og gera sér grein fyrir þörfum annarra. Börn þurfa hjálp foreldra sinna til að skilja 

þær meginreglur sem við lýði eru en einnig þurfa foreldrar að setja sanngjörn og eðlileg 

mörk en jafnframt taka tillit til skoðana og tilfinninga barnsins. Foreldrar þurfa að hafa 

ákveðið dagsskipulag með fastsettum tíma fyrir ákveðnar athafnir fjölskyldunnar. Eftir 

því sem barnið eldist er sveigjanleiki mikilvægur og það að ræða og semja við barnið 

(Barnaverndarstofa, e.d., b). 

Börn hafa þörf fyrir að hlustað sé að þau og þau metin sem einstaklingar. 

Mikilvægt er að foreldar sýni daglegum athöfnum barnsins áhuga, reyni að skilja 

sjónarmið þess og hjálpi því að tjá tilfinningar sínar og skoðanir. Aukið sjálfstraust, 

sjálfsstjórn og geta til að hafa áhrif á viðhorf annarra öðlast með eflingu sjálfsvitundar. 

Hrós skipta börn miklu máli og hefur það jákvæð áhrif á sjálfstraust þess þegar 
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foreldrar láta í ljós trú á hæfileikum þess. Einnig er mikilvægt að foreldrar styðji börn 

sín á öllum þroskaskeiðum (Barnaverndarstofa, e.d., b). 

 

5.3  Stuðningur við börn og foreldra  

Almennt er viðurkennt að stuðningur við fjölskyldulífið ætti að vera hluti af stefnu 

stjórnvalda (Stefán Ólafsson, 2004) en grípa þarf til aðgerða sem geta stutt foreldra og 

orðið til þess að bæta foreldrahæfni þeirra. Stuðningur stjórnvalda við fjölskyldur er 

mjög mikilvægur en þó einkum stuðningur við foreldra. Sá stuðningur felst í þremur 

meginstoðum fjölskyldustefnunnar: opinbera tilfærslukerfinu og skattlagningu, leiðum 

til að samræma vinnu og fjölskyldulíf, leikskólum og annarri þjónustu 

(Barnaverndarstofa, 2006a). Til viðbótar við aðgerðir ríkisvalds og sveitarstjórna á 

sviði umönnunar- og fjölskyldustefnu hefur þáttur íslenskra fyrirtækja verið stór en hjá 

mörgum þeirra hefur verið lögð aukin áhersla á fjölskylduvæna starfsmannastefnu 

(Guðný Björk Eydal, 2004).  

Félagslegur stuðningur er mikilvægur fyrir velferð fjölskyldna en hann skiptist í 

formlegan og óformlegan stuðning og getur óformlegur stuðningur gagnast foreldrum 

og börnum verulega (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005B; Barnaverndarstofa, e.d.,a) . 

Óformlegur stuðningur er til dæmis af hálfu maka, ættingja, vina og nágranna og getur 

slíkur stuðningur dregið úr þunglyndi, kvíða og streitu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005b) en hið óformlega stuðningskerfi er mun sterkara en hið formlega (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Fái mæður góðan óformlegan stuðning eru þær næmari fyrir þörfum 

ungbarna sinna og eru líklegri til að mynda örugg tilfinningatengsl við þau. Séu 

foreldrar óánægðir með þann stuðning sem þeir fá frá skyldmennum, vinum og 

nágrönnum hafa þeir tilhneigingu til að vera óánægðir með hlutverk sitt sem 

uppalendur og veita barni sínu lakari umönnun. Dregið getur enn frekar úr misbresti í 

uppeldi með formlegum stuðningi en hann er einnig mjög mikilvægur fyrir foreldra. 

Dæmi um formlegan stuðning má nefna öruggar tekjur, barnabætur, húsnæðisbætur, 

heilbrigðisþjónusta, fæðingarorlof, meðlag, dagvistun barna og aðgangur að 

menntunarmöguleikum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005a).  

Ýmsar breytingar steðja að fjölskyldum nú til dags svo huga þarf vel að 

foreldrahlutverkinu og mikilvægi stuðnings sem er börnum, foreldrum og samfélaginu 

öllu til hagsbóta (Barnaverndarstofa, e.d.,a; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Foreldrahæfni 

skiptir miklu máli fyrir samfélagið og framtíð þess þar sem fjölskyldan er 

grundvallareining samfélagsins. Samvinna yfirvalda og aðila úr fjármála-og 

félagsmálageiranum ásamt sveitarfélögum er mikilvæg í því skyni að styðja við foreldra 
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og stuðla þannig að heilbrigðri og betri framtíð samfélagsins sem og bættu 

fjölskyldulífi (Barnaverndarstofa, e.d., a). Í tilmælum Ráðherranefndar 

Evrópusambandsins kemur fram að ríkisstjórnir ættu að setja sér stefnu til að bæta 

foreldrahæfni með því að skipuleggja stefnur og leiðir svo ná megi eftirtöldum þremur 

markmiðum: 

1. Tryggja að uppalendur hafi aðgang að margvíslegum hjálpartækjum eins og efni, 

sálfræðiaðstoð, félagslegri og menningarlegri aðstoð ásamt því að víðtæk félagsleg 

úrræði og lífsmynstur séu til staðar fyrir fjölskyldur með börn sem og foreldra en 

þannig eru sköpuð skilyrði fyrir betri foreldrahæfni.  

2. Takmarka það sem mögulega getur hindrað fjölskylduhæfni af hvaða toga sem er. 

Taka ætti meira tillit til samhæfingar vinnu og fjölskyldulífs í atvinnustefnu.  

3. Auka fræðslu og vitund fólks um foreldrahæfni. Stjórnvöld ættu að hafa frumkvæði 

að því að sýna fólki fram á gildi og mikilvægi foreldrahæfni í því skyni að gera 

skilvirka stefnu um stuðning við foreldrahlutverkið. Vaxandi umræða um 

foreldrahlutverkið ætti að fara fram af hálfu stjórnvalda sem einnig ætti að stuðla að því 

að þátttaka í foreldrafræðslu verði eðlilegur hluti af foreldrahlutverkinu. Svo komast 

megi hjá mismunun ættu upplýsingar að beinast að mismunandi foreldraímyndum 

(Barnaverndarstofa, e.d.,a)  

 

5.4 Barnavernd 

Þegar foreldrar bregðast skyldu sinni við umönnun barna sinna ber þeim stofnunum 

sem eiga að hlúa að uppvaxtarskilyrðum barna að grípa inn í. Hlutverk þeirra stofnana 

sem heyra undir svið félagsmála-og barnaverndaryfirvalda er mjög víðtækt en aðstoð 

og vernd barna og fjölskyldna eru þær sérstöku skyldur sem barnaverndaryfirvöld hafa. 

Aðeins ber að grípa til verndaraðgerða þegar skýrar ástæður eru fyrir hendi.  

5.4.1 Skipan barnaverndaryfirvalda 

Barnaverndarstofa, sem er stjórnsýslustofnun, fer í umboði Félagsmálaráðuneytisins 

með daglega stjórn barnaverndarmála en Barnaverndarstofa vinnur að eflingu og 

samhæfingu barnaverndarstarfs (Barnaverndarstofa, 2008a; Félagsmálaráðuneyti 

e.d.,b). Ýmis sérhæfð verkefni snúa að starfsemi Barnaverndarstofu líkt og starfsemi 

barnaverndarnefnda sem starfa á vegum sveitarfélaga og yfirumsjón og eftirlit með 

rekstri meðferðarheimila fyrir börn og unglinga. Barnaverndarstofa hefur yfirumsjón 

með fósturmálum en í því felst að sjá um að útvega barnaverndarnefndum 

fósturforeldra, meta hæfni þeirra og ráðstafa börnum í fóstur. Sækja þarf um leyfi til 

Barnaverndarstofu vegna starfsemi vistheimila, meðferðarheimila, hjálparstöðva, 
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neyðarathvarfa, sumardvalarheimila og sumarbúða. Einnig hefur Barnaverndarstofa 

eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, sér um afgreiðslu kæra og kvartana vegna 

starfa nefnda auk þess að innheimta tölur vegna ársskýrslna. Stofan er í 

ráðgjafahlutverki gagnvart barnaverndarnefndum vegna úrlausna mála og fræðslu um 

barna- og fjölskylduvernd. Upplýsingagjöf til almennings og fagfólks er hluti af 

starfsemi Barnaverndarstofu. Haldnar eru ráðstefnur, fyrirlestrar, námskeið og fleira. 

Stofan gegnir rannsóknar-og þróunarhlutverki á sviði barnaverndar (Barnaverndarstofa, 

2008a). 

 Framkvæmd barnaverndarstarfs í sveitarfélögum er á ábyrgð barnverndarnefnda 

sem lúta eftirliti barnaverndarstofu. Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er 

sveitarstjórnum í hverju sveitarfélagi heimilað að haga skipan barnaverndarmála með 

ýmsum hætti. Sveitarfélögin skipa barnaverndarnefndir en fela má félagsmálanefnd 

framkvæmd barnaverndarlaga. (Barnaverndarstofa, 2008a).  Ákvörðunum 

barnaverndarnefnda má skjóta til kærunefndar barnaverndarmála (Barnaverndarlög nr. 

80/2002 og Félagsmálaráðuneyti, e.d, b). 

5.4.2 Lög og meginreglur 

Árið 1932 voru fyrstu barnaverndarlög sett á Íslandi en nokkrum árum áður höfðu 

sambærileg lög verið sett hjá nágrannaþjóðum okkar. Rúmum áratug síðar fór fram 

endurskoðun og voru ný lög samþykkt árin 1947, 1966 og 1992 en árið 1995 voru 

gerðar miklar breytingar á lögunum (Anni Haugen, 2004). Markmið barnaverndaralaga 

nr. 80 frá árinu 2002 er að tryggja börnum og ungmennum viðunandi uppeldisskilyrði. 

Tryggja ber börnum vernd og umönnun en þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur 

og þroska. Foreldrum ber skylda til að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og 

gegna forsjár-og uppeldisskilyrðum við börn sín og búa þeim viðunandi 

uppeldisskilyrði og gæta velfarnaðar í hvívetna. Einnig er markmið laganna að börn 

sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái 

nauðsynlega aðstoð en með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

úrræðum til verndar börnum þegar það á við, má leitast við því að ná markmiðum 

laganna (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Haustið 1989 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar samning um réttindi barnsins. 

Samningurinn undirstrikar full réttindi allra barna. Í hinum alþjóðlega samningi eru 

ýmis ákvæði sem jafnframt eru í barnaverndarlögum en sem dæmi má nefna 

skilgreiningu á aldri barna, ákvæði um að hagsmunir barna skuli vera í fyrirrúmi við 

allar ákvarðanir og um rétt barna til lífs, ríkisfangs, fjölskylduverndar og þátttöku 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Ýmis ákvæði úr samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
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barna má sjá í barnaverndarlögum eins og rétt barns til verndar gegn ofbeldi og 

vanrækslu, rétt barns til þess að fá upplýsingar um sjálft sig, tjá sig og hafa áhrif á 

ákvarðanatöku. Með tilkomu samningsins styrktust réttindi barna en einnig varð barnið 

sýnilegra í vinnslu barnaverndarmála og áhersla á samvinnu snéri bæði að barninu og 

foreldrum þess (Anni Haugen, 2007).    

Ákveðnar meginreglur eru fyrir hendi í barnaverndarlögum sem 

barnaverndarnefndum ber að hafa í huga þegar fjallað er um málefni barns og 

fjölskyldu þess. Ávallt skal þeim ráðstöfunum beitt sem ætla má að séu barni fyrir 

bestu. Barnaverndarnefndum ber að horfa stöðugt á barnið sjálft og ákvarðanataka skal 

tekin með hagsmuni þess í huga. Hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi þegar 

lausnir í þágu barnsins eru valdar. Einnig skulu hagsmunir barnsins hafðir efst í huga 

við val á vinnuaðferðum og stuðningsaðgerðum en jafnframt skal leitast við að ná 

samvinnu við foreldra. Tillit skal tekið til óska og sjónarmiða að teknu tilefni til aldurs 

þeirra og þroska. Áhersla er lögð á að rætt sé við barnið og hlustað á sjónarmið þess og 

í framhaldinu metið hvort og/eða hvernig hægt sé að koma til móts við þau. Við 15 ára 

aldur verður barn aðili máls í ákveðnum tilvikum og hefur rétt til að tjá sig um mál sitt 

á sama hátt og foreldrar þess. Stuðla skal að stöðugleika í uppeldi barna og best er að 

umönnunaraðilar þess séu þeir sömu þannig að tilvera barnsins litist ekki af stöðugum 

flutningum og nýjum aðstæðum. Ávallt skal leitast eftir góðri samvinnu við börn og 

foreldra þeirra og sýna þeim nærgætni og virðingu. Barnaverndarnefndir skulu leitast 

við að hafa góða samvinnu sín á milli til dæmis þegar mál eru flutt á milli nefnda og við 

aðrar þær stofnanir sem fjalla um málefni barna. Barnaverndaryfirvöld skulu í öllum 

störfum sínum og öllum ákvörðunum gæta samræmis og jafnræðis svo mál séu unnin af 

vandvirkni og samviskusemi og málsmeðferðarreglur hafðar í fyrirrúmi. Almenn úrræði 

til stuðnings fjölskyldu skulu reynd en miðað er við að vægustu ráðstöfunum sé beitt 

áður en gripið er til annarra og ef til vill íþyngjandi ráðstafana. Allir þeir sem koma að 

vinnslu barnaverndarmála skulu gæta fyllsta trúnaðar um hagi barna og foreldra enda 

oft um mjög viðkvæmar upplýsingar að ræða (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnaverndarstofa, 2006b) 

 

5.4.3 Barnaverndarstarf 

Aðstoð og vernd barna og fjölskyldna eru þær sérstæku skyldur sem 

barnaverndaryfirvöld hafa en aðeins ber að grípa til verndaraðgerða þegar skýrar 

ástæður eru fyrir hendi. Yfirleitt reynast afskipti barnaverndaryfirvalda ekki nauðsynleg 

sé um einstaka atburð eða aðstæður að ræða. Aðstæður geta aftur á móti verið 
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langvinnar og leitt til afdrifaríkra aðstæðna. Ljóst er að birtingarform barnaverndarmála 

eru fjölbreytileg og geta oft á tíðum verið samsett fyrirbæri sem standa yfir í langan 

tíma (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Almennt er talið börnum fyrir bestu að alast upp hjá 

foreldrum sínum en foreldrar hafi ákveðnar forsjárskyldur gagnvart börnum sínum sem 

sést bersýnilega af ákvæðum barnaverndarlaga nr. 76/2003. Rík áhersla er lögð í 

barnaverndarlögum á muninn á því að beita úrræðum án þess að barn er tekið af heimili 

og úrræðum sem falla undir vistun barns utan heimilis, óháð þvingun eða ekki 

(Barnaverndarstofa, e.d., a; Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Barnaverndarstarf felst í ákveðnum aðgerðum eins og leiðbeiningum, ráðgjöf, 

stuðningi, eftirliti, fóstri og vistun barns á stofnum. Misjafnt er hvernig 

barnaverndarstarf er skilgreint og vilja sumir flokka það vítt og fella undir það verkefni 

og vinnubrögð sem snúa að félagsheildum, til dæmis stuðningshópa fyrir einstæðar 

mæður eða leitarstarf meðal unglinga. Almennt er ekki rætt um að þess háttar störf séu 

barnaverndarmál. Leiða má líkum að því að hugtakið barnaverndarmál vísi til málefna 

einnar fjölskyldu eða eins einstaklings sem fær aðstoð eða höfð eru afskipi af með vísan 

til barnaverndarlaga og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga en þeim er oft beitt 

samhliða barnaverndarlögum (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

 Barnaverndarmál er hægt að aðgreina frá félagsþjónustumálum og öðrum 

málaflokkum bæði út frá þeim ólíku lagarömmum, þeim úrræðum sem til stendur að 

beita og út frá þeim aðstæðum sem barn er í (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; 

Barnaverndarlög; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Með hugtakinu aðstæður er átt við atburði, stöðu, færni og skort sem barnið 

líður, það er að segja falli slíkt undir ákvæði barnaverndarlaga. Gera má ráð fyrir að þau 

úrræði sem ástæða hefur þótt til að nefna í barnaverndarlögum og nánar hafa verið 

útfærð í reglugerðum séu þau sem gert er ráð fyrir að upp komi í barnaverndarvinnu. 

Þetta á við þegar um sértæk, afmörkuð úrræði er að ræða eins og tilsjónarmenn, 

persónulega ráðgjafa, stuðningsfjölskyldur og vistun barna utan heimilis en ekki er 

minnst á þessi úrræði í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Nánar tiltekið má fjalla 

um úrræði sem felast í vistun barna utan heimilis sem eru á ábyrgð 

barnaverndaryfirvalda, það er að segja falli vistunin ekki undir ákvæði annarra laga eins 

og skóla eða sjúkrahúslaga. Þó fellur dvöl í sumarbúðum undir ákvæði 

barnaverndarlaga en foreldrar bera engu að síður fulla ábyrgð á börnum sínum (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004).  

Í Handbók Barnaverndarstofu (2006b) eru nefndar ástæður fyrir því hvers vegna 

mikilvægt sé að skilgreina barnaverndarmál sérstaklega. Skýr ákvæði eru í 

barnaverndarlögum um þau réttindi og þær skyldur sem barnaverndarnefndir fjalla um, 
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barnaverndarmál, málsmeðferð og hvernig hún fer fram og nokkur stuðningsúrræði sem 

eiga að vera í boði. Það sem undirstrikar sérstöðu barnaverndarlaga er að þessi réttindi 

og skyldur sem lögin fela í sér er ekki að finna í öðrum lögum. Bent var á tvær leiðir til 

að skilgreina hvað væri barnaverndarmál, annars vegar að skilgreina það út frá stöðu 

barns og/eða foreldris eða að skilgreina málin út frá því hvaða úrræða er þörf.  

Segja má að annist félagsþjónusta eða barnaverndaryfirvöld mál barna eða 

unglinga eru þau formleg með einum eða öðrum hætti. Um málsmeðferð sumra 

barnaverndarmála eru til nákvæmari og skýrari ákvæði en önnur en þar sem um öll 

málefni gilda lög og reglur eru þau formleg í þeim skilningi. Orðið mál hefur 

margvíslega merkingu en er skýrt með vísan til lögfræðilegrar merkingar í íslenskri 

orðabók og er þýðingin þar sök, ákæra, málaferli eða réttarfarsmál. Á vettvangi 

barnaverndar telst áðurnefnd skýring of þröng. Fagmenn á vettvangi félagsþjónustu og 

barnaverndar hafa annan málskilning á umræddu orði en hann virðist vera sá að mál nái 

yfir mál einstaklinga og fjölskyldna sem verða fyrir afskiptum og/eða þiggja aðstoð. Til 

að mál geti talist vera með formlegum hætti er ein afmörkun hugsanleg en hún er sú að 

aðgerðir skulu vera skrásettar. Á meðal fagmanna bæði í félagsþjónustu og barnavernd 

er oft talað um að búa til mál á fjölskyldu/einstakling eða að loka máli. Ekki er um mál 

að ræða í þessum skilningi hafi starfsmaður ekkert skráð niður um samskiptin eða 

afskiptin (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Komið hefur í ljós að ólíkir faghópar, 

félagsráðgjafar, sálfræðingar, lögfræðingar og starfsmenn heilsugæslunnar eru ekki 

sammála um hvað geti verið börnum skaðlegt. Einnig hefur það sýnt sig að 

barnaverndarstarfsmenn leggi ólíkan skilning í það hvers konar tilvik, aðbúnaður og 

skortur á aðbúnaði leiði til barnaverndarafskipta (Barnaverndarstofa, 2006b og Anni 

Haugen, 2004). 

 Sveitarstjórnir landsins fara með málaflokk barnaverndar og í því felst einnig 

barnaverndarstarf en ríkið hefur umsjón með framkvæmd barnaverndarmála sem 

stundum beinir ákveðnum málum til dómstóla. Ríkið og dómstólar skilgreina 

barnaverndarvanda sem félagslegt og réttarfarslegt fyrirbæri auk þess að skilgreina 

vandann. Lagasetning og pólitísk stefnumörkun liggur að baki barnaverndarlaga og laga 

um félagslega þjónustu sem síðan er beitt til að leysa úr félagslegum vanda. Þannig er 

brugðist við félagslegum vanda með pólitískum aðgerðum, lögum og 

stjórnsýsluaðgerðum beitt svo afmarka megi með hvaða hætti vandinn verður leystur 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

 Á vegum Félagsþjónustu í Reykjavík var starfshóp um barnavernd komið á fót 

til þess að kanna hugtakið barnavernd. Ákveðnar vísbendingar voru um að á Íslandi 

væru barnaverndarmál skilgreind mun víðara en annars staðar í Evrópu þar sem 
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hugtakið væri skilgreint þrengra. Hlutverk hópsins var að kanna hvort hugtakið væri 

skilgreint á svipaðan eða annan hátt en í löndunum í kringum Ísland. Ein af 

niðurstöðum starfshóps um barnavernd er sú að barnaverndarmál séu ekki skilgreind 

víðar hér á landi en annars staðar á Norðurlöndunum. Í skýrslu starfshópsins kemur 

fram að flestar meginreglur séu svipaðar þar sem aðaláhersla við ákvarðanatöku er sú 

að hagsmunir barnsins séu hafðir að leiðarljósi og mikil áhersla á réttindi barna sem er í 

samræmi við alþjóðlega þróun og má sjá í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Ýmsir aðilar aðrir en barnaverndaryfirvöld skilgreina verkefni á sviði 

barnaverndar og skarast skyldur þeirra á við verkefni barnaverndaryfirvalda. Sem dæmi 

má nefna lög um heilbrigðisþjónustu eins og ungbarnavernd, skólahjúkrun og 

barnageðlækningar. Í skólalöggjöf er kveðið á um sérfræðiþjónustu við börn sem og í 

réttarkerfinu. Samstarf milli þessara aðila er skylda og/eða að tilkynna til 

barnaverndaryfirvalda vakni grunur um að barn sé í vanda statt. Að gefnum ákveðnum 

skilyrðum hefur almenningur tilkynningarskyldu og berast mál til yfirvalda þá leiðina 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Stjórnsýsluleg, pólitísk, fagleg og almenn merking er 

því að baki hugtakinu barnaverndarmál. Þegar vandinn að baki málanna er metinn þarf 

að horfa til félagslegra, lagalegra, tilfinningalegra, siðferðislega og heilsufarlegra þátta. 

Þegar ákveðið er hvort mál verður barnaverndarmál eða ekki fer það eftir því hver 

skynjar og skilgreinir málið en það er háð stöðu hvers og eins (Guðrún Kristinsdóttir, 

2004).  

 

5.4.4 Skilgreining barnaverndarmála 

Árið 2003 var Freydís Jóna Freysteinsdóttir fengin af Barnaverndarstofu til að útbúa 

skilgreiningar-og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

e.d.) sem var þróað með það fyrir augum að samræma skilgreiningar varðandi ofbeldi, 

vanrækslu og áhættuhegðun barna. Flokkunarkefið snýr ekki að skilgreiningum vegna 

áhættuþátta, úrræða og stuðnings eða þvingunar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006). 

Talið var mikilvægt að samræma milli sveitarfélaga hvort og hvernig skilgreina ætti 

misbrest á uppeldi barna í einstökum tilfellum. Samræmi milli sveitarfélaga  þótti 

nauðsynlegt og því var skilgreiningar-og flokkunarkerfi álitið brýnt vinnutæki fyrir 

barnaverndarstarfsmenn sem og skýrar skilgreiningar og aukið samræmi milli þeirra og 

skýr flokkun á misbresti á uppeldi barna. Það hefði í för með sér skýrari markmið fyrir 

barnaverndarstarfsmenn og foreldra, skýrari vinnubrögð sem myndu leiða til betri 

málsmeðferðar sem er mikilvægt þegar mál fara fyrir dóm, aukið samræmi milli 
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sveitarfélaga sem gerði það að verkum að samanburður þeirra yrði raunhæfari og 

auðveldara yrði að vinna rannsóknir á sviði barnaverndar (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2003). Skilgreiningar-og flokkunarkerfið skiptist í tvo hluta. Í fyrsta 

hluta er fjallað um barn sem þolanda en þá er um misbrest á umönnunar-og 

uppeldisskilyrðum að ræða sem skiptist í tvo flokka, ofbeldi og vanrækslu. “Ofbeldi 

felur í sér athöfn sem leiðir til eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska barns” en 

“vanræksla felur í sér skort á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er líkleg til 

að leiða til skaða á þroska barns”. Vanræksla skiptist í fjóra flokka, líkamleg vanræksla, 

vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og tilfinningaleg eða 

sálræn vanræksla. Ofbeldi skiptist í þrjá flokka, tilfinningalegt ofbeldi eða sálrænt 

ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. Annar hluti flokkunarkerfisins 

fjallar um áhættuhegðun barna en sem dæmi um áhættuhegðun má nefna neyslu barns á 

vímuefnum og barn sem beitir annað barn eða fullorðinn einstakling líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi  (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.).  

Mismunandi getur verið á milli sveitarfélaga hvernig barnaverndarlögin eru 

túlkuð og jafnvel meðal einstakra barnaverndarstarfsmanna sem starfa í sama 

landshluta. Um mjög víða skilgreiningu á barnaverndarmáli er að ræða þegar miðað er 

við áhættuþætti. Í skilgreiningunni felst að mál teljist barnaverndarmál ef um einhverja 

áhættuþætti er að ræða. Áhættuþættir hafa mestu fylgni við misbrest í uppeldi barna og 

talið er að þeir geti aukið líkur á misbresti í uppeldi barna. Áhættuþættir hafa helst 

fundist hjá foreldum, börnum, í fjölskyldum, í samfélaginu og í menningu. 

Skilgreiningin á stuðningi/þvingun tekur mið af því hvort foreldrar og/eða börn hafi 

frumkvæði af því að leita sér aðstoðar eða ekki. Skilgreining varðandi það hvort mál 

flokkist sem barnaverndarmál þegar foreldri og/eða barn leitar sjálft eftir aðstoð hefur 

verið misjöfn milli sveitarfélaga, jafnvel þó að um misbrest í uppeldi eða áhættuhegðun 

barns sé að ræða. Barnaverndarstarfsmenn hafa ekki verið sammála um það hvar 

mörkin liggi varðandi líkamlegt ofbeldi og hvers konar skortur á athöfnum flokkist sem 

vanræksla, þó aðallega vanræksla með umsjón og eftirliti. Vegna ofangreindra atriða 

var farið út í að skilgreina ákveðna lykilþætti: 1. Misbrest í uppeldi, ofbeldi og 

vanrækslu 2. Áhættuhegðun barns 3. Áhættuþætti 4. Þörf fyrir sértæk úrræði 5. 

Stuðning og þvingun, foreldri/barn leitar sjálft aðstoðar eða tilkynning berst til 

barnaverndaryfirvalda (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003).  

Flokkun mála af óhefðbundnum toga, sem barnaverndarmál eru, geta verið 

mismunandi varðandi það hvort málið flokkast sem barnaverndarmál eða ekki. Einnig 

virðist það vera svo að ekki hafi gætt samræmis á því hvort þörf fyrir tiltekna þjónustu 

sem greint er frá í barnaverndarlögum skilgreinist sem barnaverndarmál. Einnig hefur 
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það verið misjafnt milli sveitarfélaga hvort það sé skilgreint sem barnaverndarmál 

þegar foreldri og/eða barn leitar sjálft eftir aðstoð, jafnvel þrátt fyrir að um sé að ræða 

misbrest í uppeldi eða áhættuhegðun barns. Mörkin milli líkamlegs ofbeldis og hvers 

konar skorts á athöfnum flokkist undir vanrækslu, sérstaklega vanrækslu með umsjón 

og eftirliti, virðast hafa verið óskýr á meðal barnaverndarstarfsmanna (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005a). 
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6. Umræður 
Hér að ofan hefur verið fjallað almennt um forvarnarstarf og reynt að sýna fram á gildi 

þess fyrir barnaverndarstarf. Byrjað var á að fjalla um sögu forvarna á Íslandi sem rekja 

má rúma öld aftur í tímann, í hverju forvarnarstarf felst og nokkur skilyrði sem sett hafa 

verið fram fyrir öflugu forvarnarstarfi. Því næst var fjallað um tengsl sem fundin hafa 

verið með rannsóknum milli forvarnarstarfs og mikilvægi íþrótta fyrir börn og 

ungmenni og fjallað var um nokkrar rannsóknir og niðurstöður þeirra sem hafa verið 

unnar á sviðinu. Nokkur forvarnarverkefni voru nefnd og rætt um viðhorfsbreytingu 

fyrir rúmum áratug hjá þeim sem störfuðu í unglingamálum en þá var farið að horfa á 

heildrænan hátt til félagslegs umhverfis unglinga í stað þess að áður var einblínt á 

einstaklingsmál. Flest sveitarfélög landsins hafa unnið forvarnarstefnu og samhliða því 

reynt að fylgjast með áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna. Eins og áður var getið 

hafa rannsóknir sýnt fram á ótvírætt jákvæð áhrif íþróttaiðkunar fyrir börn og unglinga 

og eru börn sem stunda íþróttir til dæmis ólíklegri til að reykja, drekka og neyta 

ólöglegra fíkniefna en önnur börn. Mikilvægt er að forvarnarstarf beinist að fræðslu til 

foreldra og skóla en samvinna margra aðila í samfélaginu sem starfa með börnum er til 

þess fallin að auka félagsauð í samfélögum sem hefur áhrif á minni áfengis-og 

vímuefnanotkun unglinga.  

Forvarnarstefnur sveitarfélaganna tveggja, Hafnarfjarðar og Kópavogs voru 

teknar fyrir og í ljós kom að stefnurnar eru ólíkar. Mismunandi er hve yfirgripsmiklar 

þær eru en eins og fyrr sagði var forvarnarstefna Kópavogs sett fram í mun lengra og 

ítarlegra máli en forvarnarstefna Hafnarfjarðar. Mörg úrræði Hafnarfjarðarbæjar hafa 

þó verið útfærð frekar í Framkvæmdaráætlun í Barnavernd. Forvarnarstefnurnar eru 

mjög víðtækar og fjalla um ýmis málefni barna og unglinga svo sem fræðslu fyrir 

foreldra ungra barna, íþrótta- og tómstundaiðkun, félagsmiðstöðvar, foreldrasamtök, 

foreldrarölt, samvinnu og samfellu í forvarnarstarfi milli skólastiga, heilsuforvarnir og 

mikilvægi hreyfingar og góðs mataræðis. Forvarnarstefnur Hafnarfjarðar og Kópavogs 

og Framkvæmdaráætlun í barnavernd í Hafnarfirði voru sem aðal heimildir í umfjöllun 

um sveitarfélögin en erfitt reyndist að kafa djúpt í efnið þar sem lítið annað efni var til 

en það sem fannst á internetinu var ekki alltaf aðgengilegt almenningi og reyndist snúið 

að nálgast það. Eitt dæmi um það var læst síða hjá Kópavogsbæ um Samstarfshóp um 

forvarnir og þrátt fyrir nokkrar tilraunir til að nálgast upplýsingarnar gekk það ekki sem 

skyldi. Nefna má dæmi um úrræði Hafnarfjarðarbæjar sem hefur verið útfært nánar í 

Framkvæmdaráætlun í barnavernd en sveitarfélagið hefur innleitt PMT- foreldrafræðslu 

á vegum skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Hjá Kópavogsbæ er foreldrafræðslan almennari 

og ekki er boðið upp á námskeið af sama tagi og í Hafnarfirði svo ef til vill verður 
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ráðgjöfin ekki jafn skilvirk, þar sem hún fer fram hjá mismunandi ráðgjöfum. Það gæti 

verið verðugt rannsóknarefni í framtíðinni að kanna hvort meiri árangur náist þegar 

sveitarfélög hafa markað sér ákveðna stefnu líkt og gert hefur verið í Hafnarfirði.   

Ýmis stuðningur er mikilvægur fyrir foreldra en efling foreldrahæfni er 

mikilvæg forvörn og er talin geta stuðlað að fækkun barnaverndarmála. Þá er ýmis 

stuðningur við foreldrahlutverkið mikilvægur og öflug fjölskyldustefna styrkir 

fjölskylduna sem stofnun en eins og áður kom fram hefur skilningur stjórnvalda á því 

aukist (Stefán Ólafsson, 2004).  

Formlegt taumhald, til dæmis öflug lög-og dómgæsla er ekki nægjanleg til að ná 

tökum á vandamálum sem upp geta komið. Óformlegt taumhald samfélagsins er mjög 

stór þáttur í forvarnarlegu tilliti, sérstaklega það sem verður til í persónulegum 

samskiptum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Árangursríkt væri ef forvarnastarf 

myndi beinast að fræðslu til foreldra og skóla en samvinna allra aðila í samfélaginu er 

mikilvæg í þessu tilliti. Styðjandi foreldrar, skólar, íþróttaþjálfarar og aðrir sem vinna 

meðal barna í samfélaginu, ættu að hafa heilsu og velferð unglinga í huga til að auka 

félagsauð sem aftur skilar sér í minni áfengis-og vímuefnanotkun unglinga (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir o.fl., 2008).  

 Ljóst er að fjöldi barnaverndartilkynninga á öllu landinu jókst mjög á umræddu 

tímabili, 2000-2006. Sama þróun hefur átt sér stað í Hafnarfirði og Kópavogi en þar 

hefur tilkynningum fjölgað mikið. Erfitt getur verið að segja til um ástæðu þess en leiða 

má líkur að því að með aukinni umræðu um barnavernd sjái almenningur frekari ástæðu 

til þess að tilkynna mál búi hann yfir vitneskju um slæman aðbúnað barna. Önnur þróun 

hefur átt sér stað þegar um barnaverndarmál til vinnslu er að ræða. Á öllu landinu jókst 

málafjöldi mikið fyrstu fjögur ár tímabilsins en honum fækkaði aftur til ársins 2006. Í 

Hafnarfirði og Kópavogi þróuðust málin á ólíkan hátt til að byrja með, það er að segja 

fyrstu fjögur árin en fjöldi barnaverndarmála til vinnslu í Hafnarfirði var nokkuð 

svipaður á tímabilinu á meðan í Kópavogi fjölgaði málum gífurlega hratt. Þau gögn 

sem notuð voru við vinnslu ritgerðarinnar gefa ekki til kynna í hverju þessi mikla 

fjölgun barnaverndarmála til vinnslu hjá Kópavogsbæ er fólgin. Athyglisvert er hve 

mikið barnaverndarmálum fækkar, bæði á öllu landinu og í Hafnarfirði og Kópavogi. 

Ekki fengust tölur fyrir árið 2005 úr Ársskýrslum Barnaverndarstofu en áhugavert hefði 

verið að bera þær saman við þær tölur sem liggja til grundvallar. Álykta má að tölur 

fyrir árið 2005 hefðu legið á milli talna áranna 2004 og 2006. Sérstaklega áhugavert 

hefði verið að skoða tölur fyrir Kópavogsbæ árið 2005 þar sem málafjöldi árin á undan 

og eftir er mjög ólíkur en á þessum árum fækkaði málum um rúmlega helming. Leiða 

má líkur að því að á þessum árum hafi sveitarstjórnarmenn í Kópavogi farið að huga 
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meira að forvarnarmálum og það hafi skilað sér á þennan hátt. Kópavogsbær hefur 

unnið að því að fjölga úrræðum í bænum en ekki liggja fyrir nákvæmlega hvaða úrræði 

voru starfrækt til dæmis árið 2004 og 2005 sem skýrt gætu fækkunina til ársins 2006 

sem raun ber vitni. 

Einnig hefur komið fram í rannsóknum að nokkrum árum áður hafi áhersla 

verið lögð á að beita heildarsýn í málefnum unglinga í stað þess að einblína á 

einstaklingsmál (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2000). Eins og áður kom fram má skýra 

fækkun barnaverndarmála til vinnslu í Hafnarfirði með áðurnefndum breyttum 

áherslum árið 2001 í tengslum við vinnslu mála. Fækkunin er ekki jafn mikil og í 

Kópavogi en vera má að þegar gerðar eru viðamiklar breytingar taki það nokkur ár að 

skila sér í fækkun málafjölda. 

 Tengja má fjölda barnaverndartilkynninga við íbúaþróun sveitarfélaganna en í 

báðum þeirra hefur íbúafjöldi vaxið hratt á tiltölulega skömmum tíma með tilkomu 

nýrra íbúðahverfa. Húsnæðisverð getur verið stór áhrifaþáttur þar sem ungt barnafólk 

flytur að öllum líkindum frekar á þau svæði þar sem húsnæði er á hagstæðu verði en 

húsnæðisverð er að öllum líkindum ódýrara á jaðarsvæðum en annars staðar. Á milli 

áranna 2004 og 2006 hefur börnum í Kópavogi fækkað úr tæpum 30% íbúa 

sveitarfélagsins niður í rúm 26%. Það getur verið hluti skýringarinnar á fækkun 

barnaverndarmála í Kópavogi en þó ekki að öllu leyti því þegar skoðaður er fjöldi mála 

á hver 1000 börn var árið 2004 100,5 mál en ekki nema 35,5 mál árið 2006 sem er mun 

minna en hin samanburðarárin. Í Hafnarfirði var fjöldi mála á hver 1000 börn mestur 

árin 2000 og 2001 eða um 60 mál en fækkaði niður í 40 mál á hver 1000 börn árið 

2006. 

 Byggt á fyrrgreindum upplýsingum er ljóst að forvarnarstefnur Hafnarfjarðar og 

Kópavogs hafa haft áhrif á barnaverndartilkynningar. Hugsanlegt er að þegar 

forvarnarmál verða meira áberandi í samfélögum, eins og raunin hefur verið í 

Hafnarfirði hafi það þau áhrif að almenningur verði óhræddari við að tilkynna mál til 

barnaverndarnefndar og þess vegna hafi tilkynningum fjölgað. Annars vegar hafa verið 

þróuð ný stuðningsúrræði seinustu ár sem gætu hafa haft þau áhrif að fækka 

barnaverndarmálum til vinnslu og undirbúningur forvarnarstefna gæti hins vegar einnig 

hafa haft áhrif á þær tölur sem fram komu um fækkun barnaverndarmála til vinnslu. 

Með öðrum orðum má segja að þegar öflug stuðningsúrræði og forvarnarstefnur eru til 

staðar í sveitarfélögum gefi það vísbendingu um  fækkun barnaverndarmála.  

 

________________________________ 

Þóra Þorgeirsdóttir.  
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