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Útdráttur 

Markmið með rannsókninni var að leita eftir upplýsingum um bakgrunn nefndarmanna í 

barnaverndarnefndum á Íslandi og viðhorfi þeirra til hinna ýmsu mála er varða nefndirnar 

og verkefni þeirra. Jafnframt var leitað til starfsmanna nefndanna og þeirra álit fengið á 

skipulagi barnaverndarnefnda, vinnu nefndanna og samstarfi. Með því að fá álit þessara 

tveggja hópa gafst tækifæri á að fá víðara sjónarhorn í rannsókninni þar sem þeir koma að 

barnavernd með mismunandi hætti.  

Um var að ræða megindlega rannsókn sem var framkvæmd haustið 2009 þar sem 

sendur var spurningalisti til allra nefndarmanna í barnavernd samtals 152 einstaklinga og 

var svarhlutfallið 50% og til 30 starfsmanna sem starfa næst nefndunum og sitja fundi 

með þeim og var svarhlutfallið 57%. Niðurstöðurnar voru settar fram í lýsandi tölfræði 

með töflum, myndum ásamt texta.  

Helstu niðurstöður voru að meirihluti nefndarmanna eru almennt vel menntaðir en 

sitja oftast í barnaverndarnefnd vegna þess að þeir tóku sæti fyrir hönd stjórnmálaflokks. 

Enginn nefndarmaður né starfsmaður taldi samt sem áður að það ætti að vera ráðandi 

þáttur við val á fulltrúum í barnaverndarnefndir. Hluti nefndarmanna hefur aldrei fengið 

fræðslu um barnaverndarlögin og meirihlutinn taldi sig hafa frekar litla þekkingu á 

barnaverndarlögum til að sitja í barnaverndarnefnd. Niðurstöðurnar sýna einnig að 

minnihluti nefnda er skipuð lögfræðingi og skiptast nefndarmenn í tvo hópa varðandi 

hvort þeir telja þörf á því að lögfræðingur starfi með nefndinni. Nefndarmenn eru 

almennt ánægðir með setu sína í barnavernd, með störf starfsmanna og hóparnir tveir 

telja samstarfið sín á milli almennt vera gott. Samt sem áður telur tæpur helmingur 

starfsmanna vinnubrögð nefndanna vera í lakari kantinum og að þær séu í meðallagi 

málefnalegar eða ómálefnalegar í ákvarðanatökum. 

Margt jákvætt kom fram í rannsókninni varðandi barnaverndarnefndir og fólkið sem í 

þeim situr. Niðurstöðurnar vöktu þó jafnframt upp nokkrar spurningar sem vert er að 

rannsaka nánar eins og fyrirkomulagið á skipan barnaverndarnefnda en það hefur verið 

nánast óbreytt frá árinu 1932.  
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Abstract 

The aim of this research was to gather information about the background of members in 

child protection committees in Iceland and their opinion on various issues concerning the 

committee. Furthermore, selected employees of the committees were directed by e-mail 

to an online survey were they were asked to answer questions about their views on the 

organization of the committee, the cooperation between them and the committee and 

the activity within the committee. By receiving the opinion of these two groups it was 

possible to get a broader perspective in the research since these groups are involved in 

child protection in different ways.  

This research was a quantitative research and questionnaires were sent out to all 

members of child protection committees around Iceland in the fall of 2009, total of 152 

individuals. Answer rate were about 50%. As described here above, selected employees 

of child protection committees were asked to answer an online survey. 30 employees got 

an e-mail and were asked to participate by answering an online survey. 57% of the 

employees answered the survey. The results were presented in descriptive statistics with 

tables, images and text. 

The main results of the research were that the majority of members are generally well 

educated, but most of them are in child protection committees on behalf of political 

parties. However no members or employees believed it should not be a factor when 

deciding who should be in a child protection committee. Part of the members had not 

received any introduction about the Child Protection Act and the majority believed that 

he or she had rather little knowledge of the Act to be in a child protection committee.  

The results show that minority of committees have a member with a degree in law but 

it also shows that the members are divided two equal sized groups regarding the need to 

have a lawyer in the committee. Members are generally pleased with them being in a 

child protection committee, the employees work and say that a good cooperation is 

between them and the employees. However, nearly half of employees believe that the 

work in the committees is not good enough. Many positive results were found in this 

research regarding the child protection committees and their members. The results 

however raised some issues worth addressing such as how members are politically 
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selected, member’s requirements and their education. The system has almost been 

unchanged since 1932. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er MA-ritgerð í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands og er 

metin til 30 etcs eininga. Unnið var að rannsókninni frá maí þar til í desember 2009.  

Ég vil þakka öllum þeim sem lögðu sitt af mörkum til að þessi rannsókn gæti orðið að 

veruleika. Í fyrsta lagi eiga þátttakendur í rannsókninni miklar þakkir skildar fyrir að hafa 

gefið sér tíma til að taka þátt, því án þeirra hefði engin rannsókn orðið.  

Anni G. Haugen lektor í félagsráðgjöf, leiðbeinandinn minn fær kærar þakkir fyrir að 

veita mér ómetanlega aðstoð í formi ráðgjafar, láni á gögnum og annarri vinnu sem snéri 

að rannsókninni. Þá fá Þorgerður Tómasdóttir og Pálína Agnes Snorradóttir þúsund þakkir 

fyrir að hafa lesið yfir stafsetningu og málfar. Öðrum sem veittu mér upplýsingar og 

aðgang að gögnum þakka ég kærlega fyrir aðstoðina.   

Sérstakar þakkir fá bekkjastystur mínar fyrir skemmtileg kynni í MA-náminu og þær 

ófáu umræður sem við höfum átt um MA-rannsóknir okkar. Í gegnum þetta komumst við 

með stuðningi frá hver annarri.  

Síðast en ekki síst fær eiginmaður minn, Frímann B. Baldursson, ástarþakkir fyrir að 

stappa í mig stálinu, hafa ávallt trú á öllu því sem ég tek mér fyrir hendur og gera mér 

kleift að stunda nám í félagsráðgjöf.  
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1 Inngangur 

Á Íslandi eiga börn, allt frá því þau eru í móðurkviði þar til þau verða 18 ára, rétt á vernd 

og umönnun samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Með þessum lögum á að 

tryggja að börn, sem af einhverjum ástæðum búa við óviðunandi aðstæður eða stofna 

sjálf heilsu og lífi sínu í hættu, fái þá aðstoð sem þörf er á til að bæta aðstæður þeirra og 

líðan.  

Börn eru tæp 27% af íslensku þjóðinni (Hagstofan, e.d.a). Þessi hópur getur sjaldan eða 

aldrei barist fyrir réttindum sínum og af þeim ástæðum eru barnaverndarlög og 

barnavernd afar mikilvægur þáttur til að hægt sé að gæta hagsmuna þeirra í hvívetna.  

Allir, sem koma að barnavernd, verða að hafa velferð barnsins að leiðarljósi og vera 

tilbúnir til að veita þeim bestu fáanlega þjónustu sem mögulega er hægt að veita. Í 

barnaverndarnefndum er fólk sem fer með mikilvægt en jafnframt ábyrgðarmikið hlutverk 

í ákvarðanatökum er varða börn. Nefndirnar þurfa að taka alvarlegar ákvarðanir á hverju 

ári, sem getur haft mikil áhrif á líf fjölskyldna, ekki síst barna. Barnaverndarnefndir hafa 

oft á tíðum haft neikvæða ímynd, bæði hjá almenningi og ekki síður fagfólki. Hefur það 

orðið til þess, að mál hafa ekki alltaf verið tilkynnt til barnaverndarnefnda (Anni G. 

Haugen, 2004). Því er nauðsynlegt að barnaverndarnefndir séu skoðaðar með tilliti til þess 

hvað hægt sé að gera til að bæta ímynd þeirra svo almenningur og fagfólk geti treyst því 

að sú vinna sem nefndirnar sinna sé unnin af fagmennsku.  

Í þessari rannsókn verður uppbygging barnaverndarnefnda skoðuð, hverjir sitja í 

barnaverndarnefndum, viðhorf starfsmanna barnaverndar til nefndanna og þeirrar vinnu 

sem þær skila. Byrjað verður á því að skoða hugmyndina að baki rannsókninni og hvað 

hefur áður verið rannsakað um barnaverndarnefndir á Íslandi. Einnig verða 

rannsóknarspurningarnar kynntar og tilgangur rannsóknarinnar og notagildi hennar 

reifað.  

Í framhaldinu kemur fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um hvernig lög um 

barnaverndarnefndir hafa þróast, hvað felst í barnavernd, hlutverk sveitarfélaga og 

félagsmálaráðuneytis í barnavernd, Barnaverndarstofa skoðuð og komið stuttlega inn á 

hvernig barnavernd er á hinum Norðurlöndunum. Þá verður umfjöllun um uppbyggingu 
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barnaverndarnefnda, hlutverki og ábyrgð starfsmanna barnaverndarnefnda lýst ásamt því 

að fara stuttlega yfir tölulegar upplýsingar um fjölda mála hjá nefndunum. 

Aðferðafræðin að baki rannsókninni verður kynnt og þau siðferðislegu álitamál skoðuð 

sem fylgja rannsókn sem þessari. Umfjöllun um framkvæmd rannsóknar og hvernig unnið 

var úr gögnum. 

Í niðurstöðuhlutanum er fjallað um þær upplýsingar sem fengust í rannsókninni. Eru 

þær bæði í myndum og töflum ásamt umfjöllun í texta. Á eftir niðurstöðunum verður 

umræðukafli þar sem helstu niðurstöður eru teknar saman og tengdar fræðilegri 

umfjöllun, þegar það á við. Í lokaorðum setur rannsakandi fram hvað er gott og hvað 

krefst frekari skoðunar.  

1.1 Kynning á rannsóknarhugmynd 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði í starfsþjálfuninni í meistaranáminu haustið 2008 en 

þá kynntist rannsakandi meðal annars barnavernd og hvernig vinna í þessum málaflokki 

fer fram. Áður hafði rannsakandi setið áfangann Félagsmálalöggjöf III – Barnavernd og 

sifjaréttur í BA náminu í félagsráðgjöf og lært þar ýmislegt um barnavernd og 

barnaverndarnefndir. Áhuginn beindist strax að öllu er varðar skipulag 

barnaverndarnefnda og hlutverki þeirra. Meðan á náminu stóð vöknuðu ýmsar spurningar 

um styrkleika og veikleika barnaverndarnefndanna, hvernig þær eru skipaðar og hvaða 

þekkingu nefndarmenn hafa á barnaverndarmálum.    

Áhuginn þróaðist smám saman í rannsóknarhugmynd sem varð kveikjan að þessari 

rannsókn. Frá því hugmyndin kom fyrst upp og þar til ákveðið var að framkvæma hana, 

hefur sjónarhornið á viðfangsefnið tekið nokkrum breytingum, en slíkt má telja eðlilegt 

þegar vinna við hugmynd fer af stað.  

Útgangspunkturinn var að skoða hverjir það eru sem sitja í barnaverndarnefndum á 

Íslandi, hvaða bakgrunn þessir einstaklingar hafa og hvernig þeir upplifa hlutverk sitt í 

nefndinni. En það er í höndum sveitarstjórna að skipa í þessar nefndir í upphafi hvers 

kjörtímabils. Sveitarstjórnir eru pólitískt kjörnar af íbúum hvers sveitarfélags og skipan í 

barnaverndarnefnd, eins og í aðrar nefndir innan sveitarfélagsins, endurspegla af þeim 

ástæðum oftast kosningu sveitarstjórnarinnar, það er að segja valdahlutfall innan nefnda 

eru í takt við þau hlutföll sem eru í sveitarstjórn (Jón Jónsson, 2003).  
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Fulltrúar í barnaverndarnefndum sitja að jafnaði í fjögur ár eins og kjörtímabilið er í 

sveitarstjórnum. Kjörgengi í barnaverndarnefndir er þó dálítið frábrugðið flestum öðrum 

nefndum innan sveitarfélaga þar sem barnaverndarlögin nr. 80/2002 gefa ákveðin viðmið 

við val á fólki í barnaverndarnefndir (Jón Jónsson, 2003). Nánar verður fjallað um það 

síðar. 

Barnaverndarnefndir eru því hluti af stjórnkerfi sveitarfélaga og fulltrúar í nefndunum 

fjalla um og taka ákvarðanir varðandi þau mál sem tilheyra málaflokkum nefndarinnar 

(Jón Jónsson, 2003). Ekki er hægt að skjóta úrskurðum og ákvörðunum 

barnaverndarnefnda til sveitarstjórnar eins og oftast er hægt í málum sem sveitarfélögum 

er falið að sinna, þar sem þess er sérstaklega getið í 13. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

að það sé ekki hægt. Eitt ber að athuga að sumar nefndir innan sveitarfélaga eins og 

barnaverndarnefndir, eru tilkomnar vegna laga og þá geta sveitarstjórnir ekki takmarkað 

valdsvið nefndanna sem að öðrum kosti væri á hendi sveitarstjórna, barnaverndarnefndir 

eru því ekki háðar sveitarstjórn í ákvarðanatökum. Jafnframt er barnaverndarnefnd 

fastanefnd en þá eru verkefni nefndarinnar viðvarandi þjónusta innan sveitarfélaga (Jón 

Jónsson, 2003). 

Til að dýpka rannsóknina var ákveðið að fá álit frá þeim starfsmönnum sem eru í mestu 

samstarfi við barnaverndarnefndirnar og sitja fundi með þeim. Verksvið starfsmanna 

nefndanna er einmitt það að undirbúa ákvarðanatöku nefndanna, með því að afla gagna 

og framkvæma síðan þær ákvarðanir sem nefndin tekur (Jón Jónsson, 2003). Álit 

starfsmanna mun gefa ákveðna speglun á svör nefndarmanna og hægt verður að sjá hvort 

munur er á áliti þessara hópa til einstakra verkefna, vali á fólki í nefndirnar og fleira.  

1.2 Staða þekkingar á sviðinu 

Í rannsókninni er tekið mið af uppbyggingu íslenska barnaverndarkerfisins og það 

sjónahorn sem rannsóknin tekur mið af hefur nánast ekkert verið skoðað markvisst hér á 

landi. Anni G. Haugen (2004) gerði eigindlega rannsókn um beitingu úrræða í 

barnaverndarmálum og þar kom hún stuttlega inn á hvaða þekkingu nefndarmenn í fimm 

barnaverndarnefndum hefðu.  

Álit starfsmanna barnaverndarnefnda á störfum nefndanna, vali á fólki í nefndirnar og 

hvernig samstarfið milli þessara tveggja hópa er hefur ekki verið rannsakað.   
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1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru fimm og eiga að ná yfir þau atriði sem ætlunin er að fá svör 

við í rannsókninni. Spurningarnar eru eftirfarandi:  

1. Hver er bakgrunnur nefndarmanna í barnaverndarnefndum og er munur á bakgrunni 

eftir íbúafjölda að baki hverrar nefndar og/eða hvort um er að ræða þéttbýli eða 

dreifbýli? 

2. Hvernig eru barnaverndarnefndirnar uppbyggðar.  

3. Hver er afstaða og upplifun nefndarmanna á setu sinni í barnaverndarnefnd og á 

vinnu starfsmanna nefndanna? 

4. Hvernig meta starfsmenn, sem vinna næst barnaverndarnefndunum og sitja fundi 

nefndanna, val á fólki í nefndirnar, störf nefndanna, hæfni þeirra í ákvarðanatöku og 

fleira? 

5. Er munur á viðhorfi starfsmanna og nefndarmanna á uppbyggingu 

barnaverndarnefnda, til ákvarðanatöku í barnaverndarmálum og hvert er mat þeirra 

á samstarfinu?   

Ef rannsóknarspurningarnar eru skoðaðar nánar þá er fyrstu spurningunni ætlað að ná 

fram upplýsingum um bakgrunn nefndarmanna, hverjir sitja í barnaverndarnefndum, hver 

kynjaskiptingin er, aldur nefndarmanna og menntun, atvinna og fjölskylduhagir. Jafnframt 

er áhugavert að skoða hvort munur sé á bakgrunni nefndarmanna eftir því hve margir 

íbúar eru að baki nefndunum og hvort nefndir starfi í þéttbýli eða dreifbýli.  

Spurningu tvö er ætlað að svara því hvernig nefndirnar eru með tilliti til byggðarlags, 

íbúafjöldi að baki nefndum, fjölda í nefndum og hvort nefndin sé einnig að sinna fleiri 

málaflokkum til dæmis félagsmálum. 

Í spurningu þrjú er leitast eftir því að fá fram afstöðu og upplifun nefndarmanna á setu 

sinni í barnaverndarnefnd til dæmis með því að fá fram upplýsingar um hvernig þeim líkar 

þetta hlutverk, hver ástæðan er fyrir því að þeir settust í barnaverndarnefnd, hversu lengi 

þeir hafa setið þar, hversu mikla þekkingu þeir telja sig hafa á barnavernd, hvort og hvaða 

fræðslu þeir hafa fengið og áhuga á áframhaldandi setu næsta kjörtímabil.   

Með fjórðu spurningunni er fengið annað sjónarhorn inn í rannsóknina með því að láta 

starfsmenn svara svipuðum spurningum og nefndarmennirnir svöruðu. 
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Lokaspurningunni er ætlað að bera saman þessa tvo hópa og skoða hvað er líkt og hvað 

ólíkt með viðhorfi þeirra til uppbyggingar barnaverndarnefnda og þegar kemur að 

ákvarðanatöku í barnaverndarmálum. Hafa til dæmis starfsmenn aðra skoðun en 

nefndarmenn á því hvernig velja skuli fólk í nefndirnar? Er munur á hópunum þegar 

kemur að því að meta í hvaða málum þeim finnst erfitt að taka ákvarðanir eða ekki?  

1.4 Tilgangur rannsóknar og notagildi 

Rannsókninni er ætlað að koma með nýja þekkingu í umfjöllun um barnavernd á Íslandi, 

sérstaklega á skipulagi barnaverndarnefnda og því sjónarhorni sem nefndarmenn hafa á 

hlutverki nefndanna og upplifun á setu sinni í nefndinni.  

Í málaflokki eins og barnavernd haldast framfarir og þróun oft á tíðum í hendur við 

rannsóknir og kannanir sem gerðar eru innan þess málaflokks. Með þessari rannsókn er 

því reynt að setja fram ákveðnar vísbendingar um stöðu barnaverndarnefnda. Vonandi 

gefur hún þeim sem bera ábyrgð á barnavernd á Íslandi, það er að segja félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, sveitarfélögum og Barnaverndarstofu, einhverjar upplýsingar 

sem hægt er að hafa að leiðarljósi þegar horft er til framtíðar í barnavernd og 

uppbyggingu barnaverndarnefnda. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu einnig að geta nýst 

til þess að meta hvaða áherslur eigi að vera í fræðslustarfi og kennsluefni fyrir 

nefndarmenn. Jafnframt ætti rannsóknin að gefa ákveðna hugmynd um hvernig til hefur 

tekist á þessu kjörtímabili að uppfylla þær kröfur sem löggjöfin gerir til skipunar á fólki í 

barnaverndarnefndir.  

Loks ættu þær upplýsingar sem liggja fyrir um sjónarmið starfsmanna og 

nefndarmanna til einstakra þátta og til starfa hvers annars að geta nýst til þess að átta sig 

betur á því hvað sé gott og hvað mætti betur fara í þeim efnum.  

Rannsakandi vonar að allt þetta skili sér síðan til þeirra sem eiga mestu hagsmuna að 

gæta í barnaverndarmálum, en það eru börnin sjálf og forsjáraðilar þeirra. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í byrjun verður farið yfir sögu barnaverndarlaga á Íslandi frá því að fyrstu lögin voru sett 

árið 1932 til laganna sem sett voru árið 1992. Síðan verður sérstök umfjöllun um þá 

löggjöf og reglur sem gilda í barnavernd í dag ásamt stuttri samantekt um skipulag 

barnaverndar á Norðurlöndunum. Uppbygging barnaverndarnefnda verður reifuð og farið 

yfir hlutverk og ábyrgð starfsmanna barnaverndar. Aðkoma félagsmálaráðneytis og 

sveitarfélaga að barnavernd verður einnig skilgreind ásamt því að skoða hlutverk og starf 

Barnaverndarstofu í tengslum við barnaverndarnefndir. Að lokum verða settar fram 

tölulegar upplýsingar yfir þau mál sem berast barnaverndarnefndum ásamt kærum og 

kvörtunum sem berast Barnaverndarstofu og kærunefnd barnaverndarmála.  

2.1 Saga barnaverndarnefnda og Barnaverndarráðs á Íslandi 

Þegar rannsaka skal barnaverndarnefndir og skoða þær með gagnrýnum augum, meðal 

annars út frá löggjöfinni, er mikilvægt að byrja á því að skoða þróun hennar frá upphafi 

fram á þennan dag. Með því má sjá hvernig áherslur í kringum barnaverndarnefndir hafa 

breyst og hvað hefur haldist í gegnum tíðina.  

Barnaverndarlög hafa verið til á Íslandi í 77 ár og ný lög hafa verið sett fjórum sinnum á 

þeim tíma. Fyrstu lögin, sem alfarið beindust að velferð og hag barna, hétu lög um 

barnavernd og voru sett 1. júlí 1932. Heyrði málaflokkurinn þá undir 

menntamálaráðuneytið. Í frumvarpi til laganna nr. 43/1932 í þskj. 155-156 á 45. 

löggjafarþingi, má sjá að Íslendingar horfðu mikið til Norðurlandanna og þá sérstaklega til 

Noregs og Svíþjóðar þegar unnið var að gerð fyrstu laganna. Áður voru til lagagreinar í 

ýmsum ólíkum lögum er vörðuðu börn en ekki var vitað hvort þeim væri nægjanlega fylgt 

eftir (Bragi Guðbrandsson, 2008). Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 leystu 

fyrstu lögin af hólmi og voru mun ýtarlegri og gáfu heimild til meiri framkvæmda í 

barnaverndarmálum en áður hafði verið (Barnaverndarráð Íslands, 1950).  

Í fyrstu lögunum um barnavernd nr. 43/1932 var meginuppistaða barnaverndar í 

höndum barnaverndarnefnda og Barnaverndarráðs Íslands. Þar kemur fram að 

barnaverndarnefndir áttu að vera í öllum kaupstöðum og í þeim áttu fimm manns sæti. 

Annað gilti hins vegar um Reykjavík en þar áttu sjö manns að sitja í nefndinni. Á öðrum 
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stöðum á landinu, þar sem ekki var um að ræða kaupstaði, kom það í hlut skólanefnda að 

sinna störfum barnaverndar. Þetta tók nokkrum breytingum í lögum nr. 29/1947 en þá 

fengu hreppsnefndir og Barnaverndarráð leyfi til að láta kjósa sérstakar 

barnaverndarnefndir í stað þess að skólanefndir sinntu barnavernd. Í þessum nefndum 

skyldu þrír aðilar eiga sæti og um kjörgengi í nefndina giltu sömu reglur og um kjörgengi í 

bæjarstjórnir. 

Strax í fyrstu lögunum nr. 43/1932 kom fram að það væri í höndum bæjarstjórna að 

kjósa nefndirnar með hlutfallskosningum. Ástæðuna fyrir því má sjá í frumvarpi til laganna 

nr. 43/1932 í þskj. 155-156 á 45. löggjafarþingi, í greinagerð um 2. gr. að hugsanlega 

þyrftu sveitarfélög að standa straum af kostnaði við þjónustu sem nefndin þyrfti að veita.  

Leitast átti við að hafa tvær til þrjár konur að jafnaði í hverri nefnd. Í lögum nr. 29/1947 

var þess ekki sérstaklega getið hvernig kynjaskipting ætti að vera, en í lögum um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966 kom aftur inn ákvæði um að nefndin skyldi vera skipuð 

báðum kynjum.  

Kjörtími barnaverndarnefnda, samkvæmt lögunum nr. 43/1932, var eins og hjá 

bæjarstjórnum og einnig var sett í lögin að það væri borgaraskylda að taka sæti í 

barnaverndarnefnd. Hins vegar mátti skorast undan því ef viðkomandi hafði setið allt 

kjörtímabilið á undan. Það var síðan í höndum nefndarinnar að kjósa sér formann, 

varaformann og ritara en ritarinn hafði það hlutverk að skrá nákvæma fundarbók og 

senda árlega skýrslu til Barnaverndarráðs. Í lögunum nr. 29/1947 var því bætt við að þeir 

sem væru komnir yfir sextugt þyrftu ekki að taka sæti í nefndinni. 

Í upphafi var ekkert í lögum sem sagði til um hvort nefndarmenn ættu að búa yfir 

ákveðinni þekkingu á börnum. Það breyttist í lögum nr. 29/1947 en þá var tekið fram að 

nefndarmenn yrðu að vera kunnir að grandvarleik og bera sem best skyn á þau mál, sem 

barnaverndarnefnd  fjallar um. Þess var þó getið í 14. gr. sömu laga að héraðsdómurum 

væri skylt að veita barnaverndarnefndum lögfræðilega aðstoð ef lögfræðingur ætti ekki 

sæti í nefndunum. Breyting varð á þessu í lögum nr. 53/1966 en þá átti að leitast við að 

kjósa lögfræðing í barnaverndarnefndir í kaupstöðum ef það væri möguleiki. 

Í elstu lögunum nr. 43/1932 var tilgreint nákvæmlega hvert hlutverk 

barnaverndarnefnda var og hvaða málum nefndirnar áttu að sinna. Ekkert stóð í lögunum 
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um að nefndirnar ættu að ráða til sín eða hafa á sínum snærum fólk með sérþekkingu í 

málefnum barna. 

Nefndarmenn í barnavernd voru í upphafi þeir aðilar sem sáu um að sinna þeim málum 

er féllu undir nefndina eins og eftirliti með barnaheimilum og öðru slíku. Ekki leið þó á 

löngu þar til barnaverndarnefnd Reykjavíkur réði til sín starfskonu, Ingibjörgu Jónsdóttur, 

til að veita bæði aðstoð og leiðbeiningar inn á þau heimili sem voru barnmörg eða illa 

stödd. Einnig hafði Ingibjörg sérstakt eftirlit með börnum sem voru á framfæri bæjarins. 

Þetta var árið 1934 eða tveimur árum eftir að fyrstu lögin voru sett. Þessu starfi gegndi 

hún til ársins 1937 en þá lét hún af störfum og ráðin var hjúkrunarkona í staðinn. Upp frá 

því og til ársins 1952 voru það hjúkrunarkonur sem sinntu þessu starfi. Árið 1937 fékk 

nefndin einnig til liðs við sig ráðunaut í uppeldismálum, Símon Jóh. Ágústsson dr. phil., en 

hann var jafnframt í starfi fyrir Barnaverndarráð Íslands. Símon gerði sálfræðilegar 

rannsóknir á börnum og veitti foreldrum og öðrum aðstandendum barna ýmsar 

ráðleggingar og leiðbeiningar. Nefndin réð einnig til sín starfsmann árið 1942 til að sinna 

daglegum störfum nefndarinnar og var það Ingimar Jóhannesson kennari sem gegndi því 

hlutverki (Barnavernd Reykjavíkur, 1957).  

Augljóst þykir að þörfin á að setja lög um barnavernd á Íslandi hafi verið orðin brýn 

þegar fyrstu lögin litu dagsins ljós. Umsvif barnaverndarnefndar Reykjavíkur benda glöggt 

til þess þar sem á fyrstu árunum voru ráðnir tveir starfsmenn og sá þriðji kom fljótlega. 

Það var síðan tilgreint sérstaklega í lögum nr. 29/1947 að bæjarráð í Reykjavík ætti að 

ráða, að fengnum tillögum barnaverndarnefndar, fulltrúa sem hefði kunnáttu á 

uppeldismálum sem skyldi sinna daglegum störfum fyrir nefndina. Síðan hafði fulltrúinn 

tillögurétt á því að nefndin réði fleira starfsfólk ef heimild lægi fyrir frá bæjarráði. Nefndir 

utan Reykjavíkur öðluðust á sama tíma heimild til að ráða til sín fulltrúa eða aðra 

starfsmenn ef bæjarstjórnir samþykktu slíkt. 

Fram kemur í skýrslu frá Barnavernd Reykjavíkur sem kom út árið 1957 að það væri 

orðið mjög brýnt fyrir barnaverndarnefndina að fjölga starfsfólki og helst að fá til starfa 

einn til tvo ármenn (social worker/félagsráðgjafa) til að sinna á fullnægjandi hátt þeim 

verkefnum sem kæmu inn á borð nefndarinnar.  

Í minni kaupstöðum voru dæmi þess að formenn barnaverndarnefnda væru 

aðalstarfsmenn þeirra og sinntu þeim verkefnum sem upp komu. Fundir voru því sjaldnar 
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en ella en formaðurinn var í símasambandi við aðra nefndarmenn ef þess þurfti 

(Barnaverndarráð Íslands, 1962). Það urðu síðan tilmæli í lögunum nr. 53/1966 að ráða 

skyldi eftir þörfum, sérhæft starfslið til að sjá um dagleg störf í umboði nefndarinnar. Þess 

er þó getið í skýrslu frá Barnaverndarráði Íslands 1966 að skortur væri á sérhæfðu 

starfsfólki í barnavernd en borgarstjórn hafi gert átak í því að hvetja ungt fólk með 

námslánum og styrkjum til að læra félagsráðgjöf (Barnaverndarráð Íslands, 1968). Þegar 

lögin nr. 58/1992 tóku gildi varð það skylda að barnaverndarnefndir ættu að ráða sérhæft 

starfsfólk til starfa til að hægt væri að veita viðhlítandi þjónustu.   

Í lögum nr. 29/1947 var þess getið sérstaklega í fyrsta sinn að fulltrúar og annað 

starfslið á vegum barnaverndarnefnda og Barnaverndarráðs væru opinberir starfsmenn 

og bæru skyldur samkvæmt því og áréttað að trúnaður gilti um þau mál sem væru til 

vinnslu eða umfjöllunar hjá þessum opinberu aðilum.  

Í lögunum um barnavernd nr. 43/1932, var þess jafnframt getið, samhliða 

barnaverndarnefndum, að sérstakt Barnaverndarráð yrði sett á laggirnar. Í þessu ráði 

skyldu þrír menn eiga sæti, Prestafélag Íslands og Kennarafélag Íslands áttu að tilnefna 

einn mann hvor og síðan tilnefndi kennslumálaráðherra þriðja manninn sem tók sæti 

formanns í ráðinu. Voru mennirnir skipaðir til fjögurra ára. Kennslumálaráðherra gat gefið 

Barnaverndarráði samþykki sitt fyrir því að kjósa sér fulltrúa í kaupstöðum og héruðum 

sem voru úti á landi, en ráðið hafði aðsetur í Reykjavík. Þetta tók nokkrum breytingum í 

lögum nr. 53/1966 en þá áttu fimm manns að eiga sæti fjögur ár í senn og formaðurinn 

skyldi vera embættisgengur lögfræðingur. Ráðið átti síðan að ráða til sín sérfróðan mann 

um uppeldismál sem sæi um eftirlit á vegum ráðsins og annaðist framkvæmdir.  

Hlutverk Barnaverndarráðs samkvæmt fyrstu lögum um barnavernd nr. 43/1932 var í 

megindráttum að hafa yfirumsjón með öllum barnaverndarnefndunum á landinu og óska 

eftir ársskýrslum frá þeim sem gætu nýst til þess að búa til eina skýrslu fyrir allt landið. 

Einhver misbrestur var á því að þetta gengi eftir því í skýrslu Barnaverndarráðs frá 1946-

1948 kemur fram að þær hafi ekki borist frá öllum nefndum þrátt fyrir að ráðið hafi útbúið 

sérstakt skýrsluform til útfyllingar fyrir nefndirnar (Barnaverndarráð Íslands, 1950). Þetta 

virðist alloft hafa verið vandamál þar sem þetta er einnig tilgreint í mörgum skýrslum frá 

Barnaverndarráði sem á eftir komu.  
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Barnaverndarráð átti einnig samkvæmt lögum nr. 43/1932 að úrskurða í þeim málum 

sem voru borin undir ráðið. Barnaverndarráð hafði einnig leiðbeinandi hlutverk fyrir 

nefndirnar ef þær óskuðu eftir slíkri þjónustu og gerði athugasemdir við þær nefndir sem 

þóttu sýna vanrækslu í starfi. Í lögum nr. 29/1947 var því bætt við að ef 

barnaverndarnefndir sinntu ekki störfum sínum þá ætti ráðið að krefjast þess að 

viðkomandi nefndir skiluðu inn skýrslu. Jafnframt var ákvæði um að hægt væri að beita 

nefndir dagsektum ef þær stæðu ekki skil á ársskýrslum. Þetta hélst einnig í lögum nr. 

53/1966.  

Árið 1992 komu ný barnaverndarlög nr. 58/1992 sem leystu lögin frá 1966 af hólmi. 

Með þeim lögum færðist málaflokkurinn frá menntamálaráðuneyti til 

félagsmálaráðuneytisins. Við gerð þessara nýju laga má sjá í athugasemdum með 

frumvarpi laganna í þskj. 680, 422, máli á 115. löggjafarþingi að gerður var samanburður á 

erlendum rétti og þá sérstaklega hjá Norðurlöndunum.  

Barnaverndarráð varð í raun dómstóll árið 1992 sem fékk fullnaðarúrskurðarvald í 

barnaverndarmálum og önnur verkefni sem ráðið hafði áður sinnt færðust til 

félagsmálaráðuneytis (Bragi Guðbrandsson, 1995). Lögin tóku síðan talsverðum 

breytingum frá 1994-1998. Ein stærsta breytingin sem gerð var sneri að stjórnsýslunni 

kringum barnavernd. Stjórnsýsluverkefni voru flutt frá félagsmálaráðuneytinu og 

Unglingaheimili ríkisins yfir til nýrrar stofnunar, Barnaverndarstofu (Bragi Guðbrandsson, 

1995). Félagsmálaráðuneytið hélt þó áfram að vera með yfirstjórn yfir 

barnaverndarmálum á landinu og sá einnig um stefnumótun í málaflokknum. Við þessa 

breytingu færðust í raun mörg af þeim verkefnum sem áður fyrr höfðu tilheyrt 

Barnaverndarráði og svo síðar félagsmálaráðuneyti yfir til Barnaverndarstofu. Hlutverk 

hennar var samkvæmt lögum að veita ráðgjöf og leiðbeiningar til barnaverndarnefnda 

varðandi úrlausn mála og fjölskylduvernd. Jafnframt að sjá um fræðslu til 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra um barnavernd. Barnaverndarstofa fékk 

einnig eftirlitshlutverk gagnvart nefndunum og að sjá um að fá ársskýrslur frá þeim og 

vera þeim innan handar í málum er sneru að fósturforeldrum og öðru slíku. Önnur 

verkefni er vörðuðu heimili og stofnanir á vegum ríkisins fyrir börn varð jafnframt partur 

af starfi Barnaverndarstofu (Barnaverndarlög nr. 58/1992).  
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Þar sem Barnaverndarráð breyttist talsvert með lögum nr. 58/1992 þá átti 

félagsmálaráðherra að skipa þrjá aðila til að sitja í fjögur ár í senn í ráðinu. Formaður átti 

að fullnægja skilyrðum til að vera héraðsdómari. Þessir þrír einstaklingar áttu að vera 

kunnir af grandvarleik og hafa sérþekkingu á málefnum barna eins og tilgreint er um að 

nefndarmenn í barnaverndarnefndum hafi. Ráðið fór með úrskurðarvald í 

barnaverndarmálum sem skotið var til ráðsins ef fólk sætti sig til dæmis ekki við ákvörðun 

sem barnaverndarnefnd tæki. Barnaverndarráð var síðan lagt niður árið 2002 samkvæmt 

100. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.  

Það helsta sem kom nýtt í barnaverndarlögin nr. 58/1992 varðandi 

barnaverndarnefndir var að sveitarstjórnir máttu fela félagsmálanefnd/félagsmálaráði að 

sinna störfum barnaverndarnefndar og áttu fimm manns að eiga sæti í nefndinni, bæði 

konur og karlar. Einnig var tilgreint í lögum að leitast ætti við að kjósa lögfræðing í 

nefndina og ennfremur fólk sem hefði sérþekkingu á málefnum barna. Jafnframt var sett 

ákvæði í lögin að lítil sveitarfélög ættu að sameinast um kosningu barnaverndarnefndar 

eða semja um svæðisbundið samstarf. 

Eftir að hafa farið í gegnum þróun barnaverndarlaga frá upphafi til þeirra laga sem tóku 

gildi árið 1992 og með síðari breytingum, má sjá að margt hefur bæst við lögin í gegnum 

árin.  

2.2 Núverandi löggjöf um barnaverndarnefndir 

Árið 2002 voru núverandi barnaverndarlög sett á Alþingi. Nauðsynlegt er að skoða þessi 

lög vandlega til að geta áttað sig frekar á því lagaumhverfi sem unnið er eftir í dag og 

varðar barnaverndarnefndir. Þá kemur einnig í ljós hvað hefur staðið nánast óbreytt í 

gegnum tíðina og hvað hefur breyst.  

Barnaverndarnefndir eru hluti af barnaverndaryfirvöldum samkvæmt 3. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Aðrir sem tilheyra barnaverndaryfirvöldum samkvæmt 

sömu lagagrein eru félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofa, og kærunefnd 

barnaverndarmála.  

Í 10. gr. barnaverndarlaga er ákvæði um að á vegum sveitarfélaga skuli starfa 

barnaverndarnefndir. Það kemur í hlut sveitarstjórna að kjósa nefndirnar og samkvæmt 

40. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 eru þeir kjörgengir sem hafa kosningarétt í 
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sveitarfélaginu. Þetta ákvæði, að sveitarstjórnir kjósi nefndirnar, hefur ekkert breyst frá 

fyrstu lögum um barnavernd frá árinu 1932.  

Í fámennum sveitarfélögum, þar sem íbúafjöldinn nær ekki 1.500 manns, eiga 

sveitarfélög að hafa samvinnu sín á milli svo samanlagður fjöldi íbúa að baki hverri 

barnaverndarnefnd sé ekki undir 1.500 manns. Undanþága frá þessu ákvæði er tilgreind í 

11. gr. sömu laga, en hún er að ef íbúafjöldinn er nálægt þessari tölu má þar við sitja, ef til 

dæmis landfræðilegar aðstæður eða annað torveldur því að hægt sé að ná þessum fjölda. 

Þetta lagaákvæði kemur nýtt inn með lögunum árið 2002 en áður höfðu einungis verið 

tilmæli um að minni sveitarfélög ættu að hafa samstarf um barnaverndarnefndir. Áður 

hafði Bragi Guðbrandsson bent á það í grein sem hann skrifar árið 1995 að sveitarfélög 

hafi ekki mikið nýtt sér það að ákvæði sem var þá í lögum að sveitarfélög ættu að leitast 

við að sameinast um barnaverndarstarf. Það hafi mjög hamlað starfi í barnavernd að mikill 

fjöldi smárra nefnda væru starfandi og því hafi ekki verið ráðið fagfólk til starfa til að sinna 

þessum málaflokki.  

Jafnframt kemur fram í 10. gr. barnaverndarlaga að ef barnaverndarnefndin nær yfir 

fleiri en eitt sveitarfélag geta sveitarstjórnir þeirra ákveðið að fela svokallaðri héraðsnefnd 

eða stjórn byggðasamlags kosningu barnaverndarnefndar. Þá er sveitarstjórnum heimilt 

að fela félagsmálanefnd að sinna störfum barnaverndar. Þess þarf þó að gæta að 

barnaverndarmál séu aðgreind frá öðrum málum ef sameinuð nefnd fer með hlutverk 

barnaverndarnefndar (Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004). 

11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 fjallar um þær kröfur sem gerðar eru til þeirra 

sem sitja í barnaverndarnefnd. Í fyrsta lagi skulu fimm eiga sæti í nefndinni og jafnmargir 

varamenn. Ef um er að ræða barnaverndarnefnd sem sér um fleiri en eitt sveitarfélag er 

heimilt að í henni sitji sjö menn og jafnmargir varamenn. Þá skulu nefndarmenn vera að 

jafnaði af báðum kynjum. Þær kröfur sem lögin segja til um að nefndarmenn verði að 

uppfylla, eru að þeir séu kunnir að grandvarleik og beri gott skyn á þau mál sem 

barnaverndarnefnd fjallar um. Einnig á að leitast við að kosið sé fólk með sérþekkingu á 

málefnum barna og að kosinn sé lögfræðingur í nefndirnar. Ef lögfræðingur á ekki sæti í 

nefndinni þarf að kalla til slíkan ef barnaverndarnefnd þarf að taka ákvörðun um úrræði 

án samþykkis foreldra (26.gr.) eða þegar úrskurða þarf um vistun barns utan heimilis 

(27.gr). Þessi ákvæði mátti lesa í kaflanum hér á undan í eldri lögum, allt frá lögum nr. 
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29/1947. Ekki er fjallað nánar um það í lögunum hverskonar sérþekkingu er um að ræða 

eða hvað flokkist sem slíkt. Þessar kröfur sem settar eru fram eru þannig orðaðar að engin 

skylda er að þær séu uppfylltar heldur eru þetta einungis tilmæli.  

Í 4. gr. laga nr. 80/2002 er ákvæði um trúnað. Allir þeir sem koma að 

barnaverndarmálum eiga að gæta fyllsta trúnaðar um það sem þeir fá vitneskju um. 

Barnaverndarnefndir ásamt öðrum barnaverndaryfirvöldum eiga jafnframt að leitast við 

að eiga gott samstarf sín á milli og við aðrar stofnanir sem koma að málefnum barna.  

Rétt er að nefna hæfni nefndarmanna í barnavernd til að fara með einstök mál en eins 

og gefur að skilja þá getur alltaf komið upp sú staða að nefndarmaður verði vanhæfur í 

sumum málum. Í reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004 kemur 

fram að sá sem er vanhæfur til meðferðar máls megi ekki taka þátt í undirbúningi, 

meðferð eða úrlausn barnaverndarmáls. Að öðru leyti gildir ákvæði 3. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993 að nefndarmaður er vanhæfur í meðferð máls ef hann er sjálfur aðili máls, 

umboðsmaður eða fyrirsvarsmaður aðila. Einnig ef viðkomandi hefur eða er maki aðila, 

skyldur eða mægður aðila í beinan legg, í öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila á sama 

hátt vegna ættleiðingar. Jafnframt ef hann á hagsmuna að gæta eða einhver venslamaður 

hans. Síðan ber að hafa í huga að bæði vinátta og óvinátta getur valdið vanhæfi en þá er 

um að ræða nána vináttu eða mikinn ágreining. Einnig geta nefndarmenn verið vanhæfir 

vegna þeirrar stöðu sem þeir gegna í þjóðfélaginu. Til dæmis geta aðilar eins og kennarar, 

heilbrigðisstarfsfólk, prestar og fleiri, þurft að koma að málum vegna könnunar 

barnaverndarmáls og því ekki æskilegt að sami aðili taki þátt í ákvörðun í málinu 

(Barnaverndarstofa, 2006). Í raun þurfa nefndarmenn ávallt að hafa þetta í huga þegar 

þeir fá mál til afgreiðslu og sérstaklega ef fjallað er um aðila máls með 

persónuupplýsingum þeirra.  

Sveitarstjórnir hafa heimild til þess að breyta um fulltrúa í nefndum hvenær sem er til 

dæmis ef nefndarmenn, af einhverjum ástæðum, hafa ekki traust meirihlutans, sem situr í 

sveitarstjórn, á bak við sig (Jón Jónsson, 2003).  

Hlutverk barnaverndarnefnda hefur þróast mikið frá því að fyrstu lögin komu og til 

þeirra laga sem gilda í dag. Áður voru það nefndarmenn sem sáu um alla vinnu í 

barnaverndarmálum en þróunin hefur orðið sú að barnaverndarnefndir ráða sérhæft 

fagfólk til að sinna faglegri vinnu sem fram fer í barnavernd.  
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Barnaverndarnefndir hittast allt frá nokkrum sinnum í mánuði í nokkrum sinnum á ári 

og leggur þá starfsmaður/menn fram upplýsingar/greinagerðir um þau mál sem hafa verið 

í vinnslu. Vegna þess að nefndir hafa umboð til að framselja hluta af valdsviði sínu er 

talsvert mismunandi hvernig vinnu er háttað í barnaverndarnefndum. Þegar rannsakandi 

skoðaði umboð og reglur nokkurra barnaverndarnefnda (óbirt gögn) kom í ljós að það 

getur verið ólíkt á milli nefnda hvort nefndirnar taki allar ákvarðanir í framhaldi af vinnu 

starfsmanns/manna eða hvort starfsmenn taki einhverjar ákvarðanir og beri þær síðan 

undir nefnd. Oft þurfa starfsmenn að leggja fram tillögur í vinnslu mála, fyrir 

barnaverndarnefnd, ef úrræðið kostar fjármagn og tekur nefndin þá ákvörðun um slíkt. 

2.2.1 Barnavernd hjá öðrum Norðurlandaþjóðum 

Til samanburðar við íslenska skipulagið á barnavernd og barnaverndarnefndum er rétt að 

skoða stuttlega helstu atriði er þetta varðar hjá öðrum Norðurlandaþjóðum.   

Á öllum Norðurlöndunum eru sérlög um barnavernd nema í Danmörku þar sem 

málefni barna eru felld inn í félagsþjónustulögin. Samt sem áður samtvinnast 

barnaverndarlög oft við félagsþjónustulög eins og við þekkjum hér á landi. Allstaðar er þó 

framkvæmd málaflokksins á vegum sveitarfélaganna (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Í Finnlandi, Danmörku og Svíþjóð fara pólitískt kjörin félagsmálaráð með 

ákvörðunarvald og framkvæmd í barnaverndarmálum (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Í 

Danmörku eru fimm aðilar sem sitja í þessu ráði, hjá hverju sveitarfélagi, og tilnefnir ríkið 

héraðsdómara og sálfræðing en sveitarfélagið fer með kjör þriggja manna (Den store 

danske, e.d). Hins vegar eru svokallaðar fylkisnefndir í Noregi sem taka ákvarðanir í öllum 

„þyngri“ málum eins og þvingunum, forsjásviptingum og fleiru (Anni G. Haugen, 2004). Í 

þessum nefndum er að minnsta kosti einn hópstjóri og þarf hann að vera með réttindi 

sem dómari. Einnig þurfa aðrir sérfræðingar að eiga sæti í nefndinni og er það ráðuneytið 

sem ákveður hverju sinni hvaða kröfur eru gerðar um menntun. Þessar nefndir starfa 

fjögur ár í senn (Lov om barneverntjenester (barnevernloven) nr. 100/1992). Jafnframt eru 

starfandi í Noregi fagteymi í hverjum landshluta og í þeim vinna félagsráðgjafar, 

sálfræðingar, uppeldisfræðingar og fleiri sem eru sérhæfðir í barnavernd. Þessi teymi 

veita starfsmönnum, innan barnaverndarinnar, ráðgjöf og leiðsögn ásamt því að sinna 

fleiri störfum er snúa að heimilisúrræðum fyrir börn (Helga Jóhannesdóttir, 2007).  
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Í Finnlandi er gerð krafa um að starfsmenn í barnavernd séu félagsráðgjafar að mennt 

og hafa þeir mikið að segja með þær ákvarðanir sem eru teknar í barnaverndarmálum 

(Lastensuojelulaki nr. 417/2007; Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Sveitarfélögin eiga einnig að 

sjá til þess að það eitt og sér eða í samvinnu með öðrum sveitarfélögum, standi að hópi 

fólks með sérfræðiþekkingu til dæmis í félags- og heilbrigðisþjónustu, uppeldismálum og 

fleiru. Hlutverk þessara hópa er að aðstoða starfsmenn barnaverndarinnar í framkvæmd 

barnaverndar, ráðstöfun barna ásamt því að veita ráðgjöf og styðja við ákvarðanatökur 

(Lastensuojelulaki nr. 417/2007).  

2.3 Barnavernd 

Nauðsynlegt er að átta sig á því, þegar fjallað er um barnaverndarnefndir, hverskonar mál 

þær eru að fjalla um og hvernig barnaverndarmál eru skilgreind.  

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram í 21. gr. laganna að ef upplýsingar berast 

til barnaverndarnefndar um að andleg eða líkamleg heilsa barns sé í hættu vegna ofbeldis, 

áreitni, vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, annarra eða vegna eigin hegðunar, 

þá sé það tilefni til að taka ákvörðun um hvort hefja eigi könnun máls. Einnig getur 

nefndin hafið könnun máls ef henni berast upplýsingar eða hún veit til þess að þunguð 

kona stofni heilsu eða lífi ófædds barns í hættu með háskalegu eða óviðunandi líferni sínu.  

Hafa þarf í huga að þessi skilgreining í lögum er talsvert víð og virðist vera að einhver 

óvissa sé um nákvæmari skilgreiningu á hvað sé barnaverndarmál og hvað ekki. Fram 

kemur í skýrslu sem gerð var árið 2004 um skilgreiningu á hugtakinu barnaverndarmál, að 

mikilvægt sé að gera meiri greinamun í lögum á styrkleika, heilbrigði og umhverfi barns 

ásamt verndandi þáttum, þar sem afstaða og mat fólks getur verið talsvert mismunandi 

varðandi þessa þætti (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Sú skilgreining sem er í núverandi 

lögum nr. 80/2002 hefur lítið breyst frá 1992 nema árið 1998 var bætt inn í lögin nr. 

58/1992 að einnig ætti að kanna mál ef barn stefndi sjálfu sér og þroska sínum í hættu 

með hegðun sinni og er það einnig í lögunum frá 2002. Að öðru leyti hafa ekki orðið 

breytingar á núverandi lögum er varðar nánari skilgreiningu á því hvað teljist 

barnaverndarmál.  

Íslensku lögin eru hvorki frábrugðin né með víðari skilgreiningu á hvað eru 

barnaverndarmál heldur en á öðrum Norðurlöndum. Hins vegar hafa þessar  þjóðir verið 
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duglegri en Íslendingar undan farin ár að þróa skilgreiningarnar (Guðrún Kristinsdóttir, 

2004). 

Barnaverndarmál eru ekki bara skilgreind út frá barninu sjálfu heldur er hægt að 

skilgreina barnaverndarmál líka út frá stöðu foreldra, ekki síður en barnanna sjálfra 

(Barnaverndarstofa, 2006). Þetta getur til dæmis átt við þegar foreldrar eru í áfengis 

og/eða vímuefnaneyslu, eru með geðrænan sjúkdóm, þroskaskertir eða hafa hlotið dóm 

fyrir refsiverðan verknað svo eitthvað sé nefnt. Þó foreldrar falli undir eitthvað af 

ofantöldu þá er ekki þar með sagt að mál þeirra og barna þeirra sé barnaverndarmál en 

barnaverndarmál geta komið upp vegna stöðu foreldra.  

Þegar kemur að barnavernd er hlutverk barnaverndarnefnda í megindráttum þríþætt 

samkvæmt 12. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í fyrsta lagi eiga barnaverndarnefndir að 

hafa eftirlit með því að kanna aðbúnað, uppeldisskilyrði og hátterni barna og meta þarfir 

þeirra barna sem ætla má að sæti illri meðferð, eigi í alvarlegum félagslegum erfiðleikum 

eða búi við óviðunandi aðstæður. Í öðru lagi eiga barnaverndarnefndir að grípa til úrræða 

til verndar börnum og notast við þau úrræði sem henta best hverju sinni þannig að það 

tryggi hagsmuni og velferð þeirra. Í þriðja og síðasta lagi eiga barnaverndarnefndir að 

sinna öðrum verkefnum sem þeim eru falin í barnaverndarlögum og öðrum lögum. 

Sveitarstjórnir geta falið nefndunum önnur verkefni er snúa að aðstæðum barna og 

ungmenna í þeirra umdæmi. Einnig kemur fram í 12. gr. að það sé skylda 

barnaverndarnefnda að hjálpa foreldrum að gegna forsjárskyldum sínum og grípa til 

úrræða ef þess er þörf samkvæmt barnaverndarlögum. 

Barnaverndarnefnd hefur ákvörðunarvald í barnaverndarmálum til að grípa til úrræða 

samkvæmt 23. gr barnverndarlaga. Þessi úrræði eru eftirfarandi: 

24. gr. Úrræði með samþykki foreldra. 

25. gr. Úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns. 

26. gr. Úrræði án samþykkis foreldra. 

27. gr. Úrskurður barnaverndarnefndar um vistun barns utan heimilis. 

28. gr. Úrskurður dómstóls um vistun barns utan heimilis. Hér er það barnaverndarnefnd sem 
tekur  ákvörðun um að vísa máli til dómsstóls með tillögu um vistun barns utan heimilis. 

29. gr. Forsjársvipting. Hér er það barnaverndarnefnd sem tekur ákvörðun um að vísa máli til 
dómstóls með tillögu um forsjársviptingu. 

30. gr. Úrræði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna. 

31. gr. Neyðarráðstafanir. 
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Jafnframt hefur barnaverndarnefnd það hlutverk að sinna málum samkvæmt öðrum 

lögum eins og barnalögum og ættleiðingarlögum. Í lögum um ættleiðingar nr. 130/1999 í 

16. gr. er ákvæði um að leita skuli umsagnar hjá barnaverndarnefnd um umsókn vegna 

leyfis til að ættleiða barn. Sýslumaður getur samkvæmt 74. gr. barnalaga nr. 76/2003 

óskað eftir umsögn eða liðsinni barnaverndarnefndar þegar ástæða þykir til eins og í 

umgengni- og/eða forsjármálum. 

2.4  Hlutverk og ábyrgð starfsmanna barnaverndarnefnda 

Eins og áður hefur komið fram þá sjá barnaverndarnefndir um að ráða til sín sérhæft 

starfsfólk eða tryggja með öðrum hætti að það sé aðgangur að viðeigandi 

sérfræðiþekkingu samkvæmt 14. gr. barnaverndarlaga. Þetta er miðað við að foreldrar, 

stofnanir og aðrir sem annast uppeldi barna fái viðhlítandi fræðslu, ráðgjöf og 

leiðbeiningar. Einnig að möguleikar séu til að rannsaka félagslega og sálræna hagi barna á 

faglegan hátt. Með tilkomu þessarar lagagreinar hafa allar barnaverndarnefndir á Íslandi 

fengið fagmenn til að vinna fyrir sig og er talið að það hafi haft þau áhrif að 

ráðgjafarmálum hjá Barnaverndarstofu hefur fækkað með árunum (Barnaverndarstofa, 

2008). Í 14. gr. kemur einnig fram að barnaverndarnefndum er heimilt að semja um 

sameiginlegt starfsmannahald og sérfræðiþjónustu við stofnanir á sviði skóla, félags- og 

heilbrigðisþjónustu. Sveitarfélög geta þannig slegið saman nokkrum málaflokkum og er 

talsvert algengt að félagsþjónusta og barnavernd fari saman og/eða skólaþjónusta. 

Reykjavík er þó með talsvert ólíkt kerfi heldur en önnur sveitarfélög þar sem þar var 

ákveðið að skilgreina betur eftir hvaða lögum er verið að vinna. Barnaverndarmál sem 

teljast „þyngri“ eru unnin á barnaverndarskrifstofu meðan önnur mál sem falla undir lög 

um félagsþjónustu eru unnin af félagsþjónustunni. Með þessu eru mál greind í sundur 

þannig að starfsmenn eiga að hafa skýrari mörk um hvaða heimildir þeir hafa og hvaða 

skyldur hvíla á þeim og barna- og félagsmálanefndum (Anni G. Haugen, 2004). 

Ekkert kemur fram í lögum hvaða menntun starfsmenn barnaverndarnefnda eigi að 

hafa, einungis að það eigi að vera sérhæft. Í frumvarpinu til barnaverndarlaga nr. 

80/2002, mál 318, þskj. 403 er þetta þó tilgreint aðeins nánar því þar stendur að þetta eigi 

að vera fólk sem hafi sérmenntað sig á þeim sviðum sem reynir helst á í barnavernd eins 

og til dæmis félagsráðgjöf, sálfræði, lækningum (geðlækningum), uppeldisfræði eða 

sérmenntun í kennslufræðum. Nefndir geta hins vegar sett sér reglur um hvaða menntun 
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þeirra starfsmen eiga að hafa og þegar rannsakandi skoðaði reglur nokkurra mismunandi 

barnaverndarnefnda (óbirt gögn) höfðu nokkrar nefndir sett skilyrði um að starfsmenn 

sem ynnu að barnaverndarmálum ættu að hafa lokið prófi í félagsráðgjöf, sálfræði, 

lögfræði, uppeldisfræði eða öðru sambærilegu námi. Einstaka nefnd hafði sett þau skilyrði 

að það gæti aðeins verið félagsráðgjafi en algengast var að félagsráðgjafi væri nefndur 

ásamt annarri menntun. 

Í Handbók sem Barnaverndarstofa gaf út kemur fram að rannsóknir hafi sýnt að 

fagstéttir eins og félagsráðgjafar, sálfræðingar, lögfræðingar og starfsmenn 

heilbrigðisþjónustu hafa mismunandi viðhorf til þess hvað geti verið skaðlegt börnum 

(Barnaverndarstofa, 2006). Jafnframt kemur skýrt fram í rannsókn sem Anni G. Haugen 

(2004) gerði um beitingu úrræða í barnaverndarmálum að viðhorf starfsmanna geta verið 

mjög ólík þegar kemur að því að ákveða hvað skuli gera í barnaverndarmálum. 

Þróun í starfsmannamálum barnaverndarnefnda hefur verið mjög mikil í gegnum 

tíðina. Í upphafi voru störf starfsmanna í barnavernd ákveðin góðgerða- og ölmusustörf í 

gegnum lög um fátækraaðstoð. Eftir að sérlög voru komin um barnavernd tók þetta smátt 

og smátt að þróast út í að gerð var krafa um sérþekkingu í takt við breytingar sem urðu á 

lögum og reglugerðum (Anni G. Haugen, 2004; Guðrún Kristinsdóttir, 1991). 

 Eins og áður hefur komið fram voru það nefndarmenn sem sáu um að vinna málin en 

fljótlega þótti það ljóst að ráða yrði starfsmann/menn til að hægt væri að sinna öllu því 

sem þurfti að gera, sérstaklega á stærri stöðum. Eins og kom fram í kaflanum um sögu 

barnaverndarnefnda þá var það í kringum 1957 sem farið var að tala um að þörf væri 

orðin á því að ráða ármenn (social workers/félagsráðgjafa) (Barnavernd Reykjavíkur, 

1957). Það var þó ekki fyrr en í kringum 1975 að fyrstu félagsráðgjafarnir með 

viðurkennda menntun voru ráðnir í fasta vinnu í Reykjavík. Þeim fór nokkuð ört fjölgandi 

eftir það þar sem félagsráðgjafar í Reykjavík voru orðnir um 35 talsins á níunda áratugnum 

(Guðrún Kristinsdóttir, 1991).  

Seinustu 20 ár hefur starfsmönnum í barnavernd fjölgað jafnt og þétt því árið 1996 

voru starfsmenn hjá 41% nefnda (Barnaverndarstofa, 2008) en í dag eru allar nefndirnar 

þrjátíu með starfsmann/menn á sínum vegum. Í minni sveitarfélögum hafði því þannig 

verið háttað lengi vel að ef sveitarfélögin voru mjög smá þá var sjaldnast starfandi 

sérstakur starfsmaður sem sinnti barnaverndarmálum sem upp komu heldur keypti 
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sveitarfélagið þjónustu frá sérfræðingi eða öðru sveitarfélagi þegar þess þurfti 

(Barnaverndarstofa, 2008).  

Hlutverk starfsmanna barnaverndarnefnda skiptir miklu máli fyrir nefndirnar til að þær 

geti sinnt því hlutverki sem ætlast er til af þeim samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins 

og ekki síst samkvæmt lögum (Jón Jónsson, 2003). Starfsmenn sjá að mestu leyti til þess 

að rannsóknarregla 10.gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sé uppfyllt þannig að 

barnaverndarnefndir séu nægjanlega upplýstar um mál til að þær geti tekið ákvörðun í 

þeim. 

Það á reyndar oft við í barnavernd að starfsmenn hafa ákveðið svigrúm til að taka sjálfir 

ákvarðanir án þess að þurfa að bera það undir nefndina en stundum getur það valdið 

óljósum mörkum á milli verksviðs nefndar og starfsmanna (Jón Jónsson, 2003). Af því 

tilefni eru barnaverndarnefndir með heimild til að gefa út umboð/reglur um 

verkaskiptingu, eins og áður hefur komið fram. Þessi heimild í lögum er síðan gerð að 

reglu í reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004 sem felur í sér að 

allar barnaverndarnefndir skuli gera greinarmun á verkaskiptingu nefndar og starfsmanna. 

Einnig geta nefndirnar framselt vald sitt til starfsmanna varðandi ákvarðanatöku í einstaka 

málum sem tilgreint er um í barnaverndarlögum.  Þó mega starfsmenn aldrei fá vald til að 

kveða upp úrskurði samkvæmt barnaverndarlögum, í ákvörðunum um málshöfðun og 

ákvörðun um að krefjast brottvikningar heimilismanns eða nálgunarbanns. Nokkuð 

breytilegt er á milli barnaverndarnefnda hvernig þessu er háttað. Algengast er að 

starfsmenn fari með umboð til að sinna einstökum málum frá upphafi til enda ef samþykki 

foreldra/forsjármanna barna er til staðar (Barnaverndarstofa, 2000). 

Ef um er að ræða fáa starfsmenn er valdsvið þeirra oft takmarkaðra heldur ef um væri 

að ræða fleiri starfsmenn hjá sömu nefndinni. Ástæðan er sú að það getur verið meiri þörf 

fyrir nefndina og starfsmenn að ræða málin og hvernig eigi að vinna þau, heldur en á 

stærri stöðum þar sem fleiri starfsmenn vinna saman og geta nýtt þekkingu og skoðanir 

hvers annars. Í rannsókn Anni G. Haugen (2004) kom fram, þegar hún talaði við nokkra 

formenn barnaverndarnefnda þar sem starfsmenn voru með umboð til að kanna mál og 

vinna þau, að þeir töldu málin vel undirbúin hjá starfsmönnum áður en þau voru kynnt 

nefndinni. 
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Anni G. Haugen (2004) komst einnig að því að þrátt fyrir að oftast væri gott samstarf 

milli nefnda og starfsmanna og starfsmenn gætu fengið nefndina til að hjálpa sér við að fá 

betri mynd af málefnunum, þá væri það einnig þekkt að starfsmönnum fyndist nefndin oft 

á tíðum ekki skilja alvarleika barnaverndarmála. Einnig að stundum þegar starfsmennirnir 

telja lausnir í málum vera augljósar þá væru nefndarmenn oft ósammála. Ef slíkt kæmi 

endurtekið upp í sama málinu gæti það orðið til þess að vinnan yrði flóknari og erfiðari 

gagnvart málsaðilum til dæmis þegar starfsmenn þurfa að vinna að ákveðnum 

stuðningsaðgerðum sem þeir telja að þegar sé búið að reyna eða hafa litla trú á sjálfir. 

2.5 Aðkoma félagsmálaráðuneytis og sveitarfélaga að 
barnaverndarnefndum 

Samkvæmt 5. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 heyrir barnavernd undir 

félagsmálaráðuneytið. Ráðuneytið ber ábyrgð á stefnumótun í barnavernd og ráðherra 

leggur fyrir Alþingi framkvæmdaráætlun til fjögurra ára í senn að loknum 

sveitarstjórnarkosningum. Félagsmálaráðuneytið fer með eftirlitshlutverk gagnvart starfi 

Barnaverndarstofu og skipar kærunefnd barnaverndarmála eins og tilgreint er í 6. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Kærunefndin varð til þegar stjórnsýslan breyttist í lögunum 

frá árinu 1992 en þá fluttist hlutverk Barnaverndarráðs til Barnaverndarstofu annars vegar 

og kærunefndar barnaverndarmála hins vegar. Á mynd I má sjá hvernig skipan 

barnaverndarmála á Íslandi er nú háttað.  

Félags- og tryggingamálaráðuneytið

Barnaverndarstofa
Kærunefnd 

barnaverndarmála

Sveitarstjórnir Barnaverndarnefndir

Starfsmenn 
barnaverndarnefnda

Mynd I. Skipurit af skipan barnaverndaryfirvalda á Íslandi.   
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Sveitarstjórnir þurfa að skipa í barnaverndarnefndir, samkvæmt 11. gr. 

barnaverndarlaga, eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að sveitarstjórnarkosningar fóru 

fram og tilkynna það til Barnaverndarstofu. Sveitarstjórn getur þó falið félagsmálanefnd 

að sinna verkefnum barnaverndarnefndar samkvæmt 31. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 en félagsmálanefnd verður þá að vera skipuð að minnsta kosti 

fimm fulltrúum í stað þriggja.  

Rétt er að nefna að samkvæmt 36. gr. barnaverndarlaga þá er barnaverndaryfirvöldum 

óheimilt að ráða til starfa menn sem hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XX-II. 

kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sbr. 1. mgr. en hún snýr að kynferðisbrotum.  

Fram kemur í reglugerð nr. 56/2004 um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd að 

tilkynna þurfi allar breytingar sem geta orðið á skipan nefndarmanna á kjörtímabilinu til 

Barnaverndarstofu. Þá segir í 11. gr. barnaverndarlaga að hafi sveitarstjórnir ekki gengið 

frá kosningu í barnaverndarnefnd, fjórum mánuðum eftir kosningar í sveitarstjórn, getur 

félagsmálaráðherra áminnt sveitarfélagið og gengið enn lengra með því að ákveða að 

tiltekin sveitarfélög standi saman að barnaverndarnefnd. Ráðherra getur alfarið sett 

sveitarfélagið undir annað sveitarfélag sem hefur þegar gengið frá kosningu í 

barnaverndarnefnd.  

Kostnaður sem hlýst af starfi barnaverndarnefnda er á herðum sveitarfélaga 

samkvæmt 87. gr. barnaverndarlaga. Aftur á móti er það ríkið sem stendur straum af 

kostnaði Barnaverndarstofu og kærunefndar barnaverndarmála samkvæmt 88. gr. sömu 

laga.  

2.6  Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa heyrir undir yfirstjórn félagsmálaráðherra en starfar sem sjálfstæð 

stofnun samkvæmt 7. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og fer hún með stjórnsýslu á því 

sviði sem barnaverndarlög ná til.  

Í 7. gr. barnaverndarlaga eru tilgreind hlutverk Barnaverndarstofu og er ætlunin hér að 

skoða það sem snýr að stjórnsýslunni og barnaverndarnefndum. Stofnunin gegnir bæði 

samhæfingar- og eflingarhlutverki varðandi barnaverndarstarf í landinu og er 

félagsmálaráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í málaflokknum. Stofnunin á að sjá til 
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þess að rannsóknir og þróunarstarf fari fram á sviði barnaverndar ásamt því að gefa árlega 

út skýrslu um starfsemi sína.  

Barnaverndarstofa er einnig eftirlistaðili með barnaverndarnefndum á öllu landinu 

samkvæmt 7. gr. barnaverndarlaga og á að sjá um fræðslu og ráðgjöf til nefndanna ásamt 

því að hafa með höndum leiðbeiningar um framkvæmd og túlkun barnaverndarlaganna. 

Þetta er nánar tilgreint í Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995 en þar segir að 

Barnaverndarstofa eigi að sjá um fræðslu til nefndanna og starfsmanna þeirra um 

barnaverndarnefndir. Einnig að veita nefndunum leiðbeiningar og ráðgjöf um úrlausn 

barnaverndarmála og um fjölskylduvernd. Sérstaklega er tekið fram í reglugerðinni að 

stofnunin skuli halda námskeið, fræðslufundi og sjá um útgáfu upplýsingaefnis sem nýtist 

sveitarstjórnarmönnum þannig að þeir hafi þekkingu á þeim verkefnum, skyldum og 

lögum sem barnavernd felur í sér. 

Þá á Barnaverndarstofa að sjá um að gefa út handbækur fyrir nefndarmenn í 

barnavernd og starfsmenn þeirra samkvæmt reglugerð nr. 254/1995. Í nýjustu 

handbókinni sem kom út árið 2006 og var endurbætt 2009, er farið ýtarlega í allar 

lagagreinar í barnaverndarmálum, um vinnslu barnaverndarmála, málsmeðferð, hvernig 

barnaverndin byggist upp og hvernig úrræði eru í boði og fleira (Barnaverndarstofa, 

2008).   

Barnaverndarstofa getur, samkvæmt 8. gr., kallað eftir öllum þeim upplýsingum og 

skýrslum sem hún telur nauðsynlegar, frá nefndunum, hvort sem það eru gögn sem varða 

einstök mál eða skýrslur sem nefndirnar þurfa að gera sérstaklega. Þá má 

Barnaverndarstofa afla upplýsinga, skýringa eða gagna frá barnaverndarnefndum ef 

kvörtun eða aðrar upplýsingar berast sem gefa tilefni til frekari skoðunar af hálfu 

stofnunarinnar (Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004). 

Í 8. gr. barnaverndarlaga kemur jafnframt fram að ef skoðun leiðir í ljós að 

barnaverndarnefnd fari ekki að lögum í störfum sínum, á Barnaverndarstofa að leiðbeina 

nefndinni um rétta málsmeðferð og það sem betur má fara.  

Barnaverndarstofu ber samkvæmt reglugerð nr. 254/1995 að efla barnaverndarstarf og 

skipulega vinna með það að markmið að fækka barnaverndarnefndum og stækka þannig 

umdæmi þeirra. Einnig að vinna að því að sérhæft starfslið sé ráðið til starfa fyrir 
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nefndirnar. Síðan þessi reglugerð leit dagsins ljós árið 1995 hefur barnaverndarnefndum 

fækkað umtalsvert. 

2.7 Skipulag barnaverndarnefnda  

Í dag eru 30 barnaverndarnefndir starfandi á landinu og hefur þeim fækkað talsvert eftir 

að barnaverndarlögin voru sett árið 2002 en þá var, eins og áður hefur komið fram, sett í 

lög að á bak við barnaverndarnefnd yrðu að vera 1.500 íbúar. Upp frá því fóru sveitarfélög 

að vinna að endurbótum í þessum málaflokki og minni sveitarfélög sameinuðu krafta sína. 

Frá árinu 2001-2002 fækkaði barnaverndarnefndum úr 56 í 46 og síðan þá hefur þeim 

farið ört fækkandi. Í lok árs 2003 voru nefndirnar komnar niður í 34 (Barnaverndarstofa, 

2003; Barnaverndarstofa, 2004) og niður í 30 árið 2009.   

Landinu er skipt upp í sex kjördæmi og er nokkuð misjafnt hversu margar 

barnaverndarnefndir tilheyra hverju og einu. Hér að neðan má sjá hvar þær eru og 

hvernig þær skiptast niður á kjördæmin í september 2009.  

 

Norðausturkjördæmi Norðvesturkjördæmi 

Barnaverndarnefnd ÚtEy Félagsmálaráð Akraneskaupstaðar  

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar  Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala  

Félags- og barnaverndarnefnd Þingeyinga  Félagsmálanefnd Snæfellinga  

Félags- og barnaverndarnefnd Fljótsdalsh. og Seyðisfj. Barnaverndarnefnd Vesturbyggðar og Tálknafj. 

Félagsmálanefnd Fjarðabyggðar Barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum  

 

Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og Stranda 

Suðurkjördæmi Barnaverndarnefnd Skagafjarðar 

Félagsmálaráð Hornafjarðar  Félagsmálaráð A-Húnavatnssýslu  

Félagsmálanefnd Árborgar  

 Félagsmálanefnd uppsveita Árnessýslu og Flóa Suðvesturkjördæmi 

Félagsmálanefnd Hveragerðis  Félagsmálaráð Seltjarnarness 

Félagsmálaráð Ölfuss  Félagsmálaráð Kópavogs  

Barnaverndarnefnd Rangárvalla- og V- Skaftafellssýslu Fjölskylduráð Garðabæjar  

Félagsmálaráð Vestmannaeyjabæjar Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar  

Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar Félagsmálanefnd Álftaness 

Félagsmálaráð Grindavíkur 

 Fjölskyldu- og velferðarn. Sandgerðisb, Garðs og Voga Reykjavíkurkjördæmi suður og norður 

Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar  Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 
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Eins og sjá má þá eru flestar nefndirnar í Suðurkjördæmi eða samtals 10. Þá eru 

Reykjavíkurkjördæmin tvö með einu og sömu nefndina. Í hinum þremur kjördæmunum 

eru þær frá fimm til átta talsins. 

Mjög mismunandi er hvort nefndirnar starfa eingöngu með barnaverndarmál eða sinni 

einnig störfum annarra nefnda. Ellefu nefndir eru eingöngu barnaverndarnefndir. Þegar 

upplýsingum um nefndirnar var safnað saman í september 2009 þá voru konur í miklum 

meirihluta formenn eða samtals 77% og er enginn munur á því hvort um er að ræða 

barnaverndarnefnd eða nefnd sem sinnir fleiri en einum málaflokki. 

Íbúafjöldi á bak við hverja nefnd er einnig talsvert breytilegur og er það allt frá rúmlega 

1.200 manns upp í tæplega 120.000 manns. Algengast er þó að hann sé á bilinu 4.000-

8.000 manns en af þessari stærðagráðu eru 13 barnaverndarnefndir, níu nefndir eru með 

1.200-4.000 manns og sjö nefndir eru frá 8.000-120.000 manns (Hagstofan, e.d.b).  

Í september 2009 var hlutfall kynjanna þannig að konur voru samtals 112 eða um 74% 

og karlar samtals 40 eða um 26%, samtals 152 nefndarmenn. Fjórar nefndir voru einungis 

skipaðar konum. Ef skoðaðar eru tölur rúman áratug aftur í tímann þá var árið 1996, 21 

barnaverndarnefnd einungis skipuð konum, en það var um fjórðungur nefndanna. Árið 

1998 minnkaði hlutfallið í um það bil 15% og þá var einnig ein nefnd bara skipuð körlum. 

Sama ár áttu 313 manns sæti í barnaverndarnefndum og voru konurnar 68% eða 213 

talsins (Barnaverndarstofa, 2000). 

Eins og sjá má á þessum tölum þá hefur nefndarmönnum fækkað um 51% frá árinu 

1998 til dagsins í dag. Hlutfall karla í barnaverndarnefndum hefur einnig minnkað, úr 32% 

í 26%. 

2.8 Tölulegar upplýsingar  

Til að glöggva sig betur á umfangi barnaverndarmála og sjá hvaða álag hvílir á 

barnaverndarnefndum og þeirra starfsfólki, verða hér settar fram nokkrar tölulegar 

upplýsingar um fjölda mála. Barnaverndarstofa safnar saman tölum frá nefndunum í 

landinu og hefur sett fram upplýsingar um mun á milli fyrstu sex mánaða áranna 2008 og 

2009. Eftir fyrstu sex mánuðina árið 2008 voru 3.962 barnaverndarmál en á miðju ári 2009 

voru þau orðin 4.737 eða 775 fleiri mál á milli ára. Eins og gefur að skilja miðað við 

íbúafjölda er Reykjavík með langflest málin eða á milli 45-48% bæði árin. Stóru 
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sveitarfélögin í kringum Reykjavík ásamt Eyjafirði eru öll með svipaðan málafjölda. 

Höfuðborgarsvæðið er með um 67-70% mála meðan landsbyggðin er með 30-32% 

(Barnaverndarstofa, 2009 september). 

Ekki er hægt að setja samasem merki milli fjölda mála og fjölda barna sem tilkynnt er 

um, þar sem stundum berast fleiri en ein tilkynning um sama barnið. Fyrstu sex mánuði 

ársins 2008 voru það 3.412 börn sem tilkynnt var um meðan þau voru orðin 3.955 á sama 

tíma árið 2009 eða um 16% fjölgun milli ára. Af þessum fjölda barna var ákveðið að fara í 

könnun máls í tilfelli 1.485 barna fyrstu sex mánuði ársins 2008 en í 1.886 tilfellum árið 

2009. Málin varða oftast áhættuhegðun barna, eða í tæpum helmingi tilfella, en 

vanræksla er um 28-34% tilfella, ofbeldi er síðan á milli 19-20% tilfella (Barnaverndarstofa, 

2009 september). 

Lögreglan er algengasti tilkynningaraðilinn þar sem um helmingur tilkynninga koma 

þaðan. Aðrir tilkynningaraðilar eru skólar og skólastofnanir, foreldrar, nágrannar, 

heilbrigðisstarfsfólk, ættingjar og fleiri (Barnaverndarstofa, 2009 september).   

Árið 2007 bárust Barnaverndarstofu 20 kærur og kvartanir vegna vinnu 

barnaverndarnefnda, 10 sneru að Barnavernd Reykjavíkur meðan það voru fimm í 

nágrenni Reykjavíkur og fimm á landsbyggðinni. Oftast snerust kærurnar og kvartanirnar 

um upphaf máls hjá nefndunum (Barnaverndarstofa, 2008).  

Í upplýsingum sem fengust hjá Barnaverndarstofu um fjölda þvingunarmála samkvæmt 

26., 27., 28., og 29., greinum barnaverndarlaga nr. 80/2002 hjá barnaverndarnefndum 

eftir kjördæmum (óbirt gögn) kemur fram að árin 2006 og 2007 var algengast að 

barnaverndarnefndir úrskurðuðu um vistun barns utan heimilis í að minnsta kosti tvo 

mánuði samkvæmt 27. gr. barnaverndarlaga eða í samtals 77 skipti. Í 

Reykjavíkurkjördæmunum báðum (ein barnaverndarnefnd fyrir bæði kjördæmin) og í 

Suðvesturkjördæmi er algengast að teknar séu ákvarðanir samkvæmt þessum 

lagagreinum, en líklega má það skýrast af því að þar eru langflestir íbúar landsins. Þessar 

ákvarðanir eru aftur á móti sjaldgæfastar í Norðvestur- og Norðausturkjördæmi en 

Suðurkjördæmi var þó ekki með mikið fleiri mál en norðurkjördæmin tvö.  

Rannsakandi leitaði eftir upplýsingum hjá Félagsmálaráðuneytinu um fjölda mála sem 

berast kærunefnd barnaverndarmála og fengust upplýsingar um fjölda mála á ári hverju 

frá 2002 og hver varnaraðili var í hverju máli. Fjöldi mála er nokkuð misjafn milli ára en á 
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heildina litið frá árinu 2002 fram á mitt ár 2009 hefur kærunefndin fengið 98 mál inn á 

borð til sín. Frá upphafi árs og fram á mitt ár 2009 var fjöldinn orðinn 13 mál en 

málafjöldinn hefur verið að meðaltali rúm 12 mál á ári. Langalgengast er að Barnavernd 

Reykjavíkur sé varnaraðili í þessum málum. Aðrir varnaraðilar eru barnaverndarnefndir í 

nágrenni við höfuðborgarsvæðið eins og Reykjanesbær, Kópavogur og Hafnarfjörður. Mál 

er varðar barnaverndarnefndir annarsstaðar á landinu hafa ekki komið frá árinu 2006. Í 

þessum upplýsingum kom ekki fram um hverskonar mál var að ræða (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, e.d). 

Einnig er áhugavert að skoða hvernig sú ráðgjöf sem Barnaverndarstofa veitir til 

barnaverndarnefnda skiptist niður á landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið. Árið 2007 

veitti Barnaverndarstofa 238 sinnum ráðgjöf til barnaverndarnefnda og er það talsvert 

minna en fjögur árin áður. Athygli vekur að oftast er veitt ráðgjöf til nefnda utan 

Reykjavíkur og nágrennis eða 175 sinnum meðan Reykjavík fékk 29 sinnum ráðgjöf. 

Nefndir í nágrenni Reykjavíkur fengu 34 sinnum ráðgjöf. Fækkun hefur orðið í heildina á 

ráðgjöf til nefnda seinustu árin en þess má þó geta að aukning varð í Reykjavík árið 2007 

meðan það fækkaði talsvert á landsbyggðinni og í nágrenni Reykjavíkur 

(Barnaverndarstofa, 2008). Trúlega er munurinn á milli nefnda á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðarinnar sá, að færri starfsmenn eru hjá nefndum úti á landi á meðan 

starfsmenn í Reykjavík geta frekar rætt málin sín á milli. Hins vegar er óvíst hvort það hafi 

haft áhrif á ráðgjafaþjónustu Barnaverndarstofu, hverjir sátu í barnaverndarnefndum á 

þessum tíma, þar sem líklegt má telja að ráðgjöfin hafi oftast verið veitt til starfsmanna 

nefndanna.  

Jafnframt er munur á því um hvað ráðgjöfin snýst, eftir því hvar nefndin er staðsett. Í 

Reykjavík var algengast að ráðgjöfin snérist um börn í fóstri, í nágrenni Reykjavíkur var 

það vegna þvingunar en á landsbyggðinni var það vegna málsmeðferðar 

(Barnaverndarstofa, 2008).  

Barnaverndarstofa á einnig að sjá um fræðslu til nefndanna. Sú fræðsla sem 

Barnaverndarstofa hefur veitt fjallar aðallega um lög og reglur sem gilda í barnavernd, 

hvernig ferlið er í málum, úrræði og fleira. Einnig er fjallað um ábyrgðarsvið 

barnaverndaryfirvalda (Barnaverndarstofa, 2001). Ef skoðaðar eru ársskýrslur 

Barnaverndarstofu frá árinu 2000 til 2007 kemur í ljós að fræðslan er mismunandi mikil á 
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milli ára. Á fyrstu starfsárum Barnaverndarstofu 1996-1999 voru haldin 36 námskeið um 

allt land. Hins vegar var aðeins eitt námskeið árið 2000 (Barnaverndarstofa, 2001) en 2001 

voru þau tvö. Jafnframt voru fundir með formönnum tveggja barnaverndarnefnda 

(Barnaverndarstofa, 2002). Árin 2002 og 2003 voru námskeið fyrir barnaverndarnefndir 

og samstarfsaðila. Þar var fjallað um nýju barnaverndarlögin sem sett voru það ár. Ekki er 

tilgreint hvað þau námskeið voru mörg (Barnaverndarstofa, 2003; Barnaverndarstofa 

2004). Árið 2006 var haldinn starfsdagur með formönnum barnaverndarnefnda þar sem 

helstu þættir barnaverndarstarfsins voru kynntir. Einnig farið yfir hlutverk 

barnaverndarnefndanna þar sem margir voru að taka við embættinu eftir kosningar. Eftir 

þessa fræðslu áttu formenn að geta frætt aðra nefndarmenn. Fulltrúar 20 nefnda tóku 

þátt (Barnaverndarstofa, 2008).  
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3 Aðferð 

Hér á eftir verður fjallað um þá aðferð sem notuð var við gagnaöflun fyrir rannsóknina og 

hvernig hún var framkvæmd. Einnig verður komið inn á hvaða siðferðileg álitamál komu 

upp og varð að hafa í huga áður en rannsóknin hófst, meðan á henni stóð og eftir að 

henni lauk. Að lokum verður farið yfir það hvernig unnið var úr gögnunum og hvað kom 

upp sem hafði áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

3.1  Megindleg rannsókn 

Þegar ákveðið er hvaða aðferð skuli nota í rannsókn er mikilvægt að horfa til þess hvað á 

að skoða og hvaða upplýsingum er leitað eftir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í þessari rannsókn var búið að ákveða fyrirfram hvaða upplýsingum ætti að safna og 

hvað ætti að mæla þegar rannsókn hæfist. Til þess að fá sem mest af upplýsingum um 

sem flesta sem tilheyra barnaverndarnefndum á sem skemmstum tíma lá ljóst fyrir að 

áhrifaríkast væri að notast við megindlega rannsóknaraðferð. Einnig þótti best að nota 

sömu aðferð til að fá fram viðhorf starfsmanna sem starfa næst nefndunum. Þannig 

myndu starfsmennirnir gefa ákveðna speglun á svör nefndarmanna.  

Megindleg rannsókn gengur út á að safna hlutlægum staðreyndum sem hægt er að 

telja og mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsóknargögnin eru því mælanlegar 

stærðir og snúast að mestu um magn og tíðni. Hægt er að túlka þær með tölfræðilegum 

aðferðum og flokka þær niður eins og til dæmis aldur og kyn (Neuman, 2006).  

Við gagnaöflun í megindlegum rannsóknum er hægt að notast við spurningalista. Voru 

það mælitækin í þessari rannsókn. Rannsóknin er lýsandi þar sem skoðaðar verða til 

dæmis tölur um kyn, aldur, tímabil, stöður, hvernig hlutirnir gerast, hvar þeir gerast, í hve 

miklu mæli og fleira slíkt. Í lýsandi rannsóknum eru niðurstöður oftast settar fram á 

myndrænan hátt og/eða í töfluformi ásamt texta (Laufey Tryggvadóttir, 2003; Neuman, 

2006).  

Í rannsóknarvinnu skiptir miklu máli að trúverðugleiki og gæði séu mikil og því þarf að 

hafa í huga innra og ytra réttmæti í vinnu með megindlega rannsóknaraðferð. Með innra 

réttmæti er átt við hversu vel svörin sem fengust úr rannsókninni hafi svarað þeim 

spurningum sem lagðar voru fyrir þátttakendur, sem sagt hvort spurningarnar náðu að 
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mæla réttu hlutina (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í öðru lagi er það ytra réttmæti en með 

því er átt við hvort hægt sé að nota niðurstöðurnar sem fást til að alhæfa yfir alla sem 

tilheyra þessum ákveðna hópi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn væru það 

þá allir sem sitja í barnaverndarnefndum og allir sem starfa fyrir barnaverndarnefndirnar. 

Til að ytra réttmæti sé sem best skiptir máli að fá gott svarhlutfall (Neuman, 2006).  

3.2  Þýðisrannsókn meðal nefndarmanna í barnavernd 

Í upphafi þarf að huga vel að því hvaða hópi rannsóknin á að beinast að og hvernig velja á 

þátttakendur eða svokallað úrtak. Eins og kom fram í fræðilega kaflanum hér að framan 

þá eru 30 barnaverndarnefndir á landinu og allir sem í þessum nefndum sitja mynda 

svokallað þýði í rannsókninni. Þar sem þýðið er smátt var ákveðið að taka ekki sérstakt 

úrtak úr því sem síðan ætti að endurspegla allt þýðið heldur gera svokallaða 

þýðisrannsókn en þá verða allir nefndarmenn í barnavernd á Íslandi sjálfkrafa 

þátttakendur í rannsókninni. Að vinna með allt þýðið er ákveðin sérstaða þar sem sjaldan 

gefst tækifæri til að vinna með heilt þýði og getur það verið ómetanlegt gildi fyrir 

rannsóknina (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Til að nálgast sem réttastar upplýsingar um nefndarmenn í barnavernd var notast við 

þrjár leiðir. Í fyrsta lagi var heimasíða Barnaverndarstofu (bvs.is) skoðuð en þar er listi yfir 

allar barnaverndarnefndir á Íslandi og þá sem í þeim sitja. Einnig var haft samband við 

starfsmann Barnaverndarstofu til að athuga hvort þær upplýsingar væru réttar. 

Skoðaðar voru heimasíður þrjátíu sveitarfélaga sem hafa barnaverndarnefndir á sínum 

snærum og á flestum þeirra mátti sjá nöfn nefndarmanna. Sá listi var síðan borinn saman 

við þann sem uppgefinn var á heimasíðu Barnaverndarstofu. Kom þá í ljós að listarnir voru 

mjög ólíkir. Bæði hjá Barnaverndarstofu og einhverjum sveitarfélögum var misbrestur á 

því hvort upplýsingar væru uppfærðar á heimasíðum eða hvort upplýsingar hefðu ekki 

borist Barnaverndarstofu um þær breytingar sem hefðu orðið á nefndunum. 

Til að fá á hreint hverjir sætu í nefndunum hringdi rannsakandi í sveitarfélögin þrjátíu í 

júlí síðastliðnum og fékk uppgefin nöfn nefndarmanna. Kom þá í ljós að mörg sveitarfélög 

höfðu heldur ekki uppfært upplýsingar um nefndarmenn ef einhverjar breytingar höfðu 

orðið á kjörtímabilinu. Rannsakandi falaðist einnig eftir heimilisföngum nefndarmanna en 

ekki voru allir tilbúnir til að gefa upp slíkar upplýsingar og var því notast við þjóðskrá til að 

fletta þar upp nöfnum nefndarmanna, finna heimilisföng og staðfesta þau sem fyrir voru. 
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Ef upp kom vafamál þar sem tveir einstaklingar báru sama nafn, var aftur haft samband 

við viðkomandi sveitarfélag og óskað eftir því að fá rétt heimilisfang staðfest.  

Þegar þessum upplýsingum hafði verið safnað saman mátti sjá að engir tveir listar voru 

eins, það er að segja listinn af heimasíðu Barnaverndarstofu, samantektin af heimasíðum 

sveitarfélaganna og að lokum listinn sem lá fyrir eftir að hringt hafði verið á alla staðina. 

Ákveðið var að styðjast við þær upplýsingar sem gefnar voru í síma. Í þýðinu voru 152 

einstaklingar, 112 konur og 40 karlar.  

3.3 Úrtak starfsmanna barnaverndar 

Við val á starfsmönnum barnaverndarnefndanna í úrtakið þurfti að horfa til þess hvaða 

starfsmenn hefðu mest samskipti við nefndirnar. Var um afmarkaðan hóp fólks að ræða 

sem myndar úrtakið. Úrtak sem þetta kallast markmiðsúrtak (theoretical sample) þar sem 

rannsakandinn þarf að fá ákveðið fólk með ákveðna þekkingu og reynslu til að svara 

listunum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Út frá þessu var ákveðið að velja einn starfsmann hverrar nefndar, sem vinnur næst 

nefndinni og situr fundi. Úrtakið varð því 30 starfsmenn, jafnmargir og nefndirnar. Nöfn 

einstaklinganna og netföng voru fundin bæði með því að skoða heimasíðu 

Barnaverndarstofu (bvs.is) þar sem oftast er tilgreindur einn starfsmaður hjá hverri nefnd. 

Einnig var notast við heimasíður sveitarfélaganna. Ef upp komu vafamál um hver væri 

næstur nefndinni var hægt að sjá á heimasíðum sumra sveitarfélaga hvenær fundir voru 

haldnir seinast og hverjir sátu á þeim. 

3.4 Spurningalistar 

Þar sem rannsókn er varðar nefndarmenn í barnavernd hefur ekki verið gerð áður þurfti 

rannsakandi að útbúa spurningalista (fylgiskjal 1). Spurningalistinn var hannaður í júlí 

2009 og við efnislega þróun spurninganna var stuðst við lög, reglugerðir og almenna 

þekkingu er tengist barnaverndarnefndum. Markmiðið með spurningunum var að ná fram 

upplýsingum sem gætu svarað þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með og 

tilgreindar voru í upphafi.  

Spurningalistanum var skipt upp í fjóra kafla. Varðandi uppröðun kaflanna var ákveðið 

að hafa til hliðsjónar þá reynslu sem þegar er til um röðun spurninga það er að byrja á 

léttum spurningum, sem eru áhugaverðar, og hafa bakgrunnsspurningar síðast. Jafnframt 
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að leitast við að hafa spurningar sem eru efnislega líkar saman (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Listinn byrjaði á 27 almennum spurningum um barnaverndarnefndina sem viðkomandi á 

sæti í. Síðan voru 37 spurningar um álit nefndarmanna á störfum nefndarinnar. Þriðji 

kaflinn var níu spurningar um vinnu starfsmanna nefndanna og að lokum komu sjö 

bakgrunnsspurningar þar sem viðkomandi átti að segja til um kyn, hjúskaparstöðu, 

atvinnu og fleira.  

Rúmlega helmingur spurningalistans voru lokaðar spurningar þar sem valmöguleikarnir 

eru gefnir upp til dæmis með raðkvarða (dæmi: mjög sammála, sammála, hvorki né, 

ósammála, mjög ósammála) eða nafnkvarða (dæmi: Norðvesturkjördæmi, 

Norðausturkjördæmi, Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Reykjavíkurkjördæmi suður, 

Reykjavíkurkjördæmi norður). Hinn helmingurinn af listanum var hálflokaðar spurningar 

en í þeim spurningum eru settir fram þekktir valmöguleikar en jafnframt hafður valkostur 

á því að svara skriflega ef ekkert af fyrirfram gefnu svörunum hentar (Þorlákur Karlsson, 

2003).  

Reynt var að hafa áreiðanleika í huga við gerð valmöguleika í spurningum til dæmis 

með því að hafa fleiri en færri valmöguleika á bak við hverja spurningu og nota kvarða, 

þegar það átti við, sem nú þegar hafa verið þróaðir. Áreiðanleiki mælinga skiptir máli 

þannig að ef rannsóknin yrði endurtekin þá fengjust svipaðar niðurstöður og það yki 

trúverðugleika og gæði rannasóknarinnar (Neuman, 2006). 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir starfsmenn barnaverndarnefndanna  var unninn 

upp úr þeim lista sem gerður var fyrir nefndarmennina. Um var að ræða sömu spurningar 

en þær staðfærðar þannig að starfsmaður gæti svarað þeim. Einhverjar spurningarnar 

voru þannig að þær hentuðu aðeins fyrir nefndarmennina og voru þær þá teknar af 

listanum. Í heildina var um að ræða 21 almenna spurningu um barnaverndarnefndina sem 

starfsmennirnir starfa fyrir, 34 spurningar voru um álit starfsmannanna á nefndinni og að 

lokum komu sjö bakgrunnsspurningar sem starfsmennirnir áttu að svara um sjálfa sig. Að 

öðru leyti var spurningalistinn eins.  

Í báðum spurningalistunum var ætlast til þess að aðeins væri merkt við einn 

valmöguleika nema annað væri sérstaklega getið um í spurningunni. Mátti annað hvort 

merkja við þrjú atriði eða allt sem við átti. Nokkrar spurningar voru þannig upp settar að 

ef þátttakendur merktu við ákveðið svar var þeim bent á að sleppa að svara einni eða 
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fleiri spurningum sem á eftir kæmu og vísað á þá spurningu sem ætti að svara næst. 

Einnig var þess getið í upphafi spurningalistanna að ef einhver treysti sér ekki til að svara 

einhverjum spurningum, mætti sleppa þeim. 

3.5 Forprófun 

Til að auka innra réttmæti rannsóknar er nauðsynlegt að gera forprófun á 

spurningalistunum með því að leggja þá fyrst fyrir nokkra aðila sem þekkja til þeirra atriða 

sem spyrja á út í og laga svo listana ef forprófun leiðir í ljós galla. Eftir það er hægt að 

senda þá út á þýðið (Neuman, 2006). 

Forprófun var gerð á spurningalistanum fyrir nefndarmenn til að athuga hvort fram 

kæmu einhverjar athugasemdir um uppsetningu, orðalag, efnisleg atriði, almennan 

skilning eða hvort einhverju mætti bæta við eða sleppa. Þar sem allir nefndarmenn í 

barnavernd voru þátttakendur í rannsókninni var ekki hægt að fá einstaklinga úr þeim 

hópi til að forprófa. Þess vegna var leitað til þriggja starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur 

sem jafnframt voru ekki í úrtaki starfsmanna í rannsókninni. Nokkrar athugasemdir komu 

úr forprófuninni og var listinn lagaður í samræmi við það. Einnig las leiðbeinandi 

rannsakanda yfir spurningalistann ásamt tveimur öðrum einstaklingum sem ekki tengjast 

barnavernd.  

Listinn fyrir starfsmennina var ekki forprófaður sérstaklega þar sem hann var unninn 

upp úr lista nefndarmanna eftir forprófun.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Kynningarbréf (fylgiskjal 2) var útbúið til að senda með spurningalistunum til 

nefndarmannanna, þar sem fram komu upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar, 

markmiðið með henni, val þátttakenda, rannsakandann, ábyrgðarmann og hvernig væri 

hægt að hafa samband ef einhverjar spurningar vöknuðu. Einnig kom fram að rannsóknin 

væri nafnlaus og tryggt væri að ekki yrði hægt að rekja gögnin beint til þátttakenda. Með 

því að svara spurningalistanum og senda hann til baka væru þátttakendur búnir að 

samþykkja þátttöku. Þess var einnig getið að ekki væri vitað um neina áhættu né ávinning 

af þátttöku en það gæti hinsvegar skilað sér í marktækari niðurstöðum í rannsókninni. 

Jafnframt var tilgreint að rannsóknin hefði verið tilkynnti til Persónuverndar. Starfsmenn 

fengu sama bréf og nefndarmenn nema það var staðfært að þeim.  
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Til að auka trúverðugleika og gæði er mikilvægt að hafa í huga hlutlægni í rannsókninni. 

Með því er átt við að rannsóknin verði ekki fyrir áhrifum af gildismati þess sem rannsakar 

og því mikilvægt að rannsakandinn hafi vel ígrundaða hugsun á bak við það sem hann vil 

mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Rannsakandi er meðvitaður um þá skoðun sem hann hefur haft á skipulagi 

barnaverndarnefnda og er hugsanlegt að það hafi haft einhver áhrif á framsetningu 

spurninga þó svo að það hafi ekki verið ætlunin. Reynt verður að fjalla um niðurstöðurnar 

á eins hlutlausan hátt og hægt er þó að ákveðnar ályktanir verði settar fram.  

Með því að gera nafnlausa spurningalistarannsókn þar sem rannsakandi var ekki 

viðstaddur þegar þátttakendur svöruðu má leiða líkum að því að áhrif frá rannsakanda á 

þau svör hafi ekki verið mikil ef nokkur.  

Eftir að rannsókninni lýkur verður öllum úrvinnslugögnum eytt. 

3.7 Framkvæmd rannsóknar 

Spurningalistinn ásamt svarumslagi og kynningarbréfi var sett saman í umslag og sent 

þann 10. September 2009 í bréfpósti til allra nefndarmanna í barnavernd. Ákveðið var að 

senda þetta í bréfpósti þar sem nefndarmenn eru búsettir allsstaðar á landinu og 

aldursbilið nokkuð breitt. Ekki er víst að allir hafi sama aðgang að tölvu eða neti og reikna 

má með að einhverjir noti tölvupóst lítið. Af þeim ástæðum þarf að koma í veg fyrir að 

slíkt hamli svörun spurningalistanna og auki brottfall.  

 Til að minnka líkur á því að hægt væri að rekja svör voru útbúin fyrirfram merkt 

umslög sem fylgdu spurningalistunum. Það eina sem þátttakandinn þurfti því að gera var 

að stinga spurningalistanum í umslagið og setja í póstkassa eða fara með á pósthús. 

Þátttakendur þurftu ekki að taka á sig póstsendingakostnað heldur var 

sendingakostnaðurinn greiddur af rannsakandanum. 

Spurningalisti fyrir starfsmennina var settur upp á tölvutæku formi á vefsíðunni 

www.questionpro.com. Starfsmönnunum 30 var síðan sent kynningarbréfið í tölvupósti 

þann 21. september 2009 þar sem þeir gátu smellt á vefslóð inni í bréfinu og komist 

þannig beint í spurningalistann. Óþarfi var að senda þessa lista líka á pappír þar sem allir 

þátttakendur notast við tölvupóst í sinni vinnu. Rannsakandi gat síðan fylgst með inn á 

sínu svæði á www.questionpro.com hve margir væru búnir að svara könnuninni en rétt er 

http://www.questionpro.com/
http://www.questionpro.com/
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að geta þess að svörin eru nafnlaus og þátttakendur fengu einungis ákveðin númer þannig 

að rannsakandi gat ekki rakið svörin. 

Allur kostnaður af prentun spurningalistanna, umslögum, sendingarkostnaði til og frá 

þátttakendum var greiddur af rannsakanda. 

3.8 Ítrekanir 

Í kynningarbréfinu sem fylgdi með spurningalistanum til nefndarmanna kom fram að 

óskað væri eftir því að þátttakendur svöruðu fyrir ákveðinn tíma. Eftir það var send út 

ítrekun (fylgiskjal 3) í bréfapósti þar sem byrjað var á því að þakka þeim fyrir sem hefðu þá 

þegar svarað listanum. Síðan var ítrekuð bón rannsakanda um þátttöku þeirra sem áttu 

eftir að svara. Jafnframt var þátttakendum gefinn kostur á því að hafa samband við 

rannsakanda eða ábyrgðarmann ef þátttakendur hefðu einhverjar spurningar eða vildu 

koma á framfæri athugasemdum. Ekki var um frekari ítrekanir að ræða til nefndarmanna.  

Ítrekun var send á starfsmenn í tölvupósti og var um sama bréf að ræða og sent var til 

nefndarmanna nema það staðfært að starfsmönnunum. 

3.9 Úrvinnsla gagna 

Þar sem notast var við spurningalista var unnið úr svörunum með SPSS- tölfræðiforriti. 

Einnig var notast við Excel-forrit til að búa til töflur og myndir (stöpla-, súlu- og skífurit).  

Niðurstöður voru settar að mestu fram í lýsandi tölfræði í formi texta, í tölulegum 

upplýsingum með aðferðafræðilegri nálgun ásamt því að setja það fram á myndrænan 

hátt í hinum ýmsu útfærslum sem passaði best við hverju sinni.  

Í niðurstöðunum er ýmist fjallað um svör nefndarmanna eða starfsmanna sitt í hvoru 

lagi eða gerður samanburður á milli hópanna. Að öllu jöfnu er notast við prósentuhlutfall 

til að lýsa svörun og þess getið fyrir neðan myndir eða töflur ef einhverjir þátttakendur 

hafa ekki svarað viðkomandi spurningu. Þessir þættir ættu að vera augljósir, þegar það á 

við, þegar niðurstöður eru lesnar/skoðaðar. 

Þegar farið var að vinna úr einstökum spurningum og niðurstöður þeirra settar í 

samhengi við kjördæmaskipan nefnda var ákveðið að setja barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur, þar sem hún er eina nefndin í Reykjavíkurkjördæmi suður og norður, undir 

Suðvesturkjördæmi til að minnka líkur á því að hægt sé að rekja svör þátttakenda í þeirri 

nefnd.  
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Rétt er að geta þess að rannsakandi reyndi að bera saman fylgni á milli breyta til dæmis 

eftir búsetu og bakgrunni en í flestum tilfellum var ekki hægt að lesa úr gögnum þar sem 

rannsakandi hefði þurft að hafa svarmöguleikana við bakgrunnsspurningarnar öðruvísi. 

Rannsakandi tók eftir mistökum í framsetningu á valmöguleikum í tveimur spurningum 

þegar unnið var úr gögnunum. Til dæmis getur verið að valmöguleikarnir við mynd 13 hafi 

valdið einhverjum ruglingi þar sem eitt kjörtímabil gæti hugsanlega verið það sama og að 

hafa byrjað við upphaf seinasta kjörtímabils þar sem núverandi kjörtímabil klárast næsta 

vor (árið 2010). Jafnframt var kvarðinn við mynd 17 ekki réttur þar sem hann hefði átt að 

vera “mjög mikinn áhuga” í stað “mikinn áhuga” og  “mikinn áhuga” í stað “nokkuð mikinn 

áhuga”.  

Ætlunin var að bera saman bakgrunn þátttakenda og þá sérstaklega menntun og 

búsetu. Því miður reyndist ekki unnt að gera slíkan samanburð þar sem uppsetning á 

valmöguleikum til dæmis varðandi menntun hefði þurft að vera öðruvísi í 

spurningalistanum til að hægt hefði verið að láta tölfræðiforritið reikna það út.  
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4 Niðurstöður 

Byrjað verður á því að fjalla um þær athugasemdir og ábendingar sem bárust rannsakanda 

meðan á rannsókninni stóð. Eftir það verða niðurstöðurnar settar fram í mismunandi 

undirköflum, allt eftir því hvaða efni er verið að greina frá hverju sinni.  

Rétt er að geta þess að í niðurstöðum verður hvorki greint í texta né á myndum frá 

þeim valmöguleikum sem voru á spurningalistanum sem enginn merkti við nema í 

einstaka tilvikum þar sem sérstök þörf er á að geta þess. 

4.1 Athugasemdir frá þátttakendum 

Þegar spurningalistinn til nefndarmanna hafði verið sendur fóru fljótlega að berast símtöl 

til rannsakanda. Þátttakendur vildu annað hvort koma á framfæri ánægju sinni með 

rannsóknina og spurningalistann eða láta í ljósi óánægju sína og þá sérstaklega varðandi 

spurningarnar. Einhverjir nefndu að spurningalistinn væri of langur, nokkrar spurningar 

væru ruglandi og erfitt að skilja þær, sérstaklega spurningar númer 45-50 (listi 

nefndarmanna).  

Einnig fékk rannsakandi athugasemd frá þátttakanda þar sem viðkomandi taldi auðvelt 

að rekja einstaka svör til þátttakanda vegna lítils úrtaks og rekjanlegra spurninga. 

Rannsakandi gerði sér fulla grein fyrir því að þegar spurt er út í bakgrunn fólks getur 

persónurekjanleikinn aukist. Þá voru samtals sex einstaklingar sem höfðu samband og létu 

vita að þeir sætu ekki í barnaverndarnefnd heldur væru til dæmis ný hættir vegna 

breytinga í sveitarstjórn, vegna flutninga úr sveitarfélaginu eða vegna annarra ástæðna. 

Einn lét vita að hann hefði aldrei setið í barnaverndarnefnd, rannsakandi komst þá að því 

að tveir einstaklingar með sama nafni áttu heima á svipuðum slóðum og listinn hafði farið 

á rangt heimilisfang. Þá hafði einn samband sem fékk ekki spurningalistann en fékk 

ítrekunarbréfið og sendi rannsakandi þá nýjan lista á viðkomandi aðila.  

Af þessu má dæma að mjög erfitt er að ná utan um rétt þýði nefndarmanna og 

hugsanlegt að fleiri hafi fengið spurningalista sendan sem sitja ekki lengur í 

barnaverndarnefnd og einhverjir ekki fengið lista sem hafa nýlega tekið sæti í nefnd.  
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Margir af þeim sem höfðu samband hvort sem þeir áttu sæti í barnaverndarnefnd eða 

ekki lýstu yfir ánægju sinni með að rannsókn væri gerð á barnaverndarnefndum og ýmsir 

settu fram skoðun sína á því, máli sínu til stuðnings. 

4.2 Þátttakendur 

Þýði nefndarmann var samtals 152 einstaklingar, 112 konur eða 74% og karlarnir voru 40 

eða 26%. 76 nefndarmenn svöruðu spurningalistanum eða samtals 50% af þýðinu.  

 

Mynd 1. Kynjahlutfall þýðis og kynjahlutfall nefndarmanna sem tóku þátt.  

Svarhlutfallið meðal karla var tveimur prósentustigum hærra en þýðið var og þar af 

leiðandi svarhlutfall kvenna tveimur prósentumstigum lægra. Munurinn er þó sáralítill 

eins og sjá má á mynd 1. Hugsanlegt er að það endurspegli þýðið betur heldur en ef mikill 

munur væri á kynjaskiptingu í svarhlutfalli og þýðinu sjálfu.  

Tafla 1. Fæðingarár og kyn nefndarmanna sem svöruðu. 

  Karlar Konur Alls 

  N % N % N % 

1930-1939 1 4,7% 0 0,0% 1 1,3% 

1940-1949 1 4,7% 8 14,5% 9 11,8% 

1950-1959 8 38,2% 13 23,6% 21 27,6% 

1960-1969 8 38,2% 21 38,2% 29 38,2% 

1970-1979 3 14,2% 11 20,0% 14 18,4% 

1980-1989 0 0,0% 1 1,8% 1 1,3% 

Ekki vitað 0 0,0% 1 1,8% 1 1,3% 

Samtals 21 100,0% 55 100,0% 76 100,0% 

 

Karlmennirnir sem svöruðu spurningalistanum voru samtals 21 af 76 nefndarmönnum. 

Allir voru spurðir um fæðingarár og síðan var það flokkað niður eftir áratugum. Algengast 

var að karlarnir væru fæddir frá 1950 til 1969 eða 38% á hvorum áratugi fyrir sig. Þessir 

28% 26%

72% 74%

Svarhlutfall Þýði

Karlar Konur
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tveir áratugir voru yfirgnæfandi þar sem næsti áratugur á eftir, karlmenn fæddir 1970-

1979, var aðeins með 14% þátttakenda.  

Konurnar sem tóku þátt voru í heildina 55 talsins. Eins og hjá körlunum var algengast 

að þær væru fæddar frá 1960-1969, eða 38% allra kvenna, en næst algengast eða í 23% 

tilfella voru konurnar fæddar 1950-1959. Ef bæði kynin eru skoðuð þá er algengast að 

nefndarmenn séu fæddir á sjöunda áratugnum. Elsti nefndarmaðurinn var fæddur á 

árabilinu 1930-1939 og sá yngsti milli 1980-1989. 

Svarhlutfall meðal starfsmannanna var 56,7% eða 17 starfsmenn af 30 sem tóku þátt. 

Ellefu konur og sex karlar og var algengast að þau væru fædd eftir 1960, sá elsti er um 

sextugt en sá yngsti rétt undir þrítugu. Vegna þess hve lítið úrtakið er, er ekki flokkað eftir 

kyni og aldri.  

Skoðað var hvernig þátttakendur dreifðust niður á landið eftir kjördæmum eins og sjá 

má á mynd 2. 

 

Mynd 2. Skipting nefnda, svarhlutfall nefndarmanna og starfsmanna eftir kjördæmum. 
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Bæði nefndarmenn og starfsmenn voru spurðir í hvaða kjördæmi barnaverndarnefndin 

sem þeir tilheyrðu væri starfandi. Til hliðsjónar er höfð sú skipting sem er í dag á nefndum 

milli kjördæma (súlurnar í miðjunum).  

Flestar nefndirnar eru í Suðurkjördæmi eða 37%, en fæstar eru þær í Reykjavíkur 

kjördæmi suður og norður eða samtals 3%, enda er þar einungis ein nefnd starfandi. 

Svarhlutfall nefndarmanna eftir kjördæmum var mjög svipað og skipting er raunverulega. 

Þó var rúmum þremur prósentum meiri þátttaka frá Norðvesturkjördæmi miðað við 

hlutfall nefnda þar og rúmum sex prósentum hærra hjá starfsmönnum.   

Jafnmikil þátttaka var meðal starfsmanna í Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi eða 

rúm 33%. Í Suðvesturkjördæmi var þátttaka starfsmanna talsvert minni en hlutfall nefnda 

því 9,5% svöruðu meðan hlutfall nefnda í kjördæminu er 17%.  

Þess má geta að hér eftir verður tölfræði um Reykjavíkurkjördæmin tvö felld saman við 

Suðvesturkjördæmi. Þetta er gert þar sem aðeins ein nefnd starfar í Reykjavík. 

4.3 Persónuhagir þátttakenda 

Bæði nefndarmenn og starfsmenn voru spurðir út í hjúskaparstöðu, fjölda barna og hvort 

þeir væru flokksbundnir í sveitarstjórnarpólitík. Þar sem starfsmennirnir eru fámennur 

hópur ákvað rannsakandi að birta ekki upplýsingar um hjúskaparstöðu eða fjölda barna 

þeirra.   

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki hjúskaparstöðu.  

Mynd 3. Hjúskaparstaða nefndarmanna. 

Mynd 4. Fjöldi barna 

Algengast var að nefndarmenn væru giftir eða kvæntir eða tæp 87% þeirra.  
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Einnig var spurt hvort nefndarmenn ættu börn og voru þeir þá beðnir að telja einnig 

stjúpbörn og fósturbörn með og greina frá samanlögðum fjölda barna. Allir sögðust eiga 

börn en þau eru mismörg eins og sjá má á mynd 4. Nefndarmenn áttu frá einu barni upp í 

samtals sex börn en algengast var að þau væru þrjú eða í 48% tilvika.  

Tafla 2. Ertu flokksbundinn í sveitarstjórnapólitík? 

  Já  Nei 

Nefndarmenn 59% 41% 

Starfsmenn 18% 82% 

*Tveir nefndarmenn svöruðu ekki. 

Bæði nefndarmenn og starfsmenn voru spurðir hvort þeir væru flokksbundnir í 

sveitarstjórnarpólitík og er mikill munur milli hópanna. Tæp 60% nefndarmanna sögðust 

vera flokksbundnir en aðeins 18% starfsmanna.   

4.4 Menntun og atvinna 

Allir, bæði nefndarmenn og starfsmenn voru spurðir út í hvaða menntun þeir hefðu og 

nefndarmenn voru einnig spurðir út í núverandi atvinnu.  

Tafla 3. Hvaða skólastigi hefur þú lokið (nefndarmenn)? 

Skólastigi lokið Fjöldi % 

Grunnskólapróf 6 7,9% 

Stúdentspróf 7 9,2% 

Iðnskólapróf 5 6,6% 

Vélskólapróf/stýrimannapróf 3 3,9% 

Bændaskólapróf 1 1,3% 

BA, BS, BE.d gráða 28 36,8% 

MA, MS, ME.d gráða 18 23,7% 

„Annað“ 8 10,5% 

Samtals 76 100,0% 

 

Þegar menntun nefndarmanna var skoðuð var tekin sú menntun sem telst mest hverju 

sinni.  

Samkvæmt töflu 3 hafa tæp 37% svarenda lokið BA, BS eða BE.d gráðu. Næststærsti 

hópurinn hefur náð sér í meistaragráðu á háskólastigi eða tæp 24%. Þessir tveir hópar eru 

rúm 60% allra svarenda.  
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Þeir sem merktu við „annað“ höfðu til dæmis lokið námi sem er svipað og 

stúdentspróf. Margir merktu við fleira en eitt og höfðu nokkrir lokið háskólagráðu en voru 

einnig með iðnskólapróf. Einnig voru einhverjir bæði með bændaskólapróf ásamt 

háskólagráðu eða með iðnskóla- og bændaskólapróf. 

Varðandi atvinnu nefndarmanna þá svöruðu 22 ekki þeirri spurningu. Algengast var að 

þeir störfuðu við hin ýmsu skrifstofustörf, síðan voru allnokkrir í iðnaðarstörfum, í leik- 

eða grunnskólum, sérfræðingar á ýmsum sviðum, sjálfstætt starfandi eða í 

heilbrigðisgeiranum. Enginn var atvinnulaus og rúm 86% svarenda voru í fullu starfi. Aðrir 

voru heimavinnandi, á eftirlaunum og í hlutastarfi.  

Allir starfsmennirnir voru með BA, BS, BE.d, MA, MS, ME.d gráðu eða doktorspróf. Ekki 

skrifuðu allir hvaða menntun þeir væru með en flestir voru með félagsráðgjafamenntun, 

síðan voru sálfræðingar, kennarar, lögfræðingar og félagsfræðingar svo eitthvað sé nefnt.  

4.5  Grunnupplýsingar um barnaverndarnefndirnar 

Til að fá upplýsingar um hvernig nefndirnar eru samsettar voru bæði nefndarmenn og 

starfsmenn spurðir út í þætti eins og fjölda í hverri nefnd og kynjaskiptingu í þeim. 

Hvernig byggðarlagið og íbúafjöldinn væri, ásamt því hvort nefndin sinnti störfum fleiri 

nefnda. 

 

Mynd 5. Hversu margir sitja í nefndinni sem þú átt sæti í? 

Algengasta svarið, þegar nefndarmenn voru spurðir út í hve margir sætu í nefndinni, 

var fimm manns, eða í rúmum 80% tilvika. Aðrir merktu við sex til sjö eða fleiri en fáir 

sögðu að það væru þrír til fjórir.  

Einnig var spurt hvernig nefndarmenn skiptust eftir kyni í nefndinni (mynd 6). 
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Mynd 6. Hvernig er kynjaskiptingin í nefndinni? 

Algengast var að einn karl ætti sæti í nefndinni þar sem rúm 43% skrifuðu það. Á móti 

kemur að algengast er að fjórar konur sætu í nefndinni eða í 39,5% tilvika. Af svörum 

nefndarmanna að dæma þá er alltaf kona í nefndum og algengast að þær séu tvær eða 

fleiri. Hins vegar eru tæp 12% sem svöruðu að enginn karl væri í nefndinni. Áhugavert er 

að sjá að í 3,9% tilvika eru sjö konur í nefnd.  

Þátttakendur voru spurðir hversu mörgum sveitarfélögum nefndin þjónaði (mynd 7). 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.  

Mynd 7. Hversu mörgum sveitarfélögum þjónar nefndin? (Svör nefndarmanna) 

Í 61% tilfella sinnir nefndin barnaverndarmálum í fleiri en einu sveitarfélagi. Fjöldi 

sveitarfélaga fer þó ekki yfir sex og sjaldgæfast er að þau séu fjögur.  

Íbúafjöldi á bakvið hverja barnaverndarnefnd er jafnframt mjög misjafn en eins og sjá 

má á mynd 8 þá er dreifingin talsvert breið.  
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*Þrír nefndarmenn voru með svör sem ekki voru tekin inn í tölfræðina.   

Mynd 8. Hversu margir íbúar eru að baki barnaverndarnefndinni? Til hliðsjónar er fjöldi 
íbúa á bak við hverja nefnd samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu þá er algengast að 4.000-5.000 manns séu á bak við 

barnaverndarnefnd/barnaverndarnefndir eða í 26% tilvika. Sjaldgæfast er að það séu 500-

1.500 manns. Svör nefndarmanna haldast nokkuð í hendur við upplýsingarnar frá 

Hagstofu nema í 2.500-4.000 manns þar sem 11% fleiri nefndarmenn merkja við þann 

möguleika miðað við tölfræðina frá Hagstofu. 

Í framhaldinu voru nefndarmenn beðnir um að svara hvernig byggðarlagið væri þar 

sem nefndin starfar.  

 

Mynd 9. Hvernig er byggðarlagið samsett þar sem barnaverndarnefndin starfar? 

Algengast var að nefndarmenn væru í nefnd þar sem meirihluti byggðarlagsins er 

þéttbýli (með 50 manns eða fleiri) eða í tæpum 54-65% tilvika. Þess má geta að boðið var 

upp á valmöguleikann „Einungis dreifbýli (sveitabæir, íbúakjarnar minni en 50 manns)“ en 
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enginn merkti við það. Í því tilviki sem merkt var við „annað“ var þess getið að skiptingin 

milli þéttbýlis og dreifbýlis væri nánast jöfn.  

Einnig var spurt hvort nefndin væri að sinna öðrum málaflokkum eins og 

félagsmálanefnd (mynd 10). 

 

Mynd 10. Sinnir nefndir einnig öðrum málaflokkum? 

Bæði nefndarmenn og starfsmenn fengu báðir spurningu um hvort nefndin sinnti 

einnig öðrum málaflokkum og voru svörin mjög lík. Mynd 10 sýnir þó einungis svör 

nefndarmanna. 45% nefnda sinnir einungis barnaverndarmálum en í 50% tilvika er hún 

einnig félagsmálanefnd. Í þeim tilvikum sem nefndin sinnti öðrum málaflokkum var það til 

dæmis jafnréttisnefnd, húsnæðisnefnd, skólaþjónusta og/eða fjölskyldu- og 

tómstundaráði.  

Þeir nefndarmenn sem svöruðu að nefndin væri samsett nefnd og þeir starfsmenn sem 

sögðust vinna fyrir samsetta nefnd áttu að svara spurningu um ánægju eða óánægju sína 

með að nefndin færi með fleiri málefni en barnaverndarmál.  

 

Mynd 11. Hversu ánægð(ur) ertu með að sinna fleiri en einum málaflokki?/Hversu 
ánægð(ur) ertu með að vinna fyrir nefnd sem sinnir fleiri en einum málaflokki? 

Athyglisvert er að sjá að nefndarmenn eru almennt ánægðari með að sinna fleiri 

málaflokkum meðan starfsmenn eru ekki alveg eins ánægðir með að vinna fyrir slíka 
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nefnd. Algengast er þó að báðir hóparnir merki við „Ánægð(ur)“ eða í tæpum 55% tilvika. 

Starfsmenn eru í 9% tilvika óánægðir en enginn nefndarmannanna merkti við það.  

Spurt var út í hversu oft nefndin fundaði (mynd 12). 

 

Mynd 12. Hversu oft fundar nefndin að jafnaði? (nefndarmenn). 

Algengast er að nefndin fundi einu sinni í mánuði eða í um 47% tilvika. Tveir merktu við 

einn valmöguleika hvor og skrifuðu einnig í „annað“. Það sem tilgreint var í „annað“ var til 

dæmis að fundað væri á 3-4 vikna fresti, á sex vikna fresti, þriggja mánaða fresti, um 

fjórum sinnum á ári og eftir þörfum. 

4.6 Nefndarmenn 

Nefndarmenn voru spurðir hversu lengi þeir hefðu verið í barnaverndarnefnd, hver 

ástæðan væri fyrir því að þeir sætu í nefndinni og hvaða stöðu þeir hefðu innan 

nefndarinnar. Einnig var spurt út í ánægju þeirra með að gegna þessu hlutverki og hvort 

þeir gætu hugsað sér áframhaldandi setu næsta kjörtímabil.  

Á mynd 13 kemur fram hversu lengi nefndarmenn höfðu setið í barnaverndarnefnd.  

 

Mynd 13. Hversu lengi hefur þú setið samfellt í barnaverndarnefnd (kjörtímabilið er 
venjulega 4 ár)? 
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Þegar spurt var um tímann sem nefndarmenn hefðu setið í barnaverndarnefnd var lítill 

munur á tveimur algengustu valmöguleikunum en tæp 28% sögðust hafa byrjað 

nefndarsetu við upphaf síðasta kjörtímabils en næstalgengast var að þeir hefðu setið í tvö 

kjörtímabil eða 25%. Þeir sem merktu við „annað“ töldu sig ekki getað merkt við neinn af 

uppgefnum möguleikum en gátu þess að hafa setið í nokkur kjörtímabil og nokkra 

mánuði. 

Ef nefndarmenn höfðu setið með hléum í barnaverndarnefnd, voru þeir beðnir um að 

svara annarsstaðar. Fimm svöruðu þeirri spurningu og af þeim höfðu tveir setið í sjö ár en 

með hléi í eitt kjörtímabil, einn hafði setið hátt í tuttugu ár með hléi í eitt kjörtímabil. 

Aðrir höfðu setið í heildina eitt til tvö kjörtímabil en með einhverjum hléum inn á milli.  

Nefndarmenn voru einnig beðnir um að greina frá því hvað varð til þess að þeir tóku 

sæti í barnaverndarnefnd (mynd 14). 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.  

Mynd 14. Hver er ástæðan fyrir því að þú situr í barnaverndarnefnd? 

Nefndarmenn máttu merkja við allt sem við átti og voru talsvert margir sem merktu við 

fleiri en eitt atriði. Í 68% tilvika hafði verið óskað eftir því við nefndarmenn að taka sæti í 

nefndinni fyrir hönd stjórnmálaflokks. Aðrir valmöguleikar eru með svipað svarhlutfall á 

bak við sig, frá 10-20%. 

Það sem nefndarmenn skrifuðu í „annað“ var til dæmis áhugi á málefninu, nefndin 

hefði þurfti lögfræðing, vegna starfa með börnum, vegna menntunar sinnar eða að 

viðkomandi hafi tekið sæti fyrir hönd sveitarfélags.  
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Mynd 15. Hver er staða þín í barnaverndarnefndinni? 

Nefndarmenn voru beðnir um að skýra frá þeirri stöðu sem þeir gegna innan 

nefndarinnar og eins og gefur að skilja þá voru flestir almennir nefndarmenn eða í 57% 

tilvika. Formenn voru tæplega einn fjórði sem svöruðu, samtals 18 þátttakendur eða 60% 

af öllum formönnum, og af þeim voru 15 konur.  

Nefndarmenn áttu jafnframt að leggja mat á ánægju sína með að sitja í 

barnaverndarnefnd (mynd 16).  

 

Mynd 16. Hversu mikla eða litla ánægju hefur þú af setu í barnaverndarnefnd?  

Ánægja nefndarmanna af setu í barnaverndarnefnd er mikil eða í meðallagi. Lítill 

munur er á þessum tveimur flokkum þar sem „mikil ánægja“ er tæp 40% og „í meðallagi“ 

tæp 37%.  

Einnig voru þeir spurðir hversu mikinn áhuga þeir hefðu á áframhaldandi setu 

barnaverndarnefnd (mynd 17).  
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*Einn nefndarmaður svaraði ekki.  

Mynd 17. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á því að halda áfram setu í 
barnaverndarnefnd á næsta kjörtímabili? 

60% sögðust hafa mikinn eða nokkuð mikinn áhuga á setu í nefndinni næsta 

kjörtímabil. Tæp 11% höfðu lítinn eða mjög lítinn áhuga á áframhaldandi setu.  

4.7  Þekking á barnavernd og barnaverndarnefndum 

Nefndarmenn og starfsmenn voru spurðir út í þekkingu nefndarmanna á hlutverki 

barnaverndarnefnda, lögum og hvort það skipti máli að hafa þekkingu á málefnum barna.  

 

Mynd 18. Hversu miklu eða litlu máli telur þú skipta að þeir sem sitji í barnaverndarnefnd 
hafi þekkingu á málefnum barna? 

Nánast allir nefndarmenn og starfsmenn töldu það skipta mjög miklu eða miklu máli að 

þeir sem sætu í barnaverndarnefnd hefðu þekkingu á málefnum barna eða frá 63%-76%. 

Jafnframt var spurt hversu miklu eða litlu máli það skipti að nefndarmenn hefðu ekki gerst 

brotlegir gagnvart barni/börnum og þar svöruðu allir starfsmennirnir „mjög miklu máli“ og 

nefndarmenn merktu einnig við það í 96% tilvika. Hin 4% merktu við „miklu máli“.  

Nefndarmenn voru beðnir um að leggja mat á þekkingu sína varðandi störf nefnda og 

barnaverndarlögin og starfsmenn voru einnig beðnir um að leggja mat á þekkingu 

nefndarmanna á því sama (mynd 19). 
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*Einn starfsmaður svaraði ekki nr. 1.  

Mynd 19. Spurningarnar voru tvær til starfsmanna og tvær til nefndarmanna: 1. „Hversu 
vel eða lítið telur þú þig hafa þekkt barnaverndarlögin nr. 80/2002 áður en þú tókst fyrst 
sæti í barnaverndarnefnd“./„Hversu vel eða lítið telur þú að nefndarmenn hafi almennt 
þekkt barnaverndarlögin nr. 80/2002 áður en þeir tóku fyrst sæti í nefndinni?“ 2.„Hversu 
vel eða lítið telur þú þig hafa þekkt til starfa barnaverndarnefnda áður en þú tókst fyrst 
sæti í nefndinni?“./„Hversu vel eða lítið telur þú að nefndarmenn hafi almennt þekkt til 
starfa barnaverndarnefnda áður en þeir tóku sæti í nefndinni?“.  

Talsverður munur er á svörum nefndarmanna og starfsmanna þegar horft er á 

þekkingu á barnaverndarlögum. Starfsmenn telja í 50% tilvika að nefndarmenn hafi „mjög 

lítið“ þekkt lögin áður en þeir tóku sæti í nefndinni. Enginn starfsmaður telur að 

nefndarmenn hafi þekkt lögin vel eða mjög vel. Nefndarmennirnir telja sig almennt hafa 

þekkt lögin lítið eða sæmilega í  tæpum 29% og rúmum 26% tilvika. Tæp 24% töldu sig 

hafa þekkt lögin vel eða mjög vel.  

Þegar spurt var um þekkingu á hlutverki barnaverndarnefnda töldu nefndarmenn sig 

hafa, í 46% tilvika, þekkt hlutverkið „sæmilega“ áður en þeir tóku sæti í nefndinni. Að öðru 

leyti skiptist dreifingin jafnt í báðar áttir „mjög vel“ og „mjög lítið“. Starfsmennirnir töldu 

aftur á móti að nefndarmenn hefðu þekkt mjög lítið eða sæmilega til hlutverka 

barnaverndarnefnda og var hlutfallið jafnt hvað það varðar eða í rúmum 35% fyrir hvort 

um sig.  

Þessum spurningum var ætlað að svara hvernig þekking nefndarmanna hefði verið á 

þessum tveimur þáttum áður en þeir settust í nefndina. Síðan voru aðrar þrjár spurningar 

um mat þeirra á þekkingu sinni eftir að þeir tóku sæti í nefndina. Starfsmenn svöruðu ekki 

þeim spurningum. 
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Mynd 20. Spurningarnar voru þrjár: 1.„Hversu mikla eða litla þekkingu telur þú þig hafa á 
málefnum barna til að sitja í barnaverndarnefnd?“ 2.„Hversu mikla eða litla þekkingu telur 
þú þig hafa á hlutverki barnaverndarnefnda?“ 3.„Hversu mikla eða litla þekkingu telur þú 
þig hafa á barnaverndarlögum nr. 80/2002?  

Nefndarmenn töldu þekkingu sína bæði hvað varðar hlutverk barnaverndarnefnda og á 

málefnum barna vera mikla í um 50-54% tilfella. Aðeins 1,3% töldu sig hafa litla þekkingu 

á hlutverki nefndarinnar.  

Varðandi þekkingu sína á barnaverndarlögum þá var algengast eða í tæpum 45% 

tilvika, að nefndarmenn teldu sig hafa í meðallagi mikla þekkingu og samtals tæp 12% 

sögðust hafa litla eða mjög litla þekkingu á lögunum.   

4.8  Fræðsla 

Nefndarmenn voru beðnir að svara hvort þeir hefðu fengið fræðslu á barnaverndarstarfi 

og hlutverki nefnda og sögðust 85% hafa fengið slíka fræðslu.  

Þeir sem höfðu fengið fræðslu höfðu oftast eða í um 67% tilvika, fengið hana einu sinni 

eða tvisvar. Rúm 13% sögðust hafa fengið fræðslu þrisvar sinnum og sama hlutfall merkti 

við fjórum sinnum eða oftar. Þeir sem greindu frá að þeir hefðu fengið fræðslu oftar en 

fjórum sinnum höfðu farið allt frá fimm til átta sinnum og einhverjir gátu ekki munað 

hversu oft.  Aðrir höfðu þannig menntun að þeir töldu sig hafa fengið talsvert oft fræðslu í 

gegnum námið.  

Spurt var út í hver hefði séð um fræðsluna (mynd 21).  
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 *Tveir nefndarmenn svöruðu ekki.  

Mynd 21. Hver sá um fræðsluna? 

Merkja mátti við allt sem við átti þegar nefndarmenn voru spurðir út í það hver hefði 

séð um fræðsluna. Oftast var það starfsmaður Barnaverndarstofu sem hafði veitt 

fræðsluna eða í tæpum 61% tilvika. Á hæla þess kom “starfsmaður/starfsmenn“ 

barnaverndarnefndarinnar eða í um 55% tilvika. Þriðjungur sagðist hafa fengið fræðslu 

um barnavernd í því námi sem þeir höfðu stundað.  

Talsvert margt kom fram í „annað“ og höfðu nefndarmenn setið ýmis námskeið eða 

farið á ráðstefnur til dæmis á vegum sveitarfélaga og/eða félagsmálaráðuneytisins. 

Einhverjir höfðu fengið fræðslu í sínu starfi, farið í kynnisferðir í Barnahús, 

Barnaverndarstofu og Stuðla.  

Nefndarmenn voru beðnir um að skýra frá því í hverju fræðslan fólst (mynd 22). 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.   

Mynd 22. Í hverju fólst fræðslan sem þú fékkst? 
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Þegar spurt var, um hvað fræðslan hefði fjallað mátti merkja við allt sem við átti. Í 

tæpum 79% tilvika var hlutverk barnaverndarnefnda kynnt og síðan voru valmöguleikarnir 

„farið yfir barnaverndarlögin“ og „farið yfir þau úrræði sem eru í boði í 

barnaverndarmálum“.  

Það sem kom fram í „annað“ var til dæmis að einhverjir hefðu fengið lög og reglugerðir 

afhentar ásamt því að farið var yfir þau. Síðan nefndu einhverjir að þeir hefðu farið á 

námskeið á vegum Barnahúss.  

Nefndarmenn voru einnig spurðir hvort þeir hefðu kynnt sér handbók 

barnaverndarnefnda sem gefin er út af Barnaverndarstofu og sögðu 77% já en 23% nei.  

4.9 Lögfræðingar í barnaverndarnefndum 

Bæði nefndarmenn og starfsmenn voru spurðir, hvort lögfræðingur sæti í nefndinni. Svör 

hópanna voru mjög mismunandi. Nefndarmenn sögðu að í 55% tilvika sæti ekki 

lögfræðingur í nefndinni en 82% starfsmanna sögðu svo vera.  

Á mynd 23 má sjá hvernig lögfræðingar í nefndum skiptast eftir kjördæmum.  

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.   

Mynd 23. Lögfræðingur í barnaverndarnefndum, greint eftir kjördæmum. 

Áhugavert er að sjá hvernig það skiptist eftir kjördæmum hvort í nefndunum sitji 

lögfræðingur. Suðvesturkjördæmi og Reykjavík eru afgerandi oftast með lögfræðing í 

nefndum eða í tæpum 79% tilvika hjá hvoru um sig. Suðurkjördæmi er aftur á móti með 

fæsta lögfræðinga þar sem enginn lögfræðingur er í 80% tilvika.  

Í framhaldi voru þeir nefndarmenn sem voru með lögfræðing í nefndinni beðnir um að 

gera grein fyrir hversu miklu eða litlu máli þeir teldu það skipta að hafa lögfræðing (mynd 24). 
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Þeir nefndarmenn sem ekki voru með lögfræðing voru beðnir um að svara annarri spurningu 

og meta hversu mikla þörf þeir teldu á að einhver í nefndinni væri með lögfræðimenntun. 

Einnig fengu starfsmenn þessa spurningu. 

 

Mynd 24. 1.„Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að hafa lögfræðing í 
nefndinni? 2.“Hversu mikla eða litla þörf telur þú vera á því að minnstakosti einn 
nefndarmaður sé með lögfræðimenntun? 

Mikill munur var á svörum þeirra nefndarmanna sem höfðu lögfræðing og þeirra sem 

ekki höfðu lögfræðing. Þeir sem voru með lögfræðing töldu í tæpum 68% tilfella að það 

væri mikil þörf fyrir lögfræðing meðan aðeins tæp 5% af hinum töldu mikla þörf. Sá hópur 

merkti oftast við að það væri í meðallagi mikil þörf fyrir að hafa að minnsta kosti einn 

lögfræðing eða í rúmum 46% tilvika og samtals tæp 21% töldu litla eða mjög litla þörf á 

lögfræðingi.  

Starfsmennirnir voru aftur á móti sammála þeim sem höfðu lögfræðing þar sem 47% 

sögðu mikla þörf á því. 
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4.10  Sakavottorð og trúnaður 

Nefndarmenn voru spurðir hvort þeir hefðu þurft að framvísa sakavottorði þegar þeir 

tóku sæti í barnaverndarnefndinni en enginn kvaðst hafa þurft þess. Einn nefndi að hann 

vissi til þess að slíkt væri þó kannað.  

Þá voru nefndarmenn einnig spurðir hvort trúnaðareiður hefði verið kynntur fyrir þeim 

og hvort þeir hefðu skrifað undir slíkt.  

 

Mynd 25. Hefur þér verið kynntur trúnaðareiður um störf nefndarinnar? 

Mynd 26. Skrifaðir þú undir trúnaðareið þegar þú tókst sæti í nefndinni? 

Nánast allir eða 93% svöruðu að þeim hefði verið kynntur trúnaðareiður en aðeins 62% 

sögðust hafa skrifað undir slíkt.  

Undirskriftir voru bornar saman við kjördæmin (mynd 27). 

 

 

Mynd 27. Skrifað undir trúnaðareið, greint eftir kjördæmum.  

Skoðað var hvort það væri munur á milli kjördæma hvort nefndarmenn skrifuðu undir 

trúnaðareið eða ekki og var algengast í Suðvesturkjördæmi og Reykjavík ásamt 

Norðvesturkjördæmi að skrifað væri undir eða í rúmum 71% tilvika í hvoru kjördæmi fyrir 

sig. Aðeins í einu kjördæmi var algengara að ekki væri skrifað undir eða í tæpum 54% 

tilvika. Var það í Norðausturkjördæmi.  
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4.11 Mat á vinnu barnaverndarnefndarinnar 

Nefndarmenn og starfsmenn voru beðnir um að meta þá vinnu sem nefndin væri að skila. 

Á mynd 28 kemur fram mat þátttakenda á hversu málefnaleg þeim finnst 

barnaverndarnefndin vera í ákvarðanatöku.  

 

Mynd 28. Hversu málefnaleg finnst þér barnaverndarnefndin vera í ákvarðanatökum með 
hliðsjón af lögum og reglum í barnavernd? 

Mat nefndarmannanna á sinni vinnu og mat starfsmanna á vinnu nefndar var nokkuð 

ólíkt. Algengast var eða í tæpum 58% tilvika að nefndarmenn teldu nefndina vera mjög 

málefnalega í ákvarðanatökum út frá lögum og reglum. Hins vegar töldu aðeins 12% 

starfsmannanna nefndina vera mjög málefnalega. Athygli vekur að 17% starfsmanna 

sögðu nefndina vera ómálefnalega.   

Starfsmennirnir voru spurðir um ánægju sína með að starfa fyrir núverandi 

barnaverndarnefnd (mynd 29). 

 

Mynd 29. Hversu mikla eða litla ánægju hefur þú af því að starfa fyrir nefndina sem er 
núna? 

Starfsmennirnir voru með jafnt hlutfall á mikilli ánægju og í meðallagi mikillar ánægju 

eða rúm 35% á báðum valmöguleikum. Rúm 23% sögðust hafa mjög mikla ánægju af því 

að starfa fyrir nefndina. 
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4.12  Afstaða þátttakenda til skipulags barnaverndarnefnda 

Fengin var afstaða nefndarmanna og starfsmanna um það hvað þeir teldu skipta máli 

þegar kæmi að vali á fólki í barnaverndarnefndir. Einnig var spurt út í þeirra álit á fjölda 

nefnda, en þær eru 30 í dag. Jafnframt var spurt um afstöðu varðandi fyrirkomulagið að 

velja pólitískt kjörna fulltrúa til að taka sæti í barnaverndarnefnd.  

 

Mynd 30. Hvað skiptir mestu máli þegar kemur að því að velja fólk til setu í 
barnaverndarnefnd? 

Þegar spurt er um val á fólki til setu í barnaverndarnefnd mátti merkja við þrjá 

möguleika og voru báðir hóparnir beðnir um að svara spurningunni. Eins og gefur að skilja 

var algengast, eða í 100% tilvika starfsmanna og rúmum 93% tilvika nefndarmanna, að 

merkt væri við að fólk hefði ekki gerst brotlegt gagnvart barni. Annað voru hóparnir 

nokkuð sammála um nema nefndarmenn töldu í rúmum 9% tilvika að aldur skipti máli 

meðan það var innan við 1% starfsmanna sem merkti við það. Þá virtist nefndarmönnum 

finnast það skipta máli að fólk ætti börn þar sem rúm 43% merktu við það meðan aðeins 

tæp 12% starfmanna töldu það nauðsynlegt. Enginn merkti við „að vera flokksbundinn 

stjórnmálaflokki“ þó að það hefði verið í boði. Starfsmenn skrifuðu 20% oftar en 
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nefndarmenn í „annað“ og það helsta sem þeir vildu koma á framfæri var til dæmis það 

að fólk sem væri fengið til setu þyrfti að vera með góða menntun þótt hún væri ekki 

endilega bundin við uppeldi. Þá skipti almenn skynsemi, nægjanleg fjarlægð frá 

viðfangsefninu og löngun til að setja sig inn í málaflokkinn miklu máli og einnig að 

nauðsynlegt væri að hafa jafnt kynjahlutfall. 

Það sem nefndarmenn tóku fram í „annað“ var að almenn skynsemi og dómgreind 

skipti miklu máli. Nefndarmenn þyrftu að hafa umburðarlyndi, víðsýni, vera lausir við 

fordóma, hafa áhuga á málefninu og á velferð barna og unglinga. Einnig væri mikilvægt að 

velja lögfræðing í nefndina og að reynsla af málaflokknum kæmi með aldrinum.  

Á mynd 31 sést hverju þátttakendur svöruðu þegar spurt var um viðhorf til fjölda 

nefnda í heildina. 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.  *Einn starfsmaður svaraði ekki.  

Mynd 31. í dag eru 30 barnaverndarnefndir á landinu, telur þú þann fjölda nefnda 
hæfilegan?  

Þegar starfsmenn og nefndarmenn voru spurðir út í álit sitt á fjölda nefnda kom fram 

munur á milli hópanna. Tæp 44% starfsmanna telja að fækka eigi barnaverndarnefndum 

en tæp 23% nefndarmanna eru sammála því. Nefndarmenn höfðu í 56% tilvika ekki 

myndað sér skoðun á þessu. 

Jafnframt var spurt út í álit þeirra á því fyrirkomulagi að pólitískt kjörnir fulltrúar setjist 

í barnaverndarnefnd.  
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Nei, fækka á nefndum
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Mynd 32. Hver er afstaða þín varðandi það fyrirkomulag að það séu pólitískt kjörnir 
fulltrúar sem setjast í barnaverndarnefnd? 

Rúm 70% starfsmanna eru ósammála eða mjög ósammála því að pólitískt kjörnir 

fulltrúar setjist í barnaverndarnefnd meðan tæp 37% nefndarmanna telja slíkt hið sama. 

Nefndarmenn voru í 50% tilvika hvorki sammála né ósammála og í rúmum 13% tilvika 

sammála eða mjög sammála fyrirkomulaginu.  

4.13 Auðkenning mála 

Tvær spurningar voru lagðar fyrir hópana um hvernig mál væru auðkennd þegar fjallað 

væri um þau á fundum. Í framhaldinu var spurt hvernig væri best að haga því.  

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki. 

Mynd 33. Hvernig eru aðilar máls auðkenndir þegar fjallað er um barnaverndarmál í 
nefndinni? 

2,6% 10,5%

50,0%
26,3%

10,5%
0,0% 5,9%

23,5%
41,2%

29,4%

Mjög sammála 
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90% nefndarmanna og rúm 94% starfsmanna sögðu að oftast eða alltaf væri fjallað um 

mál með nöfnum og/eða frekari persónuupplýsingum. Enginn nefndarmaður sagði að 

fjallað væri um mál einungis með málsnúmerum en tæp 7% starfsmanna sögðu svo vera.   

Taka skal fram að í þessari spurningu merktu þrír nefndarmenn við tvo valmöguleika og 

var ákveðið að taka þá ekki út úr tölfræðinni. 

Einn af þeim sem merkti við tvo valmöguleika, svaraði í „annað“, að til stæði á næsta 

ári að breyta núverandi fyrirkomulagi og fara í það að fjalla um mál með málsnúmerum. 

 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki. 

Mynd 34. Hvernig telur þú réttast að auðkenna mál?  

Nefndarmenn og starfsmenn voru ekki alveg sammála um það hvernig best væri að 

fjalla um mál. Afgerandi svörun var hjá nefndarmönnum þar sem þeir töldu í rúmum 70% 

tilvika að fjalla ætti alltaf um mál með persónuupplýsingum meðan rúm 35% starfsmanna 

segja að slíkt sé hentugast. 41% starfsmanna sögðu aftur á móti að notast ætti við 

málsnúmer þegar mál væru auðkennd á fundum.  

Einn af nefndarmönnunum svaraði undir liðnum „annað“ og tilgreindi að hann hefði 

ekki hugleitt þetta. Þeir starfsmenn sem merktu við „annað“ sögðust ekki vita hvað væri 

besta fyrirkomulagið. Einhver benti á að erfitt væri að notast við málsnúmer á litlum 

stöðum þar sem nefndarmenn tengdu það strax við einstaklinga.  
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4.14 Ákvarðanataka 

Nefndarmenn og starfsmenn voru beðnir um að leggja mat á í hvernig málum væri 

erfiðast að taka ákvarðanir. Einnig var spurt hvort nefndarmenn teldu sig hafa nægjan 

tíma til að kynna sér málin áður en að ákvarðanatöku kæmi. Starfsmenn fengu einnig þá 

spurningu og áttu þá að svara um nefndarmennina.  

 

Mynd 35. Finnst þér þú fá nægan tíma til að kynna þér málin áður en til ákvarðanatöku 
kemur?/Telur þú að nefndarmenn fái nægan tíma til að kynna sér málin áður en til 
ákvarðanatöku kemur? 

Nefndarmenn sögðust í rúmum 63% tilvika oftast fá nægan tíma til að kynna sér málin 

fyrir ákvarðanatöku og tæp 53% starfsmanna töldu slíkt hið sama. Starfsmenn töldu þó í 

tæpum 18% tilvika að nefndarmenn fengju sjaldan nægan tíma.  

Báðir hóparnir áttu að leggja mat á í hvaða málum þeir teldu að nefndin ætti erfiðast 

með að taka ákvarðanir í (mynd 36). 
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*Þrír nefndarmenn svöruðu ekki.  

Mynd 36. Hvers konar ákvarðanir telur þú að nefndin eigi erfiðast með að taka? (Sama 
spurningin til beggja hópa). 

Þegar spurt var um erfiðar ákvarðanir mátti merkja við þrjá valmöguleika. Starfsmenn 

merktu jafn oft og oftast við þá ákvörðun að vísa máli til dómstóls með tillögu um 

forsjársviptingu og úrræði án samþykkis foreldra væri það sem nefndin ætti erfiðast með 

að taka ákvarðanir um eða í rúmum 76% á hvorum valmöguleikanum fyrir sig. Þriðja 

algengasta atriðið sem starfsmenn merktu við eða í tæpum 65% tilvika var ákvörðun um 

að vísa máli til dómstóls með tillögu um að vista barn utan heimilis.  

Það sem nefndarmenn merktu ofast við eða í rúmum 71% tilvika var úrræði án 

samþykkis foreldra. Síðan var það úrskurður barnaverndarnefndar um vistun barns utan 

heimilis eða í tæpum 66% tilvika. Þriðja algengasta val hjá nefndarmönnum var ákvörðun 

um að vísa máli til dómstóls með tillögu um forsjársviptingu eða í 52% tilvika. 
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Nokkrir nefndarmenn skrifuðu í „annað“ og tóku fram að allt það sem kallaði á 

þvingunarúrræði væri langvandasamast og jafnframt mál sem vörðuðu þroskaskerta 

foreldra.  

Þá voru báðir hóparnir fengnir til þess að svara í hvaða málaflokkum nefndin ætti 

erfiðast með að taka ákvörðun og mátti velja þrjá valmöguleika.  

 

*Níu nefndarmenn svöruðu ekki eða ekki var hægt að notast við svör.   

Mynd 37. Í hvaða málaflokkum telur þú að barnaverndarnefndin eigi erfiðast með að taka 
ákvarðanir? (Sama spurningin til beggja hópa). 

Nokkuð afgerandi var afstaða starfsmanna til þeirra valmöguleika sem í boði voru. 

Flestir eða rúm 94% merktu við að mál er varða vanhæfni eða framferði foreldra væri 

erfiðast fyrir nefndina. Nefndarmenn merktu einnig oftast við þennan valmöguleika eða 

tæp 66%. Annað og þriðja atriðið sem starfsmennirnir völdu voru með jafnt hlutfall eða 

tæp 65% mál er varða vanrækslu á börnum og hins vegar við mál er varða andlegt ofbeldi 

á börnum. Nefndarmenn völdu aftur á móti næst oftast eða í tæpum 57% tilvika að það 

væru mál er varða kynferðislegt ofbeldi á börnum. Þriðja algengasta voru mál er varða 

andlegt ofbeldi á börnum eða í tæpum 54% tilfella.  

Einnig áttu nefndarmenn og starfsmenn að meta ákvarðanatöku út frá stöðu foreldra 

(mynd 38). 
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*Seinni spurningin: 31 nefndarmaður svaraði ekki eða ekki hægt að notast við svör. 

Mynd 38. Í hvaða málum út frá stöðu foreldra, telur þú að barnaverndarnefndin eigi 
erfiðast með að taka ákvarðanir? (nefndarmenn). 

Þegar spurt var um í hvaða málum út frá stöðu foreldranna þeir teldu að nefndin ætti 

erfiðast með að taka ákvörðun í voru þrír valkostir nánast jafnir „foreldri/foreldrar eru 

með geðrænan sjúkdóm“, „foreldrar sem eru þroskaskert/ir“ eða „foreldrar sem eiga ekki 

við neitt af ofantöldu“ og var svarhlutfallið á milli 26-29% á hverjum valkosti fyrir sig.  

Það sem skrifað var í „annað“ var til dæmis að erfitt væri ef nefndarmenn hefðu haft 

kynni af foreldrunum við aðrar aðstæður. Einhverjum fannst erfitt að meta þetta og einnig 

að það væri ekki erfitt að taka afstöðu ef sönnun lægi fyrir.  

Í þessari spurningu var mikið brottfall þar sem þátttakendur svöruðu ekki spurningunni 

eða merktu við fleiri en eitt atriði.  
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4.15 Áhrif í ákvarðanatöku 

Settar voru fram spurningar fyrir nefndarmenn og starfsmenn þar sem spurt var út í áhrif 

þeirra í ákvarðanatökum, hvort hún væri sú sem þeir vildu, hvort þeir teldu sig vera 

sjálfstæða í ákvarðanatöku og hversu öruggir þeir væru í sínum ákvörðunum.  

Á mynd 39 kemur fram hversu sammála hóparnir eru með það hversu mikil áhrif þeir 

telja sig hafa í ákvarðanatökum. 

 

 

*Einn starfsmaður svaraði ekki. 

Mynd 39. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu. „Ég tel mig hafa 
mikil áhrif í ákvarðanatökum í barnaverndarmálum sem eru til umfjöllunar hjá nefndinni“.  

Starfsmenn voru mjög sammála því, að þeir teldu sig hafa mikil áhrif í ákvarðanatökum 

eða í rúmum 56% tilvika meðan rúm 17% nefndarmanna sögðu slíkt hið sama. Algengara 

var að nefndarmenn segðu „sammála“ eða í tæpum 53% tilfella.  

Munur var á milli hópanna þegar spurt var hvort þeir vildu hafa mikil áhrif í 

ákvarðanatökum og var hann nokkuð breytilegur eftir valmöguleikum. Í „mjög sammála“ 

voru helmingi fleiri starfsmenn en nefndarmenn sem vildu hafa mikil áhrif eða í rúmum 

31% tilfella á meðan það voru einungis 16% nefndarmanna. Í „ósammála“ var líka dálítill 

munur þar sem starfsmenn voru oftar, eða í rúmum 12% tilvika, ósammála því að vilja 

hafa mikil áhrif í ákvarðanatöku meðan starfsmenn voru aðeins með rúm 5% í þeim 

valmöguleika.  

Einnig var spurt um sjálfstæði í ákvarðanatökum (mynd 40).  
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*Einn starfsmaður svaraði ekki. 

Mynd 40. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum. „Ég tel mig vera 
mjög sjálfstæða(n) í ákvarðanatöku í barnaverndarmálum“. 

Nánast enginn munur var á hópunum þegar spurt var um hvort þeir teldu sig vera mjög 

sjálfstæða(n) í ákvarðanatökum þar sem algengast var í báðum hópum að merkja við 

sammála eða í rúmum 56% tilvika hjá starfsmönnum en í rúmum 59% hjá 

nefndarmönnum.  

Að lokum var spurt um hversu öruggir nefndarmenn og starfsmenn teldu sig vera með 

þá ákvörðun sem þeir tækju (mynd 41).  

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki. *Einn starfsmaður svaraði ekki. 

Mynd 41. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum. „Ég tel mig vera 
mjög örugga(n) með þá ákvörðun sem ég tek í barnaverndarmálum“. 

Nefndarmenn voru örlítið jákvæðari með hversu öruggir þeir væru með ákvörðun sína 

þar sem í rúmum 77% tilvika voru þeir sammála eða mjög sammála en starfsmenn voru 

aftur á móti með samtals rúm 62% við þessa tvo valmöguleika. Tæp 19% starfsmanna 

sögðust vera ósammála eða mjög ósammála því að vera öruggir með sínar ákvarðanir 

meðan nefndarmenn voru aðeins með tæp 3% í „ósammála“ og ekkert í „mjög 

ósammála“.  
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4.16 Vanhæfni 

Nefndarmenn voru spurðir, hvort þeir hefðu einhvern tímann þurft að lýsa sig vanhæfa í 

máli eða verið beðnir um að víkja tímabundið af fundi vegna hugsanlegs vanhæfis. 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki. 

Mynd 42. Þrjár spurningar: 1. Hefur barnaverndarmál verið til umfjöllunar hjá nefndinni, 
þar sem þú ert aðili máls? 2. Hefur þú einhvern tímann verið beðin(n) um að víkja af fundi 
vegna barnaverndarmáls sem er til umfjöllunar hjá nefndinni? 3. Hefur þú einhvern 
tímann lýst þig vanhæfa(n) til að taka ákvörðun í barnaverndarmáli? 

Mjög sjaldgæft var að nefndarmenn hefðu verið vanhæfir vegna þess að þeir voru 

aðilar máls eða verið beðnir um að víkja af fundi vegna hugsanlegs vanhæfis þar sem 

aðeins rúm 5% svöruðu hvorri spurningu játandi.  

Nokkuð algengara var, eða í tæpum 32% tilvika, að nefndarmaður hefði verið vanhæfur 

til að taka ákvörðun í barnaverndarmáli.  

Nefndarmenn og starfsmenn voru síðan spurðir að hvort það gæti hugsanlega haft 

áhrif á ákvörðun þeirra ef þeir þekktu persónulega til aðila máls.   

 

*Einn starfsmaður svaraði ekki.   *Tveir nefndarmenn svöruðu ekki.  

Mynd 43. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum. „Ég tel að það 
hafi mikil áhrif á ákvörðun mína í barnaverndarmáli ef ég þekki persónulega til aðila 
máls“. 

Nefndarmenn voru í rúmum 47% tilvika ósammála eða mjög ósammála að það hefði 

mikil áhrif á ákvarðanatöku þeirra ef þeir þekktu aðila máls persónulega, meðan aðeins 
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tæp 19% starfsmanna merktu við það sama. Starfsmenn voru oftar sammála eða mjög 

sammála því að þeir teldu það hafa áhrif á ákvörðun sína að þekkja persónulega til aðila 

máls.   

Þegar spurt var út í áhrif á ákvörðun nefndarinnar í heild sinni, að þekkja til aðila máls, 

var afstaða starfsmanna og nefndarmanna talsvert ólík (mynd 44).  

 

*Tveir nefndarmenn svöruðu ekki.  

Mynd 44. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum. „Ég tel að það 
hafi mikil áhrif á ákvörðun barnaverndarnefndarinnar ef meirihlutinn í nefndinni þekkir 
persónulega til aðila máls“. 

Meðan rúm 70% starfsmanna voru sammála eða mjög sammála því að það hefði mikil 

áhrif á ákvörðun nefndarinnar ef meirihlutinn í nefndinni þekkti persónulega til aðila máls, 

voru ekki nema tæp 30% nefndarmanna sem töldu svo vera. Tæp 45% nefndarmanna 

voru ósammála eða mjög ósammála þessari fullyrðingu en aðeins tæp 12% starfsmanna.  

4.17 Starfsmenn 

Spurt var um vinnu starfsmanna barnaverndarnefndanna, sem fara með könnun og 

vinnslu mála. Byrjað var á að spyrja hvort barnaverndarnefndirnar hefðu gefið út sérstakt 

umboð/reglur til starfsmanna þar sem fram kæmi í hverju starf starfsmannanna væri 

fólgið.  

Svör nefndarmanna og starfsmanna voru svipuð þar sem „já“ sögðu tæp 59% 

starfsmanna og tæp 66% nefndarmanna. Allir nefndarmennirnir, nema sjö, sem svöruðu 

þessari spurningu játandi sögðust einnig hafa kynnt sér umboðið/reglurnar. Einn af hinum 

sjö sagðist ekki hafa kynnt sér það en aðrir svöruðu ekki þessari spurningu.   

Allir starfsmennirnir og nefndarmennirnir sem svöruðu hversu fullnægjandi þeim þætti 

umboðið/reglurnar vera töldu það vera fullnægjandi eða í meðalagi fullnægjandi.  
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Nefndarmenn og starfsmenn voru beðnir um að svara því hvaða menntun skipti mestu 

máli að starfmenn hefðu og má sjá svör nefndarmanna á mynd 45. 

 

*Í tölfræðina vantar svör 30 nefndarmanna, sjá texta.  

Mynd 45. Hvaða menntun telur þú að skipti mestu máli að starfsmenn 
barnaverndarnefndanna sem sjá um könnun og vinnslu mála, hafi? 

Afgerandi var eða í rúmum 80% tilvika að nefndarmenn teldu að starfsmaður/menn 

sem sæju um könnun og vinnslu mála ættu að hafa félagsráðgjafamenntun. Nauðsynlegt 

er þó að geta þess að inn í þessa tölfræði vantar svör 30 nefndarmanna. Ástæðan er sú að 

margir merktu við fleira en eitt atriði þó að það hefði ekki verið í boði. Samt sem áður þarf 

að taka tillit til þessa hóps vegna fjölmennis hans. Flestir af þessum nefndarmönnum, eða 

11 manns, merktu bæði við félagsráðgjafamenntun og sálfræðimenntun. Átta manns 

merktu við þetta tvennt ásamt uppeldisfræðimenntun. Síðan voru einn og einn með 

eitthvað annað en aðeins tveir af 30 merktu ekki við félagsráðgjafamenntun ásamt 

einhverju öðru.  

Það sem nefndarmenn skrifuðu í „annað“ var til dæmis að það yrði að vera rétta 

manneskjan í starfi hvaða menntun sem hún hefði (af ofangreindu). Einnig var þess getið 

að það yrði að vera menntun sem varðaði barnavernd.  

Þessi spurning var einnig lögð fyrir starfsmennina og svöruðu 76,5% að það ætti að 

vera fólk með félagsráðgjafamenntun. Hinir (23,5%) merktu við „annað“ og skrifuðu til 

dæmis að það yrði að vera fólk með sérmenntun fyrir barnaverndarstarfsmenn, menntun 

í barnavernd og uppeldismenntun. Einnig að grunnnámið skipti ekki öllu máli heldur 

reynsla og að hafa handleiðslu í barnaverndarvinnu. Jafnframt kom fram að nefndirnar 

þyrftu að vera stærri þannig að hægt væri að hafa fleiri starfsmenn með mismunandi 

menntun.  
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Spurt var hvort starfsmenn sætu fundi hjá barnaverndarnefnd og svöruðu bæði 

nefndarmenn og starfsmenn þeirri spurningu. Báðir hóparnir merktu, í rúmum 94% tilvika, 

við „já, alltaf allan fundinn“. Aðrir svöruðu því að starfsmenn sætu ekki alltaf allan 

fundinn.   

Báðir hóparnir voru beðnir um mat sitt á vinnubrögðum hvors annars (mynd 46). 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.   

Mynd 46. Spurning fyrir nefndarmenn var: Hvernig eru vinnubrögð starfsmanns/manna 
nefndarinnar? Spurningin fyrir starfsmennina var: Hvernig telur þú að vinnubrögð 
nefndarinnar séu almennt? 

Nefndarmenn voru mjög jákvæðir í garð starfsmannanna og tæp 71% þeirra sögðu að 

vinnubrögð starfsmannanna væru mjög góð og ekki nema rúm 1% svöruðu að þau væru 

léleg. Dálítið önnur svör komu frá starfsmönnunum þegar þeir voru spurðir út í 

vinnubrögð nefndarinnar þar sem aðeins tæp 6% töldu vinnubrögð hennar vera mjög góð. 

Þeir merktu þó í rúmum 47% tilvika við góð vinnubrögð.   

Einnig voru hóparnir spurðir út í hvernig þeim fyndist samstarfið milli nefndarmanna og 

starfsmanna vera.  

 

 

Mynd 47. Hvernig telur þú samstarfið milli nefndarinnar og starfsmanns/starfsmannanna 
vera?  
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Nefndarmenn voru öllu jákvæðari þar sem tæp 79% sögðu samstarfið vera mjög gott. 

Starfsmennirnir voru þó einnig jákvæðir en í tæpum 53% tilvika töldu þeir það vera mjög 

gott.  

Svör nefndarmanna skiptust mjög jafnt á milli tveggja valmöguleika þegar spurt var um 

hvað skipti mestu máli í samstarfi nefndar og starfsmanna hennar. Einungis átti að merkja 

við  einn valmöguleika en rúm 30% merktu við tvo. Það voru rúm 67% nefndarmanna sem 

töldu annað hvort fundi með reglulegu millibili eða góðar greinagerðir skiptu mestu máli 

til að samstarfið væri gott. Þeir sem merktu við tvo valmöguleika völdu einnig þessa tvo. 

Það sem skrifað var í „annað“ var til dæmis að gott samstarf byggðist á trausti, sanngirni, 

rökfestu og vönduðum vinnubrögðum.  

Starfsmenn svöruðu einnig þessari spurningu og var útkoman nánast eins, margir 

merktu við bæði fundi og greinagerðir og var jafnt hlutfallið þar. Nokkrir skrifuðu einnig í 

„annað“ og það helsta sem kom fram var að mikilvægt væri að geta leitað til formanns og 

lögfræðings nefndar á milli funda ef eitthvað sérstakt kæmi upp. Einnig traust, virðing, 

skilningur á úrræðum, þekking á viðfangsefni, viðhorf nefndarmanna og að nefndin treysti 

starfsmönnum sýnum fyrir því sem þeim væri falið að gera.  

Að lokum áttu þátttakendur að leggja mat á það hversu sýnileg þeir teldu að staða 

barnanna væri í greinagerðum starfsmanna (mynd 48). 

 

*Einn nefndarmaður svaraði ekki.  *Tveir starfsmenn svöruðu ekki.  

Mynd 48. Hversu sýnileg finnst þér staða barnanna vera í upplýsingum/greinagerðum sem 
gerðar eru af starfsmönnum nefndanna og eru til umfjöllunar hjá nefndinni?.  

Starfsmenn voru gagnrýnni á sína vinnu heldur en nefndarmennirnir á vinnu 

starfsmanna. 52% nefndarmanna töldu stöðu barna í upplýsingum/greinagerðum sem 

starfsmenn gerðu vera mjög sýnilega meðan starfsmennirnir töldu, í rúmum 53% tilvika, 

að staða barnanna væri fremur sýnileg. Tæp 3% nefndarmanna merktu við fremur 

ósýnileg eða mjög ósýnileg meðan enginn starfsmaður taldi svo vera.  
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5 Umræða 

Í þessum hluta verða helstu niðurstöður dregnar saman og fjallað um þær í samhengi við 

fræðilega umfjöllun. Byrjað verður á stuttri almennri umfjöllun um rannsóknina og hvaða 

styrkleika og veikleika hún hefur. Síðan verður reynt að svara rannsóknarspurningunum í 

fjórum mismunandi hlutum. Fyrst verður skoðað hver bakgrunnur og persónuhagir 

þátttakenda eru. Næst verða teknar saman helstu niðurstöður um uppbyggingu 

barnaverndarnefnda. Í þriðja hlutanum verður sett fram afstaða og upplifun þátttakenda 

af hinum ýmsu málefnum sem snerta barnaverndarnefndir. Að lokum verður fjallað um 

mat nefndarmanna og starfsmanna á störfum hvors annars og fyrirkomulag við skipulag 

barnaverndarnefnda. 

5.1 Almennt um rannsóknina, styrk- og veikleikar 

Þátttaka í rannsókninni var 50% meðal nefndarmanna og tæp 57% meðal starfsmanna. 

Rannsakandi lagði upp með að svarhlutfall yrði meira en raun bar vitni. Velta má fyrir sér 

þeim ástæðum sem geta legið að baki því að þátttakan varð ekki meiri. Án efa geta sumar 

þær ábendingar sem rannsakandi fékk frá þátttakendum um rannsóknina skýrt einhvern 

hluta af brottfalli þýðis nefndarmanna eins og að spurningalistinn hafi verið langur og fólk 

því ekki gefið sér tíma til að svara eða ljúka við svörun. Vera má að hluti spurninganna hafi 

þótt of flókinn sem varð til þess að fólk gafst upp. Ekki er víst að allir hafi fengið listann í 

hendurnar eða ekki setið lengur í nefnd eins og reyndist vera með tæp 4% þýðisins sem 

létu rannsakanda vita. Þá má einnig velta fyrir sér hvort það hafi haft áhrif að 

þátttakendur þurftu að koma spurningalistanum í póstkassa eða á pósthús. Hugsanlega 

hefðu fleiri ítrekanir skilað árangri á fjölda svara en vegna kostnaðar við bréfasendingar og 

tímaskort ákvað rannsakandi að láta eina ítrekun nægja.  

Spurningalistinn til starfsmanna var sendur í tölvupósti og voru það 20 manns af 30 

sem hófu þátttöku. Aftur á móti voru þrír einstaklingar sem hættu svörun eftir fyrstu 10 

spurningarnar og voru þeir teknir út áður en niðurstöður voru reiknaðar. Hugsanlega hafa 

þessir einstaklingar þurft að hætta þátttöku í miðjum spurningalista eða ekki áttað sig á 

því að spurningalistinn skiptis í nokkra hluta, þannig að eftir að hafa svarað fyrstu 10 

spurningunum átti að fara yfir á næstu síðu og svo koll af kolli. Einnig gæti verið að 
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einhver tölvupóstföng hafi verið röng eða að tölvupósturinn hafi farið í „ruslpósthólfið“ 

hjá einhverjum starfsmönnum og pósturinn því ekki skilað sér.  

Jafnframt er vert að hafa það í huga að spurningalistakannanir hafa notið talsverðar 

vinsælda í rannsóknum síðustu ár og hugsanlegt að fólk sé orðið þreytt á því að taka þátt.  

Nokkrir veikleikar komu fram varðandi spurningalistann þegar farið var að vinna úr 

gögnunum. Fólst þetta aðallega í uppsetningu á valmöguleikum í spurningum þar sem 

þátttakendur máttu merkja við fleiri en einn valmöguleika. Einnig hefðu nokkrar opnar 

bakgrunnsspurningar þurft að vera með lokuðum valmöguleikum. Nánast ómögulegt er 

að bera slíkar spurningar saman við aðrar til að finna út fylgni á milli spurninga. Jafnframt 

hefðu einstaka spurningar þurft að vera betur orðaðar til að auðvelda skilning.  

Ekki var mögulegt að framkvæma tölfræðiútreikning og skoða mun á svörum kynjanna 

þar sem mikill munur er á hlutfalli karla og kvenna í nefndunum og því hefði myndast 

skekkja í niðurstöðum. 

Rétt er að geta þess að rannsakandi var með mikið gagnasafn eftir að niðurstöður úr 

tölfræðiútreikningi lágu fyrir. Ekki var mögulegt að notast við allar þessar upplýsingar 

vegna umfangs þeirra heldur voru settar fram þær niðurstöður sem svöruðu 

rannsóknarspurningunum.  

Án efa veikir svarhlutfallið niðurstöður rannsóknarinnar. Aftur á móti styrkir það 

rannsóknina að hlutfall þátttakenda miðað við kyn og búsetu eftir kjördæmum var mjög 

svipað og þær upplýsingar sem lágu fyrir frá Hagstofu miðað við þýðislista nefndarmanna. 

Þá er það styrkleiki að rannsakandi gat sent spurningalista á allt þýðið, en eins kom fram í 

aðferðakaflanum þá er það ákveðin sérstaða að geta unnið með allt þýðið og gefur það 

rannsókninni ómetanlegt gildi (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  Út frá 

þessum forsendum er hægt að draga þá ályktun að niðurstöðurnar gefi sterkar 

vísbendingar um álit þýðisins þótt ekki sé hægt að alhæfa um það. Þá er það styrkleiki 

rannsóknarinnar að rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður, og gætu niðurstöður 

hennar því nýst seinna meir til samanburðar, ef svipuð rannsókn verður gerð í framtíðinni.   

5.2 Bakgrunnur og persónuhagir þátttakenda 

Kynjaskipting í barnaverndarnefndum er talsvert ójöfn og svarhlutfall kynjanna 

endurspeglaði það, þar sem karlar voru einungis 28% á móti 72% kvenna. Svarhlutfall 
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starfsmanna skiptist á 11 konur og sex karla en í heildina voru konurnar í úrtakinu 23 og 

karlarnir sjö. Algengast er að fjórar konur sitji í barnaverndarnefnd eða í 39,5% tilvika 

meðan það er algengast (43%) að aðeins einn karlmaður eigi þar sæti. Allar nefndir voru 

skipaðar að minnsta kosti einni konu en 12% nefndarmanna nefndu að enginn karl ætti 

sæti í nefndinni. Það liggur ljóst fyrir að þau tilmæli sem eru í 11. gr. barnaverndarlaga að 

barnaverndarnefndir skulu að jafnaði vera skipaðar báðum kynjum, eru alls ekki alltaf 

uppfyllt.  

Áhugavert er að velta fyrir sér þessum kynjamuni bæði í barnaverndarnefndum og 

varðandi starfsmenn þeirra. Allt frá því að fyrstu barnaverndarlög voru sett hafa verið 

tilmæli um að í nefndunum sitji bæði karlar og konur. Af einhverjum ástæðum hefur það 

verið þannig síðustu áratugi, að konur eru í meirihluta eins og fram kemur í kaflanum um 

skiplag barnaverndarnefnda. Spurning er hvort ekki megi tengja þetta hlutverki kynjanna 

þar sem konur hafa í gegnum aldirnar almennt haft meira með umönnun og uppeldi 

barna að gera og því hafi þótt sjálfsagt að konur sætu í þessum nefndum. Þá má einnig 

velta því upp hvort sveitarstjórnir kjósi karla frekar í aðrar nefndir á vegum sveitarfélaga 

eins og í skipulags- og byggingarnefndir svo eitthvað sé nefnt. Þannig að í raun sé skipað í 

nefndir eftir því hvernig nefndirnar tengjast störfum og hlutverkum kynjanna. Mjög 

fróðlegt væri að fara í nánari skoðun á kynjavali í nefndir eftir því hvaða 

málaflokki/flokkum nefndir sinna.  

Konur hafa einnig verið í meirihluta sem starfsmenn í barnavernd allt frá fyrstu 

starfsmönnum barnaverndar á Íslandi. Hugsanlega hefur það með hlutverk kynjanna að 

gera. Í Evrópu virðist einnig algengast að félagsráðgjafar séu konur og þar af leiðandi í 

meirihluta meðal starfsmanna í barnavernd (Skorpen, 2006). Leiða þarf hugann að því 

hvort það geti skipt máli í vinnu og ákvörðun í barnaverndarmálum að konur séu í 

meirihluta sem nefndarmenn, starfsmenn og aðilar í barnaverndarmálum. Hugsanlegt er 

að það geti haft áhrif á konur sem eru félagsráðgjafar, hvernig þær bregðast við, skilja 

málin og koma fram í barnaverndarmálum ef málsaðilar eru mæður. Konur sem eru 

félagsráðgjafar gera í raun meiri kröfur til mæðra barna, sem eru í barnaverndarmálum, 

þar sem þær sjálfar vita til hvers er ætlast í móðurhlutverkinu (Skorpen, 2006).  

Mikill meirihluti nefndarmanna er giftur/kvæntur eða tæp 87% og eiga allir börn. 

Athyglisvert er að tæp 60% svarenda hafa lokið háskólagráðu og enginn er atvinnulaus. 
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Algengast var, af þeim sem svöruðu, að þeir ynnu við margvísleg skrifstofustörf. Erfitt er 

að svara því hvort nefndarmenn uppfylli þá kröfu að vera kunnir að grandvarleik og hvort 

þessi hópur sé með sérþekkingu á málefnum barna eins og tilgreint er í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 að leitast skuli við þegar kosið er í barnaverndarnefnd. 

Það skapast einnig af því að auðvelt er túlka þessi tilmæli í lögum á margvíslegan hátt og í 

raun er það hvers og eins einstaklings að skilgreina þetta nánar.  

Tæp 60% nefndarmanna eru flokksbundnir í sveitarstjórnarpólitík og ekki hægt að 

segja að það komi á óvart enda kom fram í kaflanum „kynning á rannsóknarhugmynd“ að 

barnaverndarnefndir eru skipaðar af sveitarstjórnum og endurspegla oftast kosningu 

sveitarstjórnar (Jón Jónsson, 2003). Aftur á móti hefði mátt ætla að fleiri væru 

flokksbundnir. Það kom þó fram í rannsókninni að einhverjir voru fengnir til að taka sæti í 

nefndinni vegna þekkingar sinnar á barnavernd eða þar sem vantaði lögfræðing.  

5.3 Skipulag barnaverndarnefnda samkvæmt rannsókninni 

Nefndarmenn sögðu í rúmum 80% tilvika að fimm manns ættu sæti í 

barnaverndarnefndinni enda á svo að vera samkvæmt 11. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002. Þó er heimilt að sjö manns skipi nefndina ef hún er einnig félagsmálanefnd. Vert 

er að geta þess að tæp 3% nefndarmanna sögðu að aðeins þrír eða fjórir sætu í 

barnaverndarnefndinni. Þetta gefur til kynna að einhver nefnd sé ekki að uppfylla 

ákvæðið í barnaverndarlögum um fjölda nefndarmanna. Þar sem það er hlutverk 

Barnaverndarstofu að hafa eftirlit með nefndum samkvæmt 7. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002 og að fá upplýsingar um skipan nefndarmanna og breytingar á þeim, mætti ætla 

að það væri í verkahring Barnaverndarstofu að sjá til þess að nefndirnar uppfylltu 

lágmarkskröfu um fjölda nefndarmanna. Þetta vekur upp þá spurningu hvers vegna þetta 

viðgengst þar sem ætla má að það sé mikill veikleiki fyrir slíkar nefndir þegar kemur að 

ákvarðanatöku, að fáir séu að baki hverri ákvörðun. 

Oftast starfa barnaverndarnefndir fyrir fleiri en eitt sveitarfélag eða í 61% tilvika. 

Athygli vekur að enn er einhver nefnd með 1.500 íbúa eða færri, þar sem 3-4% svöruðu 

því, en það er undir 1.500 manna viðmiði sem ætlast er til að nefndir hafi samkvæmt 10. 

gr. barnaverndarlaga. Hugsanlega geta undanþágur um íbúafjölda, samkvæmt 

barnaverndarlögum, átt við í þessu tilfelli.  
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Það er athyglivert að enginn nefndarmaður sagðist hafa þurft að skila inn sakavottorði 

þegar hann tók sæti í barnaverndarnefnd þrátt fyrir þau ákvæði í barnaverndarlögum nr. 

80/2002 að óheimilt sé að ráða menn til starfa hjá barnaverndaryfirvöldum sem hafa 

hlotið refsidóm vegna kynferðisbrota, en barnaverndarnefndir eru hluti af 

barnaverndaryfirvöldum og nefndarmenn starfa fyrir barnaverndaryfirvöld. Spyrja má 

hvort sveitarstjórnir leiti eftir þessum upplýsingum án þess að nefndarmenn skili inn 

sakavottorði. Þetta er einnig áhugavert í ljósi þess að nefndarmenn sögðu í 96% tilvika að 

það skipti mjög miklu máli að fólk í barnaverndarnefndum hefðu ekki gerst brotlegt 

gagnvart barni/börnum.  

Einhver brotalöm virðist vera á því að kynna trúnaðareið fyrir nefndarmönnum og að 

þeir skrifuðu undir slíkt þar sem 7% sögðust ekki hafa fengið kynningu á trúnaði sem gildir 

um störf barnaverndarnefnda og 38% höfðu ekki skrifað undir trúnað. Í 4. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 er tilgreindur trúnaðareiður en þess er þó ekki getið að 

skrifa verði undir. Aftur á móti er vert að velta því fyrir sér, hvort slíkt geti ekki talist 

nauðsynlegt til að  tryggja það að viðkomandi hafi verið upplýstur um trúnað og skilji hvað 

í honum felist og staðfesti það með undirskrift.  

Eins og fram kemur í 11. gr. barnaverndarlaga þá á að leitast við að kjósa lögfræðing í 

barnaverndarnefndir en aðeins 45% nefndarmanna sögðu að lögfræðingur væri í 

nefndinni. Algengast er að nefndir í Suðvesturkjördæmi og Reykjavík séu með lögfræðing 

(79%) en sjaldnast í Suðurkjördæmi (20%). Leiða má líkum að því að fjöldi íbúa í þessum 

kjördæmum hafi mikið með það að gera, hvort hægt er að fá lögfræðing í nefndirnar. Í 

Suðurkjördæmi eru flestar barnaverndarnefndir og spurning hvort hlutfallslega fáir íbúar 

séu að baki hverri nefnd miðað við aðrar barnaverndarnefndir í öðrum kjördæmum.  

Merkilegur munur er á afstöðu nefndarmanna um hvort þörf sé á því að lögfræðingur 

sitji í barnaverndarnefnd. 68% þeirra sem ekki hafa lögfræðing innan sinnar nefndar telja í 

meðallagi, litla eða mjög litla þörf á lögfræðingi meðan 97% þeirra sem eru með 

lögfræðing segja það skipta mjög miklu eða miklu máli. Starfsmenn voru sammála (82%) 

því að það skipti mjög miklu eða miklu máli að hafa lögfræðing í nefndum.  

Í framhaldi af þessu er fróðlegt að setja þetta í samhengi við fjölda ákvarðana sem 

teknar eru í nefndum og varða mál sem fjallað var um í kaflanum „tölulegar upplýsingar“. 

Eru til dæmis nefndir í Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi, sem fæstar eru með 
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lögfræðing, frekar að sleppa því að taka ákvarðanir sem fela í sér þvingun sem falla undir 

26., 27., 28., og 29. gr. barnaverndarlaga. Getur verið að nefndir án lögfræðinga vinni 

málin þannig að ekki komi til þessara ákvarðana, eða skýrist þetta af því að slík mál koma 

sjaldnar upp í þessum kjördæmum. Jafnframt er fróðlegt að setja þetta í samhengi við 

fjölda kærumála sem berast kærunefnd Barnaverndarmála en eins og kom fram í kafla 

“tölulegar upplýsingar“ þá hafa engar kærur borist síðan árið 2006 þar sem varnaraðili er 

barnaverndarnefnd utan höfuðborgarsvæðisins eða Reykjanesbæjar.  

Spurning er hvort yfirvöld hér á landi þurfi ekki að taka betur til skoðunar þær kröfur 

sem gerðar eru í Danmörku og Noregi að í barnaverndarnefndum verði að vera einhver 

lögfræðimenntaður einstaklingur eins og kom fram í kaflanum um skipulag barnaverndar 

hjá öðrum Norðurlandaþjóðum.   

5.4 Afstaða og upplifun þátttakenda 

Um 62% nefndarmanna hafa setið tvö ár eða skemur í barnaverndarnefnd og 68% nefndu 

að ein af ástæðunum fyrir setu sinni í nefndinni væri sú, að þeir tóku sæti fyrir hönd 

stjórnmálaflokks eins og gera mátti ráð fyrir út frá kjöri í nefndirnar. Aftur á móti er annað 

sem nefndarmenn og starfsmenn telja að skipti máli, þegar kemur að því að velja fólk til 

setu í barnaverndarnefndum. Þau þrjú atriði sem báðir hóparnir töldu skipta mestu máli 

var að fólk hefði ekki gerst brotlegt gagnvart barni/börnum, að nefndarmenn væru með 

menntun sem tengdist börnum og að þeir hefðu kynnt sér barnaverndarlögin. Þessir 

þættir endurspegla það sem kemur fram í 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 að 

nefndarmenn skuli vera kunnir af grandvarleik og bera gott skynbragð á þau mál sem 

barnaverndarnefndin fjallar um.   

Meirihluti nefndarmanna og starfsmanna töldu mikilvægast að starfsmenn nefndanna 

væru með félagsráðgjafamenntun þrátt fyrir að ekkert í lögum segi til um hvaða menntun 

starfsmenn barnaverndar eigi að hafa. Hins vegar hafa félagsráðgjafar verið sú stétt sem 

hefur unnið einna lengst að barnavernd, eins og fram kemur í kaflanum um hlutverk og 

ábyrgð starfsmanna og einnig í sögu barnaverndarnefnda. Jafnframt er barnavernd 

einungis kennd sérstaklega við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands (Anni G. Haugen, 

2008). Hugsanlega þyrfti að skilgreina betur í lögum þær menntunarkröfur sem ætlast er 

til að barnaverndarstarfsmenn hafi eins og gert er til dæmis í Finnlandi þar sem gerð er 

krafa um félagsráðgjafa í starfi (Lastensuojelulaki nr. 417/2007). Hér á landi þyrfti líklega 
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að tilgreina fleiri fagstéttir þar sem ætla má að fólk með aðra menntun en félagsráðgjöf 

geti verið með þekkingu í barnavernd. Án efa geta sjónarmið ólíkra fagstétta aukið víðsýni 

í vinnu í barnavernd. Einnig er hugsanlegt að félagsráðgjafar næðu ekki að fylla í allar 

stöður í barnavernd þar sem fagstéttin er ekki það fjölmenn.  

Aðeins 59% nefndarmanna sögðu að barnaverndarnefndin hefði gefið út sérstakt 

umboð/reglur til starfsmanna nefndanna. Þetta er nokkuð athyglisvert þar sem skýrt er 

tekið fram í reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004 að 

barnaverndarnefndir eigi að setja skriflegar reglur um verkaskiptingu eins og kom fram í 

kaflanum um hlutverk og ábyrgð starfsmanna barnaverndarnefnda. Erfitt er að átta sig á 

hver ástæðan fyrir þessu gæti verið. Hugsanlega átta nefndarmenn sig ekki á því, að 

ákvæði um þetta sé í lögum. Aðrir gætu verið í vafa um hvernig best sé að haga þessu og 

einnig er möguleiki að nefndarmenn viti ekki að svona umboð/reglur séu til hjá þeirra 

nefnd. Starfsmenn þessara nefnda ættu að gera kröfur um að umboð/reglur um 

verkaskiptingu séu til þannig að það liggi ljóst fyrir hvert hlutverk nefnda annars vegar er 

og hins vegar starfsmanna til að koma í veg fyrir hugsanlegan misskilning eða árekstra. 

Einnig getur skipt máli að börn og forráðamenn viti hvar ákvarðanavaldið liggur hverju 

sinni. Það er hugsanlegt að einhverjir starfsmenn hafi óskað eftir reglum en ekkert verið 

gert í málinu. Eftirlit með að þessu sé framfylgt hlýtur að vera eitt af hlutverkum 

Barnaverndarstofu.  

Eftirtektarvert er hversu lítið nefndarmenn töldu sig hafa þekkt hlutverk 

barnaverndarnefnda og sérstaklega barnaverndarlögin áður en þeir tóku sæti í nefndinni, 

en 76% töldu sig hafa haft sæmilega, litla eða mjög litla þekkingu á lögunum. Starfsmenn 

nefndanna eru gagnrýnni á þetta og vilja meina að nefndarmenn hafi oftast þekkt lögin 

lítið eða mjög lítið (85%). Það vekur enn meiri athygli að nefndarmenn telja sig, í 57% 

tilvika, hafa í meðallagi, litla eða mjög litla þekkingu á barnaverndarlögum til að sitja í 

barnaverndarnefnd. Samt sem áður telur meirihluti nefndarmanna (77%) sig vera 

sammála eða mjög sammála því að þeir séu öruggir með þær ákvarðanir, sem þeir taka í 

barnaverndarmálum. Hugsanlega tengist þetta því að 15% nefndarmanna hafa ekki fengið 

fræðslu eftir að þeir tóku sæti í barnaverndarnefnd. Af þeim sem fengið höfðu fræðslu 

merktu oftast við að fjallað hefði verið um hlutverk nefndanna (79%) og um 

barnaverndarlögin (76%). Oftast var það Barnaverndarstofa (61%) sem hafði verið með 
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fræðslu og/eða starfsmaður/menn barnaverndarnefndarinnar (55%). Af þessu má draga 

þá ályktun að sú fræðsla sem til dæmis Barnaverndarstofa á að sjá um að nefndarmenn 

fái, eins og kom fram í kaflanum um Barnaverndarstofu, skilar sér ekki til allra. Einnig er 

hugsanlegt að einhverjum hafi verið boðin fræðsla en ekki nýtt sér hana. Það verður þó að 

hafa í huga að hluti nefndarmanna tók sæti í nefndinni á miðju kjörtímabili, kjörtímabilið 

er þó að klárast næsta vor (árið 2010), en algengt er að Barnaverndarstofa sé með fræðslu 

eftir sveitarstjórnarkosningar þegar skipað er í nefndir. Þar sem hlutverk 

barnaverndarnefnda er að vinna samkvæmt lögum og reglum verður að teljast 

lágmarkskrafa að nefndarmenn fái fræðslu um lög og reglur er þeir taka sæti í 

barnaverndarnefnd. 

Munur starfsmanna og nefndarmanna á því hvað þeir telja að nefndin eigi erfiðast með 

að taka ákvarðanir um út frá málaflokkum, vakti athygli, ef horft er á þrjú algengustu 

atriðin sem merkt var við hjá hvorum hópi fyrir sig. Starfsmenn telja að mál er varða 

vanrækslu á börnum vera eitt af því erfiðasta fyrir nefndina en nefndarmenn eru ekki 

sammála því. Hér er rétt að staldra við og skoða hvað þetta gæti þýtt. Eitt af því sem 

sérfræðingar í barnavernd læra í sínu námi er að vanræksla getur verið falið vandamál og 

af þeirri ástæðu getur reynst erfitt að grípa til viðeigandi úrræða og beita nægjanlegum 

inngripum í slík barnaverndarmál. Þar sem vanræksla er ekki alltaf sjáanleg, eins og til 

dæmis líkamlegir áverkar, verða inngrip barnaverndar öðruvísi heldur en ef um líkamlegt 

ofbeldi væri að ræða þar sem sönnunarbyrðin er önnur og oftast eru foreldrarnir 

gerendur. Afleiðingar vanrækslu eru ekki endilega augljósar meðan á henni stendur, 

heldur getur komið fram seinna á ævinni (Dubowitz, 2000). Í vanrækslumálum gætu 

komið upp árekstrar milli starfsmanna og nefndarmanna varðandi hvernig inngrip eiga að 

vera. Hugsanlegt er að starfsmenn telji að inngripin þurfi að vera árangursrík því þeir 

þekkja orsök og afleiðingar vanrækslu en nefndarmenn telji ekki jafnmikla þörf á eins 

viðamiklum afskiptum. Þetta gæti skýrt, að nefndarmenn telja þennan málaflokk ekki eins 

erfiðan og starfsmenn telja hann vera.  

70% starfsmanna eru sammála eða mjög sammála því að það hafi mikil áhrif á 

ákvarðanatöku nefndarinnar ef meirihluti nefndarinnar þekkir persónulega til aðila máls. 

Aðeins 30% nefndarmanna telja slíkt ekki skipta máli. Hins vegar telja 28% nefndarmanna 

að það hafi áhrif á ákvörðun sína að þekkja persónulega til aðila máls. Í sambandi við 
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þetta er rétt að geta þess að 32% nefndarmanna hafa einhvern tímann verið vanhæfir í 

ákvarðanatöku í barnaverndarmáli. Þessi vanhæfni skýrist hugsanlega að einhverju leyti af 

því að hópur nefndarmanna vinnur til dæmis í skólum, leikskólum eða á öðrum stöðum er 

tengjast börnum. Þeir þekkja því of mikið til aðila máls sem getur valdið vanhæfni eins og 

fram kom í kaflanum um núverandi löggjöf um barnaverndarnefndir. Þetta eru ákveðin 

rök fyrir því að stækka ætti umdæmi barnaverndarnefnda og fækka nefndum eins fjallað 

verður um síðar.   

5.5 Álit starfsmanna og nefndarmanna á störfum hvers annars og á 
fyrirkomulagi barnaverndarnefnda 

Meirihluti nefndarmanna (59%) telur sig hafa mikla ánægju eða mjög mikla ánægju af setu 

í barnaverndarnefnd. Aðrir (41%) telja ánægju sína gagnvart því í meðallagi eða litla. 

Nánast sama hlutfall eða 60% segjast hafa mikinn eða nokkuð mikinn áhuga á því að halda 

áfram setu í barnaverndarnefnd á næsta kjörtímabili. Hér þyrfti að skoða hópinn sem er 

ekki ánægður og hvað veldur því. Spurning hvort einhverjum finnist málin erfið og 

nefndarstörfin af þeirri ástæðu ekki ánægjuleg. Hugsanlega getur verið að þeir sem hafa 

setið lengi séu orðnir þreyttir á að sinna þessum málaflokki eða að einhverjir hafi í raun 

ekki haft sérstakan áhuga á barnavernd en sitji í nefndinni af því að þeir hafi áhuga á 

félagsþjónustumálunum sem nefndin sinnir einnig. Margt gæti skýrt óánægjuna og 

ástæður örugglega fjölbreyttar. Áhugavert væri að skoða það frekar með eigindlegri 

rannsókn.  

Í 50% tilvika er nefndin einnig félagsmálanefnd. Nefndarmenn eru almennt mjög 

ánægðir eða ánægðir með að sitja í nefnd sem sinnir fleiri en einum málaflokki (92%). 

Athygli vekur að ánægja meðal starfsmanna er ekki eins mikil þar sem 45% þeirra voru í 

meðallagi ánægðir/óánægðir eða óánægðir með að starfa fyrir slíka nefnd. Spyrja má 

hvort skýra megi óánægju starfsmanna út frá því að nefndarmenn aðgreini ekki 

nægjanlega málaflokkana í sundur. Þeir átti sig ekki alltaf á hvað eigi við hverju sinni en 

það gæti endurspeglast í ómálefnalegri ákvarðanatöku eins og komið verður inn á hér á 

eftir.  

71% nefndarmanna sögðu vinnubrögð starfsmanna mjög góð og 24% sögðu þau góð. 

Aftur á móti eru aðeins 6% starfsmanna sem segja að vinnubrögð nefndarinnar séu mjög 

góð og 47% vilja meina að þau séu í meðallagi eða léleg. Samt sem áður segir rúmur 
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helmingur (59%) starfsmanna að þeir séu almennt ánægðir með að starfa fyrir núverandi 

nefnd, hinir voru í meðallagi eða lítið ánægðir. Meirihluti starfsmanna (53%) telur 

samstarfið við nefndina vera mjög gott en nefndarmenn eru öllu jákvæðari þar sem 79% 

þeirra telur slíkt hið sama gagnvart starfsmönnum.   

Áhugavert er að sjá mun á viðhorfi nefndarmanna og starfsmanna varðandi hvort 

nefndin sé málefnaleg í ákvarðanatöku með hliðsjón af lögum og reglum í barnavernd. 

95% nefndarmanna telja nefndina vera mjög málefnalega eða málefnalega meðan 53% 

starfsmenn telja slíkt hið sama. Þessi munur er athyglisverður og veltir upp þeirri 

spurningu, hvort þetta styðji það sem kom fram í kaflanum um hlutverk og ábyrgð 

starfsmanna. Þar var fjallað um rannsókn sem Anni G. Haugen (2004) gerði, en þar kom 

fram að einhverjum starfsmönnum fyndist nefndarmenn ekki alltaf skilja alvarleika 

barnaverndarmála. Hér væri einnig hægt að tengja inn þá niðurstöðu að 70% 

nefndarmanna telja það hafa áhrif á ákvarðanir hjá nefndinni ef meirihluti nefndarmanna 

þekkir persónulega til aðila máls. Í þeim tilvikum telji starfsmenn að ekki sé alltaf farið 

eftir lögum og reglum.  

Talsverður munur er á afstöðu starfsmanna og nefndarmanna er snertir fjölda 

barnaverndarnefnda. Nefndarmenn höfðu í  56% tilvika ekki velt því fyrir sér hvort fjölga 

eða fækka ætti nefndum eða halda fjöldanum óbreyttum. 23% sögðu samt að fækka ætti 

nefndunum. Starfsmennirnir tóku oftar afstöðu og 44% sögðu að fækka ætti nefndum. 

Barnaverndarstofa á samkvæmt reglugerð nr. 254/1995 að vinna markvisst að því að 

nefndum fækki þannig að fleiri íbúar séu að baki hverri nefnd og hefur nefndunum 

fækkað jafnt og þétt eins og fram kemur í kaflanum um uppbyggingu 

barnaverndarnefnda. Spurning er aftur á móti hvort ekki sé frekari þörf á því að fækka 

nefndum og efla þannig nefndirnar með sérhæfðari nefndarmönnum eins og gert er á 

öðrum Norðurlöndum. Hafa til dæmis eina barnaverndarnefnd í hverju kjördæmi sem er 

samsett af lögfræðingi og fleiri sérfræðingum er hafa sérhæfða þekkingu á málefnum 

barna. Þannig væri líka hægt að minnka tengsl nefndarmanna við aðila máls eins og ætla 

má að séu til staðar í einhverjum tilvikum þar sem fáir íbúar eru að baki hverri nefnd.  

Nefndarmenn voru einnig frekar hlutlausir (50%) í afstöðu sinni gagnvart því 

fyrirkomulagi að pólitískt kjörnir fulltrúar setjist í barnaverndarnefndir. Samt eru 37% 

andsnúnir fyrirkomulaginu. Starfsmenn eru ósammála eða mjög ósammála (70%) 
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fyrirkomulaginu á kjöri á fólki í nefndirnar og enginn, hvorki nefndarmenn né starfsmenn, 

taldi að það skipti máli við val á fólk í nefndir að viðkomandi ætti að vera flokksbundinn í 

stjórnmálaflokki. Þetta er ákveðin vísbending um að stór hluti þátttakenda og þá 

sérstaklega starfsmenn séu ekki sammála að pólitísk stefna eigi að ráða því hverjir taka 

sæti í barnaverndarnefnd, heldur skipti önnur atriði meira máli til dæmis að vera með 

menntun sem tengist barnavernd og að hafa kynnt sér barnaverndarlögin. Það eina sem 

virðist ráða því að fyrirkomulagið er eins og það er kemur til vegna frumvarpsins um fyrstu 

barnaverndarlögin frá 1932. Þar var talið réttast að sveitarstjórnir réðu kjörinu þar sem 

þær sjái um útgjöldin. Þetta sjónarmið virðist hafa haldist í gegnum árin því engar 

breytingar hafa orðið síðan árið 1932 á því hvernig staðið er að vali á fólki í 

barnaverndarnefndir. Fátt virðist benda til þess að rætt hafi verið af einhverri alvöru að 

fara eftir öðru fyrirkomulagi þar sem rannsakandi fann ekkert um slíkt.  

Vert er að huga að því hvort ekki þurfi að endurskoða hvað ráði vali á fólki í 

barnaverndarnefndir og horfa til þess hvað þjóni hagsmunum barnanna í stað þess að 

valið endurspegli pólitíska afstöðu sveitarstjórna. Jafnframt þarf að skoða hversu mikinn 

forgang málaflokkurinn fær innan hvers sveitarfélags með tilliti til útgjalda og stefnu hvers 

flokks sem er við völd hverju sinni.  
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Lokaorð 

Barnaverndarnefndir fara með mikið vald og sú ábyrgð sem nefndarmenn bera er 

gríðarlega mikil og oftast eru miklir hagsmunir í húfi fyrir málsaðila. Ekki má þó gleyma því 

að starfsmenn nefndanna vinna að jafnaði mestu vinnuna í barnavernd. Það eru samt 

nefndirnar sem fara með ákvarðanavaldið í erfiðustu málunum og bera ábyrgð á því að 

starfsmenn nefndanna sinni þeirri vinnu sem þeim er ætlað.  

Allt starf barnaverndarnefnda á að fara eftir lögum og reglum sem setur nefndum og 

starfsmönnum, ákveðinn ramma til að vinna eftir. Sveitarstjórnir þurfa jafnframt að fara 

eftir ákveðnu formi þegar kosið er í barnaverndarnefndir en sumar lagagreinar varðandi 

það eru nokkuð óljósar.  

Barnaverndarnefndir hafa lítið verið rannsakaðar hér á landi. Reyndist rannsakanda 

erfitt að nálgast fræðilegt efni er varðar uppbyggingu þeirra nema þá helst í lögum og 

reglugerðum. Ekkert hefur áður verið skoðað hvernig nefndarmönnum og starfsmönnum 

hefur líkað við þetta fyrirkomulag varðandi vali á fólki í nefndirnar eða þá upplifun 

nefndarmanna af því að gegna eins ábyrgðarmiklu hlutverki og reyndin er.  

Þótt þessi rannsókn sé ákveðnum takmörkunum háð þá má ekki líta fram hjá því að 

hún gefur góðar vísbendingar um þýðið í heild sinni það er að segja alla nefndarmenn í 

barnaverndarnefndum á Íslandi. Jafnframt eru svör starfsmanna mikilvægt innlegg í 

rannsóknina þó úrtakið hafi ekki verið stórt. Þetta er fólkið sem vinnur málin fyrir 

nefndirnar og er án efa með nokkuð fastmótaðar skoðanir á því hvernig 

barnaverndarnefndirnar vinna og hvernig byggja ætti kerfið í kringum barnavernd. 

Jákvætt er að sjá hversu vel nefndarmenn eru menntaðir. Það kom þó á óvart hve 

margir þeirra, sem svöruðu um atvinnu sína, unnu ekki störf tengd börnum. Meirihluti 

nefndarmanna er á miðjum aldri og er fullvíst að almenn reynsla þeirra úr lífinu nýtist 

þeim að einhverju leyti í nefndarvinnunni. Samt sem áður þarf að staldra við þá staðreynd 

að flestir nefndarmenn eru flokksbundnir og eru í nefndum vegna sveitarstjórnarpólitíkur 

en ekki endilega vegna þekkingar sinnar á málefninu sem ætla mætti að gæti skilað 

nefndinni faglegri vinnubrögðum. Áhugavert væri að skoða hvort pólitískar skoðanir 

nefndarmanna hafi áhrif á ákvarðanatöku þeirra í barnaverndarmálum. 
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Ekki tókst að svara því hvort munur væri á bakgrunni nefndarmanna eftir búsetu þar 

sem uppsetning valmöguleika við nokkrar spurningar í spurningalistanum hefðu þurft að 

vera öðruvísi til að hægt væri að gera tölfræðilegan útreikning á því. Vonandi verður það 

samt sem áður skoðað í framtíðinni.  

Eitt aðalatriðið sem fram kom í rannsókninni, sem að mati rannsakanda er nauðsynlegt 

að farið verði í nánari úttekt á, er fyrirkomulagið á vali á fólki í nefndirnar. Mikilvægt er að 

skoða betur hvað það er sem heldur í það fyrirkomulag sem er í dag á skipulagi 

barnaverndarnefnda. Þetta þarf að rannsaka betur og til dæmis að fá fram nánara 

sjónarhorn starfsmanna á því hvernig haga skuli skipulagi í kringum barnavernd, þar sem 

þeir vinna mest alla vinnuna í barnavernd. Starfsmenn eru án efa með ákveðnar skoðanir 

á því fyrirkomulagi sem í dag er á barnaverndarnefndum sérstaklega í ljósi þeirrar 

niðurstöðu að tæpur helmingur starfsmanna telur nefndirnar vera í meðallagi 

málefnalegar eða ómálefnalegar í ákvarðanatöku. Jafnframt telur sama hlutfall 

starfsmanna vinnubrögð nefndanna vera í meðallagi eða léleg. 

Án efa væri einnig fróðlegt að tala við fleiri aðila eins og sveitarstjórnir sem velja 

nefndirnar og bera þann kostnað sem fellur til í kringum barnaverndarnefndir. Álit þeirra 

og afstöðu þarf að fá fram gagnvart barnaverndarnefndum og þeirra starfa sem unnin eru 

í málaflokknum. Hugsanlega væri ákjósanlegt að gera eigindlega rannsókn með viðtölum 

við þessa aðila. Með því væri hægt að fá viðameiri upplýsingar heldur en fengjust með til 

dæmis spurningalista. Samhliða því væri gagnlegt að skoða betur skipulag barnaverndar í 

öðrum löndum og þá sérstaklega á Norðurlöndunum. Þannig mætti sjá hvernig þessum 

málum er hagað annarsstaðar og hvar Íslendingar standa í samanburði við önnur lönd. 

Vafalaust yrði það efni í heila rannsókn.  

Nokkur atriði, sem fram komu í rannsókninni telur rannsakandi að fara þurfi í saumana 

á. Til dæmis ætti að leitast við að hafa jafnara kynjahlutfall í nefndum, þar sem sjónarhorn 

kynjanna geta verið ólík og slíkt gæti verið meiri styrkur fyrir nefndina. Þá þarf að tryggja 

betur að lögum sé fylgt varðandi fjölda nefndarmanna þannig að þeir séu ekki of fáir. 

Einnig eiga nefndir samkvæmt reglum að gera umboð/reglur um verkaskiptingu milli 

nefndar og starfsmanna. Nauðsynlegt er að þessu sé fylgt eftir. Ef þetta er ekki gert er 

hugsanlegt að ákveðin togstreita myndist á samvinnu og hvar mörkin liggi á vinnu nefndar 

og starfsmanna. Síðast en ekki síst verður að tryggja að allir nefndarmenn fái fræðslu á 



Barnaverndarnefndir á Íslandi 

 

95 

 

barnaverndarlögunum og hlutverki nefndanna þegar þeir taka sæti í barnaverndarnefnd. 

Það er ótvírætt hlutverk Barnaverndarstofu að sjá til þess að nefndarmenn fái slíka 

fræðslu. Skortur á fræðslu getur hafa haft þau áhrif að stórt hlutfall starfsmanna taldi 

nefndina ekki vera mjög málefnalega.   

Án efa þarf að fara betur ofan í þau tilmæli í lögum að í nefndum sitji lögfræðingar. 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að barnavernd byggist á lögum og nefndir taka 

afdrifaríkar ákvarðanir. Að hafa lögfróðan mann myndi án efa gera nefndirnar betur í 

stakk búnar til að taka ákvarðanir.  

Á heildina litið var jákvætt að sjá hversu jákvæðir nefndarmenn voru gagnvart hlutverki 

sínu, þeirri vinnu sem fram fer í nefndunum og vinnu starfsmanna. Þetta gefur tilefni til að 

ætla að flestir nefndarmenn í barnaverndarnefndum séu þar til að skila af sér góðri vinnu 

og hafi áhuga á velferð barna. Starfsmenn og nefndarmenn voru samt sem áður með 

talsvert ólíkar skoðanir á ákvarðanatökum í barnaverndarmálum og starfsmenn voru með 

sterkari skoðun heldur en nefndarmenn á því hvernig skipulag barnaverndarnefnda ætti 

að vera. 

Vonandi getur þessi rannsókn orðið innlegg inn í framfarir og þróun í barnavernd og 

hvatning fyrir barnaverndaryfirvöld til að kortleggja betur stöðuna í dag varðandi lög og 

reglur um barnaverndarnefndir. 

 Ekki má gleyma því að börnin eru framtíðin og þar af leiðandi er það hagur þeirra og 

allra í samfélaginu að í barnaverndarnefndir veljist fólk með hugsjón og þekkingu og að 

það hafi velferð barna að leiðarljósi.   
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í heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Spurningalisti. 

 

Áður en þú hefst handa við að svara spurningalistanum eru nokkur atriði sem gott er 

að hafa í huga. 

 

Spurningunum er skipt upp í fjóra mismunandi flokka.  

1. Fyrst eru spurningar sem eru almennt um barnaverndarnefndina sem þú situr í. 

2. Í öðrum flokki eru spurningar er varða þitt álit á störfum nefndarinnar. 

3. Í þriðja flokki koma spurningar um álit þitt á starfi starfsmanns/manna (þeir sem 

sjá um könnun og vinnslu mála). 

4. Í fjórða og seinasta flokknum koma nokkrar spurningar er varða bakgrunn þinn.  

 

Spurningarnar snúast allar um barnaverndarnefndina sem þú situr í. Spurningarnar 

varða eingöngu barnaverndarmál en ekki mál sem falla undir félagsmálanefnd eða aðra 

nefnd sem þú átt hugsanlega sæti í samhliða barnaverndarnefnd.  

 

Lestu spurningarnar vel og þau fyrirmæli sem gefin eru þegar það á við (skáletrað). 

Svaraðu eftir bestu vitund og ef það er eitthvað sem þú telur þig alls ekki geta svarað þá 

skaltu sleppa því að svara viðkomandi spurningu.  
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Almennar spurningar varðandi barnaverndarnefndina sem þú átt sæti í. 

 

1. Hversu margir sitja í nefndinni sem þú átt sæti í ? 

Teldu sjálfa/n þig með en ekki telja varamenn.  
 

 Þrír 

 Fjórir 

 Fimm 

 Sex 

 Sjö eða fleiri 
  

 

2.  Hvernig er kynjaskiptingin?  

Skrifaðu fjölda við hvort kyn fyrir sig. 

 

________ Konur 

________ Karlar 

 

 

3.  Hversu mörgum sveitarfélögum þjónar nefndin? 
 

 Einu 

 Tveimur 

 Þremur 

 Fjórum 

 Fimm 

 Sex 

 Sjö 

 

 

4. Hversu margir íbúar eru að baki barnaverndarnefndinni? 
 

 500-1.500 manns 

 1.500-2.500 manns 

 2.500-4.000 manns 

 4.000-5.000 manns 

 5.000-8.000 manns 

 8.000-20.000 manns 

 20.000 manns eða fleiri 
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5. Hvernig er byggðalagið samsett þar sem barnaverndarnefndin starfar?  
 

 Einungis þéttbýli (þorp/bæir með íbúafjölda yfir 50 manns)  

 Meirihlutinn þéttbýli, minnihluti dreifbýli (þéttbýli með 50 manns eða  

fleiri) 

   Einungis dreifbýli (sveitabæir, íbúakjarnar minni en 50 manns) 

 Meirihlutinn dreifbýli, minnihluti þéttbýli (þéttbýli með íbúafjölda yfir 50 

manns). 

   Annað (tilgreindu): ___________________________________________ 

 

 

6. Sinnir nefndin einnig öðrum málaflokkum? 

 
 Nei, er einungis barnaverndarnefnd. (Svaraðu næst spurningu nr. 8). 

 Já, er einnig félagsmálanefnd. 

 Já, er einnig önnur nefnd (tilgreindu nánar):_____________________ 

                                                                  

 

7. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með að sinna fleiri en einum málaflokki? 
 

 Mjög ánægð(ur) 

 Ánægð(ur) 

 Í meðallagi ánægð(ur)/óánægð(ur) 

 Óánægð 

   Mjög óánægð(ur) 

 

 

8. Hver er staða þín í barnaverndarnefndinni? 
 

 Almennur nefndarmaður 

 Formaður 

 Varaformaður 

 Ritari 

 Annað (tilgreindu): ______________________________ 
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9. Situr þú í fleiri nefndum á vegum sveitarfélagsins heldur en 
barnaverndarnefnd?  

 

 Nei 

 Já:  Hvaða nefnd(um)? (Skrifið):_________________________________ 

 

 

10.  Hvaða kjördæmi tilheyrir barnaverndarnefndin? 
 

 Norðvesturkjördæmi 

 Norðausturkjördæmi 

 Suðurkjördæmi 

 Suðvesturkjördæmi 

 Reykjavíkurkjördæmi suður 

 Reykjavíkurkjördæmi norður 

 

 

11.  Hversu lengi hefur þú setið samfellt í barnaverndarnefnd (kjörtímabilið er 
vanalega 4 ár)?  

ATH: þeir sem hafa setið með hléum í barnavernd sleppa spurningu nr. 11 
og fara yfir í spurningu nr. 12.  

 

 Byrjaði við upphaf seinasta kjörtímabils (árið 2006) 

 Kom inn eftir að kjörtímabilið hófst 

 Tilgreindu mánuð og/eða ár :_________________ 

 Eitt kjörtímabil 

 Tvö kjörtímabil 

 Þrjú kjörtímabil 

 Fjögur kjörtímabil 

 Fimm kjörtímabil 

 Annað (tilgreindu):__________________________________________ 
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12.  Ef þú hefur setið í barnaverndarnefnd með hléum, tilgreindu þá eftirfarandi: 
 

-Heildar árafjöldi í setu í barnaverndarnefnd:_________________________ 

 

-Á hvaða árabili(um) var/voru hléið/hléin (dæmi 2002-2006):____________  
 

 

13.  Hefur þú verið beðinn um að framvísa sakavottorði vegna nefndarsetunnar í 
barnavernd? 

 

 Nei 

 Já: (tilgreindu af hverju):_____________________________ 

 

 

14.  Hefur þér verið kynntur trúnaðareyður um störf nefndarinnar? 
 

 Nei 

 Já 
 

 

15.  Skrifaðir þú undir trúnaðareið þegar þú tókst sæti í nefndinni? 
 

 Nei 

 Já 
 

 

16.  Hver er ástæðan fyrir því að þú situr í barnaverndarnefnd?  
Merkja má við fleiri en einn valmöguleika.  
 

 Ég gaf kost á mér til setu í barnaverndarnefnd 

 Óskað var eftir því við mig að ég tæki sæti í nefndinni fyrir hönd  

stjórnmálaflokks 

 Óskað var eftir því við mig að ég tæki sæti í nefndinni vegna þekkingar 

minnar á barnavernd 

 Þar sem ég hafði setið áður í barnaverndarnefnd var óskað eftir því að ég 

héldi áfram setu í barnaverndarnefnd 

 Annað (tilgreindu):__________________________________________ 
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17.  Hefur þú fengið einhverja fræðslu á barnaverndarstarfi og á hlutverki 
nefndarinnar? 

 

 Nei (svaraðu næst spurningu nr. 21). 

 Já 
 

 

18.  Hver sá um fræðsluna?  
Merktu við allt sem við á. 
 

 Starfsmaður/menn barnaverndarnefndarinnar 

 Starfsmaður Barnaverndarstofu 
 Fyrrverandi nefndarmaður barnaverndarnefndarinnar 

 Annar nefndarmaður í barnaverndarnefndinni 

 Í því námi sem ég hef stundað var fjallað um barnavernd 

 Annað (tilgreindu): ____________________________________ 
 

 

19.  Í hverju fólst fræðslan sem þú fékkst?  
Merktu við allt sem við á.  
 

  Hlutverk barnaverndarnefnda kynnt 

  Farið yfir barnaverndarlögin 

  Farið yfir fundarsköp 

  Farið yfir þau úrræði sem í boði eru í barnaverndarmálum 

  Fræðsla um þroska barna 

  Fræðsla um afleiðingar vanrækslu og ofbeldis gagnvart börnum 

  Annað (tilgreindu): ___________________________________________ 
 

 

20.  Hversu oft hefur þú fengið fræðslu um barnaverndarstörf og hlutverk 
barnaverndarnefnda? 

 Einu sinni 

 Tvisvar sinnum 

 Þrisvar sinnum 

 Fjórum sinnum eða oftar: Hve oft (tilgreindu): ________________  

   Annað (tilgreindu):___________________________________________ 
  

Þeir sem svöruðu spurningu 20 fara næst í spurningu 22. 
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21.  Hefðir þú viljað fá fræðslu á barnaverndarstarfi og hlutverki 
barnaverndarnefnda þegar þú settist í barnaverndarnefndina? 

 

 Nei: Af hverju (tilgreindu): ____________________________________  

 Já:   Af hverju (tilgreindu):_____________________________________ 

 

 

22.  Hversu oft fundar nefndin að jafnaði? 

   Einu sinni á dag (virka daga) 

   Tvisvar til fjórum sinnum í viku 

   Einu sinni í viku  

   Á hálfs mánaðarfresti 

   Einu sinni í mánuði 

   Annan hvorn mánuð eða sjaldnar   

   Annað (tilgreindu):___________________________________________ 

 

 

23.  Situr lögfræðingur í nefndinni? 
 

 Nei (svaraðu næst spurningu nr. 25). 

 Já  

 

 

24.  Hversu miklu eða litlu máli telur þú skipta að hafa lögfræðing í nefndinni? 
 

 Mjög miklu máli 

 Miklu máli 

 Í meðallagi 

 Litlu máli 

 Mjög litlu máli 

 

Ef þú varst að ljúka við að svara spurningu nr. 24. Þá skaltu svara næst spurningu nr. 
26. 
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25.  Hversu mikla eða litla þörf telur þú vera á því að minnstakosti einn 
nefndarmaður sé með lögfræðimenntun? 

 

 Mjög mikla þörf 
 Mikla þörf 

 Í meðallagi 
 Litla þörf 

 Mjög litla þörf 

 

 

26.  Hversu miklu eða litlu máli telur þú skipta að þeir sem sitji í 
barnaverndarnefnd hafi þekkingu á málefnum barna? 

 

 Mjög miklu máli 

 Miklu máli 

 Hlutlaus 
 Litlu máli 

 Mjög litlu máli 

 

 

27.  Hversu miklu eða litlu máli telur þú skipta að þeir sem sitji í 
barnaverndarnefnd hafi ekki gerst brotlegir gagnvart barni/börnum? 

 

 Mjög miklu máli 

 Miklu máli 

 Í meðallagi 

 Litlu máli 

   Mjög litlu máli  
 

Hér á eftir koma spurningar er varða þitt álit á störfum barnaverndarnefndarinnar  

 

28.  Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á því að halda áfram setu í 
barnaverndarnefnd á næsta kjörtímabili? 

 

 Mikinn áhuga 

 Nokkuð mikinn áhuga 

 Í meðallagi 

 Lítinn áhuga 

 Mjög lítinn áhuga 
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29.  Hversu vel eða lítið telur þú þig hafa þekkt til starfa barnaverndarnefnda 
áður en þú tókst fyrst sæti í nefndinni?  

 

 Mjög vel 

 Vel 

 Sæmilega 

 Lítið 

   Mjög lítið 

 

 

30.  Hversu vel eða lítið telur þú þig hafa þekkt barnaverndarlögin nr. 80/2002 
áður en þú tókst fyrst sæti í barnaverndarnefnd? 

 

 Mjög vel 

 Vel 

 Sæmilega 

 Lítið 

 Mjög lítið 

 

 

31.  Svaraðu eftirfarandi spurningum 

 

Mjög 
mikla 

þekkingu 
Mikla 

þekkingu 
Í 

meðallagi 
Litla 

þekkingu 

Mjög 
litla 

þekkingu 

1. Hversu mikla eða litla 
þekkingu telur þú þig hafa 
á málefnum barna til að 
sitja í barnaverndarnefnd?          

      2. Hversu mikla eða litla 
þekkingu telur þú þig hafa 
á hlutverki 
barnaverndarnefnda?          

      3. Hversu mikla eða litla 
þekkingu telur þú þig hafa 
á barnaverndarlögum nr. 
80/2002?          

 
  



Barnaverndarnefndir á Íslandi 

 

108 

 

32.  Merktu við þrjú atriði sem þú telur að skipti mestu máli þegar kemur að því 
að velja fólk til setu í barnaverndarnefnd? 

 

 Eiga sjálf börn 

 Vera með menntun sem tengist börnum (t.d kennari, leikskólakennari, 

uppeldisfræðingur, sálfræðingur eða félagsráðgjafi). 

 Hafa ekki gerst brotlegur gagnvart börnum (ofbeldi, vanræksla,   

kynferðislegt ofbeldi) 

 Aldur  

 Hafa áður setið í barnaverndarnefnd 

 Hafa kynnt sér barnaverndarlögin 

 Vera flokksbundinn í stjórnmálaflokki  

 Annað (tilgreindu):___________________________________________ 

 

 

33.  Hversu mikla eða litla ánægju hefur þú af setu í barnaverndarnefnd? 
 

   Mjög mikla ánægju 

   Mikla ánægju 

   Í meðallagi 

   Litla ánægju 

   Mjög litla ánægju  

 

 

34.  Ef þú hefðir val á setu í annað hvort barnaverndarnefnd eða 
félagsmálanefnd hvora nefndina myndir þú heldur velja? 

 

 Barnaverndarnefnd 

 Af hverju (tilgreindu): _____________________________________ 

 Félagsmálanefnd 

 Af hverju (tilgreindu): _____________________________________ 

 Hef jafn mikinn áhuga á báðum nefndum 

 Af hverju (tilgreindu): _____________________________________ 
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35. Hversu málefnaleg finnst þér barnaverndarnefndin vera í ákvarðanatökum 
með hliðsjón af lögum og reglum í barnavernd? 

 

 Mjög málefnaleg 

 Málefnaleg 

 Í meðallagi 

 Ómálefnaleg 

 Mjög ómálefnaleg 
 

 

36.  Svaraðu eftirfarandi spurningum með já eða nei.  

 

Já Nei 

Hefur þú einhvern tímann lýst þig vanhæfa(n) til að taka 
ákvörðun í barnaverndarmáli? 

  

   Hefur þú einhvern tímann verið beðin(n) um að víkja af 
fundi vegna barnaverndarmáls sem er til umfjöllunar hjá 
nefndinni? 

  

   Hefur barnverndarmál verið til umfjöllunar hjá nefndinni, 
þar sem þú ert aðili máls? 

  

 

 

37.  Í dag eru 30 barnaverndarnefndir á landinu, telur þú þann fjölda nefnda 
hæfilegan? 

 

 Nei, fækka á nefndum 

 Já, hafa nefndarfjölda óbreyttan 

 Nei, fjölga á nefndum 

 Hef ekki myndað mér skoðun á því 
 

 

38.  Hver er afstaða þín varðandi það fyrirkomulag að það séu pólitískt kjörnir 
fulltrúar sem setjast í barnaverndarnefnd? 

 

 Mjög sammála fyrirkomulaginu 

 Sammála fyrirkomulaginu 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála fyrirkomulaginu 

 Mjög ósammála fyrirkomulaginu 
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39. Hvernig eru aðilar máls auðkenndir þegar fjallað er um barnaverndarmál í 
nefndinni? 

 

 Alltaf fjallað um mál með nöfnum og/eða frekari persónuupplýsingum 

 Oftast fjallað um mál með nöfnum og/eða frekari  persónuupplýsingum 

 Sjaldnast notast við nöfn og/eða frekari persónuupplýsingar 

 Aldrei notast við nöfn og/eða frekari persónuupplýsingar 

 Notast er við málsnúmer 

 Annað (tilgreindu): _________________________________________ 

 

 

40.  Hvernig telur þú réttast að auðkenna mál? 
 

 Alltaf með réttum nöfnum málsaðila og frekari persónuupplýsingum 

 Einungis með nöfnum og aldri 

 Einungis með kennitölum 

 Einungis með málsnúmerum 

 Annað (tilgreindu):__________________________________________ 

 

 

41.  Hefur þér verið ógnað, hótað eða þú verið beitt(ur) ofbeldi vegna setu 
þinnar í barnaverndarnefnd? 

Merktu við allt sem á við um þig. 
 

 Já, mér hefur verið ógnað 

 Já, mér hefur verið hótað 

 Já, ég hef verið beitt(ur) ofbeldi 

 Nei, hef ekki þurft að sæta neinu af ofantöldu.  

 

 

42.  Veist þú til þess að öðrum nefndarmanni hafi verið hótað, ógnað og/eða 
beittur ofbeldi vegna setu sinnar í nefndinni? 

Merktu við allt sem á við. 
 

 Já, verið ógnað 

 Já, verið hótað 

 Já, verið beittur ofbeldi 

 Nei, veit ekki til þess.  
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43.  Hefur hótun, ógnun og/eða ofbeldi gagnvart nefndarmanni í nefndinni, 
einhvern tímann haft áhrif á ákvarðanatöku nefndarinnar? 

 

 Nei, Slíkt hefur aldrei komið upp 

 Já, ákveðið var að grípa til aðgerða 

 Já, ákveðið var að loka máli 

 Já, ákveðið var að fresta afgreiðslu máls 

 Nei, hafði engin áhrif á afgreiðslu máls 

 Annað (tilgreindu): ________________________________________ 

 

 

44.  Hefur þú kynnt þér handbók barnaverndarnefnda sem gefin er út af 
Barnaverndarstofu? 

 

 Já 

 Nei 

 

 

45.  Hvers konar ákvarðanir telur þú að nefndin eigi erfiðast með að taka?   
Merktu við þrjú atriði 

 Úrræði með samþykki foreldra 

 Úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns 

 Úrræði án samþykkis foreldra 

 Úrskurður barnaverndarnefndar um vistun barns utan heimilis 
 Ákvörðun um að vísa máli til dómsstóls með tillögu um vistun barns 

utan heimilis 

 Ákvörðun um að vísa máli til dómstóls með tillögu um forsjársviptingu 

 Úrræði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna 

 Neyðarráðstafanir 

 Í umgengnismálum sem koma frá sýslumanni 

 Umsagnarmál vegna umsóknar um að gerast fósturforeldrar 

 Umsagnarmál vegna umsóknar um forsamþykki fyrir ættleiðingu barna 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 
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46.  Hvers konar ákvarðanir telur þú að þú eigir erfiðast með að taka?  
Merktu við þrjú atriði 

 Úrræði með samþykki foreldra 

 Úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns 

 Úrræði án samþykkis foreldra 

 Úrskurður barnaverndarnefndar um vistun barns utan heimilis 
 Ákvörðun um að vísa máli til dómsstóls með tillögu um vistun barns 

utan heimilis 

 Ákvörðun um að vísa máli til dómstóls með tillögu um 
forsjársviptingu 

 Úrræði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna 

 Neyðarráðstafanir 

 Í umgengnismálum sem koma frá sýslumanni 

 Umsagnarmál vegna umsóknar um að gerast fósturforeldrar 

 Umsagnarmál vegna umsóknar um forsamþykki fyrir ættleiðingu 
barna 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 

 

 

47.  Í hvaða málaflokkum telur þú að barnaverndarnefndin eigi erfiðast með að 
taka ákvarðanir í?   Merktu við þrjú atriði 

 Mál er varða andlegt ofbeldi á börnum 

 Mál er varða líkamlegt ofbeldi á börnum 

 Mál er varða kynferðislegt ofbeldi á börnum 

 Mál er varða vanrækslu á börnum 

 Mál er varða afbrot barna 

 Mál er varða vanhæfni eða framferði foreldra 

 Mál er varða börn er stofna lífi sínu eða annarra í hættu með eigin  
hátterni/líferni 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 
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48.  Í hvaða málaflokkum átt þú erfiðast með að taka ákvarðanir í? 
Merktu við þrjú atriði  
 

 Mál er varða andlegt ofbeldi á börnum 

 Mál er varða líkamlegt ofbeldi á börnum 

 Mál er varða kynferðislegt ofbeldi á börnum 

 Mál er varða vanrækslu á börnum 

 Mál er varða afbrot barna 

 Mál er varða vanhæfni eða framferði foreldra 

 Mál er varða börn er stofna lífi sínu eða annarra í hættu með eigin 
hátterni/líferni 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 

 

 

49.  Í hvaða málum, út frá stöðu foreldra, telur þú að barnaverndarnefndin eigi 
erfiðast með að taka ákvarðanir í?  

 

 Foreldri/foreldrar í áfengis og/eða vímuefnaneyslu 

 Foreldri/foreldrar er/eru þroskaskert/ir 

 Foreldri/foreldrar með geðrænan sjúkdóm 

 Foreldri/foreldrar hefur/hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað 

 Foreldri/foreldrar eiga ekki við neitt af ofantöldu 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 

 

 

50.  Í hvaða málum, út frá stöðu foreldra, átt þú erfiðast með að taka ákvarðanir? 
 

 Foreldri/foreldrar í áfengis og/eða vímuefnaneyslu 

 Foreldri/foreldrar er/eru þroskaskert/ir 

 Foreldri/foreldrar með geðrænan sjúkdóm 

 Foreldri/foreldrar hefur/hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað 

 Foreldri/foreldrar eiga ekki við neitt af ofantöldu 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 
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51.  Hvenær færð þú að sjá dagskrá fyrir barnaverndarnefndarfundi? 
 

 6-7 dögum fyrir fund 

 4-5 dögum fyrir fund 

 2-3 dögum fyrir fund 

 Daginn fyrir fund 

 Samdægurs, fyrir fund. 

 Á fundinum sjálfum 

 Annað (tilgreindu): ________________________________________ 

 

 

52.  Hvernig færð þú upplýsingar um þau mál sem eru til umfjöllunar á fundum 
barnaverndarnefndarinnar sem þú situr í? Merktu við allt sem við á. 

 

 Ég fæ sendar upplýsingar/greinagerð(ir) um málið/málin áður en 
fundur er haldinn 

 Ég fæ afrit af upplýsingum/greinagerð(um) á fundum sem ég síðan les 

sjálf(ur)  

 Upplýsingar/greinagerðir eru lesnar upp fyrir fundarmenn á fundum 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 

 

 

53.  Finnst þér þú fá nægan tíma til að kynna þér málin áður en til ákvarðanatöku 
kemur? 

 Alltaf  

 Oftast 

 Sjaldan 

 Aldrei 
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54.  Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

Mjög 
sammála 

Samm
ála 

Hlutla
us 

Ósamm
ála 

Mjög 
ósammála 

      Ég tel að það hafi mikil 
áhrif á ákvörðun mína í 
barnaverndarmáli ef ég 
þekki persónulega til aðila 
máls 

     

 
     

Ég tel að það hafi mikil 
áhrif á ákvarðanatöku 
barnaverndarnefndarinnar 
ef meirihlutinn í nefndinni 
þekkir persónulega til aðila 
máls 

     

 
     

Ég tel mig hafa mikil áhrif 
í ákvarðanatökum í 
barnaverndarmálum sem 
eru til umfjöllunar hjá 
nefndinni 

     

 
     

Ég vil hafa mikil áhrif á 
ákvarðanatöku í 
barnaverndarmálum 

     

 
     

Ég tel mig vera mjög 
sjálfstæða(n) í 
ákvarðanatöku í 
barnaverndarmálum 

     

 
     

Ég tel mig vera mjög 
örugga(n) með þá ákvörðun 
sem ég tek í 
barnaverndarmálum 

     

  



Barnaverndarnefndir á Íslandi 

 

116 

 

55.  Hversu sýnileg finnst þér staða barnanna vera í upplýsingum/greinagerðum 
sem gerðar eru af starfsmönnum nefndanna og eru til umfjöllunar hjá 
nefndinni? 

 

 Mjög sýnileg 

 Fremur sýnileg 

 Í meðallagi 

 Fremur ósýnileg 

 Mjög ósýnileg 

 

 

Hér á eftir koma spurningar er varða vinnu starfsmanna barnaverndarnefnda. 

 

56.  Hefur barnaverndarnefndin sem þú situr í gefið út sérstakt umboð/reglur til 
starfsmanna barnaverndarnefndanna sem felur í sér í hverju starf þeirra er 
fólgið? 

 

 Já 

 Nei (svaraðu næst spurningu nr. 59). 

 

 

57.  Hefur þú kynnt þér umboðið/reglurnar sem gefið var út til starfsmanna 
barnaverndarnefndarinnar? 

 

 Já 

 Nei (svaraðu næst spurningu 59). 

 

 

58.  Hversu fullnægjandi eða ófullnægjandi telur þú umboðið/reglurnar vera sem 
starfsmenn barnaverndarnefndanna hafa? 

 

 Fullnægjandi 

 Í meðallagi 

 Ófullnægjandi 

 Starfsmenn ættu ekki að hafa sér umboð/reglur 
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59.  Hvaða menntun telur þú að skipti mestu máli að starfsmenn 
barnaverndarnefndanna sem sjá um könnun og vinnslu mála, hafi? 

 

 Félagsráðgjafamenntun 

 Sálfræðimenntun 

 Uppeldisfræðimenntun 

 Kennaramenntun 

 Lögfræðimenntun 

 Annað (tilgreindu): ___________________________________________ 
 

 

60.  Situr starfsmaður/starfsmenn barnaverndarnefndarinnar fundi hjá 
barnaverndarnefnd? 

 

 Já, alltaf allan fundinn 

 Já, alltaf en ekki allan fundinn 

 Nei, ekki alltaf 

 Nei, aldrei 
 

 

61.  Hvernig telur þú samstarfið á milli barnaverndarnefndarinnar sem þú situr í 
og starfsmanns/starfsmannanna vera? 

 

 Mjög gott samstarf 

 Gott samstarf 

 Í meðallagi 

 Slæmt samstarf 

 Mjög slæmt samstarf 

 

  

62.  Hversu miklu/litlu máli telur þú það skipta að samstarfið milli 
barnaverndarnefndarinnar og starfsmanns/starfsmanna sé gott? 

 

 Mjög miklu máli 

 Miklu máli 

 Í meðallagi 

 Litlu máli 

 Mjög litlu máli 
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63.  Hvað finnst þér skipta mestu máli í samstarfi milli barnaverndarnefndarinnar 
og starfsmanna hennar? 

 

 Fundir með reglulegu millibili 

 Góðar greinagerðir 

 Persónuleg vinátta 

 Annað (tilgreindu):_________________________________________ 

 

 

64.  Hvernig eru vinnubrögð starfsmanns/starfsmanna nefndarinnar? 
 

 Mjög góð 

 Góð 

 Í meðallagi 

 Léleg 

 Mjög léleg 

 

 

Hér á eftir koma nokkrar bakgrunnsspurningar um þig 

 

65.  Kyn? 
  

 Karl 

 Kona 

 

 

66.  Fæðingarár :___________ 

 

 

67.  Hver er hjúskaparstaða þín? 
 

 Einhleyp/einhleypur 

 Í föstu sambandi en ekki sambúð 

 Í sambúð 

 Gift/kvæntur 

 Fráskilin/n 

 Ekkja/ekkill  
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68.  Átt þú börn? 
Teldu með stjúpbörn og fósturbörn 
 

 1. Nei 

 2.  Já 
  2a) Fjöldi barna : _____________ 
  2b) Fjöldi barna 0-18 ára sem eru með lögheimili á þínu heimili: ___ 

 

 

69.  Hver er menntun þín?  
Merktu við allt sem við á 

 

 Grunnskólaprófi  

 Stúdentsprófi 

 Iðnskólaprófi   

 Tækniskólaprófi 

 Vélskólaprófi/stýrimannaprófi 

 Bændaskólaprófi 

 BS, BA, eða BEd gráða 
   tilgreindu fag  ___________________________________________ 

 MA, MS, M.ed prófi 
  tilgreindu fag ____________________________________________ 

 Doktorsgráða 
  tilgreindu fag: ___________________________________________ 

 Annað (tilgreindu): _____________________________________ 
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70.  Staða?  
 

 Er með atvinnu 

  Núverandi atvinna (skrifið): ____________________________ 
   Er í fullu starfi 
   Er í hlutastarfi 

   Er í námi samhliða vinnu 
 Vinn ekki utan heimilis 

 Stunda nám (ekki samhliða vinnu) 

 Er atvinnulaus 

 Er á örorkulífeyrisgreiðslum 

 Er á eftirlaunum 

 Annað (tilgreindu):___________________________________________ 

 

 

71.  Ert þú flokksbundin í sveitarstjórnapólitík? 
 

 Nei 

 Já 

 

 

 

Takk fyrir að svara spurningalistanum. 
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Fylgiskjal 2. Kynningarbréf. 

 

Háskóli Íslands 9. september 2009 

 

Ágæti viðtakandi 

  

Ég heiti Arndís Tómasdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Um þessar mundir vinn ég að meistaraverkefninu mínu er fjallar um 

barnaverndarnefndir á Íslandi.  

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á upplifun nefndarmanna í barnavernd og 

starfsmanna sem starfa næst nefndunum, um hvað sé gott og hvað mætti betur fara í 

utanumhaldi um nefndirnar, fræðslu, kunnáttu, setu í nefndum og því starfi sem 

nefndirnar sinna. Einnig er ætlunin að fá fram styrk- og veikleika á uppbyggingu 

barnaverndarnefnda eins og tilgreint er um í lögum.  

Ég vonast til að niðurstöður sem fást úr rannsókninni geti nýst þeim sem standa að 

barnaverndarnefndum við að efla og styrkja nefndirnar, nefndarmenn og starfsmenn. Það 

skilar sér síðan vonandi til þeirra sem eiga mestu hagsmuni að gæta í barnaverndarmálum 

það er að segja til barnanna og forsjáraðila þeirra.  

Þátttakendur í rannsókninni eru allir þeir sem sitja í barnaverndarnefndum á Íslandi 

hvort sem nefndin starfar ein og sér eða er samsett með félagsmálanefnd, og verður þú 

því sjálfkrafa ein/einn af þátttakendunum. Jafnframt fær æðsti starfsmaður, hverrar 

barnaverndarnefndar, annan spurningalista sem henni/honum er ætlað að svara um störf 

barnaverndarnefnda.  

Rannsóknin er nafnlaus og því verður ekki hægt að rekja svör til svarenda þegar unnið 

verður úr gögnum. Ekki er vitað um neina áhættu af því að taka þátt. Ekki er um beinan 

ávinning að ræða fyrir þig sem þátttakanda en ætla má að með þátttöku skili það sér í 

marktækari niðurstöðum í rannsókninni. Rétt er að geta þess að rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar.  

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður hér á landi svo vitað sé til og ef allt 

gengur að óskum mun skýrsla með niðurstöðum liggi fyrir í desember næstkomandi.  
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Það tekur um það bil 20-25 mínútur að svara spurningalistanum sem þú setur 

síðan í meðfylgjandi umslag og kemur í næsta póstkassa eða pósthús ófrímerkt fyrir 21. 

september næstkomandi. 

Mín von er sú að þú sjáir þér fært að taka þátt og með því að fylla út spurningalistann 

og senda hann til baka ertu sjálfkrafa búin að samþykkja þátttöku en að sjálfsögðu er þér 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er.  

Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir vakna þá er þér velkomið að hafa 

samband við mig í síma 863-9649 eða senda mér tölvupóst á netfangið art2@hi.is. Einnig 

getur þú haft samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar sem er Anni G. Haugen, lektor 

við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, í síma 525-4197 eða í gegnum tölvupóst á 

annihaug@hi.is. 

 

 

Með þakklæti og von um jákvæð viðbrögð  

Arndís Tómasdóttir  

Tjaldhólum 26 

800 Selfoss 

 
Situr þú ekki í barnaverndar/félagsmálanefnd? 

Þar sem örar breytingar geta átt sér stað á skipan nefnda hjá sveitarfélögum er hugsanlegt að 

einhver fái þennan spurningalista sendan en sitji ekki lengur í barnaverndar/félagsmálanefnd. Ef 

þú hefur af þeim sökum eða af einhverjum öðrum ástæðum fengið þessa rannsókn senda og þú 

situr ekki í þessum nefndum ertu vinsamlegast beðin afsökunar á því og óskar undirrituð eftir því 

að þú endursendir rannsóknina óútfyllta með hakað í dálkinn hér að neðan og skrifir nafn þitt og 

heimilisfang, eða hafir samband í síma eða tölvupóst sem tilgreindur er hér á undan.  

 

Sit ekki í barnaverndar/félagsmálanefnd  
Nafn:__________________________________________________________________ 

Heimilisfang: ___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3. Ítrekunarbréf. 

 

Háskóli Íslands, 23. september 2009 

 

Ágæti viðtakandi 
 

Þann 7. september sl. sendi ég bréf þar sem ég óskaði eftir að þú myndir svara 

spurningalista, er varðar barnaverndarnefndina sem þú átt sæti í og senda hann aftur til 

baka fyrir 21. september sl.  

Ef þú hefur nú þegar svarað spurningalistanum, þá langar mig að þakka þér kærlega 

fyrir þátttökuna og met ég framlag þitt mikils.  

Ef þú hefur hins vegar ekki enn svarað listanum þá ítreka ég bón mína við þig um að 

taka þátt og senda mér listann fyrir 6. október nk. Með þátttöku þinni gefur þú 

rannsókninni aukið vægi og niðurstöðurnar verða marktækari. Ég vil þó einnig geta þess 

að þér er frjálst að taka þátt og ef það eru einhverjar spurningar sem þú treystir þér ekki 

eða villt ekki svara, þá er þér velkomið að sleppa þeim. 

Ef einhverjar spurningar vakna hjá þér þá máttu gjarnan hafa samband við mig í síma 

863-9649 eða senda mér tölvupóst á art2@hi.is. Einnig getur þú haft samband við 

leiðbeinandann minn, Anni G. Haugen lektor, við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, í 

síma 525-4197 eða í gegnum tölvupóst á annihaug@hi.is. 

  

 

Virðingarfyllst 

_____________________________ 

Arndís Tómasdóttir 

Tjaldhólum 26 

800 Selfoss 
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