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1 Inngangur 
Sú meginregla hefur verið við lýði hérlendis að forsjá barna skuli vera í höndum 

foreldra þeirra. Byggir reglan á þeim grunni að það sé börnum fyrir bestu að alast upp 

hjá kynforeldrum sínum. Af athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

barnaverndarlögum nr. 80/20021, má ráða að lögin eru byggð á því að fjölskylda barns 

gegni lykilhlutverki við uppeldi þess.2 Barnaverndarstarf er því fyrst og fremst miðað 

við að styrkja það hlutverk. Samkvæmt 1. gr. bvl. er það markmið laganna að tryggja 

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

hættu fái nauðsynlega aðstoð. Í því felst einkum, í samræmi við framangreinda 

grundvallarreglu, að reyna skal almenn úrræði til stuðnings viðkomandi fjölskyldu 

áður en gripið er til annarra og íþyngjandi úrræða. Nái foreldrar hins vegar ekki að 

tryggja velferð barna sinna er komið að barnaverndinni að grípa til úrræða til verndar 

þeim. Ráðstöfun barns í fóstur er dæmi um slíkt úrræði sem barnarverndaryfirvöld 

geta gripið til. Í því felst nánar tiltekið sértæk ráðstöfun sem einungis er beitt þegar 

mikill vandi steðjar að barni eða fjölskyldu þess.   

Barnaverndarnefndir á Íslandi sjá að stærstum hluta um framgang fósturmála sem 

upp koma og auk annarra barnaverndaryfirvalda sjá þær um eftirlit með aðbúnaði og 

líðan fósturbarna í vistun og umsjáraðilum þeirra.3 Um markmið eftirlits 

barnaverndarnefnda er fjallað í a. til d. liðum 1. mgr. 89. gr. a. bvl. og er því í fyrsta 

lagi ætlað að tryggja að fyrirkomulag úrræða og framkvæmd vistunar barna utan 

heimilis sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða, staðla og reglna samkvæmt 

ákvæðum laga þessara. Í öðru lagi er því ætlað að tryggja að ráðstöfun nái tilgangi 

sínum og að réttindi barna séu virt, í þriðja lagi að auka gæði úrræða og stuðla að 

umbótum og að lokum að safna upplýsingum um vistun barna utan heimilis, þörf fyrir 

úrræði, nýtingu, árangur og þróun. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um fósturráðstafanir hér á landi og reynt að varpa 

ljósi á framkvæmd eftirlits barnaverndar með fósturbörnum með tilliti til 

lagabreytingar auk afstöðu fósturbarna til eftirlits. Í 2. kafla verður fjallað um 

mismunandi tegundir fósturs og fóstursamninga og í 3. kafla eru settar fram nokkrar 

tölulegar upplýsingar varðandi fósturbörn. Fósturforeldrar gegna mjög mikilvægu 

hlutverki við fósturráðstafanir og verða helstu skyldur þeirra og réttindi rakin í 4. 

                                                
1 Hér eftir skammstafað bvl. 
2 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1810. 
3 Helga Fríður Garðarsdóttir: Fósturráðstafanir barna, umfang og fagmennska., bls. 7.  
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kafla auk stuttrar umfjöllunar um umgengni kynforeldra. Fjallað verður um 

eftirlitsaðila í 5. kafla en í 6. kafla verður rætt um sjálfa framkvæmd eftirlits með 

fósturbörnum. Í 7. kafla verður gerð grein fyrir réttarstöðu fósturbarna og fjallað 

verður um reynslu þeirra af fóstri í 8. kafla. Að endingu verða helstu niðurstöður 

dregnar saman í kafla 9.   

  

2 Um ráðstöfun barna í fóstur   

2.1 Almennt um hugtakið fóstur 

Fóstur barna er elsta barnaverndarráðstöfunin og er enn mikið notuð þótt óhætt sé að 

segja að ráðstöfunin hafi tekið þó nokkrum breytingum í gegnum tíðina. 

Ráðstöfuninni hefur verið lýst sem einu af helstu einkennum barnaverndar þar sem 

leitast er við að bæta hag barna og stöðu þeirra í erfiðum aðstæðum, með því að koma 

þeim fyrir á fósturheimilum.4  

Um ráðstöfun barna í fóstur er fjallað í XII. kafla barnaverndarlaga, og reglugerð 

nr. 804/2004, um fóstur. Markmið ráðstöfunar barns í fósturs er að tryggja barni 

uppeldi og umönnun innan fjölskyldu svo sem best hentar þörfum þess, sbr. 3. mgr. 

65. gr. bvl. Markmið barnaverndaryfirvalda með vistun eða fóstri barns er ennfremur 

það eitt að tryggja með sem bestum hætti hagsmuni barns sem um lengi eða skemmri 

tíma á þess ekki kost að alast upp hjá foreldrum sínum.5 Með fóstri er í 

barnaverndarlögum átt við að barnaverndarnefnd feli sérstökum fósturforeldrum 

umsjá barns í a.m.k. þrjá mánuði, við tilteknar aðstæður sem taldar eru upp í a. til d. 

lið 1. mgr. 65. gr. bvl.6  

Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 65. gr. bvl. getur verið um tvenns konar fóstur að 

ræða, annars vegar varanlegt fóstur og hins vegar tímabundið. Í raun er þó um þrjár 

gerðir fósturs að ræða þar sem 4. mgr. 65. gr. bvl. hefur að geyma úrræði er nefnist 

styrkt fóstur, sbr. 3. tölul. 3. gr. reglugerðar nr. 804/2004. Verður nú verður fjallað um 

mismunandi tegundir fósturs og fóstursamninga. 
                                                
4 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…”, bls. 13-15. 
5 Staðlar fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda, bls. 11. 
6 Í fyrsta lagi er um að ræða þau tilvik þegar foreldrar hafa afsalað sér forsjá eða umsjá og samþykkt 
fósturráðstöfun, sbr. a-liður 1. mgr. 65. gr. bvl., í öðru lagi við uppkvaðningu úrskurðar um heimild til 
að fóstra barn utan heimilis liggi samþykki foreldra og barns eftir atvikum ekki fyrir, sbr. b-liður sömu 
lagagreinar, í þriðja lagi þau tilvik þegar foreldrar hafa verið sviptir forsjá með dómi, sbr. c-liður 1. 
mgr. 65. gr. bvl., í fjórða lagi sé barn forsjárlaust vegna andláts forsjáraðila, sbr. d-lið 1. mgr. 65. gr. 
bvl., og að lokum ef barn kemur til landsins án forsjáraðila og er í umsjá barnaverndarnefndar eða fær 
hæli eða dvalarleyfi hér á landi, sbr. e-liður 1. mgr. 65. gr. bvl. 
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2.1 Tímabundið fóstur 

Með 33. gr. laga nr. 80/2011, um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002, með 

síðari breytingum voru lögfest ákvæði um tímabundið fóstur til samræmis við ákvæði 

3. gr. reglugerðar nr. 804/2004, um fóstur, sbr. nú 5. og 6. mgr. 65. gr. bvl. 

Samkvæmt síðastnefndu lagagreininni er tímabundið fóstur úrræði sem unnt er að 

nota þegar ætla má að barn snúi aftur á sitt upprunalega heimili, þ.e. ef talið er að 

aðstæður sem eru tilefni fóstursins muni breytast til batnaðar. Barn mun því geta 

snúið aftur til foreldra sinna án verulegrar röskunar á högum þess. Þetta úrræði er 

einnig heimilt að nota ef áætlað er að annað úrræði taki við innan afmarkaðs tíma, t.d. 

vistun á meðferðarheimili, sbr. 5. málsl. 2. mgr. 65. gr. bvl. og 1. mgr. 2. tölul. 3. gr. 

reglugerðar nr. 804/2004 um fóstur.   

Markmið tímabundins fóstur er að skapa aðstæður svo barn og foreldrar þess fái 

nauðsynlega aðstoð til að barn geti snúið aftur heim til foreldra sinna, sbr. 2. mgr. 2. 

tölul. 3. gr. reglugerðar nr. 804/2004. Barnaverndaryfirvöld skulu endurskoða 

ráðstöfun barns í tímabundið fóstur reglulega og vinna markvisst að því að barn geti 

sameinast foreldrum sínum á ný.7 

Samkvæmt 6. málsl. 2. mgr. 65. gr. bvl. skal tímabundið fóstur vara að hámarki 

tvö ár samanlagt, nema „í algerum undantekningartilvikum þegar það þjónar 

hagsmunum barns“, líkt og segir í ákvæðinu. Vísbendingu um túlkun ákvæðisins og 

þar með hvaða tilvik heyri til undantekninga samkvæmt því er að finna í 

lögskýringargögnum. Í athugasemd með 32. gr. frumvarps þess er varð að 33. gr. laga 

nr. 80/2011, um breytingu á lögum nr. 80/2002 um barnavernd, kemur fram að 

tveggja ára hámarkstími tímabundins fósturs, nema í algerum 

undantekningartilvikum, sé í samræmi við markmið með tímabundnu fóstri og þá 

kröfu að leitast skuli við að tryggja stöðugleika í lífi barns og að sem minnst röskun 

verði á högum þess, en sú krafa birtist m.a. í 2. mgr. 67. gr. bvl.8 Hafi því verið 

sérstaklega mikilvægt að taka fram í lögum að tímabundið fóstur skuli ekki vara 

lengur en í tvö ár samanlagt nema í algerum undantekningartilvikum.9 Bent er á að 

                                                
7 Helga Fríður Garðarsdóttir: Fósturráðstafanir barna, umfang og fagmennska., bls. 11.  
8 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 38 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
9 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 38 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Ákvæði þess efnis er hins vegar að 
finna í 2. mgr. 23. gr. reglugerðar nr. 804/2004, en þar segir: „Ekki skal gera samning um tímabundið 
fóstur til lengri tíma en eins árs í senn. Ekki skal endurnýja samning um tímabundið fóstur oftar en einu 
sinni nema í algerum undantekningartilvikum. 
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foreldrar kunni að samþykkja tímabundið fóstur til eins árs í senn, frekar en að afsala 

sér forsjá og samþykkja ráðstöfun barns í varanlegt fóstur. Við mat á því verði þó 

hagsmunir og þarfir barnsins í fyrirrúmi en ekki afstaða foreldris.10 

 

2.2 Varanlegt fóstur 

Með varanlegu fóstri er átt við að fóstur haldist þar til forsjárskyldur falla niður 

samkvæmt lögum, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 65. gr. bvl. og 4. tölul. 3. gr. reglugerðar nr. 

804/2004. Samkvæmt því fellur varanlegt fóstur niður við 18 ára aldur barns og er 

þetta úrræði notað þegar fyrirsjáanlegt þykir að ekki verið unnt að bæta aðstæður 

barns með öðrum hætti.11 Markmið varanlegs fósturs er að fósturbarn aðlagist og 

tilheyri fósturfjölskyldu með sama hætti og um eigið barn fósturforeldra væri að ræða, 

sbr. reglugerð nr. 532/1996 um ráðstöfun barna í fóstur. Reynt er að tryggja barni til 

frambúðar umönnun, öryggi og stöðugleika innan fósturfjölskyldu, sbr. 4. málsl. 4. 

tölul. 3. gr. reglugerðar nr. 804/2004. Við ráðstöfun barns í varanlegt fóstur er 

aðaláhersla lögð á aðlögun og vinnu innan fósturfjölskyldu þar sem barn mun ekki 

snúa aftur til kynforeldra sinna og eru markmið ráðstöfunarinnar því ólík því sem á 

við um tímabundið fóstur. Fram kemur í athugasemdum með XII. kafla frumvarps 

þess er varð að lögum nr. 80/2002 að reynt sé að draga úr þeim mun sem gerður er á 

tímabundnu og varanlegu fóstri og lögð áhersla á að taka afstöðu til þess hverju sinni 

með tilliti til hagsmuna og þarfa barnsins.12  

Áður en gerður er samningur um varanlegt fóstur skal kanna hvort aðstæður á 

væntanlegu fósturheimili henti þörfum og hagsmunum barns. Það er gert með 

svokölluðu reynslufóstri sem skal að jafnaði ekki vera lengra en þrír mánuðir en aldrei 

lengri en eitt ár, sbr. 4. málsl. 2. mgr. 65. gr. bvl. og 5. tölul. 3. gr. reglugerðar nr. 

804/2004 um fóstur.  

 

2.3 Styrkt fóstur 

Með 4. mgr. 65. gr. bvl. var lögfest nýmæli er gerir ráð fyrir sértækum 

fósturráðstöfum. Úrræðið, sem nefnist styrkt fóstur, nær til þeirra tilvika þegar barn á 

við verulega hegðunarerfiðleika að stríða vegna geðrænna, tilfinningalegra og annarra 

slíkra vandamála og nauðsynlegt þykir að koma barninu í umönnun og þjálfun á 

                                                
10 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 38-39 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
11 Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.  
12 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1858. 
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fósturheimili í stað þess að vista það á stofnun, sbr. 4. mgr. 65. gr. bvl., enda séu fyrir 

því uppfyllt skilyrði skv. 79. gr. bvl., sbr. 2. málsl. 1. mgr. 3. tölul. 3. gr. reglugerðar 

nr. 804/2004.13 Ekki er gert ráð fyrir að ráðstöfun í styrkt fóstur standi í meira en eitt 

ár en í sérstökum tilvikum getur Barnaverndarstofa veitt leyfi til að endurnýja 

samning um styrkt fóstur, sbr. 2. mgr. 23. gr. reglugerðar nr. 804/2004.14 

Mælt skal fyrir um þjálfun barns og sérstaka umönnun í tiltekinn tíma og 

markmiðið með styrktu fóstri er að reyna að koma til móts við sérstakar þarfir 

barnsins með sérstakri umönnun. Reynt er að aðstoða barn við að ná tökum á 

vandamálum sínum og veita því, og foreldrum þess ef við á, nauðsynlegan stuðning til 

þess að það geti snúið aftur til foreldra sinna og lifað heilbrigðu lífi innan 

samfélagsins að fóstri loknu. Markmiðin með styrktu fóstri eru víðtækari en með 

fóstri almennt, þ.e. sem grundvallað er eingöngu á 1. mgr. 65. gr. bvl. og er með 

styrktu fóstri stefnt að því að fóstur geti að einhverju eða öllu leyti komið í stað 

vistunar barns á heimili eða stofnun.15 

Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í styrkt fóstur skal greiða sjöfaldan 

barnalífeyri með barninu ákvarðaðan af Tryggingastofnun ríkisins hverju sinni16 auk 

þess sem ríkið skal greiða allt að tífaldan barnalífeyri til viðbótar, skv. 7. gr. 

verklagsreglna um styrkt fóstur, sbr. 4. mgr. 65. gr. bvl.17   

 

2.4 Fóstursamningur 

Áður eða um leið og barn fer í fóstur er viðkomandi barnaverndarnefnd skylt í öllum 

tilvikum að gera skriflegan fóstursamning. Barnaverndarnefnd ber að tilkynna 

Barnaverndarstofu um gerð samnings og lok fósturs þar sem Barnaverndarstofa 

heldur skrá yfir börn í fóstri, sbr. 73. gr. bvl. Um fóstursamning er fjallað í 21. gr. 

reglugerðar nr. 804/2004 um fóstur og 68. gr. bvl. Þar er talið upp það sem kveða skal 

á um í fóstursamningi: lögheimili og daglega umsjá barns, forsjárskyldur, áætlaðan 

fósturtíma, framfærslu barns, umgengni við kynforeldra og/eða aðra nákomna, 

stuðning barnaverndarnefndar meðan fóstur varir, lok fósturs, sérstaka umönnun og 

þjálfun ef á við og annað sem máli skiptir. Þegar um er að ræða fóstursamning um 

                                                
13 Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.  
14 Handbók, bls. 93. 
15 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1858-1859. 
16 Árlegur barnalífeyrir með hverju barni er 272.162 kr. eða 23.411 kr. á mánuði skv. vefsíðu 
Tryggingarstofunar, http://www.tr.is/barnafjolskyldur/barnalifeyrir/hve-mikil-er-adstodin/. 
17 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?ser=124&m=5. 
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styrkt fóstur eru ákvæði í fóstursamningi sem fjalla um greiðslur vegna 

viðbótarþjónustu háð samþykki Barnaverndarstofu, skv. 6. gr. verklagsreglna um 

styrkt fóstur, skv. 4. mgr. 65. gr. bvl. Skv. 8. gr. sömu reglna skal Barnaverndarstofa 

vera til staðar fyrir fósturforeldra varðandi leiðbeiningar og faglegan stuðning, en 

viðkomandi barnaverndarnefnd ber ábyrgð á að veita stuðning skv. fóstursamningi 

auk þess sem á henni hvílir eftirlitsskylda. Með því er átt við að hún skuli fylgjast 

með aðbúnaði og líðan barns og hvort tilgangi ráðstöfunar sé náð. Eins og fyrr segir 

skal gera samning um styrkt fóstur til allt að eins árs í senn en Barnaverndarstofa 

getur veitt endurnýjunarleyfi við sérstakar aðstæður.18 Ekki skal gera samning um 

tímabundið fóstur til lengri tíma en eins árs í senn, sbr. 23. gr. reglugerðar nr. 

804/2004. Heimilt er að ákveða í fóstursamningi að varanlegt fóstur skuli standa þar 

til barn verður lögráða ef foreldrar samþykkja, afsala sér forsjá eða hafa verið sviptir 

forsjá, sbr. 2. mgr. 69. gr. bvl.  

Í fóstursamningi skal ákveða greiðslu framfærslueyris til fósturforeldra vegna 

fósturbarns, þ.e. greiðsla sem mætir kostnaði vegna daglegrar framfærslu barns. 

Fósturlaun til fósturforeldra eru umönnunarlaun og skv. 24. gr. reglugerðar nr. 

804/2004 um fóstur skal framfærslueyrir og fósturlaun samanlagt nema að lágmarki 

tvöföldum barnalífeyri skv. lögum um almannatryggingar nr. 100/2007,  en meta ber 

fjárhæð að öðru leyti með hliðsjón af þörfum barns í hverju tilviki. Annar sérstakur 

kostnaður vegna barns skal einnig vera ákveðinn í fóstursamningi.  

Aðstæður fósturforeldra geta breyst eftir að barni hefur verið ráðstafað til þeirra í 

fóstur, svo sem vegna skilnaðar, andláts, flutninga eða heilsubrests, og ber 

fósturforeldrum að tilkynna það viðkomandi barnaverndarnefnd sem fer með mál 

þeirra. Nefndin tekur svo ákvörðun um hvort endurskoða þurfi fóstursamning. Ef ekki 

næst samkomulag um breytingu á samningi getur barnaverndarnefnd breytt 

fóstursamningi eða fellt hann úr gildi með rökstuddum úrskurði, sbr. 21. gr. 

reglugerðar nr. 532/1996 um ráðstöfun barna í fóstur, sbr. 77. gr. bvl. Skv. 22. gr. 

sömu reglugerðar geta fósturforeldrar óskað endurskoðunar á tilteknum atriðum í 

fóstursamningi eða samningnum í heild.  

 

                                                
18 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?ser=124&m=5. 
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3 Tölulegar upplýsingar 
Barnaverndarnefndir á Íslandi skulu skv. 1. mgr. 8. gr. bvl. senda Barnaverndarstofu 

fyrir 1. maí ár hvert skýrslu um starfsemi sína á liðnu almanaksári þar sem m.a. koma 

fram upplýsingar um fjölda mála sem nefndirnar hafa haft til meðferðar á tímabilinu. 

Auk þess getur Barnaverndarstofa aflað nauðsynlegra gagna og skýringa hjá 

viðkomandi barnaverndarnefnd að eigin frumkvæði eða á grundvelli kvartana og séð 

þannig til þess að barnaverndarnefnd fari að lögum við rækslu starfa sinna, sbr. 2. – 4. 

mgr. 8. gr. bvl.  

Seinustu ár hefur gengið misvel að innheimta lögbundnar upplýsingar frá 

barnaverndarnefndum um störf þeirra á tilsettum tíma. Barnaverndarstofa hefur lagt 

meiri áherslu á skil nefndanna í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 en mikilvægt er að 

fylgjast með mögulegum afleiðingum og áhrifum þess. Undanfarin ár hefur 

tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgað ört og hefur fjölgun þeirra oft verið yfir 

10% á ári.19  

Árið 2004 var 20 börnum ráðstafað í varanlegt fóstur, 47 í tímabundið fóstur og 6 

í styrkt fóstur, samtals 73 fósturráðstafanir í Reykjavík, nágrenni Reykjavíkur og á 

landsbyggðinni. Árið 2009 var 5 börnum ráðstafað í varanlegt fóstur, 58 börnum í 

tímabundið fóstur og 9 börnum í styrkt fóstur, samtals 72 fósturráðstafanir um land 

allt. Árin 2004 til 2009 fóru engin börn úr fóstri vegna ákvarðana 

barnaverndarnefnda, sem bendir til vel heppnaðra fósturráðstafana. Árið 2004 

breyttust 2 fóstur úr tímabundnu í varanlegt fóstur en árið 2009 voru þau 10 sem 

breyttust úr tímabundnu fóstri í varanlegt. Árið 2009 fóru 19 börn úr varanlegu fóstri 

vegna þess að sjálfræðisaldri hafði verið náð, 2 börn voru ættleidd og 7 börn fóru úr 

varanlegu fóstri vegna annarra ástæðna.20 

4 Foreldrar 

4.1 Mat á hæfni fósturforeldra  

Það er á ábyrgð opinberra aðila að sjá um að börnum verði ráðstafað í fóstur á góð 

fósturheimili og er eðlilegt er að gera ákveðnar kröfur til fósturforeldra. 

Barnaverndarstofa tekur við umsóknum um að gerast fósturforeldri, hvort sem það er 

almenn umsókn eða fyrir eitthvert ákveðið barn sem er e.t.v. tengt aðilum. Í 4. gr. 

                                                
19 Ársskýrsla 2008-2009, bls. V.  
20 Ársskýrsla 2008-2009, bls. 14.  
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reglugerðar nr. 532/1996 um ráðstöfun barna í fóstur er fjallað um mat á hæfni 

fósturforeldra. Barnaverndarnefnd í heimilisumdæmi væntanlegra fósturforeldra gefur 

umsögn eftir að hafa kannað hagi og aðstæður þeirra með tilliti til töku fósturbarns. 

Að fenginni umsögn barnaverndarnefndar metur Barnaverndarstofa hæfni foreldra til 

að taka barn í fóstur. Margt þarf að athuga, m.a. væntingar og kröfur fósturforeldra, 

heimilishagi og allar aðstæður þeirra en umsækjendur þurfa að leggja fram 

sakavottorð, heilbrigðisvottorð, hjúskapar- eða sambúðarvottorð og skattframtal eða 

tekjuvottorð auk þess sem Barnaverndarstofa og viðkomandi barnaverndarnefnd geta 

óskað eftir meðmælum og umsögnum ef þurfa þykir. Slíkt mat á hæfni fósturforeldra 

á einungis við um einstaka umsögn vegna fósturbarn, þ.e. ef óskað er eftir að taka 

fleiri börn í fóstur skulu fósturforeldrar afla sér nýrra meðmæla Barnaverndarstofu. 

Skv. 6. gr. sömu reglugerðar skal barnaverndarstofa athuga hvort einhverjar 

breytingar hafa orðið á högum væntanlegra fósturforeldra ef liðin eru meira en tvö ár 

síðan hæfni þeirra var metin.  

Áður en leyfi er veitt fósturforeldrum skulu umsækjendur sækja námskeið á 

vegum Barnaverndarstofu þar sem lagt er mat á hæfni umsækjenda og veitt er 

nauðsynleg þjálfun og undirbúningur, skv. 9. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004. 

Undanþága frá kröfu um námskeið er að finna í 11. gr. sömu reglugerðar en 

Barnaverndarstofu er heimilt að veita hana við sérstakar aðstæður en stofan metur þá 

sérstaklega atriði sem felast í hæfnismati námskeiðs. Námskeiðið sem hér um ræðir 

kallast Foster-Pride og er skilyrði fyrir þáttöku að viðkomandi aðili hafi fengið 

samþykki barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi sem fósturforeldri. Einnig er 

skilyrði að hjón eða sambýlisfólk sæki námskeiðið saman og að allir geti mætt alla 

daga námskeiðsins. Námskeiðið skiptist í tíu lotur auk þriggja til fjögurra heimsókna 

leiðbeinanda á heimili þátttakenda en markmiðið með námskeiðinu er að bæta hæfni 

fósturforeldra til að annast og ala upp barn, þekkja þroskaferli þess og frávik, stuðla 

að tengslum barns við fjölskyldu þess og að barn myndi traust og þroskandi tengsl við 

fósturfjölskyldu.21 

Barnaverndarstofa heldur skrá yfir þá sem hafa leyfi til að taka börn í fóstur. 

Endurnýja þarf leyfi á tveggja ára fresti ef leyfishafa hefur ekki verið falið barn í 

fóstur, skv. 13. og 14. gr. reglugerðarinnar. Barnaverndarnefnd velur fósturforeldra í 

samráði við Barnaverndarstofu úr hópi þeirra sem hafa fengið meðmæli stofunnar. 

                                                
21 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?m=5&ser=269. 
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Við val á fósturforeldrum er mikilvægt að hafa þarfir og hagsmuni barns að 

leiðarljósi. Horfa þarf til allra aðstæðna og þá sérstaklega hversu hæfir umsækjendur 

eru til uppeldis viðkomandi fósturbarns. Meginregla barnaverndar segir að á 

barnaverndaryfirvöldum hvíli sú ábyrgð að tryggja að allar ákvarðanir um fóstur barns 

ráðist af því sem sé barninu fyrir bestu, að vel athuguðu máli, auk þess að taka ávallt 

tillit til aldurs og þroskastigs barna sem eiga í hlut í ákvörðunum um vistun eða 

fóstur.22 Þessi meginregla kemur einnig fram í 4. gr. reglugerðar nr. 804/2004 um 

fóstur en þar er einnig tekið fram að stuðla beri að stöðugleika í uppvexti og sem 

minnstri röskun á lífi barnsins.  

Ef óskað er eftir að taka barn í styrkt fóstur skal sækja sérstaklega um það, skv. 2. 

gr. verklagsreglna um styrkt fóstur, skv. 4. mgr. 65. gr. bvl. Taka skal mið af sömu 

atriðum við hæfnismat á væntanlegum fósturforeldrum barns í styrktu fóstri, auk 

sérstakrar áherslu á reynslu og menntun. Að minnsta kosti annað fósturforeldrið 

verður að vera tilbúið til að vinna við þjálfun og sérstaka umönnun barns á heimili 

sínu. Um leið og viðkomandi barnaverndarnefnd veitir umsögn um hæfni 

fósturforeldra til styrkts fósturs skal hún kanna hvort grunnskólinn í heimilisumdæmi 

fósturforeldra geti tekið við barninu og afstöðu hans til styrkta fóstursins. Í 4. gr. 

sömu verklagsreglna er ítrekað að sækja verði um leyfi í hvert sinn ef óskað er eftir 

fleiri börnum í styrkt fóstur. Í 5. gr. reglnanna kemur fram að þegar velja á 

fósturforeldra þarf að taka tillit til þarfa barnsins, aðstæðna fósturforeldranna og 

stuðnings sem þeir og fósturbarnið þurfa á að halda.23  

 

4.2 Réttindi og skyldur fósturforeldra 

Í 3. mgr. 65. gr. bvl. kemur fram að markmið fósturs skv. 1. mgr. sömu greinar sé að 

tryggja barni uppeldi og umönnun innan fjölskyldu svo sem best hentar þörfum þess. 

Tryggja skuli barninu góðan aðbúnað hjá fósturforeldrum og þeir skuli sýna 

fósturbarni umhyggju og nærfærni og leitast við að efla andlegan og líkamlegan 

þroska þess. Mætti segja að fósturforeldrar deili ábyrgðinni á fósturbörnum með 

yfirvöldum því barnaverndarnefndir eiga að styðja við fósturheimilið og sinna eftirliti 

með því. Kveðið er á um réttindi og skyldur fósturforeldra í fóstursamningi.24  

                                                
22 Staðlar fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda, bls. 11. 
23 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?ser=124&m=5. 
24 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Þurfti alla okkar athygli til að byrja með”, bls. 167. 
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Í 40. gr. bvl. er að finna leiðbeiningaskyldu sem barnaverndarnefndir skulu sinna 

með því að leiðbeina foreldrum, börnum og öðrum eftir því sem við á um 

málsmeðferð og um réttindi þeirra og skyldur. Í 8. gr. reglugerðar um ráðstöfun barna 

í fóstur nr. 804/2004 er fjallað um undirbúning fósturforeldra fyrir hlutverk sitt en 

barnaverndarnefndin sem ráðstafar viðkomandi barni í fóstur skal veita þeim 

nauðsynlegar upplýsingar, t.d. um persónulega hagi barns, fyrirhugaða umgengni og 

tengsl þess við fjölskyldu sína og annað sem máli skiptir.  

Taka skal mið af því hversu lengi fóstri er ætlað að vara, þörfum og hagsmunum 

barns, aðstæðum fósturforeldra o.fl. við ákvörðun um það hvar barn skuli eiga 

lögheimili og að hvaða marki fósturforeldrar skulu fara með forsjárskyldur barns. 

Jafnan fara fósturforeldrarnir með daglega umsjá fósturbarns og ber þeim að sýna því 

umhyggju og virðingu og vernda barnið gegn hvers konar ofbeldi og vanvirðandi 

háttsemi, sbr. 22. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004. Fósturforeldrar eiga rétt á 

launuðu orlofi við varanlegt fóstur barns. Staða þeirra á vinnumarkaði ákveður 

fjárhæð greiðslu eða styrks úr Fæðingarorlofssjóði en sækja þarf um greiðslur hjá 

Vinnumálastofnun. 25  

Þann 14. október 2010 var á alþingi lögð fram breytingartillaga á 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 sem ætlað var það hlutverk að bæta réttarstöðu 

fósturforeldra. Breytingarlög voru samþykkt og tekin í gildi 21. júní 2011. A-liður 74. 

gr. laganna kveður nú á um það að fósturforeldrar barns í varanlegu fóstri séu aðilar 

að máli um umgengni skv. 74. gr. sömu laga og taka þátt í gerð umgengnissamnings. 

Auk þess geta þeir skotið úrskurði um umgengni til kærunefndar barnaverndarmála. Í 

25. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 kemur fram að barnaverndarnefnd ber að 

kanna viðhorf fósturforeldra áður en gengið er frá samningi eða úrskurður er kveðinn 

upp um umgengni við kynforeldra.  

 

4.3 Umgengni kynforeldra 

Eftirfarandi umfjöllun miðast við kynforeldra barna í varanlegu fóstri. Að mati flestra 

fræðimanna stuðlar umgengni og samband fósturbarna við kynforeldra að góðum 

árangri í fóstri. Þó eru um þetta margar skiptar skoðanir og er talið mikilvægt að gæta 

jafnvægis milli stöðugleika á uppvaxtarárum og gildis órofinna tengsla við 

                                                
25 Vefsíða Þjóðskrá Íslands, http://www.island.is/fjolskyldan/barneignir/faedingar-og-foreldraorlof/. 
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upprunafjölskyldu.26 Skv. 3. mgr. 33. gr. bvl. eiga foreldrar sem hafa verið sviptir 

forsjá barns ekki aðild að málum sem varða ákvarðanir um úrræði því til handa, að 

undanskildum málum er varða ákvörðun um umgengnisrétt. 74. gr. bvl. fjallar um 

umgengni í fóstri en skv. 2. mgr. sömu greinar eiga foreldrar rétt til umgengni við 

barn í fóstri nema umgengni sé bersýnilega andstæð hagsmunum og þörfum barnsins 

og ósamrýmanleg þeim markmiðum sem stefnt er að með ráðstöfun þess í fóstur. 

Þessi réttur til umgengni á einnig við um þá sem telja sig nákomna barninu enda verði 

það talið til hagsbóta fyrir barnið, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 74. gr. bvl. Í 13. gr. 

reglugerðar um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996 segir að við ákvörðun um 

umgengni skuli barnaverndarnefnd gefa kynforeldrum, og öðrum sem telja sig eiga 

umgengnisrétt við barn, tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og taka 

tillit til þeirra eftir því sem unnt er. Mikilvægt er að hafa markmið fósturs barnsins 

alltaf að leiðarljósi þegar ákvörðun er tekin um umgengni barns í fóstri.27 Náist 

samkomulag um umgengni við foreldra og aðra nákomna gerir barnaverndarnefnd 

skriflegan samning við þá sem umgengni eiga að rækja, sbr. 2. málsl. 3. mgr. 74. gr. 

bvl. Skv. 2. og 3. málsl. 3. mgr. 13. gr. reglugerðar um ráðstöfun barna í fóstur  nr. 

532/1996 skal sá samningur vera fylgiskjal fóstursamnings og skal fósturforeldrum 

kynntur slíkur samningur áður en gengið er frá honum. Barnaverndarnefnd hefur 

úrskurðarvald um ágreiningsefni er varða umgengni barns við foreldra og aðra 

nákomna og viðkomandi nefnd getur úrskurðað að foreldri eða aðrir nákomnir 

barninu skuli ekki njóta umgengnisréttar ef sérstök atvik valda því að umgengni barns 

við aðila sé andstæð hag þess og þörfum, sbr. 4. mgr. 74. gr. bvl. Skv. 5. mgr. 74. gr. 

bvl. geta þeir sem umgengni eiga að rækja óskað breytinga á ákvæðum samnings um 

umgengnisrétt. Náist ekki samkomulag um slíka breytingu tekur barnaverndarnefnd 

ákvörðun með úrskurði, en úrskurðum skv. 74. gr. bvl. er heimilt þeim sem umgengni 

eiga að rækja að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála, sbr. 8. mgr. 74. gr. bvl. 

Eins og fyrr segir skal kveðið á um umgengni barns við kynforeldra eða aðra 

nákomna í fóstursamningi og er þá oft bundið í samninginn hvert eftirlit með 

umgengni skal vera, ef þurfa þykir, þ.e. á hvaða stað er hist og hverjir séu á staðnum 

þegar umgengni á sér stað, t.d. barnaverndarstarfsmenn.28   

                                                
26 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…”, bls. 85 
27 Helga Fríður Garðarsdóttir, Fósturráðstafanir barna, umfang og fagmennska, bls. 26. 
28 Munnleg heimild, Sigrún Hvanndal Magnúsdóttir.  
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Ef barni hefur verið ráðstafað í fóstur vegna óviðunandi aðstæðna hjá 

kynforeldrum er ávallt sá möguleiki fyrir hendi að aðstæður muni breytast og skv. 20. 

gr. reglugerðar um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996 geta foreldrar sem ætla megi 

að séu nú hæfir til þess að fara með forsjá barns farið fram á það við 

barnaverndarnefnd að hún taki mál þeirra upp á ný. Vekja verður athygli á því að 

aðstæður foreldra verða að hafa breyst verulega frá forsjársviptingu og að við úrlausn 

málsins skal velferð barns ávallt ganga fyrir. Barnaverndarnefnd metur hvort mál 

skuli endurupptekið og afgreiðir beiðnina með bókun, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 20. gr. 

sömu reglugerðar.  

 

5 Eftirlitsaðilar  

5.1 Almennt 

Sameiginlegt hlutverk barnaverndaryfirvalda, þ.e. Velferðarráðuneytis, 

Barnaverndarstofu, Kærunefndar barnaverndarmála og barnaverndarnefnda á landinu, 

er að tryggja hagsmuni og öryggi barna á Íslandi. Barnaverndarstarf fer bæði fram hjá 

sveitarfélögum, þ.e. barnaverndarnefndum, og hjá ríkinu, þ.e. Barnaverndarstofu.29 

 

5.1 Velferðarráðuneytið 

Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn barnaverndarmála á meðan Barnaverndarstofa 

fer með daglega stjórn mála. Ráðuneytið skal hafa eftirlit með starfi 

Barnaverndarstofu og getur krafist upplýsinga um einstök mál á grundvelli kvartana 

eða annarra upplýsinga, sbr. 4. mgr. 5. gr. bvl.  

 

5.2 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem var stofnuð 1. júní 1995 í kjölfar 

samþykktra breytingalaga nr. 22/1995 á lögum um vernd barna og unglinga nr. 

58/19992 og fer stofan með yfirumsjón fósturmála. Stofan er sjálfstæð stofnun sem 

heyrir undir yfirstjórn ráðherra og annast stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til, skv. 

7. gr. bvl. Eftirlitshlutverk stofunnar skiptist í tvo þætti; annars vegar er um að ræða 

eftirlit með barnaverndarnefndum að eigin frumkvæði stofunnar og hins vegar 

viðbrögð stofunnar við kvörtunum og kærum sem hafa borist vegna starfa 
                                                
29 Vefsíða velferðarráðuneytisins, www.velferdarraduneyti.is.  
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barnaverndarnefnda. Ef kvörtun berst til Barnaverndarstofu leitar stofan eftir afstöðu 

þeirrar barnaverndarnefndar sem kvörtunin beinist að og aflar upplýsinga um vinnslu 

og meðferð máls. Barnaverndarstofa sendir síðan viðkomandi nefnd og aðilum máls 

niðurstöður eftir að hafa metið hvort nefndin hafi fylgt settum lögum við meðferð 

máls og getur hún lagt fyrir nefndina að bæta út annmörkum.30 Tilefni eftirlits 

stofunnar að eigin frumkvæði getur verið margs konar, t.d. ársskýrslur nefnda, 

opinber umræða er varðar börn, fóstursamningar, umsóknir um meðferðardvöl fyrir 

börn og margt fleira. Slíkar ábendingar geta gefið Barnaverndarstofu tilefni til nánara 

eftirlits með störfum nefnda. Barnaverndarstofa innheimtir einnig ársskýrslur frá 

barnaverndarnefndum starfandi hér á landi og yfirfer þær eins og áður hefur komið 

fram. Frumkvæði að þróunarstarfi og rannsóknum á sviði barnaverndar skal vera í 

höndum Barnaverndarstofu auk samstarfs við rannsóknaraðila og yfirsýnar í hérlendis 

rannsóknum á þessu sviði. Auk þess er það í verkahring stofunnar að afla og miðla 

upplýsingum um erlendis rannsóknir til þeirra sem á þurfa að halda vegna starfa 

sinna. Barnaverndarstofa gefur út handbækur fyrir barnaverndarnefndir og starfsmenn 

meðferðarheimila sem innihalda meginreglur og verklagsreglur auk leiðbeininga og 

ráðgjafar um vinnubrögð.31 

Hlutverk Barnaverndarstofu í fósturmálum er að auglýsa eftir fósturforeldrum og 

meta hæfni þeirra32, annast leyfisveitingar til fósturforeldra, taka ákvarðanir og veita 

barnaverndarnefndum liðsinni í fósturmálum skv. XII. kafla barnaverndarlaga, sbr. 4. 

mgr. 7. gr. bvl. Stofan veitir ráðgjöf um gildandi reglur um ráðstöfun barns í fóstur, 

t.d. gerð fóstursamninga, umgengni barns við foreldra og aðra nána aðila33 og eins og 

fram hefur komið heldur hún skrá yfir þá sem hafa leyfi til að taka börn í fóstur, sbr. 

14. gr. reglugerðar um fóstur nr. 804/2004.  

 

5.3 Barnaverndarnefndir 

Barnaverndarnefndir eru 28 talsins árið 2011 og starfa á vegum sveitarfélaga landsins 

en sveitastjórn kýs barnaverndarnefnd. Þó eru lögbundnar undantekningar í 3. og 4. 

mgr. 10. gr. bvl. þar sem heimilt er að fela héraðsnefnd eða stjórn byggðasamlags 

kosningu barnaverndarnefndar eða fela félagsmálanefnd störf barnaverndarnefndar. Í 

                                                
30 Ársskýrsla 2008-2009, bls. 11.  
31 Staðlar fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda, bls. 12. 
32 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?m=5&ser=93. 
33 Ársskýrsla 2008-2009, bls. 7 
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niðurlagi 2. mgr. 10. gr. bvl. er tekið fram að samanlagður íbúafjöldi sveitarfélaga að 

baki hverri barnaverndarnefnd skuli ekki vera undir 1.500. Í 15. gr. bvl. er kveðið á 

um það að hver nefnd í umdæmi þar sem barn á fasta búsetu eigi úrlausn um málefni 

þess. Þó eru ákveðnar undantekningar á því, annars vegar ef hentugra þykir að mál sé 

rekið í öðru umdæmi og hins vegar fer barnaverndarnefnd áfram með mál ef hún 

ráðstafar barni í fóstur eða vistun í annað umdæmi, sbr. 3. og 4. mgr. sömu greinar. 

Barnaverndarnefndirnar vinna út frá markmiði barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem er, 

sem áður segir, að tryggja börnum nauðsynlega aðstoð sem búa við óviðunandi 

aðstæður þar sem heilsu þeirra og þroska er stofnað í hættu.34 Hlutverk 

barnaverndanefnda er að kanna aðbúnað, hátterni og skilyrði barna sem ætla má að 

búi við óviðunandi skilyrði. Nefndirnar starfa sjálfstætt og er sveitarstjórnum ekki 

heimilt að gefa nefndum fyrirmæli um meðferð einstakra barnaverndarmála, sbr. 13. 

gr. bvl. Að lokum er vert að nefna almenna eftirlitsreglu barnaverndarnefnda sem er 

að finna í 95. gr. bvl. en skv. henni ber þeim að fylgjast með almennum aðstæðum 

barna og óæskilegum umhverfisþáttum.  

 

5.4 Kærunefnd barnaverndarmála 

Um kærunefnd barnaverndarmála er fjallað í 6. gr. bvl. en ráðherra skipar nefndina til 

fjögurra ára í senn og í henni sitja þrír menn sem skulu hafa sérþekkingu á málefnum 

barna. Hægt er að skjóta til nefndarinnar ákvörðunum Barnaverndarstofu og 

úrskurðum og stjórnsýsluákvörðunum barnaverndarnefnda eftir því sem kveðið er á 

um í bvl. Úrskurðum kærunefndar barnaverndarmála verður ekki skotið til æðra 

stjórnvalds enda eru þeir endanlegir á stjórnsýslustigi.  

 

6 Framkvæmd eftirlits 
Þegar Barnaverndarnefnd Reykjavíkur var stofnuð haustið 2000 var eftirlit með 

fósturbörnum hert. Mikil umræða spratt upp vegna óánægju ýmissa fósturforeldra 

þegar farið var að ræða meira einslega við börnin en fram að þeim tíma var meiri 

áhersla lögð á að ræða við fósturforeldrana.35 Helstu niðurstöður úttektar á 

Barnavernd Reykjavíkur árið 2002 sýna að þó að skrifstofan hafi verið undirmönnuð 

hafi aukin sérhæfing, fagmennska og sérþekking náð að þróast innan 
                                                
34 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir: Verndum þau, bls. 93.  
35 Munnleg heimild, Helga Jóna Sveinsdóttir, 
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barnaverndarinnar. Þá kom skýrt fram í niðurstöðum að skjólstæðingum væri mjög 

illa við að skipt væri um félagsráðgjafa og að  miklu máli skipti að halda festu í 

slíkum málum. 36 

Skv. 2. mgr. 77. gr. bvl. skulu tilkynningar skv. 16., 17. og 18. gr. sömu laga, sem 

varða aðstæður barns hjá fósturforeldri svo og upplýsingar um að fósturforeldri 

vanræki hlutverk sitt, berast til barnaverndar sem ráðstafaði barni í fóstur. 

Viðkomandi nefnd er skylt að kanna málið tafarlaust og grípa til viðeigandi 

ráðstafana. Þetta er ítrekað í 3. mgr. 89. gr. b. bvl. en þar kemur fram að 

barnaverndarnefnd skuli grípa til viðeigandi ráðstafana vegna barns, svo sem að rifta 

samningi um fóstur eða vistun, ef í ljós kemur að meðferð barnsins í fóstri, á heimili, 

stofnun eða í öðru vistúrræði er óviðunandi eða aðstæður hafa breyst þannig að ekki 

sé sýnt að aðbúnaður og öryggi barnsins sé tryggt.  

Í júní árið 2011 voru samþykkt breytingarlög nr. 80/2011 á barnaverndarlögum. 

Skv. 89. gr. b. bvl. skulu barnaverndarnefndir nú heimsækja fósturheimili eins oft og 

ástæða þykir en heimilin skulu heimsótt ekki sjaldnar en tvisvar sinnum fyrsta ár 

ráðstöfunar og einu sinni á ári eftir það. Skv. upplýsingum frá Barnavernd 

Reykjavíkur var hér lögfest það sem er nú þegar framkvæmt. Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur reynir að fara mun oftar í heimsóknir á fósturheimili en lögboðið er og 

allt er gert sem hægt er til að sinna málum fósturbarna. Innan Barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur eru starfandi þrjú teymi, eitt könnunarteymi, eitt meðferðarteymi og eitt 

fósturteymi. Könnunarteymið er fyrsta teymið sem kemur við sögu en það kannar 

aðstæður hjá börnum þar sem þurfa þykir eða ábendingar hafa borist um. 

Meðferðarteymið heldur fyrst og fremst utan um börn sem þurfa mikinn stuðning 

heima fyrir eða eru í styttri tímabundnum vistunum, þ.e. vistun í allt að 6 mánuði. Þær 

aðstæður geta sprottið upp að börn þurfi að vera í styrktu fóstri í lengri tíma og heldur 

meðferðarteymið þá utan um þau mál. Fósturteymið sér um flest varanleg fósturmál, 

yfirleitt er teymið skipað átta manns sem sinna eftirliti fósturbarna á fósturheimilum. 

Verkefni fósturteymisins eru margvísleg, en það helsta er að ráðstafa börnum í fóstur 

og sinna eftirliti. Einnig tekur teymið t.d. að sér að aðstoða systkini við samskipti þar 

sem eitt systkin er í fóstri en hitt/hin heima hjá kynforeldrum, einnig sér það um 

eftirfylgni með börnum sem komin eru heim úr fóstri. Leitast er við að sami 

starfsmaður sjái um sama mál frá upphafi til enda, svo lengi sem starfsmannaskipti 

                                                
36 ,,Úttekt á Barnavernd Reykjavíkur”, http://www.reykjavik.is/ 
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eiga sér ekki stað, en sá starfsmaður ber ábyrgð á og sinnir málinu eftir bestu getu. 

Mikið rót á starfsmönnum í eftirliti getur haft slæm áhrif á traust barnsins til 

barnaverndaryfirvalda. 

Í framkvæmd, skv. upplýsingum Barnaverndar Reykjavíkur, er eftirlitið með þeim 

hætti að fósturheimili er heimsótt, yfirleitt af sama starfsmanni eins og áður hefur 

komið fram, en starfsmenn ferðast gjarnan saman og nýta ferðir þegar sinna skal 

eftirliti barna sem ráðstafað hefur verið í fóstur á landsbyggðinni. Leitast er við að 

ræða einslega við fósturbarnið á stað þar sem því líður vel, t.d. í svefnherbergi 

viðkomandi barns og reynt er að byggja traust á milli þess og starfsmanns. Einnig er 

rætt er við fósturforeldra og er allt reynt sem hægt er til að vinna úr vandamálum sem 

upp koma. Fundir eru haldnir með aðilum þegar þurfa þykir, hvort sem það er að 

frumkvæði barnaverndarnefndarinnar, foreldranna, skólans eða jafnvel barnanna 

sjálfra. Mat á því hversu oft skuli heimsækja barn í fóstri er sameiginlegt en nú, árið 

2011, er sálfræðingur til staðar fyrir alla aðila máls og hefur það nýst mjög vel í 

framkvæmd. Hluti af eftirliti barnaverndarnefndar snýr að skólagöngu fósturbarna en 

skólar eru heimsóttir og eru nefndunum sendar upplýsingar þaðan ef nauðsynlegt 

þykir.  

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur telur of lítið af fósturheimilum til staðar, þá 

sérstaklega heimili sem eru tilbúin til að taka að sér eldri börn en það leiðir oft til þess 

að eldri börnin eru send út á land á meðferðarheimili.37 Tillögur um stuðning utan 

heimilis vakna oft þegar börn eru orðin eldri eða þegar veittur stuðningur inni á 

heimilum hefur ekki borið árangur, en þá er yfirleitt lagt til að yngri börn fari í fóstur 

en hin eldri á stofnun. 38 

Þegar litið er til barnaverndarnefnda landsbyggðarinnar eru fósturráðstafanir 

umfangsminni eins og íbúafjöldi gefur vísbendingu um. Skv. upplýsingum 

félagsþjónustu Húnaþings vestra hefur Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og 

Strandasýslu til að mynda mjög sjaldan gripið til fósturráðstafana. Árið 2010 og það 

sem af er ári 2011 hefur engu barni verið ráðstafað í fóstur þar en lagabreyting 

varðandi heimsóknir á fyrsta ári kemur til framkvæmda þegar nýtt mál kemur upp.39 

Skv. upplýsingum Barnaverndarnefndar Fjarðarbyggðar hefur lagabreytingin ekki 

haft neinar breytingar í för með sér enn sem komið er en framkvæmdin yrði í raun sú 

                                                
37 Munnleg heimild, Helga Jóna Sveinsdóttir.  
38 Anni G. Haugen: ,,Beiting úrræða í barnaverndarmálum”, bls. 2. 
39 Munnleg heimild, Henrike Wappler. 
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sama að undanskildum auknum kostnaði sem hlýst af ferðakostnaði starfsmanna ef 

vistun fósturbarns er utan lögheimilissveitarfélags. Barnavernd Fjarðarbyggðar fagnar 

lagabreytingunni vegna mikilvægis þess að hafa góð samskipti og eftirlit með 

fósturbörnum og telur hún heimsóknir góðan vettvang til þess auk þess sem þannig er 

hægt að hlúa að og viðhalda góðum samskiptum við fósturforeldra.40 Fjölskyldu- og 

tómstundaráð Vestmannaeyjabæjar fer með verkefni barnaverndarnefndar41 en skv. 

upplýsingum hafa breytingar á barnaverndarlögum ekki bein áhrif þar eins og er. Börn 

fara oftast í tímabundið fóstur áður en til varanlegs fóstur kemur og er þá meiri 

eftirfylgni fyrsta ár fósturs þar sem yfirleitt er farið í fleiri en tvær heimsóknir á 

fósturheimili auk viðtala. Börn í tímabundnu fóstri eru heimsótt á u.þ.b. tveggja 

mánaða fresti og fundað er með fósturforeldrum og stundum skólayfirvöldum um leið 

en leggja skal áherslu á það að hvert tilfelli er sérstakt og því er eftirlitið nokkuð 

einstaklingsbundið.42 

 

7 Réttarstaða fósturbarna 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða Barnasáttmálinn, öðlaðist 

gildi hvað varðar Ísland þann 27. nóvember 1992 en samningurinn viðurkennir 

sjálfstæð réttindi barna og að þau þarfnist sérstakrar verndar umfram fullorðna 

einstaklinga.43 Ákvæði 20. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hljóðar svo: 

 
1. Barn sem tímabundið eða til frambúðar nýtur ekki fjölskyldu sinnar, eða sem 
með tilliti til þess sem því sjálfu er fyrir bestu er ekki unnt að leyfa að sé lengur 
innan um fjölskyldu sína, á rétt á sérstakri vernd og aðstoð ríkisvaldsins. 
2. Aðildarríki skulu í samræmi við lög sín sjá barni sem þannig er ástatt um fyrir 
annarri umönnun.  
3. Slík umönnun getur meðal annars falist í fóstri, kafalah samkvæmt islömskum 
lögum, ættleiðingu eða, ef nauðsyn krefur, vistun á viðeigandi stofnun sem 
annast börn. Þegar lausna er leitað skal tekið tilhlýðilegt tillit til þess að æskilegt 
er að stöðugleiki verði í uppeldi barns og til þjóðlegs, trúarlegs og menningarlegs 
uppruna þess og tungumáls. 
 

Meginreglan í núgildandi barnaverndarlöggjöf er sú að gera skuli það sem barni er 

fyrir bestu og er það sjónarmið lagt til grundvallar í barnarétti við lögskýringu á því 

sviði. Meginreglan er lögfest í 4. gr. bvl. þar sem ítrekað er að hagsmunir barna skuli 

                                                
40 Munnleg heimild, Sigrún Þórarinsdóttir.  
41 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?ser=178&m=4. 
42 Munnleg heimild, Guðrún Jónsdóttir.  
43 Vefsíða Umboðsmanns barna, http://www.barn.is/barn/adalsida/barnasattmalinn/. 
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ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. Í fyrsta kafla barnalaga nr. 

76/2003 er fjallað um rétt barns til að þekkja báða foreldra sína. Þetta eru 

grundvallarmannréttindi sem eru sérstaklega mikilvæg fyrir börn sem alast ekki upp 

hjá kynforeldrum sínum.44 Eins og áður hefur verið fjallað um kemur fram í 1. málsl. 

1. mgr. 74. gr. bvl. að fósturbarn eigi rétt á umgengni við foreldra sína og aðra sem 

því eru nákomnir enda samrýmist það hagsmunum þess skv. 1. mgr. 70. gr. bvl. Með 

umgengni er í þessu sambandi átt við samveru og önnur samskipti, sbr. 2. málsl. 1. 

mgr. 74. gr. bvl. Skv. 4. málsl. 2. mgr. 74. gr bvl. getur barn sem er 15 ára og eldra 

sjálft gert kröfu um umgengni.  

Í 2. mgr. 70. gr. er tekið fram að að barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur 

skuli veita barni nauðsynlegan stuðning samkvæmt fóstursamningi á meðan fóstur 

varir. Samkvæmt 3. mgr. sömu lagagreinar skal barni tryggð vitneskja um ástæðu 

fósturs og hver áform barnaverndarnefndar eru varðandi framtíð þess, eftir því sem 

aldur og þroski barns gefur tilefni til. Það er meginregla barnaverndar að barn sé 

upplýst á barnvænan og skiljanlegan hátt um forsendur fósturs, framkvæmd þess og 

framtíðaráform en þessi upplýsingaskylda er í höndum barnaverndaryfirvalda auk 

þess sem þau skulu tryggja að tekið sé tillit til barnsins og að sjónarmið þess sjálfs 

varðandi fóstur komi fram.45  

Að jafnaði eiga börn í varanlegu fóstri lögheimili hjá fósturforeldrum sínum sem 

gerir það að verkum að þau njóta sama réttar í því sveitarfélagi og önnur börn sem 

eiga þar lögheimili. Breytingarlög nr. 80/2011 á barnaverndarlögum voru samþykkt 

21. júní 2011 en nú segir í 1. mgr. 75. gr. bvl., sem fjallar um framfærslu og annan 

kostnað vegna barns í fóstri, að sveitarfélag sem ráðstafar barni í fóstur beri ábyrgð á 

að greiða fósturforeldrum framfærslueyri, fósturlaun og eftir atvikum annan útlagðan 

kostnað vegna barnsins.  

Skólaganga fósturbarna í tímabundnu fóstri hefur verið mikið til umræðu vegna 

kostnaðarskiptingar milli sveitarfélaga en því sveitarfélagi þar sem lögheimili 

fósturforeldra er að finna er skylt að sjá til þess að skólaskyld börn njóti skólavistar á 

meðan á tímabundnu fóstri stendur, sbr. 3. mgr. 75. gr. bvl. Sú meginregla er áréttuð í 

viðmiðunarreglum sem Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út um greiðslur vegna 

nemenda sem stunda nám annars staðar en í lögheimilissveitarfélagi.46 Rétt er að taka 

                                                
44 Þyrí Halla Steingrímsdóttir: ,,Það sem barni er fyrir bestu”, bls. 174-178.  
45 Staðlar fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda, bls. 11. 
46 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?ser=297&m=5. 



 20 

það fram að það er á ábyrgð barnaverndarnefndar að kanna aðstæður í samráði við 

skólayfirvöld á viðkomandi stað og leggja mat á möguleika viðkomandi grunnskóla til 

að koma til móts við þarfir barnsins, áður en því er ráðstafað í fóstur, sbr. 2. málsl. 3. 

mgr. 5. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008. Þetta er mikilvægur hluti eftirlits barnaverndar 

og skal samstarf milli hennar og skólans haldast á meðan barn er í fóstri og á meðan á 

skólagöngu stendur skv. 3. gr. sömu laga. Sérfræðiþjónusta viðkomandi skóla skal 

meta hvort mögulegt sé að veita nemanda, sem óskað er eftir skólavist fyrir, 

viðunandi þjónustu en ef ekki er hægt að veita hana skal matið fylgja sem 

rökstuðningur fyrir synjun á umsókn til þess sveitarfélags sem barn á lögheimili í. 

Árið 2007 var gerð rannsókn á vegum nema í starfsnámi á Barnaverndarstofu sem 

fjallaði um ,,Viðhorf til skólagöngu fósturbarna” en helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að viðhorf til skólagöngu fósturbarna í tímasbundnu fóstri eru 

almennt jákvæð þó að neikvæð viðhorf hefðu jafnvel leitt til synjunar skólavistar í 

skólaumdæmi fósturforeldra.47  

Systkini fósturbarns eru mjög mikilvægur hluti af lífi þess og það ber að virða. 

Nauðsynlegt er að taka tillit til þess að systkin eru yfirleitt náin og mikið áfall getur 

verið fyrir þau að tvístra þeim. Eins og fyrr segir er reynt eftir fremsta magni að koma 

fóstursystkinum fyrir á sama heimili, sbr. 3. gr. reglugerðar um ráðstöfun barna í 

fóstur nr. 532/1996, en ef ekki er unnt að koma því við þá er það á ábyrgð 

barnaverndarnefndar og fósturforeldra að aðstoða systkini við samskipti. Ef systkin 

hafa upplifað heimiliserfiðleika, líkamlegt ofbeldi eða andlegan skaða er gífurlega 

mikilvægt fyrir þau að geta átt samskipti og unnið úr málum saman. Til eru dæmi um 

mikinn söknuð vegna rofs tengsla systkina og margir kljást við sársauka vegna þrauta 

sem þau gengu í gegnum vegna þessa.48 

23. gr. reglugerðar um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996 fjallar um lok fósturs 

vegna þess að barn er orðið sjálfráða. Barnaverndarnefnd getur þá tekið málið til 

umfjöllunar og metið hvort þörf sé á að gera sérstakar ráðstafanir til að barn verði 

áfram á fósturheimilinu. Á þessum tímapunkti getur skipt miklu máli að tekist hafi að 

koma á tengslum, þ.e. góðum tilfinningatengslum við fósturforeldra, því annars eru 

líkur á því að fósturbarn sem er orðið sjálfráða þurfi að fara að hugsa um sig eitt og 

óstutt sem fullorðinn sjálfráða einstaklingur.49 2. málsl. 1. mgr. sömu greinar kveður 

                                                
47 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?m=1&ser=66. 
48 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…”, bls. 121. 
49 Munnleg heimild, Sigrún Hvanndal Magnúsdóttir.  
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þó á um að veita skuli barninu og fósturforeldrum þess aðstoð eftir að barnið hefur 

náð sjálfræðisaldri, allt eftir þörfum hverju sinni auk þess sem barnavernd metur hvort 

ráðstöfun skuli framlengd allt að 20 ára aldri eins og bvl. leyfa.50 

 

8 Reynsla fósturbarna 
Guðrún Kristinsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, gerði rannsókn sem kom út árið 

2004 og heitir ,,Reynsla barna og ungs fólks af langtímafóstri á einkaheimilum”, en 

þar ræddi hún við sextán einstaklinga um land allt á aldrinum 17-29 ára um reynslu og 

upplifun á varanlegu fóstri. Mörgum þátttakenda var ráðstafað í fóstur fyrir fjögurra 

ára aldur. Í rannsókninni kemur fram að viðmælendur Guðrúnar fengu yfirleitt ekki 

beina aðstoð frá barnaverndarnefndum og áttu ekki í samskiptum við félagsþjónustu. 

Þeir vissu sumir af eftirlitinu sem fór fram en mundu ekki eftir sérstökum 

heimsóknum eða samtölum. Það kom jafnvel fram að sumir þáttakendur 

rannsóknarinnar töldu engin yfirvöld hafa skipt sér af fósturráðstöfun þeirra. 

Sjónarmið eins viðmælanda hljóðar svo: 

 
Það er rökrétt að hafa meira eftirlit. Það kunna ekki allir foreldrar að bregðast við 
erfiðleikunum, þó að hún (sem á þetta bendir, innskot höf.), væri heppin að vera 
hjá opnu fólki og víðsýnu. Líklegra sé að fólk loki á vandann, því að hann geti 
verið mjög falinn og það sé ekki meðfætt að sjá hann. Eftirlitsaðilar séu líklegri 
til þess þar sem þeir eru fagmenn. Dregið hafi úr eftirliti þegar hún eltist. En 
foreldrum hennar hafi alltaf verið frjálst að hafa samband.51  

 

Ef ekki var vandamál hjá fósturbörnunum var yfirleitt ekki aðgangur að ráðgjafa 

eða eftirlitsaðila. Einn þátttakandi sagði frá góðum stuðningi félagsráðgjafa, en hélt 

þó að ráðgjafarnir gerðu sér ekki fulla grein fyrir andlegu ástandi fósturbarna vegna 

lítillar umgengni. Flestir þátttakendur töldu nauðsynlegt að eftirlit væri á meðan á 

fóstri stæði, þeir heyrðu flestir af eftirliti hjá fósturforeldrum sínum en 

barnaverndarkerfið var þeim aftur á móti fjarlægt. Í kafla rannsóknarinnar um hvað 

betur hefði mátt fara er mikið talað um að gott hefði verið að fá meira eftirlit og 

heimsóknir, bæði fyrir börn og fósturforeldra, jafnvel kynforeldra. Einhver taldi 

eftirlit með heimilum gott og sjálfsagt en þó mætti ekki ofgera því á góðum 

heimilum.52 Viðmælendur töluðu mikið um þá félagsráðgjafa sem komu að málum 

                                                
50 Staðlar fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda, bls. 38.  
51 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…”, bls. 126. 
52 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…”, bls. 127-130. 
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þeirra og hve slæmt það hafi verið þegar skipt hafi verið um eftirlitsaðila. Skv. 

upplýsingum félagsráðgjafa er mikilvægast að gæta festu í eftirliti hjá fósturbörnum 

og haga eftirliti þannig að börnin verði ekki fyrir miklu róti. Það sem mestu máli 

skiptir varðandi það er að það sé sami aðili sem ráðstafar barni í fóstur sem fylgir 

málinu eftir og sinnir eftirliti.53 Hér geta þó vaknað upp spurningar um hvort þeir 

aðilar séu alveg hlutlausir í eftirliti sínu eða hvort það að þeir hafi ráðstafað barninu í 

fóstur liti afstöðu þeirra.  

Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur kom fram hjá þátttakendum að betur hefði 

mátt fara við val á fósturheimilum, t.d. hvort barn og fósturforeldrar ættu eitthvað 

sameiginlegt. Ef um systkini væri að ræða væri mikilvægt að taka tillit til þess og 

aðstoða þau við að hittast ef ekki væri hægt að koma þeim fyrir á sama fósturheimili. 

Það helsta sem þátttakendum þótti ábótavant voru lítil tengsl við upprunafjölskyldu 

sína. Þá kom einnig fram að það litla eftirlit sem átt hefði sér stað hefði mátt vera 

viðvarandi en ekki einungis í byrjun fósturráðstöfunar.54  

 

9 Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið reynt að draga upp mynd af fósturráðstöfunum hérlendis, 

framkvæmd eftirlits með fósturbörnum og áhrif þess á fósturbörn. Fósturforeldrar 

gegna stóru hlutverki vegna mikilvægrar stöðu og verður að telja að mat á hæfni 

þeirra og val fósturforeldra fyrir hvert einstakt fósturbarn spili stórt hlutverk í eftirliti 

barnaverndarnefnda með fósturbörnum. Af umfjöllun þessari má draga þá ályktun að 

eftirliti sé best stillt í hóf en stefna þarf að ákveðnum markmiðum og gera eftirlitið að 

einhvers konar reglubundinni athöfn þar sem framkvæmdin er sú sama í hvert skipti 

svo fósturbarn og eftirlitsaðilar nái að mynda traust sín á milli. Nauðsynlegt er að 

eftirlitið einkennist af hlýju gagnvart börnunum, skipulagningu, faglegum 

vinnubrögðum og virðingu við alla sem að máli koma. Mikilvægt er að fagfólk komi 

fram sem slíkt og að börnin sjái það í því ljósi en ekki einungis sem vinir sem koma 

að spjalla við fósturforeldrana og kasta kveðju á börnin.  

Lagabreyting varðandi tvær heimsóknir á fyrsta ári ráðstöfunar barns í fóstur kom 

ekki frekar til skoðunar þar sem við nánari athugun var hér lögfest var það sem þegar 

var framkvæmt. Við skoðun rannsóknar Guðrúnar Kristinsdóttur frá 2004 kom í ljós 
                                                
53 Munnleg heimild, Sigrún Hvanndal Magnúsdóttir.  
54 Guðrún Kristinsdóttir: ,,Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…”, bls. 131.  
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að barnaverndarkerfið var viðmælendum hennar oft fjarlægt. Í ljósi nýrri heimilda frá 

barnaverndarnefndum varðandi framkvæmd eftirlits virðist sú þróun þó á réttri leið en 

við framkvæmd eftirlits og í heimsóknum á fósturheimili eru fósturbörnin nú 

aðalatriðið í stað þess að einungis sé rætt við fósturforeldrana um börnin. Í ritgerðinni 

var stiklað á stóru í því mikilvæga starfi sem barnaverndaryfirvöld hafa með höndum. 

Er það von höfundar að þróun barnaverndar haldi áfram á þessari leið sem miðar að 

gagnkvæmu trausti og virðingu milli barnaverndarstarfsmanna og fósturbarna en þar 

verður að telja að lykillinn að velgengni sé að finna í slíkum málum.  
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