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Útdráttur 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða  hvort  eðlismunur sé á starfi sértækra 

barnaverndarnefnda og sameiginlegra  félags- og barnaverndarnefnda. Farið er yfir 

upphaf og sögu barnaverndar, en rannsóknin tekur mið af sögu og uppbyggingu 

íslenska barnaverndarkerfisins. Leitað var álits nefndarmanna sem reynslu hafa af 

setu í báðum formum nefnda.  Farið er yfir sögu og þróun barnaverndarstarf í 

landinu og rannsóknin unni Niðurstöður rannsókna sýna að meiri hluti þátttakenda 

83,3 % telja sameiginlegar barnaverndar- og félagsmálanefnd hentugri þar sem slík 

nefnd sé öflugir og veiti betri yfirsýn heldur en sértæk barnaverndarnefnd. Allir 

þátttakendur telja að ólíkt nefndarform hafi ekki áhrif á sjónarmið barnsins í 

barnaverndar- málum sem sé ávallt í hávegum haft.  
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf á félagsvísindasviði Háskóla 

Íslands. Áhugi rannsakenda á barnaverndarnefndum og uppbyggingu 

barnaverndarstarfs réði ákvörðuninni um val á viðfangsefni. Undanfarin tíu ár hafa 

breyttar áherslur í barnavernd og skipan barnaverndarnefnda leitt af sér talsverðar 

breytingar á skipulagi nefndanna þar sem leitast er eftir að fækka og stækka 

barnaverndarnefndunum. Sveitarfélögin hafa í auknum mæli verið að sameinast með 

öðrum sveitarfélögum um starf barnaverndarnefnda, auk þess sem starfsemi 

brnaverndarnefnda hefur verið slegið saman með öðrum málaflokkum líkt og 

félagsmálum. Í kjölfar þessa hefur orðið mikil aukning á sameiginlegum nefndum þar 

sem ein nefnd sinnir ólíkum málaflokkum líkt og félagsmálum og barnavernd. Sértæk 

barnaverndarnefnd er aftur á móti nefnd sem fer eingöngu með mál barnaverndar. Árið 

2009 voru í fyrsta skipti sameiginlegar félagsmála- og barnaverndarnefndir fleiri heldur 

en sértækar barnaverndarnefndir. Hinsvegar hefur breytingin frá 2009 verið í öfuga átt 

og sértækar barnaverndarnefndir eru aftur orðnar fleiri heldur en sameiginlegar 

barnaverndarnefndir. Eftir að hafa farið í gegnum þær áherslubreytingar sem orðið hafa 

undanfarin ár á skipulagi og uppbyggingu barnaverndarnefnda kviknaði hugmyndin um 

að skoða áhrif þessara breytinga á starf barnaverndarnefnda og hvort ólíkt skipulag 

nefnda hafi áhrif á starf barnaverndar innan nefndanna. Í framhaldinu var ákveðið að 
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nefndarmanna sem bæði hafa starfað í sértækri barnaverndarnefnd og sameiginlegri 

barnaverndar- og félagsmálanefnd, á setu sinni í nefndunum. Þá er skoðað hvort þeir 

telji að skipan nefndanna hafi áhrif á störf barnaverndar og að lokum hvort þeir telji 

annað nefndarformið hentugra og þá af hverju. 

Viljum við færa kærar þakkir til leiðbeinanda okkar, Steinunnar Bergmann 

félagsráðgjafa hjá Barnaverndarstofu og Anni G. Haugen umsjónarmanns verkefnisins 

fyrir frábæra leiðsögn, stuðning og gagnlegar ábendingar við vinnslu verkefnisins. 

Einnig færum við barnaverndarnefndarmönnum kærar þakkir fyrir að gefa sér tíma 

til að svara spurningalista rannsóknarinnar. Þá viljum við þakka Stykkishólmsbæ fyrir 

þann góða aðbúnað sem bærinn veitti okkur. 

Að lokum færum við þakkir til fjölskyldna okkar sem hafa sýnt okkur ómældan 

stuðning og þolinmæði við vinnslu verkefnisins. 
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1 Inngangur 

Almenn barnavernd á Íslandi hófst árið 1932 með setningu fyrstu 

barnaverndarlaga nr. 43/1932, en lögin marka upphaf opinbers barnaverndarstarfs 

hér á landi. Barnaverndarnefndir hafa verið hluti af íslensku barnaverndarstarfi allt 

frá setningu fyrstu barnaverndarlaganna til dagsins í dag. Starf og uppbygging 

barnaverndarnefnda hefur þróast á þessum tíma í takt við þjóðfélagslegar og 

samfélagslegar breytingar, auk breyttra áherslna í barnavernd. Í 

barnaverndarlögum frá árinu 1992 kemur fram nýmæli í lögum um stækkun og 

fækkun barnaverndarnefnda en í lögum nr. 80/2002 eru sett fram tilmæli um að 

íbúafjöldi að baki hverri barnaverndarnefnd skuli eigi fara undir 1500 íbúa, en 

ákvæðið ýtti enn frekar undir þau fyrri tilmæli um fækkun og stækkun nefnda. 

Þessar nýju áherslur á skipulagi barnaverndarnefnda miða að því að styrkja 

nefndirnar en minni sveitarfélög höfðu ekki haft nægilegt fjármagn til að sinna 

málaflokknum eins og lögin gerðu ráð fyrir. Í kjölfarið hafa orðið miklar breytingar 

á skipulagi og uppbyggingu barnaverndarnefnda þar sem sveitarfélög hafa verið að 

sameinast um störf barnaverndarnefnda, auk þess sem málaflokkur barnaverndar 

hefur sameinast öðrum málaflokkum líkt og félagsmálum. Undanfarin tvö ár hefur 

borið á því að sameiginlegar félagsmála- og barnaverndarnefndir hafa verið að 

aðskilja nefndirnar og málaflokkinn. Þau áhrif sem breytt form og uppbygging 

barnaverndarnefnda hefur á starf þeirra hafa lítið verið rannsökuð, því er lagt upp 

með rannsókn sem miðar að því að skoða ólíkt skipulag barnaverndarnefnda og 

hvort ólík uppbygging nefnda hafi áhrif á starf barnaverndar. Spurningalisti var 

lagður fyrir sex barnaverndarstarfsmenn sem eiga það sameiginlegt að hafa setið 

bæði í sértækri barnaverndarnefnd og sameiginlegri félagsmála- og 

barnaverndarnefnd þar sem viðhorf þeirra til starfa og uppbyggingar nefndanna 

eru skoðuð. 

Hér á eftir verður leitast við að svara spurningunum: Hvaða hlutverki gegna 

barnaverndarnefndir? Hvernig hafa þær þróast? Hefur ólík uppbygging 

barnaverndarnefnda áhrif á starf þeirra? Til að leita svara verður upphaf og saga 

barnaverndar skoðuð, en rannsóknin tekur mið af sögu og uppbyggingu íslenska 
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barnaverndarkerfisins. Farið verður yfir upphaf og þróun íslenskra 

barnaverndarlöggjafa og hún samtvinnuð tíðaranda hvers tíma. Skoðað verður 

hvernig barnaverndarnefndir hafa þróast og hvernig áherslur í barnaverndarstarfi 

hafa breyst í tímans rás. 

Að lokum er lagt upp með rannsókn þar sem viðhorf sitjandi nefndarmanna er 

skoðað. Markmiðið með rannsókninni er að skoða hvort ólík uppbygging 

barnaverndarnefnda hafi áhrif á barnaverndarstarf. 
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2 Barnavernd 

2.1 Hvað er barnavernd? 

Þegar hugtakinu barnavernd er flett upp í íslenskri orðabók kemur einföld skýring, 

það er verndun og umsjá barna. En þegar betur er að gáð er málið ekki svo einfalt. 

Jú, það fjallar vissulega um verndun og umsjá barna í víðum skilningi en hvað felst í 

þeirri verndun og umsjá er aftur á móti umdeilt.  

Ef reynt er að skilgreina hugtakið barnavernd kemur í ljós að það er margþætt 

og háð hugmyndum og stefnum. Flestir eru þó sammála um nauðsyn tilvistar 

barnaverndaryfirvalda og að þau og almenningur bregðist skjótt við þegar 

alvarlegur vandi steðjar að börnum og fjölskyldum. Það er mjög mismunandi 

hvernig hugtakið barnavernd er skilgreint. Hér á Norðurlöndunum er skilgreiningin 

nokkuð víð, norrænar lagasetningar gera allar ráð fyrir snemmtækri íhlutun 

barnaverndaryfirvalda. Félagsþjónustu og barnavernd er beitt samhliða, það er víð 

velferðaráhersla og þrengri áhersla á afskipti í alvarlegum málum. En með víðri 

skilgreiningu er átt við að notaðar eru almennar velferðaráherslur en þröng 

skilgreining felur í sér verndaráherslur. Í norrænum lögum er vaxandi áhersla á 

réttindi barnsins og hagsmunir þess hafðir að leiðarljósi. Í Bandaríkjunum er 

löggjöfin þrengri en þar þarf vanræksla og ofbeldi að vera til staðar til að málið geti 

talist barnaverndarmál. Þannig getur skilgreiningin farið eftir því hver er að 

skilgreina og í hvaða landi og á hvaða tíma. Jafnvel einstakir 

barnaverndarstarfsmenn skilgreina hugtakið mismunandi (Guðrún Kristinsdóttir 

o.fl., 2004). 

Í skrifum dr. phil. Símonar Jóhanns Ágústssonar kemur fram að barnavernd í 

sinni víðustu skilgreiningu gæti þýtt allar þær ráðstafanir sem samfélagið gerir til 

að tryggja rétt og velferð barnsins í heilsufarslegum, uppeldislegum og 

efnahagslegum skilningi. En í þrengri skilgreiningu hugtaksins er það fyrst og fremst 

notað yfir þau afskipti sem barnaverndarnefndir hafa samkvæmt 

barnaverndarlögum af börnum, uppeldisstofnunum og öðrum stofnunum sem hafa 

með börn að gera. Einnig er það notað yfir margskonar uppeldis- og líknarstarf sem 
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unnið er af ýmsum aðilum í þágu veiklaðra og vanræktra barna (dr.phil. Símon 

Jóhann Ágústsson, 1942). 

Í núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002 er markmið barnaverndar 

skilgreint vítt eins og sjá má í 2. gr. laganna en þar segir: 

„Markmið laga þessara er að tryggja að börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í 

hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skal við að ná markmiðum 

laganna með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við“. 

2.2 Barnaverndarstarf og barnaverndarmál 

Barnaverndarstarf vekur upp bæði félagslegar og lögfræðilegar spurningar og að 

baki þess liggur líka fræðileg sýn á málefnið. Einnig vakna siðferðilegar spurningar 

og skilgreina þarf vandann og hvernig bregðast skal við honum. Ljóst er að 

hugtökin um barnaverndarmál og barnaverndarstarf eru samofin (Guðrún 

Kristinsdóttir o.fl., 2004). Ef skoðað er nánar hugtakið barnaverndarmál, má segja 

að það hafi faglega, pólitíska og stjórnsýslulega merkingu. Það er þegar vandi sem 

liggur að baki slíkum málum er metinn þarf að líta á margt, svo sem lagaleg, 

félagsleg, tilfinningaleg, siðferðileg og heilsufarsleg atriði . Samkvæmt skilgreiningu 

fagmanna innan barnaverndar eru barnaverndarmál þau mál sem ná yfir málefni 

einstaklinga/fjölskyldna sem hafa fengið aðstoð eða orðið fyrir afskiptum 

barnaverndaryfirvalda. Það sýnir að hugtakið barnverndarmál er frekar notað 

þegar rætt er um eina fjölskyldu eða einstakling sem aðstoðar nýtur eða afskipti 

eru höfð af með tilvísun til barnaverndarlaga og Laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991. Þetta sýnir að barnaverndarmál og barnaverndarstarf er 

ekki það sama. Til að mál teljist vera til staðar skal skrásetja aðgerðir formlega, 

talað er um að búa til mál á fjölskyldu/einstakling eða loka máli. Þetta á við bæði 

um félagsþjónustu og barnaverndarafskipti (Guðrún Kristinsdóttir og fl., 2004). 

Skilgreining hugtaksins barnavernd er nokkuð skýr í barnaverndarlögunum en 

þar segir í 1.gr. bvl. að börn eigi rétt á vernd og umönnun og að þau eigi að njóta 

þeirra réttinda og í samræmi við aldur þeirra og þroska. Skilgreining hugtaksins 

barnaverndarmáls er samkvæmt 5. mgr. 21. gr. barnaverndarlaga að mál telst 

barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur tekið ákvörðun um að hefja 

könnun. 
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2.3 Hverjir koma að barnaverndarstarfi? 

Það er í verkahring sveitarstjórna að sjá til þess að barnaverndarnefnd sé starfandi 

á þeirra vegum. Ríkið hefur síðan umsjón með framkvæmdinni og ákveðin mál fara 

síðan beint til dómstóla. Þetta eru þeir aðilar sem eiga að skilgreina og fylgja eftir 

málum sem snerta barnavernd, félagslega og réttarfarslega (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Barnaverndaryfirvöld bera ábyrgð á uppvaxtarskilyrðum barna, en þar er 

átt við börn sem grunur leikur á að búi við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu 

sinni og þroska í hættu með hegðun sinni. Til barnaverndaryfirvalda teljast 

Velferðarráðuneytið, Barnaverndarstofa, áður Barnaverndarráð, Kærunefnd 

barnaverndarmála og barnaverndarnefndir sveitarfélaganna. Barnaverndaryfirvöld 

eiga að aðstoða og vernda börn og fjölskyldur, en eiga aðeins að grípa inn í þegar 

ríkar ástæður eru fyrir hendi (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Einn atburður eða aðstæður sem myndast leiða yfirleitt ekki af sér afskipti 

barnaverndaryfirvalda, fer það eftir alvarleika málsins og eðli þess, svo sem ef um 

refsiverðan atburð er að ræða eða að lífi barns er stefnt í voða. Í 

barnaverndarstarfi felast ýmsar aðgerðir; má þar nefna ráðgjöf, stuðning, eftirlit, 

fóstur og vistun barns á stofnunum (Guðrún Kristinsdóttir, 2008). 

Barnaverndaryfirvöld eru í samstarfi við ýmsa aðila og má þar nefna alla þá sem 

stöðu sinnar og starfs vegna hafa afskipti af málefnum barna (20. gr. 

Barnaverndarlaga nr. 80/2002). Í 40. gr. Laga um grunnskóla nr. 90/2008 er kveðið 

á um að starfrækt sé nemendaverndarráð sem hefur það hlutverk að styðja við 

bakið á börnum sem eiga í vanda og finna viðeigandi úrræði til að leysa hann. Þá 

eru öllum sjúkrastofnunum, þar á meðal áfengismeðferðarstofnunum og 

geðdeildum, læknum, hjúkrunarfræðingum og öðrum starfsmönnum þessara 

stofnana skylt að hafa samráð við barnaverndarnefndir. Með því sé verið að taka 

ákvarðanir og haga nauðsynlegum barnaverndarúrræðum í samræmi við 

ákvarðanir um meðferð og innlögn foreldra barns með hagsmuni barns að 

leiðarljósi (20. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002). 

Lögreglan, réttarkerfið og dómstólar fara með fjölda mála árlega sem snerta 

börn, bæði þegar börn verða fyrir refsiverðum atburðum en einnig þegar þau eru 

gerendur. Félagsþjónusta sveitarfélaganna starfar eftir barnaverndarlögum           

nr. 80/2002 og lögum nr.  40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Ýmis 
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félagasamtök og einkafyrirtæki láta sig velferð barna skipta með ýmiskonar 

starfsemi, bæði hvað varðar forvarnir og meðferð í því skyni að forða börnum og 

ungu fólki frá ofnotkun vímuefna eða annarri áhættuhegðun. Öllum þeim aðilum 

sem rætt er um að framan ber skylda til að láta barnaverndaryfirvöld vita ef grunur 

vaknar um að barn þurfi aðstoð. Þá má ekki gleyma því að almenningur ber 

samsvarandi ábyrgð og hefur samsvarandi tilkynningaskyldum að gegna (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2008). 

2.4 Einkenni barnaverndarstarfs 

Opinbert barnaverndarstarf hefur alltaf verið átakasamt og umdeilt. Í 

barnaverndarstarfi verður oft togstreita og upp koma ýmsar mótsagnir. Lögin 

kveða á um stuðning en samt eru heimildir til að grípa til aðgerða þvert á vilja 

barns og foreldra. Ef við reynum að skipta barnaverndarstarfinu í tvo flokka eftir 

markmiðum kemur í ljós að annars vegar er stuðningur við börn, unglinga og 

fjölskyldur og hins vegar eru aðgerðir sem vernda eiga börn gegn tilfinningalegum 

eða líkamlegum hættum. Skiptingin á milli þessara tveggja flokka getur verið óljós, 

til dæmis geta foreldrar sem leita eftir aðstoð vegna barns verið óhæfir foreldrar 

og flokkast því í báða hópana. Einnig eru dæmi þess að börn leiti sjálf eftir aðstoð 

til barnaverndarnefnda og flokkast því ekki innan þessara skilgreininga (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2008). Í ársskýrslum Barnaverndarstofu kemur fram að langflestar 

tilkynningar berast frá lögreglu eða u.þ.b. helmingur tilkynninga. Næstalgengast er 

að foreldrarnir sjálfir tilkynni, skólarnir og sérfræðiþjónusta. Hlutfallsleg aukning 

hefur orðið undanfarin ár á tilkynningum frá nágrönnum sem mögulega má rekja 

til aukinnar vitundar í samfélaginu um tilkynningarskyldu almennings 

(Barnaverndarstofa, 2011). 

Eins og áður hefur komið fram eru ákvæði í barnaverndarlögum um að yfirvöld 

eigi að beita stuðnings- eða þvingunaraðgerðum eftir eðli mála. Stuðningsúrræði 

skulu vera í samvinnu við börn og foreldra sem afskipti eru höfð af og skal ávallt 

sýna þeim mikla nærgætni og virðingu. Þannig skulu barnaverndaryfirvöld gæta 

þess að almenn úrræði til stuðnings séu fullreynd áður en gripið er til þvingandi 

aðgerða (4. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002). Einnig ber að hjálpa börnum sem 

eiga í erfiðleikum vegna hegðunar sinnar, ef það ber ekki árangur skulu yfirvöld 
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grípa til ráðstafana óháð samþykki foreldra eða barns (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Ljóst er að þessar skyldur eru oft vandmeðfarnar og því rætt um grátt 

svæði þar sem foreldrum eru sett skilyrði. Neyðast þeir oft til að samþykkja þau 

úrræði sem boðin eru af hræðslu við að missa börnin frá sér. Þannig að erfitt er að 

byggja upp traust í skugga þessarar þvingunar sem hjálparaðili hefur neyðst til að 

beita (Guðrún Kristinsdóttir, 2008). 
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3 Saga barnaverndar á Íslandi 

3.1 Fyrstu merki barnaverndar 

Ákvæði um barnavernd má finna allt aftur til elstu lagabókmennta Íslendinga 

Grágásar og Jónsbókar. Erfðaréttur og framfærsla eru það sem mest áhersla var 

lögð á. Sérstaklega var gætt að erfðarétti þeirra sem fæddust til erfða og þess gætt 

að þau væru ekki hlunnfarin, átti þetta sérstaklega við þegar faðirinn, „höfuð“ 

ættarinnar hafði fallið frá. Þá er kveðið á um að öll börn hvort sem þau væru rík 

eða fátæk ættu rétt á framfærslu. Ef ekki frá sínum eigin föður þá er þess 

nákvæmlega getið hvaða ættingjar hefðu skyldur til að taka við. Segja má að þessi 

ákvæði um framfærsluskyldu Jónsbókar hafi verið í fullu gildi allt fram á 19. öld 

(Jónsbók, 2004). Í Grágás er framfærsla ómaga tíunduð, það er hver erfir ómagann 

ef sá sem hefur skyldur gagnvart honum deyr og hver staða hreppanna er gagnvart 

ómaganum svo eitthvað sé nefnt (Grágás, 1992). Grágás er skrifuð að talið er á 13. 

öld, með þeim lagabálki telja margir fræðimenn að þjóðskipulag Íslendinga hafi að 

mörgu leyti verið það fullkomnasta á meðal germanskra þjóða. Talið er að uppruni 

hreppaskipulags á Íslandi hafi fyrst og fremst verið að annast fátækraframfærslu en 

hver hreppur var sérstakt framfærsluhérað. Þetta skipulag fátækraframfærslunnar 

og hlutverk hreppanna er ákveðinn vottur um mikinn félagsþroska Íslendinga (Skúli 

Þórðarson, 1942). Má því segja að með þessum ákvæðum í fornlögum okkar 

Íslendinga getum við státað af mjög þróaðri félagsmálalöggjöf hér á landi allt frá 

heiðnum sið eða öndverðri kristni. Er talið að ástæðan fyrir þessu sé að við 

flutninga til Íslands hafi hið gamla ættarsamfélag riðlast svo ekki væri öruggt að 

hægt væri að treysta á ættingja til hjálpar ef eitthvað bjátaði á (Anni G. Haugen, 

1994). 

Engin ákvæði voru um með hvaða hætti börn ættu að vera alin upp fyrr en á 18. 

öld . En þá urðu þau tímamót að sett voru lög um uppeldi barna á Íslandi sem hlutu 

nafnið „Tilskipun um húsagann á Íslandi“ sem voru lögfest 3. júní 1746. Var þetta í 

fyrsta skipti sem sett voru lög sem náðu til allra barna óháð stétt, stöðu eða 

efnahag foreldra. Einnig fólu þau í sér lagalega heimild til þess að opinberir aðilar 

mættu grípa inn í uppeldi barna og taka barn af heimili gerðist þess þörf (Loftur 
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Guttormsson, 1983). Uppruna tilskipunar húsagans má rekja til Kristjáns VI 

konungs í Danmörku, hann aðhylltist heittrúarstefnu sem kallaðist pietismi. Helsta 

markmið pietisma var að efla trúarlíf fólks. Árið 1741 var sendur til Íslands af 

konungi, Ludvig Harboe , hann var danskur prestur og var hans hlutverk hér á landi 

að kanna störf íslenskra presta og trúarástand landsmanna. Pietistar höfðu þær 

skoðanir að guðstrú og guðsótti hefðu mótandi áhrif á allt líf manna og var það því 

mikilvægt að börn fengju rétt uppeldi frá fyrstu tíð (Þorsteinn Pétursson, 1947). 

Það kom í hlut hreppstjóra og presta að fylgjast með því að tilskipunum 

húsagans væri hlýtt og koma boðum til yfirvalda, það er biskups og sýslumanns ef 

þeir hefðu grun um að ekki væri allt eins og vera skyldi. Tilgangur tilskipunarinnar 

var að koma böndum á heimilislíf landsmanna og má skipta markmiðunum í þrjá 

flokka, það er uppeldi í guðsótta, uppeldi í hlýðni og uppeldi í erfiði eða iðjusemi. 

Áður voru bændur löglegir einvaldar á sínum bæjum og höfðu vald yfir börnum og 

vinnufólki. Í húsaganum var ekki efast um vald húsbóndans, hins vegar mátti hann 

ekki ráða hvernig sem honum bauð heldur varð hann að hlíta reglum húsagans 

annars hlyti hann verra af. Með tilskipuninni um húsagann varð töluverð 

viðhorfsbreyting til áherslna í uppeldisaðferðum. Áður þótti hirting barna ekki bara 

sjálfsögð heldur nauðsynleg en með tilskipuninni var meiri áhersla lögð á andlega 

hirtingu og ögun (Loftur Guttormsson, 1987). 

Hvort eftirlit með því að húsagatilskipuninni hafi verið nægilega fylgt er hægt að 

draga í efa því að prestar og hreppstjórar þessa tíma höfðu einnig öðrum 

bústörfum að gegna. Því er erfitt að sjá fyrir sér að mikill tími hafi gefist í reglulegar 

húsvitjanir til að fylgjast með hvort foreldrar eða aðrir ættingjar uppfylltu skyldur 

sínar gagnvart börnunum. Einn helsti talsmaður þeirra barna sem minna máttu sín í 

þjóðfélaginu á þessum tíma var Magnús Stephensen dómsstjóri, hann var fæddur 

árið 1762 og var mikill áhrifamaður í íslensku samfélagi. Hann var mikill 

hugsjónamaður og baráttumaður um mannréttindi til handa öllum, óháð 

samfélagsstöðu. Hann skrifaði bókina „Hentug handbók fyrir hvern mann“ sem 

kom út árið 1812. Er hún talin hafa verið fyrsta tilraunin til að vekja almenning til 

umhugsunar og samúðar gagnvart fátæklingum og að þeim væri sýnd samúð í 

vandræðum sínum. Magnús boðar þó ekki breyttar áherslur í sínum skrifum þegar 

kemur að uppeldi barna, hann endurtekur lög húsagatilskipunarinnar um hvernig 
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aga eigi börn og refsa þeim með vendi eða hendi (Hildur Biering, 2006). Aftur á 

móti áleit hann það sjálfsögð réttindi barna að njóta verndar foreldra sinna og að 

hljóta gott uppeldi. Magnús hafði mikla trú á tilfinningatengslum foreldra og þeim 

náttúrulega kærleik sem hvert foreldri bæri til síns afkvæmis og lagði hann því 

mikla áherslu á að hreppstjórar gerðu allt til að sundra ekki fjölskyldum, þannig 

nytu þau frekar umhyggju foreldra sinna frekar en að verða niðursetningar hjá 

mislyndum húsbændum (Ingi Sigurðsson, 1996). Magnús gagnrýndi störf 

hreppstjóra og setti ofan í við þá þegar mál um vanrækslu gagnvart börnum komu 

upp. Vildi hann kalla þá jafnt til ábyrgðar og foreldra fyrir að hafa ekki afskipti af 

þurfandi heimilum. Því samdi hann reglugerð sem kallaðist „Instrúx fyrir 

hreppstjórnarmenn á Íslandi“. Í þeirri reglugerð var skilgreint hvernig hreppstjórar 

ættu að haga störfum sínum í samfélaginu sér og öðrum íbúum til hagsbóta. Þessar 

reglur voru aldrei samþykktar og hlutu því aldrei lagalegt gildi (Hildur Biering, 

2006). 

3.2 Tilurð opinbers barnaverndarstarfs 

Því hefur verið haldið fram að hugmyndin um opinbera barnavernd hafi komið til 

þegar hugmyndir um mannúðarsjónarmið fóru að skjóta upp kollinum á 19. öld 

(Alþingistíðindi, 1932). Tengist þetta þeirri kenningu að hugmyndir manna um 

refsingar og viðurlög tóku breytingum. Ekki þótti stætt að refsa börnum á sama 

hátt og fullorðnum (Stang Dahl, 1968). Aðrir vilja halda því fram að efnahagslegar 

ástæður hafi fyrst og fremst legið þar að baki. Að hugmyndin að barnavernd hafi 

komið fram í kjölfar fátæktar og eymdar. Þá hefur komið fram sú kenning að 

hagsmunir starfsstétta hafa kallað eftir þörfinni fyrir barnavernd (Platt, 1977). 

Fram komu hugmyndir um félagslega velferð þegar komið var fram á tuttugustu 

öld, sem urðu til þess að opinber barnavernd festist í sessi. Burt séð frá því hvaða 

kenningar fólk aðhyllist þá geta flestir verið sammála um að ýmsar félagslegar 

breytingar hafi haft veruleg áhrif á tilvist barnaverndar. Má þar meðal annars nefna 

lengingu bernskuskeiðsins. Bernskan hefur tekið miklum breytingum í aldanna rás, 

framan af var litið á börn sem litla fullorðna en með tímanum hafa lög og réttindi 

barna sem einstaklinga hlotið viðurkenningu (Guðrún Kristinsdóttir, 2008). Í fyrstu 

barnaverndarlögum nr. 43/1932 var skilgreining á hugtakinu barn miðuð við börn 
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yngri en 16 ára (Alþingistíðindi, 1932). Í núgildandi lögum kemur fram að börn séu 

allir þeir einstaklingar sem eru undir 18 ára aldri, en með samþykki barna og með 

ráðstöfunum á grundvelli laganna getur það átt við einstaklinga allt að 20 ára   

(3. gr. bvl. nr. 80/2002). Þá hafa einnig átt sér stað miklar breytingar á fjölskyldum 

og stöðu fjölskyldunnar. Form fjölskyldunnar og hlutverkaskipan innan 

fjölskyldunnar hefur breyst, báðir foreldrar vinna úti og sjá jafnhliða um uppeldi 

barnanna (Hrefna Ólafsdóttir, 2001). Loks hafa áherslur ríkis og sveitarfélaga 

breyst, það er að hafa það að markmiði að stuðla að velferð barna í þjóðfélagi 

nútímans. Þegar allt er tekið saman sést að uppruni barnaverndar hefur verið 

skýrður sem opinberar ráðstafanir gegn eymd, fátækt og glæpum í kjölfar 

borgarvæðingar víða um heim (Guðrún Kristinsdóttir, 2008). 

3.3 Barnaverndarstarf á Íslandi á tuttugustu öld 

3.3.1 Árin 1900–1946 

Um aldamótin 1900 gjörbreyttist íslenskt þjóðfélag á stuttum tíma. Með tilkomu 

iðnbyltingarinnar breyttust atvinnuhættir Íslendinga. Einkenndist þetta tímabil af 

hraðri uppbyggingu Reykjavíkur en á árunum 1907–1932 þrefaldaðist íbúafjöldi 

Reykjavíkur, fór hann úr 10.318 árið 1907 upp í 30.565 árið 1932 (Sveinn H. 

Ragnarsson, 1995). Fyrir aldamótin voru fólksflutningar fátíðir á milli landshluta, 

fólk var í góðu sambandi við nágranna sína og fjölskyldu sem studdi við bakið á því 

ef eitthvað kom upp á. Með tilkomu iðnbyltingarinnar og borgarlífsins breyttist 

þetta, fólk stóð eitt og óstutt þegar illa stóð á (Félagsmálaráðuneytið, 1942). Um 

árið 1930 bjó rúmlega helmingur landsmanna í þéttbýli en þó er varla hægt að tala 

um borgarlífsmenningu því að á þessum tíma voru þéttbýlisstaðir sem töldu yfir 

1000 manns ekki nema 10 hér á landi. Þróun þéttbýlismyndunar var um margt 

sérstök hér á landi, á landsbyggðinni byggðust upp margir en smáir staðir en 

Reykjavík varð strax mikið aðdráttarafl eins og getið er hér að ofan (Gísli  Ágúst 

Gunnlaugsson, 1993). Kreppuárin sem fylgdu í kjölfarið drógu þó heldur úr þessum 

öra vexti, sérstaklega við sjávarsíðuna. Atvinnuleysið var mikið, en í Árbók 

Reykjavíkur árið 1940 kemur fram að 936 einstaklingar af rúmlega 36.000 íbúum 

borgarinnar hafi verið atvinnulausir, af þeim fjölda voru 800 karlmenn á vinnualdri 

(Sveinn H. Ragnarsson,1995). 
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Árið 1932 urðu þáttaskil í íslenskri barnaverndarsögu en þá voru í fyrsta skipti 

sett lög nr. 43/1932 á Alþingi sem fjölluðu eingöngu um barnavernd. Markar það 

upphaf sögu barnaverndarnefnda og þess barnaverndarstarfs sem við þekkjum í 

dag. Nýja löggjöfin hafði mikil áhrif á skipulag og framkvæmd félagsmála og á öll 

velferðarmál almennt. Á sama tíma komu einnig sérlög um vinnumiðlun nr. 4/1935 

og áfengislög nr. 33/1935 (Sveinn H. Ragnarsson, 1995). 

Fyrir setningu fyrstu barnaverndarlaganna voru miklar umræður á Alþingi hvort 

virkileg þörf væri fyrir slík lög hér á landi vegna smæðar þjóðarinnar, auk þess sem 

lítil borgarmenning væri. Meðal annars var lagt til að einungis yrðu sett 

barnaverndarlög fyrir Reykjavík þar sem ekki væri þörf á lögunum í minni 

kaupstöðum. Lögin voru einnig talin ógna öryggi einkalífs heimilisins. Með setningu 

laganna varð grundvallarbreyting á lagaumhverfi barnaverndarmála á Íslandi. Í 

fyrsta sinn var öll stjórn og meðferð barnaverndarmála falin stjórnvöldum. Var það 

von manna að með þessu yrði barnavernd efld og þannig mætti mæta þeim vanda 

sem borgarmyndunin hefði í för með sér. Eflaust hefur það líka ýtt á eftir tilkomu 

laganna að samsvarandi lög voru til staðar víða á hinum Norðurlöndunum 

(Alþingistíðindi, 1932). 

Í fyrstu lögunum um barnavernd var strax kveðið á um barnaverndarnefndir en 

yfirbarnaverndarnefnd Íslands var ætlað að fara með yfirumsjón barnaverndar. 

Nafni þeirrar nefndar var fljótlega breytt í Barnaverndarráð Íslands. Var það 

ráðherra sem skipaði í ráðið þrjá menn til fjögurra ára í senn. Hlutverk ráðsins var 

að hafa umsjón með öllum barnaverndarnefndum á landinu, fá frá þeim 

ársskýrslur, hafa eftirlit með barnahælum og að leggja úrskurð á þau mál sem borin 

voru fyrir ráðið (Félagsmálaráðuneytið, 1942). Barnaverndarnefndir skyldu 

starfræktar í þeim kauptúnum þar sem íbúafjöldi náði yfir 300 manns, en í minni 

kauptúnum skyldu skólanefndir annast starf barnaverndar. Barnaverndarnefndir 

voru umdeildar og velt var upp þeirri spurningu hvort nefndirnar yrðu ekki óvirkar 

þar sem þær hefðu ekkert til að vinna að. Í fyrstu lögunum var talið heppilegast að 

nefndirnar væru skipaðar skólastjórum og prestum sem yrðu sjálfskipaðir í nefndir í 

hinum minni kaupstöðum. Einnig bar flestum saman um að „góðar konur“ væru 

best til þess fallnar að sinna nefndarstarfi þar sem verkefnin lægju nær verkahring 

konunnar en karlsins (Alþingistíðindi, 1932). Á þessum árum höfðu 
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barnaverndarnefndirnar ekki úr mörgum úrræðum að spila, fram kemur í skýrslu 

Barnaverndarráðs Íslands að á árunum 1935-1937 hafi helstu úrræðin verið að 

reyna eftir fremsta megni að bæta hag þeirra heimila sem nefndin hafði þurft að 

hafa afskipti af með leiðbeiningum, áminningum og ýmis konar aðstoð. Voru þetta 

oft sömu heimilin ár eftir ár sem voru undir stöðugu eftirliti. Oft var gripið til þess 

ráðs að senda börnin burt af heimilinu með því að útvega þeim dvalarstað í sveit. 

Vegna þess hve erfið sum börnin voru þurfti nefndin að finna stundum fleiri en eitt 

heimili fyrir börnin. Þá kemur fram að erfiðlega gekk að finna heimili sem treysti 

sér til að taka á móti afbrota- og vandræðabörnum. Ekki voru margar 

uppeldisstofnanir starfræktar á þessum tíma þó að tilraunir til þess hafi verið 

gerðar. Við setningu nýju barnaverndarlaganna 1932 vakti athygli að hvergi í 

lögunum er að finna ákvæði sem skyldar eða heimilar barnaverndaryfirvöldum að 

starfrækja stofnanir fyrir börn. Samt sem áður gerðu lögin ráð fyrir að slíkar 

stofnanir væru starfræktar og að hinar nýju barnaverndarnefndir hefðu 

eftirlitshlutverk með þeim. Lögin gerðu ráð fyrir að barnaverndarnefndirnar skyldu 

hafa eftirlit með barnahælum og dagheimilum í umdæmum sínum 

(Barnaverndarráð Íslands, 1939). 

Stríðsárin ollu umfangsmiklum breytingum á lífi fólks hér á landi, með tilkomu 

setuliðsins árið 1940, jókst vinna og um leið bötnuðu lífskjör fólks. Þeir sem áður 

höfðu glímt við atvinnuleysi gátu fengið eins mikla vinnu og þeir gátu hugsað sér 

(Herdís Helgadóttir, 2001). Mikil tæknivæðing, bæði í iðnaði og fiskvinnslu, átti sér 

stað. Skortur var á vinnuafli sem varð til þess að unga fólkið flutti úr sveitinni í 

borgina á vit nýrra ævintýra. Þrátt fyrir ágætt atvinnuástand á þessum árum var 

atvinnuöryggi ekki mikið, því mátti ekki mikið út af bera hjá fjölskyldum til að 

ástandið yrði fljótt slæmt. Fólksfjöldinn í Reykjavík hélt áfram að aukast og var 

íbúafjöldinn í Reykjavík árið 1970 um 70.000 manns. Einnig var mikil aukning íbúa í 

nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur (Bragi Guðbrandsson, 2008). Mikið af þessari 

aukningu var allur sá barnafjöldi sem fæddist en fæðingartíðni var á hverja konu 

4,2 börn á sjötta áratugnum en til samanburðar þá fæddist 2,1 barn á hverja konu 

árið 2011 (Hagstofa Íslands e.d.). Líkt og áður var getið var mikið umrót í íslensku 

þjóðfélagi með tilkomu hernámsliðsins. Reykjavíkurborg óx mjög hratt með 
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tilheyrandi húsnæðisvanda, fátækt og ýmiss konar félagslegum vanda. Var því svo 

komið að stjórnvöldum þótti ekki hjá því komist að grípa til aðgerða. 

Velferð unglingsstúlkna þótti sérlega ógnað með samskiptum við erlenda 

hermenn. Samfélagið sendi ungum stúlkum þau boð að þær væru í mikilli hættu 

með að dragast út í skækjulifnað ef þær litu við hermönnunum (Herdís Helgadóttir, 

2001). Varð ástandið svo slæmt að Vilmundur Jónsson landlæknir fann sig knúinn 

til að skrifa dómsmálaráðherra, en þau skrif áttu eftir að draga dilk á eftir sér. Í 

erindi hans komu fram áhyggjur af skækjulifnaði reykvískra kvenna. Lagði hann til 

að ungar stúlkur sem stunduðu slíkt líferni yrðu fluttar burt úr bænum á vinnuhæli 

á afskekktum stað. Var í framhaldinu mikil umræða um nauðsyn þess að sett væri á 

stofn vinnuhæli fyrir ungar stúlkur í ástandinu og var svokölluð ástandsnefnd 

skipuð til að koma með tillögu til úrbóta fyrir þessar ungu konur. Eftir að nefndin 

hafði lokið sínum störfum gaf ríkisstjórnin út bráðabirgðalög um eftirlit með 

ungmennum sem síðar urðu að lögum 1942 (Herdís Helgadóttir, 2001). Í Öldinni 

okkar er ritað um áhyggjur af ástandi íslensku kvennanna. Kemur þar fram í 

niðurstöðum Ástandsnefndarinnar svokölluðu að mikið vandamál blasti við. Er þar 

haft eftir lögreglustjóranum í Reykjavík að hann hefði um 500 konur á skrá hjá sér 

sem átt höfðu náin kynni við hermennina. Þessu fylgdi síðan mikill barnafjöldi sem 

átti eftir að alast upp við óhæf kjör og var efast um hverslags þjóðfélagsþegnar slík 

börn gætu orðið (Öldin okkar 1931-1950, 1975). 

Fram að þessum tíma höfðu flest öll þau úrræði beinst að börnum sem 

þolendum, það er börnum sem áttu ekki traust bakland vegna fátæktar, andláts, 

sjúkdóma, óreglu eða annarra bágra heimilisaðstæðna. Þó höfðu 

barnaverndaryfirvöld ítrekað bent á þörf fyrir úrlausn fyrir börn sem sýndu 

áhættuhegðun. Með tilkomu bráðabirgðalaganna urðu tímamót í málefnum 

uppeldisstofnana hér á landi því að þau heimiluðu ríkisvaldinu að setja á stofn 

sérstaka uppeldisstofnun fyrir börn og unglinga sem gerendur allt til 18 ára aldurs. 

Það kom einnig fram í þessum lögum að vistun á slíkri stofnun gæti komið í staðinn 

fyrir refsivist ef slíkt átti við. Með lögum þessum var lagður grunnur að þeim lögum 

sem enn eru í gildi um verkaskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga um vistun barna 

utan heimilis (Bragi Guðbrandsson, 2008). 
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Fram kemur í ársskýrslu Barnaverndarráðs frá árunum 1940–1942 að 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafi þurft að hafa afskipti af miklu fleiri heimilum 

en áður vegna veikinda og lélegs húsnæðis. Einnig kemur fram í skýrslunni að 

barnaverndarnefnd hafi þurft að hafa afskipti af mörgum hjónaskilnaðarmálum og 

deilum vegna umráðaréttar yfir börnum (Barnaverndarráð Íslands, 1943). Kemur 

þetta heim og saman við það ástand sem lýst er hér að ofan. 

3.3.2 Árin 1947–1966 

Árið 1947 voru barnaverndarlögin tekin til heildarendurskoðunar, en lögin frá 1932 

þóttu ekki nægilega skýr og þjóðfélagsaðstæður höfðu um margt breyst frá 

setningu laganna. Lög um eftirlit með ungmennum nr. 62/1942 höfðu gilt samhliða 

Barnaverndarlögunum þar til ný Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 

tóku gildi. Í lögunum komu fram fyllri og skýrari ákvæði um störf 

barnaverndarnefnda og Barnaverndarráðs. Ítarlegri ákvæði voru sett um 

tilkynningarskyldu lögreglu og opinberra starfsmanna til barnaverndarnefnda. í 

lögunum voru nýmæli um skyldu ríkisstjórnar til að setja á stofnun hæli fyrir börn 

og ungmenni sem framið hefðu lögbrot eða voru á annan hátt á glapstigum. Var 

það einkum tvennt í nýju lögunum sem vakti athygli en það var að í fyrsta skipti í 

lögunum er kveðið á um að ríkið skyldi stuðla að rekstri heimilis fyrir börn sem 

gerendur, það er börn sem höfðu leiðst út í áhættusama hegðun. Eitt heimili skyldi 

vera rekið fyrir drengi og annað fyrir stúlkur. Var þar um að ræða úrræði sem allar 

barnaverndarnefndirnar á landinu gætu sent börn sem hafa orðið sek um afbrot 

eða óviðunandi hegðun. Hitt var að kveðið var á um að ríkið skyldi reka 

athugunarstöð, sem nefndir af öllu landinu hefðu aðgengi að (Alþingistíðindi, 

1947). 

Eftir að breska setuliðið fór fór húsaleigunefnd að falast eftir bröggum 

hernámsliðsins til að geta komið til móts við allt það fólk sem var húsnæðislaust í 

Reykjavík. Sá bandaríska herstjórnin ekkert því til fyrirstöðu enda ætluðu þeir ekki 

að nýta alla braggana. Sitt sýndist hverjum um hversu gott húsnæði braggarnir 

væru en var lítið hlustað á þær gagnrýnisraddir í þeim mikla húsnæðisvanda sem 

var í Reykjavík á þessum árum. Braggarnir voru flestir mjög lélegir og varla 

íbúðarhæfir. Braggabúsetan fór stigvaxandi, náði hún hámarki árið 1952 en þá voru 
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íbúar braggahverfanna um 2300. Uppeldisskilyrði í herskálahverfunum og þau áhrif 

sem búsetan í þessum hverfum höfðu á börn og unglinga þóttu ekki góð. 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur lýsti áhyggjum sínum af uppeldi sumra barna í 

bröggunum, töldu þau það ekki mannbætandi að þurfa að alast upp við þessi 

skilyrði og væru varla nokkrum manni til framdráttar að hafa braggabarnsstimpil á 

sér. Það eitt hafði mikil áhrif á sálarlíf barna sem voru ýmist uppnefnd sem 

braggabarn/búi eða braggaskríll. Mörg þessara barna voru viðfangsefni 

barnaverndar Reykjavíkur á þessum árum (Eggert Þór Bernharðsson, 2000). 

3.3.3 Árin 1966–1991 

Endurskoðuð Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 leystu eldri lög af 

hólmi. Voru helstu nýmælin þau að þar er kveðið á um að barnaverndarnefnd skuli 

vera starfandi í hverju kauptúni og hverjum hrepp landsins. Þó kemur fram í 

lögunum að hrepparnir mættu sameinast um barnaverndarnefnd séu þeir mjög 

fámennir (Sveitastjórnartíðindi, 1966). Fram kemur í erindi sem dr. Björn Björnsson 

framkvæmdastjóri barnaverndar Reykjavíkur flutti 1968 að hann væri mjög 

hlynntur slíkri sameiningu nefnda, taldi hann það yrði barnaverndarstarfi í 

dreifbýlinu til framdráttar. Myndi það skapa nefndunum aukin verkefni sem leiddi 

af sér meiri staðfestu í barnaverndarstarfinu sem víða þótti skorta. Lögin lögðu ríka 

áherslu á réttaröryggi, vandaða málsmeðferð og rökstuddar úrlausnir. Auk þessa 

var fjallað um störf og starfshætti barnaverndarnefnda og þeim gerð skýrari skil 

(Alþingistíðindi, 1964). Í Sveitarstjórnartíðindum árið 1982 fjallar Dögg Pálsdóttir 

um þörf á endurskoðun Barnaverndarlaga, benti hún á ýmislegt í framkvæmd 

laganna frá því árið 1966 sem mætti laga. Þá talaði hún einnig um að ekki þyrfti 

veigamiklar breytingar á lögunum til að tryggja réttaröryggi barna. Taldi hún það 

brýnt að fara í þessar breytingar. Starfshópurinn sem Dögg var í vann að þessum 

tillögum 1978 en það var samt ekki fyrr en 1992 sem sett voru ný lög um 

barnavernd (Dögg Pálsdóttir, 1982). 

3.3.4 Árin 1992–2012 

Veigamiklar breytingar urðu á barnaverndarlögunum árið 1992 með lögum nr. 

58/1992. Löggjöfin var unnin með hliðsjón af þeirri réttarþróun sem orðið hafði á 

Norðurlöndunum þar sem barnaverndarmál eru í umsjá sömu aðila og fjalla um 
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félagsmál (Alþingistíðindi, 1991–1992). Með lögunum voru barnaverndarmál færð 

úr umsjá menntamálaráðuneytisins yfir til félagsmálaráðuneytisins, en þar sem 

barnaverndarstörf tengjast með ýmsum hætti félagsþjónustu sveitarfélaga þótti 

eðlilegra að félagsmálaráðuneytið færi með umsjána. Eftirlit og leiðbeiningarskylda 

barnaverndarnefnda var einnig færð frá Barnaverndarráði yfir til ráðuneytisins sem 

er mun betur í stakk búið að sinna eftirliti með störfum nefndanna (Alþingistíðindi, 

1991–1992). Endurskipulagning laganna miðaði að því að stækka umdæmi 

barnaverndarnefnda og fækka þeim, en margar litlar barnaverndarnefndir höfðu 

verið einkennandi hér á landi, en fámenn sveitarfélög höfðu hvorki haft nægilegt 

fjármagn né næga þekkingu og þjálfun til að sinna þeim barnaverndarmálum sem 

þörfnuðust meðferðar á löngu tímabili. Tilgangurinn með því að stækka og fækka 

barnaverndarnefndum miðaðist að því að styrkja nefndirnar (Barnaverndarstofa, 

2000). 

Staða barnsins í barnaverndarmálum breyttist með tilkomu laganna árið 1992, 

en í þeim er kveðið á um rétt barnsins til að tjá sig í málum er það varða, og gert 

var skylt að ræða við börn sem náð hafa 12 ára aldri. Í fyrri lögum hafði einungis 

verið gert ráð fyrir því að börn fengju að tjá sig í sérstökum málum. Í lögunum frá 

1992 er kveðið á um mikilvægi þess að lögin séu skýr, laus við tvíræðni, auk þess að 

vera auðskiljanleg og aðgengileg almenningi. Lög nr. 58/1992 skilgreina hugtakið 

barnavernd á ítarlegri hátt en áður hafði verið gert, þ.e. hvenær 

barnaverndaryfirvöld skyldu hefjast handa við barnaverndarmál og skyldur þeirra 

gagnvart börnum í sérstökum málum (Alþingistíðindi, 1991–1992). 

Sérkafli laganna fjallar um barnaverndarnefndir og starfsemi þeirra. Kom þar 

fram að sveitastjórnir máttu fela félagsmálanefndum að sinna störfum 

barnaverndarnefnda, fimm konur og karlar áttu að sitja í nefndinni. Upphaf 

barnaverndarmáls er endurskilgreint þar sem upphaf barnaverndarmáls miðast við 

könnun þess en ekki einvörðungu þegar barnaverndarnefndir þurfa að láta til sín 

taka þegar hagur eða aðstæður barns telst ábótavant líkt og fyrri lög kváðu um 

(Alþingistíðindi, 1991–1992). 

1. janúar 1993 færðist málaflokkur barnaverndar frá menntamálaráðuneytinu 

yfir til félagsmálaráðuneytisins. Við það tækifæri fékk þáverandi 

félagsmálaráðherra Hagsýslu ríkisins til að gera heildarúttekt á stöðu 
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barnaverndarmála. Niðurstaða skýrslunnar sýndi brýna þörf á endurskoðun á 

skipulagi í barnaverndarmálum. Fram kom að víða væri pottur brotinn og að 

stjórnsýsla málaflokksins væri í molum. Það kom einnig fram að skortur væri á 

samhæfingu og sveigjanleika þeirra aðila sem kæmu að barnavernd. Verulegur 

skortur væri á gæðamati og eftirliti með árangri þeirra stofnana sem ríkið ræki og 

styrkti á grundvelli laga. Þá kom fram að verkaskipting á milli ráðuneytis og 

undirstofnana stæðist illa stjórnsýslulög og verkaskipting á milli ríkisins og 

sveitarfélaga samræmdist ekki gildandi lögum um vernd barna og unglinga. Einnig 

kom fram að aðstoð og eftirlit með barnaverndarnefndum sveitarfélaganna væri 

verulega ábótavant. Var því ljóst eftir útkomu skýrslunnar að úrbóta í 

málaflokknum væri þörf. Strax var hafinn undirbúningur að endurbótum og var 

niðurstaðan að stofna þurfti sérstaka stjórnsýslustofnun sem færi með daglega 

stjórn barnaverndarmála í umboði félagsmálaráðuneytisins, nú 

velferðarráðuneytisins. Átti þetta að tryggja faglega stjórnun og betri yfirsýn á 

málaflokkinn. Í kjölfar þessa var Barnaverndarstofa stofnuð en hún tók til starfa 

 1. júní 1995 (Barnaverndarstofa, 2000). 

Réttindi barna og fjölskyldna voru mikið í umræðunni á þessum tíma. Árið 1989 

urðu þau merku tímamót að samþykktur var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli sem er samningur um réttindi barna. Í 2. gr. sáttmálans kemur fram 

að öll börn skuli njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, kynferðis, 

litarháttar, tungu, trúar, ætternis, stjórnmálaskoðana, fötlunar, félagslegrar stöðu 

eða annarra ástæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. 

Barnasáttmálinn felur í sér viðurkenningu á að börn séu sjálfstæðir einstaklingar 

sem eigi sjálfstæð réttindi óháð réttindum fullorðinna. Þá er hann viðurkenning á 

að börn séu hópur sem þarfnast umönnunar og verndar fullorðinna (Þórhildur 

Líndal og Flóki Guðmundsson, 2007). 

Embætti umboðsmanns barna var stofnað 1. janúar 1995. Þórhildur Líndal 

lögfræðingur var skipuð fyrsti umboðsmaður barna af forseta Íslands að tillögu 

forsætisráðherra til fjögurra ára í senn. Umboðsmaður barna er talsmaður 

ákveðins aldurshóps en það eru öll börn að 18 ára aldri (Embætti umboðsmanns 

barna, 1995). Er hlutverk umboðsmanns barna skilgreint í lögum nr. 83/1994, en 

fram kemur í 1. gr. laganna að hlutverk umboðsmanns barna sé að vinna að 
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bættum hag barna og standa vörð um þarfir, réttindi og hagsmuni þeirra. Í 3. gr. 

laganna kemur fram að umboðsmaður barna skuli vinna að því að stjórnvöld, 

einstaklingar, félög og önnur samtök einstaklinga og fyrirsvarsmenn lögpersóna 

taki fullt tillit til þarfa, réttinda og hagsmuna barna. Jafnframt kemur fram að 

umboðsmaðurinn skuli hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu 

um málefni barna. Þá ber honum að koma á framfæri tillögum til úrbóta á 

réttarreglum og fyrirmælum stjórnsýsluhafa er varðar börn sérstaklega. 

Umboðsmanni barna ber að stuðla að því að virtur verði þjóðréttarsamningar sem 

varða velferð og réttindi barna sem fullgiltir hafa verið af Íslands hálfu (Lög um 

umboðsmann barna, 83/1994). Er þetta í miklu samræmi við þær breytingar sem 

átt hafa sér stað á réttindum barna með tilkomu Barnasáttmálans og 

endurbættum lögum um Barnavernd. 

Árið 1993 var umtalsverð breyting á lagaumhverfi stjórnsýslunnar með setningu 

stjórnsýslulaga nr. 37/ 1993. Höfðu þessar breytingar einnig áhrif á 

meðferðarreglur barnaverndarlaga. Var helsta markmið lagasetningarinnar að 

tryggja á sem bestan hátt réttaröryggi einstaklinga í samskiptum við hið opinbera, 

hvort sem um er að ræða ríki eða sveitafélög. Annað markmið var að lögin yrðu 

sem aðgengilegust fyrir almenning og starfsmenn stjórnsýslunnar. Þá var jafnframt 

þess gætt að lögin kæmu ekki í veg fyrir að málsmeðferð í stjórnsýslunni yrði í senn 

hraðvirk, einföld og ódýr. Stjórnsýslulögin hafa takmarkað gildissvið en þeim var 

einungis ætlað að ná til stjórnvaldsákvarðana sem beinast að borgurunum 

(Alþingistíðindi, 1992–1993). 

Árið 2002 var farið í heildarendurskoðun barnaverndarlaganna fyrir tilstuðlan 

félagsmálaráðuneytisins eftir að umboðsmaður Alþingis fjallaði um brýna þörf á 

endurskoðun verkaskiptingar Barnaverndarstofu og Barnaverndarráðs Íslands í 

máli nr. 1304/1994. Í kjölfarið urðu breytingar á barnaverndarlöggjöfinni þar sem 

sett voru núgildandi barnaverndarlög nr. 80/2002, en með lögunum var 

Barnaverndarráð Íslands lagt niður og var kærunefnd barnaverndarmála sett á fót. 

Ýmsar breytingar voru gerðar og má nefna þær helstar að sett voru ákvæði um að 

á bak hverri barnaverndarnefnd skuli vera 1500 manns en með þessu er markvisst 

unnið að fækkun og stækkun nefnda sem kveðið er á í lögunum nr. 58/1992. Þá er 

einnig kveðið á um að barn sem orðið er 15 ára verði aðili að máli sem það varðar, 
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er þetta mikilvægt til að stuðla að og tryggja réttarstöðu barna í 

barnaverndarmálum. Þá var sett inn ákvæði sem heimilar barnaverndarnefndum 

að hafa afskipti af þunguðum konum. Kveðið var á um að ákvæði í upphafi 

barnaverndarmáls væri skýrari og að gerður væri skýr greinarmunur á þeirri 

ákvörðun barnaverndarnefnda að hefja könnun máls annars vegar og öðrum 

ákvörðunum hinsvegar. Vægi dómstóla var einnig aukið í nýju lögunum, með 

tilkomu þeirra eykst hlutverk þeirra því barnaverndarmál verða rekin að hluta fyrir 

dómi (Alþingistíðindi, 2001). Einnig kom nýtt inn í lögin ákvæði sem skyldaði 

skipuleggjendur og ábyrgðaraðila fyrirsætu- og fegurðarsamkeppna, þar sem 

þátttakendur yngri en 18 ára taka þátt, að tilkynna keppnina til Barnaverndarstofu 

(Breyting á barnaverndarlögum, 2002).  

Núgildandi barnaverndarlögum var breytt smávægilega með lögum nr. 52/2009. 

Höfðu þau þann tilgang að tryggja betur stöðu barna gagnvart foreldrum eða 

forsjáraðilum og um leið tryggja ákveðin réttindi barna. Helsta breytingin var sú að 

styrktur var sá réttur barns að þurfa hvorki að þola andlegt né líkamlegt ofbeldi af 

hálfu foreldra sinna eða forsjáraðila (Alþingistíðindi, 2008–2009). 

3.4 Uppeldisstofnanir 

Sjá má í fyrstu ársskýrslum Barnaverndarráðs Íslands að þau úrræði sem 

barnaverndarnefndirnar höfðu voru ekki mörg. Reyndi nefndin að leiðbeina 

foreldrunum, ávíta þá og aðstoða með ýmsum hætti. En þegar ekkert dugði var 

eina ráðið að taka barnið og fjarlægja það úr því umhverfi sem leiddi til 

afskiptanna. Fram kemur í ársskýrslu frá árinu 1935 um Barnavernd Reykjavíkur að 

nefndin hafi komið 19 börnum eða ungmennum í sveit eða í vistun með öðrum 

hætti. Árin tvö á eftir varð mikil fjölgun tilfella, má þar nefna að árið 1936 voru það 

42 börn sem nefndin kom fyrir (Barnaverndarráð Íslands, 1939). Á þessum árum 

voru ekki starfandi á vegum ríkisins neinar uppeldisstofnanir. Nokkrar tilraunir 

höfðu verið gerðar af einkaaðilum en ekkert í barnaverndarlögunum frá árinu 1932 

heimilaði eða mælti til um að ríkið eða sveitarfélögin hlutuðust til um að reka slíkt 

heimili (Bragi Guðbrandsson, 2008).  

Vandi barnaverndarnefndanna fór stigvaxandi þegar leið á öldina en í 

ársskýrslum Barnaverndarráðs má sjá hversu mikil aukning hafði átt sér stað í 
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fjölgun afskipta. Fram kemur að árið 1945 hafði Barnavernd Reykjavíkur afskipti af 

og kom fyrir 122 börnum og ungmennum á öðrum dvalarstað. Mesta aukningin var 

hjá börnum sem afskipti voru höfð af vegna óhollra uppeldishátta, slæmrar 

umhirðu og erfiðra heimilisaðstæðna. Einnig hafði orðið töluverð aukning í 

afskiptum af ungum stúlkum vegna útivistar, lausungar og lauslætis. Fram kemur í 

skýrslunni að erfiðlega gangi með sveitardvöl þessara krakka, enn sem fyrr eru 

heimilin of fá sem treysta sér til að taka á móti þessum börnum. Sérstaklega er 

talað um stelpurnar, þær tolla illa í vistinni og eru jafnharðan komnar aftur í bæinn 

og verða til vandræða á ný (Barnaverndarráð Íslands, 1947).  

Við endurskoðun barnaverndarlaga 1947 var í fyrsta skipti kveðið á heimild til 

reksturs barnaheimila fyrir vandræðabörn, börn sem áttu sögu um afbrot eða 

áhættuhegðun. Árið 1949 skipaði menntamálaráðherra nefnd sem hafði það 

hlutverk að athuga með hvaða hætti mætti hjálpa börnum og unglingum sem væru 

á glapstigum. Skilaði nefndin ítarlegri skýrslu frá sér árið síðar, þar sem nefndar eru 

fjórar tegundir uppeldisstofnana sem þörf væri á, en það voru: upptökuheimili sem 

gegndi hlutverki rannsóknarstöðvar, annað heimili fyrir drengi allt að 15 ára sem 

höfðu brotið af sér eða sýnt annað misferli, heimili fyrir pilta á aldrinum 15-20 ára 

sem afbrot höfðu framið eða valdið vandræðum með hegðun sinni og loks heimili 

fyrir unglingsstúlkur sem lentu höfðu í vandræðum með hegðun sinni og lauslæti.  

Er þetta upphaf drengjaheimilisins í Breiðuvík, en það var uppeldisstofnun sem 

rekin var fyrir afvegaleidda drengi að 15 ára aldri sem stofnuð var árið 1950.  Helsti 

hugmyndasmiður á bak við þessar stofnanir var Símon Jóhann Ágústsson 

sálfræðingur. Hann vann á þessum árum sem ráðunautur hjá Barnaverndarráði og  

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur.  Margar stofnanir hafa verið reknar af ríkinu og 

sveitarfélögunum í gegnum tíðina, margar áttu það sameiginlegt að hafa verið í 

lélegu  húsnæði, yfirfullar og kjör vistmanna frekar bág. Voru þessi úrræði rekin 

fyrir barnaverndarnefndir af öllu landinu en flest börnin voru þó af 

Reykjavíkursvæðinu (Bragi Guðbrandsson, 2008).   

Eftir 1960 urðu miklar áherslubreytingar í barnaverndarmálum, sérstaklega 

hvað varðar uppeldisstofnanirnar með tilkomu fjölskylduheimila. Þar var lögð 

áhersla á litlar einingar og að heimilin líktust venjulegum heimilum í stofnunum. 

Mörg fjölskylduheimili hafa verið rekin bæði af ríkinu og einkaaðilum með 
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stuðningi og eftirliti frá Barnaverndarstofu eftir tilkomu hennar. Smáar 

rekstrareiningar hafa verið helsti kostur í rekstri uppeldisstofnana og eru enn í dag 

(Bragi Guðbrandsson, 2008). Í dag rekur Barnaverndarstofa þrjú meðferðarheimili  

fyrir barnaverndarnefndirnar á landinu, eru það meðferðar- og skólaheimilið 

Háholt í Skagafirði, meðferðarheimilið Laugaland í Eyjafirði og meðferðar- og 

skólaheimilið Lækjarbakki á Rangárvöllum (Barnaverndarstofa, 2012). Heimilin eru 

ætluð börnum sem hafa átt við ýmiss konar vanda að stríða, svo sem áfengis- og 

vímuefnavanda eða mikla hegðunarerfiðleika. Á hverju heimili er vistunarpláss fyrir 

fjögur til sex börn (Barnaverndarstofa, e.d.d.).  

3.4.1 Gagnrýni á störf barnaverndarnefnda 

Samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 29/1947 og laga nr. 53/1966 voru 

Barnaverndarráði ætlaðar sérstakar eftirlitsskyldur með stofnunum sem reknar 

voru á grundvelli barnaverndarlaga. Var ráðinu ætlað að hafa yfirumsjón með 

öllum barnahælum og uppeldisstofnunum á landinu og að hafa með þeim reglulegt 

eftirlit. Var Barnaverndarráði skylt að fela annað hvort einum ráðsmanni eða 

sérstökum fulltrúa að vitja hvers hælis eða stofnunar eins oft og þurfa þykir en ekki 

sjaldnar en einu sinni á ári. Skil á milli verkefna barnaverndarnefnda og 

Barnaverndarráðs eru að mörgu leyti óljós, en á grundvelli fyrrgreindra laga er ljóst 

að verkefni barnaverndarnefnda var fyrst og fremst að sinna verkefnum 

barnaverndaryfirvalda innan hvers umdæmis. 

Árið 2007 skipaði forsætisráðherra nefnd samkvæmt lögum nr. 26/2007, 

svokallaða vistheimilanefnd. Var nefndinni ætlað að taka út starfsemi vist- og 

meðferðarheimila sem rekin voru á vegum ríkisins og sveitarfélaganna. Háværar 

gagnrýnisraddir voru í þjóðfélaginu um þessar mundir. Komu margir af fyrrverandi 

vistmönnum fram og lýstu hrikalegri meðferð og aðbúnaði sem þeir sem börn 

máttu þola meðan þeir dvöldu á einhverri af þessum stofnunum. Stofnuð voru 

samtök sem hlutu nafnið Breiðavíkurdrengirnir, voru þeir fremstir í flokki með að 

vekja athygli á því óréttlæti sem þeir töldu sig hafa orðið fyrir. Niðurstöður 

vistheimilisnefndar eru sláandi, víða var ástandið slæmt, ill meðferð á börnum var 

staðreynd og ástæða vistunar á þessum stofnunum oft og tíðum óskiljanleg. Flest 

börn sem vistuð voru á þessum stofnunum komu úr umdæmi 
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Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Kemur fram að nefndin hafi ekki staðið sig hvað 

varðar eftirlit með börnum þeim sem hún sendi til vistunar. Allt eftirlit hafi verið 

tilviljunarkennt en þó fullnægði það lágmarkskröfum um eftirlit. Mikil gagnrýni 

kemur fram á störf barnaverndarnefnda í skýrslunum en mesta gagnrýni fær þó 

Barnaverndarráð en það átti samkvæmt barnaverndarlögum að bera ábyrgð á 

starfsemi stofnana, hafa reglulegt eftirlit með börnum vistuðum á stofnunum og 

eftirlit með starfsemi stofnana. Er óhætt að segja að allt eftirlit hvort sem það var 

af hálfu barnaverndarnefnda eða Barnaverndarráðs hafi brugðist. Í 

barnaverndarlögunum frá því á árunum 1947 og 1966 segir að Barnaverndarráð 

skuli koma í eftirlit á stofnanirnar að minnsta kosti einu sinni á ári eða oftar ef 

þurfa þykir. Fram kemur í áfangaskýrslu þar sem verið er að gera úttekt á starfsemi 

Upptökuheimilis ríkisins að Barnaverndarráð hafi einungis komið þrisvar í eftirlit 

þau 20 ár sem stofnunin var rekin. Víða í skýrslunum kemur fram að húsakostur sá 

sem stofnanirnar voru reknar í hafi víða verið ófullnægjandi, einnig voru heimilin 

gjarnan yfirfull og að flestir þeir sem störfuðu á stofnunum hafi sýnt börnunum 

fálæti og margir hörku. Loks kemur fram að víða hafi börnunum verið sýnt gróft 

ofbeldi, bæði andlega, líkamlega og kynferðislega (forsætisráðuneytið, 2009). 

3.5 Efnahagshrunið 2008 og Velferðarvaktin 

Haustið 2008 varð stærsta gjaldmiðils- og efnahagshrun sem Ísland hefur þurft að 

ganga í gegnum á friðartímum.  Bankakerfi landsins hrundi og skellurinn lenti á 

íslenska ríkinu og landsmönnum. Efnahagshrunið leiddi til hærri skatta, lægri 

kaupmátts og laun hafa ekki hækkað í samræmi við breytingarnar. Atvinnuleysi 

hefur aldrei verið hærra og eftir hrun bankanna hefur fjárhagsstaðan verið erfið hjá 

mörgum fjölskyldum, en ríkið hefur sett stefnu til að endurskipuleggja skuldir 

(Andersen o.fl., 2011). Í kjölfar hrunsins var Velferðarvaktin stofnuð með bréfi 

velferðarráðherra um skipan stýrihóps um velferðarvakt þann 17. febrúar 2009. 

(Velferðarráðuneytið, e.d.).  Hlutverk velferðarvaktarinnar er að fylgjast með bæði 

líkamlegum, andlegum og félagslegum afleiðingum hrunsins fyrir fjölskyldur og 

börn og leggja sérstaka áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir 

slæmar afleiðingar hrunsins á velferðarkerfið. Horft er til reynslu annarra 

Norðurlandaþjóða af þeim áhrifum sem efnahagsþrengingar hafa haft í för með sér 
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og áhrif þess á velferðarkerfið (Andersen o.fl., 2011). Velferðarvaktinni ber að 

koma með tillögur og aðgerðir í þágu heimilanna og afhenda ráðherra skýrslur þar 

sem staða er gefin á afmörkuðum viðfangsefnum og lagðar fram tillögur að 

úrbótum. Stjórnvöldum ber að taka afstöðu til þeirra tillagna að úrbótum sem 

velferðarvaktin kemur fram með, en velferðarvaktin skal svo fylgjast með 

framvindu tillaganna (Velferðaráðuneytið, e.d.). 

Í  kjölfar efnahagshrunsins hafa lög um barnavernd verið endurskoðuð með það 

sem takmark að aðlaga kerfið að meiri fyrirbyggjandi hjálp og aðstoð. Ríkisstjórnin 

samþykkti verklagsreglur 2007-2011 til að bæta aðstæður fyrir börn, unglinga og 

ungt fólk.  Forgangsverkefni hjá Vinnumálastofnun er að koma 24 ára 

einstaklingum og yngri í virkni (Andersen o.fl., 2011). Fyrstu mánuðina eftir 

efnahagshrunið tók fjölgun tilkynninga til barnaverndarnefnda víða kipp, þótt 

undantekningar séu á því. Fram kemur í ársskýrslu 2008-2009 Barnaverndarstofu 

að tilkynningum fjölgaði langmest í Reykjavík eða um 40%, en algengt var að 

fjölgun tilkynninga nam á bilinu 10-20% á fyrstu þrem mánuðum ársins. Hinsvegar 

dró úr þeirri miklu fjölgun tilkynninga þegar fór að líða á árið. Þó var um að ræða 

töluverða fjölgun milli ára, en fjölgun tilkynninga jókst um 13% á landsvísu á milli 

ára (Barnaverndarstofa, 2010).  Erfitt er að segja til um hvað liggur að baki þeirri 

miklu aukningu  á tilkynningum, en ætla má að raunveruleg áhrif efnahagshrunsins 

á uppeldisskilyrði barna og aðstæður fjölskyldna hafi átt sinn þátt í þeim mikla 

fjölda tilkynninga sem raun ber vitni um, en þó bendir margt til þess að í kjölfar 

efnahagshrunsins hafi samfélagsvitund landsmanna aukist og þar á meðal 

mikilvægi þess að standa vörð um börnin við það ótrygga ástand sem ríkti í íslensku 

þjóðlífi. Erfitt er að meta hvor þátturinn vegur meira, en séu tilkynningarnar 

skoðaðar kemur fram að tilkynningum fjölgar mest frá þeim sem standa barninu 

næst, þ.e foreldrum, ættingjum, nágrönnum, leikskólum og skólum 

(Barnaverndarstofa, 2010). 
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4 Samnorrænt barnaverndarstarf 

4.1 Samanburður á barnaverndarstarfi á milli Norðurlandaþjóðanna 

Við Íslendingar erum um margt líkir frændum okkar á hinum Norðurlöndunum og 

þjóðfélagsgerðin okkar því á margan hátt svipuð. Norðurlöndin eiga það 

sameiginlegt að barnavernd er málaflokkur sem er á vegum sveitarfélaganna en 

ekki ríkisins. Þá er á öllum Norðurlöndunum sérlöggjöf um barnavernd að Danmörk 

undanskilinni, þar eru lögin partur af félagsmálalöggjöfinni. En þó er það svo að í 

öllum löndunum skarast barnaverndarlögin víða við félagsþjónustulögin (Guðrún 

Kristinsdóttir o.fl., 2004). 

Í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi eru það pólitískt kjörin félagsmálaráð sem fara 

með framkvæmd og ákvörðunarvald í barnaverndarmálum, líkt og er hér á landi. 

Noregur sker sig úr með svokölluðum fylkisnefndum, þær taka ákvarðanir í öllum 

erfiðari málum eins og til dæmis forsjársviptingum, þvingunarmálum og fleiru 

(Anni G. Haugen, 2004). Við endurskoðun norsku barnaverndarlaganna nr. 

100/1992 með viðbótum frá árinu 2003 sem tóku gildi í janúar 2004 var það vald 

sem fylkisnefndunum höfðu um að setja á stofn og reka barnaheimili fært til 

ríkisins, ásamt því að setja á stofn og útvega fósturheimili. En fylkisnefndirnar hafa 

eftir sem áður æðsta vald í næraðgerðum, það er fyrstu inngripum. Á sama tíma 

eiga að vera í sveitarfélögunum svokallaðar barnaverndarþjónustunefndir, þessar 

nefndir eru fyrst og fremst til að annast fyrstu hjálp, vísa málum til fylkisnefnda, 

setja á fót sjálfboðaliðsþjónustu fyrir börn, koma með tillögur til fylkisnefndanna 

og fleira (Knut Lindboe, 2006). 

4.2 Norrænt samstarf 

Samstarf á milli Norðurlandanna er gamalgróið en það er eitt elsta og 

umfangsmesta samstarf á milli ríkja í heiminum. Í upphafi voru það Svíþjóð, 

Finnland, Noregur og Danmörk sem voru aðilar að samstarfinu en Ísland bættist 

fljótlega í hópinn og seinna sjálfstjórnarríki Færeyja (norden,e.d.). 

Velferð barna var samnorrænt áhyggjuefni í byrjun tuttugustu aldarinnar. Fyrsta 

norræna barnaverndarráðstefnan var haldin í Danmörku árið 1921. Þessar 
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samnorrænu ráðstefnur voru fyrst og fremst vettvangur umræðna um barnavernd 

og málefni barna. Áður en ráðstefnurnar komust á höfðu verið haldnir 

samnorrænir fundir um sömu málefni. Fyrstu áratugina snerust ráðstefnurnar fyrst 

og fremst um læknisfræðilegar spurningar en eftir stríðið breyttust áherslurnar og 

farið var að líta á vandamálin út frá félagslegum aðstæðum. Samfélagslegar 

spurningar urðu ríkjandi í umræðunum. Frá og með ráðstefnu sem haldin var í Osló 

1948 fara skýrslur frá hverju landi að vera helsta viðfangsefni ráðstefnanna og 

samanburður á milli landanna. Ráðstefnurnar voru fyrst haldnar á þriggja til fimm 

ára fresti en síðan 1973 hafa þær verið haldnar á þriggja ára fresti. Á fyrstu 

áratugunum var mikið rætt um börn fædd utan hjónabands og börn á stofnunum, 

þá helst hvaða fyrirkomulag væri heppilegast að nota. Lagasetningar um 

barnavernd voru einnig ræddar á hverri ráðstefnu og báru löndin sig mikið saman, 

vildu þau draga lærdóm af reynslu hvers annars (Andersen o. fl., 2011). 

Noregur var fyrsta landið í heiminum til að setja sérstök lög um barnavernd en 

það var árið 1896. Hétu lögin „Lov om Behandling af försomte barn“ eða lög um 

meðferð vanræktra barna. Þetta var mikil breyting á lagaumhverfinu og eitt af því 

sem þessi lög fólu í sér var að því var haldið fram að barn skuli vera alið upp en ekki 

refsað. Danir setja barnaverndarlög 1922. Við gerð dönsku laganna var mikið horft 

til þeirra norsku. Norrænu löndin virðast hafa verið með lög um barnavernd og 

málefni barna í stöðugri endurskoðun alla síðustu öld, allt fram til dagsins í dag 

(Andersen o. fl., 2011). Noregur setti ekki ný lög um barnavernd, fyrr en árið 1953, 

þá höfðu gömlu lögin gilt í 50 ár. Tvær heimsstyrjaldir höfðu liðið og samfélagið 

hafði breyst mjög mikið. Sú stefna að ábyrgðin á börnum tilheyri foreldrum er 

ríkjandi í norrænu barnaverndarlögunum. Á ráðstefnunni 1936 kynntu Íslendingar 

og Finnar ný lög. Var norska lagasetningin þar fyrirmynd líkt og hjá hinum 

Norðurlandaþjóðunum (Andersen o.fl., 2011). 

 Norsku barnaverndarlögin frá 1992 sem leystu af hólmi lögin frá 1953, hafa 

verið í stöðugri endurskoðun og hafa tekið miklum breytingum síðan þá. Í þeim er 

lögð mikil áhersla á að viðhalda sambandinu milli foreldra og barna, það er talað 

um hina líffræðilegu reglu (det biologiske prinsipp), þó er það hugtak ekki í 

lögunum sjálfum en hefur verið notað sem grunngildi. Einnig hefur Evrópski 

mannréttindadómstóllinn notað það hugtak (Knud Lindboe,2006). 
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Eftir stofnun Barnaverndarstofu hefur stofnunin leitt samstarfið en í 8. gr. 

reglugerðar um Barnaverndarstofu kemur fram að Barnaverndarstofa skuli eiga 

frumkvæði að þróunarstarfi og rannsóknum á sviði barnaverndar bæði innanlands 

og erlendis. Einnig ber stofnuninni að hafa eftirlit með því samstarfi sem 

Íslendingar eru þátttakendur í (Barnaverndarstofa, 2000). Ráðstefnurnar hafa verið 

haldnar tvívegis hér á landi, fyrst árið 1988 og síðast árið 2003 í Reykjavík 

(Andersen, o.fl., 2011).  

Norrænu barnaverndarráðstefnurnar hafa verið mjög mikilvægar þegar verið 

var að ræða barnaverndarmál. Þar hittast sérfræðingar frá löndunum, skiptast á 

skoðunum og bera sig saman. Ekki eru eingöngu ræddar lagasetningar og útfærsla 

þeirra, heldur skipulag, rannsóknir og vinnuaðferðir. Þannig geta þjóðirnar nýtt sér 

sameiginlega reynslu sína í að byggja upp félagsmálastefnu sína sem snýr að 

barnavernd í sinni víðustu skilgreiningu (Andersen o.fl. , 2011). 
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5 Uppbygging barnaverndarstarfs á Íslandi 

Barnaverndarstarf fer fram bæði hjá ríkinu og sveitarfélögunum. 

Barnaverndaryfirvöld samanstanda af Velferðarráðuneytinu, barnaverndar-

nefndum, Barnaverndarstofu og Kærunefnd barnaverndarmála (Barnaverndarlög, 

nr. 80/2002). Skýrt er kveðið á í barnaverndarlögunum um verkaskiptingu ríkisins 

og sveitafélaga, barnaverndarnefndir eru grunneining barnaverndarstarfs og öll 

grunnþjónusta svo sem eftirlit með aðbúnaði, hátterni og uppeldisskilyrðum barna, 

forvarnarstarf og einstaklingsbundin félagsþjónusta, almenn stuðningsúrræði er á 

þeirra snærum. Barnaverndarstofa hefur aftur á móti umsjón og eftirlit með þeim 

úrræðum sem ríkið rekur (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

5.1 Hlutverk ríkis 

Samkvæmt lögum heyrir barnavernd undir Velferðarráðuneytið. Ber það ábyrgð á 

stefnumótun í málaflokknum barnavernd. Leggur ráðherra framkvæmdaráætlun 

fyrir alþingi til fjögurra ára í senn. Þá skal ráðuneytið hafa eftirlit með 

Barnaverndarstofu og getur ráðuneytið krafist upplýsinga um einstök mál á 

grundvelli kvartana eða annarra upplýsinga. Ríkið sér um rekstur 

Barnaverndarstofu en hún er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir stjórn 

Velferðarráðuneytisins. Farið verður nánar í hlutverk Barnaverndarstofu í kaflanum 

hér á eftir. Þá er það í verksviði ráðherra að skipa kærunefnd barnaverndarmála til 

fjögurra ára í senn. En ráðherra setur reglugerð um störf nefndarinnar. Þá hefur 

ráðuneytið eftirlit með því að úrræðum á ábyrgð ríkisins sé hlýtt og uppfylli þær 

kröfur sem lögin kveða á um. Þá ber ríkið ábyrgð á þeim kostnaði sem hlýst af 

störfum kærunefndar barnaverndarmála, svo og starfsemi á vegum 

Barnaverndarstofu. Þar með talinn er rekstur heimila og stofnana sem ríkið ber að 

sjá um að séu tiltæk (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

5.1.1 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa hóf starfsemi sína 1. júní 1995 en hún var stofnuð í kjölfar 

mikilla breytinga sem áttu sér stað í málaflokknum eins og áður hefur verið lýst 

árið 1993, sjá í kaflanum um árin 1992-2012 (Barnaverndarstofa, 2000). 
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Barnaverndarstofa starfar eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002, reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefndir nr. 56/2004, reglugerð um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004, reglugerð um 

fóstur nr. 804/2004 og reglugerð um vistun barna á vegum annarra en 

barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 366/2005. Í 

reglugerð um Barnaverndarstofu segir að stofan skuli vinna að samhæfingu og 

eflingu barnaverndarstarfs og annast daglega stjórn barnaverndarmála. Skipta má 

meginhlutverkum Barnaverndarstofu í tvennt, annars vegar er það ráðgjafar- og 

fræðsluhlutverk og hins vegar er það eftirlitshlutverk gagnvart barna-

verndarnefndum sveitarfélaga (Barnaverndarstofa, 2000). 

5.1.1.1 Hlutverk Barnaverndarstofu 

Eitt af helstu hlutverkum Barnaverndarstofu er að veita barnaverndarnefndum 

leiðbeiningar og ráðgjöf varðandi fjölskylduvernd og úrlausn barnaverndarmála. 

Hafa eftirlit með störfum nefndanna, fá frá þeim ársskýrslur og veita 

barnaverndarnefndum og starfsfólki þeirra fræðslu um barnavernd. 

Barnaverndarnefndir geta leitað til Barnaverndarstofu með einstök mál og fengið 

aðstoð þegar úrræði heima í héraði hafa ekki dugað. Einnig aðstoðar 

Barnaverndarstofa barnaverndarnefndir að finna hæfa fósturforeldra, en stofan 

tekur að sér að taka við umsóknum frá foreldrum sem óska eftir því að gerast 

fósturforeldrar, meta hæfni þeirra, fræða þau og gefa leyfi. Barnaverndarstofa 

heldur síðan skrá yfir þá foreldra sem teljast hæfir. Að lokum aðstoðar 

Barnaverndarstofa nefndirnar við val á fósturforeldrum. Einnig tekur 

Barnaverndarstofa við kvörtunum og kærum vegna starfa barnaverndarnefnda. 

Barnaverndarstofa ber einnig hlutverk gagnvart opinberum stofnunum og 

almenningi en stofunni ber að veita þeim sem til hennar leita ráðgjöf og 

upplýsingar á sviði barnaverndar (Barnaverndarstofa, 2000). 

Barnaverndarstofa beitir sér fyrir framþróun og rannsóknum á sviði 

barnaverndar. Reglulega eru ráðstefnur, málþing, málstofur uppi í Háskóla Íslands 

eða almennir fræðslufundir um málefni barnaverndar haldnir að tilstuðlan 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, e.d.f.). Hluti af starfi Barnaverndarstofu er 

að taka þátt í alþjóðlegu starfi um velferð barna, má þar á meðal annars nefna 
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samstarf um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Þórhildur 

Líndal o.fl., 2007) og þátttöku Íslands í vinnuhópi á vegum Eystrasaltsríkjanna þar 

sem sérstaklega er verið að vinna gegn kynferðisofbeldi gegn börnum þar með 

talið mansal, tæling á Veraldarvefnum, vegalaus börn og fleira. Bragi 

Guðbrandsson forstöðumaður Barnaverndarstofu hefur tekið þátt í starfi 

vinnuhópsins frá upphafi og var hann kjörinn fyrsti formaður þess (Child Center, 

e.d.). Einnig tekur Barnaverndarstofa þátt í Norrænu barnaverndarráðstefnunni 

eins og áður hefur verið getið um í kaflanum um norræna samstarfið. 

Stofan heldur einnig úti öflugri heimasíðu þar sem er gott aðgengi að ýmiss 

konar fróðleik. Þar má meðal annars finna ársskýrslur síðustu ára, handbók um 

barnavernd og margt fleira fróðlegt (Barnaverndarstofa, 2006). 

Annað meginhlutverk Barnaverndarstofu er að hafa yfirumsjón og eftirlit með 

stofnunum og heimilum sem ríkið rekur eða styrkir fyrir börn og ungmenni. 

Markmið eftirlitsins er að tryggja að þjónustan uppfylli kröfur um faglegt starf og 

að sjá til þess að ákvæði þjónustu og vistunarsamnings séu virt. Um er að ræða 

sérhæfðar stofnanir og heimili fyrir börn sem skulu vera tiltæk þegar úrræði 

barnaverndarnefnda hafa ekki komið að gagni. Á þessum stofnunum fer fram 

sérhæfð meðferð svo sem vímuefnameðferð og vistun í bráðatilvikum vegna 

alvarlegra hegðunarerfiðleika. Í dag eru meðferðarheimilin þrjú, það eru Háholt í 

Skagafirði, Laugaland í Eyjafirði og Lækjarbakki á Rangárvöllum. Á þessum 

heimilum er rými fyrir 17-20 börn á aldrinum 13-17 ára (Barnaverndarstofa, e.d.d.). 

Barnaverndarstofa veitir meðferðarheimilunum almenna og faglega ráðgjöf 

með það að markmiði að ná fram faglegu og farsælu starfi. Stuðlar, meðferðarstöð 

ríkisins fyrir unglinga starfar undir tilsjón Barnaverndarstofu. Skipta má starfsemi 

Stuðla í tvennt, annars vegar er meðferðardeild þar sem fram fer greining og 

meðferð og hinsvegar er lokuð deild þar sem fram fer gæsla og mat 

(Barnaverndarstofa, e.d.e.). 

Frá því í nóvember 2008 hefur barnaverndarnefndum staðið til boða 

Fjölkerfameðferð (MST) sem nýtt stuðningsúrræði á vegum Barnaverndarstofu 

(Barnaverndarstofa, e.d.c.).  Fjölkerfameðferð (MST) er fyrir fjölskyldur unglinga 

með fjölþættan hegðunarvanda sem orðinn er svo alvarlegur að vistun utan 

heimilis er talinn vera kostur. Markmiðið með MST er að reyna að leiðrétta hegðun 
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unglingsins í hans eigin umhverfi. Meðferðin fer fram á heimili unglingsins og felst í 

því að efla hæfi, bjargráð og tengslanet foreldra til að takast á við aðsteðjandi 

hegðunarvanda unglingsins. Meðferðin snýr að nærumhverfi unglingsins, 

foreldrum, fjölskyldu, skólanum, félagahópnum og fleirum. Meðferðin hefur fengið 

góðar undirtektir og fljótlega kom í ljós að stækka þyrfti umfang hennar, þar sem 

ekki náðist að anna eftirspurn og í mars árið 2010 var stofnað nýtt meðferðarteymi 

og eru teymin því orðin tvö (Schjelderup o.fl., 2005). Unnið er út frá 

hugmyndafræði valdeflingar þar sem áhersla er lögð á að styrkja einstaklinginn til 

ábyrgðar á eigin aðstæðum og vinna að lausnum en hugmyndafræðin byggir á trú á 

styrk og getu einstaklingsins og er mótsögn við þá forsjárhyggju sem litað hefur 

barnaverndarstarfið í gegnum tíðina. Stuðningsúrræði leitast við að færa 

ákvarðanatökuna og það vald sem henni fylgir aftur til fjölskyldna (Hervör Alma 

Árnadóttir, 2008). 

Stuðningsúrræði MST nýtist ekki öllum barnaverndarnefndum á landinu því enn 

sem komið er nær þjónustan ekki lengra út á land en sem nemur klukkutíma akstri 

frá Reykjavík. Er því stór hluti landsbyggðarinnar sem fer á mis við þetta úrræði 

(Barnaverndarstofa, 2012).  

Árið 2009 gekk Barnaverndarstofa frá samningi við faghóp þriggja sálfræðinga 

um þjónustu við börn sem hafa sýnt óeðlilega kynferðislega hegðun. Felur 

þjónustan í sér að gert er áhættumat með viðurkenndum matstækjum, þá er 

barninu veitt meðferð eins og hugræn atferlismeðferð. Mikilvægur hluti 

meðferðarinnar er ráðgjöf til foreldra barns sem sýnir óviðeigandi hegðun. Ráðgjöf 

faghópsins nær einnig til starfsmanna barnaverndarnefnda og Barnastofu. Þá geta 

barnaverndarnefndir sótt um sérhæfða þjónustu til Barnaverndarstofu fyrir þá sem 

búa við þær aðstæður að ofbeldi hefur verið þáttur í heimilislífi þeirra. Er 

þjónustan í boði fyrir börn á aldrinum 6-17 ára (Barnaverndarstofa, 2012). 

Loks má geta þess að Barnaverndarstofa tók þátt í þróunarverkefni ásamt 

Ríkislögreglustjóra, lögreglustjórinn í Reykjavík, Ríkissaksóknara, Barnaspítala 

Hringsins, Félagsþjónustu  Reykjavíkur og barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

um rekstur Barnahúss. Barnahús var stofnað undir því yfirskyni að skapa 

samstarfsvettvang þeirra opinberu stofnana sem hafa hlutverki að gegna við 

rannsókn og meðferð kynferðisbrotamála gegn börnum (Barnaverndarstofa, 2000). 
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Þann 1. nóvember árið 1998 hóf Barnahús starfsemi sína. Starfsemi Barnahúss 

hefur gefist vel því var ákveðið árið 2001 að starfsemi þess yrði fest í sessi 

(Barnaverndarstofa, 2011). 

 Barnahús starfar eftir ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 vegna gruns um 

kynferðislegt áreiti eða ofbeldi gagnvart börnum en þangað geta 

barnaverndarnefndir sótt leiðbeiningar um könnun máls (Barnaverndarstofa, 

2012). Tilgangur Barnahúss er að skapa aðstæður þar sem staða og þarfir barnsins 

eru í fyrirrúmi og að barnið þurfi einungis að leita á einn stað sem sé vinveittur 

barninu. Í Barnahúsi fer fram greining, meðferð, skýrslutaka fyrir dómi og 

læknisrannsókn. Auk þessa sér Barnahús um ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar við 

upphaf og könnun mála og sjá um könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir. 

Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð en í Barnahúsi starfa sérfræðingar með þjálfun 

og reynslu. Barnahús hefur það markmið að nýta sér þá reynslu sem safnast við 

rannsókn þessara viðkvæmu mála til samhæfingar starfsemi hinna ólíku stofnana 

sem að málum koma (Barnaverndarstofa, 2000). 

5.2 Hlutverk sveitarfélaga 

Grunnþjónusta barnaverndarstarfs fer fram hjá sveitarfélögunum. Skulu þau sjá til 

þess að kjósa og starfrækja barnaverndarnefndir á fjögurra ára fresti. Fram kemur í 

lögunum að fámennari sveitarfélög skuli sameinast um kosningu nefndanna en 

lágmarksíbúafjöldi á bak við hverja nefnd má ekki fara undir 1500 manns nema að 

ákveðin rök liggi að baki eins og kemur fram í 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

Það er sveitarstjórnum heimilt að fela félagsmálanefnd störf barnaverndarnefnda. 

Sveitarstjórnum er heimilt að fela stjórn byggðarsamlags kosningu 

barnaverndarnefnda sem nær yfir eitt eða fleiri sveitarfélög eða semja um 

svæðisbundið samstarf með öðrum hætti. Skal sveitarfélagið skipa 5 manna nefnd 

og jafn marga til vara, skal nefndin vera skipuð jafnt konum og körlum. Þá skuli 

sveitarstjórnirnar leitast við að finna fólk til starfa í nefndinni sem kunnir eru að 

grandvarleik og bera gott skyn á þau mál sem barnaverndarnefnd fjallar um. Það er 

mælst til þess að kosinn sé í nefndina lögfræðingur sem þekkingu hefur á 

málefnum barna. Kjörgengi barnaverndarnefnda fer eftir lögum um kjörgengi í 

sveitarstjórnum samkvæmt lögum til sveitarstjórna (Bvl. nr. 80/2002). 
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Á hverju kjörtímabili skulu sveitarstjórnir gera framkvæmdaráætlun og marka 

sér stefnu á sviði barnaverndarmála innan sveitarfélagsins. Því næst skal 

framkvæmdaráætlunin send til ráðuneytisins og Barnaverndarstofu. Þau 

sveitarfélög sem hafa samvinnu er heimilt að gera sameiginlega 

framkvæmdaráætlun. Sveitarstjórnum er óheimilt að gefa barnaverndarnefndum 

fyrirmæli um meðferð einstakra barnaverndarmála og er þeim jafnframt óheimill 

aðgangur að gögnum og upplýsingum er varða einstök barnaverndarmál. Þá eru 

úrskurðir barnaverndarnefnda ekki til sveitastjórna. Barnaverndarnefndir hafa 

eftirlit með hátterni, aðbúnaði og uppeldisskilyrðum barna og meta þarfir þeirra 

barna sem grunur leikur á að þurfi á úrræðum laganna að halda. Hafa nefndirnar 

fjölbreyttum úrræðum á að skipa sem geta bæði verið innan heimilis og utan 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

5.2.1 Barnaverndarnefndir 

Barnaverndarnefndir hafa alltaf verið grunneiningar í barnaverndarstarfi. 

Barnaverndarnefndir hafa tilheyrt starfi barnaverndar allt frá fyrstu 

barnaverndarlögum nr. 43/1932. Starf barnaverndarnefnda hefur tekið þó 

nokkrum breytingum frá fyrstu lögunum til dagsins í dag. Í lögunum frá 1932 var 

meginhluti barnaverndarstarfs í höndum barnaverndarnefnda og 

Barnaverndarráðs Íslands. Barnaverndarnefnd átti að vera starfrækt í öllum 

kauptúnum landsins þar sem íbúafjöldi náði yfir 300 manns, þar sem fimm manns 

áttu sæti, nema í Reykjavík þar sem nefndarmenn skyldu vera sjö. Skólanefndum 

bar að sinna störfum barnaverndar á minni stöðum þar sem ekki var um kauptún 

að ræða (Alþingistíðindi, 1932). Þetta breyttist með lögum nr. 29/1947 þar sem 

hreppsnefndir og Barnaverndarráð fengu umboð til að kjósa sérstakar 

barnaverndarnefndir í stað þeirra sem skólanefndirnar höfðu sinnt en í þeim 

nefndum skyldu þrír nefndarmenn eiga sæti (Forsætisráðuneytið, 2009). 

 Í dag lúta Barnaverndarnefndir eftirliti Barnaverndarstofu en nefndirnar bera 

ábyrgð á barnaverndarstarfi í eigin umdæmi (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Samkvæmt 12.gr Barnaverndarlaga nr 80/2002 ber barnaverndarnefndum að sinna 

eftirliti með uppeldisskilyrðum, hátterni og aðbúnaði barna og meta sem fyrst 

þarfir þeirra barna sem talið er að sæti illri meðferð, búi við óviðunandi aðstæður 
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eða eigi í alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Barnaverndarnefndum ber að beita 

þeim úrræðum sem best eiga við hverju sinni til verndar börnum og heppilegust 

þykja til að tryggja hagsmuni þeirra og velferð. Barnaverndarnefndir bera ábyrð á 

máli barns frá upphafi þess og þar til því hefur verið lokað.  Barnaverndarnefndir 

bera ábyrgð á barninu í þeim úrræðum sem nefndin ráðstarfar og ber nefndinni að 

hafa eftirlit með barninu á meðan ráðstöfuninni varir.  

Lög heimila sveitarstjórn í hverju sveitarfélagi að haga skipan barnaverndarmála 

með ýmsum hætti. Sveitarfélögum er heimilt að fela félagsmálanefnd framkvæmd 

barnaverndarnefndar, en þá er um að ræða sameiginlega félags- og 

barnaverndarnefnd. Einnig er unnt að skipa sameiginlega barnaverndarnefnd með 

öðrum sveitarfélögum eða á héraðsgrundvelli (Barnavernd á Íslandi, 2000). 

Samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga skal samanlagður íbúafjöldi sveitarfélaga 

að baki hverri barnaverndarnefnd ekki vera undir 1500 (Barnaverndarlög, 

80/2002). Nefndum hefur fækkað umtalsvert síðustu ár en flestar voru þær 200. 

Langflest minni sveitarfélög hafa sameinast öðrum um kosningu 

barnaverndarnefnda en Velferðarráðuneytið fylgir því eftir að sveitarfélög uppfylli 

lagaskyldur sínar að þessu leyti (Barnaverndarstofa, 2011). 

Í barnaverndarlögum er lögð áhersla á að barnaverndarnefndir hafi sérhæft 

starfslið í þjónustu sinni. En vegna þess hve litlar og fjárvana margar nefndirnar 

voru reyndist erfitt að uppfylla þau skilyrði laganna. Í kjölfar sameiningar nefnda og 

stækkunar umdæma hefur þeim nefndum fjölgað á undanförnum árum sem hafa 

ráðið einn eða fleiri starfsmenn til að sinna barnaverndarvinnu, oftar en ekki 

samhliða öðrum verkefnum. Á árinu 1996 var 41% nefndanna með starfslið. Árið 

2008 var þetta hlutfall 97% og í lok árs 2009 voru allar nefndirnar með starfsmann 

(Barnaverndarstofa, 2011). Starfsmönnum barnaverndar er ætlað að sinna þeirri 

faglegu vinnu sem fram fer í barnavernd, en verksvið starfsmanna snýr að öflun 

gagna og undirbúa þannig ákvarðanatöku nefndanna og að lokum framkvæma þær 

ákvarðanir sem nefndin tekur (Jón Jónsson, 2003).  

Í fyrstu lögunum um barnavernd nr. 43/1932 var ekkert sem gat til um hvort 

starfsmenn barnaverndarnefnda ættu að búa yfir einhvers konar sérþekkingu á 

málefnum barna, á barnaverndarlögum eða barnavernd. Þetta breyttist með 

lögum nr. 29/1947 þar sem fram kom að starfsmenn barnaverndarnefnda ættu að 
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vera kunnir og bera sem mest skyn á þau mál sem barnavernd fjallar um. Ekki er 

skýrt nánar í lögunum í hverju sú vitneskja eða þekking felst. 

Í lögum nr. 53/1966 var þess getið að barnaverndarnefndir ættu að leitast við 

að kjósa lögfræðing í nefndirnar væri þess kostur, en í lögum nr. 29/1947 voru ekki 

lögð fram þau tilmæli, hinsvegar var þess getið að héraðsdómur ætti að veita 

nefndunum lögfræðilega aðstoð væri þess óskað. 

5.2.1.1 Samsetning barnaverndarnefnda landsins 

Í mastersritgerð Arndísar Tómasdóttur frá árinu 2009 er samsetning og bakgrunnur 

barnaverndarnefnda og starfsmanna barnaverndar skoðaður og viðhorf þeirra til 

starfa nefndanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kynjaskipting nefndanna 

er ójöfn þar sem hlutfall karla er 28% en kvenna 72%. Í öllum nefndum landsins eru 

konur en ekki alltaf karl, en í 11. gr. 1. mgr. kemur fram að nefndirnar skuli að 

jafnaði vera skipaðar bæði körlum og konum. Í rannsókninni kemur meðal annars 

fram að enginn nefndarmannanna var beðinn um að skila inn sakavottorði áður en 

hann hóf störf í nefndinni. Í 36. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er óheimilt að 

ráða til starfa hjá barnaverndaryfirvöldum einstaklinga sem hlotið hafa refsidóm 

vegna brota á ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um kynferðisbrot. Þá 

höfðu  38% starfsmanna ekki skrifað undir trúnaðareið en fram kemur í 4. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 að fyllsta trúnaðar skal gæta hjá öllum sem starfa að 

barnavernd hvort sem um er að ræða hagi barns, foreldra eða annarra sem afskipti 

er haft að. Meirihluti nefndarmanna eða 57% taldi sig hafa mjög litla, litla eða í 

meðallagi þekkingu á barnaverndarlögum og um 15% höfðu ekki fengið neina 

fræðslu um lögin. Fram kemur að ósamræmi virðist ríkja á viðhorfum 

nefndarmanna og starfsmanna á vinnubrögðum hvors annars en meirihluti 

barnaverndarstarfsmanna eða 71% telur vinnubrögð starfsmanna mjög góð og 

24% telja þau góð. Hinsvegar telja einungis 6% starfsmanna vinnubrögð 

barnaverndarnefnda mjög góð og 47% telja þau í meðallagi eða léleg. Fram kemur í 

rannsókninni að talsverð andstaða ríkir gegn pólitísku kjöri nefndarmanna, þá bæði 

meðal starfsmanna og nefndarmanna (Arndís Tómasdóttir, 2009). 
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6 Félagsráðgjöf í barnavernd 

Frá upphafi hefur félagsráðgjöf verið svokallað almennt fag, þar sem hin mikla 

breidd í faginu hefur verið bæði styrkur þess og veikleiki. Félagsráðgjöf byggir á 

heildarsýn þar sem hver og einn einstaklingur er sérstakur á sinn hátt og skoða þarf 

aðstæður hans frá öllum sjónarhornum í samræmi við umhverfi hans, fjölskyldu, 

vini og samfélagið í heild (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). Í siðareglum félagsráðgjafa 

kemur fram að grundvöllur félagsráðgjafar sé að bera virðingu fyrir manngildum og 

sérstöðu hvers einstaklings og að hafa trú á að hann geti nýtt hæfileika sína til fulls. 

Felast markmiðin meðal annars í því að finna lausn á félagslegum og persónulegum 

vandamálum og reyna að koma í veg fyrir félagslegt ranglæti. Þá er eitt af 

meginmarkmiðum félagsráðgjafa að vinna að mannréttindamálum hvar sem þau 

eiga sér stað (Landlæknisembættið, e.d.). 

Þróun félagsráðgjafar á Norðurlöndunum hófst ekki fyrr en nokkuð var liðið á 

20. öldina. Fyrsti félagsráðgjafaskólinn á Norðurlöndunum var stofnaður í Svíþjóð 

um 1921, Danmörku 1937 og Noregi 1950. Í þessa skóla sóttu flestir íslensku 

félagsráðgjafarnir nám áður en kennsla hófst í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Fyrsti íslenski félagsráðgjafinn var Guðrún Jónsdóttir, kom hún heim eftir nám í 

Svíþjóð árið 1957 og hóf strax störf hjá Barnavernd Reykjavíkur (Félagsráðgjafatal, 

2008). 

Stór hluti barnaverndarstarfsmanna eru félagsráðgjafar, þeir búa yfir góðri 

þekkingu og yfirsýn til að geta unnið með börn sem hafa upplifað ofbeldi. 

Áhugasamir barnaverndarstarfsmenn geta skipt sköpum þegar vinna þarf með 

foreldrum og börnum við að skapa þroskavænlegar og jákvæðar uppeldisaðstæður 

(Anni G. Haugen, 2008). Barnaverndarstarfsmaður þarf í starfi sínu að hafa góða 

þekkingu á barnaverndarlögum og öðrum lögum sem snúa að verndun barna. 

Hann þarf að geta túlkað lögin og þekkja málsmeðferðina. Þá þarf 

barnaverndarstarfsmaðurinn að hafa góða þekkingu á þroska og líðan barna og 

geta greint einkenni þeirra barna sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Auk þess þarf hann 

að geta fundið styrkleika barnsins, fjölskyldu þess og umhverfi til að geta greint 

hverjar þarfir þeirra eru. Barnaverndarstarfsmaður þarf að þekkja einkenni ólíkra 
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vandamála sem einstaklingar glíma við svo sem þunglyndi, áfengissýki og hann þarf 

einnig að vera kunnur ólíkum meðferðarleiðum sem í boði eru. Þá þarf 

barnaverndarstarfsmaðurinn að búa yfir eiginleikum til að mynda gott og traust 

samstarf við barnið og fjölskylduna, svo hægt sé að bæta aðstæður og umönnun 

barnsins. Starfsmaðurinn þarf einnig að eiga gott og uppbyggilegt samstarf við 

annað fagfólk sem kemur að máli og umönnun barnsins svo sem leikskóla, 

grunnskóla, heilsugæslu og fleira (Anni G. Haugen, 2004). 

Í gegnum nám sitt þekkja félagsráðgjafar löggjöfina, og hvaða aðferðum er best 

að beita og hvaða úrræði eru í boði sem henta þörfum hvers og eins (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Þegar ofbeldi á sér stað gagnvart börnum þarf að nýta sér þær 

ólíku leiðir sem í boði eru til að lausn mála fáist (Faley, Smith og Boyle, 2006). 

Þegar unnið er með börn er mikilvægt að hafa í huga að þau eru alltaf það sem 

málið snýst um og er fókusinn því alltaf á barninu. Jafnframt er mikilvægt að 

fjölskylda barnsins sé einnig í brennidepli því barnið er háð þeim aðila sem hefur 

með forræði þess að gera. Barnið og fjölskyldan er því skjólstæðingurinn en ekki 

bara barnið eða fjölskyldan (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Fjölskyldusamráð er mikið 

notað af félagsráðgjöfum og öðru fagfólki í barnaverndarvinnu. Þar er valdefling 

fjölskyldunnar höfð að leiðarljósi en valdefling gengur út á það að færa völd og 

ákvörðunartöku frá fagfólki til fjölskyldna. Þetta er gert með því að styrkja bönd 

fjölskyldunnar og samhjálp annars vegar og fagfólks og fjölskyldu hins vegar. Til 

þess að þetta sé hægt þarf vinnan að byggja á trú á getu og hæfni fjölskyldunnar til 

að leysa úr eigin vanda með aðstoð fagaðila. Þetta styrkir ekki bara fjölskylduna 

heldur alla aðila málsins sem taka þátt í fjölskyldusamráðinu. Æskilegt er að nota 

fjölskyldusamráð frekar en inngrip í barnaverndarstarfi. Ef samkomulag næst á milli 

félagsráðgjafans og fjölskyldunnar um að nota fjölskyldusamráð má vinna það á 

mörgum stigum málsins (Hervör Alma Árnadóttir, 2010). 

Með breytingu barnaverndarlaga nr. 58/1992 kemur fram nýtt markmið um 

fækkun og stækkun barnaverndarnefnda í landinu. Þegar lögin voru sett voru 

barnaverndarnefndir  223 talsins og sveitarfélögin 197. Með tilkomu laganna fóru 

sveitarfélög í auknum mæli að koma sér saman um starf barnaverndarnefnfdar en í 

lok árs 1998 voru 62 starfandi barnaverndarnefndir fyrir 124 sveitarfélög.   

(Breytingar á barnaverndarlögum, 2002)  Lög nr. 80/2002 gengu skrefinu lengra og 



  

43 

settu fram þau nýmæli að íbúarfjöldi að baki hverri barnaverndarnefnd skuli ekki 

fara undir 1500 manns. (Breytingar á barnaverndarlögum, 2002). Fækkun 

barnaverndarnefnda hélt áfram eftir setningu laga nr. 80/2002 en árið 2012 voru 

nefndirnar 28 talsins  fyrir 78 sveitarfélög ((Barnaverndarstofa, 

e.d.a.).(Barnaverndarstofa, e.d.b.) ). Með sameiningu og fækkun nefnda gafst 

minni nefndum færi á að ráða til sín sérhæft starfsfólk, en í  skýrslu um fundi sem 

Barnaverndarstofa átti með barnaverndarnefndum árið 2009 kemur fram að allar 

nefndirnar hafa starfsmann á sínum snærum, en í  21 tilfelli eru starfandi 

félagsráðgjafar á svæðisskrifstofunum en í hinum átta sem eftir eru hefur ekki 

fengist félagsráðgjafi til starfa þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til þess 

(Barnaverndarstofa, 2009). Félagsráðgjafar sem starfa í félagsþjónustu 

sveitarfélaganna gegna mörgum hlutverkum en allir málaflokkar sem falla undir lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaganna kemur í þeirra hlut að sinna. Á það við um 

barnavernd, félagsþjónustu, fjölskyldumál, öldrunarmál, húsnæðismál, 

fjárhagsaðstoð, áfengis- og vímuefnamál, fjölskylduráðgjöf og málefni fatlaðra svo 

eitthvað sé nefnt (Lög um félagsþjónustu fatlaðra nr. 40/1991). Í stærri 

sveitarfélögum eru starfandi nokkrir félagsráðgjafar og jafnvel aðrir faglærðir aðilar 

í barna- og uppeldismálum, starfsmennirnir geta sérhæft sig og sinna jafnvel einu 

málefni hver. Í minni sveitarfélögum líta málin öðruvísi út, þar sem starfandi er 

félagsráðgjafi er hann jafnvel einn og hvíla því öll þessi verkefni á hans herðum. 

Félagsráðgjafi sem starfar í dreifbýli þarf að geta tekist á við ýmsar áskoranir sem 

felast í því nábýli sem þeir lifa og starfa í. Mörkin á milli faglegs sambands annars 

vegar og persónulegs sambands hins vegar geta því verið óljós (Green og Mason, 

2002). Þessu fylgja bæði kostir og gallar. Kostirnir eru nokkrir, má þar nefna að 

styttra er í allar stofnanir, auðveldara er að fá tíma og koma á samráðsfundum 

með þeim sem að málinu koma. Getur þetta flýtt fyrir afgreiðslu mála sem kemur 

sér vel, ekki síst í barnaverndarmálum. Það má einnig líta á það sem jákvæðan hlut 

að kynnast skjólstæðingum sínum á öðrum forsendum en í viðtali á skrifstofunni, 

getur það hjálpað barnaverndarstarfsmanninum að fá þá heildarsýn sem hjálpar til 

við lausn mála. Getur þetta einnig verið ókostur því í erfiðum málum þar sem 

foreldrar eða forráðamenn upplifa barnaverndina sem atlögu að þeirra einkalífi, 

myndast því oft spenningur og særindi. Því getur það verið erfitt að hitta aðila máls 
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í mjólkurkælinum í næstu kjörbúð, á skemmtistað, í leikskólanum eða í 

grunnskólanum. Þegar nándin er svo mikil veit skjólstæðingurinn einnig ýmislegt 

um hagi félagsráðgjafans (Guðrún Frímannsdóttir, 1991). 

Félagsráðgjafar eru vel í stakk búnir til að vinna að lausn í barnaverndarmálum. 

Félagsráðgjöf er eina fagið þar sem kennsla í barnavernd og félagsmálalöggjöf fer 

fram. Í náminu eru tengdar saman ólíkar fræðigreinar sem hægt er að nýta við 

lausn og vinnslu í barnaverndarmálum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Sumarið 2012 var stofnuð staða félagsfulltrúa hjá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga á sviði félagsþjónustu. Starf félagsfulltrúa er meðal annars að annast 

málefna- og stefnumótunarvinnu á sviði félagsþjónustu sveitarfélaganna og 

barnaverndar. Er honum ætlað að vinna náið með nýrri félagsþjónustunefnd 

sambandsins sem sinnir ýmsum verkefnum á sviði félagsþjónustu og velferðarmála 

innan sveitarfélaganna. Í starf félagsfulltrúans var ráðinn félagsráðgjafi. Meðal 

verkefna hans og markmiðið með starfinu er að efla starfsemi félagsþjónustunnar 

innan sveitarfélaganna, mæta þörfum og væntingum sveitarfélaganna út á við. Þá 

er félagsfulltrúanum ætlað að fylgjast með þróun og stefnu í félagsþjónustu og 

tengdum málefnum en einnig að vera til ráðgjafar fyrir starfsmenn sambandsins og 

sveitarfélaganna, ásamt því að vera tengiliður við fulltrúa sambandsins í nefndum 

sem fjalla um málefni félagsþjónustu svo sem barnavernd (Félagsráðgjafi á 

vettvangi félagsþjónustu sveitarfélaga, 2010).  
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7  Tölfræðilegt yfirlit barnaverndarmála á árunum 2005-2010 

Til að gera sér grein fyrir umfangi barnaverndarstarfs og því álagi sem hvílir á 

barnaverndarnefndum og starfsmönnum er mikilvægt að skoða töluleg gögn yfir 

málaflokkinn. Hér á eftir verða skoðaðar nýjustu tölur ársskýrslna 

Barnaverndarstofu yfir fjöldi tilkynninga, ástæður og eðli tilkynninganna og fjöldi 

umsókna um meðferð. 

Umfang barnaverndar og barnaverndarnefnda er mest í Reykjavík og nágrenni 

en um það bil 70% tilkynninga til barnaverndarnefnda berast frá því svæði 

(Ársskýrsla 2008-2009). 

Mikil aukning var í fjölda tilkynninga frá árinu 2005 til ársins 2009, árið 2005 

voru tilkynningar 5952 en árið 2009 voru þær 9353. Þetta er aukning upp á 54%. 

Einnig var aukning í fjölda barna þar sem ákveðið var að hefja könnun máls en árið 

2005 voru það 1870 börn en árið 2009 voru það 2086 börn, sem er aukning upp á 

41%. Samanlagður fjöldi barna sem tilkynnt er um, er fenginn með því að leggja 

saman fjölda barna sem tilkynnt er um mánaðarlega, en tilkynningar um sama 

barnið getur borist oftar en einu sinni og því þarf heildarfjöldinn ekki að 

endurspegla fjölda einstaklinga yfir ákveðið tímabil heldur heildarfjölda barna á 

ákveðnu tímabili (Barnaverndarstofa, 2011). 

 

Fjöldi barnaverndartilkynninga og könnun mála á árunum 2005-2009 

 

 

Mynd 6-1. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda á árunum 2005-2009. 
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7.1  Ástæður tilkynninga 

Árið 2010 voru flestar tilkynningar vegna áhættuhegðunar eða 47,3%, næst 

voru það tilkynningar um vanrækslu eða 30,5% tilkynninga, 21,6 % tilkynninga voru 

tilkynningar um ofbeldi og að lokum 0,6% tilkynninga vegna þess að lífi eða heilsu 

ófædds barns væri stofnað í hættu (Barnaverndarstofa, 2011). Barnaverndarstofa 

tók fyrst að spyrja sérstaklega um heimilisofbeldi og áfengis- eða vímuefnaneyslu 

foreldra árið 2009, en það ár mældist 2,9% tilkynninga um heimilisofbeldi en 

hlutfallið jókst upp í 4% árið 2010. Árið 2009 var hlutfall tilkynninga um vanrækslu 

þar sem fram kom að foreldrar voru í áfengis- og fíkniefnaneyslu 8,8% en 7,3% árið 

2010 (Barnaverndarstofa, 2011). 

 

Ástæður tilkynninga 

 

Mynd 6-2. Sýnir ástæðu tilkynninga (Barnaverndarstofa, 2011). 

7.2 Mismunandi uppbygging barnaverndarnefnda eftir sveitarfélögum 

Hvaða leiðir sveitarfélögin hafa valið á leið sinni í uppbyggingu og þróun 

barnaverndar er mismunandi. Þróunin hefur beinst á tvennan veg, annars vegar 

með sameiningu sveitarfélaga um starf barnaverndar og jafnvel með sameiningu á 

málaflokkum. Með slíkri sameiningu er ætlunin að stækka málaflokkinn og byggja 

þannig upp markvissari og skilvirkari þjónustu. Hinsvegar hafa stórar sameiginlegar 

barnaverndarnefndir og félagsmálanefndir í auknum mæli verið að aðskilja 

málaflokkana. Aðskilnaður félags- og barnaverndar miðar að skilvirkara starfi þar 

sem ákvæði laga um heimildir og skyldur starfsmanna og nefnda væru skýrari (Anni 

G. Haugen, 2004). 
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Af hinum 28 barnaverndarnefndum landsins falla 15 nefndir undir sértæka 

barnaverndarnefnd og 13 undir sameiginlega barnaverndar- og félagsmálanefnd. 

Sameiginlegar barnaverndar- og félagsmálanefndir geta borið mismunandi nöfn og 

má þar nefna velferðarnefnd, fjölskyldunefnd eða fjölskylduráð og félagsmálaráð. 

Heiti nefndanna endurspegla hinsvegar ekki ólíkar áherslur eða vinnu sem unnin er 

innan nefndanna heldur er einfaldlega um að ræða fjölbreytni í nafnagiftum 

(Barnaverndarstofa e.d.). Undir sameiginlegu nefndirnar heyra stundum aðrir 

málaflokkar og má þá nefna húsnæðisnefnd, jafnréttisnefnd, skólaþjónustu og/eða 

fjölskyldu- og tómstundaráð (Arndís Tómasdóttir, 2009). 

7.3 Ólík samsetning barnaverndarnefnda 

28 barnaverndarnefndir starfa fyrir 78 sveitarfélög landsins. 

Algengast er að stærstu sveitarfélögin séu með sértæka barnaverndarnefnd sem 

sinnir eingöngu barnaverndarstörfum fyrir sveitarfélagið og má þar nefna 

sveitarfélögin Reykjavík, Kópavog, Seltjarnarnes og Hafnarfjörð 

(Barnaverndarstofa, e.d.b.). 

Önnur fjölmenn sveitarfélög hafa einnig nefndir sem sinna eingöngu málefnum 

sveitarfélagsins en skipan barnaverndarnefndar er hinsvegar sameiginleg með 

málefnum félagsmála. Má þar nefna sveitarfélögin Seltjarnarnes og Garðabæ. 

Algengt er að minni sveitarfélög landsins sameinist í einni barnaverndarnefnd 

þar sem nefndin sinnir tveim eða fleiri sveitarfélögum. Skipan þessara nefnda getur 

verið með ólíkum hætti og misjafnt hvort um er að ræða sértækar 

barnaverndarnefndir eða sameiginlegar félagsmála- og barnaverndarnefndir 

(Breytingar á barnaverndarlögum, 2002).  

7.4 Samanburður á íbúafjölda að baki sértækra barnaverndarnefnda og 
sameiginlegra nefnda og fjölda mála á hver 1000 börn 

Til að skoða íbúafjölda að baki einstakra barnaverndarnefnda var notast við skýrslu 

sem Samtök íslenskra sveitarfélaga gaf út um félagsþjónustu sveitarfélaga 2011, 

þar sem fram koma tölulegar upplýsingar um íbúafjölda að baki 

barnaverndarnefndum, auk fjölda mála innan hverrar nefndar á hver 1000 börn. 
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Tafla 6-1. íbúafjöldi að baki sértækra barnaverndarnefnda og fjöldi mála á hver 
1000 börn. 

Sértækar barnaverndarnefndir Fjöldi í 

umdæmi 

Fjöldi mála 

á 1.000 börn 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 118.898 53,8 

Barnavernd Kópavogs 30.799 49,2 

Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar 26.099 51,1 

Barnaverndarnefnd Álftaness 2.484 66 

Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 13.971 86,7 

Barnaverndarnefnd Sandgerðis, Garðs og Voga 4.296 77,8 

Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala 4.834 19,4 

Barnaverndarnefnd á norðanverðum 

Vestfjörðum                                                                            

5.182 62,1 

Barnaverndarnefnd Vesturbyggðar og 

Tálknafjarðar 

1.196 25,1 

Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og 

Stranda 

1.881 47,4 

Barnaverndarnefnd Skagafjarðar 4.315 27,2 

Barnaverndarnefnd ÚtEy 3.990 34,2 

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar 20.113 64,3 

Barnaverndarnefnd Fljótsdalshéraðs og 

Seyðisfjarðarkaupstaðar 

5.405 43,7 

Barnaverndarnefnd Ölfushrepps 1.915 16,5 

 

Tafla 6.1 – sýnir fjölda íbúa á bak við hverja sértæka barnaverndarnefnd, auk 

fjölda mála á hver 1000 börn. 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

 

Sé íbúafjöldi sértækra barnaverndarnefnda skoðaður kemur í ljós að íbúafjöldi 

að baki nefndunum getur verið mjög mismunandi. Barnaverndarnefnd 

Vesturbyggðar og Tálknafjarðar er eina nefndin sem fer undir 1500 
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íbúafjöldaviðmiðið, en íbúafjöldi að baki nefndarinnar er 1196 manns. Fram kemur 

í 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 að ráðherra geti veitt undanþágu frá 1500 

manna viðmiðinu ef íbúafjöldinn er nálægt því að vera 1500 og landfræðilegar eða 

aðrar aðstæður geri það óhjákvæmilegt eða torvelt á ná settum íbúafjölda. Sú 

barnaverndarnefnd sem er með mestan íbúafjölda að baki sér er 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur sem er með 118.898 íbúa og fer því með 

barnaverndarnefndarstarf um það bil þriðjungs landsmanna. 

 

Tafla 6-2. Íbúafjöldi að baki sameiginlegra félagsmála- og barnaverndarnefnda og 
fjöldi mála á hver 1000 börn. 

Sameiginlegar félagsmála- og 

barnaverndarnefndir  

Fjöldi í umdæmi Fjöldi mála 

á 1000 börn 

Félagsmálaráð Seltjarnarness 4.320 29,3 

Fjölskylduráð Garðabæjar 10.909 32,3 

Félagsmálaráð Grindavíkur 2.821 53,1 

Félagsmálaráð Akraness 6.623 46,7 

Félagsmálaráð Mosfellsbæjar 8.852 43,7 

Félagsmálanefnd Félags- og  skólaþjónustu 

Snæfellinga 

3.922 23,7 

Félagsmálaráð A-Húnavatnssýslu 1.956 27,7 

Félags- og barnaverndarnefnd Þingeyinga 4.903 79,9 

Félagsmálanefnd Fjarðabyggðar og 

Breiðdalshrepps 

4.782 60,5 

Félagsmálaráð Hornafjarðar 2.119 44,2 

Félagsmálanefnd Árborgar 7.827 65 

Félagsmálanefnd uppsveita Árnessýslu, 

 Bláskógabyggð 

3.299 41,1 

Félagsmálanefnd Hveragerðis 2.316 46,3 

Félagsmálaráð Vestmannaeyjabæjar 4.142 80,4 
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Tafla 6.2 – sýnir fjölda íbúa á bak við hverja sameiginlega barnaverndar- og 

félagsmálanefnd, auk fjölda mála á hver 1000 börn. 

(Samband íslenskra sveitafélaga, 2011). 

 

Við skoðun á töflu 6.2 kemur í ljós að íbúafjöldi að baki sameiginlegum 

félagsmála- og barnaverndarnefndum getur verið mjög mismunandi líkt og hjá 

sértækum barnaverndarnefndum. Fjölskylduráð Garðabæjar er stærsta nefndin en 

að baki henni eru 10.909 íbúar. Félagsmálaráð A-Húnavatnssýslu hefur minnstan 

íbúafjölda að baki nefndarinnar, eða 1.956 íbúa. 

7.5 Samanburður á íbúafjölda sértækra barnaverndarnefnda og 
sameiginlegra nefnda 

Séu töflur 6.1 og 6.2 bornar saman kemur í ljós að stór hluti sértækra 

barnaverndarnefnda hefur fleiri en 10.000 íbúa að baki nefndar, eða 5 nefndanna. 

Fjölskylduráð Garðabæjar er hinsvegar eina sameiginlega nefndin sem hefur yfir 

10.000 íbúa að baki, eða 10.909 íbúa. Heildarfjöldi íbúa að baki öllum sértækum 

barnaverndarnefndum landsins er 245.378 íbúar, meðan heildarfjöldi að baki allra 

sameiginlegra félagsmála- og barnaverndarnefnda er um 68.861. Íbúafjöldi að baki 

sértækra barnaverndarnefnda er því um 78,1% íbúa landsins, meðan 21,9% 

landsmanna tilheyra sameiginlegum félagsmála- og barnaverndarnefndum. 

Af töflum 6.1 og 6.2 má því draga þá ályktun að uppbygging stórra 

barnaverndarnefnda sé fremur sértækar barnaverndarnefndir heldur en 

sameiginlegar nefndir. 

7.6 Samanburður á fjölda mála á hver 1000 börn milli sértækra 
barnaverndarnefnda og sameiginlegra félagsmála- og 
barnaverndarnefnda 

Sé borið saman meðaltal barnaverndarmála milli sértækra barnaverndarnefnda 

og sameiginlegra félagsmála- og barnaverndarnefnda kemur í ljós að meðalfjöldinn 

er sá sami en meðalfjöldi barnaverndarmála á hver 1000 börn hjá sértækum 

barnaverndarnefndum er 48,3 mál en 48,14 hjá sameiginlegum 

félagsmálanefndum og barnaverndarnefndum. 
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7.7 Umdæmi barnaverndarnefnda 

Það er fleira sem skiptir máli en íbúafjöldi að baki nefndunum þegar stærð og 

umfang barnaverndarnefnda er skoðað. Umdæmi barnaverndarnefnda eru misstór 

líkt og mynd 6,3. sýnir. Barnaverndarnefndir með stór umdæmi eru gjarnan með 

staðsettar starfstöðvar á nokkrum stöðum og geta þurft að ferðast langar leiðir til 

að sinna börnum innan umdæmisins (Barnaverndarstofa, 2010). 

 

Mynd 6-3. Sýnir stærð umdæma barnaverndarnefnda (Velferðarráðuneyti, e.d.). 
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8 Samanburður á sértækri barnaverndarnefnd og sameiginlegri 
barnaverndarnefnd 

Á seinni árum hefur mikið verið um breytingar á uppbyggingu barnaverndar-

nefnda, en markmið núgildandi barnaverndarlaga nr. 80/2002 miða að fækkun og 

stækkun nefnda. En eins og áður segir var tilgangur með þeim aðgerðum að efla og 

styrkja nefndirnar svo minni nefndir gætu ráðið til sín starfsfólk. Til að ná því marki 

hafa tvö eða fleiri sveitarfélög verið að sameinast um starf barnaverndar, auk þess 

sem nefndir félagsmála- og barnaverndar hafa sameinast í einni nefnd. Hér á eftir 

verður lagt upp með litla rannsókn en markmið hennar er að bera saman sértækar 

og sameiginlegar barnaverndarnefndir og skoða hvort sameining félagsmálanefnda 

og barnaverndarnefnda hafi einhver áhrif á barnaverndina. Rannsóknin miðar að 

því að leita svara við þeirri spurningu þar sem barnaverndarnefndarmenn voru 

spurðir út í starf þeirra í nefndunum. 

8.1 Forsendur rannsóknar 

Að mati rannsakenda eru forsendur rannsóknarinnar þær að lítið hefur verið 

skoðað hvort ólík uppbygging barnaverndarnefnda hafi áhrif á starf barnaverndar. 

Þar sem miklar breytingar hafa átt sér stað undanfarin ár á uppbyggingu 

barnaverndarnefnda þótti rannsakendum viðhorf og reynsla 

barnaverndarnefndamanna sem setið hafa í nefndum af ólíkri uppbyggingu geta 

gefið góða innsýn í starf barnaverndar innan nefndanna og hvort breytingarnar hafi 

jákvæð áhrif á störf barnaverndar innan nefndanna. 

8.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun nefndarmanna á sértækum 

nefndum og sameiginlegum nefndum og hvort uppbygging nefndanna hafi áhrif á 

starf þeirra. Til að ná markmiðum rannsóknarinnar verða eftirfarandi 

rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi: 

 Er einhver eðlismunur á vinnu sértækra barnaverndarnefnda og 

sameiginlegra barnaverndarnefnda? 

 Hvort nefndarformið telja barnaverndarnefndarmenn hentugra? 
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8.3 Aðferðafræði rannsóknar 

Stutt spurningalistakönnun var lögð fyrir sex barnaverndarstarfsmenn sem allir 

eiga það sameiginlegt að hafa starfað bæði í sértækri og sameiginlegri 

barnaverndarnefnd. Þrír nefndarmannanna starfa fyrir Barnaverndarnefnd á 

höfuðborgarsvæðinu en hinir þrír fyrir nefnd á landsbyggðinni sem er sameiginleg 

nefnd félags- og barnaverndarmála. 

Í rannsókninni er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem 

spurningalisti var sendur til sex starfandi barnaverndarnefndastarfsmanna sem 

hafa hvort tveggja starfað í sértækri og sameiginlegri barnaverndarnefnd. Ákveðið 

var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem leitast er eftir reynslu og 

skoðunum nefndarmanna á setu sinni í nefndunum. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir fóru að hljóta viðurkenningu sem vísindaleg 

aðferð í félagsvísindum á árunum 1970-1980, en fyrir þann tíma var notast við 

megindlegar aðferðir sem ekki þóttu ná jafn vel til ákveðinna minnihlutahópa og 

eigindlegar aðferðir (Sóley S. Bender, 2003). Eigindlegar rannsóknaraðferðir er 

samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð þar sem rannsakandinn er 

aðalrannsóknarverkfærið, því er mikilvægt að hafa í huga að bakgrunnur, reynsla 

og skoðanir hafa áhrif á val rannsakanda á rannsóknarefni auk þess sjónarhorns 

sem rannsakandi setur fram á viðfangsefninu (Rannveig Traustadóttir, 1993). 

Eigindleg aðferð felur í sér nákvæma athugun á félagslegum fyrirbærum, þar sem 

markmið rannsóknar er að lýsa og túlka aðstæður með því að afla gagna um hvaða 

merkingu fólk leggur í aðstæður sínar og reynslu. Það er gert með því að skoða 

hlutina í samhengi og er rannsakandi næmur fyrir hlutverki sínu og áhrifum á 

rannsóknina (Esterberg, 2002). Þessi aðferð er gjarnan nefnd fyrirbærafræði 

(phenomenology) og gefur ákveðna innsýn í tiltekið fyrirbæri og aukinn skilning á 

heildinni (Burns og Grove, 2001). Aðferðin einkennist af litlum úrtökum og er henni 

gjarnan beitt þegar um viðkvæm mál er að ræða eða þegar erfitt er að ná til 

hópsins og eru upplýsingarnar oft miklar og persónulegar (Neuman, 2011). 

Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að skilja hluti út frá sjónarmiðum 

þátttakenda rannsóknarinnar þar sem skoðuð er reynsla þeirra og sjónarhorn á 

málefninu og hvernig þeir upplifa sjálfa sig og aðstæður sínar, en ekki að bera 

saman tölulegar upplýsingar um athafnir þeirra og viðhorf (Rannveig Traustadóttir, 



  

54 

1993). Í upphafi er sett fram opin rannsóknarspurning sem getur svo þróast og 

breyst í rannsókninni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á lýsandi gögnum og 

því er hið skrifaða orð afar mikilvægt. Þar sem gögnin eiga að endurspegla 

niðurstöðu rannsóknar er mikilvægt að vitna í gögnin og er ferli rannsóknarinnar 

ekki síður mikilvægt en niðurstöður hennar (Bogdan og Biklen, 1998). Ókosturinn 

við þessa aðferð er sá að erfitt hefur reynst að staðla upplýsingar sem fram koma, 

þar sem rannsóknarspurningarnar eru ekki uppbyggðar með tilbúnum stöðluðum 

valmöguleikum heldur eiga þær að rannsaka upplifun fólks í sínum margbreytileika. 

Gagnaöflun eigindlegra rannsóknaraðferða einkennist af stöðugri gagnaöflun þar 

sem stöðugt eru að bætast við nýjar upplýsingar og því getur sjónarhornið þróast 

samhliða gagnaöfluninni og á meðan framkvæmd rannsóknarinnar stendur 

(Bogdan og Biklen, 1998). 

Í rannsóknarvinnu skipta gæði og trúverðugleiki miklu máli og því mikilvægt að 

horfa til innra og ytra réttmætis rannsóknar. Með innra réttmæti er átt við hvort 

spurningarnar nái að mæla réttu hlutina. Ytra réttmæti snýr hinsvegar að 

alhæfingargildi rannsóknar, þ.e. hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður rannsóknar 

yfir á þýði. Úrtaksstærð og svarhlutfall er notað til að mæla ytra réttmæti en stór 

úrtök og gott svarhlutfall auka ytra réttmæti (Neuman, 2006). 

8.4 Mælitæki 

Mælitæki er mikilvægt við skoðun tiltekinna fyrirbæra, en því er ætlað að mæla á 

kerfisbundinn hátt það sem ætlunin er að skoða. Mikilvægt er að mælitæki sé 

réttmætt og mæli það sem því er ætlað að mæla. Innihaldsréttmæti og áreiðanleiki 

eru hugtök sem notuð eru við mat á réttmæti mælitækis. Innihaldsréttmæti segir 

til um hversu vel einstök atriði eða verkefni endurspegla það efnissvið sem 

matstækinu er ætlað að mæla (Guðrún Árnadóttir, 2001). Áreiðanleiki vísar 

hinsvegar til nákvæmni mælitækis, þar sem samkvæmni milli endurtekinna 

mælinga eða jafngildra mælinga eykur áreiðanleika mælingar, en aukinn 

áreiðanleiki minnkar skekkjumörk mælingar (Páll Biering, 2000). 

 Mælitæki rannsóknarinnar er spurningalisti (fylgiskjal 1) sem samanstendur af 

níu opnum spurningum. Spurningalistanum er ætlað að mæla viðhorf og reynslu 
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nefndarmanna til setu sinnar í sértækum og sameiginlegum nefndum. Opnar 

spurningar gera þátttakendum kleift að tjá sig frjálst um málefnið. 

8.5  Ástæða fyrir vali nefndanna 

Báðar nefndirnar sem fyrir valinu urðu eiga það sameiginlegt eins og áður segir að 

hafa gengið í gegnum breytingu á uppbyggingu nefndanna. Nefndin á 

höfuðborgarsvæðinu varð sértæk barnaverndarnefnd eftir aðskilnað frá 

félagsmálunum. Nefndin af landsbyggðinni sameinaðist hinsvegar um starf 

barnaverndar- og félagsmálanefndar, en fimm sveitarfélög sameinuðust með báða 

málaflokkana undir einni nefnd.  Nefndirnar tvær eru ólíkar í stærð og umfangi en 

íbúafjöldi að baki barnaverndarnefndarinnar á höfuðborgarsvæðinu er um það bil 

tífalt meiri en hjá barnaverndarnefndinni á landsbyggðinni. Nefndirnar voru valdar 

með hliðsjón af því hversu ólíkar þær eru að stærð og upplagi og geta þannig 

endurspeglað ólíkar nefndir. 

8.6 Val á barnaverndarnefndarmönnum 

Við valið á barnaverndarnefndarmönnum var notast við markmiðsúrtak, þar sem 

leitast er eftir ákveðnu úrtaki sem hæfir markmiði rannsóknar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 1996). Haft var samband við skrifstofur beggja 

nefndanna sem kom rannsakendum í samband við aðila sem hafa reynslu af 

báðum nefndarformum. 

Byrjað var á að hafa samband við nefndarmennina og þeir beðnir um að taka 

þátt í rannsókninni. Allir nefndarmannanna svöruðu játandi og var þeim í kjölfarið 

sendur spurningalistinn í vefpósti. Spurningalistinn samanstendur af níu opnum 

spurningum sem ætlað er að endurspegla reynslu og viðhorf nefndarmanna á setu 

í sértækum og sameiginlegum nefndum. 

8.7 Þátttaka í rannsókninni 

Spurningalistinn samanstóð af níu opnum spurningum og var lagður fyrir sex 

barnaverndarnefndarmenn. Þrír nefndarmannanna sitja í sértækri 

barnaverndarnefnd á höfuðborgarsvæðinu og eiga það allir sameiginlegt að hafa 

átt sæti í félagsmálanefnd sem fór sameiginlega með málefni félagsmála og 

barnaverndar. Hinir þrír nefndarmennirnir eru sitjandi í sameiginlegri félagsmála- 
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og barnaverndarnefnd, en voru áður í sértækri barnaverndarnefnd. Svarhlutfall 

rannsóknarinnar var 83,3%, en svör bárust frá tveimur nefndarmanna í nefndinni 

af höfuðborgarsvæðinu og frá öllum þremur nefndarmönnum í nefndinni af 

landsbyggðinni. 

8.8 Annmarkar rannsóknar 

Líkt og fram kom í aðferðafræðikafla rannsóknar skiptir innra og ytra réttmæti 

miklu máli hvað varðar gæði og trúverðugleika rannsóknar. Í þessari rannsókn er 

um að ræða litla úrtaksstærð og dregur það úr alhæfingargildi hennar. 

Hlutur rannsakanda í rannsókn hefur áhrif á trúverðugleika hans en annar 

rannsakenda á sæti í félagsmálanefndinni á landsbyggðinni. Þrátt fyrir að 

rannsakendur leitist eftir að gæta hlutleysis og hafa engin áhrif á niðurstöður 

rannsóknar, hefur seta annars rannsakanda í nefndinni ófyrirsjáanleg áhrif á 

trúverðugleika rannsóknar. 

8.9 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Í upphafi lögðu rannsakendur af stað í umfangsmikla heimildaleit þar sem leitað 

var eftir fræðilegu efni um viðfangsefnið. Út frá þeirri heimildavinnu voru 

rannsóknarspurningarnar og spurningalistinn mótaður. Gagnasöfnunin fór fram á 

þann hátt að spurningalistinn var sendur í gegnum vefpóst til sex starfandi 

barnaverndarnefndarmanna þann 26. mars 2012 

Við úrvinnslu gagna var notast við kóðun. Byrjað var á opinni kóðun þar sem 

farið var yfir öll gögnin og merkt við allt sem skipt gæti máli. Að því loknu tók við 

lokuð kóðun þar sem gögnin voru á kerfisbundinn hátt greind í ákveðin þemu 

(Esterberg, 2002). Að lokinni úrvinnslu var rannsóknargögnunum eytt. 

8.10 Niðurstöður 

8.10.1 Áherslur í barnavernd – sjónarhorn barnsins 

Allir þátttakendur telja 100% að ólíkt nefndarform hafi ekki áhrif á áherslur 

barnaverndarnefnda í barnavernd, þar sem sjónarmið barnsins er ávallt í hávegum 

haft.  
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8.10.2 Skipan í nefndir 

Þátttakendur rannsóknar tala allir um að það geti verið erfitt að skipa fólk í nefndir 

og séu málaflokkarnir félagsmál og barnavernd aðskildir sé það mun erfiðara þar 

sem skipa þurfi 10-14 nefndarmenn í stað 5-7. 20% þátttakenda tekur fram að 

hann telji að erfiðara sé að fá almenna borgara til að gefa kost á sér í sértæka 

barnaverndarnefnd heldur en sameiginlega barnaverndar- og félagsmálanefnd. 

20% nefndarmanna veltir því fyrir sér hvort aðgreining málaflokkanna leiði ekki til 

þess að óvanir aðilar séu skipaðir í nefndirnar, fram koma vonbrigði þátttakenda 

með skipan barnaverndarnefndarinnar, en eftir aðskilnað málaflokkanna þykir 

honum nefndin hafa verið skipuð reynslulitlu fólki þar sem þeir reyndari fóru í 

félagsmálaráð „enda allar fjármálaumræður og ákvarðanir teknar þar.“ 

Fram kemur hjá 40% þátttakenda að skipan sértækra barnaverndarnefnda sé 

ekki nærri því jafn pólitísk og í sameiginlegum barnaverndar- og 

félagsmálanefndum. 40% þátttakenda tekur fram að barnaverndarnefndir ættu að 

vera skipaðar félagsráðgjafa og eru ósammála þeirri áherslu barnaverndarlaganna 

á ráðningu lögfræðinga í barnaverndarnefndir.  

8.10.3 Skipulag barnaverndarstarfs 

Allir þátttakendurnir finna einhvern mun á skipulagi barnaverndarstarfs eftir 

breytingu á skipulagi nefndar, í hverju sá munur felst er hinsvegar misjafnt. Þeir 

þátttakendur sem sitja í barnaverndarnefnd þar sem málaflokkar barnaverndar og 

félagsmála hafa verið aðskilin finna mun á starfi nefndarinnar. Munurinn felst í  

færri málum, einfaldara skipulagi þar sem málefni og umræður þeirra séu 

markvissari og í kjölfar þessa sé fundað sjaldnar en áður var. 50% þessa hóps telur 

þó að nefndin sé ekki jafn upplýst um málefni bæjarfélagsins almennt þar sem 

minni áhersla er lögð á fjármál, velferð íbúanna og almenn úrræði. Starfsmenn 

þurfi því sjálfir að leita sér upplýsinga um þessi mál, ólíkt því sem áður var. Þessi 

sami hópur telur vinnu barnaverndarnefndarinnar ekki eins öfluga eftir aðskilnað 

málaflokkanna horft út frá málefnum, fjárhagsgögnum o.fl.   

  Fram kemur hjá þeim þátttakendum sem sitja í sameiginlegri 

barnaverndar- og félagsmálanefnd þar sem málaflokkarnir voru áður aðskildir að 

með því að hafa málaflokkana sameiginlega sparist tími og vinna þar sem hægt sé 
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að afgreiða málaflokkana á einum fundi. Einnig sé hægt að vinna málin samhliða 

þar sem mál barnaverndar og félagsmála tengist oft, en sameining málaflokkanna 

veiti betri innsýn í málin. Vinnan eftir sameiningu nefndanna sé faglegri, fleiri 

starfsmenn hafi verið ráðnir sem geti einbeitt sér betur að starfinu heldur en áður 

þar sem nefndarmenn störfuðu flestir á öðrum vettvangi. í kjölfar sameiningar eru 

málin forunnin, ásamt tillögum í kjölfar lýsingar af starfsmönnum nefndarinnar, 

nefndarmenn hlýða á, spyrja, velta fyrir sér, ræða tillögur og koma með sínar 

hugmyndir. Ábyrgðin á framvindu mála sé eftir sem áður í hópi nefndarmanna.  

Áður höfðu barnaverndarmálin aðallega hvílt á einum sálfræðingi sem hitti 

nefndina einu sinni í mánuði og urðu fundirnir oft mjög langdregnir þar sem 

sálfræðingurinn þurfti að ræða málin ítarlega við fundarmenn þar sem hann hafði 

engan annan til að vinna með.  

8.10.4 Hvort formið er hentugra? 

80% þátttakenda telja að skipan sameiginlegra félagsmála- og barnaverndarnefnda 

sé betri. Allir þátttakendur frá landsbyggðinni töldu svo vera í ljósi smæðar og 

stærðar svæðisins. Sameining málaflokkanna gæfi betri sýn á aðstæður fólks við 

lausn barnaverndarmála frekar en að einskorða umfjöllun barnaverndarmála eina 

og sér. Með sameiningunni sé einnig hægt að ráða fleira fagfólk til starfa. 50% 

þátttakenda frá höfuðborgarsvæðinu töldu sameiginlegar félagsmála- og 

barnaverndarnefndir vera hentugri. Í félagsmálanefnd sé gerð áætlun um almenna 

félagsþjónustu og þá fjármuni sem henni fylgja. Með aðskilnaði málaflokkanna sé 

engin slík umræða í barnaverndarnefnd, nema þú sem fulltrúi einblínir á þetta og 

spyrð um þessi mál. Það er margt sem felst í barnaverndarstarfi,  má þar nefna 

aðbúnað starfsmanna, vinnuálag þeirra, þau úrræði sem eru til staðar í 

barnaverndarstarfinu og alla þá fjármuni sem settir eru í þennan málaflokk, án 

þessarar þátta er ekki gott barnaverndarstarf þótt barnaverndarnefndin sem slík sé 

góð eða ekki. Fjármálin eru mikilvægur hluti af félagsmála- og barnaverndarstarfi 

sem barnaverndin þurfi að hafa aðgang að svo hún geti haft áhrif á hvert 

fjármagninu sé beint og verið talsmaður fyrir fjárútlátum til barnaverndarstarfs. 

Við aðskilnað málaflokkanna hafi barnaverndin  fjarlægst valdakjarnann, orðið 

afskipt og ekki jafn öflug. Aðskilnaðurinn hafi ekki haft jákvæð áhrif á starf 
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barnaverndar þar sem barnaverndarnefndin sé ekki jafn öflug og áður, menn beri 

minni virðingu fyirr starfinu. Hin 50% þátttakenda töldu sértæka 

barnaverndarnefnd vera hentugri þar sem barnaverndarmál tóku of mikið rými frá 

félagsmálunum fyrir breytingar og öfugt. Fram kemur hjá öllum þátttakendunum 

frá höfuðborgarsvæðinu að mál barnaverndarnefnda séu óþægileg og reyni 

andlega á nefndarmenn. 50% þeirra telja að af þeim sökum sé betra að aðskilja 

nefndirnar þar sem barnaverndin tekur of mikið pláss frá félagsmálunum meðan 

hin 50% telja að með aðskilnaðinum hafi bara verið að ýta óþægilegum málaflokki 

til hliðar sem myndi bitna á starfi barnaverndar.  
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9 Umræður 

Þegar farið var af stað að skoða form barnaverndarnefnda og þá þróun sem átt 

hefur sér stað síðastliðina áratugi má sjá að ákveðin hringrás hefur átt sér stað í 

uppbyggingu nefndanna. Í upphafi voru eingöngu barnaverndarnefndir en ákvæði í 

lögunum nr. 58/1992 um að minni sveitarfélög skuli sameinast til að efla starf 

barnaverndarnefnd kom af stað þessari þróun sem fjallað er um hér. Lögin 

heimiluðu einnig  sveitarfélögunum að fela félagsmálanefndum sveitarfélaganna 

að sjá um barnaverndarmálin. Í kjölfarið sameinuðust margar barnaverndarnefndir 

bæði á milli sveitarfélaga og einnig félagsmálanefndum. Var það svo að í nokkuð 

mörg ár hafa sameiginlegar nefndir félagsmála og barnaverndar verið fleiri en 

sértækar barnaverndarnefndir. Hins vegar vakti það athygli okkar að sú þróun 

hefur verið að snúast við og eru sértækar barnaverndarnefndir nú fleiri í fyrsta 

skipti síðan þessi þróun fór af stað. Það er áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna 

þessi þróun er, hafa sameiginlegar nefndir gefist illa, réðu nefndirnar ekki við báða 

málaflokkana eða er einhver önnur ástæða að baki?  

Þegar niðurstöður rannsóknar okkar eru skoðaðar kemur í ljós að meirihluti 

þeirra sem svöruðu spurningum okkar eða 83,3% voru sammála um að 

sameiginlegt nefndarform væri betra. Ein ástæðan var sú að betri heildarsýn gæfist 

þegar málaflokkarnir væru saman. Finnst okkur það mjög áhugaverður punktur 

sérstaklega út frá námi okkar þar sem áherslan á heildarsýnina er mikil. Félagsmál 

og barnaverndarmál skarast oft og tíðum, oft eru það sömu börnin og sömu 

fjölskyldurnar sem rætt er um í báðum flokkum. Því er nokkuð auðvelt að ímynda 

sér að sameining þessara tveggja málaflokka gæti verið gagnleg og gæti flýtt fyrir 

um afgreiðslu mála. Á sama hátt er líka auðvelt að sjá hvernig sameiginlegt form 

nefnda getur verið heppilegra í minni nefndum þar sem málin eru ekki eins mörg 

og ekki eins íþyngjandi og hjá stærri nefndum sem glíma við annars konar 

vandamál og auðvitað miklu fleiri mál. Líkt og kom fram í máli nefndarmanna á 

höfuðborgarsvæðinu þá fannst þeim barnaverndarmálin vera unnin markvissara 

eftir að nefndirnar voru aðskildar þar sem annar málaflokkurinn skyggði á hinn 

vegna fjölda mála og hversu erfið mál væru oft til umfjöllunar.  
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Þá kom í ljós að flestir nefndarmannanna höfðu orð á því að erfitt væri að finna 

hæft fólk í tvær nefndir í stað einnar. Í nefndunum væri starfandi fólk sem hefði 

litla innsýn í málefni sem vörðuðu börn. Einnig hafði einn nefndarmanna orð á því 

hvort það væri ekki eðlilegra að setja í lögin að æskilegt væri að félagsráðgjafi væri 

starfandi í nefndinni í stað lögfræðings eins og kveðið er á í lögunum. Var það 

skoðun hans að sér þætti það eðlilegra, lögfræðingar hefðu ekki endilega innsýn í 

málefni barna þó þeir væru starfandi  lögfræðingar. Þetta er í raun athyglisvert því 

lítið er kveðið á um í lögunum um hæfni nefndarmanna eða starfsmanna, 

sérstaklega í ljósi þeirrar fjölgunar fagstétta sem hafa menntun og getu til að sinna 

málaflokknum.  

Þegar þróun barnaverndar frá upphafi er skoðuð vekur það athygli manns 

hversu mikið starfið hefur breyst frá því að fyrstu lögin um barnavernd og 

barnaverndarnefndir voru sett. Hlutverk nefndarmanna hefur gjörbreyst, í dag eru 

starfandi fagaðilar eða félagsráðgjafar hjá hverri nefnd. Starfsmennirnir forvinna öll 

mál áður en málin fara fyrir nefndirnar. Síðan framfylgja starfsmennirnir því sem 

ákveðið var oftar en ekki eins og þeir lögðu málið fyrir nefndirnar. Því veltum við 

því fyrir okkur hvaða hlutverki nefndirnar gegna í raun í dag eftir að sífellt fleiri 

fagaðilar koma að starfi barnaverndar. Eiga barnaverndarnefndir að vera pólitískt 

afl eða er það orðið úrelt form? 

 

  



  

62 

 

10 Lokaorð 

Árið 1932 voru sett fyrstu íslensku barnaverndarlögin nr. 43/1932 og marka þau 

upphaf opinbers barnaverndarstarfs. Barnaverndarnefndir hafa verið hluti af 

opinberu barnaverndarstarfi frá upphafi til dagsins í dag. Hlutverk 

barnaverndarnefnda hefur lítið breyst frá setningu fyrstu laganna en breyttar 

áherslur í barnavernd hafa óhjákvæmilega haft áhrif á starf þeirra og uppbyggingu. 

Þróun barnaverndarlaga gagnvart barnaverndarnefndum hefur verið á þá leið að 

lögin innihalda skýrari ákvæði um barnaverndarnefndir, um hlutverk þeirra, 

skyldur, verklag og uppbyggingu. Samkvæmt lögum nr. 80/2002 er hlutverk 

barnaverndarnefnda þríþætt. Í fyrsta lagi ber nefndunum að sinna eftirliti með 

aðbúnaði, uppeldisskilyrðum og hátterni barna og meta sem fyrst þarfir þeirra 

barna sem ætlað er að sæti illri meðferð, búi við óviðunandi aðstæður eða eigi í 

alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Í öðru lagi ber nefndunum að beita viðunandi 

úrræðum samkvæmt lögum til að tryggja velferð og hagsmuni barnsins. Í þriðja lagi 

ber barnaverndarnefndum að sinna öðrum verkefnum sem þeim eru falin 

samkvæmt Barnaverndarlögunum og öðrum lögum. Barnaverndarnefndir bera 

ábyrgð á allri grunnvinnu í barnaverndarmálum og þeim ákvörðunum sem henni 

tengjast. Í þessu felst að taka við tilkynningum, taka ákvörðun um könnun, kanna 

mál, gera áætlanir, koma með viðeigandi stuðningsúrræði eða sjá til þess að beitt 

verði öðrum úrræðum. Árið 1992 kom fram nýmæli í Barnaverndarlögum nr. 

58/1992 um ákvæði til fækkunar og stækkunar barnaverndarnefnda. Í kjölfar 

laganna hafa orðið miklar breytingar á uppbyggingu og skipan 

barnaverndarnefnda, en sveitarfélög hafa í auknum mæli verið að sameinast um 

starf barnaverndarnefndar auk þess að sameina málaflokkinn með öðrum 

málaflokkum líkt og félagsmálanefnd. Þetta hefur leitt af sér miklar breytingar á 

stærð og uppbyggingu barnaverndarnefnda en nú árið 2012 eru nefndirnar 28 en 

flestar voru þær 200.  

Framkvæmd var rannsókn þar sem sitjandi barnaverndarstarfsmenn sem 

starfað hafa í ólíkt uppbyggðum barnaverndarnefnum voru spurðir út í reynslu sína 
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af setu í nefndunum, hvort þeir greini einhvern eðlismun á starfi barnaverndar 

innan nefnda af ólíku upplagi og að lokum hvort nefndarformið þeir telja hentugra.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að stærstur hluti barnaverndarnefnda, 

83,3%, telur sameiginlega barnaverndarnefnd og félagsmálanefnd hentugri þar 

sem slík nefnd sé öflugri og veiti betri yfirsýn heldur en sértæk barnaverndarnefnd. 

Allir þátttakendur telja 100% að ólíkt nefndarform hafi ekki áhrif á sjónarmið 

barnsins í barnaverndarmálum sem sé ávallt í hávegum haft. Fram kemur í sértæku 

barnaverndarnefndinni af höfuðborgarsvæðinu að með aðskilnaði frá 

félagsmálunum hafi nefndin ekki verið jafn pólitísk, auk vonbrigða með skipan í 

nefndina en óreynt fólk hafi frekar skipast í nefndina. 50% nefndarmanna telja 

virðingu fyrir nefndinni hafa minnkað og með aðskilnaðinum hafi 

barnaverndarnefndin orðið afgangsstærð. 
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Fylgiskjal 1 

Spurningarlisti 

1. Hversu lengi hefur þú starfað í barnaverndarnefnd? 

 

2. Hefur þú starfað í sameiginlegri félagsmála og barnaverndarnefnd? 

 

3. Finnur þú mun á að starfa í sameiginlegri félagsmála og barnaverndarnefnd 

vs. barnaverndarnefnd? 

 Að hvaða leiti? 

 

4. Hvað lá að baki ákvörðunar um að breyta skipulagi nefndarinnar úr 

félagsmála- og barnaverndarnefnd yfir í sértæka barnaverndarnefnd? 

 

5. Finnst þér afgreiðsla mála vera með öðrum hætti í barnaverndarnefnd vs. 

félagsmála- og barnaverndarnefnd? 

 

6. Finnst þér sjónarmið barnsins vera meira áberandi í barnaverndarnefnd vs. 

félagsmála- og barnaverndarnefnd? 

 

7. Er eitthvað í vinnuferlinu við afgreiðslu mála sem þú saknar úr félagsmála- 

og barnavernd vs. barnaverndarnefnd?  

 

8. Getur þú nefnt einhverja kosti eða galla sameiginlegra nefnda félagsmála- 

og barnaverndarnefnda vs. barnaverndarnefnd? 

 Ef einhverjir, hvaða kostir/gallar? 

 

9. Hvort fyrirkomulagið finnst þér henta betur fyrir barnavernd? 

 Hvers vegna? 
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