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Hvert stefnir barnaverndin? 

Raddir félagsráðgjafa í barnavernd 

Anni G. Haugen 

Eftir efnahagshrunið 2008 hafa barnaverndarstarfsmenn orðið varir við talsverðar 

breytingar í starfi sínu. Þrátt fyrir spá um aukinn fjölda mála hefur tilkynningum til 

barnaverndarnefnda fjölgað lítillega en að mati félagsráðgjafa í barnavernd er vandi 

barnanna og fjölskyldna þeirra nú meiri og flóknari en áður. Þessi breyting hefur leitt 

til þess að vinnsla málanna tekur lengri tíma og þörf er á öðrum og fjölbreyttari 

stuðningsúrræðum en áður. Ríki og sveitarfélög hafa þó aðeins að takmörkuðu leyti 

brugðist við þessari þörf.  

Í þessari grein verður fjallað um niðurstöður kannana sem gerðar hafa verið um 

fjölda mála hjá barnaverndarnefndum, starfsaðstæður nefnda og starfsmanna og grein-

ingu gagna úr umræðum barnaverndarstarfsmanna um stöðu málaflokksins. 

Niðurstöður sýna m.a. að félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn barnaverndarnefnda 

telja sig ekki geta veitt viðunandi þjónustu og að þörf sé á að fjölga starfsmönnum 

verulega. Þá eru vísbendingar um að hluti starfsmanna þjáist af alvarlegum einkennum 

kulnunar. Barnaverndarstarfsmenn kalla jafnframt á aukna endur- og símenntun auk 

sérhæfingar innan barnaverndar. 

Þróun barnaverndarstarfs á árunum 2000–2008 

Frá því um aldamótin 2000 og fram til ársins 2008 urðu miklar breytingar á barna-

verndarstarfi á Íslandi. Sú áhersla sem hófst tæpum áratug fyrr og miðaði að því að 

fækka hinum pólitísk kjörnu barnaverndarnefndum hélt áfram og á tímabilinu fækkaði 

slíkum nefndum úr 57 í 32. Umdæmi hverrar nefndar stækkaði og þá varð mögulegt 

að ráða sérhæft starfsfólk og styrkja fagleg vinnubrögð. Um aldamótin voru barna-

verndarstarfsmenn, sem flestir voru félagsráðgjafar, á landinu öllu 95 í rúmlega 73 

stöðugildum en sjö árum síðar voru þeir 110 í rúmlega 80 stöðugildum. Álag á barna-

verndarstarfsmennina var mismikið eða á bilinu 4–65 mál á hvern starfsmann árið 

2000 en sjö árum síðar var málafjöldinn á hvern starfsmann á bilinu 6–58. Á sama 

tíma hafði tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgað úr 2728 í 8417 (Barnaverndar-

stofa, 2001, 2012). Ætla má að ein ástæða þessarar aukningar sé bætt skráning nefnd-

anna og aukin meðvitund samfélagsins um tilkynningaskyldu í kjölfar markvissrar 

kynningar á henni (Barnaverndarstofa, 2012). 

Barnaverndarstarf í kjölfar kreppu 

Eftir efnahagshrunið setti ríkisstjórnin á laggirnar velferðarvaktina, en henni var ætlað 

að fylgjast með félagslegum og efnahagslegum afleiðingum hrunsins. Sérstök athygli 

var á stöðu barna og m.a. var fylgst með því hvort tilkynningum til barnaverndar-

nefnda hefði fjölgað (Velferðarráðuneyti, 2011). Barnavernd Reykjavíkur útbjó 

viðbragðsáætlun en merki voru um verulega fjölgun tilkynninga til nefndarinnar í 

Reykjavík og á fleiri stöðum á landinu (Barnaverndarstofa, 2012; Reykjavíkurborg, 

2009). Rannsókn sem gerð var á starfsánægju og streitu barnaverndarstarfsmanna 



Anni G. Haugen 

2 
 

sýndi að streita og álag hafði aukist eftir að efnahagskreppan skall á (Helga Rut 

Svanbergsdóttir, 2010). Félags- og tryggingamálaráðuneytið brást við með því að láta 

gera úttekt á því hvort þessi fjölgun mála væri afleiðing efnahagsástandsins. Úttektin 

náði til þriggja sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar, Árborgar og Reykjanesbæjar, en á 

þessu svæði búa um 40% þjóðarinnar. Niðurstöður sýndu m.a. að þrátt fyrir fjölgun 

tilkynninga til barnaverndarnefnda á þessu tímabili væri ekki hægt að tengja þær beint 

við stöðu efnahagsmála heldur yrði að líta á fjölgunina sem árlega sveiflu sem verið 

hafði á fjölda tilkynninga. Engu að síður var talin ástæða til að fylgjast grannt með 

málaflokknum (Halldór Sig. Guðmundsson, 2009). 

Á þeim árum sem liðin eru hefur fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda verið 

nokkuð stöðugur, þeim fjölgaði árið 2009 en fækkaði svo aftur og voru 8708 árið 2011. 

Barnaverndarstarfsmönnum hefur fjölgað nokkuð og voru 126 árið 2011 í rúmlega 83 

stöðugildum og nefndirnar voru á sama tíma orðnar 28 (Barnaverndarstofa, 2012).  

Í niðurstöðum úttektar á stöðu félagsráðgjafa og ráðgjafa hjá Barnavernd Reykja-

víkur árið 2012 kom fram að vinnuálag væri svipað og árið 2009. Allir þátttakendur 

(18) töldu vinnuálag of mikið, en málafjöldi á hvern starfsmann var á bilinu 15–45. 

Flestir þátttakendur (16 af 18) lýstu alvarlegum streitueinkennum eins og höfuðverk og 

svefntruflunum, vanlíðan o.fl. Almennt töldu þátttakendur að málafjöldi hefði ekki 

aukist eftir efnahagshrunið en að verkefnum hefði fjölgað og að málin væru erfiðari en 

fyrir hrun (Steinunn Hrafnsdóttir, 2012). 

Haustið 2011 sendi velferðarráðuneytið öllum grunnskólum, heilsugæslum og 

barnaverndarnefndum landsins bréf til að kanna stöðu barna. Markmiðið var að fá 

upplýsingar um það hvort börn, sem bjuggu við alvarlegan vanda fyrir kreppu, stæðu 

nú verr en áður, hver vandi þessa hóps væri og hvernig hann birtist, og loks var leitað 

eftir tillögum að úrbótum fyrir þennan tiltekna hóp barna. Tæpur helmingur þeirra 

barnaverndarnefnda sem svöruðu (12 af 26) taldi að börn sem höfð voru afskipti af 

stæðu  almennt verr að vígi en fyrir kreppu. Heilsugæslustöðvarnar töldu einnig að 

staða barna sem áttu í erfiðleikum fyrir kreppu hefði versnað. Jafnframt kom fram að 

þjónusta við börn hefði víða verið skert vegna niðurskurðar, að ákveðið úrræðaleysi 

væri í málefnum barna í vanda, mál þeirra væru lengi í vinnslu og að málefni 

innflytjenda væru erfið. Líðan barna var talin verri, fleiri börn voru kvíðin og vímu-

efnavandi barna hafði aukist. Ábendingar um úrræði sneru að nokkru leyti að þörfinni 

á því að draga úr fátækt og auka fjárhagsaðstoð vegna barna en aðaláherslan var á að 

fjölga úrræðum innan allra kerfanna og auka samstarf þeirra á milli (Velferðarráðu-

neyti, 2012). 

Erfiðari mál 

Eins og fram hefur komið er það álit barnaverndarstarfsmanna að málin sem nú koma 

til úrlausnar séu þyngri og flóknari en áður. Eðli málanna virðist þó vera svipað en 

greina má nokkrar breytingar sem geta haft áhrif á hversu margþætt málin eru. 

Tilkynningum um vanrækslu fjölgaði frá árinu 2007 úr 29.7% allra tilkynninga í 

31.5% árið 2011. Nokkru meiri fjölgun varð á tilkynningum þar sem grunur lék á að 

barn byggi við ofbeldi eða úr 18.9% í 23.3% en tilkynningum vegna barna sem sýndu 

áhættuhegðun fækkaði hins vegar úr 51.2% árið 2007 í 44% árið 2011 (Barnaverndar-

stofa, 2012). 

Annar mælikvarði á þyngd mála getur verið áfengis- og vímuefnavandi foreldra 

sem kann að leiða til þess að foreldrarnir eigi erfiðara með að horfa á hagsmuni 

barnsins og erfitt verði að ná samvinnu um úrræði fyrir barnið. Barnaverndarnefndir 

hafa ekki tekið saman upplýsingar um þennan vanda foreldra og því er ekki vitað 

hvort aukning hafi orðið á þeim málum eftir efnahagshrunið eða ekki. Hins vegar lét 

velferðarráðuneytið nýlega gera skýrslu um það hvernig barnaverndarnefndir takast á 

við vanda barna sem búa hjá foreldrum með áfengis- og vímuefnavanda og þar kom 

fram að af 1211 tilkynningum sem skoðaðar voru var slíkur vandi foreldra skráður í 
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31% tilvikum. Í flestum tilvikum var um að ræða vanrækslu barns (31%), grunur lék á  

að heilsa og líf ófædds barns væri í hættu (73%) og í tilkynningum sem vörðuðu 

heimilisofbeldi var áfengis- og vímuefnaneysla foreldra skráð í 22% tilvika (Hildi-

gunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013).  

Ein breyting hefur orðið á starfi barnaverndarstarfsmanna á síðustu áratugum en 

það eru mál fólks af erlendum uppruna. Ólíkur bakgrunnur og menning þessara fjöl-

skyldna hefur kallað á annars konar nálgun og vinnubrögð auk þess sem oft og tíðum 

er nauðsynlegt að hafa túlk með í viðtölum til að reyna að tryggja sameiginlegan skiln-

ing á því sem sagt er og því hvernig líðan og staða barnsins er metin. 

Árið 2008 skráðu barnaverndarnefndir í fyrsta sinn upplýsingar um uppruna og 

þjóðerni, hvort að minnsta kosti annað foreldri barns væri af erlendum uppruna eða 

hvort fyrsta móðurmál væri annað en íslenska. Það ár voru tilkynningar vegna barna í 

þessum aðstæðum 7.8% en var komið í 13.3% árið 2011 (Barnaverndarstofa, 2012). 

Þetta er talsvert hærra hlutfall en sem nemur fjölda þeirra barna sem skráð eru hjá 

Hagstofunni sem innflytjendur með erlent ríkisfang (Hagstofa Íslands, e.d).  

Enn einn mælikvarði á það hve þung og flókin mál geta verið er fjöldi úrskurða 

sem barnaverndarnefndir kveða upp og fjöldi mála sem fara fyrir dóm, þ.e. mál þar 

sem ekki næst samstarf við foreldra og/eða barn um þær aðgerðir sem taldar eru 

nauðsynlegar. Árið 2007 gerðu barnaverndarnefndir kröfu fyrir dómi um sviptingu 

forsjár í málum 17 barna og fjöldinn var sá sami árið 2011. Hins vegar fjölgaði vistun-

um barna utan heimilis í kjölfar úrskurða barnaverndarnefnda úr 25 í 46 á sama tíma. 

Þá fjölgaði þeim málum mjög þar sem beita þurfti neyðarráðstöfun. Þau tilvik voru 45 

árið 2007 en 69 árið 2011 (Barnaverndarstofa, 2012). 

Málin sem nefnd voru hér að framan eiga það sammerkt að lögmenn koma í flest-

um tilvikum að þeim. Lögmenn koma líka að málum sem síðar næst sátt um en greini-

legt er að þáttur lögmanna er að aukast verulega í barnaverndarmálum. Það sést m.a. á 

því að árið 2007 veittu barnaverndarnefndir foreldrum fjárstuðning til að greiða 

lögmannsaðstoð í 41 máli en árið 2011 voru málin 77. Þeim tilvikum sem laut að fjár-

stuðningi til barna vegna lögmannskostnaðar fækkaði hins vegar úr 43 árið 2007 í 9 

árið 2011 (Barnaverndarstofa, 2012). 

Raddir barnaverndarstarfsmanna 

Vorið 2013 var haldin ráðstefna fagdeildar félagsráðgjafa í barnavernd undir heitinu 

„Hvert stefnir barnaverndin“. Fundurinn var í anda þjóðfundar og leitað var eftir 

svörum við ákveðnum spurningum sem ræddar voru í hópum sem síðan skiluðu 

niðurstöðum. Spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur voru: 

 

 Út á hvað ætti starf mitt í barnavernd að ganga? 

 Út á hvað gengur starf mitt í barnavernd í dag? 

 Framtíðin: Hugmyndir að verkefnum sem gætu leiðrétt stöðuna á næstu 12 

mánuðum. 

 

Við greiningu gagna frá ráðstefnunni komu fram áhugaverð þemu og áherslur sem 

barnaverndarstarfsmenn vilja sjá í starfi sínu í framtíðinni.  

Í svörunum við fyrstu spurninguna lögðu þátttakendur fyrst og fremst áherslu á 

mikilvægi faglegra vinnubragða og hagsmuni barnanna. Dæmi um svar var: 

Starf barnaverndar ætti að stuðla að valdeflingu fjölskyldunnar. Það felst í 
faglegum vinnubrögðum, þekkingaröflun og samvinnu með barnið í fókus. 
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Aðrar áherslur sem fram komu í svörum var mikilvægi samvinnu (þó var ekki alltaf 

ljóst við hvern samvinnan ætti að vera) og að tengsl þyrftu að vera við fræðaheiminn 

auk þess sem hæfilegt álag og málafjöldi væru forsenda fagmennskunnar. 

Álag og málafjöldi þarf að vera hæfilegur svo tími gefist til fagmennsku, svo sem 
hlustunar og sjálfseflingar. Símenntun og tenging við fræðaheiminn er mikilvæg 
til þróunar barnaverndarstarfs. 

Þegar þátttakendur lýstu starfi sínu eins og það er núna var áherslan einkum á álag, 

skriffinnsku og streitu. 

Barnaverndarstarf einkennist af álagi vegna málafjölda og tímaleysis. Mikil 
ábyrgð í áætlanagerð og úrræðum. Mikill tími fer í gagnavinnslu og áreiti vegna 
símtala og tölvupóstssamskipta. 

Fram kom einnig að vinna barnaverndarstarfsmannsins einkennist oft af því að sinna 

þeim málum sem helst eru aðkallandi hverju sinni. 

Fagleg vinna með börn og fjölskyldur, unnin af hugsjón barnaverndar-
starfsmanna, víkur þó oft fyrir því að „slökkva elda“. 

Þegar litið er á svörin um framtíðina og hvað þurfi til  að leiðrétta stöðuna urðu óskir 

um fjölgun starfsmanna og færri mál það sem hæst bar: „Fjölgun starfsmanna, færri 

mál á hvern.“ 

Einnig var áhersla lögð á að hlúa vel að barnaverndarstarfsmönnum, bæði með því 

að gefa þeim tækifæri til endurmenntunar og sérhæfingar, að þeir njóti handleiðslu og 

fái hærri laun: „Efla barnaverndarstarfsmenn með markvissri endurmenntun/fræðslu 

og handleiðslu, 10 skipti á ári.“ 

Allmargir þátttakendur lögðu til að skipulagi barnaverndarmála yrði breytt þannig 

að barnaverndarnefndir væru ekki skipaðar af stjórnmálaflokkum eins og tíðkast hefur 

heldur væri fagmennska látin ráða og fram kom tillaga um að stofna fjölskyldudóm-

stól. Óskað var eftir fleiri úrræðum og nefnt sem dæmi að Barnahús yrði skipulagt 

þannig það gæti aðstoðað öll börn sem yrðu fyrir ofbeldi.  

Í upphafi fundarins voru þátttakendur beðnir um að ræða og koma með tillögu að 

fyrirsögn í dagblaði sem kveikti með þeim stolt sem barnaverndarstarfsmenn. Auk 

setninga sem vörðuðu mönnun, eins og „Barnavernd fjölgar starfsmönnum um 

helming“ kom skýrt fram þörf fyrir ákveðna viðurkenningu á eðli starfsins og mikilvægi 

þess. Dæmi um slík svör eru: „Barnavernd borgar sig. Tímamótarannsókn í barnavernd 

sýnir fram á hagkvæmni barnaverndarstarfs fyrir samfélagið“, „Barnaverndarstarfsmenn 

standa sig með miklum sóma við mjög erfiðar aðstæður“ og „Unglingsstúlka stígur fram 

og lýsir því hvernig barnaverndarstarfsmaður bjargaði lífi hennar“. 

Nokkrar áskoranir í barnaverndarstarfi 

Af því sem hér hefur verið rakið er ljóst að mörgum börnum líður illa og jafnvel verr 

en fyrir efnahagshrunið 2008 og að brýn þörf er á að fjölga starfsmönnum í barna-

vernd. Eins og fram hefur komið  er fjöldi mála hins vegar afar mismunandi auk þess 

sem skipulag er með ýmsu móti: Á sumum stöðum eru félagsráðgjafar og aðrir starfs-

menn sem sinna eingöngu barnavernd, en á minni stöðum sinna þeir iðulega mörgum 

málaflokkum, t.d. félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, heimaþjónustu og fleira. Skoða 

þarf nánar hvaða áhrif ólíkt skipulag hefur á vinnslu barnaverndarmála og afmarka 

e.t.v. betur barnaverndarvinnuna sem fylgir slíkum málum. Þá þarf að hafa í huga að 
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vinnan sem hvert mál krefst er mismikil. Ef t.d. er unnið í máli þar sem  tryggja þarf 

öryggi barns og ekki næst samvinna við foreldra um það þá getur slíkt mál leitt til þess 

að öllum hinum málunum er ekki sinnt í einhvern tíma – vinnan felst þá fyrst og 

fremst í því að „slökkva elda“. Afleiðingin er sú að börn sem talin eru búa við minni 

vanda þurfa að bíða eftir þjónustu eða fá hana aldrei (Burns og MacCarthy, 2012; 

Yamatani, Engel og Spjeldnes, 2009). Þá þarf einnig að hafa í huga hvernig barna-

verndarmál eru skilgreind. Vitað er að það sem einn starfsmaður eða ein nefnd telur 

vera barnaverndarmál er ekki talið barnaverndarmál á öðrum stað (Andersen og 

Neegaard, 2012; Anni G. Haugen, 2004; Barnaverndarstofa, 2012) og spyrja má hvort 

þröskuldurinn – hvað er barnaverndarmál? – hækki þegar álag eykst og skortur er á 

starfsmönnum (Burns og MacCarthy, 2012). 

 

Fjöldi mála 

Þegar ákveða á hvað teljist „eðlilegur“ málafjöldi á hvern starfsmann er ekki nóg að 

telja málin heldur þarf líka að meta hve erfið þau eru, eins og reyndar hefur verið gert í 

handbók Barnaverndarstofu allt frá árinu 2006 (Barnaverndarstofa, 2006). Hafa verður 

í huga að mikill málafjöldi og þyngd þeirra er oftast nefnd sem ástæða álags, kulnunar, 

óánægju í starfi og mikillar starfsmannaveltu (Yamatani, Engel og Spjeldnes, 2009). 

Í úttekt norsku ríkisendurskoðunarinnar á barnaverndarstarfi í sveitarfélögum þar í 

landi kom fram að það sem stæði helst í vegi fyrir því að barnaverndin gæti sinnt hlut-

verki sínu sem skyldi, eins og að meta tilkynningar, kanna mál innan tímaramma, 

heimsækja fósturbörn, standa við tímamörk varðandi könnun mála o.fl., væri ónógur 

fjöldi starfsmanna, skortur á samvinnu, of lítil fagþekking og skortur á eftirliti. Lögð 

var áhersla á nauðsyn þess að styrkja barnaverndarstarf svo að hægt væri að greina 

vanda barna snemma og tryggja að þau fengju aðstoð (Riksrevisjonen, 2011–2012). 

Svipuð rannsókn hér á landi myndi svara ýmsum aðkallandi spurningum um 

barnaverndarstarfið og benda á leiðir til úrbóta. 

Álag á barnaverndarstarfsmenn hefur lengi verið mikið og nauðsynlegt að skoða 

frekar hvað það er sem veldur álaginu. Með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið 

má draga fram nokkur atriði. 

 

Aukið skrifræði 

Markmiðið með breytingunum, sem gerðar voru á barnaverndarlögum árið 2010, var 

m.a. að skýra frekar og lögfesta túlkun ákvæða auk þess að gera nýjan kafla um mat og 

eftirlit vegna vistunar barna utan heimilis, m.ö.o. að styrkja málsmeðferð og eftirlit 

(Þingskjal 57, 2010–2011). Sú þróun að tryggja betur réttaröryggi barna og foreldra í 

barnaverndarmálum hefur átt sér stað í alllangan tíma og ein afleiðing þess er 

skilvirkari, öruggari skráning, meira skrifræði og að aðkoma lögmanna er nú meiri en 

áður var. Að flestu leyti má telja það til bóta en ástæða er einnig til að horfa á fleiri 

þætti. Í Bretlandi var gerð úttekt á barnaverndarstörfum árið 2010 og spurt hvað stuðl-

aði að því að fagmenn gætu best metið hvernig hægt væri að vernda börn í viðkvæm-

um aðstæðum. Ein af niðurstöðunum var sú að nauðsynlegt væri að draga úr skrifræði 

í kerfinu en snúa sér aftur á móti að því að byggja upp kerfi sem metur og þróar áfram 

sérhæfingu og einblínir á öryggi og vellíðan barna (Munro, 2011). Svipuð þróun hefur 

átt sér stað annars staðar (Buckley, 2012; Gilbert, Parton og Skivenes, 2011).  

Barnaverndarstarfsmönnum er tíðrætt um þann mikla tíma sem fer í að safna 

gögnum, skrifa skýrslur, svara fyrirspurnum lögmanna o.s.frv.. Spyrja má hvort hluti af 

því sem skapi álagið sé að starfsmenn hafi minni tíma en áður til að tala við börn og 

foreldra og að nýta þekkingu sína um þroska og líðan barna, greiningu á vanda, skapa 

traust og vinna að lausnum? Einnig má spyrja hvernig sambandi barnaverndar-

starfsmanns við börn og foreldra sé háttað ef samskipti eru að miklu leyti aðeins með 

milligöngu  lögfræðinga í erfiðustu málunum. Hvernig geta barnaverndarstarfsmenn 

þá lagt sjálfstætt mat á stöðu og líðan barnsins, styrkleika og veikleika fjölskyldunnar – 
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á hvern hátt tekst þeim að virkja barnið og foreldrana með það að markmiði að bæta 

aðstæður barnsins? Verða samskiptin frekar í formi eins konar samningaviðræðna milli 

lögmanns og barnaverndarstarfsmanns þar sem lögmaðurinn lýsir stöðu barnsins og 

fjölskyldunnar sem barnaverndarstarfsmaðurinn hittir ekki? Í Samningi Sameinuðu þjóð-

anna um réttindi barnsins svo og í barnaverndarlögum eru ákvæði um þátttöku barna og 

rétt þeirra til að tjá sig (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, 1992). Hvernig tekst barnaverndarstarfsmönnum að uppfylla 

þessi lagaákvæði eða eru það lögmenn sem nú hafa tekið við hlutverkinu? Ef svo er, 

hafa þeir þá nauðsynlega menntun til að tala við börn í viðkvæmum aðstæðum?  

 

Aðrir álagsþættir 

Eins og fram hefur komið hefur orðið talsverð aukning á barnaverndarmálum þar sem 

annað eða báðir foreldrar eru erlendir og bakgrunnur barnsins, menning og fyrsta 

tungumál annað en starfsmannanna. Í slíkum málum er oftast þörf á túlki sem verður 

milliliður í öllum samskiptum við fjölskylduna, og það getur leitt til þess að hin ólíku 

blæbrigði tungumálsins nái ekki til foreldranna  sem e.t.v. búa við álag sem fylgir því 

að setjast að í nýju landi eða þekkja ekki opinbert kerfi á borð við barnavernd. Til að 

vinna með þessum fjölskyldum þarf barnaverndarstarfsmaðurinn að kynna sér menn-

ingu og uppruna fjölskyldunnar og taka tillit til þessara þátta um leið og hann leitast 

við að tryggja öryggi barnsins, og það krefst bæði tíma og kunnáttu (Berggrav, 2013).  

Barnaverndarstarfsmenn leggja áherslu á að barnið eigi ætíð að vera í brennidepli í 

starfi þeirra og að starfið eigi umfram allt að snúast um það að vernda börn. Þótt það 

kunni að liggja í augum uppi er ástæða til þess að undirstrika þennan þátt enda benda 

rannsóknir til þess að eitt af því sem viðheldur starfsánægju barnaverndarstarfsmanna, 

þrátt fyrir mikið álag, sé trúin á það að verið sé að aðstoða börn sem búa við erfiðar 

aðstæður (Stalker, Mandell, Frensch, Harvey og Wright, 2007). Stalker og félagar 

benda einnig á mikilvægi þess að barnaverndarstarfsmaðurinn njóti félagslegs stuðn-

ings, bæði frá samstarfsmönnum og í handleiðslu.  

Á fyrrnefndri ráðstefnu barnaverndarstarfsmanna kom fram að þeir sakna jákvæðr-

ar umræðu um barnavernd og viðurkenningar á störfum sínum. Því má velta fyrir sér 

hvort umræðan í samfélaginu um barnavernd sé almennt neikvæð og hvort viðhorf til 

starfsmanna litist af því. Árið 2010 var í símakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands m.a. spurt um traust almennings til barnaverndarnefnda. Tekið var 1500 

manna slembiúrtak úr þjóðskrá og svarhlutfall var 65,1%. Niðurstaðan var sú að 59% 

svarenda sögðust treysta barnaverndarnefndum mjög eða frekar mikið, 19% hvorki 

mikið né lítið og 23% lítið eða frekar lítið (Anni G. Haugen, 2011). Í rannsókn sem 

gerð var árið 2011, þar sem varpað var ljósi á fjölmiðlaumræðu um barnavernd og 

samskipti barnaverndarstarfsmanna við fjölmiðla, kom fram að svarendur (54) töldu 

fjölmiðlaumræðuna eiga rétt á sér en að hún væri yfirleitt neikvæð. Slík umræða var 

einnig talin hafa slæm áhrif á vinnslu mála og ýta undir tortryggni og hræðslu við 

barnaverndarnefnd (Ingunn Hjördís Kristjánsdóttir, 2011). Þó að almenningur beri 

ákveðið traust til barnaverndarstarfs undirstrikar þetta vel hve sérstakur þessi starfs-

vettvangur er og umfjöllunin er hluti af því álagi sem starfsmenn búa við (Gilbert o.fl., 

2011). Hafa má í huga að umræða um barnavernd, snertir viðkvæmustu þætti í frið-

helgi einkalífsins og hlýtur alltaf að vera umdeild (Hagen, 2001). 

Lokaorð 

Álag á barnaverndarstarfsmenn er og hefur lengi verið mikið. Það tengist mörgum 

þáttum og má þar nefna málafjölda á hvern starfsmann, málin margþættari og flóknari, 

skortur á úrræðum bæði innan barnaverndarkerfisins og í öðrum kerfum sem sinna 

málefnum barna og fjölskyldna. Nauðsynlegt er að gerðar verði frekari rannsóknir á 
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barnaverndarstarfi og að bæði ríki og sveitarfélög leggi meiri rækt við málaflokkinn. 

Með hliðsjón af framansögðu má telja að mikilvægustu skref í nánustu framtíðinni séu: 

 

1. Fjölga starfsmönnum þannig að; 

a. Þeir geti unnið að því að tryggja öryggi barna og stuðlað að vellíðan 

þeirra skv. ákvæðum barnaverndarlaga. 

b. Fjöldi mála á hvern starfsmann verði takmarkaður og að öll vinna 

verði unnin með hagsmuni barna að leiðarljósi. 

c. Nauðsynlegur tími fáist til að mynda tengsl við barn og foreldra og 

tryggja virka þátttöku þeirra að úrlausn vandans. 

d. Tími fáist til að sinna samstarfi við aðrar stofnanir sem vinna að 

málefnum barnsins. 

2. Skoða á hvern hátt megi minnka skrifræði í barnaverndarstarfi án þess að það 

bitni á tryggri málsmeðferð og réttaröryggi. 

3. Að mat verði lagt á það hvaða úrræði standi börnum og fjölskyldum þeirra í 

barnaverndinni til boða, hver árangur þeirra sé og á hvaða annarra úrræðum 

sé þörf. 

4. Að tryggja að allir barnaverndarstarfsmenn njóti reglulegrar handleiðslu. 

5. Að barnaverndarstarfsmönnum standi til boða að sækja endurmenntun og 

framhaldsnám þar sem m.a. er lögð áherslu á barnaverndarvinnu í 

fjölmenningarsamfélagi, eins og mun verða í boði við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands haustið 2014. 
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