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Útdráttur 

Frá örófi alda hefur ofbeldi fylgt mannkyninu með ýmsum hætti. Því má halda fram að 

alvarlegasta form ofbeldis sé gegn börnum sem geta ekki varið sig. Nú í dag er viðtekin 

venja að verja börn gegn hverju því ofbeldi sem að þeim beinist en þó eru skiptar 

skoðanir á því hvað þykir gott uppeldi og hvaða refsingum er viðeigandi að beita í 

barnauppeldi. Ill meðferð á börnum er vandamál sem er erfitt viðfangs. Ofbeldi gegn 

börnum virðist engu að síður vera nokkuð útbreitt í öllum samfélögum. Þó erfitt sé að 

ætla fjölda barna sem verða fyrir skaða af höndum foreldra sinna og annarra 

fjölskyldumeðlima er ill meðferð á börnum skilgreind um allan heim sem alvarlegt 

vandamál hvað varðar lýðheilsu og mannréttindi, ásamt því að vera lögfræði- og 

félagslegt vandamál. Rannsóknir sýna að vel sé hægt að vinna gegn ofbeldi gagnvart 

börnum  þó svo að hugmyndir fólks um ofbeldi séu menningarbundnar 

Þegar kemur að vernd barna og ungmenna er starfað eftir umfangsmikilli löggjöf 

sem tekið hefur áratugi að þróast, löggjöf sem tekur stöðugum breytingum með það 

markmið að bæta það sem betur má fara. Markmiðin felast fyrst og fremst í því að bjóða 

upp á umfangsmikla félagsþjónustu til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál íbúa.  

Íslendingar bera sig jafnan saman við aðrar þjóðir þegar kemur að mótun löggjafar á 

hinum ýmsu sviðum og er barnavernd þar engin undantekning.  

Í þessari ritgerð er íslensk löggjöf á sviði barnaverndar borin saman við þá dönsku 

með það að markmiði að koma auga á líkindi í þessum efnum og hvað þykir ólíkt. Í 

báðum löndunum hefur verið lögð áratuga vinna í að þróa umfangsmikla löggjöf sem 

stuðlar að því að börn og ungmenni alast upp við viðunandi uppeldisskilyrði, löggjöf sem 

stuðlar með ítarlegum hætti að vernd barna og ungmenna og reynir þar með að tryggja 

að börn alist upp við viðunandi uppeldisskilyrði. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaritgerð í BA-námi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Það er við hæfi að þakka ýmsum aðilum sem hafa verið mér innan handar og 

veitt mér góða leiðsögn við vinnslu þessarar ritgerðar. Fyrst vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Anni G. Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands fyrir góða 

leiðsögn frá upphafi til enda, en hún sýndi efnisvali mínu mikinn áhuga og gaf 

greinargóðar leiðbeiningar þegar þörf var á. Fjölskyldu minni og vinum vil ég þakka fyrir 

hvatningu og stuðning við vinnslu ritgerðarinnar, sérstaklega á lokasprettinum. 

Tengdaföður mínum Sigfúsi Rúnari Eysteinssyni vil ég þakka veitta aðstoð og fyrir 

yfirlestur þessarar ritgerðar með tilliti til málfars og efnistaka. Að lokum vil ég þakka 

eiginmanni mínum Valgeiri Ólafi Sigfússyni en hann hefur veitt mér mikinn stuðning í 

mínu námi og þá sérstaklega hvað varðar ritun þessarar ritgerðar. 
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1 Inngangur 

Barnaréttur og löggjöf tengd honum hefur verið í mikilli þróun á Íslandi undanfarna 

áratugi sem er áhugavert í ljósi þess hve í raun er stutt síðan fyrstu barnaverndarlögin 

voru sett hér á landi eða árið 1932. Nú höfum við Íslendingar umfangsmikla löggjöf sem 

kemur með ólíkum hætti inn á vernd barna og réttindi þeirra og má þar helst nefna 

barnaverndarlög nr. 80/2002, barnalög nr. 76/2003 og lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991. Íslendingar hafa einnig haft alþjóðlega samninga til hliðsjónar 

hvað varðar vernd barna og má þar nefna samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins sem í daglegu tali er nefndur Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. 

Samningurinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992 og lögfestur hér á landi 20. 

febrúar 2013. (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004; 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Áhugi minn á barnavernd hófst snemma í námi mínu í félagsráðgjöf og jókst áhugi 

minn enn frekar við störf mín sem aðstoðarmaður á barnaverndarsviði fjölskyldu og 

félagsþjónustu Reykjanesbæjar sumarið 2012 og 2013. Sú innsýn sem ég fékk með 

þessum hætti í starf barnaverndar leiddi til þess að þegar kom að vali á lokaverkefni, 

kom ekkert annað til greina en að fjalla um barnavernd með einum eða öðrum hætti. Að 

lokum valdi ég að skoða barnavernd með tilliti til löggjafar á þessu sviði og með það að 

markmiði að sjá hvernig löggjöfin tryggir vernd barna og ungmenna. Til samanburðar 

ákvað ég að bera íslenska löggjöf saman við þá dönsku hvað barnavernd varðar.  

Í ritgerð þessari mun ég leita svara við eftirfarandi tveimur spurningum:  

a) Hvernig stuðlar íslensk og dönsk löggjöf að því að vernda börn og ungmenni? 

b) Hverjar eru aðaláherslur í löggjöf þessara landa í þeim efnum?  

Til þess að svara þessum spurningum verður farið yfir helstu skilgreiningar á 

barnaverndarmálum og gerð verður ítarleg grein fyrir núgildandi löggjöf í báðum 

löndum hvað vernd barna og ungmenna varðar. Ásamt því að fara ítarlega yfir 

barnaverndarlöggjöf á Íslandi og í Danmörku verður gerð grein fyrir tilkynningaskyldu 

almennings og opinberra starfsmanna. Einnig verður fjallað um úrræði sem 

barnaverndaryfirvöld búa yfir í báðum löndum. Þar er átt við úrræði bæði hvað varðar 

stuðningsúrræði til handa börnum og fjölskyldum þeirra og  þvingunarúrræði sem 

stundum þarf að grípa til í óþökk foreldra og forráðamanna. Að lokum verða teknar 
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saman helstu áherslur í barnaverndarlöggjöf beggja landa og gerð grein fyrir því hvað 

helst ber á milli.  

Umgangsmikil vinna hefur farið í öflun heimilda og vinnslu þeirra fyrir þessa 

umfjöllun. Helstu heimildir sem um ræðir eru íslensk frumvörp og lög um barnavernd og 

félagsþjónustu, dönsk félagsþjónustulög og leiðbeiningar með þeim, ásamt öðrum 

íslenskum og dönskum lögum sem láta sig börn varða. Stuðst var við ýmsar bækur og 

fræðirit, ásamt rannsóknum og skýrslum sem viðkoma barnavernd.  
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2 Ill meðferð á börnum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin notast við skilgreininguna ill meðferð á börnum (e. 

maltreatment) og getur hún verið með ólíkum hætti. Greint er á milli ofbeldis og 

vanrækslu en vanræksla getur beinst að barninu sjálfu eða falist í aðstæðum í umhverfi 

þess. Hvað ofbeldi varðar getur verið um andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi að 

ræða. Eins og gefur að skilja á vanræksla og ofbeldi sér stað við ýmiss konar aðstæður 

og af hendi ólíkra aðila. Ill meðferð á börnum getur verið af völdum foreldra og annarra 

fjölskyldumeðlima, annarra umönnunaraðila, kunningja og vina, ókunnugra, annarra 

barna og ýmissa annarra aðila sem umgangast börn t.d. kennara, lögreglumanna og 

heilbrigðisstarfsmanna (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006). 

Ill meðferð á börnum er vandamál sem erfitt er viðfangs. Vandamálið skilgreinist 

eftir eðli meðferðarinnar, þeim leiðum sem notaðar eru til að koma í veg fyrir að ill 

meðferð eigi sér stað, aldri barnsins, við hvaða aðstæður illa meðferðin á sér stað og 

loks hvernig sambandi þolanda og geranda er háttað. Ofbeldi gegn börnum af hendi 

hinna fullorðnu innan fjölskyldna er tegund illrar meðferðar sem erfiðast er að koma 

auga á, þar sem ofbeldi gegn börnum á sér helst stað innan friðhelgi einkalífsins. Ofbeldi 

gegn börnum virðist engu að síður vera nokkuð útbreitt í öllum samfélögum. Þegar 

kemur að illri meðferð gegn börnum af hálfu foreldra og forráðamanna er stundum 

rekist á vegg hvað varðar leiðir til að koma í veg fyrir slíka meðferð gagnvart þolendum. 

Það er vegna þess að gerendur eru venjulega þeir sömu og eiga að veita barninu ást og 

umhyggju (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006).  

Ill meðferð á börnum er skilgreind um allan heim sem alvarlegt vandamál hvað 

varðar lýðheilsu og mannréttindi, ásamt því að vera lögfræði- og félagslegt vandamál.  

Alvarleiki illrar meðferðar í formi ofbeldis gegn börnum hefur ólíkar birtingarmyndir 

hvað varðar eðli ofbeldisins og afleiðingar þess. Í alvarlegustu tilfellunum getur ofbeldið 

leitt til dauða barns. Í flestum málum hvað illa meðferð varðar virðist sem líkamlegir 

áverkar hafi ekki eins alvarleg áhrif á velferð barns og bráðar geðrænar afleiðingar eða 

þau langtímaáhrif sem meðferðin hefur á taugastarfsemi, andlegan og tilfinningalegan 

þroska og almenna heilsu (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006).   
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3 Íslensk löggjöf varðandi vernd barna 

Áður en fyrstu barnaverndarlögin voru sett hér á landi hafði lítið farið fyrir því að tryggja 

börnum og ungmennum viðunandi uppeldisaðstæður og foreldar refsuðu og öguðu 

börn sín með aðferðum sem skilgreinast sem ofbeldi í dag. Fram til ársins 1932 var í gildi 

sérstök húsagatilskipun frá árinu 1746 en hún var skýrt mótuð uppeldistilskipun sem gaf 

húsbændum skýrt vald til að aga börn sín og hjú.  Fram að þeim tíma höfðu þó verið 

ákvæði í öðrum lögum sem höfðu hagsmuni barna að leiðarljósi og hið opinbera hafði 

heimild til afskipta af börnum og eftirlits með þeim þegar þess þurfti. 

Barnaverndarhugtakið festist í sessi þegar fyrstu barnaverndarlögin voru sett á Íslandi 

árið 1932 en markmið laganna var að gera barnavernd virkari og þar með að taka 

vanrækslu og ofbeldi gegn börnum fastari tökum. Einnig yrði málaflokkurinn falinn 

einstaklingum sem höfðu áhuga á uppeldismálum. Næstu áratugina þar á eftir urðu 

nokkuð örar og umfangsmiklar breytingar á barnaverndarlöggjöfinni. Barnaverndarlögin 

sem komu í kjölfar laganna frá 1932 eru frá 1947, 1966, 1992 og 2002 (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004; Sigrún Jana 

Finnbogadóttir, 2010). Á löggjafarþinginu 2009-2010 voru gerðar breytingar á 

barnaverndarlögunum frá 2002 og nú vísast í lög nr. 80/2002 með síðari breytingum  

(Þingskjal 947, 2009-2010).  

Þegar kemur að málaflokki barna og ungmenna þarf einnig að hafa í huga hvort og 

hvernig önnur löggjöf en barnaverndarlöggjöf fjallar um málefni þeirra. Í 28. grein 

barnalaga frá 2003 er fjallað um foreldraskyldur og forsjá barns en þar segir að foreldrar 

skuli annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu. Enn fremur skuli foreldrar gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum á þann hátt sem hentar best hag barnsins og þörfum. 

Forsjárskyldum foreldra fylgir einnig sú skylda að vernda börn sín fyrir hvers konar 

ofbeldi og öðrum vanvirðandi verknaði eða háttsemi (Barnalög nr. 76/2003). Í 

greinargerð sem fylgir frumvarpi laganna er greint frá því að ákvæðið hvað varðar skyldu 

foreldra og forráðamanna til að vernda barn gegn andlegu- og líkamlegu ofbeldi, hafi 

verið sett inn vegna ábendingar frá Umboðsmanni barna. Í þessu ákvæði felst enn 

fremur að foreldrum er bannað að leggja hendur á barn sitt. Í barnalögunum frá 2003 er 

ekki að finna nein ákvæði sem greina frá viðurlögum vegna brota á forsjárskyldum. Þó er 

tekið fram í greinargerð með frumvarpinu að brot á forsjárskyldum geta brotið gegn 
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barnaverndarlögum en þar má finna ýmis úrræði sem hafa það hlutverk að styðja og 

vernda barn þegar aðbúnaði þess er áfátt (Þingskjal 181, 2002-2003). 

Ásamt barnalögum og barnaverndarlögum er komið inn á málefni barna og 

ungmenna í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, en þar er fjallað um 

almennt inntak félagslegrar aðstoðar. Hér á eftir verður gerð ítarleg grein fyrir inntaki 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndarlaga og hvernig þeirri löggjöf er 

ætlað að takast á við, eða koma í veg fyrir, misbrest í aðbúnaði barna og þar af leiðandi 

stuðla að vernd barna og ungmenna.  

3.1 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Félagsþjónusta sveitarfélaga hefur m.a. þau hlutverk að tryggja íbúum fjárhagslegt og 

félagslegt öryggi, ásamt því að stuðla að velferð þeirra með samhjálp að leiðarljósi. 

Hvernig þessi hlutverk eru uppfyllt felst í því að bæta lífskjör þeirra sem eiga um sárt að 

binda, börnum og ungmennum eru tryggð þroskavænleg uppeldisskilyrði, ásamt því að 

tryggja að íbúar geti búið sem lengst heima, stundað atvinnu og lifað eins eðlilegu lífi og 

hægt er, með því að veita ýmsa aðstoð og úrræði hvað þetta varðar. Einnig skal 

félagsþjónusta sveitarfélaga hafa ýmsar aðferðir og aðgerðir á sínum snærum til að 

koma í veg fyrir félagleg vandamál íbúa. Hlutverk félagsþjónustunnar og hvernig hún er 

framkvæmd skal miða að því að hvetja einstaklinginn til að taka ábyrgð á sér og sínum, 

virða sjálfsákvörðunarrétt hans hvað mál hans varðar og stuðla að hjálp til sjálfshjálpar. Í 

frumvarpi til laga um félagsþjónustu kemur fram að meðal hlutverka félagsmálanefnda 

er að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur í formi ráðgjafar, fjárhagsaðstoðar og annarrar 

þjónustu og stuðla að forvarnarstarfi til þess að tryggja stöðu einstaklinga og fjölskyldna. 

Enn fremur kemur fram í 12. grein frumvarpsins að aðstoð og þjónusta eigi að leiða til 

þess að bætt sé úr vanda einstaklinga og fjölskyldna og koma skuli í veg fyrir að þau geti 

ekki ráðið sjálf úr sínum málum (Þingskjal 574, 1990-1991). 

Þegar kemur að málefnum ýmissa hópa er ljóst að reynt er eftir fremsta megni að 

skýra hvert er hlutverk félagsmálanefnda og hvaða hlutverk aðrir aðilar hafa samkvæmt 

öðrum lögum. Í kafla um málefni barna og ungmenna kemur fram að félagsmálanefnd 

eigi með t.d. leikskóla og tómstundaiðju að tryggja að börn hafi aðgang að hollum og 

þroskavænlegum uppeldisskilyrðum. Enn fremur er fjallað sérstaklega um forvarnastarf í 

þágu barna og ungmenna. Ef félagsmálanefndir geta ekki séð um forvarnastarf fyrir 
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þennan hóp skal sjá til þess að aðrir taki það hlutverk að sér. Tilgangur forvarnastarfs sé 

að bæta þroskaskilyrði og aðstæður barna almennt en eigi ekki að beinast að einstökum 

börnum. Í kaflanum er ekki fjallað um úrræði fyrir börn, uppbyggingu og beitingu þeirra 

nema þegar kemur að skyldu félagsmálanefnda að reka skuli leikskóla, stuðla að 

leyfisveitingu daggæslu í heimahúsum og reka gæsluvelli fyrir börn (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Þegar kemur að afmörkun barnaverndarlaga gagnvart félagsþjónustulögum getur 

komið upp faglegur ágreiningur sem snýr helst að því að um túlkunaratriði getur verið 

að ræða hvað varðar afmörkun og skörun hvorrar löggjafar fyrir sig. Fagfólk er jafnan 

sammála um að öll málsmeðferð og þjónusta sem sveitarfélög veita í samræmi við 

ákvæði félagsþjónustulaga, byggir á reglum um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga 

(Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004). Í barnaverndarlögum koma skýrt fram heimildir 

barnaverndarnefnda til könnunar máls og heimildir til að kalla eftir upplýsingum um 

aðbúnað barns. Leitast skal eftir samvinnu við foreldra við öflun upplýsinga um aðbúnað 

barns, en séu foreldrar ekki til samvinnu, hefur barnaverndarnefnd heimild til að kalla 

eftir upplýsingum frá þeim aðilum sem bera tilkynningaskyldu samkvæmt 17. og 18. 

grein barnaverndarlaga. Formlegt barnaverndarmál verður til þegar barnaverndarnefnd 

hefur tekið ákvörðun um að hefja könnun á málinu. Í barnaverndarlögum er sérstaklega 

fjallað um þvingunarúrræði en hvað barnaverndarmál snertir, ganga þvingunarúrræði 

framar sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga þegar þörf þykir (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnaverndarstofa, 2011). Því er skýrt að rannsóknarheimildir þ.e. heimildir 

barnaverndar til könnunar máls eru ríkar en í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er 

ekki að finna þess konar heimildir. Skiptar skoðanir hafa verið á ákvæðum 

félagsþjónustulaga sem varða  börn og ungmenni, sérstaklega þegar kemur að 

forvarnarmálum, þar sem forvarnir miðast við aðstæður barna í samfélaginu almennt 

séð en beinast ekki að einstökum börnum. Þegar kemur að félagslegri aðstoð við börn 

og ungmenni takmarkast hún við þá þjónustu sem önnur löggjöf nær ekki til og má þar 

nefna barnaverndarlög. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga eru rammalög, en það þýðir 

að  sérlög sem fjalla um skyldur hins opinbera við ákveðnar aðstæður, gangi framar 

félagsþjónustulögum. Í því tilliti má nefna barnaverndarlög sem ætíð ganga lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga framar þegar kemur að vernd barna (Guðrún Kristinsdóttir 

o.fl., 2004; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Þó er það svo að einhver 
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ákvæði beggja laga skarast að einhverju leyti. Dæmi um þessa skörun er 1. mgr. 30. 

greinar laga um félagsþjónustu sveitarfélaga en hún er eftirfarandi: 

Félagsmálanefnd er skylt, í samvinnu við foreldra, forráðamenn og aðra þá aðila 

sem hafa með höndum uppeldi, fræðslu og heilsugæslu barna og ungmenna, að 

gæta velferðar og hagsmuna þeirra í hvívetna. 

Í þessu ákvæði er verið að fjalla um þær skyldur sem félagsmálayfirvöld hafa 

gagnvart einstaka börnum og fjölskyldum þeirra. Sérstaklega er kveðið á um að ætíð sé 

höfð samvinna við foreldra hvað þetta varðar. Skörun félagsþjónustulaga við 

barnaverndarlög er í þessu ákvæði hvað varðar að gæta velferðar og hagsmuna barna 

og ungmenna í hvívetna (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

3.2 Sérstaða barnaverndarlaga 

Markmiðið með barnaverndarlögum á Íslandi er að styðja við fjölskyldur þegar kemur að 

uppeldi barna og einnig að beita sérstökum úrræðum til að vernda börn ef svo ber 

undir. Í 4. grein laganna kemur fram að barnaverndaryfirvöld skuli eftir fremsta megni 

eiga góða samvinnu við börn og foreldra þegar til afskipta kemur. Enn fremur skuli 

barnaverndaryfirvöld  ætíð sína börnum og foreldrum þeirra nærgætni og virðingu. 

Fjölmörg ákvæði barnaverndarlaganna sýna fram á á hvaða hátt barnaverndarmál eru 

frábrugðin öðrum málum. Má þar nefna ákvæði hvað varðar tilkynningaskyldu, 

ákvarðanatöku varðandi könnun máls og hvaða úrræði skulu standa börnum og 

fjölskyldum þeirra til boða (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Hvað varðar afmörkun barnaverndarmála frá öðrum málaflokkum þarf að skoða á 

hvaða hátt afskipti af málefnum fjölskyldna geti snert friðhelgi þeirra. Það er skoðað 

með tilliti til heimilda eða skyldna yfirvalda til afskipta, hvenær leyfilegt er að ráðast í 

aðgerðir og vinna að lausn mála með hagsmuni barna að leiðarljósi,  án þess að foreldrar 

eða forráðamenn geti ráðið því hvernig málsmeðferð er hagað hvað varðar upphaf og 

lok máls. Hægt er að sjá nokkuð skýran mun á málum sem heyra undir almenna 

félagsþjónustu og barnavernd. Í málum innan almennrar félagsþjónustu annars vegar 

ráða foreldrar eða forráðamenn hvenær, hvort og hvaða þjónustu er óskað eftir til 

handa barninu. Hins vegar er það helsta einkenni barnaverndarmála að foreldrar og 

forráðamenn hafa ekki fullt vald eða forræði á því hvernig málsmeðferð skuli háttað. 

Hafa verður í huga að þessi munur á málum innan almennrar félagsþjónustu og 
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barnaverndarmálum felst ekki í samvinnu annars vegar og þvingunarheimildum hins 

vegar. Munurinn felst helst í því á hvaða hátt barnaverndaryfirvöld hafi lagalegum 

heimildum eða skyldum að gegna hvað varðar vernd barna. Enn fremur felst munurinn í 

því við hvaða aðstæður lagalegar heimildir eða skyldur verði virkar hvað varðar afskipti 

af börnum eða foreldrum og forráðamönnum þeirra (Barnaverndarstofa, 2011; Guðrún 

Kristinsdóttir o.fl., 2004). 

Eins og áður hefur komið fram leggja lög um félagsþjónustu sveitarfélaga mikla 

áherslu á sjálfsákvörðunarrétt þeirra einstaklinga sem nýta sér félagsþjónustuúrræði. Í 

þeim lögum er hvergi minnst á heimild félagsþjónustu til valdbeitingar. Barnaverndarlög 

hafa hagsmuni barna að leiðarljósi þegar kemur að vinnslu mála, sérstökum úrræðum er 

beitt ef þörf er á þeim til verndar og enn fremur er rík heimild innan lagarammans hvað  

varðar rétt og skyldu barnaverndaryfirvalda til að grípa fram fyrir hendur foreldra eða 

forráðamanna sé þess þörf. Þó svo að mikil áhersla sé lögð á samvinnu og samráð hvað 

varðar vinnslu mála þá byggja barnaverndarlög ekki á sjálfsákvörðunarrétti 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004). 

Vinnsla barnaverndarmála felst í því að skýra þær aðstæður sem krefjast afskipta 

barnaverndaryfirvalda og hvaða aðgerða sé þörf vegna þeirra barna sem um ræðir. Í 

lögunum er að finna vísbendingar um þær aðstæður sem upp geta komið í lífi barns sem 

krefjast afskipta barnaverndaryfirvalda, án þess þó að þær aðstæður séu skilgreindar á 

skýran hátt. Nokkur atriði eru þó mjög skýr þegar barnaverndarlög eru skoðuð; ekki er 

gerður greinarmunur á málum hvað varðar hver tilkynnir misbrest í aðbúnaði barna, 

lögin taka til vanda barns sama hvort rekja megi vandann til forsjáraðila eða annarra og 

hvort hegðun eða atferli barna varðar þau sjálf eða aðra. Enn fremur má ítreka að lögð 

er áhersla á samvinnu í málum frá upphafi til enda og að foreldrum sé veittur viðeigandi 

stuðningur. Því er ekki hægt að skilgreina barnaverndarmál á þann hátt að það snúist 

um að beita þvingunaraðferðum eða ráðstöfunum. Þegar kemur að frekari skilgreiningu 

á barnaverndarmálum er munur á því hvort um stuðningsmál eða formlegt 

barnaverndarmál sé að ræða. Í stuðningsmálum hafa foreldrar venjulega leitað sjálfir 

eftir aðstoð barnaverndaryfirvalda vegna vanda barna sinna. Formlegt barnaverndarmál 

á sér stað þegar það kemur upp grunur um misbrest í aðbúnaði barna eða að grunur er 
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um að börn verði fyrir refsiverðum verknaði eða athæfi af höndum foreldra sinna 

(Barnaverndarstofa, 2011; Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í núgildandi barnaverndarlögum frá  2002 er mikilvægt ákvæði hvað varðar það sem 

barni er fyrir bestu. Í 4. grein laganna kemur skýrt fram að ætíð eigi að hafa hagsmuni 

barna að leiðarljósi þegar barnaverndaryfirvöld vinna að málum þeirra. Í frumvarpi til 

gildandi laga var ítarleg umfjöllun um þetta atriði og þá helst hvað varðar sjálfstæðan 

rétt barnsins. Enn fremur var skýrt tekið fram að þegar hagsmunir barns eru metnir í 

hverju máli fyrir sig, eigi hagsmunir annarra, t.d. foreldra eða forráðamanna, að víkja ef 

þeir samræmast ekki hagsmunum barnsins. (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Þingskjal 

403, 2001-2002). Nú þegar farið hefur verið í almenna umræðu um inntak íslenskra 

barnaverndarlaga og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, eru atriði sem vert er að 

skýra betur með tilliti til verndar barna og ungmenna. Hér á eftir verður leitast við að 

skýra þær aðstæður sem krefjast afskipta barnaverndaryfirvalda og hvaða heimildir 

liggja að baki þeim afskiptum. 

3.3 Hvernig eiga barnaverndarmál sér stað? 

Þegar kemur að hagsmunum barna og þjónustu við þau vakna stundum spurningar um 

hvaða lögum skal vinna eftir, því málefni barna koma fyrir í nokkrum lagabálkum í 

íslenskri löggjöf. Í íslenskum lögum kemur skýrt fram greinarmunur á því hvernig 

málsmeðferð skuli háttað eftir því hvort um barnaverndarmál er að ræða eða ekki. Í 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er mikil áhersla lögð á sjálfsákvörðunarrétt 

þeirra sem nýta sér þá þjónustu sem skilgreind er í lögunum. Í lögunum eru enn fremur 

engin ákvæði sem heimila valdbeitingu í málsmeðferð (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Hvað barnaverndarlög varðar er lögð mikil áhersla á að 

hagsmuna barna sé gætt  eftir fremsta megni þegar úrræðum er beitt þeim til verndar. Í 

barnaverndarlögum eru fjölmörg ákvæði um heimildir og skyldur yfirvalda til að grípa 

fram fyrir hendur foreldra á hvaða stigi barnaverndarmáls sem er, ef það er talið 

nauðsynlegt. Þó er lögð áhersla í lögunum að reyna eftir fremsta megni að hafa 

samvinnu og samráð við foreldra eða forráðamenn barna þegar kemur að málsmeðferð. 

Enn fremur ber að hafa í huga að samvinna og samráð eru allt önnur hugtök en 

sjálfsákvörðunarréttur sem er frekar takmarkaður hvað barnaverndarmál snertir. Það 

felst í því að séu forsjáraðilar ekki til samvinnu við meðferð máls hefur 
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barnaverndarnefnd eða barnaverndarstarfsmaður heimild til að ganga framar vilja 

forsjáraðila við könnun máls eða með ákvörðun um þvingunarúrræði 

(Barnaverndarstofa, 2011; Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Skipting laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndarlaga í tvenna ólíka 

löggjöf er gerð til þess að hafa málaflokkana skýrt aðskilda. Hver staða einstaklinga er, 

eðli málanna eða hvernig uppbyggingu og skipulagi úrræða er háttað í þessum tveimur 

málaflokkum þarf að skýra með viðunandi hætti vegna grundvallarmunar á 

málsmeðferð. Þó svo að hér sé um að ræða aðgreiningu í tvo ólíka málaflokka t.d. hvað 

varðar sjálfsákvörðunarrétt notenda og hver fer með forræði máls, þá bera sveitarfélög 

ábyrgð á framkvæmd og vinnslu mála í báðum málaflokkunum (Guðrún Kristinsdóttir 

o.fl., 2004). 

Hlutverk félagsmála- og barnaverndaryfirvalda snúa helst að því að hlúa að börnum 

og uppeldisskilyrðum þeirra. Barnaverndaryfirvöld hafa þó mun meiri skyldum að gegna 

en félagsmálayfirvöld hvað varðar aðstoð við og vernd barna og fjölskyldna þeirra. 

Hlutverkum barnaverndaryfirvalda er þó sett ákveðnar takmarkanir að því leyti að þau 

hafa eingöngu heimild til aðgerða þegar það liggja fyrir skýrar og ríkar ástæður til 

inngripa. Ekki er alltaf nauðsynlegt að barnaverndaryfirvöld grípi inn í þegar um einstaka 

atburði er að ræða eða aðstæður sem standa yfir í skamman tíma. Þó geta skapast 

aðstæður sem eru langvarandi og fela í sér alvarleg inngrip og afdrifaríkar aðgerðir t.d. 

fósturvistanir (Barnaverndarstofa, 2002). Að þessu sögðu er hægt að álykta að 

barnaverndarmál séu samsett fyrirbæri af ólíkum birtingarformum sem eiga sér stað yfir 

mislangan tíma. Skilgreining á barnaverndarhugtakinu getur verið flókin þó svo að 

málaflokkurinn sé venjulega skýrt afmarkaður frá öðrum verkefnum félagsmálayfirvalda. 

Önnur skilgreining á barnaverndarmáli er á þann veg að verið sé að vísa í málefni einnar 

fjölskyldu eða barns og veitta aðstoð sem viðkomandi fær. Einnig getur verið um 

barnaverndarmál að ræða þegar unnið er annars vegar á grundvelli barnaverndarlaga og 

hins vegar á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga t.d. afskipti vegna 

vanrækslu og fjölskyldan hefur þörf á fjárhagsaðstoð (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004). 

3.3.1 Mörk milli stuðnings- og þvingunarmála á Íslandi 

Þegar kemur að starfsemi barnaverndaryfirvalda er bæði um stuðning og aðhald að 

ræða. Verkefni barnaverndar er þar af leiðandi að veita börnum og fjölskyldum þeirra 
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viðeigandi stuðning þegar þess er þörf en þó er heimild til úrræða án samþykkis þ.e. 

þvingunarúrræða ef svo ber undir. Að sinna þessu tvöfalda hlutverki getur verið erfitt 

þegar kemur að starfi barnaverndarstarfsmanna. Eins og áður hefur komið fram er ekki 

mögulegt að beita foreldra eða barn þvingunarúrræðum nema með vísan í 

barnaverndarlög. Þau skilyrði sem liggja að baki því að þvingunarúrræðum sé beitt gefa 

til kynna hvenær mál eru barnaverndarmál en að sama skapi er ekki að finna í lögunum 

hvenær mál eru ekki barnaverndarmál. Að þessu sögðu er ekki mögulegt að greina þau 

frá öðrum málum á grundvelli þeirra marka sem eru á milli stuðnings- og 

þvingunarmála. Samkvæmt barnaverndarlögum er eitt helsta hlutverk 

barnaverndaryfirvalda að beita stuðningsúrræðum í samvinnu við aðila máls eftir 

fremsta megni. Einnig er að finna í öðrum lögum skýrar reglur sem félagsmála- eða 

barnaverndaryfirvöldum er skylt að fara eftir í starfi sínu. Þær reglur varða 

málsmeðferð, skilyrði fyrir beitingu þvingunar og þann aðdraganda sem liggja þarf að 

baki og meðalhófsreglan. Áður en komið er að þeim tímapunkti að beita 

þvingunarúrræðum þarf að sýna fram á að stuðningsúrræði samkæmt 

barnaverndarlögum hafi borið takmarkaðan eða engan árangur eða mál sé þess eðlis að 

brýn þörf sé á því að ráðast í þvingunarráðstafanir (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Þegar unnið er eftir barnaverndarlögum skal leitast við að ná markmiðum þeirra 

þegar kemur að því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu, ásamt því að beita 

úrræðum börnum til verndar þegar þess gerist þörf. Í barnaverndarlögum er enn fremur 

reynt að móta skyldur, heimildir og hvernig málsmeðferð skuli háttað frá upphafi til 

enda þegar kemur að vinnslu barnaverndarmála. Þegar unnið er eftir 

barnaverndarlögum við vinnslu mála leiðir það af sér að afstaða aðila máls ræður ekki 

úrslitum um hvernig málsmeðferð er háttað og lyktir mála er sjaldan hægt að sjá fyrir á 

meðan málsmeðferð stendur. Nýjar ráðstafanir geta komið í kjölfar annarra og fara eftir 

aðstæðum í hvert sinn og eru þar af leiðandi misíþyngjandi. Enn fremur leiða ólíkar 

ráðstafanir til þess að það reynir í miklum mæli á skyldur og heimildir 

barnaverndarnefndar og aðila máls. Í ljósi þessa er mikilvægt að flokka ólíkar ákvarðanir 

og ráðstafanir barnaverndarnefnda hvað meðalhóf varðar, einnig hvað varðar mat á því 

hvaða málsmeðferðir og málskotsleiðir henta hverju sinni (Hrefna Friðriksdóttir, 2006). 
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Í 6. kafla núgildandi barnaverndarlaga er fjallað um ráðstafanir barnaverndarnefnda 

og hvaða heimildir og skyldur um ræðir þegar sýnt er fram á nauðsyn þess að beita 

sérstökum úrræðum. Ráðstafanir eru flokkaðar með tilliti til þess hvort ráðstöfun er 

með eða án samþykkis þeirra sem eiga hlut að máli og hvort fjarlægja þurfi barn af 

heimili eða ekki. Þegar kemur að vinnslu barnaverndarmála með hagsmuni barns að 

leiðarljósi er ljóst að vinnsla mála getur ekki að öllu leyti verið háð aðilum máls þ.e. 

foreldra og barns. Þó skiptir afstaða þeirra miklu máli þegar grípa þarf til ráðstafana eða 

beita úrræðum til að tryggja að aðstæður barns séu með viðunandi hætti. Þegar ekki 

liggur fyrir samþykki aðila máls fyrir þeim ráðstöfunum sem barnaverndarnefnd telur 

nauðsynlegar og þvingunarúrræða þykir þörf, getur þurft að grípa til úrskurðarvalds og 

málskotsleiða svo markmiðum laganna sé náð (Hrefna Friðriksdóttir, 2006). 

Í 24. og 25. grein barnaverndarlaga má sjá að um fjölbreytt úrræði er að ræða sem 

miðast að því að bæta aðbúnað barns þegar aðilar máls hafa gefið samþykki sitt og er 

þar verið að vísa í forsjáraðila barns. Þó urðu nýmæli í barnaverndarlögum þegar 

núgildandi lög voru sett 2002, en mælst er til að samráð sé haft við börn, 15 ára og eldri 

og þau fái að koma að málsmeðferð, sérstaklega þegar til stendur að vista barnið utan 

heimilis. Þegar barn er vistað utan heimilis er í mörgum tilfellum um að ræða alvarlegra 

inngrip inn í líf barns og fjölskyldu þess, frekar en þegar stuðningur er veittur inn á 

heimilið. Í 4. grein barnaverndarlaga kemur fram að eftir því sem er unnt skuli reyna 

almenn stuðningsúrræði áður en til annarra úrræða er gripið. Enn fremur skuli fyrst 

reyna vægustu ráðstafanir til að ná skilgreindum markmiðum. Aðeins skuli grípa til 

íþyngjandi ráðstafana þegar ljóst er að að vægari ráðstafanir dugi ekki til að ná 

lögmæltum markmiðum. Dómsstólar skera aðallega úr um ákveðin ákvæði 

barnaverndarlaga t.d. tímabundna vistun utan heimils samkvæmt 27. og 28. grein 

laganna. Enn fremur er eingöngu hægt að skera úr um forsjársviptingu fyrir dómsstólum 

sökum alvarleika og afleiðinga þeirrar aðgerðar (Hrefna Friðriksdóttir, 2006; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í kafla um þau úrræði sem eru í boði á vegum 

barnaverndaryfirvalda á Íslandi verður gerð ítarleg grein fyrir bæði stuðnings- og 

þvingunarúrræðum á sviði barnaverndar. 
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4 Dönsk löggjöf varðandi vernd barna  

Þegar kemur að danskri löggjöf hvað varðar barnavernd eru í gildi félagsþjónustulög nr. 

254/2014 og eru ákvæði um barnavernd innan þeirra laga. Samkvæmt þeim lögum er 

framkvæmd barnaverndar í höndum félagsþjónustu hvers sveitarfélags fyrir sig. Fyrsti 

kafli félagsþjónustulaganna fjallar um almenn félagsþjónustuúrræði og þar eru 

skilgreind markmið laganna. Í fyrsta lagi eru markmið laganna að bjóða upp á ráðgjöf og 

stuðning til þess að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Í öðru lagi skal bjóða upp á ýmis 

almenn þjónustuúrræði sem geta einnig haft fyrirbyggjandi tilgang. Í þriðja lagi skal 

mæta þeim sérþörfum sem kunna að fylgja líkamlegum eða andlegum veikindum eða 

sérstökum félagslegum vandamálum (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 

sociale forhold, 2014a). Danska félagsþjónustan hefur yfir ýmsum úrræðum og 

fyrirbyggjandi aðgerðum að ráða t.d. dagvistun barna, stuðningi og ráðgjöf og 

stuðningsaðgerðum sem miða að sérþörfum einstaklinga. Meðal stuðningsaðgerða sem 

um ræðir eru ráðgjöf, stuðningur við uppeldi á heimili fólks,  fjölskyldumeðferð, 

persónulegur ráðgjafi, tilsjónarmaður, fjárhagsaðstoð og vistun utan heimilis 

(Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014a). 

11. kafli félagsþjónustulaganna kallast Særlig støtte til børn og unge og fjallar, eins 

og gefur til kynna, um barnavernd. Hvað heiti kaflans varðar má segja að það gefi 

vísbendingar um hvernig barnavernd er skilgreind í Danmörku. Þar af leiðandi má ætla 

að um barnaverndarmál sé að ræða þegar barn þarfnast sérstaks stuðnings (d. særlig 

støtte). Þrátt fyrir að heiti kaflans gefi til kynna hvernig barnaverndarmál eru skilgreind í 

Danmörku er hvergi í lögunum, eða leiðbeiningum með þeim, að finna útskýringu á 

hugtakinu særlig støtte. Í kaflanum eru ákvæði um könnun máls, heimildir eða skyldur 

yfirvalda hvað það varðar, ákvarðanatöku, til dæmis hvað varðar þvingun og loks ákvæði 

um ýmis úrræði (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014a). Í 46. grein kaflans er fjallað sérstaklega um 

markmið hans og þar segir að tilgangur þess að veita börnum  og ungmennum sem á 

þurfa að halda, sérstakan stuðning, er að skapa eins góðar uppeldisaðstæður og 

mögulegt er  fyrir þessi börn og ungmenni. Þannig að þrátt fyrir einstaklingsbundna 

erfiðleika  þeirra, öðlist börn og ungmenni sömu tækifæri til þess að njóta sín og tryggja 

þroska þeirra og heilsufar líkt og jafnaldrar þeirra (Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014a). 
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Til þess að varpa betur ljósi á sérstakan stuðning við börn samkvæmt 

félagsþjónustulögum, voru gefnar út sérstakar leiðbeiningar sem kallast Vejledning om 

særlig støtte til børn og unge og deres familier. Tilgangurinn með leiðbeiningunum var 

að útlista á skýran hátt hvernig ákvæði 11. kafla félagsþjónustulaganna skulu 

framkvæmd. Í leiðbeiningunum kemur fram að í 11. kafla séu skilgreindar þarfir barna 

og ungmenna og úrræði sem standa þeim til boða sem ekki er hægt að tryggja með 

úrræðum sem eru í boði í öðrum ákvæðum félagsþjónustulaganna. Þarna er verið að 

skilgreina úrræði sem ganga lengra en venjubundin úrræði sem börnum og unglingum 

standa til boða t.d. dagvistun og tómstundaiðkun. Sveitarfélög hafa þannig það verkefni 

að finna þau börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda og 

tryggja uppeldisskilyrði þeirra á þann hátt að þau öðlist viðunandi þroska. Þá er verið að 

vísa í að tryggja þroska og heilsufar þessara barna og ungmenna á þann hátt að þau 

standi jafnfætis jafnöldrum sínum sem hafa ekki átt við viðlíka vandamál eða erfiðleika 

að stríða í sínum uppvexti (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). 

Samkvæmt bæði félagsþjónustulögunum og leiðbeiningum með þeim skal alltaf 

veita aðstoð þar sem hagsmunir og þarfir barnsins eru hafðir að leiðarljósi. Leitast skal 

eftir því að tryggja því stöðug og góð tengsl við þá fullorðnu í lífi þess, ásamt því að 

tryggja að samfella sé í uppvexti barnsins. Í leiðbeiningunum kemur fram að þegar 

kemur að sérstökum úrræðum til handa börnum og ungmennum sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda, innihalda félagsþjónustulögin enn frekari reglur um hvernig skuli 

standa að þessum sérstaka stuðningi fyrir þau og foreldra þeirra. Þessi sérstaki 

stuðningur getur annars vegar falist í því að ráðast í almennar ráðstafanir þar sem 

barnið og fjölskyldan taka sjálfviljug þátt og hins vegar í sértækum eða 

þvingunarúrræðum (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014b). Markmið almennra og sértækra úrræða er það 

sama en í leiðbeiningunum kemur fram að sértæk úrræði fyrir börn og ungmenni með 

skilgreindar andlegar eða líkamlegar sérþarfir, eða með þörf fyrir annars konar sértækan 

stuðning, skulu vera í skýru samræmi við, og byggja á almennum verklagsreglum hvað 

málsmeðferð varðar (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 

2014b). 
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Leiðbeiningarnar um sérstakan stuðning fyrir börn og ungmenni skýra nokkuð vel 

hver sé munurinn á milli þess að vinna barnaverndarmál annars vegar og önnur mál hins 

vegar. Vinnsla barnaverndarmála felst í þörf fyrir sérstakan stuðning þegar almenn 

úrræði félagsþjónustulaganna duga ekki til. Í 11. gr. laganna kemur fram að öll 

sveitarfélög  eigi að sjá til þess að fjölskyldumeðlimir geti leitað gjaldfrjálsrar 

fjölskylduráðgjafar vegna þess vanda sem fjölskyldan á við að stríða. Í leiðbeiningunum 

með lögunum stendur að ef það kemur í ljós í fjölskylduráðgjöf að barn eða ungmenni 

þurfi á öðrum  úrræðum að halda, þá skuli beita þeim ákvæðum sem koma fram í 11. 

kafla laganna. Enn fremur segir í 11. grein að ef barnið eða ungmennið biður sjálft um 

aðstoð eða úrræði sem ekki er hægt að leysa með ráðgjöf einni saman, skuli beita 

almennum reglum sem gilda varðandi upphaf barnaverndarmáls. Í ákvæðinu er notast 

við orðið børnesag sem sérstakt hugtak um mál vegna barns. Mál vegna barns eru skýrt 

afmörkuð mál sem ráðast af sérstökum ákvæðum um hvernig málsmeðferð skuli háttað. 

Þegar kemur að vinnslu barnaverndarmála er mikilvægast að meta hverjar séu þarfir 

barnsins og hvert sé markmiðið með stuðningnum. Stuðningur við börn og ungmenni 

felst í, eins og áður hefur komið fram, að tryggja þroska og heilsufar þeirra svo þau 

standi jafnfætis jafnöldrum sínum sem hafa ekki átt við viðlíka vandamál eða erfiðleika 

að stríða í sínum uppvexti (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). 

Líkt og á Íslandi er ákvæði í dönskum lögum sem tekur til þess hvað sé barni fyrir 

bestu. Það er í þeim hluta félagsþjónustulaganna sem fjalla um sérstakan stuðning við 

börn og ungmenni. Þar kemur fram að reglan um að gæta hagsmuna barns í hvívetna sé 

sprottin úr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, og er þar að auki 

með mikilvægari reglum sáttmálans. Í félagsþjónustulögunum kemur fram að það skuli 

veita sérstakan stuðning í samræmi við þetta ákvæði en það felst í því að ávallt skuli 

áherslan á veitta aðstoð vera í samræmi við og með tilliti til hagsmuna barnsins. Enn 

fremur eigi að hafa það það markmiði að tryggja barni stöðug og góð samskipti við 

foreldra og forráðamenn, sem og samfellu í uppvexti. Einnig tekur ákvæðið til þess að 

séu hagsmunir foreldra og barns ekki samrýmanlegir, skuli hagsmunir barnsins hafðir að 

leiðarljósi. Að lokum segir í ákvæðinu að börn eru ekki aðskildir hlutar af fjölskyldu sinni 

en það krefst þess að meta skuli heildaraðstæður og skilyrði þess til lengri tíma litið. 
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(Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale 

forhold, 2014b). 

4.1   Mörk milli stuðnings- og þvingunarmála 

Þegar kemur að vinnslu barnaverndarmála á að veita stuðning fljótt og á samfelldan hátt 

svo það sé mögulegt að taka á málum barns án þess að grípa til þeirra aðgerða að 

fjarlægja barnið af heimili sínu. Í leiðbeiningum við félagsþjónustulögin kemur svo fram 

að það geti borið svo við að barnaverndaryfirvöld rekist á vegg þar sem barn eða 

ungmenni þarfnast inngrips eða aðgerða sem ekki eru með vilja foreldra eða 

forráðamanna. Þó ber að reyna eftir fremsta megni að leysa vanda barns eða ungmennis 

í samvinnu við fjölskylduna. Sé það ekki mögulegt þarf að útskýra aðgerðina fyrir 

foreldrum eða forráðamönnum og barni eða ungmenni, með tilliti til markmiða og 

inntaks aðgerðarinnar sem um ræðir (Guðrún Kristinsdóttir o.fl, 2004; Ministeriet for 

børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). 

Þegar kemur að stuðningsúrræðum er umfjöllun hvað það varðar í 52. grein 

félagsþjónustulaganna. Þar kemur fram að sveitarfélög geti tekið ákvarðanir um úrræði 

eða ráðstafanir þegar það er talið skipta sköpum með tilliti til þarfar barns eða 

ungmennis fyrir sérstakan stuðning. Í 51. grein laganna er kveðið á um að mögulegt er 

að vista barn utan heimilis án samþykkis foreldra eða forráðamanna til að kanna hagi 

þess. Þar segir að ef talin er raunveruleg hætta á að heilsu eða þroska barns eða 

ungmennis sé stefnt í hættu, er heimild til að vista barnið eða ungmennið utan heimilis 

án samþykkis forsjáraðila til að meta heilsufar og líðan. Það mat  getur meðal annars 

farið fram með innlögn á viðeigandi stofnun eða sjúkrahús. Enn fremur er í 

félagsþjónustulögunum heimild til að beita þvingunarráðstöfunum (Ministeriet for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold, 2014a). Í leiðbeiningum með lögunum kemur 

fram að uppfylla þurfi ákveðin skilyrði svo beita megi þvingunarráðstöfunum. Til að 

mynda þurfi að vera rökstuddur grunur um að heilsa eða þroski barns verði fyrir 

alvarlegum skaða. Hugtökin rökstuddur grunur og heilsa eða þroski gefa til kynna að 

meta þurfi núverandi aðstæður barns eða ungmennis rétt eins og hvernig aðbúnaði þess 

og uppeldi kunni að verða háttað í framíðinni. Lagaleg skylda til að vernda börn og 

ungmenni gerir það mögulegt að  grípa inn áður en kemur að því að barn verði fyrir 

auðséðum skaða. Þegar barn hefur orðið fyrir skaða gerir það að verkum að erfiðara geti 
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verið en ella að veita því viðeigandi aðstoð. Þegar kemur að þvingunarúrræðum er ekki 

skilyrði að barnið hafi þegar orðið fyrir alvarlegum skaða. Nóg er að talin sé hætta á því 

að barn verði fyrir alvarlegum skaða og geta aðstæður heima fyrir gefið vísbendingar í 

þeim efnum. Dæmi um hvernig aðstæður heima fyrir geta gefið vísbendingar um að 

barn sé í hættu eru uppeldisaðferðir forsjáraðila gagnvart eldri systkinum þess. Ef þær 

aðferðir eru slæmar er hægt að leiða að því líkur að forsjáraðilar séu ekki hæfir til að 

annast börn sín (Guðrún Kristinsdóttir o.fl. 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014b). Að þessu sögðu er hægt að álykta að þegar 

kemur að þvingunarúrræðum þurfa stuðningsaðgerðir að hafa borið lítinn árangur eða 

verið árangurslausar, eða að mál sé þess eðlis að ekki er um neitt annað að ræða en að 

beita þvingun.  
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5 Aðstæður í lífi barna eða forsjáraðila þeirra sem krefjast afskipta 
barnaverndaryfirvalda  

5.1 Ísland 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur skýrt fram að það sé réttur barna að alast upp 

við viðunandi aðstæður og eiga þar af leiðandi rétt á sérstakri vernd og umönnun ef upp 

kemur misbrestur í aðbúnaði þeirra. Réttur þeirra miðast enn fremur við aldur þeirra og 

þroska. Þegar kemur að markmiðum laganna sem skilgreind eru í 2. grein, er kveðið á 

um að ef börn búa við óviðeigandi aðstæður, stofni heilsu sinni eða þroska í hættu, skuli 

þau fá nauðsynlega aðstoð (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hvernig skuli standa að 

þessari nauðsynlegu aðstoð er reynt að skilgreina í greinargerð með frumvarpi laganna. 

Þar er sett fram að tilgangurinn með setningu  laganna sé að gera 

barnaverndaryfirvöldum kleift að starfa eftir eðlilegum og raunhæfum markmiðum. Þar 

er átt við að hlutverk barnaverndaryfirvalda sé ekki að tryggja að öll börn búi við bestu 

aðstæður sem völ er á, heldur að tryggja að aðstæður þeirra barna sem koma til kasta 

yfirvalda séu viðunandi. Þó er settur sá fyrirvari að það sé jafnan matsatriði hvað telst 

viðunandi og hvað ekki en sú skilgreining fer eftir aðstæðum í samfélaginu hverju sinni 

t.d. hvað varðar efnahag, siðferðislegt gildismat og loks hvað teljast vera nauðsynleg 

lífsgæði (Þingskjal 403, 2001-2002). 

Þegar kemur að nánari útskýringu hvað varðar aðstæður barna sem krefjast afskipta 

barnaverndaryfirvalda er hægt að hafa til hliðsjónar 21. grein núgildandi 

barnaverndarlaga þar sem fjallað er um málsmeðferð vegna tilkynninga. Þar segir að 

eftir að tilkynning berst til barnaverndar skuli hún taka afstöðu til tilkynningarinnar eins 

fljótt og auðið er það verður þó að gerast innan sjö daga. Í greininni segir enn fremur að 

ákvarðanatakan byggist á ef líkamlegri eða andlegri heilsu barna eða þroska sé stefnt í 

voða vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, eigin hegðunar barns eða að 

heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í voða (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þegar 

greinargerð með frumvarpi til núgildandi barnaverndarlaga er skoðuð með tilliti til 21. 

greinar er ekki miklar útskýringar að fá hvað felst í því að andlegri eða líkamlegri heilsu 

eða þroska barns sé stefnt í hættu. Talin eru upp þrenns konar ástæður; vegna 

vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, vegna áreitni eða ofbeldis af höndum 
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annarra en foreldra og að lokum vegna eigin hegðunar barns og lífernis (Þingskjal 403, 

2001-2002). 

Til þess að fá greinarbetri upplýsingar um hvaða aðstæður krefjast íhlutunar 

barnaverndaryfirvalda er gagnlegt að skoða greinargerð með frumvarpi til 

barnaverndarlaga frá 1992. Þar kemur fram að ekki er nauðsynlegt að skilgreina hvað sé 

góð aðbúð, heldur fyrst og fremst að skilgreina fyrir hvers konar aðstæðum eða miska sé 

þörf á að vernda börn. Þegar fjallað er um viðunandi uppeldisskilyrði eins og gert er í 1. 

grein frumvarpsins er ekki verið að skilgreina hvernig heilbrigður einstaklingur er eða 

hvernig fullkomnum þroskavænlegum aðstæðum er háttað. Fyrst og fremst sé 

nauðsynlegt að barnaverndarnefnd og barnaverndarstarfsmenn hafi þekkingu á þeirri 

hegðun og aðstæðum sem eru skaðlegar börnum, sem og skýrt sé í lögum hvaða 

aðstæður séu óviðunandi og hvernig málsmeðferð barnaverndarmála er háttað. Að 

þessum atriðum uppfylltum er tryggt að ákvarðanataka barnaverndarnefndar eða 

barnaverndarstarfsmanna byggist ekki á huglægu gildismati eða geðþótta þeirra. Þegar 

kemur að þvingunaraðgerðum má aðeins grípa til þeirrar ráðstöfunar ef aðstæðum 

barns sé háttað þannig að þær séu skaðlegar svo ekki leiki vafi á því að ráðstöfunin sé 

barninu fyrir bestu (Þingskjal 680, 1990-1991).  

Í greinargerðinni með frumvarpinu kemur enn fremur fram að 21. grein felst í því að 

hafa barnið í forgrunni og greina á hvaða  hátt heilsu og þroska barns geti verið ógnað. 

Fyrst og fremst eru skilgreindar tvennar aðstæður sem gætu krafist íhlutunar 

barnaverndaryfirvalda. Annars vegar þegar andleg eða líkamleg heilsa barns eða þroski 

er í hættu og hins vegar þegar barn eða ungmenni stuðlar sjálft með hegðun sinni að 

heilsa þess eða þroski er í hættu. Ekki er nóg að aðbúnaði barns sé á einhvern hátt 

ábótavant heldur þarf að vera ljóst að barnið sé í hættu. Ekki er gert ráð fyrir því að barn 

þurfi að hafa orðið fyrir skaða til að íhlutun barnaverndaryfirvalda eigi sér stað, heldur 

að ljóst sé að verði ekkert að gert er hætta á því að barn verði fyrir skaða. Ef ljóst er að 

barn hefur orðið fyrir skaða er enn brýnna að barnaverndaryfirvöld grípi inn í aðstæður. 

Þegar kemur að því að meta hvort vanræksla, vanhæfni eða framferði foreldra setji barn 

í hættu eru aðstæður metnar með tilliti til alvarleika vanrækslunnar eða athæfisins. Enn 

fremur er ástand metið með tilliti til þess hvort það sé yfirstandandi, nýafstaðið eða 

hvort langt er liðið síðan athæfið átti sér stað (Þingskjal 680, 1990-1991). 
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Í greinargerðinni með frumvarpinu eru greindir fjórir flokkar barna og hvernig þeim 

er hætta búin vegna ýmissa aðstæðna. Þar er verið að vísa í líkamlega áverka eða skaða, 

andlega eða líkamlega vanrækslu, andlega kúgun og loks kynferðislega misnotkun eða 

áreitni. Hafa þarf í huga að flokkarnir útiloka ekki hvorn annan heldur eru þeir gjarnan 

samverkandi t.d. þegar vanrækt barn er beitt líkamlegu ofbeldi. Fyrsti flokkurinn varðar 

líkamlega áverka eða skaða og nær flokkunin yfir hættuna á að slíkt eigi sér stað bæði 

vegna hegðunar foreldra sem og aðgæsluleysis. Dæmi um áverka sem falla undir þessa 

flokkun eru marblettir, brunasár og beinbrot. Það getur verið erfitt að segja til um 

hvenær líkamlegir áverkar eru vegna illrar meðferðar á börnum, þar sem venjulega er 

áverkinn sjálfur vísbendingin og erfitt að greina hvort hann sé af manna völdum eða 

ekki. Annar og jafnframt fjölmennasti flokkur barnaverndartilkynninga er vegna 

andlegrar eða líkamlegrar vanrækslu. Þá er um að ræða foreldra sem ekki sinna 

andlegum eða líkamlegum þörfum barna sinna með tilliti til umönnunar, umhirðu, 

næringar og hreinlætis svo eitthvað sé nefnt. Einnig er um vanrækslu að ræða þegar 

foreldrar bæta ekki úr eða koma í veg fyrir aðstæður sem geta valdið barni skaða. Enn 

fremur flokkast undir vanrækslu þegar foreldrar sjá ekki um að barn fái viðeigandi 

meðferð t.d. vegna fötlunar eða veikinda (Þingskjal 680, 1990-1991).  

Þriðji flokkurinn sem um ræðir varðar andlega kúgun en erfitt getur verið að bera 

kennsl á hana þar sem einkenni eru ekki eins áþreifanleg og í öðrum flokkum. Hér er um 

að ræða börn sem er hafnað með einhverjum hætti af foreldrum sínum, eru sniðgengin, 

verða fyrir háði og spotti og verða jafnvel fyrir sífelldum skömmum og niðurlægingu. 

Einnig er  um að ræða þegar börn búa á heimili sem er í heljargreipum þar sem 

andrúmsloft einkennist af fjandskap eða hatri og jafnvel líkamlegu ofbeldi á milli 

foreldra. Enn fremur getur andleg kúgun átt sér stað þegar börn búa við aðstæður sem 

einkennast af óábyrgri hegðun foreldra t.d. vegna geðrænna veikinda eða áfengis- og 

vímuefnaneyslu þeirra. Þess má geta að það sem er skilgreint sem andleg kúgun í 

frumvarpi og barnaverndarlögum frá 1992, fellur undir andlegt ofbeldi í því 

skilgreiningar- og flokkunarkerfi sem notað er í dag (Þingskjal 680, 1990-1991; Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Fjórði og jafnframt síðasti flokkurinn sem skilgreindur er í greinargerð með 

frumvarpi til barnaverndarlaga 1992 eru fórnarlömb kynferðislegrar áreitni eða 
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misnotkunar. Hér er átt við aðstæður þar sem fullorðinn einstaklingur sem tengist barni 

á einn eða annan hátt, neyðir barn til þátttöku í kynferðislegum verknaði. Barn eða 

ungmenni er neytt til þátttöku þar sem hinn fullorðni nýtir sér þá yfirburði sem hann 

hefur og enn fremur byggist áreitnin eða misnotkunin á því að barnið eða ungmennið 

hefur ekki tilfinningalegan eða líkamlegan þroska til þátttöku í verknaðinum. Í 

skilgreiningar- og flokkunarkerfinu sem notað er í dag er áherslan lögð á vanrækslu og 

ofbeldi sem börn verða fyrir af höndum foreldra sinna eða forráðamanna og þar er 

kynferðislegt ofbeldi ekki undanskilið (Þingskjal 680, 1990-1991; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). Hér má ítreka að barnaverndaryfirvöld hafa ekki heimild til 

afskipta nema rökstuddur grunur sé fyrir hendi og skilgreinast mál sem 

barnaverndarmál eftir að barnaverndaryfirvöld hafa ákveðið að hefja könnun máls. Enn 

fremur má ítreka að leita skuli eftir samvinnu við foreldra og forráðamenn eftir fremsta 

megni við vinnslu barnaverndarmála frá upphafi til enda nema rík ástæða sé fyrir hendi 

til að grípa til þvingunarúrræða.  

5.1.1 Tilkynningaskylda á Íslandi 

Fjallað er um tilkynningaskyldu á skýran og ótvíræðan hátt í íslenskum 

barnaverndarlögum. Kveðið er á um tilkynningaskyldu almennings í 16. grein laganna, 

tilkynningaskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum í 17. grein og í 18. grein er fjallað 

um tilkynningaskyldu lögreglu. Tilkynningaskyldan nær einnig til þess þegar þunguð 

kona stofnar lífi eða heilsu ófædds barns síns í hættu með óviðunandi eða háskalegu 

líferni. Með óviðunandi eða háskalegu líferni er meðal annars um að ræða ofneyslu 

áfengis eða fíkniefnaneyslu (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2011). 

Í 15. grein barnaverndarlaga er kveðið á um tilkynningaskyldu barnaverndarnefnda 

til annarra nefnda ef fjölskylda flytur úr umdæmi á meðan mál hennar er enn til 

meðferðar. Þá skal strax tilkynna flutning fjölskyldunnar til þess umdæmis sem 

fjölskyldan hefur flutt aðsetur sitt og upplýsa barnaverndarnefnd á þeim stað um öll 

afskipti sem hafa verið af málefnum barnsins eða fjölskyldunnar og afhenda gögn því til 

stuðnings. Barnaverndarnefnd á þeim stað ber skylda til að taka strax við meðferð 

málsins svo hægt sé að tryggja samfellu í málsmeðferð fjölskyldunnar (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). 
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Þegar tilkynnt er skal venjulega hafa samband við starfsmenn barnaverndar í því 

sveitarfélagi sem barnið er búsett. Sú staða getur komið upp að barn leiti eftir aðstoð af 

sjálfsdáðum vegna aðstæðna sem það býr við eða segir frá ofbeldi sem það eða aðrir á 

heimilinu verða fyrir. Líklegt þykir á næstu árum að tilfellum fjölgi þar sem börn tilkynna 

sjálf, en börn verða sífellt meðvitaðri um hvaða aðstæður séu óviðunandi og hvert þau 

geti leitað eftir aðstoð. Foreldrar leita reglulega aðstoðar félagsþjónustunnar vegna 

margvíslegs vanda, sem getur beinst að vandamálum foreldra, barns eða vanda sem 

fjölskyldan í heild sinni glímir við. Þegar foreldrar leita sjálfir aðstoðar skulu starfsmenn 

félagsþjónustu meta hvort beiðnin snúi að félagslegri ráðgjöf á grundvelli laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga eða hvort um sé að ræða tilkynningu samkvæmt 

barnaverndarlögum (Barnaverndarstofa, 2011). Eins og áður hefur komið fram ná lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga ekki til sértækra stuðningsúrræða til handa börnum og 

fjölskyldum þeirra. Þau úrræði eru skilgreind í barnaverndarlögum og ná til 

stuðningsúrræða og þvingunarúrræða. Þegar kemur að beiðni foreldra um aðstoð 

verður að taka afstöðu til þess hvort ástæða sé til að hefja könnun máls og hvaða úrræði 

eru líkleg til að bera árangur. Málsmeðferð skilgreinist af því hvort um sé að ræða 

ráðgjöf á grundvelli félagsþjónustulaga eða tilkynningu samkvæmt barnaverndarlögum 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2011). 

Almenningi ber skylda til að tilkynna til barnaverndarnefndar ef ætla má að barn:  

„búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi, eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu.“ Einnig skal tilkynna hvert 

annað tilvik sem ætla má að krefjist afskipta barnaverndarnefndar. Ef vafi leikur á því 

hvort tilkynna skuli eða ekki, kemur fram í barnaverndarlögum að börnin eiga að njóta 

vafans í þeim efnum. Þeim sem tilkynnir til barnaverndarnefndar er skylt að segja á sér 

deili. Þeir sem tilkynna samkvæmt 16. grein geta óskað eftir nafnleynd gagnvart öðrum 

en barnaverndarnefnd. Það skal virða nema sérstök ástæða sé til þess að hafna beiðni 

um nafnleynd (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2011). 

Í 17. grein barnaverndarlaga segir að: „Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa 

vegna hefur afskipti af málefnum barna eða þungaðra kvenna og verður var við 

aðstæður eins og lýst er í 16. grein er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd.“ Enn 

fremur eru tilgreindar þær starfsstéttir sem bera þessa tilkynningaskyldu og má þar 
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nefna kennara og skólastjóra, félagsráðgjafa og sálfræðinga, presta, lækna, ljósmæður, 

hjúkrunarfræðinga og þroskaþjálfa. 18. grein sömu laga tekur svo til tilkynningaskyldu 

lögreglu en þar er lögregla skylduð til að tilkynna til barnaverndarnefndar er hún verður 

þess vör að barn búi við aðstæður sem  lýst hefur verið í 16. grein. Enn fremur skal 

greina barnaverndarnefnd frá því ef barn hefur framið brot eða framið hefur verið brot 

gegn barni sem gengur gegn almennum hegningarlögum, barnaverndarlögum eða 

öðrum lögum sem varðað getur yfir tveggja ára fangelsi. Að sama skapi skal lögregla 

gera barnaverndarnefnd kleift að fylgjast með rannsókn í málum af þessum toga. Þeir 

sem tilkynna samkvæmt 17. og 18. grein barnaverndarlaga geta ekki óskað eftir 

nafnleynd sökum upplýsingaskyldu viðkomandi fagstétta (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Hvað varðar 18. grein um tilkynningaskyldu lögreglu og skyldu hennar hvað varðar 

að leyfa barnaverndarnefnd að fylgjast með rannsókn máls, hafa spunnist nokkrar 

umræður meðal fagfólks. Þær umræður hafa varðað vinnulag lögreglu að senda 

barnaverndarnefndum skýrslur þar sem afskipti hafa verið af börnum eða þau komið við 

sögu á annan hátt. Því hefur verið velt upp hvort það eigi að skilgreina þess konar 

upplýsingar sem tilkynningar frá lögreglu. Ef þessar upplýsingar eru skilgreindar sem 

tilkynningar er ljóst að það leiðir til þess að tilkynningafjöldi í tilkynningaskráningu 

nefndanna eykst töluvert. Með tilliti til þessa hefur verklag lögreglu í þessum efnum ýtt 

undir að skilgreining barnaverndarhugtaksins er mjög rúm og þar af leiðandi geta 

mörkin á milli þess hvað er barnaverndarmál og hvað ekki, verið óskýr (Guðrún 

Kristinsdóttir o.fl., 2004). 

5.2   Danmörk 

Fram kemur í leiðbeiningum við dönsku félagsþjónustulögin nr. 254/2014 hvernig mál 

geti komið til afskipta yfirvalda. Þar kemur fram að þar sem að félagsþjónustan hefur 

sérstaka skyldu til að kanna aðstæður barna eða unglinga geta félagsmálayfirvöld haft 

frumkvæði að máli. Einnig er það svo að börn eða ungmenni geta sjálf leitað til 

félagsþjónustuyfirvalda eftir stuðningi. Í lögunum eða leiðbeiningunum með þeim er 

hugtakið sérstakur stuðningur ekki skilgreint þrátt fyrir að skipta miklu máli hvað varðar 

þá ákvörðun að grípa inn í aðstæður barna eða ungmenna. Þegar fjallað er um þær 

aðstæður sem krefjast afskipta kemur hugtakið sérstakur stuðningur þó oft fram. Þau 

ákvæði sem varða hvenær yfirvöldum ber að grípa inn í koma fram í 11. kafla 
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ofangreindra laga. Þau ákvæði sem um ræðir taka til könnunar máls og úrræða utan 

heimils án samþykkis. (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 

2014a; Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). 

155. grein í 27. kafla laganna segir til um hvenær hefja eigi könnun. Þar kemur fram 

að teljist barn þurfa á sérstökum stuðningi að halda skuli hefja könnun. Það á meðal 

annars við ef barn hefur skerta sálræna eða líkamlega getu. Ákvörðun um könnun máls 

skal taka innan 6 virkra daga eftir að tilkynning berst  til félagsþjónustu sveitarfélags. Í 

leiðbeiningum með lögunum segir um 155. grein að sveitarfélagi ber skylda til að kanna 

mál betur þegar upplýsingar sem berast með tilkynningu gefa til kynna að barn eða 

ungmenni þurfi á sérstökum stuðningi að halda (Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014a). Enn fremur skal hefja könnun máls ef það þykir 

augljós hætta á því að heilsufar eða þroski barns verði fyrir skaða. Í því samhengi er 

leyfilegt að kanna mál án samþykkis foreldra eða forráðamanna, eða barns ef svo ber 

undir. Í leiðbeiningum við lögin er fjallað um að könnun er ekki háð samþykki foreldra þó 

að æskilegt sé að um samvinnu við foreldra sé að ræða. Tryggja þarf að forsjáraðilar og 

ungmenni, ef það hefur náð 15 ára aldri, skilji  hvað könnun máls felur í sér. Það hefur 

mikla þýðingu fyrir vinnslu málsins að foreldar og ungmenni skilji um hvað málið varðar 

svo hægt sé að leysa þá erfiðleika sem um ræðir í samvinnu við foreldra og barn eða 

ungmenni. Þrátt fyrir áherslu á samvinnu geta komið upp aðstæður þar sem 

nauðsynlegt er að ráðast í könnun máls eða aðgerðir án samþykkis forsjáraðila 

(Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). Könnun hvað 

varðar heilsufar eða þroska barns fer jafnan fram á stofnun eða með innlögn á sjúkrahús 

t.d. geðdeild. Þegar kemur að niðurstöðum könnunar skal ríkur rökstuðningur vera fyrir 

hendi, sérstaklega hvað varðar afstöðu til þess hvort það þurfi að grípa til aðgerða og 

með hvaða hætti. Einnig skal koma fram í niðurstöðum könnunar hvaða afstöðu börn og 

foreldrar hafa til málsins (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). 

Þegar kemur að því hvenær heimilt er að beita ákvæðum 11. kafla 

félagsþjónustulaganna þarf að horfa sérstaklega til þess hver sé þörf barnsins eða 

ungmennis fyrir sérstakan stuðning með tilliti til skertrar sálrænnar eða líkamlegrar 

getu, sem og ef heilsa og þroski barns eða ungmennis er í hættu. Barnaverndarmál 
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innan danska lagarammans taka til mála þar sem óviðunandi umönnun og 

áhættuhegðun barns eða ungmennis er fyrir hendi. Málin varða einnig þegar brotið er á 

barni eða ungmenni af geranda sem er innan eða utan fjölskyldu, sama hvort gerandinn 

er barn eða fullorðinn (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014b). 

5.2.1   Tilkynningaskylda í Danmörku 

Í dönsku félagsþjónustulögunum er fjallað ítarlega um tilkynningaskyldu. 

Tilkynningaskyldan er skilgreind í sérstökum kafla eða í kafla 27. sem fjallar ekki beint 

um sérstakan stuðning til handa börnum og ungmennum. Fyrst ber að nefna 

tilkynningaskyldu á milli sveitarfélaga sem skilgreind er í 152. grein. Hún felst í því að ef 

fjölskylda með þörf fyrir sérstakan stuðning flytur frá sveitarfélagi, skal tilkynna 

flutninginn til þess sveitarfélags sem fjölskyldan hefur flust búferlum til.  

Tilkynningaskylda starfsmanna opinberrar þjónustu er tilgreind í 153. grein laganna. 

Tilkynningaskyldan felst í því að starfsmenn skulu tilkynna ef þeir verða í vinnu sinni 

varir við að barn eða ungmenni búi við þannig aðbúnað að þörf sé á sérstökum stuðningi 

(Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014a). 

Þrátt fyrir að sérstaklega sé fjallað um tilkynningaskyldu í dönsku 

félagsþjónustulögunum, voru settar sérstakar reglur um tilkynningaskyldu til 

sveitarfélaga. Í reglunum kemur fram að tilkynningaskylda eigi í fyrsta lagi við þegar 

hægt er að rekja vanda barns eða ungmennis til daglegs umhverfis, skóla eða samfélags 

eða aðstæður barns þykja að öðru leyti óviðunandi. Í öðru lagi er tilkynningaskylda fyrir 

hendi ef barn eða ungmenni þarf á stuðningi að halda vegna skertrar andlegrar eða 

líkamlegrar færni. Tilkynningaskyldan nær einnig til þess þegar ekki er raunhæfur 

möguleiki í venjubundinni félagsþjónustu að bæta úr þeim erfiðleikum sem um ræðir, 

m.a. með ráðgjöf og leiðsögn til handa foreldrum og barns eða ungmennis. Til þess að 

útskýra nánar þá er það svo að sveitarfélög veita fjölskyldum, bæði foreldrum og 

börnum og ungmennum almenna fjölskylduráðgjöf samkvæmt 11. grein 

félagsþjónustulaganna. Ef það kemur í ljós í venjubundinni fjölskyldumeðferð að frekari 

þörf sé á stuðningi til handa barni eða ungmenni fer málið í farveg barnaverndar með 

tilliti til 52. greinar félagsþjónustulaganna en hún fjallar um stuðningsúrræði (Guðrún 
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Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 

2014a). 

Í 154. grein félagsþjónustulaganna er fjallað um almenna tilkynningaskyldu sem 

varðar þá sem verða vitni að eða fá vitneskju um að barn eða ungmenni búi við 

óviðunandi aðstæður. Þá er átt við vanrækslu, niðurlægjandi meðferð eða að heilsufari 

og þroska barns eða ungmenni sé hætta búin vegna aðstæðna heima fyrir. Þeir sem fá 

vitneskju hvað þetta varðar ber skylda til þess að tilkynna til félagsþjónustu 

sveitarfélagsins. Enn fremur eru í gildi sérstakar reglur um hröð viðbrögð þegar börn eða 

ungmenni fremja refsiverðan verknað. Helsta áhersluatriðið í reglunum varðar skyldu 

lögreglu til að tilkynna félagsmálayfirvöldum þegar barn eða ungmenni hefur framið sitt 

fyrsta brot (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, ligestilling, integration 

og sociale forhold, 2014a). 

Félagsmálayfirvöld geta einnig með öðrum hætti metið upplýsingar eða tilkynningar 

sem þeim berast. Í leiðbeiningum með félagsþjónustulögunum kemur fram að 

félagsþjónusta sveitarfélags getur hafið könnun máls eftir að foreldrar eða barn eða 

ungmenni hafa leitað eftir sérstökum stuðningi að eigin frumkvæði. Einnig getur 

félagsþjónusta hafið könnun máls samkvæmt 153. grein laganna sem þegar hefur verið 

fjallað um (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014a; 

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014b). 
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6 Úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda á Íslandi 

Barnaverndarlög gera ítarlega grein fyrir þeim úrræðum og ráðstöfunum 

barnaverndarnefndir geta hlutast til um í málsmeðferð barna og fjölskyldna þeirra. 

Þegar kemur að málsmeðferð er hér um að ræða mjög mikilvægt og vandasamt hlutverk 

þegar kemur að því að finna viðeigandi úrræði. Það er vegna þess að stuðningsúrræði og 

þvingunarúrræði eru skilgreind með ólíkum hætti í barnaverndarlögum. Samvinna við 

forsjáraðila er venjulega veruleg hvað stuðningsúrræði varðar en ekki þegar kemur að 

þvingunarúrræðum eins og heiti úrræðanna gefur til kynna. Ráðstöfunum á vegum 

barnaverndarnefnda má skipta í þær sem hægt er að grípa til án úrskurðar og 

ráðstafanir sem krefjast sérstaks úrskurðar barnaverndarnefndar. Mögulegt er að gera 

greinarmun á barnaverndarmálum með því að skilgreina mál þar sem 

stuðningsúrræðum er beitt sem minni háttar, en þar sem þvingunarúrræðum er beitt 

sem meiri háttar barnaverndarmál (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

6.1 Stuðningsúrræði 

Svokölluðum stuðningsúrræðum er beitt í barnaverndarmálum þar sem veittar eru 

ýmiss konar leiðbeiningum og ráðgjöf eða aðstoð við foreldra eða börn. Einnig er um að 

ræða vistunarúrræði sem barnaverndarnefnd getur gripið til með samþykki forsjáraðila 

og eftir atvikum barn sem náð hefur 15 ára aldri. Þegar kemur að stuðningsúrræðum er 

aðeins hægt að beita þeim í samráði við barn og forsjárforeldra við vinnslu mála þeirra. Í 

þessu samhengi hafa barnaverndaryfirvöld yfir umfangsmiklum úrræðum og heimildum 

að ráða til stuðnings fjölskyldum (Davíð Þór Björgvinsson, 1995).  

Óhætt er að ítreka enn og aftur að veita skal viðeigandi aðstoð í samvinnu við 

foreldra og eftir atvikum börnin sjálf, eftir að könnun máls hefur leitt í ljós að úrræða sé 

þörf. Með stuðningsúrræðum og öðrum úrræðum sem hægt er að grípa til samkvæmt 

barnaverndarlögum, í samráði við börn og forsjárforeldra, er að ýmsu að stefna. Fyrst og 

fremst er stefnan með stuðningsúrræðum að barnaverndarmál verði leyst á 

friðsamlegan hátt og ekki þurfi að grípa til beinna þvingunarúrræða t.d. forsjársviptingar 

og vistunar barns á fósturheimili. Þegar kemur að vistunarúrræðum hvað minni háttar 

barnaverndarmál varðar, er verið að vísa til vistunar utan heimilis með samþykki 

forsjárforeldra og þau úrræði ganga lengst hvað stuðningsúrræðin varðar (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995). Hvað þessa  umfjöllun varðar liggur beinast við að fjalla ítarlega um 
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þvingunarúrræði þar sem þau ganga lengra en stuðningsúrræði, hvað varðar vernd 

barna og ungmenna. 

6.2 Þvingunarúrræði 

Þvingunarúrræði ná til þeirra úrræða sem eru án samþykkis foreldra og/eða barns. 

Ákveðin markmið eru með beitingu þvingunarúrræða en þau beinast að því að veita 

barni eða ungmenni stuðning sem brýn þörf er talin á, þó svo að aðilar máls séu því 

andvígir. Aðstæðum getur verið háttað á þann hátt að barn óskar eftir stuðningi en 

foreldrar eru andvígir stuðningi. Einnig getur því verið öfugt farið, þ.e. foreldrar óska 

eftir ákveðnum stuðning eða úrræði en barn sem náð hefur 15 ára aldri veitir ekki  

samþykki. Áður en ráðist er í þvingunarúrræði skulu stuðningsúrræði hafa verið reynd 

áður og ekki hafa borið tilætlaðan árangur. Einnig er heimilt að beita þvingunarúrræðum 

ef máli er háttað þannig að ljóst sé að vægari úrræði dugi ekki til. Í hverju tilfelli fyrir sig 

skal meta hvort vægari úrræði þ.e. stuðningsúrræði geti mætt þörfum barns og tryggt 

hagsmuni þess áður en gripið er til þvingunarúrræða (Barnaverndarstofa, 2011). 

Þvingunarráðstafanir eru skilgreindar í 26.-31. greinum barnaverndarlaga og er 

eingöngu hægt að beita þessum ráðstöfunum með úrskurði barnaverndarnefndar og 

eftir að rétt málsmeðferð hefur átt sér stað. Nokkur úrræði eða ráðstafanir eru þess 

eðlis að ekki er hægt að grípa til þeirra nema að undangengnum dómsúrskurði. Það á við 

um lengri vistun utan heimilis sem barnaverndarnefnd er leyfilegt að úrskurða um, 

samkvæmt 27. grein, og forsjársviptingar. Einnig þarf dómsúrskurð vegna brottvikningar 

heimilismanns út af heimili barns. Þegar kemur að þvingunarúrræðum ganga þau lengst 

allra úrræða til að tryggja viðunandi aðbúnað barna og ungmenna og þar með talið 

vernd þeirra (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

6.2.1 Úrræði án samþykkis foreldra 

Hér er um úrræði samkvæmt 26. grein barnaverndarlaga að ræða en þau fela í sér að  

úrræði samkvæmt 24. og 25. grein hafi ekki borið tilætlaðan árangur eða 

barnaverndarnefnd telur úrræðin ófullnægjandi. Þegar grípa á til þeirra úrræða sem hér 

um ræðir er helst um að ræða að barnaverndarnefnd gengur gegn vilja foreldra með því 

að úrskurða um þau úrræði sem nefndin telur þörf á. Í þessu ákvæði felst að barn býr 

ennþá á heimili sínu en úrræðin sem beitt eru eru að frumkvæði barnaverndarnefndar 

án vilja foreldra eða forráðamanna. Þau úrræði felast meðal annars í eftirliti með 
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heimili, að nefndin gefi foreldrum fyrirmæli um hvernig aðbúnaði barns og umönnun 

skuli háttað t.d. hvað varðar dagvistun eða skóla og læknisþjónustu eða annars konar 

rannsóknir og meðferð. Þó skulu ráðstafanir samkvæmt þessari grein vera með tilliti til 

þarfar hverju sinni og endurskoða skal úrskurði samkvæmt þessu úrræði ekki sjaldnar en 

á sex mánaða fresti (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Þingskjal 403, 2001-2002). 

6.2.2 Úrskurður barnaverndarnefndar um vistun barns utan heimilis 

Ef úrræði samkvæmt 24. og 25. grein barnaverndarlaga hafa ekki skilað tilætluðum 

árangri getur barnaverndarnefnd úrskurðað gegn vilja foreldra og barns 15 ára og eldra 

að barn sé vistað utan heimilis samkvæmt 27. grein barnaverndarlaga. Það felst í því að 

ef barn dvelur ekki hjá foreldrum sínum, getur barnaverndarnefnd úrskurðað að barn 

dvelji á dvalarstað sínum í allt að tvo mánuði. Einnig getur barnaverndarnefnd 

úrskurðað að barn skuli tekið af heimili sínu og vistað annars staðar í allt að tvo mánuði. 

Tveggja mánaða tímabil er metið hæfilega langur tími til þess að meta hagi barns að öllu 

leyti með tilliti til stöðu og þarfa  þess. Á þessu tímabili skal einnig meta hvort barn geti  

snúið aftur til síns heima eða hvort annarra ráðstafana sé þörf. Nefndin tekur þá 

ákvörðun um nauðsynlegar ráðstafanir t.d. fósturvistun eða vistun á heimili eða stofnun, 

jafnvel beitingu annarra úrræða sem eru á vegum ríkis eða sveitarfélaga sem skilgreind 

eru í 13. og 14. kafla barnaverndarlaga. Úrræðum samkvæmt 27. grein er beitt þegar 

tryggja þarf öryggi barns eða ungmennis, framkvæma viðeigandi rannsókn eða þörf er á 

nauðsynlegri meðferð eða aðhlynningu. Þegar átt er við úrræði er verið að vísa til allra 

þeirra úrræða sem í boði eru samkvæmt barnaverndarlögum miðað við þörf barns fyrir 

stuðning. Mögulegt er að kæra úrskurð barnaverndar til héraðsdóms og þarf kæran að 

berast innan fjögurra vikna frá úrskurði. Að kæra úrskurð til héraðsdóms kemur ekki í 

veg fyrir að úrskurður barnaverndar eigi sér stað (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Þingskjal 403,  2001-2002). 

6.2.3 Úrskurður dómstóls um vistun barns utan heimilis 

Samkvæmt 28. grein barnaverndarlaga hafa barnaverndarnefndir heimild til að vista 

barn utan heimilis í ákveðinn tíma, en ef  barnaverndarnefnd telur þörf á lengri vistun 

þarf að bera þá kröfu undir dómsstóla. Í greininni segir að ef  barnaverndarnefnd  kemst 

að þeirri niðurstöðu að lengri vistunar en kemur fram í 27. grein sé þörf, skal 

barnaverndarnefnd bera þá kröfu undir héraðsdóm. Ef dómari staðfestir ákvörðun um 
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lengri vistun leiðir það til þess að foreldrar eða forráðamenn barns séu sviptir rétti til 

þess að ráða persónulegum högum barns eða ungmennis til lengri tíma. Að öllu öðru 

leyti halda foreldrar  þó  lögræði yfir barni sínu og þurfa að standa við þær skyldur sem 

lögræði felur í sér t.d. framfærsluskyldu. Þegar barn er vistað utan heimilis samkvæmt  

28. grein fer ekki fram forsjársvipting eða svipting lögræðis yfir barni. Foreldrar þurfa 

enn að gegna ákveðnum forsjár- eða lögræðisskyldum þó barn eða ungmenni sé vistað 

utan heimilis.  Eins og í 27. grein skal ekki vista barn eða ungmenni utan heimilis lengur 

en þörf krefur en samkvæmt 28. grein getur vistun staðið í allt að 12 mánuði. Ef barn 

eða ungmenni hefur verið vistað samkvæmt 27. grein er það tímabil talið  með í 

dómsúrskurði. Ef upp kemur sú staða að nauðsynlegt sé talið að vistun standi lengur en í 

12 mánuði þarf barnaverndarnefnd að afla dómsúrskurðar á nýjan leik eftir að 

tímabilinu líkur (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Þingskjal 403, 2001-2002). 

6.2.4 Forsjársvipting 

Í 29. grein barnaverndarlaga er fjallað um forsjársviptingu en í henni felst að 

barnaverndarnefnd gerir kröfu fyrir  dómi á þann veg að annað eða báðir foreldrar verði 

sviptir forsjá yfir barni eða börnum sínum. Ákveðin skilyrði fyrir forsjársviptingu eru sett 

fram í barnaverndarlögum en nóg þykir að eitt skilyrðanna sé uppfyllt. Skilyrðin sem um 

ræðir eru í  fyrsta lagi að um alvarlegan misbrest í aðbúnaði barns sé að ræða með tilliti 

til aldurs barns og þroska hvað varðar daglega umönnun, uppeldi eða samskipti barns og 

foreldris eða foreldra. Í öðru lagi er hægt að fara fram á forsjársviptingu ef foreldrar 

tryggja veiku eða fötluðu barni sínu ekki viðeigandi meðferð, þjálfun eða kennslu. Í 

þriðja lagi getur forsjársvipting átt sér stað ef barni er misþyrmt, verður fyrir 

kynferðislegri misnotkun, eða ef barn þarf að þola alvarlega andlega eða líkamlega 

áreitni, ofbeldi eða niðurlægingu innan veggja heimilisins. Fjórða skilyrðið fyrir 

forsjársviptingu sem um ræðir er þegar ljóst þykir að andlegri eða líkamlegri heilsu eða 

þroska barns sé stofnað í hættu vegna vanhæfis foreldra. Vanhæfi foreldra getur verið 

vegna vímuefnaneyslu þeirra, geðrænna vandkvæða, greindarskorts eða foreldrar geta 

stofnað barni í alvarlega hættu eða valdið því alvarlegum skaða með hegðun sinni 

Forsjársvipting getur enn fremur aðeins farið fram ef ljóst þykir að mildarii úrræði duga 

ekki til úrbóta á aðbúnaði barns eða að þau úrræði sem reynd hafa verið reynst 
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árangurslaus. Dómari metur hvort skilyrði til forsjársviptingar séu fyrir hendi og kveður 

upp dóm í samræmi við þau (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Þingskjal 403, 2001-2002). 

6.2.5 Neyðarráðstafanir 

Í 35. grein barnaverndarlaga eru ákvæði um neyðarráðstafanir en þar segir að ef 

nauðsynlegt þykir að grípa til bráðra ráðstafana sem heyra undir barnaverndarnefnd, er 

formanni barnaverndarnefndar eða starfsmanni í hans umboði heimilt að grípa til 

þeirrar ráðstöfunar, án málsmeðferðar fyrir barnaverndarnefnd, sem  skilgreind er í 8. 

kafla laganna. Bráðar ráðstafanir sem heimilt er að grípa til í þessu samhengi eru að 

fjarlægja barn af heimili sínu, kyrrsetja barn á dvalarstað sínum utan heimilis og þess 

háttar. Hér er því um að ræða alvarlegar aðstæður sem geta komið upp og nauðsynlegt 

að grípa til bráðra ráðstafana og hefur formaður barnaverndarnefndar eða starfsmaður í 

umboði hans heimild að taka þá ákvörðun (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Eftir að ráðist 

hefur verið í neyðarráðstöfun þarf málsmeðferð að vera með ákveðnum hætti. Þar má 

nefna að barnaverndarnefnd ber skylda til að taka málið tafarlaust til efnislegrar 

meðferðar. Sú staða getur komið upp að komist verði að niðurstöðu um áframhaldandi 

ráðstöfun í samráði við foreldra eða forráðamenn og þá þarf barnaverndarnefnd ekki að 

úrskurða í málinu. Ef samþykki liggur ekki fyrir og barnaverndarnefnd þarf þar af 

leiðandi að úrskurða í málinu, skal það eiga sér stað innan 14 daga frá því að ákvörðun 

um neyðarráðstöfun var tekin. Þá er um að ræða ráðstöfun samkvæmt 27. grein 

barnaverndarlaga. Neyðarráðstöfun fellur úr gildi ef barnaverndarnefnd úrskurðar ekki í 

málinu innan þessara 14 daga sem nefndir eru í 31. grein.  Hafa þarf í huga að í 

sérstökum neyðartilfellum hefur barnaverndarnefnd eða starfsmenn barnaverndar 

heimild til að fara inn á heimili og fjarlægja barn ef barn er talið í bráðri hættu, þrátt 

fyrir að heimild  til  inngöngu á heimili  samkvæmt 3. mgr. 43. greinar er ekki fyrir hendi. 

Í þeirri málsgrein segir að barnaverndarnefnd eða barnaverndarstarfsmönnum er 

innganga óheimil á heimili barns til að kanna aðstæður þess eða hagi, nema með 

samþykki foreldra eða forráðamanna barns eða með dómsúrskurði. Neyðarráðstafanir 

skilgreinast þar af leiðandi sem sérstaklega alvarlegar aðstæður sem krefjast tafalausra 

aðgerða af hálfu barnaverndarnefnd eða barnaverndarstarfsmanna (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002; Þingskjal 403, 2001-2002). 
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6.2.6 Brottvikning heimilismanns og nálgunarbann 

Hér er um að ræða 37. grein barnaverndarlaga en þar segir að barnaverndarnefnd geti 

gert kröfu um brottvikningu eða nálgunarbann ef hún telur barni vera hætta búin vegna 

hegðunar eða framferðis manns. Með hegðun eða framferði er átt við ofbeldi, ógnanir, 

hótanir, vímuefnaneyslu eða annað alvarlegt athæfi. Krafan nær einnig til þess ef heilsu 

barnshafandi konu er hætta búin sökum hegðunar eða athæfis manns.  Kröfuna um 

brottvikningu eða nálgunarbann þarf að meta fyrir dómi þar sem barnaverndarnefnd 

krefst með henni að viðkomandi manni sé óheimilt að koma á tiltekinn stað eða svæði, 

veita eftirför, heimsækja eða eiga í samskiptum við barn með einhverjum öðrum hætti. 

Einnig er mögulegt að krefjast fyrir dómi að manni  verði óheimilt að dveljast á heimili ef 

sýnt þykir fram á að barni geti liðið vel þar ef manninum er vísað af heimilinu.  Metið er 

fyrir dómi hvort skilyrði fyrir beitingu úrræðisins samkvæmt úrræðinu séu fyrir hendi 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Þingskjal 403, 2001-2002). 

6.2.7 Viðurlög við brotum gegn barni 

Í 98. grein barnaverndarlaga er fjallað um brot umsjáraðila gagnvart barni. Þar segir að 

það varði allt að fimm ára fangelsi ef forsjáraðilar eða aðrir umönnunaraðilar sýna af sér 

háttsemi sem stefnir lífi eða heilsu barns eða ungmennis í hættu. Sú háttsemi sem um 

ræðir eru andlegar eða líkamlegar misþyrmingar, andleg eða líkamleg vanræksla eða að 

barni eða ungmenni er misboðið kynferðislega eða á annan hátt. Þó geta brot 

samkvæmt 99. grein varðað lengri refsingu en fimm ár ef viðurlög eru þyngri samkvæmt 

öðrum lögum og er þá verið að vísa í íslensk hegningarlög (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Í 99. grein er segir að einstaklingur skuli sæta sektum eða fangelsi í allt að þrjú ár ef 

hann beitir barn andlegum eða líkamlegum refsingum, hótar eða ógnar barni eða sýnir 

annars konar vanvirðandi háttsemi sem skaðað getur barn eða ungmenni. Hér er um 

einstaklinga aðra en forsjár- eða umönnunaraðila að ræða. Sekt eða fangelsi í allt að 

fjögur ár liggur við því að hvetja barn eða ungmenni til hegðunar sem stefnir heilsu þess 

og þroska í alvarlega hættu. Þess háttar hegðun er t.d. lögbrot og áfengis- eða 

vímuefnaneysla. Einnig er hér átt við þegar hvatt er til hegðunar barns eða ungmennis 

sem stofnar lífi og heilsu annarra í alvarlega hættu. Að lokum segir í 99. grein að sekt 

eða fangelsi í allt að tvö ár liggi við því að sýna barni eða ungmenni yfirgang, ruddalegt 
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og ósiðlegt athæfi eða að særa barn eða ungmenni eða móðga (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 
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7 Úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda í Danmörku 

Eins og áður hefur komið fram skilgreinist vinnsla barnaverndarmála annars vegar af 

stuðningsúrræðum í samvinnu við forsjáraðila og eftir atvikum  barn og 

þvingunarúrræðum án samvinnu og samþykkis forsjáraðila eða barns. Vinnsla mála skal 

miðast að því að veita stuðning eins fljótt og auðið er svo mögulegt sé að bæta úr þeim 

erfiðleikum eða ástandi sem skilgreinist í tilkynningu til barnaverndarnefndar. 

Málsmeðferð skal miðast að því að reyna að leysa úr málum án þess að grípa þurfi til 

þvingunarúrræða en upp getur komið sú staða að nauðsynlegt er að fjarlægja barn af 

heimili sínu. Fjallað er um stuðningsúrræði í 52. grein dönsku félagsþjónustulaganna og 

tilgangur þeirra er að leysa úr þörf fjölskyldu eða barns eða ungmennis fyrir sérstakan 

stuðning. Þegar kemur að þvingunarráðstöfunum er  fjallað um þær í 58. og 59. grein 

félagsþjónustulaganna og uppfylla þarf ákveðin skilyrði svo réttlætanlegt sé að beita 

þeim. Til að mynda þarf að vera fyrir hendi rökstuddur grunur um að heilsa eða þroski 

barns verði fyrir alvarlegum skaða. Þó er ekki nauðsynlegt að barn hafi orðið fyrir 

alvarlegum skaða áður en gripið er til þvingunarúrræða (Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold, 2014a). Hér verður farið í nánari  umfjöllun um þau 

stuðnings- og þvingunarúrræði sem barnaverndaryfirvöld í  Danmörku hafa yfir að ráða. 

7.1 Stuðningsúrræði 

Þegar kemur að stuðningsúrræðum skal ákveða ráðstafanir samkvæmt 3.  mgr.  52. 

greinar félagsþjónustulaganna. Hér er um að ræða minni háttar barnaverndarmál þar 

sem þörf  er á stuðning sem falist getur í ýmiss  konar leiðbeiningum og ráðgjöf við 

foreldra og börn. Stuðningsúrræðin sem um ræðir geta meðal annars falist í að hafa 

milligöngu um frístunda- eða íþróttaiðkun, fjölskyldumeðferð hjá sálfræðingi eða 

sálfræðimeðferð fyrir barn eða ungmenni eingöngu, tilsjónaraðila, persónulegum 

ráðgjafa eða vistun utan heimilis með samþykki forsjáraðila. Velja skal ráðstafanir sem 

teljast  viðeigandi við lausn þeirra vandamála eða erfiðleika sem upp eru komin. 

Ákvörðunin skal enn fremur vera tekin í samráði og samvinnu við forsjáraðila barns eða 

ungmennis og eftir atvikum barn eða ungmenni sem náð hefur 15 ára aldri. Leitast skal 

eftir samvinnu við börn og ungmenni með tilliti til aldurs og þroska þeirra og leita 

samþykkis barns sem náð hefur 15 ára aldri. Barnaverndaryfirvöld í Danmörku hafa yfir 

umfangsmiklum úrræðum og heimildum að ráða sem gerir þeim kleift að koma börnum 
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og ungmennum til aðstoðar þegar þörf er á sérstökum  stuðningi.  Hafa þarf í huga að 

stuðningsúrræðin skal reyna til fulls áður en ráðist er í frekari og alvarlegri ráðstafanir  

sem þvingunarúrræði fela í sér. (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale 

forhold, 2014a). Rétt eins og í umfjöllun um Ísland er  ítarlegri umfjöllun um 

þvingunarúrræði en stuðningsúrræði, þar sem þvingunarúrræði fela í sér alvarlegri 

íhlutun hvað vernd barna og ungmenna varðar. 

7.2 Þvingunarúrræði 

Barnaverndarnefnd sveitarfélags tekur ákvörðun um hvort nauðsynlegt sé að beita 

þvingunarúrræðum. Nefndin samanstendur af fimm einstaklingum; tveimur 

starfsmönnum félagsþjónustunnar, dómara og tveimur einstaklingum með sálfræði- eða 

geðlæknismenntun. Dómarinn stýrir fundunum og sér til þess að nauðsynleg könnun 

máls hafi farið fram (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 

e.d.). 

Í 58. grein félagsþjónustulaganna er fjallað um minni háttar þvingunaraðferðir. Þar 

kemur meðal annars fram að heimild er til að skipa tilsjónarmann, persónulegan 

ráðgjafa eða gefa fyrirmæli um annars konar væg afskipti án samþykkis foreldra eða 

forráðamanna. Enn fremur kemur fram að þessi svokölluðu vægu þvingunarúrræði geti 

haft mikla þýðingu með tilliti til þarfar barns eða ungmennis fyrir sérstakan stuðning. 

Einnig þegar mögulegt er að ná markmiðum með ráðstöfuninni burtséð frá því að 

samþykki liggur ekki fyrir. Þegar kemur að alvarlegri þvingunarúrræðum er um aðrar 

greinar félagsþjónustulaganna að ræða (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 

sociale forhold, 2014a).  

7.2.1 Vistun utan heimilis án samþykkis 

Heimildir til vistunar barns utan heimilis þegar samþykki foreldra og forráðamanna eða 

barns yfir 15 ára aldri liggur ekki fyrir, eru skilgreindar í 58. grein. Það á við þegar sýnt er 

fram á að sú aðstoð sem veitt hefur verið á heimili dugar ekki til við úrlausn málsins. Í 

greininni er farið yfir hvaða aðstæður þurfa að vera fyrir hendi ef heimila á vistun utan 

heimilis. Aðstæðurnar taka til þess ef augljós hætta þykir á að heilsa eða þroski barns 

eða ungmennis hljóti alvarlegan skaða vegna þess að umönnun eða meðferð á barni 

þykir ófullnægjandi eða að barn eða ungmenni verður fyrir ofbeldi eða öðru alvarlegu 

athæfi. Einnig er um að ræða ofneysluvanda, afbrotahegðun eða önnur alvarleg 
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hegðunarvandamál barns eða ungmennis, sem og annan hegðunar- eða aðlögunarvanda 

sem ekki er skilgreindur. Því er um alvarlegan misbrest í aðbúnaði barns eða ungmennis 

að ræða sem ekki er unnt að komast fyrir með öðrum  úrræðum s.s. stuðningsúrræðum 

eða vægari þvingunaraðgerðum (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2004; Ministeriet for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold, 2014a). 

Þegar upp  koma aðstæður þar sem brýn þörf er á að fjarlægja barn strax og vista 

utan heimilis er um neyðarráðstafanir að ræða. Ef aðstæður barns eða ungmennis eru 

svo alvarlegar að ekki gefst tími til að leggja málið fyrir barnaverndarnefnd, er leyfilegt 

að leita til formanns eða varaformanns til að taka ákvörðun um neyðarráðstöfun. Þegar 

um neyðarráðstafanir hafa átt sér stað skal kynna málið fyrir barnaverndarnefnd eins  

fljótt og kostur er svo málið fái rétta meðferð samkvæmt lögum. Forsjáraðilar  barns og 

ungmenni sem náð hefur 15 ára aldri, skulu fá skriflega tilkynningu innan 24 tíma eftir 

framkvæmd neyðarráðstöfunar sem tilgreinir ástæður og rökstuðning fyrir henni.  Í 

tilkynningunni skulu enn fremur vera upplýsingar um umgengnisrétt og greint  skal frá 

rétti málsaðila til gjaldfrjálsrar lögfræðiaðstoðar í þessum efnum (Ministeriet for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold, e.d.) 

7.2.2 Önnur þvingunarúrræði 

Þvingunarúrræði ná einnig til þess ef foreldrar eða forráðamenn hafa ekki sinnt því að 

leita læknisaðstoðar vegna veikinda eða fötlunar barna sinna. Ef ætla má að barn eða 

ungmenni þurfi á nauðsynlegri læknisaðstoð að halda er samkvæmt 63. grein 

félagsþjónustulaganna starfsmönnum sveitarfélaga heimilt að leita læknismeðferðar 

fyrir barnið án samþykkis forsjáraðila. Félagsþjónusta eða starfsmenn sveitarfélaga í 

Danmörku hafa lagalega heimild samkvæmt 63. grein til aðgangs á heimili forsjáraðila til 

að kanna aðstæður barns eða ungmennis. Starfsmenn geta þannig farið og fjarlægt barn 

eða ungmenni af heimili sínu ef sýnt þykir fram á að heilsu eða þroska þess sé stefnt  í 

alvarlega hættu. Einnig hafa starfsmenn leyfi til inngöngu á heimili ef foreldrar hafa 

unnið gegn mildari stuðningsúrræðum t.d. stuðningi inn á heimili, tilsjónaraðila 

meinaður aðgangur og svo framvegis. Starfsmenn barnaverndar hafa þannig krafist 

inngöngu á heimili fyrir hönd stuðningsaðilans sem átti að hafa með höndum stuðning á 

heimili (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014a). Þegar 

kemur að forsjársviptingu er ekki miklar upplýsingar að hafa úr dönskum lögum en þó 
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kemur fram í forsjárlögum að foreldri geti misst forræði yfir barni sínu ef það beitir barn 

sitt líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Upp getur komist um líkamlegt eða 

kynferðislegt ofbeldi þegar barn fer á slysavarðstofu eða með öðrum hætti, t.d. 

tilkynningum til félagsþjónustu (Social-, børne- og integrationsministeriet, 2012). 

7.2.3 Viðurlög við brotum gegn barni 

Í dönskum forsjárlögum kemur fram að foreldrar  skuli vernda barn sitt fyrir andlegu eða 

líkamlegu ofbeldi. Börn eiga rétt á að alast upp við umhyggju og öryggi og meðhöndla 

skal barn með virðingu fyrir persónu þess. Börn skulu jafnframt ekki sæta líkamlegum 

refsingum eða annarri niðurlægjandi meðferð (Social-, børne- og 

integrationsministeriet, 2012). Þessi ákvæði í dönskum forsjárlögum svipar til 

sambærilegra ákvæða í íslenskum barnalögum. Ofbeldi foreldra í garð barna sinna er 

refsivert athæfi samkvæmt dönskum hegningarlögum. Eftir því sem börnin eru yngri því 

alvarlegra þykir að beita þau ofbeldi en refsiramminn er skilgreindur í 244., 245. og 246. 

grein danskra hegningarlaga. Ekki er um sérstaklega skilgreind ákvæði í dönskum 

félagsþjónustulögum eða hegningarlögum sem taka sérstaklega til viðurlaga við ofbeldi 

gegn börnum, líkt og gert er í íslenskum barnaverndarlögum. Rannsókn á sakargiftum 

byrjar þó með könnun máls á vegum barnaverndaryfirvalda sem fjallað er um í 50. og 

52. grein í dönskum félagsþjónustulögum.  (Socialstyrelsen, e.d.). 

Í 244. grein danskra hegningarlaga segir að sá sem beitir ofbeldi eða ræðst að 

einstaklingi með öðrum hætti skulu sæta sektum eða fangelsisvist í allt að þrjú ár. Í 245. 

grein segir að sá sem fremur sérstaklega alvarlega líkamsárás eða beitir alvarlegri 

misnotkun, skal sæta fangelsisvist í allt að sex ár. Ef líkamsárásin eða misnotkunin veldur 

þolanda alvarlegum skaða á sál eða líkama verður refsingin fyrir verknaðinn harðari. Ef 

einstaklingur veldur öðrum líkamlegu eða andlegu heilsutjóni á annan hátt en hér hefur 

verið nefnt, varðar það fangelsisvist að allt að sex árum. Í 245. grein danskra 

hegningarlaga er einnig fjallað sérstaklega um umskurð stúlkna en þar segir að sá sem 

með einum eða öðrum hætti fjarlægir hluta af eða allan hluta ytri kynfæra stúlkna, skuli 

sæta fangelsisvist að allt að sex árum. Ef líkamsárás sem skilgreind er í 245. grein er svo 

alvarleg að hún hefur valdið þolanda alvarlegu heilsutjóni eða dauða eða aðstæður 

verknaðarins þykja sérlega alvarlegar, getur það varðað allt að 10 ára fangelsi 

(Justitsministeriet, 2013).  
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8   Niðurstöður 

Markmið barnaverndarlaga á Íslandi og barnaverndarhluta dönsku 

félagsþjónustulaganna eru þau sömu. Þau felast í því að tryggja að börn alist upp við 

viðunandi uppvaxtarskilyrði og að styðja við forsjáraðila í uppeldishlutverki sínu. Þegar 

kemur að því hvenær hefja skal afskipti eru fyrirmæli laga í báðum löndum mjög lík. Í 

íslenskum barnaverndarlögum er eins og áður hefur komið fram, skýrt kveðið á um að 

það sé réttur barna að alast upp við viðunandi uppeldisaðstæður og börn og ungmenni 

eiga þar af leiðandi rétt á sérstakri vernd og umönnun ef upp kemur misbrestur í 

aðbúnaði þeirra. Ef börn alast upp við óviðunandi aðstæður, stofna lífi sínu eða þroska í 

hættu, eiga þau að fá nauðsynlega aðstoð frá barnaverndaryfirvöldum. Þegar andlegri 

eða líkamlegri heilsu eða þroska barns er stefnt í hættu er verið að fjalla um vanrækslu, 

ofbeldi, vanhæfni eða framferði foreldra er óviðunandi. Einnig er verið að vísa í áreitni 

eða ofbeldi af höndum annarra en foreldra og ef börn eða ungmenni stofna eigin heilsu í 

hættu. Í dönskum félagsþjónustulögum kemur fram að beita skal ákvæðum 

barnaverndarhluta laganna með tilliti til þarfar barns eða ungmennis fyrir sérstakan 

stuðning hvað varðar skerta sálræna eða líkamlega getu, sem og ef heilsa og þroski 

barns eða ungmennis er í hættu. Barnaverndarmál í Danmörku eru vegna óviðunandi 

umönnunar forsjáraðila, áhættuhegðunar barns eða ungmennis eða ef brotið er gegn 

þeim af geranda sem er innan eða utan fjölskyldu, óháð því hvort gerandi er barn eða 

fullorðinn. Enn fremur skilgreinast óviðunandi aðstæður af vanrækslu, andlegu eða 

líkamlegu ofbeldi og áhættuhegðun, líkt og á Íslandi. 

Ákvæði sem varða tilkynningaskyldu eru samsvarandi í íslenskum og dönskum 

lögum. Þar má nefna að bæði lönd skylda barnaverndarnefndir til að tilkynna flutning 

fjölskyldu til annars sveitarfélags á meðan málsmeðferð stendur. Einnig hafa bæði lönd 

ákvæði sem skylda almenning til að tilkynna ef einstaklingar verða varir við misbrest í 

aðbúnaði barna. Einnig hafa bæði lönd ákvæði sem skylda opinbera starfsmenn s.s. 

lækna og starfsmenn skóla til að tilkynna misbrest eða óviðunandi aðbúnað barns eða 

ungmennis til sveitarfélags. Ísland hefur þó sérstakt ákvæði sem skyldar lögreglu til að 

tilkynna til barnaverndar ef hún hefur mál barns eða ungmennis til meðferðar hjá sér, 

eða hefur til meðferðar mál þar sem brotið hefur verið gegn barni á einn eða annan 

hátt. Í Danmörku er kveðið sérstaklega á um hröð viðbrögð þegar brot barns eða brot 
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gegn barni á í hlut. Þegar kemur að tilkynningaskyldu lögreglu er hún ekki eins skýrt 

afmörkuð og á Íslandi en þó ber lögreglu að tilkynna til barnaverndar sveitarfélags þegar 

barn eða ungmenni hefur framið sitt fyrsta brot. Þegar kemur að ákvæðum um 

tilkynningaskyldu er þau að finna innan barnaverndarlaga á Íslandi en í Danmörku er 

þau ákvæði að finna í sérstökum kafla innan félagsþjónustulaga en ekki innan kaflans 

um sérstakan stuðning til handa börnum og ungmennum. 

Við málsmeðferð á Íslandi og Danmörku er um sömu áherslur að ræða. Þegar kemur 

að málsmeðferð hjá almennri félagsþjónustu er lögð áhersla á að einstaklingar og 

fjölskyldur hafa leitað sjálf eftir aðstoð og öll ákvarðanataka grundvallast af 

sjálfsákvörðunarrétti málsaðila. Varðandi barnaverndarmál er um annað að ræða þar 

sem í báðum löndum er oft um að ræða tilkynningar frá öðrum aðilum en barni eða 

forsjáraðilum þess. Ekki er hægt að byggja málsmeðferð í barnaverndamálum eingöngu 

á sjálfsákvörðunarrétti en rík áhersla er lögð í báðum löndum að leitast eftir samvinnu 

við barn og forsjáraðila eftir fremsta megni. Málsmeðferð einkennist ennfremur bæði á 

Íslandi og í Danmörku á því að beita fyrst vægari úrræðum, svokölluðum 

stuðningsúrræðum, í samráði við barn og forsjáraðila, áður en ráðist er í alvarlegri 

aðgerðir. Í báðum löndum þarf ákvarðanataka um þvingunaraðgerðir að fara fram fyrir 

barnaverndarnefnd, nema um neyðarráðstafanir er að ræða, en þá er heimilt að grípa 

strax til aðgerða og kynna málið fyrir barnaverndarnefnd síðar. Enn fremur er skylda í 

báðum löndum að málsmeðferð sé unnin á ákveðinn og skipulagðan hátt frá upphafi til 

enda. 

Þegar kemur að stuðningsúrræðum er sömuleiðis um lík úrræði að ræða á Íslandi og 

í Danmörku. Stuðningsúrræðin einkennast fyrst og fremst af ráðgjöf og stuðningi við 

börn, ungmenni og forsjáraðila. Einnig er um að ræða stuðning á heimili t.d. í formi 

tilsjónaraðila eða persónulegs ráðgjafa. Loks er hægt að vista barn utan heimilis með 

samþykki forsjáraðila og ungmennis sem náð hefur 15 ára aldri. Hvað þvingunarrúrræði 

er um margt líkt en einnig er ýmislegt sem er ólíkt á milli Íslands og Danmerkur. Vægar 

þvingunaraðgerðir eru þær sömu í báðum löndum en þær einkennast af stuðningi inn á 

heimili án samþykkis forsjáraðila og þá er t.d. um að ræða tilsjón eða persónulegan 

ráðgjafa. Alvarlegri þvingunaraðgerðir eru þær sömu hvað varðar vistun utan heimilis án 

samþykkis barns eða forsjáraðila. Þegar kemur að neyðarráðstöfunum í Danmörku er 
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það fellt undir ákvæðið sem fjallar um þvingunarráðstafanir en á Íslandi er það skýrt 

afmarkað og sérsakt úrræði þó það falli almennt undir þvingunarúrræði. Á Íslandi eru 

sérstök ákvæði hvað varðar brottvikningu heimilismanns og forsjársviptingu en í dönsku 

félagþjónustulögunum er þessi ákvæði ekki að finna. Hvað forsjársviptingu varðar er 

fjallað um hana í dönskum forsjárlögum og er hægt að svipta foreldri forsjá yfir barni 

sínu ef það beitir barn sitt líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. 

Í íslenskum barnaverndalögum og barnalögum kemur skýrt fram að börn eiga rétt á 

að alast upp við umhyggju og öryggi  og án ofbeldis. Enn fremur er foreldrum óheimilt 

að leggja hendur á barn sitt. Í barnaverndarlögum eru skýr ákvæði um viðurlög við því 

að beita barn ofbeldi. Ákvæðin skiptast eftir því hvort foreldrar eru að beita börn sín 

ofbeldi eða hvort aðrir fjölskyldumeðlimir eða ókunnugir beita barn ofbeldi. Í dönskum 

forsjárlögum kemur einnig fram að börn eiga rétt á að alast upp við umhyggju og öryggi 

og án ofbeldis. Enn fremur kemur fram í forsjárlögum að foreldrum er óheimilt að beita 

börn sín ofbeldi og er það refsivert athæfi og viðurlög við því skilgreinast í dönskum 

hegningarlögum. Munur á milli landanna hvað þetta varðar er að í íslenskum 

barnaverndarlögum eru sérstök viðurlög við ofbeldi gegn börnum og önnur lög eiga ekki 

við nema brotið sé það alvarlegt að önnur lög t.d. hegningarlög gangi framar. Í dönskum 

félagsþjónustulögum er ekki fjallað um viðurlög, heldur eru þau skilgreind í dönskum 

hegningarlögum. Þó er ekki fjallað sérstaklega um ofbeldi gegn börnum í dönskum 

hegningarlögum, en fjallað er almennt um ofbeldisverk af ýmsu tagi. Þó er ólíkt með 

löndunum að sérstaklega er fjallað um umskurð stúlkubarna í dönskum hegningarlögum 

en það sama er ekki að finna í íslenskum barnaverndarlögum.  

Í inngangi þessarar ritgerðar kom fram að leitað yrði svara við spurningunum 

hvernig  íslensk og dönsk löggjöf stuðlar að því að vernda börn og ungmenni sem og  

hverjar væru aðaláherslur í löggjöf þessara landa í þeim efnum?  

Á Íslandi og í Danmörku hefur verið lögð áratuga vinna í að þróa umfangsmikla 

löggjöf sem stuðlar að því að börn og ungmenni alast upp við viðunandi uppeldisskilyrði. 

Rík áhersla er lögð á í löggjöf beggja landa að vernda börn fyrir hvers konar vanrækslu 

og ofbeldi. Þegar um misbrest í aðbúnaði þeirra er að ræða eða óviðunandi 

uppeldisskilyrði er að finna ítarlega útlistun á úrræðum í löggjöf beggja landa. 

Lagaheimildir eru skýrar hvað varðar aðgerðir til verndar börnum þegar samþykki 
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forsjáraðila liggur ekki fyrir. Hagsmunir barna og ungmenna eru hafðir að leiðarljósi í 

báðum löndum og hagsmunir forsjáraðila lagðir til hliðar þegar nauðsyn þykir. Í báðum 

löndum er þó reynt eftir fremsta megni að ná fram samvinnu við forsjáraðila og eftir 

atvikum börn, með það að markmiði að auka líkur á árangursríkri niðurstöðu. Einnig eru 

skýr viðurlög íslenskum og dönskum lögum hvað varðar refsiramma þegar brotið hefur 

verið gegn barni með ýmsum hætti. Því má segja að íslensk og dönsk löggjöf stuðli með 

ítarlegum hætti að vernd barna og ungmenna og reyni þar með að tryggja að börn alist 

upp við viðunandi uppeldisskilyrði. 
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9   Lokaorð 

Börn og ungmenni eiga rétt á að alast upp við umhyggju og öryggi  og án ofbeldis. Það 

hljóta flestir að vera sammála um. Í ritgerðinni hefur verið fjallað nokkuð ítarlega um 

úrræði sem standa börnum sem alast upp við slæman aðbúnað eða ofbeldi til boða. 

Þrátt fyrir að lög og reglur er varðar vernd og aðbúnað og barna séu stöðugt til 

endurskoðunar, þá eru ástæður þess að sett eru lög og reglur hvað þetta varðar sem eru 

sérstaklega umhugsunarverðar. Ofbeldi gegn börnum fylgir börnunum allt þeirra líf með 

einum eða öðrum hætti. Hluti barna sem fæðast á þessu ári og því næsta eða eftir 10 ár 

mun verða beitt ofbeldi eða alast upp við slæman aðbúnað og það svíður að hugsa til 

þess. Vitaskuld höfum við sett lög og reglur þar sem viðurlög við ofbeldi gegn börnum 

eru til umfjöllunar og þar sem nálgast má úrræði sem hægt er að beita. Ætla má að þau 

úrræði sem í boði eru til verndar börnum og ungmennum reynist gagnleg eftir að upp 

hefur komist um vanrækslu eða ofbeldi. Flest úrræðanna taka til aðgerða sem grípa skal 

til eftir að barn hefur verið vanrækt eða beitt ofbeldi. Vegna þeirrar staðreyndar standa 

eftir mjög áleitnar spurningar í huga mínum að lokinni vinnu við gerð þessarar ritgerðar. 

Hvers vegna er heilsu og þroska barna og ungmenna stefnt í hættu? Hvers vegna eru 

börn og ungmenni beitt ofbeldi?  

 

 

____________________________________ 

Sandra Mjöll Aradóttir 
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