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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar snýr að breytingum á barnalögum nr.76/2003, sem 

tóku gildi 1. janúar 2013. Sérstaklega verður fjallað um 74. gr. laganna um álitsumleitan. 

Þar kemur fram að sýslumaður geti leitað liðsinnis sérfræðings í málefnum barna á öllum 

stigum máls og falið honum að kynna sér viðhorf barns og/eða foreldris og gefa skýrslu 

um það.  

Markmið með rannsókninni var að kanna hver væri menntun sérfræðings í 

málefnum barna sem starfar samkvæmt 74. gr. barnalaga nr.76/2003. Einnig var 

markmiðið að skoða með hvaða hætti breytingum á barnalögum 76/2003 sem tóku gildi 

1. janúar 2013 hefur verið framfylgt hjá sýslumannsembættum landsins.  

Til að fá svör við rannsóknarspurningunum var leitað til allra sýslumannsembætta á 

landinu. Rannsóknin fór fram á haustmánuðum 2014 og var notuð eigindleg 

rannsóknaraðferð. Gagnaöflun fór fram með símaviðtölum og fengust svör frá 23 

embættum af 24. Notast var við viðtalsvísi sem þátttakendur fengu sendan með 

kynningarbréfi um rannsóknina. Fyrstu niðurstöður úr viðtölum við sýslumenn gáfu 

vísbendingu um að framkvæmd 74. gr. barnalaga væri mismunandi eftir embættum. 

Voru því  tekin viðtöl við þrjá fagaðila sem sinna starfi sérfræðings í málefnum barna í 

þeim tilgangi að varpa ljósi á framkvæmd starfsins.  

Niðurstöður sýna fram á að sá fagaðili sem oftast er leitað til sem sérfræðings í 

málefnum barna hefur menntun sem félagsráðgjafi eða sálfræðingur. Einnig sýna 

niðurstöður fram á ósamræmi milli sýslumannsembætta er kemur að framkvæmd 

þjónustu samkvæmt barnalögum.  
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Abstract 

The subject matter of this research is the change on the Children Rights Law Nr.76/2003 

that entered into force on the 1st of January 2013. The research will especially deal with 

article 74 of the mentioned law.  The article states that a district commissioner can search 

for an expert´s assistance concerning issues involving children and entrust him with the 

task of hearing the opinion of a child and/or parents and write a report on the matter. 

The main goal of the study was to find out the education level of the individuals 

who work in accordance with article nr. 74 of the Children Rights Law Nr. 76/2003.  It 

was as well the aim to investigate in what way the changes of the Children Rights Law 

76/2003 which came into force on the 1st of January 2003 have been implemented at 

the offices of the district commissioners. 

The researcher contacted all commissioners in Iceland.  The research took place in 

autumn 2014.  A qualitative research method was used.  The  data was collected 

through interviews over telephone, 23 of 24 commissioners did answer.  The 

participants were sent an interview guide as well as an information letter.  The first 

results did show an indication that the implementation of article 74 was dissimilar 

within the offices  of commissioners.  Three experts in the field of childrens care were 

thus interviewed to shed light on the practice of the professionals. 

The results indicate that a social worker or a psychologist are those most often 

contacted as experts in matters concerning children.  The results do also indicate a 

nonconformity between the offices of commissioners regarding the services to be 

enforced in accordance with the Children Rights Law. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er metið til 30 eininga og er lagt fram til meistaragráðu í félagsráðgjöf 

til starfsréttinda, við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands haustönn 2014.  

Verkefni þetta var unnið undir leiðsögn Unnar Valgerðar Ingólfsdóttur, aðjúnkt við 

Háskóla Íslands og kann höfundur henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning.  

Höfundur þakkar sýslumönnum, fulltrúum þeirra og sérfræðingum í málefnum 

barna fyrir þátttökuna í rannsókninni.  

Eiginmanni mínum og börnum er ég þakklát fyrir hjálpina, skilninginn, stuðninginn 

og hvatninguna.  
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1 Inngangur  

Breytingar á barnalögum nr.76/2003, með síðari breytingum, tóku gildi þann 1. janúar 

2013 með lögum nr. 61/2012. Fól lagasetningin ýmsar jákvæðar breytingar í för með sér, 

hvað varðar réttarstöðu barns við meðferð máls sem það varðar. Ein af þeim breytingum 

felur í sér álitsumleitan samkvæmt 74.gr. laganna, það er að í núgildandi lögum hefur 

sýslumaður heimild til að leita liðsinnis sérfræðings í málefnum barna sem getur talað við 

barnið og gefið síðan skýrslu um viðhorf þess og hvað sé barninu fyrir bestu. Einnig hefur 

það verið lögfest í barnalögum að foreldrum er nú skylt að leita sátta áður en til úrskurðar 

kemur í forsjár- og umgengnismálum hjá sýslumanni.  

Markmið með rannsókninni var að kanna hver væri menntun sérfræðings í málefnum 

barna sem starfar samkvæmt 74. gr. barnalaga nr.76/2003. Einnig var markmiðið að 

skoða með hvaða hætti breytingum á barnalögum 76/2003 sem tóku gildi 1. janúar 2013 

hefur verið framfylgt hjá sýslumannsembættum landsins.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um upphaf barnalaga og farið yfir feril breytinga á 

lögum nr.76/2003 á Alþingi. Umfjöllunin kemur til með að lýsa auknum rétti barna í 

málum sem þau varða. Í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar er litið til kenninga á sviði 

fjölskyldufræða í félagsráðgjöf. Fjallað verður sérstaklega um sérfræðing í málefnum 

barna og leitað svara um hver menntun þess fagaðila sé  sem sinnir hlutverki 

sérfræðingsins. Einnig verður fjallað um hlutverk sáttamanns og skilin milli hans og 

sérfræðings í málefnum barna. Í umfjöllun um sáttameðferð verður litið til hinna 

Norðurlandanna og framkvæmd laganna skoðuð með tilliti til sáttameðferðar og 

skilnaðarráðgjafar. 

Í reglum sem innanríkisráðuneytið gaf út stuttu eftir lagabreytingarnar, kemur fram 

að sérfræðiráðgjöf sé veitt af hálfu starfsmanns sýslumanns sem er sérfræðingur í 

málefnum barna. Þó er sýslumönnum heimilt að gera sérstaka samninga við aðra 

sérfræðinga í málefnum barna um að sinna sérfræðiráðgjöf ef þörf krefur. Í reglunum 

segir til um hæfi sérfræðings og framkvæmd sérfræðiráðgjafarinnar og að sá teljist 

sérfræðingur í málefnum barna sem hefur nauðsynlega menntun og þekkingu á þörfum 

þeirra og stöðu foreldra (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a).   
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Lagt var upp með þá tilgátu að munur væri á framkvæmd barnalaga eftir landshlutum 

í kjölfar breytinganna frá 1. janúar 2013. Hvort framkvæmdin sé háð aðgengi embætta að 

fagaðilum og hvort jafnræðis sé gætt í þjónustu eftir landshlutum. Er sú tilgáta sett fram 

í tengslum við reynslu rannsakanda af barnaverndarstarfi og upplifun hans á gildistöku 

laganna. Sú spurning kom óneitanlega upp í huga rannsakanda hvort breytingarnar hafi 

verið hugsaðar út frá embættum höfuðborgarsvæðisins eingöngu en minni embættin á 

landsbyggðinni hafi þurft að þróa framkvæmd laganna upp á eigin spýtur.   

Í rannsókn þessari var leitað eftir þátttöku allra sýslumannsembætta á landinu. 

Sýslumannsembættin eru nú 24 talsins en samþykkt hefur verið á Alþingi að þeim muni 

fækka í níu í ársbyrjun 2015. Var því mikilvægt að hafa í huga hvaða áhrif fækkunin gæti 

haft á vinnslu forsjár- og umgengnismála hjá embættunum og hvert viðhorf þátttakenda 

er til hennar.  

Með markmið rannsóknarinnar í huga voru þátttakendur spurðir hver menntun þess 

fagaðila væri sem embættið leitaði til sem sérfræðings í málefnum barna. Ef 

sérfræðingurinn er ekki starfandi innan embættis var spurt hvað réði því til hvaða 

sérfræðings væri leitað og hvort ávallt væri leitað til sama sérfræðings.  

Til að varpa ljósi á framkvæmd laganna, hvað varðar hlutverk sérfræðings í málefnum 

barna, voru tekin viðtöl við starfandi sérfræðinga í málefnum barna. Telur rannsakandi að 

viðhorf sérfræðinganna til framkvæmdar á lögunum sé mikilvægt í ljósi fyrirhugaðrar 

fækkunar embættanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar geta haft hagnýtt gildi fyrir stjórnsýsluna sem fer með 

framkvæmd barnalaga, sér í lagi vegna fyrirhugaðrar fækkunar sýslumannsembætta. 

Telur rannsakandi því mikilvægt að varpa ljósi á viðhorf sýslumanna eða fulltrúa þeirra til 

lagabreytinganna og hvaða áhrif breytingarnar hafa haft á vinnslu mála hjá embættinu.  

Niðustöður sýna fram á töluverðan mun á starfi sérfræðings í málefnum barna á 

landsbyggðinni annars vegar og höfuðborgarsvæðinu hinsvegar. Munurinn liggur að miklu 

leyti í málafjölda hvers sýslumannsembættis en einnig er aðgengi embætta að 

sérfræðingum í málefnum barna, mismunandi eftir landshlutum.  Menntun sérfræðings í 

málefnum barna sem ýmist starfa innan sýslumannsembættis eða leitað er til, virðist þó 
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einskorðast við félagsráðgjafarmenntun annars vegar og sálfræðimenntun hinsvegar.    
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður farið yfir þróun barnalaga á Íslandi og helstu breytingar er snúa að 

réttindum barna til að tjá sig um mál sem þau varða. Einkum verður fjallað um breytingar á 

barnalögum sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað verður um kenningar er snúa að viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

2.1 Barnalög á Íslandi  

Fyrstu heildstæðu barnalögin sem tóku gildi á Íslandi eru frá 1. janúar 1982. Var þar meðal 

annars kveðið á um að úrskurða skyldi í forsjár- og umgengnismálum með hagsmuni barnsins 

að leiðarljósi. Var tekið fram í lögunum að foreldrar skyldu hafa samráð við börnin sín áður en 

persónulegum málefnum þeirra væri ráðið til lykta. Hinsvegar bar stjórnvöldum engin skylda 

að veita barni rétt til að tjá sig um málefni þess. Höfðu foreldarnir því valdið um hvort barnið 

fengi að tjá  sig um málefni sem það varðaði (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Með setningu barnalaga nr.20/1992 sem tóku gildi 1. júlí sama ár, var í fyrsta skipti 

lögbundið að veita barni, sem náð hafði 12 ára aldri, kost á að tjá sig um forsjár- eða 

umgengnismál sem það varðaði (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Réttindastaða barna tók enn meiri framförum með barnalögum nr.18/2001 en þá var 

aðilum forsjár-og umgengnismála í fyrsta sinn boðið uppá sérfræðiráðgjöf til að leysa úr 

ágreiningi sínum. Í sömu lögum var einnig að finna þá skyldu sýslumanna að bjóða barni, sem 

náð hafði 12 ára aldri, sérfræðiráðgjöf. Heimilt var að bjóða yngri börnum slíka ráðgjöf ef 

sýslumenn töldu það þjóna hagsmunum barnanna. Með þessum breytingum varð réttarstaða 

barna mun sterkari en áður í forsjár- og umgengnismálum. Í fyrsta sinn höfðu börnin rétt til að 

tjá sig óháð afstöðu foreldranna til þess (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Frumvarp til barnalaga nr.76/2003 var lagt fyrir á Alþingi á 128. löggjafarþingi 2002-2003. 

Fjölmörg nýmæli voru í lögunum sem meðal annars snéru að tjáningarétti barna í forsjár- og 

umgengnismálum. Má þar helst nefna rétt barna yngri en 12 ára til að tjá sig um mál, en miða 

skyldi við þroska  og getu til að tjá sig frekar en aldur barnsins. Heimild var í lögunum að skipa 

barni tilsjónarmann til að vera því til stuðnings við meðferð máls og einnig hafði sýslumaður 

heimild til að leita liðsinnis barnaverndar til álitsgjafar um hvað væri barni fyrir bestu í forsjár- 

og umgengnismálum (Þingskjal 181, 2002-2003).   
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Ein af þeim breytingum sem tók gildi með lögum nr.61/2012 um breytingu á barnalögum 

nr.76/2003, með síðari breytingum,  snéri að heimild sýslumanna til að leita liðsinni 

barnaverndarnefndar varðandi álitsgjöf um hvað barni væri fyrir bestu í forsjár- og 

umgengnismálum. Í núgildandi lögum nr.76/2003 kveður 74. gr. laganna á um að:  

Sýslumaður getur á öllum stigum máls leitað liðsinnis sérfræðings í málefnum barna. 

Sýslumaður getur m.a. falið sérfræðingi að kynna sér viðhorf barns eða foreldris og gefa 

skýrslu um það. Þá getur sýslumaður falið sérfæðingi að gefa umsögn um tiltekin álitaefni 

þegar ástæða þykir til og getur mælt svo fyrir að sérfræðingur hafi í þessu skyni heimild til 

að afla gagna skv. 3. mgr. 72.gr. 

Sýslumaður hefur því ekki lengur heimild til að leita liðsinnis barnaverndar þegar leita þarf 

álits barns og gefa skýrslu um hvað sé barni fyrir bestu í tilteknum málum.  

Í ferli frumvarps til breytinga á fyrrgreindum lögum var sifjalaganefnd falið að fjalla um 

frumvarpið og leitaði nefndin álits hjá fagaðilum sem starfa að málefnum barna. Fram kemur 

að Barnaverndarstofa hafi gagnrýnt lögin eins og þau voru fyrir, það er að sýslumaður gæti 

leitað liðsinnis hjá barnaverndarefnd en sifjalaganefnd taldi að það stæði engum nær en 

barnaverndarnefndum að veita umsagnir í slíkum málum (Þingskjal 181, 2002-2003).   

2.1.1 Framgangur og framkvæmd lagabreytinga 

Breytingar sem urðu til með lögum nr.61/2012 sem fjalla um breytingar á barnalögum nr. 

76/2003, höfðu áhrif á réttindi barna í málefnum sem þau varða. Hafði það einnig áhrif á  

breytingar á verkefnum sýslumanna þar sem meðal annars eru nýmæli varðandi skyldu 

foreldra að gangast undir sáttameðferð skv.33. gr. a. barnalaga. Einnig varð sú breyting gerð á 

74.gr. laganna, eins og fyrr segir, að sýslumaður getur á öllum stigum máls leitað liðsinnis 

sérfræðings í málefnum barna en áður hafði sýslumaður heimild til að leita liðsinnis 

barnaverndar í umdæmi barns, til að kynna sér viðhorf barns í máli sem það varðar (Barnalög 

76/2003).  

Árið 1999 fól dómsmálaráðherra sifjalaganefnd, sem skipuð var Páli Hreinssyni, prófessor 

við lagadeild Háskóla Íslands, Drífu Pálsdóttur, skrifstofustjóra í dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu, og Valborgu Þ. Snævarr hæstaréttarlögmanni,  að endurskoða 

þágildandi barnalög. Nefndinni til aðstoðar var Jóhanna Gunnarsdóttir, lögfræðingur í dóms- 

og kirkjumálaráðuneytinu og ritari var Kristrún Kristinsdóttir, lögfræðingur hjá sama ráðuneyti. 

Nefndin skilaði við lok vinnu sinnar, frumvarpi til barnalaga (Þingskjal 181, 2002-2003).   
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Við upphaf endurskoðunar á barnalögum varð nefndinni ljóst að taka þyrfti afstöðu til 

margra sjónarmiða og álitaefna og var því ákveðið að veita ýmsum stofnunum, félaga- og 

hagsmunasamtökum sem láta sig málefni barna varða, tækifæri til að koma sjónarmiðum og 

tillögum á framfæri við nefndina vegna endurskoðunar á lögunum. Nefndin kallaði einnig eftir 

áliti starfshóps sérfróðra manna, í þessu tilfelli þriggja sálfræðinga, á því hvernig best væri að 

skipa réttarstöðu barns í forsjármáli.  Horfði starfshópurinn til Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og mat sem svo að ekki væri rétt að binda skylduna til að leyfa barni að tjá sig í 

forsjár- og umgengnismálum, við ákveðinn aldur. „...þegar vilji kemur fram hjá barni í 

forsjármáli er nauðsynlegt að vita á hverju hann byggist, óháð aldri barnsins" (Þingskjal 181, 

2002-2003).  

Í ljósi álits sérfræðihópsins tók nefndin til athugunar hvort rétt væri að fela öðrum en 

barnaverndarnefndum það hlutverk að veita sýslumanni umsögn varðandi viðhorf barns. Var 

fjallað sérstaklega um þetta atriði vegna gagnrýni sem kom frá Barnaverndarstofu á að 

barnaverndarnefndum væri falið þetta verkefni, en greint verður frá þeirri gagnrýni hér að 

neðan (Þingskjal 181, 2002-2003). Sérfræðihópurinn hafði einnig bent á nokkur atriði sem 

kröfðust þess að rætt yrði við barnið sjálft. Má þar nefna andlegt jafnvægi barnsins, sjálfstæði 

eða ósjálfstæði og tryggð við foreldra. Starfshópurinn leggur til í áliti sínu að barn verði ekki 

aðili máls en bendir á möguleika að skipa barni talsmann sem liðsinnti því í tengslum við 

forsjármál. „Í þessu tilliti vill hópurinn leggja áherslu á að með talsmanni er átt við fagmann á 

sviði sálfræði, barnageðlækninga eða félagsráðgjafar" (Þingskjal 181, 2002-2003).   

Barnaverndarstofa skilaði áliti sínu á frumvarpinu til sifjalaganefndar og þótti mikilvægt að 

gera skýran greinarmun á málum sem heyra undir barnalög og þeim málum sem heyra undir 

barnaverndarlög. Virðist sem óvissa hafi skapast hjá barnaverndarnefndum um hvernig ætti 

að starfa samkvæmt barnalögum annars vegar og barnaverndarlögum hinsvegar. Erfitt reynist 

að koma að sama málinu á tvenna ólíka vegu (Umsögn Barnaverndarstofu, erindi nr.128/132). 

Barnaverndarstofa mótmælir því að barnaverndarnefndum sé falið að veita umsögn í 

umgengnismálum þar sem um ræðir tvenn ólík hlutverk. Telur Barnaverndarstofa að umsögn 

frá barnaverndarnefndum geri málsmeðferðina óskýra fyrir aðilum máls, meðal annars vegna 

þess að þeir telji hlutverk nefndarinnar annað og meira. „Í frumvarpinu er lögð áhersla á að 

einn sérfræðingur gefi umsögn í forsjárdeilum og því er mjög óeðlilegt að starfsmenn 

barnaverndarnefnda ásamt nefndunum sjálfum með tilheyrandi málsmeðferð, þurfi að 
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afgreiða umsagnir í umgengnisdeilum, sem eiga að heita einfaldari mál" (Hrefna Friðriksdóttir, 

2002).  

Barnavernd Reykjavíkur gaf einnig umsögn um frumvarpið og benti á að barnaverndin búi 

ekki yfir nægilegum starfsafla til að vinna aukin verkefni. Því liggi ljóst fyrir að auka þurfi 

fjármagn og mannafla innan barnaverndarinnar ef sinna eigi verkefnum samkvæmt 74. gr. 

barnalaga (Þórunn Sigurðardóttir, 2002).  

2.2 Hagsmunir barns  

Eitt af grundvallaratriðum laga nr.19/2013 um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins er að ávallt skuli hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi þegar ákvarðanir um það eru 

teknar. Áréttað er í lögunum að barn njóti þeirra réttinda að láta í ljós skoðanir sínar á málum 

sem það varðar, miðað við aldur og þroska þess. Samhliða gildistöku barnalaga urðu einnig 

breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr.40/1991 með síðari breytingum, lögum 

um málefni fatlaðs fólks nr.59/1992 með síðari breytingum og á lögum um fullnustu refsinga 

nr.49/2005 með síðari breytingum. Miða breytingarnar að réttarstöðu barnsins, vernd þeirra 

og réttinda til að alast upp í anda friðar, virðingar og jafnréttis, svo eitthvað sé nefnt (þingskjal 

1045, 2012-2013).  

Þegar skilgreina á í hverju hagsmunir barns séu fólgnir er ekki hægt að alhæfa eitt yfir öll 

börn. Það sem telst einu barni fyrir bestu getur verið slæmt fyrir annað barn, þess vegna er 

mikilvægt að áhersla sé lögð á að greina þarfir barns áður en ákvörðun er tekin í máli þess. 

Gott er að horfa til þeirra gilda sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hvílir á til að meta 

stöðu barnsins, hvort brotið sé á réttindum þess eða lífi eða limum þess sé ógnað í aðstæðum 

sem það býr við (Þingskjal 155, 2012-2013). Meta þarf aðstæður og mál hvers barns fyrir sig, 

hverjar þarfir barnsins eru og hvaða lausnir henta hverju sinni. Einnig er mikilvægt að líta til 

löggjafarinnar og skoða hverskonar löggjöf er líkleg til að mæta þörfum hvers barns (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2013).  

Samhliða því að velta upp þeirri spurningu í hverju hagsmunir barns eru fólgnir er rétt að 

spyrja þeirrar spurningar, hver sé hæfur til að meta aðstæður barns og finna hentugar lausnir 

varðandi málefni þess? Eins og fram hefur komið kveður 74. gr. barnalaga 76/2003 á um að 

sýslumaður geti leitað liðsinnis sérfræðings í málefnum barna til að veita álit um hvað sé best 

fyrir barnið. Í 33. gr. barnalaga er talað um sérfræðiráðgjöf í forsjár-, lögheimilis-, og 

dagsektarmálum og getur sérfræðingurinn rætt við barnið telji hann það þjóna hagsmunum 
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þess. Enn fremur er kveðið á í 43. gr. barnalaga sem fjallar um rétt barnsins til að tjá sig um 

mál, að dómari geti falið sérfróðum manni að kynna sér viðhorf barnsins, en hafi sérfróður 

maður ekki verið dómkvaddur getur dómari falið sérfræðingi að kynna sér viðhorf barns og 

gefa skýrslu um það (barnalög 76/2003). Í lögunum er ekki tiltekið hver sé sá sérfræðingur sem 

um getur, hvaða menntun hann hefur sem gerir hann að sérfræðingi í málefnum barna né 

annað sem segir til um hæfi hans.  

Hinsvegar kemur fram í 4. mgr. 33. gr. barnalaga, að ráðherra setji nánari reglur um 

ráðgjöf, svo sem um hæfi sérfræðinga sem veita ráðgjöf, inntak og framkvæmd ráðgjafar 

(barnalög 76/2003).   

2.3  Markmið og framkvæmd sérfræðiráðgjafar  

Í febrúar 2013, sama ár og breytingar á barnalögum nr.76/2003, með síðari breytingum, tóku 

gildi, gaf Innanríkisráðuneytið út reglur um ráðgjöf og sáttameðferð samkvæmt 33. og 33. gr. 

a barnalaga nr.76/2003. Um hæfi sérfræðings fara ákvæði stjórnsýslulaga og ber þeim líkt og 

öðrum starfsmönnum sýlumannsembættis að gæta þagmælsku. Segir í 6. gr. reglnanna, „Þeim 

sem veitir sérfræðiráðgjöf eða sáttameðferð er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann 

fær vitneskju um í starfi sínu eða vegna starfs sín og leynt skulu fara skv. 18. gr. laga um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins" (Innanríkisráðuneytið. e.d-a).    

Heimilt er að bjóða sérfræðiráðgjöf í skilnaðar-, sambúðarslita-, deilu um umgengni eða 

dagsektarmálum sem þegar eru til vinnslu hjá sýslumanni. Sýslumaður metur, að teknu tilliti 

til aðstæðna og stöðu máls hverju sinni, hvort skilyrði séu til að bjóða sérfræðiráðgjöf 

(Innanríkisráðuneytið. e.d.-a).  

Markmið með sérfræðiráðgjöf hjá sýslumanni er að leiðbeina aðilum máls með tilliti til 

þess sem barni er fyrir bestu. „Sérfræðiráðgjöf er veitt af hálfu starfsmanns sýslumanns sem 

er sérfræðingur í málefnum barna, það er þess sem hefur nauðsynlega menntun og þekkingu 

á þörfum barna og stöðu foreldra" (Innanríkisráðuneytið.e.d.-a 8. gr. og Hrefna Friðriksdóttir, 

2013 bls.285).  

Ef sérfræðingur í málefnum barna er ekki starfandi innan embættis sýslumanns er heimild 

til að gera sérstaka samninga við aðra sérfræðinga í málefnum barna um að sinna 

sérfræðiráðgjöfinni (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). 
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2.3.1 Hver er sérfræðingur í málefnum barna?  

Þegar fjallað er um sérfræðing, er skilgreiningin oftar en ekki bundin við faggreinina sem 

viðkomandi sérfræðingur hefur menntun í. Starfsheitið, Sérfræðingur í málefnum barna gefur 

til kynna að viðkomandi starfsmaður sé sérfróður um málefni er snúa að börnum.  

Ekkert mannsbarn er eins og aðstæður barna eru ólíkar. Samsetning fjölskyldunnar, 

búseta, fjárhagur, heilsufar, félagslegar aðstæður barnsins og/eða fjölskyldunnar eru eingöngu 

brot af þeim kerfum sem eru í lífi hvers barns. Sum kerfin eru sterkari en önnur og geta veitt 

barninu stoðir til að komast í gegnum erfiðleika.  

Sérfræðingur í málefnum barna þarf að hafa þekkingu á öllum þeim kerfum sem spila 

saman í lífi barnsins. Hafa þekkingu og menntun í að koma auga á styrkleika sem og veikleika, 

hvaða kerfi eru að spila saman og hvaða kerfi eru ekki að virka.  

Þegar talað er um að sérfræðingur þurfi að hafa nauðsynlega þekkingu og menntun á 

þörfum barna og stöðu foreldra má líta til þeirrar heildarsýnar sem félagsráðgjöf byggir á. 

Heildarsýn er hugmyndafræðileg nálgun sem félagsráðgjafar byggja faglega vinnu  sína á. 

Áhersla er lögð á sálfélagslega þætti, fjölskyldu, fjölskyldusögu, menningu og samfélagslega 

áhrifaþætti í lífi einstaklingsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

2.3.2 Kerfiskenningin  

Líffræðingurinn og heimspekingurinn Ludwig von Bertalanffy var upphafsmaður 

kerfiskenningarinnar (e.system Theory) sem kom fram á áttunda áratug síðustu aldar og fjallar 

um að allar lífverur tilheyri ákveðnum kerfum. Kenningin var síðar heimfærð í fræði 

félagsráðgjafar og var hugmyndafræðin þá yfirfærð á félagslega kerfið (e. social systems). Með 

því var hægt að skoða einstaklinginn út frá félagslegum áhrifum sem mismunandi kerfi höfðu 

á hann (Payne, 2005).  

Samspil einstaklinga og umhverfis tekur sífelldum breytingum. Kerfiskenningar veita 

fagaðilum ákveðinn ramma til þess að greina þessar breytingar og auðvelda þeim að tengja 

mannlegt ferli við heimspekilega heild (Farley, Smith og Boyle, 2006). Með því að tileinka sér 

hugmyndafræði kerfiskenningarinnar geta fagaðilar og stofnanir sem sinna félagslegum 

málum sameinað þekkingu sína og fræði og unnið sameiginlega að úrvinnslu mála.  

Megininntak kerfiskenningarinnar er að utan um hvern einstakling eru annars vegar lokuð 

kerfi og hins vegar opin kerfi. Þegar talað er um lokuð kerfi er átt við að einstaklingurinn hefur 
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engin samskipti við umhverfi sitt og öll viðbrögð eru lokuð inni.  En þegar talað er um opin 

kerfi, eins og til dæmis fjölskylduna, þá eru samskipti við umhverfið stöðug, hjálpin er til staðar 

og úrræði úr umhverfinu hjálpa til við að halda kerfinu stöðugu. Hjá barni sem upplifir 

ágreining foreldra sinna, eins og til dæmis í forsjár- og umgengnismálum, kemur brestur í 

kerfisheildina. Fagaðili sem hefur þekkingu á sviði kerfiskenninga er fær um að meta samspil 

kerfa í lífi barnsins og hvaða áhrif þau hafa á líðan þess (Nichols og Scwartz, 2004). 

2.4 Félagsráðgjöf á fjölskyldusviði  

Félagsráðgjöf snýr bæði að einstaklingnum og fjölskyldunni. Kenningar sem snúa að 

fjölskyldunni skýra það sem hægt er að finna innan hennar, til dæmis samskipti og 

tilfinningatengsl. Auk kerfiskenningarinnar sem minnst var á hér að ofan, er hugmyndafræði 

vistfræðikenningarinnar samofin starfi félagsráðgjafa.  

Vistfræðikenningin miðar að því að skoða barnið í samhengi við umhverfi þess og þau kerfi 

sem starfa í kringum það, það er nærkerfi (e.microsystem), millikerfi (e.mesosystem), 

stofnanakerfi (e.exosystem), lýðkerfi (e.macrosystem) og tímakerfi (e.chronosystem). 

Félagsráðgjafar hafa þekkingu á því hvernig kerfin tengjast og hvaða áhrif það hefur á barnið 

ef kerfin starfa ekki rétt saman (Bronfenbrenner, 1979). Nærkerfi barnsins hefur hvað mestu 

áhrifin á þroska og líðan þess. Fjölskyldan er nærkerfi barnsins og hefur bein áhrif á hvaða 

tengingu barnið nær við ytri kerfin, til dæmis félagslega og samfélagslega.   

Félagsráðgjöf á fjölskyldusviði lítur einnig til heilbrigði einstaklinga bæði út frá andlegu og 

líkamlegu ástandi þeirra. Í skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, sem Ísland er aðili 

að, er heilbrigði skilgreint út frá andlegum, líkamlegum og félagslegum þáttum í lífi 

einstaklingsins (Lára Björnsdóttir, 2006). Heilbrigði einstaklinga í fjölskyldunni hefur mikið að 

segja um hverskonar nálgun ber að nota við vinnslu máls.  

Í bókinni Eftir skilnað, er talað um harðsnúna foreldrahópinn þegar vísað er til foreldra þar 

sem samskipti einkennast af átökum og yfirráði. Þessi hópur foreldra nær ekki að ganga frá 

skilnaði, gera upp samskipti sín né gera samkomulag um ábyrgð og umgengni við börnin. Þessir 

foreldrar, annar eða báðir, eiga oft við geðraskanir, ofbeldishneigð eða greindarskerðingu að 

stríða (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).   

Gera má ráð fyrir að sáttamiðlun með foreldrum sem eiga við heilbrigðisvandamál að 

stríða, krefjist þess að sáttaaðili hafi haldbæra þekkingu á heilbrigðissviðinu, þó ekki sé farið 
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fram á læknisfræðilega þekkingu. Betur verður fjalla um sáttamiðlun í kafla 2.6.2.  

Félagsráðgjafi hefur auk menntunar í heilbrigðisþjónustu fengið menntun og þjálfun í 

viðtalstækni þar sem meðal annars er fjallað um nálgun einstaklinga með geðræn vandamál 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013; Lára Björnsdóttir, 2006). 

2.4.1 Handleiðsla í starfi  

Handleiðsla er fræðigrein sem miðar að því að hjálpa  þeim sem hjálpar. Það er að segja aðferð 

sem hjálpar fagaðilanum að beita leiðum sem greina á milli einkalífs og starfs. Uppruna 

handleiðslu má rekja til félagsráðgjafa í Bandaríkjunum sem hófu fyrstir að þróa kerfisbundnar 

handleiðsluaðferðir á fræðilegan hátt. Í framhaldi varð umfjöllunin um fagþróunina meiri og 

fleiri félagsráðgjafar hófu að tileinka sér aðferðina. Skilgreiningin á hugtakinu breyttist eftir því 

sem fleiri fagaðilar fóru að tileinka sér hana en á Íslandi hefur handleiðsla verið skilgreind sem 

„...aðferð til að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði þjónustunnar" (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2008, bls. 286). Fagfólk sem sækir reglulega 

handleiðslu er almennt ánægðara í starfi og upplifir síður kulnun.  

Fagfólk sem vinnur í tengslum við kerfin sem fjallað var um í kafla 2.3.2, það er 

einstaklinginn, fjölskylduna og samfélagið, getur oft staðið frammi fyrir togsteitu sem tengist 

faglegri túlkun og framkvæmd á starfinu. Þegar ágreiningur á sér stað milli foreldra um 

umgengni og forsjá eru ekki alltaf allir á eitt sáttir með störf fagmannsins. Í starfi sínu getur 

fagaðili til dæmis orðið fyrir erfiðri lífsreynslu, fengið upplýsingar sem hafa áhrif á líðan hans 

eða orðið vitni að atburðum sem valda tilfinningalegum áhrifum. Allt eru þetta atriði sem 

fagaðili þarf að geta sagt frá til að vinna úr tilfinningum sínum og ekki síður til að aðskilja vinnu 

og einkalíf (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2008).  

Mikilvægt er að fagaðilar sem sinna hlutverki sáttamiðlara eða sérfræðings í málefnum 

barna séu meðvitaðir um álagið sem fylgt getur starfi þeirra og hafi greiðan aðgang að 

handleiðslu. Handleiðsla innan stofnana er ýmist í höndum stjórnenda, annars fagaðila innan 

vinnustaðarins eða utanaðkomandi fagmanns (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2008).  

Fagleg handleiðsla krefst þess að handleiðari hafi menntað sig í handleiðslufræðum og búi 

yfir þekkingu og reynslu á því starfssviði sem hann veitir handleiðslu á (Sigrún Júlíusdóttir, 

2000; Steinunn Hrafnsdóttir & Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  
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2.4.2 Félagsráðgjöf á lagalegum grunni  

Hugmyndafræði félagsráðgjafar byggir fyrst og fremst á virðingu fyrir manngildi og sérstöðu 

hvers einstaklings. Félagsráðgjöf byggir á réttindum einstaklingsins þar sem markmiðið er að 

vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála meðal annars með valdeflingu. 

Þekkingarsvið félagsráðgjafar spannar þekkingu úr mörgum skyldum sem óskyldum 

fræðigreinum. Má þar meðal annars nefna stjórnmálafræði, sálfræði, félagsfræði, læknisfræði 

og lögfræði. Með þekkingu úr svo mörgum og mismunandi fræðigreinum gefst tækifæri á að 

vinna út frá heildarsýn þar sem horft er til allra kerfa í lífi einstaklingsins (Lára Björnsdóttir, 

2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Í starfi félagsráðgjafa getur skapast togstreita vegna afstöðu hans í málum sem lúta að 

túlkun laga vegna þess siðfræðilega grunns sem félagsráðgjöf byggir á. Líkt og Unnur V. 

Ingólfsdóttir fjallar um í meistaraprófsritgerð sinni, Félagsþjónusta sveitarfélaga á Íslandi á 

tímum breytinga, þá geta samskipti félagsráðgjafa við skjólstæðing  verið flókin í málum sem 

snúa að forsjár- og umgengnismálum. Kemur það oftar en ekki til vegna ólíkra sjónarmiða 

félagsráðgjafar og lögfræði. Túlkun félagsráðgjafar og lögfræði eru ólíkar að því leyti að 

félagsráðgjöf fæst við aðstæður dagsins í dag og samspil kerfa í lífi einstaklingsins en lögfræði 

horfir til laga sem urðu til í fortíðinni (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2008).  

Í starfi félagsráðgjafa er ekki minni krafa um siðferði heldur en löghlýðni en þetta tvennt 

getur oft á tíðum skapað togstreitu varðandi grundvallarreglur samkvæmt lögunum. Starf 

félagsráðgjafans byggir á þverfaglegri nálgun og verður hann að geta vísað til lögfræðilegrar 

hefðar við meðferð máls (Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2008). Þetta á ekki síst við í málum 

þar sem gefa þarf skýrslu um viðhorf barns. 

2.5 Þverfagleg sýslumannsembætti  

Þverfaglegt samstarf ólíkra fagstétta er fyrirkomulag sem þekkist vel til dæmis innan 

félagsþjónustunnar og skólakerfisins. Þverfagleg vinna byggist á aðkomu fagaðila úr fleiri en 

einni fagstétt, að sama málinu. Saman er unnið að lausn eða sáttum þar sem þekking og 

reynsla hvers fagaðila nýtist. Allir þættir málsins eru skoðaðir út frá fræðilegri þekkingu hvers 

fagaðila í samstarfinu og gefur það möguleika á að sjá heildarmyndina út frá öllum þáttum í 

lífi málsaðila (Sohmen, V, S., 2013, e.d. og M, L. M., & Saddlemire, R.,2000).    

Með barnalög í huga má horfa til þess að þverfaglegt samstarf innan 

sýslumannsembættanna sé jákvæður kostur þar sem lögfræðileg þekking fulltrúa sýslumanns 



22 

og þekking sérfræðings í málefnum barna á fjölskyldukenningum til dæmis, gæti skapað 

grundvöll til að mál sé afgreitt með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Ef horft er til þeirra 

breytinga sem tóku gildi á barnalögum þann 1. janúar 2013 má ætla að grundvöllur hafi 

skapast fyrir þverfaglegt samstarf ólíkra fagaðila innan sýslumannsembættanna á Íslandi. Eins 

og fram kemur í 8. gr. II. kafla reglna Innanríkisráðuneytisins, getur sýslumaður ákveðið að 

sérfræðiráðgjöf verði veitt í þverfaglegri samvinnu þess löglærða fulltrúa sem fer með málið 

og sérfræðings í málefnum barna (Innanríkisráðuneytið, e.d-a).  

Á hinum Norðurlöndunum þar sem markviss skilnaðarþjónusta hefur verið þróuð,  eru 

mismunandi skoðanir á því hvort skipta eigi upp sáttamiðlun annars vegar sem snýr að 

skriflega þættinum og hinsvegar ráðgjöf þar sem oft er unnið að uppgjöri tilfinningalegra þátta. 

Þeir fagaðilar sem hafa menntun í meðferðarvinnu kjósa frekar að samþætta vinnuna en þeir 

sem hafa þjálfun í sáttamiðlun einbeita sér fremur að hinni  hagnýtu niðurstöðu. Í slíkum 

tilfellum vinna félagsráðgjafar og lögfræðingar oft saman að því að hjálpa foreldrunum að ná 

sátt um niðurstöðu (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

2.6 Sérfræðiráðgjöf   

Um sérfræðiráðgjöf segir í 8. gr. fyrrgreindra reglna Innanríkisráðherra;  

Sérfræðiráðgjöf er veitt af hálfu starfsmanns sýslumanns sem er sérfræðingur í málefnum 

barna, það er þess sem hefur nauðsynlega menntun og þekkingu á þörfum barna og stöðu 

foreldra. Sýslumaður getur einnig gert sérstaka samninga við aðra sérfræðinga í málefnum 

barna um að sinna sérfræðiráðgjöf ef þörf krefur. Í þeim tilvikum skal gera sérstakan 

samning þar sem afmörkuð er sú þjónusta sem sérfræðingi ber að veita 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). 

Mikilvægt er að styrkja og byggja upp sérþekkingu og sérhæfingu fagfólks sem starfar 

innan málaflokks barna hjá sýslumannsembættum. Með því að tryggja samhæfingu og 

samfellu í málsmeðferð gefst færi á að stytta boðleiðir og vinna málin með heildarsýn að 

leiðarljósi.  

Þegar talað er um sérfræðing í málefnum barna er átt við fagaðila sem hefur nauðsynlega 

þekkingu á þörfum barna og stöðu foreldra (Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Áðurnefndar 

lagabreytingar sem fela í sér aðkomu sérfræðinga að málefnum barna bjóða uppá þverfaglega 

samvinnu við vinnslu mála á stjórnsýslustigi. „Samvinna er til dæmis mjög mikilvæg þegar 

mótað er allt vinnulag og útbúnar leiðbeiningar og fræðsluefni. Þá getur reynt á atriði eins og 
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að meta samninga áður en þeir eru staðfestir, tala við foreldra og börn, afmarka álitaefnin og 

meta hagsmuni barns við ýmsar aðstæður" (Hrefna Friðriksdóttir, 2013. bls.19).  

2.6.1 Ráðgjöf  

Í 33. gr. barnalaga er kveðið á um sérfræðiráðgjöf sem sýslumaður getur boðið aðilum forsjár-

lögheimilis-, umgengnis- og dagsektarmála. Markmið með slíkri ráðgjöf er að leiðbeina aðilum 

máls með tilliti til þess sem barni er fyrir bestu. Ekki er tekið fram að um sérfræðing í málefnum 

barna sé að ræða en vísað er til reglna Innanríkisráðherra um ráðgjöf og sáttameðferð.  

Ráðgjöf samkvæmt barnalögum heyrir kannski ekki til skilnaðarráðgjafar sem getið er til í 

lögum um félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga (17. gr) eða sáttaumleitan samkvæmt 42. gr. 

hjúskaparlaga, en niðurstöður skilnaðarrannsókna sýna að 15-20% foreldra þurfa ráðgjöf og 

aðstoð til að ná sáttum (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Í umfjöllun 

Sigrúnar Júlíusdóttur og Sólveigar Sigurðardóttur (2013) í bók þeirra Eftir skilnað, kemur fram 

að Ísland er nokkuð á eftir hinum Norðurlöndunum hvað varðar þróun ráðgjafar- eða 

sáttamiðlunarkerfa í skilnaðarmálum.  

þegar skilnaðarráðgjöf á Íslandi er borin saman við hin Norðurlöndin má sjá að enn vantar 

nokkuð uppá til að uppfylla breiða og heildstæða þjónustuþörf sem spannar allt frá 

lágmarksupplýsingum til markvissrar aðstoðar og eftirfylgni. Fyrirkomulagið á 

skilnaðarþjónustu er með nokkuð svipuðu sniði á Norðurlöndunum en með mismunandi 

tilbrigðum í útfærslu (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013; Íris Dögg Lárusdóttir, 

2012).   

2.6.2  Sáttamiðlun  

Nýmæli í barnalögum (33. gr. a) er til dæmis að ágreiningsaðilum í umgengnis- og 

forsjármálum er nú skylt að leita sátta áður en úrskurðar er krafist eða mál er höfðað. Þessi 

skylda foreldra er einnig í lögum hinna Norðurlandaþjóðanna en misjafnt er hvort sáttamiðlun 

sé framkvæmd af hálfu félagsþjónustu eða stjórnvalds (Þingskjal 181, 2002-2003). Á Íslandi 

getur sýslumaður boðið aðilum sáttameðferð en einnig geta aðilar leitað til annarra sem hafa 

sérfræðiþekkingu í sáttameðferð og málefnum barna. Einnig varð sú breyting á 74. gr. 

barnalaga, eins og áður hefur komið fram, að sýslumaður geti leitað liðsinnis sérfræðings í 

málefnum barna til að fá viðhorf barns fram í máli (Barnalög 76/2003).  
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Í reglugerð Innanríkisráðherra um ráðgjöf og sáttameðferð samkvæmt 33. gr. og 33. gr.a 

barnalaga kemur fram að „...sáttamaður skal hafa lokið háskólaprófi til starfsréttinda í 

lögfræði, sálfræði, félagsráðgjöf eða sambærilegum greinum og hafa unnið að lágmarki tvö ár 

við meðferð mála þar sem reynir beint á hagsmuni barna og/eða foreldra" 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). Sömu hæfiskröfur eru gerðar til þeirra sáttamanna sem 

foreldrar leita til utan sýslumannsembætta. Engu að síður kemur fram í 8. gr. reglna 

Innanríkisráðuneytisins um ráðgjöf og sáttameðferð samkvæmt 33. og 33. gr. a barnalaga nr. 

76/2003, um hæfi sérfræðings að: „...þeir sem koma að sérfræðiráðgjöf á vegum sýslumanns 

samkvæmt 1. mgr. verða ekki sjálfkrafa vanhæfir til að sinna öðrum verkefnum samkvæmt 

ákvæðum barnalaga í sama máli, svo sem að veita sáttameðferð skv. 33. gr. a, hafa eftirlit með 

umgengni skv. 47. gr., vinna í máli skv. 74. gr..." (Innanríkisráðuneytið,e.d.-a, 8.gr.). Hér gefur 

því að skilja að sami fagaðili geti sinnt hlutverki sérfræðings í málefnum barna, sérfræðings 

samkvæmt 33. gr. og sáttamanns samkvæmt 33. gr. a. barnalaga.  

Ætla má að erfiðlega gæti reynst fyrir einn starfsmann að gæta hlutleysis í máli sem hann 

sinnir á þrjá ólíka vegu. Í finnskum lögum um fullnustu ákvarðana um forsjá barna og 

umgengnisrétt er tekið fram að starfi sáttasemjara skuli eingöngu sinna sá aðili sem hefur 

sérþekkingu á sviði sálfræði, geðlæknisfræði eða félagsfræði. Einnig skal aðilinn hafa starfað 

með börnum og fjölskyldum að barnaverndarmálum (Þingskjal 181, 2001-2002). Túlka má 

finnsku lögin á þann hátt að löglærðum aðila sé óheimilt að sinna starfi sáttasemjara.     

2.6.3 Sáttamiðlun á Norðurlöndunum  

Líkt og á Íslandi miðar sáttamiðlun á hinum Norðurlöndunum að því að aðstoða foreldrana við 

að ná samkomulagi um deilumál. Í því felst að miðla sjónarmiðum foreldranna þegar 

sameiginleg niðurstaða hefur ekki náðst til dæmis í skilnaðarráðgjöf. Síðustu áratugi hafa hin 

Norðurlöndin verið að endurskoða og bæta fjölskyldulöggjöf sína og einblínt á að auka réttindi 

barnsins (Þingskjal 181, 2001-2002).  

Norðurlöndin hafa flest bundið í lög að foreldrar leiti sátta vegna ágreiningsmáls áður en 

gripið er til úrskurðar dómsvalds. Undanfari lagasetningar um sáttameðferð í íslenskum lögum 

er tilraunaverkefni sem fór fram hjá sýslumanninum í Reykjavík þar sem foreldrum sem áttu í 

ágreiningsmálum, var boðin sérfræðiráðgjöf og sáttaumleitan. Verkefnið skilaði góðum 

árangri og var í framhaldinu lagt til að slík ráðgjöf yrði í boði hjá öllum sýslumannsembættum 

á landinu (Þingskjal 181, 2001-2002). 
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Sáttamiðlun felur stundum í sér tilfinningalegan ráðgjafar - eða meðferðarþátt eða 

úrvinnslu tilfinninga sem miða að almennri fjölskyldusátt (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). Það viðhorf virðist ríkjandi í lögum Norðurlandaþjóðanna að reyna skuli 

til þrautar að ná sáttum milli aðila áður en til úrskurðar sýslumanns kemur (Þingskjal 181, 

2002-2003).  

Eitt af sjónarmiðum sáttamiðlunar snýr að því að aðilum máls gangi betur að halda 

samkomulag sem þeir sjálfir hafa komið á. Erlendar rannsóknir sýna fram á að úrskurðum 

vegna ágreiningsmála hefur fækkað eftir að foreldrar fóru að sækja ráðgjöf í meira mæli 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).    

2.6.4 Skilin milli 74.gr. og 33. gr. a. barnalaga 76/2003 

Munurinn á 33. gr. a og 74. gr. felst meðal annars í lögbindingunni, það er að segja að foreldrar 

eru bundnir samkvæmt lögum að leita sátta hjá sáttamanni en sýslumaður hefur hinsvegar 

heimild til að leita liðsinnis sérfræðings í málefnum barna.  

Þessar tvær lagagreinar eru ólíkar að því leyti að sýslumaður getur tekið ákvörðun um að 

úrskurðað verði í máli án þess að leitað hafi verið álits hjá barninu og er það því ákvörðun 

sýslumanns og foreldra hvort talað sé við barnið. Í 13. gr. reglna um ráðgjöf og sáttameðferð 

er kveðið á um rétt barns til að tjá sig við sáttameðferð. Sáttamaður getur sjálfur valið að tala 

við barnið í stað þess að sérfræðingur í málefnum barna geri það. Hlutverk sáttamannsins er 

að gera barninu grein fyrir rétti sínum og í hverju ágreiningur foreldra þess er fólginn. Barnið 

hefur rétt til að tjá sig ekki um málið og sáttamaður metur í samráði við barnið, með hvaða 

hætti sjónarhorn þess er kynnt foreldrum (Innanríkisráðneytið, e.d.-a). 

það fellur  ekki í hlut sáttamanns að gefa umsögn um aðstæður aðila eða leggja fram 

tillögur að lausn ágreinings. Hinsvegar getur það fallið í hlut sérfræðings í málefnum barna að 

gefa umsögn. Eins og fram kemur í 74. gr. barnalaga getur sýslumaður falið sérfræðingi að gefa 

umsögn um tiltekin álitaefni þegar ástæða þykir til. Sýslumaður hefur einnig heimild til að fela 

sérfræðingi í málefnum barna að gefa rökstudda tillögu um lausn málsins en umsögn 

sérfræðings er ekki bindandi (Hrefna Friðriksdóttir, 2013. Barnalög nr.76/2003).  

Hugtakið álitsumleitan, eins og 74. gr. kveður á um, er yfirleitt annað hvort lögbundin eða 

frjáls. Ef álitsumleitan er lögbundin þá mæla lög svo fyrir að afla skuli umsagnar til 

undirbúnings ákvörðunar. Sé hinsvegar talað um frjálsa álitsumleitan hafa stjórnvöld heimild 

til að afla umsagnar en þeim er það ekki lögskylt. Umsögn sérfræðings getur verið upplýsingar 



26 

inn í mál þar sem tekið er mið af umsögninni við úrskurð máls. Umsagnir sem veittar eru af 

hálfu sérfræðings í málefni barna að beiðni sýslumanns eru ekki bindandi, það þýðir að 

úrskurður sýslumanns er ekki bundinn niðurstöðu umsagnarinnar (Páll Hreinsson, 1994).  

Þegar fjallað er um rannsóknarregluna, með hvaða hætti beri að standa að rannsókn máls 

og hvaða gagna skuli afla er þess gætt að gagnaöflun sé ekki meiri en þörf er á. Stjórnvöld  skuli 

engu að síður sjá til þess að mál teljast nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því 

(Stjórnsýslulög 37/1993).  Sýslumaður getur því tekið ákvörðun um að mál teljist nægjanlega 

upplýst þó svo ekki liggi fyrir álit sérfræðings í málefnum barna um hvernig hagsmunum 

barnsins sé best gætt.  

2.7 Fyrirhuguð fækkun sýslumannsembætta  

Í upphafi árs 2012 lagði Innanríkisráðuneytið fram drög að frumvarpi þar sem lagt var til að 

sýslumannsembættum landsins yrði fækkað úr 24 í átta. Drögin eru að miklu leyti byggð á 

tillögum Þorleifs Pálssonar, fyrrverandi sýslumanns, sem hann samdi árið 2010 að beiðni 

ráðuneytisins (Innanríkisráðuneytið, 2012).  

Frumvarpið fór í umræðu á Alþingi og voru meðal annars lagðar til þær breytingar á 

frumvarpinu að embættin yrðu níu og Vestmannaeyjar yrði þá áfram sérstakt umdæmi 

sýslumanns en félli ekki undir embætti sýslumanns á Suðurlandi (Þingskjal 645).  

Í umsögnum um frumvarpið á Alþingi kom meðal annars fram sú skoðun að varasamt yrði 

að færa vald fjær fólki í dreifðum byggðum landsins. Aftur á móti þótti frumvarpið fela í sér 

tækifæri til að bæta samstarf stofnana og til að einfalda stjórnsýsluna. „Tilgangurinn með 

sameiningu sýslumannsembætta er að til verði öflugri þjónustustofnanir sem standa betur að 

vígi til þess að sinna hlutverki sínu og að taka að sér aukin verkefni" (Innanríkisráðuneytið, 

2014). Lögin voru samþykkt í maí 2014 og mun sýslumannsembættum því fækka úr 24 í 9 þann 

1. janúar 2015.  

Með fækkuninni er gert ráð fyrir að embættin verði hvert fyrir sig öflugri og betur í stakk 

búin til að taka við nýjum verkefnum. Í umræðu á aðalfundi Sýslumannafélags Íslands í lok 

september 2014 kom meðal annars fram vilji embætta til að taka að sér ný verkefni og sá 

möguleiki að hýsa og bjóða fram aðstöðu fyrir fulltrúa annarra embætta sem veittu almenningi 

margs konar þjónustu (Innanríkisráðuneytið, e.d.-b). 
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3 Aðferð   

Hér verður fjallað um rannsóknaraðferð, markmið rannsóknar og framkvæmd hennar. Gerð 

verða skil á því með hvaða hætti úrtak var valið og hvaða siðferðislegum atriðum þurfi 

sérstaklega að gæta að.  

Efni rannsóknarinnar er valið út frá áhugasviði rannsakanda, það er réttindum barna. Í 

heimi fullorðinna getur það reynst barninu erfitt að standa fyrir rétti sínum og láta rödd sína 

heyrast. Það fellur því í hlut fullorðinna að ljá barninu rödd í aðstæðum og málum sem það 

varðar. Lögin ein og sér tryggja ekki réttindi barnsins heldur þarf að huga að því hvort og með 

hvaða hætti lögunum er framfylgt.  

Rannsakandi hefur áhuga á verklagi stjórnsýslunnar í landinu, sér í lagi að málefnum sem 

snúa að réttindum barna. Rannsakandi var barnaverndarstarfsmaður á landsbyggðinni þegar 

breytingar á barnalögum tóku gildi. Kviknuðu margar spurningar varðandi framsetningu 

laganna og með hvaða hætti áætlað væri að framfylgja 74. gr. laganna á landsbyggðinni, sér í 

lagi þar sem sýslumaður hafði ekki lengur heimild til að leita liðsinnis barnaverndar í 

umdæminu.  

Þegar rannsóknarvinna fer af stað er mikilvægt að taka mið af markmiði rannsóknarinnar 

þegar velja skal rannsóknaraðferð (Neuman, 2003). Til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar var framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við sýslumenn 

eða fulltrúa þeirra sem sinna forsjár,-og umgengnismálum. Kynningarbréf voru send til allra 

24 sýslumannsembætta landsins þar sem rannsóknin var kynnt í stuttu máli, tilgangur og 

framkvæmd hennar. Upplýst var um meðferð gagna og úrvinnslu þeirra. Rannsóknin var 

tilkynnt til persónuverndar og er númer S6946/2014.  

3.1 Tilfellarannsóknir  

Rannsóknum í félagsvísindum er meðal annars beitt til að finna sjónarhorn á veruleikann og 

varpa ljósi á sameiginlega þætti í viðhorfi fólks á veruleikann. Í félagsvísindum er ýmist beitt 

eigindlegum eða megindlegum rannsóknaraðferðum, en val á aðferð fer eftir viðfangsefni 

rannsóknarinnar og með hvaða hætti svara skal spurningum rannsakanda (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003). Einn af þeim þáttum sem tilfellarannsóknir eru oft flokkaðar niður í eru 

samtengdar athuganir (collective case study). Þá er sérstakt tilvik rannsakað til að öðlast 

innsýn eða fá fram sameiginlega þætti sem hægt er að alhæfa út frá (Rúnar Helgi Andrasons, 

2003. Stake, 2000).  
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Tilfellarannsókn er sú aðferð sem rannsakandi hefur valið að fylgja við vinnslu þessa 

verkefnis. Með slíkri aðferð gefst kostur á að fá fram mikilvægar upplýsingar sem geta gefið 

greinagóða lýsingu á fremur þröngt viðfangsefni en  geta einnig leitt til frekari rannsókna 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003).  Einn af kostum slíkrar aðferðar er að möguleiki gefst að nálgast 

viðfangsefnið út frá þeim félagslega raunveruleika sem rannsóknin nær til. Einnig er það kostur 

aðferðarinnar að rannsakandi getur nýtt sér þekkingu sína og reynslu úr starfi sem tengist 

viðfangsefninu en sá kostur getur einnig verið galli við aðferðina því hún reynir á hlutleysi og 

heiðarleika rannsakanda (Neuman, 2003).  

3.2 Gagnasöfnun  

Mikilvægt er að söfnun gagna fari fram með skipulögðum og kerfisbundnum hætti. Í þessari 

rannsókn var gögnum safnað með viðtölum sem framkvæmd voru á tvo mismunandi vegu. 

Annars vegar hálf stöðluðum símaviðtölum og hinsvegar óstöðluðum viðtölum sem fóru fram 

á skrifstofu þátttakenda. Símaviðtölin voru samtals 23 talsins og hafði rannsakandi viðtalsvísi 

(viðauki 2) til hliðsjónar í þeim viðtölum.  Þátttakendur  fengu viðtalsvísinn sendan í pósti og 

höfðu hann sér við hönd þegar viðtalið fór fram. Rannsakandi spurði spurninganna og skrifaði 

svör þátttakenda niður hjá sér. Með því að þátttakendur höfðu viðtalsvísinn til hliðsjónar þegar 

viðtalið fór fram var unnt að gæta að hugtakaréttmæti í spurningunum.  

Í óstöðluðu viðtölunum var beitt opnum spurningum þar sem þátttakendur höfðu mikið 

frjálsræði í svörum innan efnis rannsóknarinnar.  

Gagnasöfnun hófst í byrjun september 2014 en þá var sýslumannsembættunum sent 

kynningarbréf (viðauki 1) ásamt viðtalsvísi (viðauki 2). Fram kom í kynningarbréfinu hvenær 

rannsakandi myndi hafa samband við embættið. Þátttakendum var gefinn kostur á að hafa 

samband við rannsakanda í tölvupósti eða síma ef þeir óskuðu ekki eftir að haft yrði samband 

við embættið.  

Rannsakandi framkvæmdi símaviðtölin í septembermánuði og fram í fyrstu viku október. 

Að þeim loknum hafði rannsakandi samband við starfandi sérfræðinga í málefnum barna og 

óskaði eftir viðtölum á skrifstofum þeirra. Þau viðtöl fóru fram í október og byrjun nóvember.  

Úrvinnsla gagna fór fram í október og nóvember. Fólst úrvinnslan í því að rannsakandi bar 

saman svör þátttakenda í símaviðtölum og greindi þemu út frá  innihaldi þeirra.   
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Áreiðanleika gagnasöfnunarinnar var gætt með því að allir þátttakendur fengu sent 

kynningarbréf ásamt viðtalsvísi. Rannsakandi framkvæmdi öll viðtölin sjálfur og var því 

stöðugleika gætt í mælingunum. Um eigindlega rannsóknaraðferð er að ræða þar sem beitt 

var viðtalstækni. Rannsakandi leitaðist eftir að kanna viðhorf þátttakenda með því að spyrja 

opinna spurninga um efni rannsóknarinnar.  

Niðurstöðurnar voru að lokum bornar saman við rannsóknargögnin til að sjá hvort 

samræmi væri þar á milli. Mikilvægt er að líta gagnrýnum augum á niðurstöðurnar og gæta að 

hlutleysi eða fyrirfram mótuðum hugmyndum um niðurstöður rannsóknarinnar.  

3.3 Markmið rannsóknar 

Markmið með rannsókninni var að kanna hver væri menntun sérfræðings í málefnum barna 

sem starfar samkvæmt 74. gr. barnalaga nr.76/2003. Einnig var markmiðið að skoða með 

hvaða hætti breytingum á barnalögum 76/2003 sem tóku gildi 1. janúar 2013 hefur verið 

framfylgt hjá sýslumannsembættum landsins.  

Rannsóknarspurningarnar hljómuðu svo: 1) Hver er menntun þess fagaðila sem starfar 

sem sérfræðingur í málefnum barna. 2) Hvert er viðhorf sýslumanna eða fulltrúa þeirra til 

breytinga á barnalögum sem tóku gildi 1. janúar 2013 og hvaða áhrif höfðu breytingarnar á 

vinnslu forsjár- og umgengnismála hjá embættinu.  

Rannsóknarspurningarnar voru unnar út frá markmiði rannsóknarinnar og þeim þáttum 

sem rannsakandi taldi áhugavert að varpa ljósi á. Rannsakandi hafði lesið yfir frumvarp til 

lagabreytinga á barnalögum auk álits sifjalaganefndar og fannst óljóst með hvaða hætti 

framfylgja ætti 74. gr. barnalaga. Rannsakandi upplifði eftir lesturinn að breytingar á lögunum 

og aukin verkefni til sýslumannsembættanna hafi verið sett á laggirnar án þess að hugað hafi 

verið að framkvæmd þeirra. 

Upphaflega hafði rannsakandi þá hugmynd að kanna annars vegar viðhorf nokkurra 

sýslumanna eða fulltrúa þeirra og hinsvegar viðhorf barnaverndarstarfsmanna til 

breytinganna og hvort þær hafi haft áhrif á vinnslu mála. Hefði það sjónarhorn verið áhugavert 

þar sem ætla má að starfsmenn barnavernda sem og sýslumanna hafi fundið fyrir áhrifum af 

breytingunum.  

Engu að síður tók rannsakandi þá ákvörðun að hafa samband við öll sýslumannsembættin 

í landinu og leita eingöngu eftir viðhorfi þeirra til lagabreytinganna. Rannsakandi taldi 
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áhugavert að varpa ljósi á með hvaða hætti lagabreytingunum hafi verið framfylgt og hvaða 

áhrif þær höfðu á vinnslu mála innan embættinna. Með því að velja öll sýslumannsembættin 

á landinu gafst færi á að bera saman niðurstöður eftir landshlutum og varpa ljósi á 

merkjanlegan mun, ef hann var til staðar. Rannsakanda þótti ekki síður mikilvægt að geta 

varpað þeirri spurningu til þátttakenda, hvort þeir teldu að fyrirhuguð fækkun 

sýslumannsembættanna myndi hafa áhrif á aðgengi embættanna að fagaðilum, til að mynda 

sérfræðingum í málefnum barna.  

3.4 Framkvæmd  

Valið var að framkvæma símaviðtöl til gagnasöfnunar. Markmiðið var að ná til allra 

sýslumannsembætta á landinu, alls 24 talsins. Símaviðtöl voru því hagkvæm leið til 

gagnasöfnunar þar sem tími og kostnaður sparast vegna ferðalaga. Ásamt kynningarbréfi til 

sýslumannsembættanna var viðtalsvísir sendur í þeim tilgangi að þátttakendur gætu betur 

gert sér grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og undirbúið svör sín áður en viðtalið færi fram. 

Rannsakandi taldi að ef sýslumenn hefðu tíma til að undirbúa sig fyrir viðtalið, næðist 

marktækari og skýrari svörun. Spurningar sem lagðar eru fyrir í símaviðtölum mega ekki vera 

flóknar og gera má ráð fyrir að svörun opinna spurninga sé ekki eins ítarleg og svörun í 

viðtölum sem eru tekin augliti til auglitis (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Í kynningarbréfinu var tekið fram að ef embættið vildi ekki taka þátt í rannsókninni var 

þess óskað að rannsakandi yrði látin vita með tölvupósti.  Engin hafði samband til að afþakka 

þátttöku í rannsókninni en tvö embætti vísuðu á annað sýslumannsembætti og sögðu að það 

embætti færi með mál samkvæmt 74.gr.barnalaga sem bærust til þeirra. Samkvæmt reglum 

Innanríkisráðuneytisins er heimilt að einn eða fleiri sýslumenn í tilteknum embættum 

skipuleggi aðstoð sérfræðings í málefnum barna á landinu öllu eða á tilteknum landssvæðum, 

svokölluðum sáttarumdæmum. „Sýslumaður sem skipuleggur ofantalin verkefni í tilteknu 

sáttaumdæmi ræður að jafnaði þá starfsmenn sem nauðsynlegir þykja til að sinna 

verkefnunum og ákveður í samráði við aðra sýslumenn í sáttaumdæminu hvernig þjónusta 

þessara starfsmanna verður best nýtt" (Innanríkisráðuneytið.e.d.-a).  

Svarhlutfall var 95,8%, þátttaka fékkst frá öllum embættum landsins nema einu. Eins og 

fyrr segir vísuðu sum embætti á nágrannaembættin eða embættið í Reykjavík og sögðu þau 

fara með afgreiðslu mála samkvæmt lagagreinum barnalaga nr. 33., 33. a. og 74. Í þeim 
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tilfellum svaraði sýslumaður eða fulltrúi fyrir þau embætti sem hann sinnir forsjár- og 

umgengnismálum hjá.  

3.5 Úrtak  

Úrtak rannsóknarinnar er tilgangsúrtak en því er beitt þegar hæfir þátttakendur eru valdir með 

tillit til þess sem verið er að rannsaka (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

Rannsakandi valdi að senda kynningarbréf til allra sýslumanna á Íslandi. Það var mat 

rannsakanda að ekki væri marktækt að varpa eingöngu ljósi á viðhorf sýslumanna í fáum 

embættum, eða varpa ljósi á menntun sérfræðinga í nokkrum embættum. Er þýðið því allir 

starfandi sýslumenn í landinu, sem eru í dag 24 talsins.  

Rannsakandi framkvæmdi símaviðtölin sjálfur og notaðist til þess við síma á heimili sínu. 

Rannsakandi hafði viðtalsvísinn til hliðsjónar í viðtalinu og merkti inn svör jafnóðum og viðtalið 

fór fram. Rannsakandi gætti þess að fara yfir svör þátttakenda áður en viðtali lauk til að tryggja 

að skráning hafi farið rétt fram. Með því að endursegja svör þátttakanda er rannsakandi að 

tryggja að viðhorf eða skoðanir þátttakanda komist rétt til skila og niðurstöður verði réttar 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

Auk þess að varpa ljósi á viðhorf sýslumanna eða fulltrúa þeirra, valdi rannsakandi að taka 

viðtöl við tvo fagaðila sem starfa sem sérfræðingar í málefnum barna, með það að markmiði 

að öðlast innsýn og skilning á framkvæmd starfsins. Auk starfandi sérfræðinga hjá 

Sýslumannsembættinu í Reykjavík, eru þrír fagaðilar með verktakasamning hjá embættum á 

landsbyggðinni. Hafði rannsakandi samband við tvo af þeim fagaðilum og óskaði eftir viðtali. 

Ekki gafst færi til að framkvæma eigindleg viðtöl við fagaðilana en gáfu þeir rannsakanda 

upplýsingar sem styðja niðurstöður rannsóknarinnar.   

Tekin voru opin viðtöl við sérfræðingana og voru viðtölin tekin upp á upptökutæki og 

afrituð í tölvu rannsakanda. Rannsakandi hannaði óstaðlaðan viðtalsvísi sem stuðst var við í 

viðtölunum. Viðtalsvísirinn var hannaður með fyrri viðtalsvísi að leiðarljósi sem var  notaður 

til stuðnings í viðtölum við sýslumenn og fulltrúa þeirra. Með því taldi rannsakandi að tryggt 

yrði að öll viðtöl rannsóknarinnar yrðu framkvæmd með sem líkustum hætti og þátttakendur 

skildu allar spurningar á einn veg (Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtöl við sérfræðingana voru 

óstöðluð sem gaf þeim betra færi á að láta skoðanir sínar og viðhorf í ljós heldur en í 

símaviðtölum við sýslumenn eða fulltrúa þeirra.  
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Þátttakendur voru valdir af hentugleika með markmiðsúrtaki en því er gjarnan beitt þegar 

úrtakið er valið með tilliti til þess sem rannsaka á (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Haft var samband við þátttakendur símleiðis og óskað eftir þátttöku þeirra. Viðtölin 

fóru síðan fram á skrifstofum sérfræðinganna á vinnustað þeirra.  

3.6 Réttmæti  

Tilgangurinn með viðtölum er að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið fyrirfram af 

rannsakanda en innihald samræðanna er þó ekki ákveðið.  

Rannsakandi sér um skráningu viðtalanna og merkir við svörin hjá sér jafnóðum og viðtalið 

á sér stað, til dæmis með því að nota viðtalsvísi sem hann getur merkt svör inná (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Rannsakandi beitir virkri hlustun þar sem hann beitir færni í að skilja og endurvarpa til 

viðmælanda með eigin orðum það sem hann telur viðmælanda eiga við.  Hvort sem það er á 

meðan viðtalið á sér stað eða í lok viðtals, dregur rannsakandi saman svar þátttakenda til að 

fullvissa sig um að hafa skilið meginatriði svarsins á sama hátt og þátttakandi (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar lýkur  viðtölunum  á því að þátttakendum er gefið 

færi á að koma skoðunum sínum á framfæri, sem hann telur ekki hafa komið fram, eða bæta 

einhverju við samtalið. Þegar símaviðtöl eru framkvæmd er mikilvægt að svarkostirnir komi 

fram í sjálfri spurningunni en séu ekki taldir upp eftir á. Helsti ókostur við framkvæmd 

símaviðtala í eigindlegri gagnaöflun er að erfiðlega getur reynst að fá viðmælendur til að segja 

frá skoðun sinni á ítarlegan hátt þar sem hann sér ekki og þekkir ekki rannsakanda (Helga 

Jónsdóttir, 2003. Þorlákur Karlsson, 2003)  

3.7 Siðferðisleg álitamál  

 Við vinnslu eigindlegra rannsókna þar sem viðtölum er beitt sem rannsóknaraðferð, er 

mikilvægt að huga að siðferðislegum álitamálum. Gæta þarf trúnaðar við þátttakendur og að 

þeir taki upplýsta ákvörðun um þátttöku, séu upplýstir um markmið, tilgang og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Siðfræði er fræðigrein sem fjallar um siðferði. Vísar orðið til þess hvernig 

hegðun og hugarfari fólks er í raun háttað en einnig hvaða hegðun og hugarfar ætti að ríkja 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 
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Talað er um fjórar höfuðreglur er kemur að siðfræði heilbrigðisgreina og liggi þessar reglur 

öllum sérhæfðari siðaboðum til grundvallar. Fyrst ber að nefna sjálfræðisregluna sem kveður 

á um virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Þessi regla leiðir af sér kröfuna um 

upplýst samþykki fyrir þátttöku. Í öðru lagi er það skaðleysisreglan sem felur í sér þá kröfu til 

rannsakanda að áhætta fyrir þátttakanda sé innan viðunandi marka og að ávinningur 

þátttakenda sé nægur til að réttlæta áhættuna. Velgjörðareglan er sú þriðja og kveður á um 

skylduna til að láta gott af sér leiða og að valdar séu þær leiðir sem minnstu fórna. Í fjórða og 

síðasta lagi er réttlætisreglan sem fjallar um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver og 

einn einstaklingur skuli fá það sem hann á skilið (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Með ofangreindar reglur í huga sendi rannasakandi tilkynningu til persónuverndar þar sem 

rannsóknin var kynnt, tilgangur hennar og aðferð. Tilkynning rannsóknarinnar er númer 

S6946/2014. Rannsakandi sendi kynningarbréf ásamt viðtalsvísi til allra sýslumannsembætta 

landsins svo mögulegir þátttakendur gætu tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. Gefinn var 

kostur á að neita þátttöku með því að senda rannsakanda tölvupóst. Rannsakandi hafði síðar 

samband við sýslumannsembættin og óskaði eftir símaviðtali við sýslumann eða fulltrúa hans 

sem sinnir forsjár- og umgengnismálum og óskaði eftir þátttöku þess aðila að rannsókninni. 

Með skaðleysisregluna í huga var fyllsta trúnað heitið og þátttakendur upplýstir um að svör 

þeirra væru ekki rekjanleg til einstakra sýslumannsembætta heldur yrðu niðurstöður dregnar 

saman eftir landshlutum. Engum persónulegum upplýsingum var aflað um þátttakendur.  

Þegar gætt er að siðferði rannsókna þarf rannsakandi að vera meðvitaður um stöðu sína 

varðandi siðferðilega þætti sem snúa að rannsókninni. Efni rannsóknarinnar er valið út frá 

áhugasviði og þekkingu rannsakanda á efninu. Rannsakandi þarf því að gæta hlutleysis þegar 

þátttakendur gefa svör við spurningum og gæta þess að hafa ekki óbein áhrif á viðhorf 

þátttakenda. Til að gæta jafnræðis í rannsókninni er notast við viðtalsvísi í viðtölum við 

þátttakendur og allir spurðir sömu spurninga. Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða og 

eitt af markmiðum rannsóknarinnar að leita eftir viðhorfi þátttakenda til efnisins, er þess gætt 

að þátttakendur hafi tækifæri til að ræða efni rannsóknarinnar og láta sínar skoðanir í ljós við 

rannsakanda (Sigurður Kristinsson, 2003).  

3.8 Álitamál  

Í kynningarbréfi rannsakanda sem sent var til allra þátttakenda, var tekið fram að efni 

rannsóknarinnar snéri að 74.gr. barnalaga, það er að sérfræðingi í málefnum barna og leitast 
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væri við að varpa ljósi á menntun þess fagaðila sem sinnti hlutverki hans. Einnig kom fram í 

bréfinu að leitað yrði eftir viðhorfi þátttakenda til breytinganna á lögunum sem áttu sér stað 

1. janúar 2013 (viðauki 1).  

Nokkuð algengt var að þátttakendur gerðu ekki greinarmun á 33. gr. a sem fjallar um 

sáttameðferð og 74. gr. sem fjallar um sérfræðing í málefnum barna. Litu sumir svo á að verið 

væri að uppfylla lagaákvæði samkvæmt 74. gr. þegar 33. gr.a væri framfylgt. Það er að 

samasem merki væri milli sáttamiðlara og sérfræðings í málefnum barna. Einnig kom fram að 

þátttakendum þótti ekki ástæða til að leita til sérfræðings í málefnum barna, af þeirri ástæðu 

að málið væri komið til sáttamiðlara. Ætla má að lagagreinar 33., 33. gr. a og 74. gr. fari oftar 

en ekki saman í framkvæmd. Í lagagrein 33 sem fjallar um ráðgjöf kemur fram að markmið 

með sérfræðiráðgjöf sé að leiðbeina aðilum máls með tilliti til þess sem barni er fyrir bestu. Í 

annarri málsgrein 33. gr. a. kemur fram að sýslumaður skuli bjóða sáttameðferð til deiluaðila 

forsjár- og umgengnismála en aðilar geta einnig leitað til annarra fagaðila sem hafa 

sérfræðiþekkingu í sáttameðferð og málefnum barna (barnalög nr.76/2003). Fyrsta málsgrein 

74. gr. barnalaga, og sú grein sem rannsóknin snýr að hljómar eftirfarandi:  

Sýslumaður getur á öllum stigum máls leitað liðsinnis sérfræðings í málefnum barna. 

Sýslumaður getur m.a falið sérfræðingi að kynna sér viðhorf barns eða foreldris og gefa 

skýrslu um það. Þá getur sýslumaður falið sérfræðingi að gefa umsögn um tiltekin álitaefni 

þegar ástæða þykir til og getur mælt svo fyrir að sérfræðingur hafi í þessu skyni heimild til 

að afla gagna skv. 3. mgr. 72. gr. (barnalög nr.76/2003) 

Í reglum Innanríkisráðuneytisins um ráðgjöf og sáttameðferð samkvæmt 33. og 33. gr. a 

barnalaga nr. 76/2003, með síðari breytingum skv. lögum nr. 61/2012 og 144/2012 kemur 

fram að loknum upplýsingarfundi eða samtali sýslumanns við foreldra þar sem farið er yfir 

ágreining foreldra, metur sýslumaður hvort skilyrði séu til þess að bjóða foreldrunum 

sérfræðiráðgjöf eða sáttameðferð. Foreldrum er skylt að leita sátta áður en unnt er að krefjast 

úrskurðar eða höfða mál.  

Samkvæmt 11. gr. fyrrgreindra reglna kemur fram að sáttamaður skuli hafa lokið 

háskólaprófi til starfsréttinda í lögfræði, sálfræði, félagsráðgjöf eða sambærilegum greinum. 

Sáttamaðurinn þarf að hafa unnið að lágmarki í tvö ár við meðferð mála þar sem reynir beint 

á hagsmuni barna og/eða foreldra. „Sáttamaður skal að auki hafa menntað sig sérstaklega á 

sviði sáttameðferðar eða sáttamiðlunar eða hafa umtalsverða starfsreynslu á sviði 
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sáttameðferðar, sáttamiðlunar eða fjölskyldumeðferðar" (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a. 

11.gr.).   

Í 8. gr. sömu reglna er tiltekið hver veiti sérfræðiráðgjöf. „Sérfræðiráðgjöf er veitt af hálfu 

starfsmanns sýslumanna sem er sérfræðingur í málefnum barna, það er þess sem hefur 

nauðsynlega menntun og þekkingu á þörfum barna og stöðu foreldra" (Innanríkisráðuneytið, 

e.d.-a, 8. gr.). Fram kemur í reglunum að sýslumaður geti gert samning við aðra sérfræðinga í 

málefnum barna til að sinna sérfræðiráðgjöfinni. Má áætla að slíkt komi til hjá þeim 

embættum sem ekki hafa sérfræðing til starfa innan embættisins. Í þeim tilvikum sem slíkur 

samningur er gerður þarf að afmarka þá þjónustu sem sérfræðingnum ber að veita 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.-a).  

Samkvæmt gr. 8 og 11 í reglum Innanríkisráðuneytisins er þess krafist að sá starfsmaður 

sem sinnir hlutverki sáttamanns eða sérfræðings hafi ýmist menntun, þekkingu eða reynslu af 

vinnu tengdum málefnum barna og stöðu foreldra. Helsti munurinn liggur í að ekki er tiltekið 

að sérfræðingurinn þurfi að hafa haldbæra þekkingu á barnalögum né þarf sáttamaðurinn að 

hafa menntun eða þekkingu á þörfum barna en hann þarf að hafa reynslu af vinnslu mála sem 

reynir beint á hagsmuni barna (Hrefna Friðriksdóttir, 2013. Innanríkisráðurneytið, e.d.-a).  

Má draga þá ályktun að þar sem þess er krafist að sáttamaðurinn hafi haldbæra þekkingu 

á barnalögum og reynslu af vinnu sem reynir beint á hagsmuni barns, að þá sinni hann í 

einhverjum tilfellum bæði hlutverki sáttamanns og sérfræðings.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Við framsetningu niðurstaða rannsóknarinnar er sýslumannsembættum landsins skipt upp 

eftir landshlutum. Fjögur sýslumannsembætti falla undir Vestfirði, fjögur embætti falla undir 

Vesturland, fjögur embætti falla undir Suðurland, þrjú embætti falla undir Austurland, fimm 

embætti falla undir Norðurland og fjögur embætti falla undir höfuðborgarsvæðið.  

Var valið að skipta embættunum upp á framangreindan hátt til að hafa möguleikann á 

samanburði milli landshluta. Ekki verður unnt að rekja svör til einstakra embætta og eru 

niðurstöður unnar út frá heildarniðurstöðum rannsóknarinnar.  

Hafa ber í huga að stærð embætta er mismunandi og fólksfjöldi meiri í sumum embættum 

en öðrum. Ekki verður þó horft sérstaklega til fólksfjölda í hverju embætti fyrir sig eða í heild, 

enda framsetning laganna óháð fólksfjölda.  

Eins og fyrr segir voru framkvæmd símaviðtöl við sýslumenn eða fulltrúa þeirra sem sinna 

umgengnis- og forsjármálum hjá sýslumannsembættunum. Haft var samband við öll 24 

embætti landsins og fengust svör frá 23 embættum. Rannsakandi hafði viðtalsvísi til hliðsjónar 

þegar viðtölin voru framkvæmd og fengu því allir þátttakendur sömu spurningar. Spurt var 

meðal annars um menntun þess fagaðila sem embættin leita til samkvæmt 74. gr. barnalaga, 

um viðhorf þátttakenda til breytinganna sem tóku gildi 1. janúar 2013 og áhrif þeirra á vinnslu 

umgengnis- og forsjármála hjá embættinu.  

Fyrirhuguð fækkun sýslumannsembætta 1. janúar 2015 var höfð í huga við framkvæmd 

rannsóknarinnar og voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu að breytingarnar kæmu til með 

að hafa áhrif á aðgengi embættanna að fagaðilum.  

Við framsetningu niðurstaðna verður bæði allt landið skoðað í heild sem og landshlutar. 

Niðurstöður ættu að gefa vísbendingu um með hvaða hætti þjónusta sérfræðings í málefnum 

barna, samkvæmt barnalögum, er framkvæmd á Íslandi, hvort jafnræðis sé gætt við 

framkvæmd laganna og viðhorf sýslumannsembætta til þess. Viðtöl við sérfræðinga í 

málefnum barna verða fléttuð inn í niðurstöður frá sýslumannsembættunum til að gefa skýrari 

mynd á framkvæmdina.  

4.1 Sérfræðingur í málefnum barna  

Á landsbyggðinni er sérfræðingur í málefnum barna almennt ekki starfandi innan 

sýslumannsembættana en dæmi eru um að minni byggðakjarnar nýti vinnu sama sérfræðings 
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og gera við hann verktakasamning. Sum embætti leita til sérfræðinga í Reykjavík og fara 

skjólstæðingar þá til Reykjavíkur í flestum tilfellum. Eingöngu embætti sýslumannsins í 

Reykjavík  hefur ráðið sérfræðing í málefnum barna. Sérfræðingarnir eru tveir og saman sinna 

þeir sáttameðferð og sérfræðiráðgjöf á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem þeir eru ráðgefandi 

fyrir embættin á landsbyggðinni.   

Þónokkuð algengt var í svörum þátttakenda að ekki hafi reynt á 74. gr. barnalaga hjá minni 

embættunum á landsbyggðinni. Höfðu þau embætti lítið velt fyrir sér hvernig aðgengið að 

fagaðilum til að sinna hlutverki sérfræðings í málefnum barna, væri innan embættisins. Gerðu 

margir ráð fyrir að leitað yrði til höfuðborgarsvæðisins eða til félagsþjónustunnar á svæðinu.  

Munur á viðhorfi þátttakenda til breytinga á barnalögum nr.76/2003 sem tóku gildi 1. 

janúar 2013 er merkjanlegt eftir landfræðilegri staðsetningu embættanna. Nokkuð algengt er 

að lítið hafi reynt á breytingarnar hjá fámennari embættunum og hafa þátttakendur ekki 

sterka skoðun á áhrifum breytinganna. Algengara er að embættin á landsbyggðinni séu sátt 

við fyrirkomulagið eins og það var fyrir breytingar, það er að embættið gæti leitað liðsinnis 

barnaverndar í forsjár- og umgengnismálum. 

4.1.1 Menntun sérfræðings í málefnum barna  

Í viðtölum við sýslumannsembættin var spurt hvaða menntun sá fagaðili hefði sem starfaði hjá 

embættinu eða leitað væri til vegna 74. gr. barnalaga. Eins og fram kom í kaflanum hér fyrir 

ofan hefur eingöngu eitt embætti ráðið sérfræðing í málefnum barna en önnur embætti hafa 

ýmist gert verktakasamning við sérfræðing eða leita til starfandi sérfræðinga á 

höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi taldi mikilvægt að varpa ljósi á hvaða menntun þeir 

fagaðilar hafa sem leitað er til og með hvaða hætti sé sannreynt að fagaðilinn hafi tilskilda 

menntun áður en hann sinnir starfi sérfræðingsins.  

Tveir sérfræðingar starfa hjá embætti sýslumannsins í Reykjavík og hafa þeir annars vegar 

félagsráðgjafarmenntun og hinsvegar sálfræðimenntun. Þrír fagaðilar höfðu gert 

verktakasamning við embætti á landsbyggðinni og er menntun þeirra sálfræði, félagsráðgjöf 

og/eða fjölskylduráðgjöf.  

Það vakti athygli rannsakanda að nokkrir viðmælendur höfðu ekki vitneskju um hvaða 

menntun sérfræðingurinn hafði en gerðu ráð fyrir að fagaðilinn hefði sálfræði,- eða 

félagsráðgjarfamenntun þar sem þeir störfuðu sem slíkir. Sjaldgæft er að sýslumannsembætti 

gangi úr skugga um að viðkomandi fagaðili sem fenginn er til að starfa sem sérfræðingur í 
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málefnum barna, hafi tilskylda menntun. Ýmist er gert ráð fyrir að fagaðilinn hafi menntun eða 

gert er ráð fyrir að annað sýslumannsembætti hafi gengið úr skugga um menntun 

sérfræðingsins (gildir þar sem sérfræðingur hefur gert verktaksamning við eitt embætti en 

þjónustar fleiri).  

Fram kom í viðtölum rannsakanda við sýslumenn eða fulltrúa þeirra á landsbyggðinni, að 

sá sérfræðingur sem leitað er til samkvæmt 74. gr. er oftar en ekki fagaðili sem starfar innan 

félagsþjónustunnar eða barnaverndar á svæðinu. Sérfræðingurinn er í einhverjum tilfellum 

sami fagaðili og sinnt hafði verkefninu áður en breytingarnar tóku gildi en sinni verkefnunum 

núna utan síns dagvinnutíma.  

Á landsbyggðinni eru úrskurðarmál sem varða forsjá og umgengni, mun færri en á 

höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir að nú séu liðin um það bil tvö ár frá því að lagabreytingin tók 

gildi, svöruðu nokkur embætti á landsbyggðinni að ekki hafi komið til þess að reynt hafi á 74. 

gr. barnalaga. Þátttakendur svöruðu því að ofast næðist að leysa úr ágreiningi foreldra í slíkum 

málum með sáttameðferð og afar sjaldgæft væri að leita þyrfti til sérfræðings í málefnum 

barna til að fá fram viðhorf barnsins.  

4.1.2 Verklagsreglur sérfræðinga í málefnum barna  

Tvö ár er ekki langur tími ef um er að ræða nýjungar í þjónustu sem þarf að byggja upp og 

móta frá grunni. Þegar verkefni sérfræðinga í málefnum barna var fært yfir til 

sýslumannsembættanna í janúar 2013, lá ekki fyrir með hvaða hætti framkvæma skyldi verklag 

sérfræðings í málefnum barna. Það kom í hlut þeirra sérfræðinga sem hófu að starfa eftir 33., 

33. a. og 74. gr. að móta og þróa verklag sem best væri að vinna eftir.  

Í viðtölum við sýslumenn og fulltrúa þeirra á landsbyggðinni fengust almennt þau svör að 

sérfræðingur í málefnum barna starfaði ekki eftir verklagsreglum sem sýslumannsembættið 

hafði gefið út. Sögðu þátttakendur að sérfræðingarnir fengju yfirleitt smá kynningu á málinu 

og leiðbeiningar um hvers væri óskað að greinagerð sérfræðings innihéldi. Tímalengd og 

viðtalsfjöldi er í einhverjum tilfellum gefinn upp. 

Starfandi sérfræðingar á höfuðborgarsvæðinu eru eins og áður segir ráðgefandi fyrir öll 

embætti landsins er viðkemur vinnslu mála í sáttameðferð eða álitsgjöf sérfræðings í 

málefnum barna. Þeir hafa mótað verklagsreglur í samvinnu við löglærða fulltrúa sýslumanna 

á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem litið hefur verið til verklagsreglna barnaverndarnefnda. 

Við mótun verklags er viðkemur því að tala við börn, hefur verið leitað til fagaðila hjá Barnahúsi 
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sem hafa haldbæra þekkingu og reynslu af að tala við börn. Þær verklagsreglur sem nú þegar 

hafa orðið til innan embættis sýslumanns í Reykjavík eru aðgengilegar öllum 

sýslumannsembættum á landinu. Eftirspurnin hefur þó ekki verið mikil og í samtali 

rannsakanda við sýslumannsembættin á landsbyggðinni voru það helst embættin á Suður,-og 

Vesturlandi sem leituðu eftir leiðbeiningum hjá sérfræðingunum í Reykjavík.  

Upplifun rannsakanda af viðtölum við þátttakendur yfir allt landið var sú að lítið hafi verið 

búið að huga að því með hvaða hætti sýslumannsembættin myndu framfylgja breytingum á 

barnalögum þegar þær tóku gildi. Virðist sem undirbúningsvinna fyrir breytingarnar hafi ekki 

byrjað fyrr en eftir að breytingarnar tóku gildi. Að mati rannsakanda kemur þetta meðal annars 

fram í þeirri staðreynd að reglur Innanríkisráðuneytisins um ráðgjöf og sáttameðferð, voru ekki 

gefnar út fyrr en í febrúar 2013. Fyrsti sérfræðingur í málefnum barna tók ekki til starfa fyrr en 

um það bil hálfu ári eftir að breytingarnar tóku gildi og námskeið í sáttamiðlun voru ekki haldin 

fyrr en á vormánuðum þessa árs.  

4.1.3 Hlutverk sérfræðinga í málefnum barna  

Þegar verið er að ræða um sérfræðing í málefnum barna samkvæmt 74. gr. annars vegar og 

sáttamann samkvæmt 33. gr. a. hinsvegar getur verið erfitt að aðskilja hlutverk þeirra. Ýmist 

er ekki gerður greinamunur á 33. gr. sem fjallar um ráðgjöf, 33. gr. a. sem fjallar um sáttamann 

sem hefur heimild til að tala við barn eða  74. gr. sem fjallar um álitsumleitan. 

Í hverju felst starf sáttamanns sem starfar hjá embætti sýslumanns og að hvaða leiti er 

það ólíkt starfi sérfræðings í málefnum barna samkvæmt 74. gr. barnalaga?  Í kafla 2.6.4 var 

rætt um skilin milli þessara tveggja lagagreina en í viðtölum rannsakanda við fulltrúa 

sýslumanns annars vegar og sérfræðinga í málefnum barna hinsvegar var leitað eftir muninum 

á hlutverkum hvors aðila fyrir sig.  

Fram kom í gögnum rannsakanda að fagaðili sem starfar sem sérfræðingur í málefnum 

barna er yfirleitt ekki með menntun til að starfa sem sáttamaður. Einnig kom fram í viðtölum 

við þátttakendur í rannsókninni að sýslumenn eða fulltrúar þeirra eru þeir fagaðilar sem farið 

hafa á námskeið í sáttamiðlun og sinna þar af leiðandi því hlutverki innan embættanna. 

Hinsvegar hafa sýslumenn eða löglærðir fulltrúar þeirra ekki þá menntun sem krafist er til að 

vera sérfræðingur í málefnum barna, samanber reglur Innanríkisráðuneytisins.  
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4.2 Viðhorf til breytinga  

Fleiri sýslumannsembætti höfðu jákvætt viðhorf til breytinganna frá 1. janúar 2013 heldur en 

neikvætt viðhorf en mörg embætti fundu fyrir auknum verkefnum og þyngri málavinnslu. Eins 

og áður kom fram hefur ekki enn reynt á breytingarnar hjá sumum embættum á 

landsbyggðinni en þau embætti höfðu þó ekki neikvætt viðhorf til breytinganna og sögðust 

halda að þær væru til hins betra.   

Embættum á landsbyggðinni þykir oftar neikvætt að samvinnu við barnaverndina í 

umdæminu hafi verið hætt, þar séu fagaðilar starfandi sem hafa reynslu og þekkingu sem til 

þarf í mál er varða hagsmuni barna. Einnig kom það viðhorf fram hjá sýslumannsembættum á 

landsbyggðinni að málsmeðferð hafi verið skilvirkari þegar barnavernd var inni í málunum og 

einnig hafi hún lengst eftir að breytingarnar tóku gildi. Þessu viðhorfi er öfugt farið hjá 

embættunum á höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram að málsmeðferð sé skilvirkari og hraðari 

en hún var fyrir breytingar. Getur það skýrst vegna ráðningar sérfræðinganna til embættis 

Reykjavíkurborgar sem jafnframt þjónusta önnur embætti á höfuðborgarsvæðinu.   

Á landsbyggðinni hefur upplifunin af vinnslu forsjár- og umgengnismála eftir breytingar 

verið sú að flækjustig málsmeðferðar sé óþarfega mikið. Hér er þó meira verið að horfa til þess 

að skjólstæðingar eru skyldugir til að fara í sáttameðferð og þykir mörgum embættum á 

landsbyggðinni það lengja málsmeðferðina.   

4.2.1 Þverfagleg sýslumannsembætti  

Í viðtölum rannsakanda við sýslumenn og fulltrúa sýslumanna var meðal annars velt upp þeirri 

spurningu hvort fyrirhugaðar fækkanir sýslumannsembætta á landinu komi til með að hafa 

áhrif á aðgengi embætta að fagaðilum.  

Mikill meirihluti þátttakenda taldi að með fækkun sýslumannsembætta á landinu komi 

aðgengi að fagaðilum til með að aukast. Það opni möguleika til að ráða sérfræðing, jafnvel í 

hálfa stöðu innan embættanna og gæti þá um leið gert vinnu í forsjár- og umgengnismálum 

skilvirkari. „Möguleikinn á að aðskilja hlutverk úrskurðaraðila og umsagnaraðila gæti orðið að 

veruleika með þverfaglegu sýslumannsembætti" (embætti á Norðurland). 

Stór hluti þátttakenda segir að vont hafi verið að missa samstarfið við barnaverndina í 

kjölfar breytinganna. Ekki eingöngu vegna aðkomu þeirra að málum þar sem sérþekking í 

málefnum barna er nauðsynleg, heldur einnig vegna ráðgjafar og stuðnings sem þeir veittu í 

vinnslu erfiðra og flókinna mála. Þó svo gengið hafi ágætlega hingað til að leysa forsjár- og 
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umgengnismál á landsbyggðinni, með sáttamiðlun samkvæmt 33. gr. a. án aðkomu 

sérfræðings í málefnum barna, byggir þverfaglegt samstarf líka á því að geta rætt við aðra 

sérfræðinga og bera mál undir aðra fagaðila innan sama embættis. „Þverfagleg vinna telst líka 

til þess að geta rætt við aðra sérfræðinga og bera mál undir aðra fagaðila innan sama 

embættis" (embætti á höfuðborgarsvæðinu). 

Í viðtölum rannsakanda við löglærða fulltrúa sýslumanns var almenn jákvæðni til 

hugmynda um þverfagleg sýslumannsembætti. Þátttakendur sögðu þó að hugmyndafræði 

þverfaglegs samstarfs hljómaði vel og liti vel út á pappír en erfiðlega gæti reynst að innleiða 

hana til minni embættanna á landsbyggðinni, meðal annars vegna fjármagns.  

4.3 Viðtöl við börn  

Ef horft er til flóknari forsjár- og umgengnismála sem krefjast úrskurðar er ekki óalgengt að 

sýslumaður eða löglærður fulltrúi sem starfar hjá sýslumannsembætti á landsbyggðinni, sinni 

hlutverkum fleiri en eins fagaðila. Auk þess að vera í hlutverki úrskurðaraðila getur sýslumaður 

eða fulltrúi hans tekið ákvörðun um að ræða við barn í einrúmi eftir að höfðu samráði við 

foreldra um að barni verði gefinn kostur á að tjá sig við sáttameðferð (Innanríkisráðuneytið, 

e.d.-a).   

Í viðtölum við sýslumenn og fulltrúa þeirra á landsbyggðinni kom fram að ekki væri oft 

tekin ákvörðun um að rætt yrði við barnið en einn sýslumaður lýsti sínu viðhorfi svona:  

„...þegar kemur að stórum og flóknum málum þar sem tala þarf við börn þá vil ég ekki hafa 

löglærða aðila í því heldur sérfræðinga í málefnum barna" (embætti á Norðurlandi). Einnig er 

það viðhorf nokkurra þátttakenda að mögulega væri oftar talað við börnin ef aðgengi að 

sérfræðingum í málefnum barna væri betra.  

Starfandi sérfræðingar í Reykjavík hafa í nokkrum mæli verið að sinna sérfræðiverkefnum 

frá öðrum embættum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni þar sem löglærðir fulltrúar 

ýmist hafa ekki þekkingu  eða treysta sér ekki til að ræða við börnin. „Munurinn á sáttamanni 

og sérfræðingi í málefnum barna liggur í menntunarlegum bakgrunni sem skiptir máli þegar 

ræða þarf við börn" (embætti á Suðurlandi). 

Við vinnslu þessa verkefnis voru tekin viðtöl við starfandi sérfræðinga í málefnum barna. 

Eingöngu tveir sérfræðingar eru ráðnir til embættis en í viðtölum rannsakanda við sýslumenn 

á landinu kom í ljós að sum hver embætti hafa gert verktakasamning við sérfræðinga. 
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Starfsumhverfi sérfræðinganna og hlutverk eru ólík að mörgu leyti þar sem tveir af 

sérfræðingunum eru ráðnir til embættis en aðrir sérfræðingar starfa á öðrum vettvangi en 

sinna verkefnum sérfræðings þegar þess er óskað.  

Starfandi sérfræðingar hjá sýslumannsembætti Reykjavíkur eru þeir fagaðilar sem sinna 

sáttamiðlun hjá embættinu og er það ólíkt öðrum embættum á landinu þar sem löglærður 

fulltrúi sinnir slíku verkefni. Sérfræðingarnir í Reykjavík sinna þó mörgum verkefnum 

sáttamiðlunar frá landsbyggðinni eins og fram hefur komið. Verkefni starfandi sérfræðinga 

geta verið fjölbreytt þó svo sáttamiðlun sé lang stærsti málaflokkurinn. Verkefnin geta verið 

fólgin í að taka viðtöl sem hluta af sáttameðferð frá öðrum embættum, til dæmis ef löglærðir 

fulltrúar treysta sér ekki til eða telja sig ekki hafa þekkingu til að taka slík viðtöl. 

Sérfræðingarnir eru einnig beðnir um að taka viðtöl við börn í málum þar sem löglærður fulltrúi 

er að úrskurða eða upplýsa mál sem hann hefur til meðferðar.  

Verkefni sérfræðinganna sem snúa beint að 74. gr. eru ekki ýkja mörg en koma af og til 

inn á borð til þeirra. Í þeim verkefnum vinna sérfræðingarnir að dýpri rannsóknum eða 

umsögnum þar sem gefin er álitsgerð. Afstaða barnsins er könnuð, aðstæður hjá foreldrum og 

þeirra afstaða. Að lokum skila sérfræðingarnir rökstuddum tillögum að umgengni til 

sýslumanns eða fulltrúa hans.  

Sérfræðingarnir sinna oft á tíðum eftirliti með umgengni sem sýslumaður hefur mælt fyrir 

samkvæmt 4. mgr. 47. gr. barnalaga. En þar segir; „þegar sérstök ástæða er til getur 

sýslumaður mælt svo fyrir í úrskurði að umgengni skuli fara fram undir eftirliti sérfræðings í 

málefnum barna" (barnalög 76/2003). 

4.3.1 Ólík málsmeðferð og hlutverk 

Oft er erfitt að greina á milli hlutverka sem fara fram innan sama embættis eða samkvæmt 

sömu lögum. Hér spilar líka inn í hugtakaruglingur, eins og hvað er sérfræðingur? Og hver er 

munurinn á sérfræðiráðgjöf samkvæmt 33 .gr. og 74. gr. ? 

Að sögn starfandi sérfræðinga felst munurinn í málsmeðferðinni og framkvæmd hennar. 

Munurinn er kannski helst sá að sérfræðiráðgjöfin er val þjónustuþegans um að þiggja slíka 

ráðgjöf eða óska eftir henni en þegar sérfræðingar eru að vinna að álitsgjöf samkvæmt 74. gr. 

er um íþyngjandi aðgerð að ræða sem málsaðili hefur ekki val um.   
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Hlutverk sérfræðinganna innan embættis Reykjavíkur geta oft verið fjölbreytt og 

ómögulegt er að spá fyrirfram um framgang mála þegar þau berast inn á borð. Deila 

foreldranna þarf ekki alltaf að vera svo hatrömm eða flókin þó hún sé komin í sáttameðferð. 

Þekking sáttamannsins á viðtalstækni auk þekkingar á andlegu og líkamlegu heilbrigði getur 

oft verið vendipunktur í málinu ef komið er auga á hvar vandinn er sprottinn. Oft þarfnast fólk 

smá leiðbeininga um hvar sé hægt að nálgast hjálpina og hvar sé best að byrja.  Það er ekki 

hlutverk sáttamannsins að laga hlutina heldur að aðstoða foreldrana að koma auga á 

vandamálin og spyrja þau síðan hvernig þau ætla sjálf að leysa þau. „Sátt sem fólk býr til sjálft 

heldur lengur" (embætti á höfuðborgarsvæðinu).  

4.3.2 Reynslan skiptir máli  

Í reglum Innanríkisráðuneytisins um hver veitir sáttameðferð er þess krafist að auk menntunar 

á sviði sáttameðferðar eða sáttamiðlunar og háskólaprófi í lögfræði, sálfræði, félagsráðgjöf, 

skal sáttamaðurinn hafa töluverða reynslu af vinnslu mála sem reynir beint á hagsmuni barns. 

Einnig skal hann hafa umtalsverða starfsreynslu á sviði sáttameðferðar, sáttamiðlunar eða 

fjölskyldumeðferðar. Auk þess er krafist þekkingar á barnalögum og helstu álitaefnum sem 

reynir á túlkun þeirra (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a).  

Sáttamenn og sérfræðingar þurfa oft að vinna með fólki sem glímir við andleg veikindi. Má 

þar nefna fíknivanda, geðrænan vanda eða mikinn félagslega vanda. Það er því mikilvægt að 

fagaðili sem sinnir hlutverki sáttamanns eða sérfræðings kunni að vinna með fólki í slíkum 

vanda. „...við höfum þurft að tækla það í sáttameðferðinni, ræða um hver vandamálin eru fyrir 

utan ágreininginn og þetta þarf að vera inni í myndinni að geta rætt um geðrænan vanda, 

fíkniefnavanda eða áfengissýki þegar verið er að gera tilraun til að ná lausn á málinu" (embætti 

á höfuðborgarsvæðinu).  

Viðtölin eru að sögn sérfræðinganna, oft mjög krefjandi, mikill tilfinningahiti og verið að 

ræða mjög viðkvæm málefni. Til að geta tekist á við slíka vinnu þarf fagaðilinn að hafa mjög 

mikla viðtalsþjálfun og reynslu af vinnu með fjölskylduvandamál. Sáttamaðurinn þarf að geta 

leitt viðtalið áfram án þess að stjórna því alfarið, þarf að valdefla foreldrana og beina þeim í 

þá átt að þeir finni sjálfir sátt í málinu.  
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4.4 Óskýr skipting  

Í þessu verkefni hefur mikið verið talað ýmist um sérfræðinga, sáttamenn og sýslumenn eða 

löglærða fulltrúa sýslumannsembættanna sem úrskurðaraðila. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að skilin milli faglegra hlutverka er oft óljós. Þó hefur einnig komið fram í niðurstöðum 

að skilin milli sérfræðings og sáttamanns eru oft óskýr, sérstaklega hjá embættum á 

landsbyggðinni og má því segja að þessir fagaðilar sinni í mörgum tilfellum bæði hlutverki 

sáttamanns og sérfræðings.  

Eftir samtöl við þátttakendur í rannsókninni er það tilfinning rannsakanda að löglærðir 

fulltrúar sýslumanna sem sótt hafa námskeið í sáttamiðlun nái í flestum tilfellum að uppfylla 

þau skilyrði sem sett eru varðandi sáttameðferð. Þeir gæta hlutleysis og eru ekki leiðandi 

varðandi niðurstöðu máls. Engu að síður kom það fram í viðtölum við sýslumannsembættin að 

löglærðir fulltrúar kjósa frekar að leita til sérfræðinga í málefnum barna, það er félagsráðgjafa 

eða sálfræðinga þegar kemur að því að tala þurfi við börnin.  

Hlutverkin virðast skýr í lögum og reglum en framkvæmd þeirra virðist oft vera óljós. Af 

niðurstöðum þessa verkefnis má draga fram þá mynd að félagsráðgjafar og sálfræðingar njóti 

mesta traustsins hvað varðar sérfræðiráðgjöf í málefnum barna.  

4.4.1 Fækkun sýslumannsembætta  

Í viðtölum við sýslumannsembættin á landinu var leitað eftir viðhorfi til fyrirhugaðrar 

fækkunar embættanna í upphafi árs 2015. Spurt var hvort þátttakendur teldu það hafa áhrif á 

aðgengi embættanna að fagfólki, en greinilegur munur var á milli landsbyggðarinnar og 

höfuðborgarsvæðisins um núverandi aðgengi að fagaðilum. Meirihluti þátttakenda á 

landsbyggðinni sagði aðgengi embættisins frekar slæmt, það þýðir aðgengi að fáum fagaðilum 

úr fáum fagstéttum. Þó var sammerkt með embættum sem höfðu samning við einn fagaðila, 

að þau töldu aðgengið nokkuð gott. Eingöngu embættin á höfuðborgarsvæðinu töldu aðgengi 

sitt að fagaðilum mjög gott.  

Velt var upp þeirri spurningu hvort aðgengi embætta á landsbyggðini að fagaðilum muni 

breytast þar sem embættin verða stærri í kjölfar fækkana. Af þeim sem tóku afstöðu taldi mikill 

meirihluti þátttakenda að aðgengi að fagaðilum verði betra í kjölfar fækkana 

sýslumannsembætta. Telja þátttakendur að vinnsla mála verði skilvirkari og betri eftirfylgd 

verði með málunum. Fækkun embætta bjóði mögulega uppá betri skiptingu milli 
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sáttamiðlunar og sérfræðiráðgjafar auk þess að auka möguleikann á þverfaglegu samstarfi 

innan embættanna.  

Hugmyndafræðin sem snýr að þverfaglegri samvinnu innan sýslumannsembættanna bíður 

uppá teymi sérfræðinga sem vinnur saman að málaflokkum innan 

sifjadeildar/fjölskyldudeildar. Menntun og reynsla fagaðila innan teymis gefur möguleikann á 

enn faglegri vinnubrögðum þar sem málin eru skoðuð og metin út frá fleiri sjónarhornum. 

Stuðningur af samstarfsfólki er einnig mjög mikilvægur í málaflokki sem þessum þar sem oft 

er verið að vinna með erfið og flókin mál. Reynsla fagfólks fæst með málafjölda sem það vinnur 

að. Þekking og reynsla af fáum og einsleitum málum yfir langt tímabil er ekki sambærileg þeirri 

þekkingu og reynslu sem hlýst af fjölbreyttum og miklum málafjölda eins og raunin er hjá 

stærri sýslumannsembættum. Þverfaglegt teymi innan embættis bíður einnig uppá stuðning 

af samstarfsfólki, en innan þessa málaflokks er hann mjög mikilvægur.   

Hugmyndafræði handleiðslu snýr að því að fagaðilar fái aðstoð við að aðskilja tilfinningar 

sínar og áhrifamikla reynslu úr starfi frá einkalífi sínu. Eins og starfandi sérfræðingar benda á 

er oft mikill tilfinningahiti í viðtölum „...fólk virðist tilbúið í allt þegar það á í átökum" (embætti 

á höfuðborgarsvæðinu). Hjá sýslumannsembættinu í Reykjavík starfa saman tveir fagaðilar 

sem veitt geta stutt hvorn annan þegar álagið fer að verða yfirþyrmandi. Ef fagaðilar kjósa að 

njóta handleiðslu verða þeir að standa straum af slíkum kostnaði sjálfir „...hugmyndafræði 

handleiðslunnar þekkist ekki innan sýslumannsembættanna" (embætti á 

höfuðborgarsvæðinu).  
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5 Samantekt og umræða  

Við upphaf vinnslu þessa verkefnis var gengið út frá þeirri tilgátu að breyting barnalaga hafi 

farið misjafnlega vel af stað innan embætta sýslumanna á landinu og að munur væri á 

framkvæmd laganna eftir embættum og landshlutum.  

Rannsakanda þótti áhugavert að skoða með hvaða hætti breytingunum hafi verið 

framfylgt og hver staða þessa málaflokks er hjá embættunum i dag. Ekki síst í ljósi breytinga á 

fjölda sýslumannsembætta sem fyrirhugaðar eru í janúar 2015.  

Haft var samband við öll sýslumannsembætti landsins og gáfu 23 embætti af 24 svör við 

spurningum rannsakanda. Var spurt um menntun þess sérfræðings í málefnum barna sem 

embættin leituðu til og viðhorf þátttakenda til breytinganna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á menntun sérfræðinganna sem 

sýslumannsembættin leita til en ef litið er til framkvæmdar á lögunum eru spurningarnar fleiri 

en rannsakandi hafði í upphafi.  

5.1 Málsmeðferðin  

Þegar foreldrar standa í forsjár- og/eða umgengnisdeilu þurfa þeir að snúa sér til 

sýslumannsembættis þar sem barnið hefur lögheimili. Þar er málið tekið til vinnslu hjá 

sýslumanni eða fulltrúa hans, sem nær undantekningalaust er löglærður. Eftir viðtal hjá 

fulltrúanum er foreldrunum skylt að leita sáttamiðlunar ef þau óska úrskurðar sýslumanns um 

hvernig forsjá- og/eða umgengni skal háttað. Sáttamiðlun er veitt innan 

sýslumannsembættisins en foreldrar hafa val um að leita til utanaðkomandi sáttamanns en 

um hæfi hans fara sömu reglur og um hæfi sáttamanns hjá sýslumanni. Sáttamaður innan 

sýslumannsembættanna á landsbyggðinni er í flestum tilfellum sá löglærði fulltrúi sýslumanns 

sem jafnan er einnig úrskurðaraðili.  

Á höfuðborgarsvæðinu hafa verið ráðnir tveir fagaðilar sem hafa annars vegar 

félagsráðgjafarmenntun og hinsvegar sálfræðimenntun og sinna þeir hlutverki sáttamanns 

innan embættisins. Ráðning þessara fagaðila til embættisins gefur möguleikann á að aðskilja 

hlutverk úrskurðaraðila og sáttamanns. Telur rannsakandi það geta tryggt hlutleysi 

úrskurðaraðila og aukið gildi sáttamiðlunar.  

Þegar breytingarnar á barnalögum tóku gildi jókst málaþungi fulltrúa sýslumanna að mati 

margra þátttakenda. Málsmeðferðin lengdist og varð flóknari og mörgum þótti vont að missa 
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samstarfið við barnaverndina sem umsagnaraðila samkvæmt 74. gr. Með því að þurfa að leita 

til sérfræðinga í málefnum barna hefur kostnaður við málaflokkinn aukist hjá mörgum 

embættum en flestir voru þeirrar skoðunar að ekki hafi fylgt nægilegt fjármagn til embættanna 

með breytingunum. Margir þátttakendur á landsbyggðinni höfðu þá skoðun að breytingarnar 

hafi eingöngu verið hugsaðar með höfuðborgarsvæðið í huga og gleymst hafi að hugsa með 

hvaða hætti skyldi framkvæma breytingarnar á landsbyggðinni. Engu að síður ríkti skilningur 

meðal þátttakenda að málaþungi barnaverndarinnar í Reykjavík hafi verið það mikill að 

nauðsynlegt hafi verið að gera einhverjar breytingar. Þátttakendur á landsbyggðinni gera sér 

fulla grein fyrir málaþunganum á höfuðborgarsvæðinu.  

5.2 Lagalegu skilin eru skýrari en framkvæmdin  

Skilin milli barnalaga og barnaverndarlaga eru nú  skýrari, það er að forsjár- og umgengnismál 

heyra undir sýslumannsembættin en falla ekki undir verkefni barnavernda. En ef rýnt er í lögin 

þá er ekki að finna neina lagastoð sem meinar sýslumannsembættunum að leita áfram til 

barnaverndarinnar.  

Það sem er óljóst að mati rannsakanda er sá greinamunur sem sýslumannsembættin gera 

eða gera ekki á framkvæmd þjónustunnar samkvæmt lögunum. Þegar sáttamaður tekur 

ákvörðun í samráði við foreldra að hann tali við barnið, líkt og 33. gr. gefur heimild til, er hann 

þá að leita álits hjá barninu og gefa því tækifæri til að tjá sig um málið? Hvaða áhrif hefur viðtal 

sáttamannsins á sáttameðferðina og getur sáttamaðurinn haldið hlutleysi sínu eftir að hafa 

talað við barnið. En þegar fulltrúi sýslumanns óskar eftir umsögn sérfræðings í málefnum 

barna þá fer sérfræðingurinn og talar við barnið, einu sinni eða oftar.  

Sérfræðingurinn hittir jafnvel foreldra á heimili þeirra og sér þá um leið aðstæður sem 

barnið býr við. Sérfræðingurinn metur og greinir um leið, líkt og rannsóknarheimild  

samkvæmt 74. gr. gefur heimild til. Hann skilar að lokum rökstuddu áliti til fulltrúa sýslumanns 

um hvernig umgengni eða forsjá skal háttað. Er álitið byggt á mati sérfræðingsins um hvað sé 

barninu fyrir bestu. Fulltrúi sýslumanns sem jafnan er úrskurðaraðilinn hjá embættunum 

landsbyggðinni, hefur þá skýrslu í höndunum þar sem rökstutt álit sérfræðings segir til um 

ákveðna niðurstöðu.  

Reynsla af vinnslu mála í kjölfar breytinganna er misjöfn eftir sýslumannsembættum.  Þar 

spilar málafjöldinn inní en hann er mismikill eftir embættum og reynslan sem fagaðilarnir eru 
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að vinna sér inn er því misjafnlega mikil auk þess sem aðgengi að fagaðilum er misjafnt eftir 

landfræðilegri staðsetningu embættanna.  

Niðurstöður sýna að túlkun lagagreina er varða annars vegar sáttamiðlun og hinsvegar 

álitsumleitan samkvæmt 74. gr. eru oft óljósar. Það kom til dæmis í ljós í tveimur viðtölum við 

sýslumannsembætti þar sem rannsakandi fékk upplýsingar um að tiltekinn fagaðili hefði 

verktakasamning við embættið sem sérfræðingur í málefnum barna. Rannsakandi hafði 

samband við fagaðilann vegna þátttöku í rannsókninni og fékk  þau svör að fagaðilinn hefði 

samning við embættið sem sáttamaður og léti hann kalla eftir sérfræðingi í málefnum barna 

ef hann teldi þörf á. Fleiri dæmi eru um slíkan misskilning á lagagreinunum, sérstaklega hjá 

embættum sem sögðu að ekki hafi reynt á lagagreinina. Út frá þessum niðurstöðum má velta 

fyrir sér hvort það sé alltaf gerður greinamunur á hvaða lagastoð er fyrir þjónustunni sem verið 

er að veita? Og er munur á milli sýslumannsembætta. Hvað þýðir það fyrir þjónustuþega ef 

túlkun laganna er misjöfn eftir embættum og með hvaða hætti er hægt að samræma 

þjónustuna?  

5.3 Hvenær er talað við barnið? 

Er kallað til sérfræðings í málefnum barna í forsjár- og umgengnismálum sem hafa þegar farið 

í sáttameðferð og ekki hefur náðst sátt? Þegar fulltrúinn kallar loks til sérfræðings í málefnum 

barna, þá er hann sjálfur búinn að taka viðtal við barnið og upplýsa foreldra um niðurstöðu 

þess?  Eru það hagsmunir barns, sem er mitt á milli í deilu foreldra sinna, að tala við marga 

fagaðila? Hefur mál barnsins kannski verið inni á borði barnaverndar þar sem starfsmaður 

hefur unnið með barninu, tekið viðtöl við það og unnið sér inn traust hjá barninu. Þekkir 

barnaverndarstarfsmaðurinn jafnvel fjölskylduaðstæður og er hæfur til að gefa rökstudda 

skýrslu um hvað sé barninu fyrir bestu. Eru það hagsmunir barns að skilja forsjár- og 

umgengnismál frá barnaverndarmálum? Þetta eru áhugaverðar spurningar sem óneitanlega 

vakna þegar horft er til framkvæmdar laganna þar sem hagsmunir barnsins eiga að vera ofar 

öllu. 

Líkt og fram kemur í viðtölum við sýslumannsembættin á landsbyggðinni, er í mörgum 

tilfellum leitað til starfsmanna félagsþjónustu eða barnaverndar, sömu starfsmanna og höfðu 

unnið umsagnir fyrir embættið áður. Þetta gefur þá mynd að lítil breyting hafi orðið á vinnslu 

mála hjá þeim embættum, eingöngu að greiðslur fyrir störf fagaðilans koma frá  ríkisembætti 

núna en ekki sveitarfélagi. 
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Áhugavert væri að skoða í framhaldi af niðustöðum þessarar rannsóknar, í hversu miklum 

mæli leitað er viðhorfs barna í forsjár-og umgengnisdeilum og þá á hvaða forsendum 

ákvörðunin um að tala við barnið eða ekki, er byggð. 

5.4 Niðurstöður sem styðja tilgátuna  

Í upphafi rannsóknar var sú tilgáta sett fram að munur væri á framkvæmd barnalaga eftir 

landshlutum í kjölfar breytinga á barnalögum frá 1. janúar 2013. Niðurstöður sína fram á að 

merkjanlegur munur er á framkvæmd 74. gr. barnalaga á milli landsbyggðarinnar og 

höfuðborgarsvæðisins. Skilin eru óljós á milli hlutverka sáttamanns og sérfræðings í málefnum 

barna. Það sýnir sig í svörum embætta á landsbyggðinni þar sem ekki var gerður greinarmunur 

á sáttamanni og sérfræðingi í málefnum barna. Útskýringin getur legið í fjölda mála hjá 

embættunum en sum embætti hafa ekki enn fengið forsjár- eða umgengnismál inn á borð hjá 

sér eftir að breytingarnar tóku gildi. Skýringin gæti einnig legið í hugtakaruglingi, að sumir 

þátttakendur hafi ekki gert greinarmun á hugtakinu sáttamaður annars vegar og hinsvegar á 

hugtakinu sérfræðingur. Þetta lýsir sér til dæmis í svörum tveggja embætta á landsbyggðinni 

sem vísuðu rannsakanda á fagaðila sem embættið hafði samning við sem sérfræðing í 

málefnum barna. Rannsakandi hafði samband við fagaðilana og kom þá í ljós að fagaðilinn er 

með samning sem sáttamaður en ekki sérfræðingur í málefnum barna.  

Rannsakandi telur að hugtakaruglingur hafi ekki átt að eiga sér stað vegna óljósrar 

upplýsingar um efni rannsóknarinnar. Tekið var fram í kynningarbréfi um hvaða lagagrein væri 

verið að fjalla auk þess sem rannsakandi notaði ávallt orðið sérfræðingur í málefnum barna 

þegar hann spurði þátttakendur spurninga um slíkan fagaðila.  

Niðurstöður gefa vísbendingu um að skerpa þurfi á samþættingu þjónustu innan embætta 

sýslumanna á landinu. Skjólstæðingar embættanna eiga rétt á að jafnræðis sé gætt og 

þjónustan sé veitt á sama hátt óháð landfræðilegri staðsetningu embættisins. Með fækkun 

sýslumannsembætta á landinu 1. Janúar 2015 gefst tækifæri til að endurskoða þjónustuna út 

frá niðurstöðum þessarar rannsóknar og huga jafnvel að myndun þverfaglegs teymis utan um 

þjónustu samkvæmt barnalögum.   

Viðtöl við sýslumenn og fulltrúa þeirra styðja tilgátu rannsakanda að munur sé á 

framkvæmd barnalaga eftir landshlutum. Aðgengi embættanna að fagaðilum sem hægt er að 

leita til samkvæmt 74. gr., er mismunandi og sumstaðar á landsbyggðinni er aðgengið mjög 
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slæmt. Ýmist sýslumenn eða löglærðir fulltrúar þeirra á landsbyggðinni sinna hlutverki 

sáttamanns en segjast sjálfir ekki hafa menntun né reynslu af að tala við börn.  

Hugmyndafræði þverfaglegra sýslumannsembætta hljómar vel í flestra eyrum en margir 

eiga erfitt með að sjá fyrir sér með hvaða hætti ætti að koma henni í framkvæmd. Virðist sem 

svo að framkvæmd breytinga á barnalögum hafi gengið vel á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

sýslumannsembætti Reykjavíkur réði inn tvo sérfræðinga. Þar með er hægt að aðskilja hlutverk 

úrskurðaraðila og sáttamanns sem jafnan er leyst af hendi sama aðila innan embætta á 

landsbyggðinni. Mætti telja það til betri málsmeðferðar að hlutverkin séu aðskild og að hægt 

sé að kalla eftir umsögn sérfræðings í málefnum barna sem er málinu að öðru leyti ókunnur.  

5.4.1 Ályktanir rannsakanda  

Draga má þá ályktun að það séu félagsráðgjafar og sálfræðingar sem uppfylla menntunar- og 

hæfiskröfur til að gegna hlutverki sérfræðings í málefnum barna þegar horft er til reglna 

innanríkisráðuneytisins um ráðgjöf og sáttameðferð.  

Án þess að draga hér fram skipulag námsleiða í félagsráðgjöf og sálfræði við Háskóla 

Íslands má sjá að báðar námsleiðir fela í sér fræðilegt nám er varðar fjölskyldur, börn, greiningu 

og mat sem og meðferðarúrræði og leiðir til lausna.  

Kenningar sem rannsakandi hefur fjallað um í þessari ritgerð styðja einnig þessa ályktun. 

Kerfiskenningin sem félagsráðgjafar hafa tileinkað sér í námi eykur hæfi þeirra til að gæta 

hagsmuna barnsins og koma auga á þarfir þess í málum sem það varðar auk þess sem 

vistfræðikenningin gerir ráð fyrir að barnið sé skoðað í samhengi við umhverfi þess og þeim 

kerfum sem starfa í kringum það.  

Rannsakandi dregur einnig fram þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að 

félagsráðgjafar og sálfræðingar séu hæfari fagstéttir en aðrar til að gegna hlutverki 

sáttamanns. Dregur rannsakandi þá ályktanir út frá samtölum bæði við löglærða fulltrúa 

sýslumanna sem og sérfræðinga í málefnum barna sem gáfu svör og upplýsingar við vinnslu 

rannsóknarinnar. Að mati rannsakanda styður menntun fyrrgreindra fagstétta, til dæmis á 

sviði viðtalstækni, þá hugmyndafræði sem liggur að baki sáttamiðlunar.  
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_____________________________________  

Svanhildur Inga Ólafsdóttir  
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Viðaukar 

Viðauki 1 - Kynningabréf til sýslumannsembætta  

 

Selfoss 2. september 2014 

Góðan dag. 

Svanhildur I. Ólafsdóttir heiti ég og er MA nemandi við Háskóla Ísland í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda. Nú í haust mun ég skrifa lokaritgerð mína í náminu og hef ég valið að fjalla um 

74.gr.barnalaga nr.76/2003.  Leiðbeinandi minn í verkefninu er Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 

aðjúnkt.  

Lagagreinin snýr að aðkomu sérfræðings í málefnum barna í þeim málum sem koma til 

kasta sýslumanns á grundvelli barnalaga. Við breytingar á  barnalögum nr.76/2003 sem tóku 

gildi 1. janúar 2013 var afnumin heimild sýslumanns til að leita liðsinnis barnaverndarnefnda 

vegna máls.  

Í ljósi fyrrgreindra breytinga á barnalögum leitast ég við að varpa ljósi á hver sinni 

hlutverki sérfræðings í málefnum barna. Rannsóknarspurning mín er því svo hljóðandi: Hver 

sinnir starfi sérfræðings í málefnum barna, sbr 1.mgr.74.gr.barnalaga nr.76/2003 og hver er 

menntun hans?  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna menntun þeirra sérfræðinga sem sýslumenn leita 

liðsinnis hjá samkvæmt 74.gr.barnalaga. Einnig er er markmið rannsóknarinnar að kanna 

viðhorf sýslumanna til breytinganna á fyrrgreindri lagagrein og hvort breytingarnar hafi haft 

áhrif á vinnslu mála í umgengnis-og forsjármálum hjá sýslumanni.   

Vonast er eftir að niðurstöður rannsóknarinnar muni hafa hagnýtt gildi fyrir 

sýslumannsembætti landsins, Velferðarráðuneytið og félagsráðgjafa á Íslandi. Með því að 

varpa ljósi á viðhorf sýslumanna og á menntun sérfræðinga samkvæmt lagagreininni, gæti 

skapast umræða um hvort og þá hvernig lögunum er framfylgt á réttan hátt. Tel ég mikilvægt 

að koma þessari umræðu af stað í ljósi fyrirhugaðrar fækkunar sýslumannsembætta í landinu 

árið 2015 og því mikilvægt að skoða þá vinnu sem á undan er gengin.  

Leitað verður eftir þátttöku sýslumanna í öllum 24 embættum landsins og mun ég hafa 

samband við embættin símleiðis. Meðfylgjandi þessu bréfi er viðtalsvísir sem stuðst verður 
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við í viðtölum. Viðtalsvísirinn er meðal annars notaður til að tryggja að framkvæmd allra 

viðtala sé með sem líkustum hætti.  

Haft verður samband við skrifstofur sýslumanna í vikunni áttunda til tólfta september og 

óskað eftir viðtali við sýslumann eða fulltrúa hans sem sinnir umgengnis-og forsjármálum.  

Fyllsta trúnaðar er gætt í rannsókninni og mun rannsakandi einn hafa aðgang að gögnum 

rannsóknarinnar. Að úrvinnslu lokinni verður gögnunum eytt. Ekki verður unnið með 

persónulegar upplýsingar um svarendur en niðurstöður rannsóknarinnar verða bornar saman 

eftir landshlutum. Símtöl verða ekki hljóðrituð en rannsakandi mun skrá svör þátttakenda 

jafnóðum og viðtal fer fram.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og er nr.S6946  

Ef þitt embætti óskar eftir að ég muni ekki hafa samband vegna þátttöku, vinsamlega sendið 

tölvupóst á netfangið sio23@hi.is  fyrir mánudaginn 8. september 2014 með upplýsingum um 

staðsetningu embættis. Að öðrum kosti verður litið svo á að vilji sé til þátttöku í rannsókninni.   

Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir eru vegna fyrirhugaðrar rannsóknar, vinsamlega 

hafið samband með tölvupósti á fyrrgreint netfang eða í síma 892 3171 

 

Með fyrirfram þökk  

_________________________________  

Svanhildur I. Ólafsdóttir  
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Viðauki 2 -  Viðtalsvísir fyrir sýslumannsembættin  

 

Viðtalsvísir  

Svarandi er 

 Sýslumaður  

 Fulltrúi sýslumanns sem sinnir umgengnis-og forsjármálum hjá embættinu  

Sýslumannsebættið tilheyrir: 

 Höfuðborgarsvæðinu  

 Suðurlandi  

 Austurlandi  

 Norðurlandi  

 Vesturlandi  

Er sérfræðingur í málefnum barna starfandi innan embættis sýslumanns?  

 Já  

 Nei  

Ef sérfræðingur er ekki starfandi innan embættis sýslumanns, hvað ræður því til hvaða 

sérfræðings er leitað?  

 Tengsl sýslumanns við sérfræðing 

 Þekking sýslumanns á menntun sérfræðings  

 Sérfræðingur hefur lagt inn starfsumsókn til embættisins  

 Annað:________________________________________________    

Ef sérfræðingur er ekki starfandi innan embættis, er ávallt leitað til sama sérfræðings við 

vinnslu hvers máls?  

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Aldrei  

 Annað:___________________________   
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Hversu gott eða slæmt er aðgengi embættisins að fagaðilum í sínu umdæmi, sem sinnt geta 

hlutverki sérfræðings í málefnum barna samkvæmt lögum?  

 Mjög gott (aðgengi að mörgum fagaðilum í fjölbreyttum fagstéttum) 

 Nokkuð gott (aðgengi að fáum fagaðilum úr fjölbreyttum fagstéttum) 

 Frekar slæmt (aðgengi að fáum fagaðilum úr fáum fagstéttum) 

 Mjög slæmt (aðgengi að einum eða engum fagaðila)  

 Annað:__________________________________________   

 

Hver er menntun sérfræðings sem starfar samkvæmt lagagreininni?  

 Sálfræðimenntun 

 Starfsréttindi í félagsráðgjöf  

 Lögfræðimenntun  

 Uppeldismenntun 

 Kennaramenntun 

 Leikskólakennaramenntun  

 Hefur ekki menntun á háskólastigi  

 Annað:________________________________________   

 

Með hvaða hætti er sannreynt að sérfræðingur hafi lokið tilskilinni menntun?  

 Með afriti af prófskírteini  

 Sýslumaður gengur úr skugga um það með öðrum hætti  

- með hvaða hætti? ________________________________   

 Það er ekki sannreynt  

 

Er sérfræðingurinn oftar kvenkyns eða karlkyns?  

 Kvenyns 

 Karlkyns 

 Jafnt hlutfall  

Starfar sérfræðingur eftir verklagsreglum sem sýslumannsembættið hefur gefið út?  

 Já  
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 Nei  

 Starfar eftir öðrum reglum: _________________________________________  

 

Hvert er viðhorf þátttakanda á breytingu barnalaga nr.76/2003 sem tók gildi 1. janúar 2013,   

- Hafa breytingarnar haft góð eða slæm áhrif á vinnslu umgengnis-og forsjármála hjá 

sýslumannsembættinu?   

__________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Telur þátttakandi að nægilegu fjármagni hafi verið ráðstafað til embættisins samhliða 

lagabreytingum, til að hægt sé að framfylgja lagagrein 74.barnalaga 76/2003?  

 Já  

 Nei  

 Annað:__________________________________________   

Telur þátttakandi að fyrirhugaðar fækkanir sýslumannsembætta í landinu komi til með að hafa 

áhrif á aðgengi embætta að fagaðilum?  

 Já  

hvaða: ___________________________________   

 Nei  

 Hef ekki skoðun á því  

 

Eitthvað sem þátttakandi vill láta koma fram að lokum?  
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Viðauki 3 – Viðtalsvísir fyrir viðtöl við sérfræðinga í málefnum barna 

 

Spurningar til að ganga út frá í viðtali við sérfræðinga í málefnum barna  

 

• Hver er menntun þátttakanda?  

• Í hverju er starf þátttakanda fólgið, sem sérfræðingur í málefnum barna? 

• Framkvæmd sérfræðiráðgjafarinnar (verkferlar) 

• Samstarf við önnur embætti  - aðra sérfræðinga 

• Þverfaglegt samstarf  

• Menntunarlegur bakgrunnur – (hvort menntunin skili sér í starfinu, telja 

sérfræðingarnir sig hafa verið nægilega undirbúna fyrir starf sem sérfræðing í málefnum 

barna,út frá sinni menntun?)   

• Hafa sérfræðingarnir sótt aukalega menntun eftir að þeir hófu störf sem sérfræðingar?  

• Viðhorf sérfræðinganna til lagabreytinganna sem tóku gildi 1. Jan 2013   

• Viðhorf sérfræðinganna til komandi fækkunar á sýslumannsembættum landsins  

• Eitthvað sem þátttakandi vill láta koma fram að lokum? 
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Viðauki 4 – Tilkynning til Persónuverndar 

 

 


