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Útdráttur 

 

Samkvæmt íslenskum lögum á barn rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar og 

umönnunar. Þessara réttinda og annarra skal barn njóta í samræmi við aldur og þroska 

án mismununar af nokkru tagi til 18 ára aldurs. Forsjárskylda foreldra er sterk og ber í 

sér ábyrgð og skyldu. Ekki eru allir foreldrar færir um að sinna uppeldishlutverki sínu og 

börn geta búið við vanrækslu og/eða ofbeldi af einhverju tagi. Vistfræðikenningar horfa 

til þátta sem hafa áhrif á hæfni foreldra til umönnunar barns eins og einstaklings-, 

félagslegir-, menningarlegir- og fjölskylduþættir. Tengslakenningar horfa til þess 

tilfinningalega sambands sem myndast milli umönnunaraðila og barns. Ef 

tengslamyndun er ábótavant á barn á meiri hættu á að verða fyrir vanrækslu og/eða 

ofbeldi. 

 Barnaverndarnefnd á Íslandi hefur skilgreint hlutverk í barnaverndarlögum. 

Hlutverk barnaverndarnefnda er að hafa eftirlit með aðbúnaði, hátterni og 

uppeldisskilyrðum barna. Beita skal úrræðum til að tryggja hagsmuni og velferð barna 

og veita aðstoð sem þörf er á. Þegar stuðningur og úrræði barnaverndarnefndar duga 

ekki til að skapa barni öruggar og þroskavænlegar uppeldisaðstæður geta 

barnaverndaryfirvöld krafist forsjársviptingar fyrir dómi. Við skoðun á 

forsjársviptingardómum á Íslandi frá árunum 2008 til 2013 má sjá að helstu ástæður 

þess að foreldrar eru sviptir forsjá barna sinna hér á landi eru vanræksla og/eða ofbeldi 

gegn barni. Helmingur þeirra foreldra er dómarnir varða glíma við geðrænan vanda og 

tæplega helmingur foreldra eiga við fíkniefnavanda að stríða og/eða eru greindarskertir. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka Anni G. Haugen leiðbeinanda mínum fyrir góðar ábendingar, 

uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka dóttur minni fyrir 

þolinmæði sína, fjölskyldu minni fyrir þann stuðning sem þau hafa veitt mér sem og 

Hjördísi fyrir að hafa trú á mér og hvatt mig í gegnum námið.  
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1 Inngangur 

Barn á ekki von um líf án umönnunar fyrstu æviárin og er háð því að þörfum þess sé 

sinnt af einhverjum öðrum (Sæunn Kjartansdóttir, 2010; Winnicott, 1965). Þeir sem 

sinna þörfum barna eru yfirleitt foreldrar þeirra. Það að vera foreldri felur í sér að bera 

ábyrgð á barni og vegna þess geta foreldrar verið undir miklu álagi, hlutverkið er 

krefjandi, flókið og getur valdið streitu (Sæunn Kjartansdóttir, 2010; Steinunn 

Bergmann, 2010). Það er ekkert til sem telst vera hið fullkomna foreldri. Foreldrar geta 

einungis sett sér það markmið að verða „nógu gott“ foreldri (Sæunn Kjartansdóttir, 

2010). Þegar foreldri elur upp barn þarf það ekki einungis að hlúa að þroskaþörfum þess 

heldur þarf það einnig að gæta þess að uppeldið sé í samræmi við væntingar 

þjóðfélagsins (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Flestir foreldrar 

leggja sig alla fram við foreldrahlutverkið og reyna að uppfylla þarfir barna sinna eftir 

bestu getu (Sæunn Kjartansdóttir, 2010).  

Diana Baumrind (1971) setti fram hugmynd um að líta ætti til tveggja þátta þegar 

uppeldi væri skoðað, það er foreldrasvörun og foreldrakröfur. Þessir tveir þættir voru 

notaðir til að skýra fjórar tegundir uppeldis, það er áreiðanlegt uppeldi, yfirvalds 

uppeldi, eftirlátt foreldri og áhugalaust foreldri. Áreiðanlegt uppeldi er þegar um er að 

ræða háa foreldrasvörun og háar foreldrakröfur. Yfirvalds uppeldi er þegar svörunin er 

lág og kröfurnar eru háar. Eftirlátt foreldri er þegar svörunin er há en kröfurnar lágar. Þá 

er foreldrasvörun og foreldrakröfur lágar þegar um er að ræða áhugalaust foreldri. 

Áreiðanlegt uppeldi er talið hafa jákvæðustu áhrifin á þroska barns (Baumrind, 1971).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem upplifa ófullnægjandi samskipti, fjandskap, 

litla sem enga skuldbindingu og neikvætt samband við foreldra sína eru líklegri til að 

þjást af félagslegum-, tilfinningalegum- og námslegum erfiðleikum auk erfiðleika 

varðandi atvinnu. Uppeldi og samband barna við foreldra þeirra spilar stórt hlutverk 

fyrir velferð og heilsu einstaklings í framtíðinni (Sæunn Kjartansdóttir, 2010; Daniel, 

Wassell og Gilligan, 1999). Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd 

geta áðurnefndir þættir valdið skaða á þroska barns (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2012). Þar sem barn býr við óæskilegar aðstæður þarf að skoða þær nánar. Í sumum 

tilfellum þar sem barn verður fyrir vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi dugar að beita 

stuðningsúrræðum til að bæta uppeldisaðstæður þess. Hins vegar telst æskilegt að 
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forsjársvipta foreldra þar sem reynt hefur verið að bæta uppeldisaðstæður en 

stuðningsúrræði ekki skilað tilætluðum árangri (Barnaverndarstofa, 2006).  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða forsendur forsjársviptingar samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 með hliðsjón af forsjársviptingardómum frá árunum 

2008 til 2013. Rannsóknarspurningin er því: Hver er forsenda forsjársviptingar 

samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 á árunum 2008 til 2013? 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla. Á eftir inngangi eru hugtökin barn og forsjá 

skilgreind ásamt því að greint er frá réttindum barns. Í þriðja kafla ritgerðinnar er farið í 

þrjár kenningar sem tengjast málefninu, það er vistfræðilíkan Bronfenbrenners, 

vistfræðilíkan Belsky og tengslakenning Bowlby. Þá er greint frá hlutverki 

barnaverndarnefndar og vinnslu barnaverndarmála í stuttu máli í fjórða kafla. Í fimmta 

kafla er greint frá forsendum forsjársviptingar ásamt því að litið er til foreldrahæfni. Í 

sjötta kafla er vitnað í forsjársviptingarmál hérlendis með því að skoða ársskýrslur frá 

Barnaverndarstofu og rýnt er í forsjársviptingardóma frá héraðsdómum á Íslandi til að 

gefa betri mynd af þeim forsjársviptingardómum sem dæmdir hafa verið á árunum 2008 

til 2013. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar er að finna niðurstöður þar sem 

forsenda forsjársviptingar er dregin saman. Til að svara rannsóknarspurningunni var 

stuðst við íslenska löggjöf, handbók barnaverndarstarfsfólks, ritrýndar greinar bæði 

erlendar og íslenskar, bækur, skýrslur og tilmæli. Upplýsingar voru fengnar hjá Einari 

Inga Magnússyni varðandi foreldrahæfnismat. Þá var rýnt í forsjársviptingardóma frá 

árunum 2008 til 2013. 

Ástæða þess að þetta efni varð fyrir valinu er sú að höfundur starfar hjá 

fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar sem persónulegur ráðgjafi og stendur nálægt þessum 

málaflokki. Með þessu vali á efni vill höfundur dýpka skilning sinn á forsendum 

forsjársviptingar. Höfundur er meðvitaður um að tengsl sín við málaflokkinn geti haft 

áhrif en hann reyndi eftir fremsta megni að tryggja að svo yrði ekki.  
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2 Skilgreiningar 

Hér verður greint frá nokkrum grunnhugtökum sem snerta börn og forsjá þeirra. Gott er 

að skilgreina þau áður en fjallað verður um barnaverndarnefnd og forsendur þess að 

foreldrar eru forsjársviptir. 

2.1 Barn 

Skilgreiningu á hugtakinu barn er ekki að finna í barnalögum nr. 76/2003 (hér eftir nefnd 

barnalög). Við gerð barnalaga var tekið mið af því hvernig barn er skilgreint samkvæmt 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns (hér eftir nefndur Barnasáttmálinn) 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Í 1. gr. Barnasáttmálans segir að „barn merkir hvern þann 

einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri“ (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013). Skilgreining Barnasáttmálans samræmist skilgreiningu 

Barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir nefnd barnaverndarlög). Í barnaverndarlögum 

er hugtakið barn skilgreint sem einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

2.1.1 Almenn réttindi barns 

Árið 2012 var gerð breyting á barnalögunum. Gerður var nýr upphafskafli og kveður 

hann á um réttindi barns. Ástæða þessara breytinga er sú að þörf var á að tryggja þau 

grundvallarréttindi sem barn hefur í samræmi við Barnasáttmálann (Barnalög nr. 

76/2003; Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Í upphafskafla barnalaganna kemur fram að „barn 

á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska án mismununar af nokkru tagi“ (Barnalög nr. 76/2003). Í þessari 

grein laganna er tekið mið af meginreglum Barnasáttmálans (Hrefna Friðriksdóttir, 

2013). Í 2. gr. sáttmálans kemur fram að tryggja eigi hverju barni réttindi án 

mismununar af nokkru tagi. Þá kemur fram í 6. gr. að „hvert barn hefur meðfæddan rétt 

til lífs“ (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Réttindi barns aukast eftir því sem það verður eldra og þroski eykst samkvæmt 1. gr. 

barnalaga og 12. gr. Barnasáttmálans þar sem fram kemur að „barn á rétt á að láta 

skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem það varðar og skal tekið réttmætt tillit til 

skoðana þess í samræmi við aldur og þroska“ (Barnalög nr. 76/2003; Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Upphafskafli barnalaga er þó 

ekki eini kaflinn í barnalögunum sem kveður á um réttindi barns þar sem þau koma fram 
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í flestöllum köflum laganna (Barnalög nr. 76/2003). Hrefna Friðriksdóttir (2013) greinir 

frá því að réttindi barns komi fyrst og fremst fram í barnalögum og barnaverndarlögum 

en þó komi fram í einstaka lögum ákvæði um réttindi barna. 

Þegar litið er til foreldra barns kemur fram í 7. gr. Barnasáttmálans að „barn eigi 

rétt til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra eftir því sem unnt er“ (Lög um 

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

þjóðanna hafa leyfi til að taka börn frá foreldrum sínum ef það telst nauðsynlegt og er 

það gert til að vernda barnið. Þá eru foreldrar sviptir forsjá og barninu komið í fóstur 

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

Barnaverndarstofa, 2006)  

2.2 Forsjá 

Forsjá er sú lagalega skylda og ábyrgð sem forsjáraðili fer með gagnvart barni (Barnalög 

nr. 76/2003). Þegar litið er á forsjá í lagalegu samhengi kemur fram í fimmta kafla 

barnalaganna að „barn á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður 

sjálfráða og eru þeir forsjárskyldir við það“ og gefur það til kynna að það eru yfirleitt 

foreldrar sem fara með forsjá barns (Barnalög nr. 76/2003). Þá segir í 18. gr. 

Barnasáttmálans að „aðildarríki skuli gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að 

sú meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma 

því til þroska“ (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Það að vera forsjármaður barns felur í sér ábyrgð og skyldu (Hrefna Friðriksdóttir, 

2013). Í 28. gr. barnalaga er greint frá þeirri skyldu sem fylgir því að vera með forsjá 

barns. Forsjármanni ber skylda til að sýna barni sínu umhyggju og virðingu, vernda það 

gegn ofbeldi og kenna því vinnusemi og góða siði. Þá eiga forsjárskyldir aðilar einnig að 

stuðla að menntun og starfsþjálfun. Á meðan barn hefur ekki aldur né þroska til þá 

hefur forsjármaður vald til að ráða persónulegum högum barns og fara með lögformlegt 

fyrirsvar þess. Eftir því sem barn eldist og þroskast skal samráð við það aukast þegar 

taka á ákvarðanir sem snúa að því. Þá hefur forsjárskyldur aðili einnig rétt á að ákveða 

hvar lögheimili barns skal vera (Barnalög nr. 76/2003). Sumir foreldrar geta vegna 

einhverra ástæðna ekki sinnt uppeldishlutverki sínu og þarf barnaverndarnefnd þar af 

leiðandi að grípa til þeirra aðgerða sem við á (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 
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3 Kenningar 

Hér að neðan verður greint frá kenningum um heildarsýn og tengslamyndun. 

Félagsráðgjafar geta nýtt sér þær kenningar sem hafa heildarsýn að leiðarljósi við 

vinnslu barnaverndarmála þar sem líta þarf á alla þætti málsins. Félagsráðgjafar horfa á 

einstaklinginn sem hluta af stærri heild. Þeir hjálpa honum að leysa vanda sinn sem 

hægt er að rekja til einstaklingsins, fjölskyldunnar, samfélagsins eða annarra þátta í hans 

lífi (Farley, Smith og Boyle, 2009). Vistfræðilíkan Bronfenbrenner skoðar 

heildaraðstæður einstaklinga og það umhverfi sem mótar þá (Bronfenbrenner, 1979). 

Tengslamyndun við umönnunaraðila skiptir miklu máli fyrir framtíð einstaklings. 

Tengslakenning Bowlby tengir gæði tengslamyndunar í æsku við tilfinningalegan þroska 

og virkni í gegnum lífið (Daniel o.fl., 1999). Mikilvægt er að líta til þeirra tengsla sem 

myndast hafa á milli umönnunaraðila og barns þegar unnið er í barnaverndarnefnd og 

farið er fram á forsjársviptingu (Ciccarelli og White, 2013).  

3.1 Vistfræðilíkan Bronfenbrenners 

Vistfræðilíkan (e. ecological model) Urie Bronfenbrenner (1979) byggir á þeirri tilgátu að 

velferð einstaklings verði fyrir áhrifum af félagslegum heimi og því hlutverki og gæðum 

þeirra sambanda sem einstaklingur hefur við aðra líkt og fjölskyldu, nágranna og 

stofnanir (Bronfenbrenner, 1979). Líkanið gefur innsýn inn í samband einstaklings við 

fjölskyldu sína og getur þar af leiðandi aðstoðað við að leggja skilning í aðstæður 

fjölskyldna. Líkanið varpar ljósi á eðli fjölskyldutengsla og með tengslin að leiðarljósi er 

hægt að styrkja fjölskyldur (Swick og Williams, 2006). Þá hjálpar líkanið til við að leggja 

skilning í það hvernig einstaklingar tengjast umhverfi sínu. Hvernig samfélagsleg viðmið 

og gildi endurspeglast í einstaklingnum í mismunandi kerfum líkansins (Beckett og 

Taylor, 2010). 

Bronfenbrenner skipti félagslegum heimi upp í fimm meginkerfi, það er micro, 

meso, exo, macro og chrono (Swick og Williams, 2006; Beckett og Taylor, 2010; 

Bronfenbrenner, 1979). Kerfin eru öll háð hvort öðru og vinna saman að því að móta og 

þroska einstaklinginn (Swick og Williams, 2006). Hvernig kerfin tengjast og hafa áhrif á 

hvort annað er jafn mikilvægt og það hvað er að gerast í hverju kerfi fyrir sig. Þá má ekki 

gleyma því að hlutverk einstaklings á milli kerfa breytist. Með því er átt við að 
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einstaklingur getur verið sonur eða nemandi innan micro kerfisins en þjóðfélagsþegn 

innan macro kerfisins (Beckett og Taylor, 2010).  

Micro kerfið stendur einstaklingnum hvað næst (Swick og Williams, 2006). Það 

samanstendur af fólki, hugmyndum og hlutum sem einstaklingur hefur bein tengsl við. 

Micro kerfið inniheldur oft fjölskyldu, jafnaldra og skólakerfið (Bronfenbrenner, 1979). 

Þetta er það kerfi sem börn þekkja hvað mest til og er upphafið af því að það læri 

hvernig á að lifa (Swick og Williams, 2006). Börn geta orðið vör við góða og slæma 

atburði í micro kerfinu. Þegar börn verða vör við atburði líkt og heimilisofbeldi getur það 

haft í för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir þroska þess. Aftur á móti getur gott og 

traust samband á milli foreldris og barns lagt góðan grunn fyrir mótun einstaklingsins 

(Swick og Williams, 2006).  

Einstaklingar telja heimilið vera tiltölulega öruggan stað og gerir sér ekki grein fyrir 

hvað er að gerast á bak við luktar dyr. Foreldrar eru yfirleitt þeir sem beita börn sín 

ofbeldi og vanrækslu (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). Barnaverndarnefnd reynir 

að styrkja þætti í micro kerfinu til að bæta hag barns með ýmsum stuðningsúrræðum. Ef 

stuðningsúrræðin eru ekki að virka sem skyldi er þvingunarúrræðum beitt 

(Barnaverndarstofa, 2006).  

Meso kerfið hjálpar til við að tengja saman tvö eða fleiri kerfi innan micro kerfisins. 

Miklu máli skiptir að micro kerfið nái að tengjast innbyrðis og samskiptin á milli þeirra 

séu góð þar sem annars er hætta á óreiðu innan fjölskyldunnar og ekki telst gott að börn 

alist upp við óreiðu (Swick og Williams, 2006; Bronfenbrenner, 1979). 

Exo kerfið inniheldur fólk og staði sem hafa óbein áhrif á einstaklinginn, til dæmis 

vinnustaður foreldra (Swick og Williams, 2006; Bronfenbrenner, 1979). Áhrif exo 

kerfisins á líf einstaklinga verður ekki minna þrátt fyrir að þeir séu ekki beintengdir því. 

Svo dæmi sé tekið því til stuðnings þá hefur það stress sem foreldri verður fyrir í vinnu 

sinni áhrif á barn sem aldrei hefur komið nálægt vinnustað foreldris þar sem stressið 

hefur áhrif á foreldrahæfni foreldris (Swick og Williams, 2006; Beckett og Taylor, 2010).  

Macro kerfið er hvað lengst frá einstaklingnum. Í macro kerfinu er að finna 

trúarbrögð, samfélagsleg gildi, fjölmiðla, stjórnmál og margt fleira. Þetta kerfi heldur 

utan um öll hin kerfin þar sem macro kerfið veitir þá þjónustu, trú og stuðning sem 

einstaklingurinn þarf á að halda. Macro kerfið hefur töluverð áhrif á hugmyndafræði og 
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gildi einstaklinga (Beckett og Taylor, 2010; Bronfenbrenner, 1979; Swick og Williams, 

2006). Samfélagsleg gildi sem snúa að uppeldi endurspeglast í uppeldisaðferðum 

forsjáraðila sem hafa síðan áhrif á aðstæður barna (Steinunn Bergmann, 2010). 

Chrono kerfið er það sögulega samhengi sem hefur áhrif á einstaklinginn. Sögulegt 

samhengi í samböndum í fjölskyldu getur þannig útskýrt samband foreldris við barn þess 

eða hvernig einstaklingur bregst við streituvaldandi atburðum (Swick og Williams, 2006). 

Líklegra er að foreldri sem varð fyrir vanrækslu og/eða ofbeldi í æsku beiti börn sín 

vanrækslu og/eða ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Barnett, Miller-Perrin og 

Perrin, 2011). 

Eftir að hafa greint frá öllum fimm meginkerfum Bronfenbrenners sést hvernig þau 

halda utan um hvort annað. Í vistfræðilíkani Bronfenbrenners er lögð áhersla á að hafa 

heildarsýn og því er samræmi á milli líkansins og starfi félagsráðgjafa þar sem tíunda 

siðaregla félagsráðgjafa segir til um að „félagsráðgjafi stundi starf sitt með faglega 

heildarsýn að leiðarljósi“ (Bronfenbrenner, 1979; Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d).  

Belsky gagnrýndi vistfræðilíkan Bronfenbrenner. Hann taldi Bronfenbrenner ekki 

taka tillit til þess þegar litið er á vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi barna að foreldrar 

hafa ekki sömu samfélagslegu gildin. Af því leiðir að foreldrar taka með sér mismunandi 

einstaklingsþætti í micro kerfið þar sem barnið þroskast. Belsky velti því upp hvort 

einhverjar ástæður gætu verið fyrir því að móðir væri ekki fær um að sinna 

uppeldishlutverki sínu á meðan faðir er fær um að sinna því. Þetta taldi Belsky vera 

mikilvægan þátt þegar litið er til vanrækslu og/eða ofbeldis í uppeldi barna (Belsky, 

1980; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

3.2 Vistfræðilíkan Belsky  

Belsky (1980) tók vistfræðilíkan Bronfenbrenners og aðlagaði það vanrækslu og/eða 

ofbeldi í uppeldi barna. Með því vonaðist Belsky til að sanna það að vanræksla og/eða 

ofbeldi í uppeldi barna afmarkast af vinnu ákveðinna afla í einstaklingum, fjölskyldunni, 

samfélaginu sem og menningunni sem fjölskyldan er hluti af.  

Vistfræðilíkan Belsky samanstendur af fjórum þáttum sem flokka næstum alla þá 

þætti og þá áhættuþætti sem orsaka vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi (Belsky, 1980). 

Þættirnir nefnast einstaklings-, fjölskyldu-, félagslegir -og menningarlegir þættir. Í öllum 
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þáttum er að finna áhættuþætti sem hafa áhrif á vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi 

barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Einstaklingsþættir skiptast í tvennt. Í fyrsta lagi eru það þeir þættir sem foreldrar 

sem vanrækja og/eða beita börn sín ofbeldi taka með sér í foreldrahlutverkið (Belsky, 

1980; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að þeir foreldrar sem 

ólust upp við vanrækslu og/eða ofbeldi eru líklegri til að vanrækja og/eða beita börn sín 

ofbeldi. Þá eru ýmsir aðrir einstaklingsþættir taldir hafa áhrif á foreldrahæfni líkt og 

þroskaröskun foreldra, áfallastreituröskun, þunglyndi og aðrar geðraskanir. 

Áfengisneysla og vímuefnafíkn hafa einnig áhrif (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002; Cleaver, Unell og Aldgate, 2010). Í öðru lagi eru það 

þættir sem snúa að barninu sjálfu sem geta valdið vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi 

þess. Ýmsir þættir teljast til áhættuþátta þegar kemur að barni og eru yngri börn líklegri 

til að verða fyrir vanrækslu og/eða ofbeldi. Börn sem hafa andlegar og líkamlegar 

raskanir og/eða fatlanir og teljast frávik frá öðrum börnum eru líklegri til að alast upp við 

ofbeldi og/eða vanrækslu. Rannsóknir hafa beinst að því hvort áhættuþáttur barns sé í 

raun og veru ástæða vanrækslu og/eða ofbeldis eða hvort eiginleikar foreldris og frávik 

barna spili saman. Sem dæmi á móðir sem er að glíma við þunglyndi erfiðara með að ala 

upp barn sem greinst hefur með athyglisbrest og ofvirkni en það foreldri sem hefur enga 

veikleika (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

Fjölskylduþættir eru þeir áhættuþættir sem geta átt sér stað í fjölskyldunni sjálfri. 

Þar ber að nefna samsetningu fjölskyldunnar, til að mynda hvort foreldri sé einstætt þar 

sem meiri líkur eru á að barn sem á einstætt foreldri alist upp við vanrækslu og/eða 

ofbeldi. Svo eru þættir eins og fjölskyldustærð og tengsl innan fjölskyldunnar. Tengsl 

innan fjölskyldunnar skipta máli, bæði samband milli foreldris og barns og á milli 

foreldra. Ef samskipti á milli foreldris og barns eru góð og foreldrar styðja hvort annað 

við uppeldishlutverkið minnka líkurnar á vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi barna 

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Félagslegir þættir skiptast í fjóra flokka, það er félags- og efnahagsleg staða, 

félagsleg einangrun, félagslegur stuðningur og samfélagslegir þættir (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005).  
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Þegar kemur að félags- og efnahagslegri stöðu er fátækt talin til áhættuþátta sem og 

atvinnuleysi. Þá er bent á að fátækir einstaklingar sækja meira í fjárhagslegan stuðning 

og því er auðveldara fyrir félagsþjónustuna að koma auga á vanrækslu og/eða ofbeldi 

sem á sér stað á heimili en þegar um er að ræða fjölskyldur sem ekki þurfa að sækja í 

aðstoð hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Þegar fjölskyldur eiga í fjárhagsvanda eru meiri líkur á að barn 

verði fyrir vanrækslu þar sem foreldri getur ekki útvegað lífsnauðsynjar líkt og mat, 

húsnæði og föt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Félagsleg einangrun telst til áhættuþátta og eru meiri líkur á að vanræksla og/eða 

ofbeldi eigi sér stað hjá fjölskyldum sem eru félagslega einangraðar. Félagsleg einangrun 

er þegar fjölskyldur sækjast ekki eftir því að vera í tengslum við aðra eða taka þátt í 

félagslegum viðburðum. Þær geta verið að fela það vandamál sem er til staðar. 

Fjölskyldur sem einangra sig vilja heldur takast á við vandamál sem ein heild en að leita 

aðstoðar og vera í tengslum við aðra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

Skortur á félagslegum stuðningi getur orsakast af því að fjölskyldur sæki ekki í þann 

félagslega stuðning sem þær þurfa á að halda. Ástæður þess geta verið þær að foreldrar 

skynji stuðninginn ekki tiltækan eða að sá félagslegi stuðningur sem fjölskyldan þarf á að 

halda er ekki í boði í því samfélagi sem fjölskyldan býr í. Þá getur stuðningsnet 

einstaklings verið lítið. Félagslegur stuðningur skiptist í formlegan stuðning og 

óformlegan stuðning. Formlegur stuðningur felur í sér þann stuðning sem samfélagið 

veitir, líkt og leikskólapláss og fjárhagsaðstoð. Óformlegur stuðningur felur í sér þann 

stuðning sem foreldrar veita hvort öðru og sá stuðningur sem fjölskylda og ættingjar 

veita foreldrunum. Sumar fjölskyldur geta ekki stólað á óformlegan stuðning vegna 

fráfalls náinna ættingja líkt og foreldra. Talið er að börn sem eiga ömmu og afa séu 

ólíklegri til að verða fyrir vanrækslu og/eða ofbeldi (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 

2011; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

Samfélagslegir þættir eru þeir þættir sem eiga sér stað í samfélaginu líkt og fátækt. 

Ef íbúar samfélagsins eru allir jafnir þegar kemur að formlegum stuðningi á vegum 

samfélagsins minnka líkurnar á vanrækslu og/eða ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005). 
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Menningarlegir þættir eru þau menningarlegu viðmið og gildi sem fólk býr við. 

Menningarlegu þættirnir geta haft áhrif á einstaklingsþættina í gegnum fjölskyldu- og 

félagslegu þættina. Viðhorf til ofbeldis er einn af þessum þáttum, ef viðhorfið er jákvætt 

eru meiri líkur á vanrækslu og/eða ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

Belsky telur að vanræksla og/eða ofbeldi í uppeldi eigi sér stað þegar stressvaldandi 

þættir vega meira en sá stuðningur sem foreldrar fá við uppeldið (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Í sumum tilfellum dugar að foreldrar fái stuðning sem í boði er 

og þeir verða betri í að sinna foreldraskyldum sínum. Aftur á móti virkar ekki alltaf sá 

stuðningur sem samfélagið hefur upp á að bjóða þó annar stuðningur gæti virkað og 

þarf barnaverndarnefnd að grípa til þess úrræðis að forsjársvipta foreldra 

(Barnaverndarstofa, 2006). 

3.3 Tengslakenning Bowlby 

Tengsl er það tilfinningalega samband sem myndast á milli umönnunaraðila og barns og 

eru tengsl þeirra margbrotin. Tengslamyndun er mikilvæg fyrir þróun félags- og 

tilfinningalífs barns (Sæunn Kjartansdóttir, 2010; Ciccarelli og White, 2013). Bowlby 

leggur áherslu á þá líffræðilegu þörf fyrir tengslamyndun við aðra, þörfina til að viðhalda 

nálægð, mikilvægi þess að endurheimta tengsl ef þau skerðast og þörfina fyrir náin 

tengsl við tiltekna manneskju. Hann telur tengslamyndun hefjast þegar einstaklingur 

fæðist og að hún haldi áfram alla ævi (Daniel o.fl., 1999). Tengslamyndun skiptist niður á 

fjögur tímabil. Fyrsta tímabilið er frá núll til tveggja mánaða og kallast það fyrstu 

tengslin (e. pre-attachment) (Beckett og Taylor, 2010). Nýfætt barn getur tengst 

umönnunaraðila innan við sólahring frá fæðingu svo lengi sem ekkert bjátar á (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2010). Á þessu tímabili er talið að það skipti barn ekki máli hver 

umönnunaraðili þess er, hvort það sé líffræðileg móðir, fósturforeldri eða einhver annar 

á meðan það er alltaf sami aðilinn. Tengslin byggist fyrst og fremst á þörf ungbarna á 

öryggi og óttaleysi. Með tímanum myndi ungbarnið sérstök tengsl við 

umönnunaraðilann og fer það að kjósa þann aðila fram yfir aðra. Þau tengsl sem barn 

myndar við umönnunaraðilann, sem yfirleitt er móðir barnsins, eru öðruvísi en tengsl 

við aðra einstaklinga. Tengslin við umönnunaraðilann veita grundvöll fyrir annarri 

tengslamyndun (Feldman, 2010; Beckett og Taylor, 2010). Næsta tímabil er á aldrinum 

þriggja til sex mánaða og nefnist það tengslamyndun (e. attachment-in-the-making). Á 
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því tímabili byrjar barn að sýna mismunandi viðbrögð gagnvart einstaklingum. Barn sýnir 

jákvæðari viðbrögð gagnvart þeim sem það þekkir. Umönnunaraðili og barn mynda enn 

sterkari tengsl og á umönnunaraðilinn auðveldara með að róa barnið en aðrir. Þriðja 

tímabilið á sér stað á aldrinum sjö mánaða til þriggja ára og nefnist skilmerkileg tengsl 

(e. clear-cut attachment). Þegar umönnunaraðili hverfur úr augnsýn barns á þessu 

tímabili verður vart við aðskilnaðarkvíða. Barnið er að læra inn á sjálfstæði sitt og lærir 

að hafa stjórn á fjarlægðinni við umönnunaraðila. Fjórða og síðasta tímabilið nefnist 

gagnkvæmt samband (e. reciprocal relationship) og á sér stað frá og með þriggja ára 

aldri. Báðir aðilar bera ábyrgð á að viðhalda sambandinu þegar barn hefur náð þriggja 

ára aldri. Öryggistilfinning á sér stað þrátt fyrir að einstaklingarnir séu aðskildir 

tímabundið. Barn á þessum aldri byrjar að halda myndinni af umönnunaraðilanum í 

huga sér og þarf því ekki alltaf að hafa hann viðstaddan (Cleaver, Unell og Aldgate, 2010; 

Beckett og Taylor, 2010). 

Þau tímabil sem greint var frá hér að ofan ganga út frá því að tengslamyndum sé 

örugg. Það er þó ekki svo einfalt að öllum umönnunaraðilum takist að mynda örugg 

tengsl við börn sín og ekki er samasem merki á milli sterkra og öruggra tengsla. Ef ekki 

tekst að mynda örugg tengsl getur það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér (Steinunn 

Bergmann, 2010; Beckett og Taylor, 2010; Ciccarelli og White, 2013).  

 Óörugg tengsl geta byrjað að myndast strax við fæðingu barns og eru ýmsar 

ástæður fyrir því. Barn getur fæðst með líkamlega fötlun, verið órólegt og erfitt getur 

verið að róa það, hegðun foreldris getur verið mótsagnarkennd, ruglandi og/eða foreldri 

getur átt við tilfinningaleg vandamál að stríða. Einnig getur skuldbinding foreldris 

gagnvart barni farið minnkandi. Rannsóknir hafa sýnt að geðsjúkdómar, áfengis- og 

vímuefnaneysla og heimilisofbeldi getur haft slæm áhrif á tengslamyndun. Óörugg 

tengsl geta gert það að verkum að börn verða hrædd og alltaf í vörn þar sem þau telja 

sig vera í stöðugri hættu. Einnig geta þau sýnt tilfinningaleysi og verið áhugalaus um 

umhverfi sitt. Börn geta sýnt stjórnandi hegðun vegna óöruggra tengsla. Þá geta börn 

upplifað sektarkennd, hjálparleysi og kvíða. Þeim getur fundist enginn hafa afskipti af 

þeim og geta verið hrædd um að hafa engann til að snúa sér til. Börn með óörugga 

tengslamyndun geta leiðst út í afbrot. Þá eiga þau til að forðast þau vandamál sem til 

staðar eru, sum flýja heimilið en önnur byrja að drekka áfengi eða neyta fíkniefna. Börn 

sem ekki hafa myndað örugg tengsl geta átt erfitt með að treysta öðrum og mynda 
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heilbrigð tengsl við aðra (Cleaver, Unell og Aldgate, 2010; Daniel o.fl., 1999; Barnett, 

Miller-Perrin og Perrin, 2011; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005).  

Árið 1950 var Bowlby beðinn um að rannsaka börn sem höfðu verið aðskilin frá 

foreldrum sínum í stríði. Hann fann sterk tengsl á milli þess sem hann kallaði 

móðursviptingu (e. maternal deprivation) og vandamála á fullorðinsárunum. 

Einstaklingar sem höfðu verið aðskildir við foreldra sína voru líklegri til að leiðast út í 

afbrot, eiga við andlega kvilla að stríða og eiga erfitt með foreldrahlutverkið (Beckett og 

Taylor, 2010). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að börn sem eiga foreldra sem ekki mynduðu 

örugg tengsl við umönnunaraðila sinn eru í meiri áhættu á að verða fyrir vanrækslu og 

ofbeldi í uppeldi. Foreldrar mótast af tengslum við sína foreldra og hefur það áhrif á 

foreldrahlutverk þeirra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Sæunn Kjartansdóttir, 

2010). Þegar forsjársviptingarmál eru komin fyrir dómstóla er yfirleitt vitnað í þau tengsl 

sem ríkja á milli forsjáraðila og barns, enda spila þau stórt hlutverk fyrir framtíð barns 

(Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-

225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 

(E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-

11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-

37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-

793/2008)). 
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4 Barnaverndarnefnd 

Barnaverndarnefnd er starfandi í öllum sveitarfélögum landsins. Barnaverndarnefnd er 

þó ekki alltaf staðsett í því sveitarfélagi sem við á þar sem sveitarfélög geta verið með 

sameiginlega barnaverndarnefnd. Lögum samkvæmt mega íbúar umdæmis 

barnaverndarnefndar ekki vera færri en 1500 talsins til að þar megi starfa 

barnaverndarnefnd. Barnaverndarnefndir starfa samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 

37/1993 og barnaverndarlögum (Barnaverndarstofa, 2006). Barnaverndarlögin hafa það 

að markmiði samkvæmt 2. gr. að „tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða 

börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð“ 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hlutverk barnaverndarnefndar er að veita þá aðstoð 

sem þörf er á. Hlutverk hennar skiptist niður í eftirlit, úrræði og önnur verkefni. Eftirlit 

felur í sér að fylgjast með „aðbúnaði, hátterni og uppeldisskilyrðum barna“ og meta 

þörfina fyrir aðstoð í hverju tilfelli fyrir sig. Ef eftirlit leiðir í ljós að þörf er á að beita 

úrræðum „skal beita þeim úrræðum sem best eiga við hverju sinni“. Það hlutverk sem 

tengist öðrum verkefnum felur í sér að sinna þeim verkefnum sem tilgreind eru í 

barnaverndarlögum og öðrum verkefnum sem sveitarstjórnir fela 

barnaverndarnefndum sem tengjast aðstæðum barna (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Barnaverndarnefndir sjá um grunnvinnu barnaverndarmála. Þegar um er að ræða 

grunnvinnu er átt við „að taka við tilkynningum, taka ákvörðun um könnun, kanna mál, 

gera áætlanir, koma með viðeigandi stuðningsúrræði eða sjá til þess að beitt verði 

öðrum úrræðum“ (Barnaverndarstofa, 2006).  

4.1 Málsmeðferð barnaverndarmála 

Þegar barnaverndarnefnd hefur tekið við tilkynningu þarf hún að taka ákvörðun um 

hvort þörf er á að kanna mál nánar innan sjö daga. Ef nefndin telur ekki ástæðu til að 

kanna mál nánar er það látið niður falla. Markmið með könnun máls er samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 „að afla nauðsynlegra upplýsinga um aðstæður barns 

og meta þörf fyrir úrræði“. Þegar búið er að kanna mál skal gerð greinargerð um það 

sem könnun leiddi í ljós. Út frá henni skal taka ákvörðun um áframhald málsins 

(Barnaverndarstofa, 2006). Barnaverndarnefndir geta beitt ýmsum úrræðum til að bæta 

aðstæður barna og skal reyna að beita eins vægum úrræðum og mögulegt er með tilliti 

til alvarleika málsins. Einnig skal reyna að vinna mál í samstarfi við foreldra og barn sem 
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málið varðar ef það hefur náð 15 ára aldri. Samkvæmt barnaverndarlögum skiptast 

úrræðin í tvennt, það er úrræði innan heimilis með samþykkt foreldra og barns og 

úrræði utan heimilis með eða án samþykkis foreldra og barns (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Ef úrræði á vegum barnaverndarnefndar bera ekki tilætlaðan árangur og 

dagleg umönnun og uppeldi barns þarfnast umbóta og fullvíst er að almennri heilsu 

barns er stefnt í hættu þarf að krefjast forsjársviptingar. Með forsjársviptingu missa 

foreldrar forsjá yfir barni sínu og oftast nær er barni komið fyrir hjá fósturforeldrum sem 

fara þá með forsjá barnsins (Barnaverndarstofa, 2006).  
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5 Forsjársvipting 

Barnaverndarnefnd getur krafist þess að foreldrar, annar eða báðir, verði forsjársviptir 

fyrir dómi. Áður en hún getur krafist þess þarf að vera búið að reyna önnur vægari 

úrræði en þau ekki náð tilsettum árangri samkvæmt 29. gr. barnaverndarlaga. Það er í 

samræmi við 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, sem greinir frá meðalhófsreglunni. 

Samkvæmt henni „skal stjórnvald aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu 

markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá 

gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber“ (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). 

Þar sem önnur úrræði hafa ekki náð tilsettum árangri er þörf á að tryggja barninu 

öruggar og þroskavænlegar uppeldisaðstæður. Ef því markmiði verður ekki náð verður 

að forsjársvipta foreldra. Með forsjársviptingu er einnig verið að reyna skapa jafnvægi í 

aðstæðum barns (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnaverndarstofa, 2006).  

Samkvæmt 29. gr. barnaverndarlaga þarf barnaverndarnefnd að telja að eitt af 

þessum atriðum sé ábótavant til að geta krafist forsjársviptingar fyrir dómi 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Fyrsta forsendan er sú að barn sé vanrækt þegar kemur 

að daglegri umönnun og samskipti á milli barns og foreldris séu óviðeigandi. Önnur 

forsendan felur í sér að barn sem er andlega og/eða líkamlega veikt fái ekki viðeigandi 

aðstoð. Þriðja forsendan er sú að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi og/eða að barn 

verði fyrir andlegu- og líkamlegu áreiti á heimilinu. Fjórða og síðasta forsendan er að 

barn búi við óviðunandi aðstæður sem hafa neikvæð áhrif á líkamlega og/eða andlega 

heilsu þess vegna vanhæfni foreldra til að annast það. Skilyrði forsjársviptingar er því að 

barn sé vanrækt og/eða beitt ofbeldi til að möguleiki sé á að fara fram á forsjársviptingu. 

Barnaverndarnefnd getur einnig farið fram á forsjársviptingu móður strax við fæðingu 

barns ef talið er að móðir geti ekki annast það (Barnaverndarstofa, 2006). Þegar mál 

vegna forsjársviptingar eru tekin fyrir dómi er yfirleitt vitnað í foreldrahæfnismat þar 

sem gerð eru skil á hæfni foreldra til að sinna foreldrahlutverkinu. Í þeim dómum sem 

dæmdir voru á Íslandi á árunum 2008 til 2013 er að finna foreldrahæfnismat (Hérd. 

Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-

225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 

(E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. Janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. Júlí 2009 (E-

11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-
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37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-

793/2008)). 

5.1 Foreldrahæfni 

Þegar spurningar vakna um forsjársviptingu foreldra þarf að athuga hvort það telst 

nauðsynlegt. Líta þarf til þess möguleika að foreldrar geti bætt aðstæður barnsins, 

annast það og tryggt öryggi þess. Ráðherranefnd Evrópuráðs gerði tilmæli til aðildarríkja 

þess um að gera stefnu til að styrkja foreldrahæfni (Barnaverndarstofa, 2007). 

Evrópuráð gaf út skýrslu þess efnis og í henni greindi ráðið frá því hvað í því felst að vera 

hæft foreldri. Skilgreining á foreldrahæfni sem Evrópuráðið styðst við er svohljóðandi:  

Foreldrahæfni er notað um það að sinna foreldrahlutverkinu með hag 

barnsins að leiðarljósi; það er að segja veita barninu andlega næringu, efla 

sjálfsvitund þess, beita það ekki ofbeldi, veita því viðurkenningu og leiðsögn 

sem felur jafnframt í sér að setja mörk og stuðla með öllu þessu að því að 

barnið nái mestum hugsanlegum þroska (Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Sumir foreldrar geta af einhverjum ástæðum ekki sinnt uppeldishlutverki sínu. Vitað 

er að það er börnum fyrir bestu að foreldrar séu vingjarnlegir og veiti barni góðan 

stuðning, eigi góðar samverustundir með því og leggi skilning í líf og hegðun þess. Einnig 

þurfa foreldrar að setja barni mörk, veiti því hvatningu til samskipta og bregðist við 

óæskilegri hegðun með samskiptum í stað þess að beita refsingum. Samkvæmt 

tilmælum Evrópuráðsins er talið mikilvægast að foreldrar veiti börnum sínum 

grunnumönnun, að öryggi þeirra sé tryggt, tilfinningahlýju, örvun, leiðsögn og mörk og 

staðfestu (Barnaverndarstofa, e.d.-b). 

Þegar talað er um grunnumönnun er átt við að foreldrar skuli sinna líkamlegum 

þörfum barns, það er matur, húsaskjól, hreinlæti og fleiri þættir sem stuðla að líkamlegu 

heilbrigði barns. Að öryggi sé tryggt felur í sér að veita öryggi gagnvart hættum á heimili 

sem og utan þess. Það sem fellur undir tilfinningahlýju er að veita andlegan stuðning og 

að barn finni að það sé metið fyrir það sem það er. Barn þarf viðurkenningu fyrir tilveru 

þess (Barnaverndarstofa, e.d.-c, e.d.-b). Sigrún Júlíusdóttir (2010) segir í bókarkaflanum 

Tíminn og barnið- um rótarask og foreldraást að „ein af grundvallarþörfum barna er að 

finna ást og umhyggju í vakandi augnaráði foreldris sem endurspeglar og staðfestir 

yndisleik þess og réttmæta tilvist“. Þegar ofantalið er til staðar í uppeldi barns getur 
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barn skoðað heiminn og snúið aftur til foreldranna þegar áhyggjur eða kvíði gera vart við 

sig (Barnaverndarstofa, e.d.-b).  

Mikilvægt er að örva barnið við lærdóm sem og að örva vitsmunaþroska þess. Til að 

örva barnið þarf að taka þátt í almennu lífi þess og veita því athygli. Samskipti við barn 

er hluti af þeirri örvun sem það þarf á að halda, mikilvægt er að þau séu í jákvæðum 

tóni. Einnig er það hlutverk foreldra að gæta þess að barn hafi tækifæri til að mennta 

sig. Leiðsögn og mörk felur í sér að leiðbeina barni við að læra góða hegðun og setja því 

æskileg mörk til að barn læri þær meginreglur sem eiga við. Með því að setja barni mörk 

og leiðbeina því kennir foreldri barni að bera ábyrgð á hegðun sinni, setja sig í spor 

annarra og auka þekkingu sína á sjálfsstjórn. Þegar barni eru sett mörk og því leiðbeint 

er mikilvægt að líta til skoðana þess og hvernig það bregst við. Tryggja þarf barni 

staðfestu. Með því er átt við að barnið fái þá hlýju sem það þarf á að halda og að það 

hafi möguleika á að vera í samskiptum við þá einstaklinga sem skiptir barnið máli 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b).  

Til að geta sinnt því sem greint er frá hér að ofan þurfa foreldrar oft stuðning 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b). Til eru foreldrar sem ekki veita börnum sínum þessi 

mikilvægu atriði þrátt fyrir þann stuðning og þau úrræði sem barnaverndarnefndir geta 

veitt til að styrkja foreldrahæfni þeirra og getur það haft töluverð áhrif á þroska og 

velferð barns. Því þarf að skoða og ákveða hvað er barninu fyrir bestu, það að barn búi 

með foreldrum sínum eða hvort annarra ráðstafana sé þörf (Barnaverndarlög nr. 

80/2002; Steinunn Bergmann, 2010; Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); 

Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-

2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 

(E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-

3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-

2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-793/2008)).  

Vissir þættir geta dregið úr getu foreldra til að ala upp barn, til að mynda 

heimilisofbeldi, áfengis- og/eða vímuefnaneysla, óreglulegt líferni, greindarskerðing, 

geðsjúkdómar, tilfinningaleg vandamál, háskaleg viðhorf og skilningsleysi á þörfum 

barns (Cleaver, Unell og Aldgate, 2010; Barnaverndarstofa, e.d.-c). Steinunn Bergmann 

(2010) greinir frá því í bókarkaflanum Á misjöfnu þrífast börnin...? að foreldrar vilji allir 



23 

standa sig vel í uppeldishlutverkinu en það séu ýmsir álagsþættir sem skerði 

foreldrahæfni þeirra. Um sé að ræða bæði ytri og innri þætti og hún nefnir 

„fjárhagsvanda, veikindi og skort á stuðningi“. Steinunn telur þessa þætti auka álagið og 

að umhverfið hafi áhrif á gæði uppeldisins (Steinunn Bergmann, 2010).  

Foreldrahæfni felur í sér þá hegðun og það gildismat sem foreldrar búa yfir þegar 

kemur að uppeldi barns. Hæfni foreldra einskorðast ekki við ein mistök í uppeldi en 

mikilvægt er að gæta að öryggi barnsins (Barnaverndarstofa, e.d.-c). Við gerð 

foreldrahæfnismats er bæði greint frá styrkleikum og veikleikum foreldra og hvort sá 

sem sér um foreldrahæfnismatið telji möguleika á því að bæta hæfni foreldris í sínu 

hlutverki (Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. 

desember 2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. 

Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. 

Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. 

mars 2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 

2009 (E-793/2008)).  

Foreldrahæfnismat er gert af sálfræðingum og er mismunandi eftir hverjum og 

einum hvernig þeir meta foreldrahæfni. Til skoðunar eru þó alltaf sömu 

grundvallaratriðin, það er skilningur foreldra á þörfum og hagsmunum barns, vilji 

foreldra til að annast uppeldishlutverk sitt, tengsl milli foreldra og á milli foreldris og 

barns og styrkleikar og veikleikar foreldra í uppeldishlutverki sínu. Litið er til þess hvort 

foreldri búi yfir hæfni til að veita barni fullnægjandi uppeldisskilyrði, hvort velferð eða 

þroska barns sé ógnað með því að alast upp hjá foreldri, hverjir persónulegir eiginleikar 

foreldris eru, andlegt atgervi þess og félagslegar aðstæður, andlegt ástand foreldris og 

möguleg geðræn einkenni. Horft er á þörf fyrir stuðningsúrræði og hæfni foreldris til að 

nýta stuðningsúrræði. Þá skal einnig skoða þroska, líðan og námslega- og félagslega 

stöðu barns í skóla og utan þess líkt og sjá má í viðauka 1, 2 og 3 (Einar Ingi Magnússon, 

munnleg heimild, 6. febrúar 2015). 
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6 Forsjársviptingar á Íslandi 

Barnaverndarnefndir hérlendis gerðu kröfu fyrir dómi um forsjársviptingu í 50 tilfellum á 

árunum 2009 til 2013 þar sem um var að ræða forsjá yfir 70 börnum í heildina. Í þeim 

málum voru 48,6% þeirra barna sem málin varða á aldrinum núll til fimm ára. Börn á 

aldrinum sex til tíu ára voru 31,4% þeirra. Felldur var dómur um sviptingu í 35 málum 

samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu. Þegar börn fóru í fóstur var þeim komið fyrir 

hjá fósturforeldrum, ættingjum eða öðrum tengdum aðilum (Barnaverndarstofa, 2014).  

Til að líta nánar á forsjársviptingar á Íslandi verður rýnt í tíu dómsúrskurði frá 

héraðsdómum á Íslandi sem áttu sér stað á árunum 2008 til 2013. Dómarnir voru 

dæmdir í fjórum héraðsdómum.  

Tafla 1. Héraðsdómar sem dæmdu málin 

Dómstólar      Fjöldi 

Héraðsdómur Reykjavíkur 4 

Héraðsdómur Reykjaness 3 

Héraðsdómur Norðurlands eystra 2 

Héraðsdómur Suðurlands 1 

Samstals 10 

Eins og sjá má í töflu 1 voru flest mála dæmd í Héraðsdómi Reykjavíkur. Þetta eru fjögur 

mál á árunum 2008 til 2013 eða 40% þeirra sem dæmd voru. Fæst dæmd mál voru í 

Héraðsdómi Suðurlands eða einungis eitt (Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-

93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 

2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 

2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 

(E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-

2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-793/2008)). 
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Unnið er í mislangan tíma með mál innan barnaverndarnefndar áður en farið er 

fram á að foreldrar verði forsjársviptir.  

Tafla 2. Tímalengd mála hjá barnaverndarnefnd þar til dómur féll. 

Tímalengd      Fjöldi 

1 ár 3 

3 ár 3 

5 ár 2 

7 ár 1 

8 ár  1 

Samtals  10 

Sjá má í töflu 2 að algengast er að málin hafi verið inni á borði barnaverndarnefndar í 

eitt til þrjú ár eða sex af þeim tíu sem um ræðir, það er 60% mála. Einungis tvö þeirra 

hafa verið inni á borði barnaverndarnefndar í sjö til átta ár, það er 20% mála (Hérd. 

Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-

225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 

(E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-

11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-

37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-

793/2008)). 
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Börnin sem málin varða eru 12 talsins. Aldur barnanna er misjafn og eru þau á 

aldrinum eins til fimmtán ára. 

Tafla 3. Aldur þeirra barna sem forsjársviptingardómarnir varða. 

Aldur barna      Fjöldi 

1 árs 3 

2 ára 3 

3 ára 1 

4 ára 1 

7 ára 1 

10 ára 1 

12 ára  1 

15 ára 1 

Samtals 12 

Eins og sjá má í töflu 3 eru flest þeirra barna er málin varða eins og tveggja ára, það er 

sex af tólf eða 50%. Það styður kenningu Belsky um að yngri börn eru líklegri til að verða 

fyrir vanrækslu og/eða ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Hérd. Norðeyst. 26. 

desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-225/2011); Hérd. 

Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); 

Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); 

Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. 

Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-793/2008)).  

Í tilvikum yngri barna hefjast afskipti barnaverndar yfirleitt á meðgöngu móður sem 

leiðir af sér forsjársviptingu eftir að þau stuðningsúrræði sem í boði eru hafa verið 

fullreynd. Einungis þrjú börn sem málin varða hafa náð tíu ára aldri (Hérd. Norðeyst. 26. 

desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-225/2011); Hérd. 

Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); 

Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); 

Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. 

Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-793/2008)). 
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6.1 Forsenda forsjársviptingar 

Þegar litið er á þá tíu dóma sem rýnt var í hér að ofan sést að vandinn er mismunandi 

eftir heimilum. Hann er yfirleitt margþættur og hægt er að finna fleiri en einn þátt sem 

gerir það að verkum að barn býr ekki við þroskvænleg skilyrði (Hérd. Norðeyst. 26. 

desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-225/2011); Hérd. 

Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); 

Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); 

Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. 

Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-793/2008)).  

Til að skoða forsendur forsjársviptingar var stuðst við skilgreiningar- og 

flokkunarkerfi í barnavernd (hér eftir nefnt SOF) en það er það verkfæri sem 

barnaverndarstarfsmenn styðjast við til að bæta samræmi við skráningu 

barnaverndarmála á milli sveitarfélaga (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

SOF skiptist í tvo hluta, það er barn sem þolandi og svo áhættuhegðun barna. Fyrsti 

hlutinn, þar sem barn er þolandi, skiptist síðan niður í „vanrækslu, ofbeldi og heilsu eða 

lífi ófædds barns stefnt í hættu“ (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Þegar börn eru 

vanrækt skortir þau nauðsynlega þætti sem gerir það að verkum að þroski þeirra verður 

fyrir skaða. Í SOF skiptist vanræksla niður í fjóra meginflokka, það er „líkamlega 

vanrækslu, vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit, vanrækslu varðandi nám og 

tilfinningalega vanrækslu“. Í SOF eru þessir fjórir meginflokkar síðan skilgreindir ítarlega. 

Ofbeldi er athöfn framkvæmd af foreldri eða öðrum sem gerir það að verkum að þroski 

barns verður fyrir skaða. Það skiptist í þrjá megin flokka samkvæmt SOF, það er „barn 

beitt tilfinningalegu ofbeldi, barn beitt líkamlegu ofbeldi og barn beitt kynferðislegu 

ofbeldi“ (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Þá er það líkt og vanræksla er síðan 

skilgreint ítarlega og flokkað í undirflokka. Samkvæmt SOF er heilsu eða lífi ófædds 

barns stefnt í hættu þegar athæfi foreldris á meðgöngu skaðar barnið, líkt og neysla 

vímuefna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Seinni hlutinn, það er áhættuhegðun barna, er skilgreindur sem „athöfn eða skortur 

á athöfn barns sem veldur barninu sjálfu eða öðrum skaða eða er líkleg til að valda því 

eða öðrum skaða“ (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Áhættuhegðun barna skiptist 

niður í fimm flokka, það er „grunur um neyslu barns á vímuefnum, grunur um að barn 



28 

stefni eigin heilsu í hættu, grunur um afbrot barns, grunur um að barn beiti annan 

einstakling ofbeldi og grun um erfiðleika barns í skóla, skólasókn áfátt“ (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). Greint verður frá þeim þáttum sem komu fram í þeim tíu 

dómum sem um ræðir og teljast vera forsenda forsjársviptingar, það er skertri getu 

foreldra til að sinna uppeldishlutverki sínu, vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun barna.  

6.1.1 Skert geta foreldra til að sinna uppeldishlutverki 

Foreldrar er málin varða eru að kljást við ýmsa sjúkdóma og andlega kvilla. Er það talið 

til þeirra áhættuþátta sem tengjast foreldrum samkvæmt vistfræðilíkani Belsky. Þessir 

þættir draga úr getu foreldra til að sinna uppeldishlutverki sínu og geta foreldrar verið 

að glíma við fleiri en einn þátt. 

Tafla 4. Þættir sem skerða getu foreldra til að sinna uppeldishlutverki. 

Þættir      Fjöldi 

Geðheilbrigði ábótavant 5 

Fíkniefnavandi 4 

Greindarskerðing 4 

Munchausen by proxy 1 

Áfengisvandi  1 

Samtals  15 

Líkt og fram kemur í töflu 4 er geðheilbrigði ábótavant hjá flestum þeirra foreldra er 

málin varða. Það kemur niður á getu þeirra til að sinna uppeldishlutverki sínu, eða í 

fimm af þeim tíu málum sem rýnt er í. Þá eiga foreldrar við fíkniefnavanda að stríða 

og/eða eru greindarskertir í fjórum þeirra tíu mála. Munchausen by proxy á sér stað í 

einu þeirra og í einu málinu er um að ræða áfengisvanda samhliða greindarskerðingu 

(Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-

225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 

(E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-

11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-

37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-

793/2008)). 
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6.1.2 Vanræksla 

Í níu af þeim tíu málum sem um ræðir er að finna vanrækslu af einhverju tagi og yfirleitt 

er um að ræða margþætta vanrækslu þegar tekið er mið af SOF. Tilfelli um vanrækslu 

eru þar af leiðandi fleiri en þeir dómar sem um ræðir (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2012; Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 

2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010): Hérd. Reykn. 27. 

febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. 

júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 

2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 

(E-793/2008)).  

Tafla 5. Vanræksla í forsjársviptingardómum árin 2008 til 2013. 

Tegund vanrækslu      Fjöldi 

Líkamleg vanræksla 7 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit  7 

Tilfinningaleg vanræksla 6 

Vanræksla varðandi nám 3 

Samtals 23 

Þegar litið er á töflu 5 sést að líkamleg vanræksla og/eða vanræksla varðandi umsjón og 

eftirlit er að finna í sjö af þeim tíu málum sem um ræðir. Tilfinningalega vanrækslu er að 

finna í sex þeirra og vanrækslu varðandi nám í þremur. Þegar litið er nánar á þá 

líkamlegu vanrækslu sem átti sér stað sést að húsnæði er ábótavant í öllum þeirra. Með 

því er átt við að óþrifnaður á heimili var mikill og voru heimili skítug og/eða líkamlegt 

öryggi barna í hættu. Hreinlæti er ábótavant í fjórum þeirra, heilbrigðisþjónustu 

ábótavant í þremur sem og fæði ábótavant í þremur. Fram kom í einu máli að barn 

mætti ekki með viðeigandi fatnað til að fara í út að leika í leikskólanum. Vanrækslu 

varðandi umsjón og eftirlit var fyrst og fremst að sjá með þeim hætti að foreldri fylgdist 

ekki nægilega vel með barni sínu eða í fimm tilfellum af sjö. Í fjórum tilfellum var um að 

ræða að barn væri ekki verndað og væri jafnvel í hættu vegna annarlegs ástands 

foreldris svo sem vegna vímuefnaneyslu eða áfengisdrykkju. Tilfinningaleg vanræksla 

átti sér stað í fjórum málum. Í þessum tilvikum vanræktu foreldrar tilfinningalegar þarfir 

barns, örvuðu ekki hugrænan þroska barns nægilega í tveimur og settu barni ekki eðlileg 
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mörk og beitti því ekki nauðsynlegum aga í tveimur. Vanræksla varðandi nám kom 

einungis fram í því að barn missti mikið úr skóla vegna ólögmætra ástæðna. Í einu 

málanna mætti barn illa í grunnskólann en í tveimur mættu börn lítið sem ekkert í 

leikskóla þar sem rætt hafði verið við foreldra um mikilvægi þess að barn mætti í 

leikskóla (Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 

2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. 

febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. 

júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 

2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 

(E-793/2008)). 

6.1.3 Ofbeldi 

Ofbeldi er að finna í sjö af þeim tíu málum sem rýnt er í. Ofbeldi skiptist í fjóra flokka 

samkvæmt SOF; foreldri beitir barn tilfinningalegu ofbeldi, foreldri beitir barn líkamlegu 

ofbeldi, foreldri beitir barn kynferðislegu ofbeldi og heilsa eða líf ófædds barns er í 

hættu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012; Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-

93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 

2011 (E-2930/2010): Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 

2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 

(E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-

2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-793/2008)). 

Tafla 6. Ofbeldi í forsjársviptingardómum árin 2008 til 2013. 

Tegund ofbeldis      Fjöldi 

Heilsa eða líf ófædds barns er í hættu 4 

Foreldri beitir barn tilfinningalegu ofbeldi 4 

Foreldri beitir barn líkamlegu ofbeldi 2 

Foreldri beitir barn kynferðislegu ofbeldi 0 

Samtals 10 

 

Þegar litið er á töflu 6 sést að heilsa eða líf ófædds barns var í hættu í fjórum málum af 

þeim tíu forsjársviptingardómum sem skoðaðir voru. Einnig var að finna tilfinningalegt 

ofbeldi í fjórum þeirra. Foreldri beitti barn líkamlegu ofbeldi í tveimur málum en ekki var 
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að finna kynferðislegt ofbeldi af hálfu foreldra í dómunum. Þegar heilsa eða líf ófædds 

barns var í hættu var um að ræða að móðir neytti áfengis eða annarra vímuefna á 

meðgöngu í þeim fjórum tilfellum sem um ræðir. Barn varð vitni að ofbeldi innan 

fjölskyldunnar í tveimur þeirra mála af fjórum sem teljast til tilfinningalegs ofbeldis af 

hálfu foreldris en í einu sýndi foreldri viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar 

tilfinningar til barns. Í einu máli gerði móðir óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur 

þess og þroska. Foreldri beitti barn beinu ofbeldi þegar það hristi það í einu máli og í 

einu máli var móðir greind með Munchausen syndrome by proxy þar sem hún gerði 

barn sitt að einkennisbera sjúkdóma og fór á milli lækna þar til þeir samþykktu veikindi 

barnsins. Móðir sem greind var með Munchausen syndrome by proxy sendi einnig lyf 

sem voru ávísuð á hana sjálfa til dóttur sinnar á fósturheimili þar sem hún var vistuð 

tímabundið (Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. 

desember 2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. 

Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. 

Rvk. 10. júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. 

mars 2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 

2009 (E-793/2008)). 

6.1.4 Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun barna var að finna í einu málanna þar sem stelpa stefndi eigin heilsu í 

hættu með því að reyna að stytta líf sitt. Andleg líðan stelpunnar var ekki góð og þurfti 

hún á sálfræðiaðstoð að halda (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012; Hérd. Reykn. 27. 

febrúar 2013 (E-675/2012)).  
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7 Niðurstöður 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í þessari ritgerð var: Hver er forsenda 

forsjársviptingar samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 á árunum 2008 til 2013? 

Ferlið í átt að forsjársviptingu byrjar oftast með því að einhver tilkynnir til 

barnaverndarnefndar að barn búi ekki við þroskvænleg skilyrði. Barnaverndarnefnd þarf 

þá að taka ákvörðun um hvort þörf sé á að kanna málið nánar. Ef barnaverndarnefnd sér 

ástæðu til könnunar máls, og könnun leiðir í ljós að barn býr ekki við þroskvænleg 

skilyrði, þarf að beita stuðningsúrræðum til að reyna að bæta hag barnsins. Ef 

stuðningsúrræði skila ekki tilætluðum árangri og barn býr enn við óviðunandi aðstæður 

þarf barnaverndarnefnd að beita öðrum úrræðum. Barn getur verið sent í tímabundið 

fóstur. Ef möguleikar foreldra til að sinna þörfum barns og umönnun þess á viðunandi 

hátt styrkist ekki á meðan barn er í tímabundnu fóstri þarf að fara fram á 

forsjársviptingu fyrir dómi. Barnaverndarnefnd getur ekki skotið máli til dómstóla nema 

hafa eitthvað fyrir sér í þeim efnum og koma fram í barnaverndarlögum fjórar forsendur 

forsjársviptingar. Fyrsta forsendan er sú að barn sé vanrækt þegar kemur að daglegri 

umönnun og samskipti á milli barns og foreldris séu óviðeigandi. Önnur forsendan felur í 

sér að barn sem er andlega og/eða líkamlega veikt fái ekki viðeigandi aðstoð. Þriðja 

forsendan er sú að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi og/eða að barn verði fyrir andlegu 

og líkamlegu áreiti á heimilinu. Fjórða og síðasta forsendan er að barn búi við 

óviðunandi aðstæður sem hafa neikvæð áhrif á líkamlega og/eða andlega heilsu þess, 

vegna vanhæfni foreldra til að annast barnið. Því má segja í grófum dráttum að hægt er 

að forsjársvipta foreldri ef barn er vanrækt og/eða það beitt ofbeldi (Barnaverndarstofa, 

2006; Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Sumir foreldrar geta af einhverjum ástæðum ekki sinnt foreldrahlutverki sínu sem 

skyldi eða mætt þörfum barnsins. Það veltur á foreldrahæfni þeirra hvort barn alist upp 

við örugg og þroskvænleg skilyrði. Evrópuráðið hefur bent á ákveðna þætti sem 

mikvægt er að foreldrar sinni til að barn búi við viðunandi skilyrði og einnig hafa 

kenningar og rannsóknir sýnt fram á að barn þurfi að búa við viðunandi aðstæður til að 

ná að vaxa og dafna. Foreldrar þurfa að veita grunnumönnun, tryggja öryggi barna 

sinna, veita þeim tilfinningahlýju og örva þau á ýmsum sviðum líkt og að örva 

vitsmunaþroska þess. Leiðbeina þarf börnum, setja þeim mörk og veita þeim staðfestu. 
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Til að geta sinnt þessu þurfa foreldrar oft stuðning (Barnaverndarstofa, e.d.-a, e.d.-b, 

e.d.-c). Ef mál barns kemur til kasta barnaverndarnefnda, og sá stuðningur sem þar er 

veittur dugar ekki til að tryggja öryggi eða aðbúnað barns, getur barnaverndarnefnd 

þurft að óska eftir því við dómstóla að foreldrið verði svipt forsjá barnsins 

(Barnaverndarstofa, 2006; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Erfitt getur verið að styrkja foreldri í foreldrahlutverki sínu ef það er ekki tilbúið að 

bæta sig eða vegna einhverra ástæðna getur ekki bætt sig, til að mynda vegna 

greindarskorts eða vímuefnafíknar. Ýmsir áhættuþættir hafa áhrif á foreldrahæfni 

foreldra og ber þar að nefna heimilisofbeldi, áfengis- og fíkniefnaneyslu og önnur 

heilbrigðisvandamál, óreglulegt líferni, tilfinningaleg vandamál, háskaleg viðhorf, 

skilningsleysi á þörfum barns, fjárhagsvanda og skort á stuðningi (Cleaver, Unell og 

Aldgate, 2010; Barnaverndarstofa, e.d.-c). Samkvæmt Belsky verður barn fyrir vanrækslu 

og/eða ofbeldi í uppeldi ef stressvaldandi þættir vega meira en sá stuðningur sem 

foreldrar fá við uppeldið (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Forsendur forsjársviptingar í dómum sem skoðaðir voru frá árunum 2008 til 2013 

eru í samræmi við þær forsendur sem barnaverndarlögin kveða á um fyrir 

forsjársviptingu. Greint var frá því í hverjum dómi fyrir sig á hvaða forsendum 

samkvæmt barnaverndarlögum óskað var eftir forsjársviptingu. Málin eru mismunandi 

og vandinn margþættur. Þau eiga það þó öll sameiginlegt að börnin búa ekki við örugg 

og þroskvænleg skilyrði. Í þessum dómum eru forsendur forsjársviptingar fyrir hendi. 

Málin hafa verið mislengi inni á borði hjá barnaverndarnefnd en 60% þeirra höfðu verið í 

eitt til þrjú ár. Tvö mál höfðu verið í sjö til átta ár í vinnslu hjá barnaverndarnefnd (Hérd. 

Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. desember 2012 (E-

225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. Reykn. 27. febrúar 2013 

(E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. Rvk. 10. Júlí 2009 (E-

11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 22. mars 2013 (E-

37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. júlí 2009 (E-

793/2008)).  

Það er umhugsunarvert hversu langan tíma málin eru í vinnslu barnaverndarnefnd 

og hversu langan tíma á að gefa foreldrum til að bæta aðstæður áður börn eru tekin af 
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heimilum sínum. Erum verið að skaða þroska þeirra með því að láta þau búa í þetta 

langan tíma við óæskilegar uppeldisaðstæður?  

Börnin eru flest ung að aldri þegar foreldrar hafa verið sviptir forsjá en 67% þeirra 

hafa ekki náð grunnskólaaldri. Þrjú af þeim tólf börnum er málin varða hafa náð tíu ára 

aldri. Í níu af þessum tíu málum eru börn vanrækt af einhverju tagi og í sjö þeirra eru 

þau beitt ofbeldi. Í einu máli var að áhættuhegðun barns þar sem stúlka reyndi að stytta 

sér aldur. Þeir foreldrar er málin varða áttu í einhverskonar erfiðleikum, hvort sem um 

var að ræða fíkniefnavanda, greindarskerðingu eða annað sem hafði áhrif á 

foreldrahæfni þeirra. Í öllum dómunum var vísað til foreldrahæfnismats sem 

framkvæmt var af sálfræðingum. Í sumum tilfellum hafði það verið framkvæmt oftar en 

einu sinni. Foreldrar mótmæltu tillögum um forsjársviptingu með því að vísa til 

meðalhófsreglunnar og töldu barnaverndarnefnd ekki hafa reynt vægari úrræði áður en 

málinu var skotið til dómsstóla. Barnaverndarnefnd gat mótmælt því með því að vísa í 

öll þau stuðningsúrræði sem reynd höfðu verið og greint frá því hvernig foreldrum gekk 

að fylgja áætlunum sem gerðar höfðu verið af hálfu barnaverndarnefndar í samráði við 

foreldra. Niðurstöður þessara dóma voru einróma, foreldrarnir voru allir sviptir forsjá 

yfir börnum sínum (Hérd. Norðeyst. 26. desember 2011 (E-93/2011); Hérd. Norðeyst. 7. 

desember 2012 (E-225/2011); Hérd. Reykn. 11. október 2011 (E-2930/2010); Hérd. 

Reykn. 27. febrúar 2013 (E-675/2012); Hérd. Reykn. 8. janúar 2010 (E-2371/2009); Hérd. 

Rvk. 10. Júlí 2009 (E-11493/2008); Hérd. Rvk. 15. maí 2012 (E-3003/2011); Hérd. Rvk. 

22. mars 2013 (E-37/2013); Hérd. Rvk. 8. desember 2011 (E-2683/2011); Hérd. Suðl. 1. 

júlí 2009 (E-793/2008)). Þegar dómarnir eru lesnir sést að barnaverndarnefnd er að 

sinna sínu starfi í samræmi við barnaverndarlög. Börnum er eftir bestu getu haldið hjá 

foreldrum sínum með því að bæta aðstæður þeirra en það tekur oft langan tíma. 

Spurning er hvort ásættanlegt sé að börn búi við óviðunandi aðstæður í langan tíma þar 

til barnaverndarnefnd sér að annara úrræða er þörf, líkt og að forsjársvipta foreldra. 

Mikilvægt er að reyna að bæta aðstæður á heimili barns, þar sem best er fyrir barnið að 

alast upp hjá foreldrum sínum, en gangi það ekki þarf að tryggja þeim öruggar 

uppeldisaðstæður þar sem þörfum þeirra er sinnt.  

Þetta verkefni gaf góða innsýn í ferli forsjársviptingar. Skilningur á aðstæðum fólks 

og ástæðum forsjársviptinga hefur skapast við vinnslu verkefnisins.  
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Viðauki 1 

Stjórnrót- sálfræðiþjónusta ehf. 

b/t Einars Inga Magnússonar, sálfræðings 

Seiðakvísl 36, 110 Reykjavík. 

Gsm.: 896-0820. Netfang: einarim@internet.is 

 

 

Efni: Beiðni um sálfræðiþjónustu. 

 

Forsjáraðili/-ar: 

??????????????????? 

 

Barn/börn: 

???????????????????????????????????? 

 

 

Í framhaldi af samskiptum okkar símleiðis er þess farið á leit við þig að þú framkvæmir 

sálfræðilegt mat á ?????? -dóttur með tilliti til forsjárhæfni.  

 

Beiðni um sálfræðimat m.t.t. forsjárhæfni er lögð fram með stoð í bókun 

Barnaverndarnefndar ??????, dags. (?????) og hafa ?????? veitt samþykki sitt fyrir 

matinu. Um forsögu málsins og aðdraganda matsins má sjá í gögnum málsins. 

 

Gert er ráð fyrir að umbeðin sálfræðiathugun sé unnin með viðtölum og viðeigandi 

sálfræðilegum prófunum, svo sem hefðbundið er. Í skýrslunni þurfa að koma fram 

upplýsingar um sálræna og félagslega hagi foreldranna með sérstöku tilliti til hæfni eða 

skort á hæfni til að axla forsjárskyldur sínar.  

 

 

Matsmanni er falið að kanna nánar eftirtalin atriði og setja fram um þau rökstuddar 

niðurstöður í skriflegri skýrslu: 

 

1. Forsjárhæfni foreldra og skilningur þeirra á þörfum og hagsmunum 

barnsins/barnanna.  

2. Vilji foreldra til að annast uppeldishlutverk sitt. 

3. Tengsl milli foreldra, hvors um sig og barnsins/barnanna m.t.t. aldurs og þroska. 

Einnig tengsl annarra sem standa barninu/börnunum nærri. 

4. Hverjir eru styrkleikar og veikleikar foreldranna, hvors um sig, í uppeldislegu 

tilliti. 

5. Hvort foreldrarnir búi yfir nauðsynlegri og nægilegri hæfni til að veita 

barninu/börnunum fullnægjandi uppeldisskilyrði í framtíðinni. 

6. Þroski, líðan og námsleg og félagsleg staða barnsins/barnanna í skóla og utan 

hans. 

 

7. Hvort velferð eða þroska barnsins/barnanna sé ógnað í einhverju tilliti með því að 

alast upp í umsjá foreldranna. 

8. Persónulegir eiginleikar, andlegt atgervi og félagslegar aðstæður foreldra. 

9. Andlegt ástand foreldra og möguleg geðræn einkenni. 
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10. Þörf fyrir meðferð og/eða stuðningsúrræði hvors foreldris fyrir sig og þá hvaða 

meðferð/stuðningsúrræði? 

11. Hæfni foreldra til þess nýta sér meðferð og/eða stuðningsmeðferð ef hennar er 

þörf. 

12. Önnur mikilvæg atriði sem matsmaður telur að skipti máli til að varpa ljósi á 

stöðu foreldra og barns/barna. 

 

Við mat á framangreindum atriðum er þess óskað að tekið verði tillit til þeirrar félagslegu 

aðstoðar/stuðnings sem matsþola býðst lögum samkvæmt. 

 

 

Vinsamlegast hafðu samband við viðkomandi aðila í síma ????????? til að koma á fyrsta 

viðtali. 

 

 

 

 

     

 ______________________________________ 

          XXXXXXXXX, félagsráðgjafi, 

          Félagsþjónusta ZZZZZZZZZ. 
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Viðauki 2 

Matsbeiðnir frá dómstólum (smá sýnishorn) 

Á dómþingi Héraðsdóms YYYY, háðu af XXX, héraðsdómara var undirritaður 

sálfræðingur dómkvaddur sem hæfur og óvilhallur matsmaður til að framkvæma 

umbeðið mat.  

 

Í beiðni um forsjárhæfnismat segir m.a.: ,,Þann 1. ZZ s.l. var þingfest í Héraðsdómi Y 

ofangreind krafa. Matsbeiðendur telja nauðsynlegt að afla upplýsinga varðandi stefndu 

og aðrar aðstæður, til þess að unnt sé að taka ákvörðun í máli þessu...“ 

 

,,Þess er óskað að eftirfarandi verði metið: 

 

1. Hæfi stefndu, hvors um sig til að fara með forsjá barnanna og skilningur þeirra á 

þörfum og hagsmunum barnanna. Teljist eitthvað á skorta, þá að skoðað verði 

hvort stuðningsúrræði séu fyrir hendi til þess að unnt sé að skapa börnunum góð 

uppeldisskilyrði. 

 

2. Mat á persónuleika og atgervi beggja stefndu. 

 

3. Geta stefndu til að annast uppeldishlutverk sitt.  

 

4. ,,Matsmaður stefnanda óskar eftir að lögð verði fyrir matsmann 4. matsspurningin 

þar sem þess er óskað að könnuð verði tengsl barnanna við stefndu“. 
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Viðauki 3 

Stjórnrót- sálfræðiþjónusta ehf. 

b/t Einars Inga Magnússonar, sálfræðings 

Nethyl 2a, 110 Reykjavík. 

Gsm.: 896-0820. Netfang: einarim@internet.is 

 

 

Efni: Beiðni um sálfræðiþjónustu. 

 

Forsjáraðili/-ar: 

??????????????????? 

 

Barn: 

???????????????????????????????????? 

 

 

Í framhaldi af samskiptum okkar símleiðis er þess farið á leit við þig að þú framkvæmir 

sálfræðilegt mat á [nafn stjúpmóður] stjúpmóður framangreindrar stúlku, með tilliti til 

forsjárhæfni og tengsla við [nafn stúlkunnar].  

 

Beiðni um sálfræðimat m.t.t. forsjárhæfni og tengsl er lögð fram með stoð í bókun 

Barnaverndarnefndar ZZZZ, dags. (?????) og hefur [nafn stjúpmóður] veitt samþykki sitt 

fyrir matinu. Um forsögu málsins og aðdraganda matsins má sjá í gögnum málsins (sem 

matsaðili sækir í afgreiðslu Félagsþjónustunnar). 

 

Gert er ráð fyrir að umbeðin sálfræðiathugun sé unnin með viðtölum og viðeigandi 

sálfræðilegum prófunum, svo sem hefðbundið er. Í skýrslunni þurfa að koma fram 

upplýsingar um sálræna og félagslega hagi stjúpmóður með sérstöku tilliti til hæfni eða 

skort á hæfni til að axla forsjárskyldur sínar gagnvart [nafn stúlkunnar]. Þá getur verið 

nauðsynlegt að ræða við stúlkuna vegna mats á tengslum hennar og stjúpmóður.  

 

Matsmanni er falið að kanna nánar eftirtalin atriði og setja fram um þau rökstuddar 

niðurstöður: 

 

1. Forsjárhæfni stjúpmóður og skilningur hennar á þörfum og hagsmunum [nafn 

stúlkunnar].  

2. Hverjir eru styrkleikar og veikleikar [nafn stjúpmóður] í uppeldislegu tilliti. 

3. Vilji [nafn stjúpmóður] til að annast uppeldishlutverk sitt gagnvart stjúpdóttur 

sinni. 

4. Persónulegir eiginleikar, andlegt atgervi og félagslegar aðstæður stjúpmóður. 

5. Þörf fyrir stuðningsúrræði varðandi uppeldi [nafn stúlkunnar] og þá hvers konar? 

6. Tengsl stúkunnar við aðra á heimilinu. Einnig tengsl annarra sem standa 

börnunum nærri (t.d. móðurfjölskylda). 

7. Hvort vel fari um stúlkuna á heimili föður og stjúpmóður og ef ekki hvernig bæta 

megi úr því.  

 

Við mat á þessu atriðum er óskað eftir að tekið verði tillit til þeirrar félagslegu 

aðstoðar sem aðilum kynni að standa til boða. . 
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Vinsamlegast hafðu samband við viðkomandi aðila í síma ????????? til að koma á fyrsta 

viðtali. 

 

 

 

 

      

 

 

      

 _________________________________ 

             XXXXX, félagsráðgjafi 

             Félagsþjónusta ZZZZZ. 

 

 

 

 


