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Útdráttur 

Barnaverndarnefndir á Íslandi starfa innan barnaverndarlaga nr. 80/2002 og fleiri laga og 

reglugerða. Það er því mikið regluverk sem kemur að starfi þeirra og starfsmanna sem 

starfa í þeirra umboði í daglegu starfi. Samband barnaverndarnefnda og starfsmanna 

þeirra á grunn sinn að sækja í barnaverndarlög þar sem nefndum er veitt heimild til að 

framselja hluta af valdi sínu til starfsmanna sinna. Starfsmenn vinna því barnaverndarmál 

en barnaverndarnefnd tekur ákvarðanir þegar ekki næst samvinna við málsaðila. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að finna út hvort sambandið á milli 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggist á regluverki eða trausti. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær; Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna 

þeirra byggt á regluverki? Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt 

á traust? Kenningarnar sem eru notaðar í þessari rannsókn eru sóttar í stjórnsýslufræði 

og stjórnunarfræði og eru umboðskenningin og kenning um góða ráðsmennsku þar 

grunnurinn. Þetta efni hefur aldrei verið rannsakað hér á landi áður og því eru notaðar 

þrjár mismunandi aðferðir til að afla gagna. Notast er við innihaldsgreiningu, opin viðtöl 

og spurningakannanir. Þá var gerð aðhvarfsgreining á gögnum sem fengust úr 

spurningakönnununum. 

Við gagnaöflun komu fram hindranir við að nálgast nauðsynleg gögn. Erfitt var að 

nálgast nýjustu útgáfur af framsalssamningum og að nálgast þátttakendur. Þegar reynt 

var að nálgast upplýsingar um nefndarmenn voru ekki alltaf uppfærðar upplýsingar inni á 

vefsíðum sveitarfélaga né vefsíðu Barnaverndarstofu. Í sumum tilfellum voru engar 

upplýsingar um nefndarmenn á vefsíðum sveitarfélaga. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

að samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggist bæði á regluverki og 

trausti. Traustið kemur þó að hluta til í gegnum það regluverk sem sambandið byggist á. 

Lagatextinn sem sambandið byggist á er þó ekki í samræmi við þann raunveruleika sem 

starfsmenn og nefndarmenn starfa við í dag og er nauðsynlegt að uppfæra hann.  
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Abstract 

Child protection committees in Iceland are governed by the child protection act No 

80/2002 and other laws and regulations. Therefor the regulatory framework that governs 

the work of the committees and their staff is vast. The relationship between child 

protection committees and their staff is based upon the child protection act in which the 

committees are given the authority to assign part of their powers to their staff. The child 

protection cases are processed by members of the staff but the committee makes a 

decision when the parties are not willing to cooperate. The goal of this research is to 

ascertain whether the relationship is based on regulations or on trust. The two research 

questions are; Is the relationship between child protection committees and their staff 

based on regulations? Is the relationship between child protection committees and their 

staff based on trust? The theories that this research is based upon come from public 

administration and management theories focusing on principal-agent theory and 

stewardship theory. Three different data gathering methods were used for this research 

because this subject matter has never been researched before in Iceland. Methods used 

were content analysis, open interviews and surveys. A regression analysis was performed 

on the data collected from the surveys.  

 Gathering the necessary data was met by difficulties. Contacting participants as 

well as obtaining the newest version of the legal contract between child protection 

committees and their staff, in which the committees power is assigned to the staff, was 

difficult. When trying to gather information about committee members, the information 

on municipalities homepages was not always up to date and neither was the information 

on the homepage for the Government Agency for Child Protection. In some cases there 

was no information on the committee members on the municipalities homepages. The 

research conclusions are that the relationship is based upon both regulations and trust. 

The trust factor is though partly founded on the regulations that the relationship is based 

on. The reality of this relationship is not concurrent with the law it is based on and 

therefore it is necessary to update the law in accordance with reality.
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Formáli 

Hugmyndin að þessari rannsókn kom út frá BA-ritgerð minni sem fjallaði um samband 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra. Þar gafst ekki tækifæri á að ná til margra 

þátttakenda né kafa djúpt í efnið. Niðurstöður þar kölluðu á frekari rannsóknir og ákvað 

ég því að fara út í þessa rannsókn. Þetta verkefni gildir sem 50 eininga lokaverkefni í MA-

námi mínu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.  

Leiðbeinandi minn við bæði BA-ritgerð mína og þessa rannsókn var Anni G. Haugen. 

Ég vil þakka henni sérstaklega fyrir þennan tíma og alla þá aðstoð sem hún hefur veitt 

mér. Ég vil líka þakka Arndísi Tómasdóttur fyrir að fá að nota spurningar úr rannsókn 

hennar. Það hefur verið mjög gefandi og áhugavert að vinna þessa rannsókn og vil ég 

þakka öllum sem tóku þátt, hvort heldur sem er í spurningakönnunum eða viðtölum. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir alla þá aðstoð sem þau hafa veitt mér 

á þeim tíma sem rannsóknin var unnin.
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1 Inngangur 

Vernd barna er sérstök að mörgu leyti umfram vernd annarra. Búin hafa verið til sérstök lög 

um verndun barna í mörgum ríkjum, sérstakir alþjóðlegir samningar og félagasamtök með það 

markmið að vernda börn. Almennt virðist vera nokkur sátt um að börn þurfi að njóta sérstakrar 

verndar umfram fullorðna í samfélögum heimsins. Ísland er þar engin undantekning og eru 

hér sérstök barnaverndarlög og hafa þau verið til síðan fyrri hluta 20. aldar. Þau taka til 

verndunar barna, stjórnsýslu í barnavernd og réttindi þeirra sem eru aðilar að 

barnaverndarmálum. Mikil áhersla er í barnaverndarlögum nr. 80/2002 á að barnaverndarmál 

séu unnin rétt með sérstökum köflum um málsmeðferð og sérstakri reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. Verklag barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra kemur fram þar en hvernig vinnusambandi á milli þeirra skuli háttað er 

veitt minni athygli.  

Stjórnsýsla á sér líka langa sögu en rekja má kenningar um stjórnmál og stjórnsýslu margar 

aldir aftur í tímann. Maðurinn hefur lengi velt því fyrir sér hvernig yfirvöld og almenningur eigi 

að tengjast, hvort hann eigi að tengjast yfir höfuð og hver á að ráða í raun. Sú vangavelta á 

rætur sínar að rekja allt til hugmyndanna um lýðræði, einræði og vald. Stjórnsýsla er 

mikilvægur hluti af því ferli að stjórna ríki en það sem er kallað góð stjórnsýsla hverju sinni 

afmarkast af trú fólks á því hver ræður í raun, hvað er réttlátt og hvaða réttindi almenningur 

hefur. Þessi hugmyndafræði getur því haft mikil áhrif á allt stjórnkerfi í ríkjum, við 

lagasetningu, endurskoðun laga og mat á stjórnsýslu (Waldo, 1948; Kellough, 1998). 

Barnaverndarkerfið og stjórnsýsla eru samofin hér á landi þar sem barnaverndarnefndir 

og stofnanir í málaflokknum eru á vegum yfirvalda á Íslandi. Hugmyndafræði í stjórnsýslu hefur 

því bein áhrif inn í málaflokkinn og hvernig er starfað þar. Réttur fólks samkvæmt þeim 

hugmyndum sem eru ríkjandi hverju sinni endurspeglast í barnaverndarlögum og öðrum 

lögum og reglugerðum sem ná utan um málsmeðferðina. Þekking starfsmanna og 

nefndarmanna í barnaverndarnefndum á núgildandi lögum og reglugerðum er því eitt af því 

sem þarf að fylgjast með. 

Hugmyndin að þessari rannsókn vaknaði við vinnslu BA-ritgerðar minnar um samband 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra. Þar gafst ekki tækifæri til að ná til margra 
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þátttakenda né að kafa djúpt í efnið. Niðurstöðurnar þar voru að þetta efni þyrfti að rannsaka 

betur og ná til fleiri þátttakenda. Þetta efni, það er samband barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra, hefur ekki verið rannsakað áður hér á landi og því full ástæða til að gera 

slíka rannsókn. Það vantar þessa þekkingu inn í málaflokkinn og fræðasamfélagið og úr því þarf 

að bæta. Þar sem þetta hefur ekki verið rannsakað áður ákvað ég að nota bæði eigindlegar og 

megindlegar aðferðir í rannsókninni. Þær aðferðir sem notaðar voru í þessari rannsókn voru 

spurningakannanir, opin viðtöl og innihaldsgreining. Spurningakannanir voru sendar út til 

nefndarmanna í barnaverndarnefndum og starfsmanna þeirra. Opin viðtöl voru tekin við 

starfsmenn sem störfuðu á vegum ríkisins í barnaverndarkerfinu, starfsmenn 

barnaverndarnefnda og nefndarmenn í barnaverndarnefndum. Innihaldsgreining var svo 

framkvæmd á framsalssamningum sem eru gerðir á milli barnaverndarnefnda og starfsmanna 

þeirra þar sem nefndin framselur vald sitt til starfsmanna sinna. 

Ég sem rannsakandi í eigindlegri rannsókn þarf líka að hafa í huga hvaða áhrif ég get haft 

á rannsóknina. Forsaga mín og hver ég er getur haft áhrif og því þarf ég að vera meðvituð um 

það. Þegar ég var unglingur fór ég á meðferðarheimili, var í fóstri og naut aðstoðar 

barnaverndarnefndar til tvítugs. Ég hef því töluverða reynslu af barnaverndarkerfinu út frá því 

sjónarhorni að vera barn og ungmenni sem þurfti aðstoð. Það er margt í mínu 

barnaverndarmáli sem mátti fara betur en það er líka margt sem fór vel. Ég væri ekki þar sem 

ég er í dag án þeirrar aðstoð sem ég fékk þá. Ástæðan fyrir því að ég er að rannsaka 

barnaverndarkerfið á Íslandi er sagan mín og kemur áhuga minn á kerfinu þaðan. 

1.1 Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að skoða samband barnaverndarnefnda og starfsmanna 

þeirra út frá sjónarhorni sem ekki hefur verið notað áður. Með því að skoða það út frá 

sjónarhorni stjórnsýslu og stjórnunar er verið að skoða sambandið út frá nýju sjónarhorni og 

með því fæst ný þekking. Markmið rannsóknarinnar er að bæta við þekkingu í málaflokknum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta nýst við lagagerð þegar barnaverndarlög verða 

endurskoðuð. Þar sem áherslan hér er á samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra 

meðal annars út frá þeim lögum sem gilda um þetta samband þá er hægt að nota 

niðurstöðurnar til að fara yfir þann lagatexta og gera úrbætur þar sem við á. Þar að auki er 

hægt að nýta niðurstöðurnar til að bæta vinnuumhverfi starfsmanna í barnavernd. 
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Það sem liggur að baki rannsóknarspurningunum eru kenningar í stjórnsýslu og stjórnun 

um hvernig samband á milli þess sem á valdið og þess sem fær valdið framselt til sín er háttað. 

Þeim er ætlað að svara á hvort samband barnaverndarnefnda og starfsmanna byggist á trausti 

eða regluverki. Kenningarnar sem notaðar verða í þessari rannsókn eru umboðskenningin og 

kenningin um góða ráðsmennsku. Þær kenningar leggja áherslu á annars vegar regluverk um 

samband eigenda og stjórnanda og hins vegar traust í því sambandi. Þar að auki verður farið 

yfir hvernig samskipti stjórnenda í stjórnýslu og stjórnmálamanna eiga að vera samkvæmt 

ráðandi kenningum (Davis, Schoorman og Donaldson, 1997; Demir, 2009).  

Rannsóknarspurningarnar sem reynt verður að svara eru tvær og er ætlunin að þær nái 

utan um megininntak rannsóknarinnar: 

1. Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt á regluverki? 

2. Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt á trausti? 

Í byrjun verður farið yfir stjórnsýslu og kenningar sem tengjast henni. Þar verða 

umboðskenningar kynntar og þær tengdar við barnavernd á Íslandi. Farið verður stuttlega yfir 

breytingar á stjórnsýslu á Íslandi á undanförnum áratugum og hvernig þær áherslubreytingar 

hafa haft áhrif á barnavernd. Þá verður farið yfir barnaverndarkerfið á Íslandi og málsmeðferð 

innan þess. Næst verður saga félagsráðgjafar í barnavernd stuttlega kynnt og þar á eftir farið 

yfir nokkrar tölulegar upplýsingar sem tengjast rannsókninni. Þá verður aðferðarfræði við 

rannsóknina útlistuð. Það verður bæði farið yfir eigindlegar og megindlegar aðferðir. Í þeim 

kafla verður farið yfir af hverju var ákveðið að nota báðar aðferðir og færð rök fyrir því. Að því 

loknu verður farið yfir niðurstöður og að síðustu eru umræður og tillögur að breytingum út frá 

niðurstöðum. 
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2 Opinber stjórnsýsla 

Barnaverndarnefndir eru stjórnsýslunefndir og um störf þeirra gilda stjórnsýslulög nr. 37/1993 

ásamt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Barnaverndarnefnd er á ábyrgð sveitarfélaga en 

önnur barnaverndaryfirvöld, það er Barnaverndarstofa, úrskurðarnefnd velferðarmála og 

velferðarráðuneyti, eru á ábyrgð ríkisins. Því fer stjórnsýsla í barnavernd á Íslandi yfir tvö 

stjórnsýslustig, það er ríki og sveitarfélög. 

Hér verður fyrst farið yfir það hvaða hlutverk ríkið hefur í barnavernd á Íslandi ásamt því 

hvaða breytingar hafa orðið í stjórnsýslu tengt málaflokknum á undanförnum áratugum. Næst 

verður farið yfir hvaða hlutverk sveitarfélög hafa í barnavernd á Íslandi og að lokum verður 

barnaverndarkerfið sett inn í greiningartæki Mintzbergs (1983). 

2.1 Ríki 

Stjórnsýsla í barnavernd á vegum ríkisins er á höndum velferðarráðuneytis, Barnaverndarstofu 

og úrskurðarnefndar velferðarmála. Stefnumótun í málaflokknum á að fara fram hjá 

Barnaverndarstofu og velferðarráðuneytinu en annars er aðkoma ráðuneytisins að daglegu 

starfi í málaflokknum lítil. Velferðarráðuneytið á einnig að hafa eftirlit með starfi 

Barnaverndarstofu þar sem hún er stofnun sem heyrir undir ráðuneytið. Samkvæmt skýrslu 

Ríkisendurskoðunar (2015) þá hefur Barnaverndarstofa í raun verið í forsvari fyrir 

málaflokknum þrátt fyrir að það ætti að vera hlutverk ráðuneytisins. Í skýrslunni var það 

gagnrýnt hversu mikið ráðuneytið treystir á Barnaverndarstofu varðandi bæði stefnumótun 

og að leiða barnaverndarstarf í landinu. 

Barnaverndarstofa var stofnuð árið 1995 (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995) 

á sama tíma og miklar breytingar voru á stjórnsýslu almennt á Íslandi. Ákveðið hafði verið á 

þessum tíma að stefna um nýskipan í ríkisrekstri yrði ráðandi í stjórnsýslu. Hún snérist um að 

styrkja þá fagmenntun sem var fyrir inni í stjórnsýslunni, skipta pólitískt skipuðum 

embættismönnum út fyrir aðra valda út frá hæfni og gera stjórnsýsluna skilvirkari. Áherslur í 

stjórnun og rekstri stofnana voru teknar úr viðskiptalífinu þar sem mikil áhersla var á skilvirkni, 

árangur og gæðamat (Fjármálaráðuneyti, 1996). Þegar Barnaverndarstofa var stofnuð voru ein 

rök fyrir stofnun hennar þau að hún ætti að auka skilvirkni í barnavernd og hámarka þær 

fjárheimildir sem kæmu inn í starfið (Þingskjal 223, 1994-1995). Í skýrslu sem var skrifuð um 
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málefni barna og unglinga árið 1993 hafði einnig verið bent á að það væri þörf á samhæfingu 

og virka stjórnsýslu í málaflokknum. Í ljósi þess nýttist sá mannafli sem starfaði í málaflokknum 

ekki sem skyldi (Hagsýsla ríkisins, 1993). 

Erlendis hefur verið bent á að stefnumótun á vegum ríkja þegar kemur að 

barnaverndarkerfum sé of langt frá þeim sem þurfa á henni að halda. Rannsókn í Ástralíu sýndi 

fram á að hagsmunaaðilar hafi of mikil áhrif á stefnumótun og hún sé komin of langt frá þeim 

sem raunverulega takast á við vandamálin í barnavernd. Góðar hugmyndir á blaði reynist ekki 

góðar í framkvæmd og það bitni á þeim börnum sem þurfi á þjónustunni að halda. Það þurfi 

að horfa á það sem er mælanlegt, það sárvanti betri gögn um barnavernd og hvað verði um 

börnin sem fái aðstoð (Sammut, 2010). 

Ríkisendurskoðun (2015) gerði úttekt á barnaverndarmálum á Íslandi þar sem farið var yfir 

stöðu á málaflokknum út frá meðal annars nýtingu á fjármunum og samskiptum milli ríkis og 

sveitarfélaga. Aflað var gagna með margvíslegum hætti, þar með talið viðtölum og 

spurningakönnun. Niðurstöður voru meðal annars að velferðarráðuneyti hefði ekki nægt 

samráð við sveitarfélög í stefnumótunarvinnu sinni og kæmi í raun of lítið að henni. 

Ráðuneytið léti Barnaverndarstofu sjá um vinnuna og það vantaði frumkvæði af hálfu þess. 

Yfirstjórn ráðuneytisins væri veik og Barnaverndarstofa færi í raun fyrir málaflokknum. 

2.1.1 Hlutverk Barnaverndarstofu 

Hlutverk Barnaverndarstofu er fjölþætt. Í 7. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 og í reglugerð 

um Barnaverndarstofu nr. 264/1995 kemur fram að Barnaverndarstofa sé sjálfstæð stofnun 

sem annast stjórnsýslu á því sviði sem lögin nái til. Hún skuli vera til ráðgjafar um stefnumótun 

til ráðherra en einnig veita barnaverndarnefndum ráðgjöf og leiðbeiningar um túlkun á 

barnaverndarlögunum. Barnaverndarstofa á þar að auki að sinna eftirliti með störfum 

barnaverndarnefnda en hægt er að kvarta undan málsmeðferð barnaverndarnefnda til 

Barnaverndarstofu. 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2015) kom fram að það gætti óánægju meðal forsvarsmanna 

í barnavernd með það sem hefur verið kallað hið tvöfalda hlutverk Barnaverndarstofu, það er 

hlutverk hennar að veita barnaverndum ráð og að hafa eftirlit með þeim. Ef talið væri að 

kvörtun vegna barnaverndarmáls væri á leið inn til Barnaverndarstofu þá fengju starfsmenn 

ekki ráðgjöf. Almennt töldu forsvarsmenn barnaverndarnefnda þó að samskiptin við 

Barnaverndarstofu væru góð. 
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Önnur hlutverk Barnaverndarstofu eru að halda utan um úrræði, lista yfir fósturforeldra á 

landinu, reka heimili fyrir börn ásamt öðrum hlutverkum sem koma fram í barnaverndarlögum 

nr. 80/2002 eða öðrum lögum. 

2.1.2 Hlutverk ráðuneytis og úrskurðarnefndar velferðarmála 

Velferðarráðuneyti skal sinna stefnumótun í barnavernd samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002 og njóta ráðgjafar frá Barnaverndarstofu í því eins og hefur komið fram. Ráðuneytið 

á jafnframt að hafa eftirlit með störfum Barnaverndarstofu þar sem stofnunin heyrir undir 

ráðuneytið. Í ljósi þess getur ráðuneytið óskað eftir gögnum og upplýsingum um einstök mál 

ef kvartað er til þeirra. Ráðherra skal þar að auki leggja framkvæmdaáætlun fyrir Alþingi að 

loknum sveitarstjórnarkosningum um hvernig barnavernd í landinu skuli háttað næstu fjögur 

árin. Annars kemur ráðuneytið lítið að daglegu starfi í barnavernd. 

Ríkisendurskoðun (2015) komst að þeirri niðurstöður í skýrslu sinni um stöðu 

barnaverndarmála að framkvæmdaáætlanir frá ráðherra kæmu seint og höfðu stuttan 

gildistíma. Þær nýttust því ekki barnaverndarnefndum sem skildi þegar þær ynnu í 

stefnumótun fyrir sín svæði. Ef marka ætti stefnu sem skilaði markvissum árangri þyrfti hún 

að koma fyrr og ná yfir kjörtímabilið. 

Hlutverk úrskurðarnefndar velferðarmála í tengslum við barnavernd er að taka á móti 

kærum vegna úrskurða barnaverndarnefnda. Í lögum um úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 

85/2015 er farið yfir hvernig skipað er í hana. Alls eru 12 nefndarmenn í úrskurðarnefndinni 

en þeir starfa í þriggja til fjögurra manna deildum. Af þessum 12 nefndarmönnum er krafa um 

að einn skuli hafa sérþekkingu á barnaverndarmálum og einn skuli vera læknir. Þar að auki er 

krafa um að hafa þrjá lögfræðinga og þrjá sem uppfylla skilyrði um embættisgengi 

héraðsdómara. Nefndin skal vera óháð og sjálfstæð í störfum sínum og úrskurða um þau mál 

sem heyra undir nefndina samkvæmt lagaheimildum. 

2.2 Sveitarfélög 

Barnaverndarnefndir eru á ábyrgð sveitarfélaga og kjósa sveitarstjórnir nefndarmenn í 

barnaverndarnefnd eftir því sem þeim þykir henta best eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. 

Hafa þær tvo mánuði til að ganga frá kosningu nefndarinnar og ef það hefur ekki verið gert 

innan fjögurra mánaða getur ráðherra áminnt sveitarfélagið. Það skulu vera að minnsta kosti 

fimm aðalmenn í hverri barnaverndarnefnd og jafn margir til vara samkvæmt 11. grein 
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barnaverndarlaga nr. 80/2002. Það er ekki farið sérstaklega yfir hæfni nefndarmanna annað 

en að þeir skuli þekkja til þeirra mála sem barnaverndarnefnd fjallar um. Það skal þó leitast 

eftir því að kjósa lögfræðing í nefndina. Ef það er ekki gert skal leita til lögfræðings þegar 

úrskurða á um úrræði án samþykkis foreldra samkvæmt 26. grein barnaverndarlaga og um 

vistun barns utan heimilis samkvæmt 27. grein sömu laga.  

Sveitarfélög hafa sjálfstæðan ákvörðunarrétt í sínum málum og hefur ríkið almennt ekki 

afskipti af því hvernig þau haga sínum málum svo fremi að þau haldi sig innan ramma laga og 

reglugerða. Sveitarfélög geta því ákveðið eftir ákvæðum barnaverndarlaga að sameinast um 

að reka barnavernd, látið byggðarsamlag sjá um það, látið aðra nefnd, til dæmis 

félagsmálanefnd, sjá um málefni barnaverndarnefndar eða séð um það sjálf ef þau ná 1.500 

íbúa lágmarkinu sem er tilgreint í barnaverndarlögum nr. 80/2002. Ef fleiri en eitt sveitarfélag 

sameinast um barnaverndarnefnd má stækka barnaverndarnefndina og eru þá sjö aðalmenn 

og jafnmargir varamenn. Sjálfstæði sveitarfélaga er tryggt í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 

en í þeim er jafnframt farið yfir hæfi nefndarmanna í nefndum á vegum sveitarfélaga. Þar segir 

að þeir sem hafa kosningarétt í sveitarfélaginu séu kjörgengir í nefndir og ráð. Einnig er tekið 

fram að ef fjórir til fimm fulltrúar séu í nefnd skuli vera að minnsta kosti tveir af hvoru kyni. 

Undantekning frá því er ef kjörgengi er bundið við sveitarstjórnarmenn eða af öðrum ástæðum 

ekki sé hægt að fullnægja þeim kröfum. Í barnaverndarlögum er þetta ítrekað og er tekið fram 

að barnaverndarnefnd skuli vera skipuð jafnt konum og körlum. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 koma einnig inn á málefni barna og 

ungmenna í sveitarfélaginu. Í þeim lögum er tekið fram að með félagsþjónustu sé átt við meðal 

annars málefni barna og ungmenna og þjónustu við unglinga. Í markmiðum laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga kemur jafnframt fram að tryggja eigi fjárhagslegt og félagslegt 

öryggi með því að meðal annars tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna. 

Einnig á að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál en þetta skarast á við 

barnaverndarlög nr. 80/2002 þar sem komið er inn á uppeldisskilyrði barna. Það er einnig 

heimilt að sameina félagsmálanefnd og barnaverndarnefnd í eina nefnd en hún verður að 

standast kröfur sem eru gerðar til barnaverndarnefnda og fulltrúa í þeim.  

2.2.1 Hlutverk barnaverndarnefndar 

Barnaverndarnefndir skulu samkvæmt 12. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 hafa eftirlit 

með aðbúnaði og uppeldisskilyrðum barna á starfsvæði sínu og skulu beita þeim úrræðum 
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sem henta best hverju sinni til verndar börnum. Barnaverndarnefnd er einnig skylt að aðstoða 

foreldra ef þeir geta ekki sinnt forsjárskyldum sínum og grípa til viðeigandi úrræða hverju sinni. 

Sveitarstjórn getur falið barnaverndarnefndum önnur verkefni sem varða aðstæður barna og 

ungmenna en þeim er óheimilt að gefa nefndunum fyrirmæli um meðferð einstakra 

barnaverndarmála. Barnaverndarnefndir eru sjálfstæðar frá sveitarstjórnum þar sem ekki er 

hægt að skjóta úrskurðum hennar til sveitarstjórna. Þar að auki mega sveitarstjórnir ekki fá 

gögn eða upplýsingar um einstök barnaverndarmál frá barnaverndarnefndum.  

Barnaverndarnefndir hafa heimild til að veita starfsmönnum sínum umboð til að fara með 

vald sitt í vissum tilfellum samkvæmt 14. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002. Það umboð er 

skilgreint frekar í framsalssamningum sem gerðir eru á milli barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra eða stofnunar sem fer með mannaforráð starfsmannanna. 

Barnaverndarnefndir mega ekki framselja vald til að kveða upp úrskurði þegar ekki næst 

samvinna við foreldra, taka ákvarðanir um málshöfðun vegna vistunar barns utan heimilis og 

forsjársviptingu, setja fram kröfu um sjálfræðissviptingu og taka ákvarðanir um að krefjast 

nálgunarbanns eða brottvikningar heimilismanns. Vinnsla barnaverndarmála þar sem 

foreldrar eru í samvinnu og krefst ekki úrskurðar getur því að mestu leyti farið fram án aðkomu 

barnaverndarnefnda. 

2.3 Greiningartæki Mintzberg 

Stofnanir á vegum ríkisins eru mismunandi að gerð og stærð. Henry Mintzberg (1983) setti 

fram greiningartæki á það hvernig mætti greina fyrirtæki og stofnanir, það er 

skipulagseiningar, í ýmis form. Í því greiningartæki er hægt að greina skipulagseiningar í allt frá 

svokölluðu einföldu skipulagi yfir í það sem er kallað fljótandi skipulag. Það hvernig 

skipulagseiningar eru skipulagðar hefur svo áhrif á hvernig þeim er stjórnað. 

Í bók sinni Structure in fives skýrir Henry Mintzberg (1983) frá greiningartæki sínu og 

hvernig megi skipta skipulagseiningum upp í fimm mismunandi flokka. Flokkarnir eru; einfalt 

skipulag, vélrænt skrifræði, fagskrifræði, greinaskipulag og fljótandi skipulag. Hluti af því sem 

skiptir skipulagseiningum í flokka er hvernig valdi er dreift. Hvort það sé mikil valddreifing eða 

miðstýring í skipulagseiningunum. Það hefur einnig áhrif hversu mikil sérhæfing starfsmanna 

er og hversu langt aðgerðarkjarninn er frá forystunni. Aðgerðarkjarninn er þar sem 

framleiðslan eða meginþungi starfseminnar fer fram. Það sem einnig stýrir hvar 

skipulagseiningar lenda er hversu stóru hlutverki stoðþjónustan gegnir. Innan stoðþjónustu 
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eru til dæmis mannauðsdeildir, lögfræðiþjónustur og aðrar deildir sem styðja við starfsemina 

sem fer fram innan skipulagseiningarinnar en eru ekki beinn hluti af henni. 

Þegar barnavernd á Íslandi er sett inn í greiningartæki Mintzbergs (1983) þá er hægt að 

skoða það út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar út frá ríkinu, sem væri ein 

skipulagseining, og hins vegar út frá sveitarfélögum, sem væri önnur skipulagseining. Þegar 

horft er á barnavernd út frá ríkinu sést að skipulagið byggist á hlutverkum, Barnaverndarstofa 

og úrskurðarnefnd velferðarmála hafa hvort sitt hlutverkið samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002 og lögum um úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015. Velferðarráðuneytið er svo 

þar fyrir ofan og sér til þess að allir sinni sínum hlutverkum. Valdi er dreift þar sem það þarf að 

vera og sérhæfing starfsmanna nýtist, hvort sem það eru starfsmenn Barnaverndarstofu eða 

starfsmenn úrskurðarnefndarinnar. Það sem gerir þessa greiningu flókna er að þetta eru 

annars vegar ríkisstofnun og hins vegar nefnd þar sem skrifræði ríkir og regluverk er einnig 

mikið, eins og sjá má í barnaverndarlögum nr. 80/2002, lögum um úrskurðarnefnd 

velferðarmála nr. 85/2015, reglugerðum og stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Starfsmenn koma 

þjálfaðir til stofnunarinnar eða nefndarinnar og aðgerðarkjarninn er þungamiðjan. Þessi lýsing 

á skipulagseiningu á best við um fagskrifræði. Sérfræðingarnir í aðgerðarkjarnanum bera 

þungann af starfinu og forystan fyrir ofan treystir mikið á aðgerðarkjarnann til að fá 

upplýsingar og tilsögn um stefnu skipulagseiningarinnar.  

Þegar horft er á barnaverndarkerfið út frá barnaverndarnefndum og starfsmönnum þeirra 

þá er misjafnt eftir stöðum og starfsmannafjölda hvernig skipulagið nákvæmlega er. Valdið er 

mikið til framselt í framsalssamningum til starfsmanna eins og barnaverndarlög nr. 80/2002 

heimila, en það kemur fram í greiningu á samningunum síðar. Sérhæfing starfsmanna á sviði 

barnaverndar er yfirleitt töluverð og líklega meiri en nefndarmanna í barnaverndarnefndum 

(Arndís Tómasdóttir, 2009). Lögfræðingar gegna veigamiklu hlutverki samkvæmt 

barnaverndarlögum við túlkun laga og ákvörðun um næstu skref hjá barnaverndarnefndum. 

Þessi lýsing á skipulagseiningu á við fljótandi skipulag að mörgu leyti samkvæmt Mintzberg 

(1983). Það þýðir að aðgerðarkjarninn og stoðþjónusta vinna mikið saman og eru hlutverk 

þeirra ekki alltaf skýrt. Í fljótandi skipulagi er ekki mikið skrifræði sem stýrir vinnu innan 

stofnunarinnar. Það sem vegur á móti því að þetta sé fljótandi skipulag er að hér gilda einnig 

sömu lög og reglugerðir og þegar um ríkið er að ræða og því fylgir mikið skrifræði. Þar kemur 

fagskrifræðið aftur sterkt inn þar sem starfsfólkið í aðgerðarkjarnanum er þungamiðjan. 
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Afleiðingin er að valdið og þekkingin helst hjá aðgerðarkjarnannum og yfirstjórnin verður háð 

aðgerðarkjarnanum. Stoðþjónustan verður einnig fastari í sínu hlutverk.  

Almennt eru stofnanir og yfirvöld fastari í fagskrifræði og vélrænu skrifræði vegna þeirra 

reglna og laga sem þeim ber að fylgja (Mintzberg, 1983). Í stjórnsýslu á Íslandi, sem 

endurspeglast í barnaverndarstarfi, er gerð krafa um að ákvarðanir séu rökstuddar og 

rekjanlegar (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). Það þarf að vera hægt að sjá hvað lá að baki ákvörðun 

og hvernig hún var tekin. Því fylgir mikið skrifræði og setur störf starfsmanna í fastar skorður. 

Að mestu kemur þetta heim og saman við starf barnaverndarnefnda og stofnana í barnavernd 

en á móti kemur hversu illa skilgreint til dæmis hugtakið „rökstuddur grunur“ er í lögum og 

reglugerðum þegar kemur að því að hefja barnaverndarmál, en umfjöllun um það er í kaflanum 

„Hvað er barnaverndarmál?“. Stofnanir þar sem byggt er á trausti til þeirra sem taka 

ákvörðunina á meira heima í fljótandi skipulagi þar sem hver starfsmaður og hver deild hefur 

meira svigrúm.  
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3 Kenningar í opinberri stjórnsýslu 

Í meira en öld hafa verið settar fram kenningar um opinbera stjórnsýslu og tengingu hennar 

við stjórnmál. Margar ritgerðir hafa verið skrifaðar sem lýsa margvíslegum skoðunum um 

hvernig tengingin þarna á milli á að vera, hversu mikil og í hvaða samhengi. Dwight Waldo 

(1948) skrifaði bók um stjórnsýslu og stjórnmál sem hafði mikil áhrif á sínum tíma um 

hugmyndir manna um aðskilnað stjórnmála og stjórnsýslu og eru þær enn ræddar í dag. 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um stjórnun og tengsl á milli yfirmanna og 

undirmanna. Umboðskenningar hafa verið fyrirferðamiklar og þar eru klassíska 

umboðskenningin (e. principal - agent theory) og kenning um góða ráðsmennsku (e. 

stewardship theory) ágæt dæmi (Davis, Schoorman og Donaldson, 1997).  

Hér verður fyrst farið yfir nokkrar hugmyndir um tengingu stjórnmála og stjórnsýslu. Farið 

verður yfir sögulegt samhengi og hvernig þær tengjast inn í stjórnsýslu á Íslandi. Næst verða 

þær tvær umboðskenningar sem notaðar eru í rannsókninni kynntar. Þá verður farið yfir 

hvernig ákvarðanir eru teknar í hópum og það tengt við barnavernd á Íslandi. 

3.1 Stjórnmál og stjórnsýsla 

Umræðan um það hversu tengd stjórnsýsla og stjórnmál eiga að vera hefur staðið yfir í meira 

en öld. Woodrow Wilson birti grein árið 1887 um þetta efni og hefur reglulega verið skrifað 

um þetta síðan (Kellough, 1998). Í bók sinni, The Administrative state, fer Dwight Waldo (1948) 

yfir það hvernig stjórnmál hafa áhrif á kenningar um stjórnun og stjórnsýslu. Hann einbeitir 

sér að Bandaríkjum Norður-Ameríku og fer yfir sögu kenninga í stjórnun og kemur með 

sögulegt samhengi því til staðfestingar. Hann sýnir fram á það að ytri áhrif eins og staða 

heimsmála, efnahagsástand þjóðar og heimsins ásamt fleiru hefur áhrif á hvernig kenningar 

þróast. Í kjölfar efnahagskreppu og stríðs er tilhneiging hjá stjórnendum og stofnunum að færa 

vald aftur til miðjunnar, það er miðstýringar, ef valddreifing hefur verið áður. Á þeim tíma sem 

bókin er skrifuð er seinni heimstyrjöldin rétt að enda og mikil ókyrrð ríkir í heimsmálum. Mikil 

trú hefur ríkt á náttúruvísindum í fræðasamfélaginu og miklar tæknilegar framfarir hafa orðið. 

Waldo (1948) bendir á að þetta hafi einnig smitast inn í kenningar um stjórnsýslu án þess að 

mikil gagnrýni á það hafi komið fram. 
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Hlutverki stjórnvalda er oft skipt í tvennt, að ákveða og að gera. Hlutverk stjórnmálamanna 

er þá að ákveða en stjórnenda og starfsmanna í stjórnsýslu að gera eða framkvæma. Þessi 

skipting er þó gagnrýnd af Waldo (1948) þar sem stjórnendur framkvæma ekki eingöngu blint 

eftir ákvörðunum stjórnmálamanna. Pólitísk áhrif hafa gjarnan áhrif á framkvæmd og er 

stefnumótun einnig viðfangsefni bæði stjórnmálamanna og stjórnenda.  

Þrátt fyrir að Waldo hafi gagnrýnt aðskilnað stjórnmála og stjórnsýslu í upphafi var hann 

farinn að styðja aðskilnað í seinni skrifum sínum en á öðrum forsendum. Þá var hann farinn að 

tala um skrifræði og lýðræði (Overeem, 2008). Það eru þó ekki allir sammála þessari túlkun á 

afstöðu hans og segja að Waldo hafi talað fyrir sambandi á milli stjórnmála og stjórnsýslu í stað 

aðskilnaðar (Svara, 2008). 

Þarna rekast á tvö sjónarmið um hvernig opinber stjórnsýsla passar inn í stjórnunarferli 

lýðræðisríkja. Til eru þrjú sjónarhorn; sjónarhorn aðskilnaðar, pólitískt sjónarhorn og 

samverkandi sjónarhorn. Í sjónarhorni sem aðhyllist aðskilnað er lagt til að stjórnmálamenn 

veiti stjórnendum í stjórnsýslu leiðsögn og stjórnsýslan sé hlutlaus framkvæmdaraðili. Þetta er 

það sem Waldo (1948) og fleiri á hans tíma voru að gagnrýna. Í pólitíska sjónarhorninu er 

áhersla og stuðningur við þátttöku opinberra stjórnenda í öllum þáttum 

stefnumótunarferilsins og aðskilnaði hafnað. Þetta kom sem mótsvar við aðskilnaðinum, það 

er að opinber stjórnsýsla sé óaðskiljanlegur hluti af opinberu stjórnarfari (e. governance 

process). Stjórnmálamenn geta skipt sér beint af stjórnsýslunni og starfsmenn í stjórnsýslunni 

geta blandað sér í stjórnmál. Í samverkandi sjónarhorni er farinn millivegur á milli hinna 

sjónarhornanna. Þá á að vera samvinna á milli stjórnmálamanna og stjórnsýslunnar en samt 

eiga að vera skýrar skilgreiningar á hlutverkum hvers aðila. Það eru skýr mörk á hvað hvor 

hópur má gera. Þetta sjónarhorn er það sem kom síðast fram og er algengast í dag (Demir, 

2009). 

Þróun í stjórnsýslu er þó hægt að sjá í enn stærra samhengi en í grein Johnson Bagby og 

Franke (2001) eru breytingar í stjórnsýslu sem hafa átt sér stað á undanförnum áratugum 

raktar til Machiavelli og fyrri hluta 16. aldar. Machiavelli hefur verið nefndur faðir nútíma 

stjórnmálafræði og sagði manninn eiginhagsmunasegg og hafnaði þar með hugmyndum 

Aristóteles um hinn pólitíska mann. Nýlegar breytingar á stjórnsýslu þar sem samkeppni er á 

milli stofnana, forstjórar fá meiri völd og eins konar ný yfirstétt af upplýstum yfirmönnum er 

búin til er í takt við hugmyndafræði Machiavelli og í raun framhald af henni. Þar má nefna 
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sérstaklega hugmyndafræðina „New public management“, sem hefur verið þýdd sem 

árangursstjórnun á íslensku, sem dæmi. Hún var mjög vinsæl á vesturlöndum á 10. áratug 

síðustu aldar og teygði anga sína hingað með nýskipan í ríkisrekstri (Fjármálaráðuneyti, 1996). 

Þegar stjórnsýslulög nr. 37/1993 voru sett á Íslandi voru þau hluti af endurbótum á 

opinberri stjórnsýslu á Íslandi. Á 10. áratug síðustu aldar var ráðist í miklar breytingar á 

stjórnsýslunni sem meðal annars fólst í að breyta skipan embættismanna, viðhafa fagleg 

sjónarmið við ráðningu starfsmanna, gera stofnanir sjálfstæðari ásamt því að gera þær og 

forstöðumenn þeirra ábyrgari fyrir starfsemi stofnunarinnar. Nýir stjórnunarhættir í 

stofnunum fylgdu með þessum breytingum sem voru kenndir við árangursstjórnun 

(Fjármálaráðuneyti, 1996). Í skýrslu um málefni barna og unglinga hafði stjórnsýsla verið 

skilgreind á þann veg að  

[m]eð markvissri stjórnsýslu er átt við að aðilar hafi skýr hlutverk, að þeir vinni eftir 

samræmdri og formlegri stefnu, að settar séu formlegar gæðakröfur, að eftirlit sé haft 

með því að aðilar sinni skyldum sínum og skili þeim árangri sem þeim er ætlað að skila 

(Hagsýsla ríkisins, 1993, bls 13-14). 

Þetta var í anda breytinga sem áttu sér stað víðs vegar um heiminn þar sem breyta átti 

opinberri þjónustu úr miðstýrðu kerfi sem var stjórnað af stjórnmálamönnum í valddreift kerfi 

sem var stýrt af fagmönnum (Caiden og Sundaram, 2004).  

Þegar þessar breytingar stóðu sem hæst voru þó uppi gagnrýnisraddir þess efnis að ekki 

væri víst að þetta kerfi virkaði fyrir opinberar stofnanir á sama hátt og það hafði gert fyrir 

einkafyrirtæki. Það þyrfti að taka tillit til fleiri þátta en eingöngu efnahagslegra í mannlífinu. Í 

skrifræðinu sem fylgir opinberum stofnunum er heldur ekki eina markmiðið að ná sem mestu 

út úr fjárheimildum (Golembiewski, 1996). Í úttekt sinni á árangursstjórnun á Íslandi benti 

Ríkisendurskoðun (2003) á að breytingar væru skammt á veg komnar þar sem sú 

hugarfarsbreyting sem þessi stefnubreyting á stjórnsýslu krefst tæki langan tíma. Stofnanir 

hefðu ekki fengið nægjanlega skýr skilaboð um hvernig framkvæmdin ætti að vera ásamt því 

að það var ekki nægjanlega athugað hvort árangursstjórnun hentuðu öllum tegundum og 

stærðum ríkisstofnana jafn vel. 

Tengsl stjórnmála og stjórnsýslu er líka hægt að skoða út frá beinum tengslum nefndar og 

stjórnenda í stjórnsýslu. Rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2004) á starfsumhverfi 

stjórnenda í félagsþjónustu á Íslandi sýndi fram á að samskipti við pólitískar nefndir hafði 
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neikvæð áhrif á starfsánægju stjórnenda. Í þeirri rannsókn var þó ekki einblínt á stjórnendur í 

barnavernd og eru því allir stjórnendur í félagsþjónustu teknir með. 

3.2 Umboðskenningar 

Umboðskenningar fjalla um samband á milli eigenda eða hluthafa og stjórnenda fyrirtækja og 

stofnana. Í þeim er farið yfir hvernig sambandið er varðandi valdaframsal, traust og 

upplýsingaflæði ásamt fleiri atriðum. 

Klassíska umboðskenningin (e. principal – agent theory) á rætur að rekja til upphafs 

nútímafyrirtækja. Þegar eigendur fóru að vera hluthafar eða umbjóðendur (e. principal) í 

fyrirtækjum sínum og stjórnandi eða fulltrúi (e. agent) sá um daglegan rekstur. Fulltrúinn fær 

því töluvert af valdi umbjóðandans framselt til sín varðandi stjórnun á fyrirtækinu. 

Umbjóðendur hafa sinna hagsmuna að gæta en fulltrúinn hefur líka sína eigin hagsmuni. Þegar 

þessir hagsmunir fara saman gengur vel og báðir hagnast. En grunnur að klassísku 

umboðskenningunni er að manneskjan er eiginhagsmunaseggur og hugsar mest um að 

hámarka eigin nytjar. Hagsmunir fulltrúa og umbjóðenda rekast því gjarnan á og þá verður 

svokallað umboðstap. Til að koma í veg fyrir það koma umbjóðendur á einhvers konar 

eftirlitskerfi til að fylgjast með fulltrúa sínum og sjá til þess að hann gæti þeirra hagsmuna 

umfram sinna eigin. Þetta eftirlitskerfi á einnig að koma í veg fyrir hrakval, það er þegar fulltrúi 

heldur eftir upplýsingum frá umbjóðanda til að hámarka eigin nytjar. Umbjóðendur í klassísku 

umboðskenningunni gera ráð fyrir að fulltrúi þeirra ætli sér að hámarka eigin nytjar með 

einhverjum ráðum og leita því leiða til að tryggja eigin stöðu með eftirlitskerfi og miklu 

regluverki um störf hans (Davis, Schoorman og Donaldson, 1997). 

Þessi klassíska umboðskenning hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að mála manneskjuna sem 

þennan mikla eiginhagsmunasegg sem hugsar nær eingöngu um að hámarka eigin nytjar. Það 

er ekki gert ráð fyrir að manneskjan geti unnið fyrir heildarhagsmuni eða fyrir hagsmuni 

stofnunnar. Þar að auki er ekki gert ráð fyrir í þessari kenningu að önnur sjónarmið en 

hagfræðisjónarmið geti átt við, til dæmis í rekstri ríkisstofnana. Þessi kenning var vinsæl í 

upphafi 20. aldar þegar mikið var skrifað um hagræði í ríkisstofnunum (Davis, Schoorman og 

Donaldson, 1997; Waldo, 1948). Það eru þó vísbendingar um að það sé svigrúm innan klassísku 

umboðskenningarinnar fyrir traust. Samband fulltrúa og umbjóðanda getur byggst á að báðir 

hafi allar upplýsingar og jafnan aðgang að þeim. Það eru þó aðstæður þar sem þetta á ekki við 

en klassíska umboðskenningin getur samt verið viðeigandi. Þá þarf að vera visst traust og 
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ráðrúm til áhættu til staðar sem bæði umbjóðandinn og fulltrúinn eru tilbúnir að taka (Droege 

og Spiller, 2009). 

Kenningin um góða ráðsmennsku (e. stewardship theory) fjallar um að gagnkvæmt traust 

eigi að myndast á milli eigenda eða húsbónda (e. principal) og stjórnanda eða ráðsmanns (e. 

steward). Með þessu trausti verður eftirlit óþarft og regluverk verður ekki eins mikilvægt. Í 

þessari kenningu er manneskjan ekki einungis að reyna hámarka eigin nytjar heldur er hún 

einnig að vinna að fleiri markmiðum og heildarhagsmunum, oft kölluð æðri markmið. Þau hafa 

verið skilgreind sem þörf fyrir sjálfstæði, sjálfsþroska og tilfinningu um tilgang í vinnu. 

Ráðsmannssamband er líklegra til að myndast þar sem valdafjarlægðir eru stuttar á milli 

yfirmanna og undirmanna ásamt því að hópamenning eða samhyggja er ríkjandi. Hér er einnig 

mikið af valdi húsbónda framselt til ráðsmanns en hér er það gert á grundvelli trausts en ekki 

regluverks (Davis, Schoorman og Donaldson, 1997).  

Rannsókn Waters, Bortree og Tindall (2013) sýndi fram á það að notast við módel sem 

byggir á ráðsmannssambandi getur haft jákvæð áhrif á samband yfirmanna og undirmanna. 

Þegar samskipti eru jákvæð og opin, fólki er hrósað, traust er áberandi og öðrum sýnd virðing 

þá líður starfsfólki betur. 

Störf barnaverndarnefnda er bundið af lögum og reglugerðum eins og hefur komið fram. 

Skýrir verklagsferlar eru um störf barnaverndarnefnda, Barnaverndarstofu og 

úrskurðarnefndar velferðarmála sem koma fram í barnaverndarlögum nr. 80/2002, lögum um 

úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015 og tilheyrandi reglugerðum. Hins vegar eru engir 

skýrir eigendur sem eiga hagsmuna að gæta í barnavernd eins og þessar kenningar gera ráð 

fyrir. Það er að barnavernd er ekki í eigu neinna tiltekinna aðila sem eru að reyna hagnast á 

henni. Ástæðan fyrir því að klassíska umboðskenningin er valin fyrir þessa rannsókn er að þar 

er lögð mikil áhersla á regluverk og eftirlit með þeim sem fá valdið framselt til sín. Hér verður 

það regluverk sem er sett í kringum störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar notað 

sem hliðstæða við þau regluverk. Kenning um góða ráðsmennsku er svo valin vegna þess 

trausts sem á að ríkja í sambandi á milli húsbónda og ráðsmanna og að þar er gert ráð fyrir að 

aðrir hagsmunir stjórni ákvarðanatöku og framkvæmdum stjórnenda. Þessar kenningar eru að 

mörgu leyti á öndverðu meiði um samband á milli þeirra sem hafa valdið, umbjóðendur og 

húsbændur, og þeirra sem fá valdið framselt til sín, fulltrúar og ráðsmenn. 
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3.3 Ákvarðanataka í barnaverndarnefndum 

Ákvarðanataka í stjórnsýslu getur verið mismunandi eftir því hver ákvörðunin er og af hverjum 

hún er tekin. Í barnaverndarkerfinu getur ákvörðun verið tekin af einum starfsmanni, til dæmis 

um hvort hefja eigi könnun, eða af heilli nefnd (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hópur hefur 

önnur áhrif á ákvarðanatöku en þegar einstaklingur er einn um hana. 

Kenningar um hvernig ákvarðanir eru teknar í hópum hafa verið að þróast í langan tíma. 

Rannsóknir á hvernig hópar og félagslegt umhverfi hefur áhrif á ákvarðanatöku fólks má rekja 

aftur til fyrri hluta 20. aldar. Það hefur verið sýnt fram á það að fólk hefur tilhneigingu til að 

fylgja hóp þegar kemur að ákvörðunum og hegðun. Þar hafa félagsleg áhrif mikið að segja og 

einnig hvernig völdum er háttað innan hópsins. Ef einhver einn er álitinn hafa mikla 

sérþekkingu eða mikil völd er tilhneiging til að fylgja honum þegar kemur að því að taka 

ákvörðun. Hans skoðun og hans álit vegur þá þyngra en annarra. Ef mikill meirihluti hópsins er 

á einni skoðun er einnig tilhneiging til að fylgja þeirri skoðun þrátt fyrir að vera henni 

ósammála þar sem fólk vill falla inn í hópinn. Þá er hætta á að það myndist svokölluð 

hóphugsun (e. groupthink) þar sem hópurinn fer að taka slæmar ákvarðanir vegna meðal 

annars skorti á skoðanaskiptum, mótmælum og aðgengi að upplýsingum. Hópur getur líka 

tekið góðar ákvarðanir og jafnvel betri en einstaklingur. Hópur getur skipst á skoðunum, heyrt 

álit annarra og rætt málin áður en ákvörðun er tekin (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors og Perston, 

2010).  

Þetta kemur inn í barnaverndarstarf á Íslandi að því leyti að þær ákvarðanir sem hafa mest 

íþyngjandi áhrif á fjölskyldur og börn eru teknar í hóp, af barnaverndarnefndum, sem 

samanstanda af að minnsta kosti fimm einstaklingum samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002. Þar ræður meirihluti nefndarmanna á fundi hver ákvörðunin verður og hvernig sú 

ákvörðun er tekin getur haft áhrif á aðra. Ef allir sjá hvernig atkvæði eru greidd hefur það áhrif 

á þá sem greiða atkvæði. Valdastaða og virðingastaða getur einnig haft áhrif ásamt því að ef 

einhver er álitinn hafa sérfræðiþekkingu á málefninu. Fólk er líklegra til að fylgja þeim ef það 

veit af þessari sérfræðiþekkingu og ber virðingu fyrir viðkomandi (Cottam, Dietz-Uhler, 

Mastors og fl., 2010). 
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4 Hvað er barnaverndarmál? 

Barnavernd virðist vera einfalt hugtak í byrjun, að vernda börn. Þegar kafa á dýpra í hugtakið 

verður það þó flóknara og enn flækist málið þegar hugtakið barnaverndarmál er skoðað. Þá 

bætast við mismunandi skilgreiningar milli svæða, landa og mismunandi túlkanir á milli 

einstaklinga. Hér verður farið yfir hvernig barnaverndarmál er skilgreint samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 og til samanburðar verður skoðað hvernig nokkrar aðrar 

þjóðir skilgreina barnaverndarmál. Þá verður farið yfir hvernig ferill barnaverndarmáls er hjá 

barnaverndarnefndum hér á landi og þar á eftir verður farið yfir málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd og kæruleiðir. 

4.1 Skilgreining 

Á Íslandi er litið á barnavernd sem eitthvað sem allir taka þátt í. Samfélagið hjálpast að við að 

vernda börn og er tilkynningaskylda til barnaverndar jafnt á almenningi og þeim sem starfa 

með börnum. Ef fólk, almenningur, eða fagfólk sem vinnur með börnum telur að barn búi við 

óviðunandi aðstæður, verði fyrir ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er 

því skylt að tilkynna það til barnaverndarnefndar samkvæmt 16. – 18. grein barnaverndarlaga 

nr. 80/2002. Þessi tilkynningarskylda nær einnig yfir ófrískar konur sem stofna ófæddu barni 

sínu í hættu. Eftir að barnaverndarnefnd eða starfsmönnum hennar hefur borist tilkynning 

skal það metið hvort ástæða sé til að hefja könnun á málinu. Ef rökstuddur grunur er um að 

tilefni sé til að hefja könnun skal það gert og þá telst málið barnaverndarmál samkvæmt 21. 

grein barnaverndarlaga. Rökstuddur grunur er þó ekki útskýrður frekar í lagatexta eða 

reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. Í frumvarpi 

barnaverndarlaganna sem voru sett árið 2002 má sjá að hugtakið „rökstuddur grunur“ hefur 

verið þeim sem sömdu lögin og þeim sem störfuðu á vettvangi erfitt. Það höfðu komið 

athugasemdir við þetta hugtak í fyrri lögum um hversu óljóst þetta væri. Það var því útskýrt 

þannig að starfsmenn þyrftu að túlka það að miklu leyti sjálfir hvenær þeir teldu að grunur 

væri á rökum reistum og túlka það ekki of þröngt. Frekar ætti að horfa á hvað mætti gera áður 

en hefja þyrfti formlega könnun og þá frekar loka máli þegar búið væri að tryggja að aðstæður 

barns væru viðunandi (Þingskjal 403, 2001-2002). Í handbók sem gefin er út af 

Barnaverndarstofu fyrir barnaverndarnefndir og starfsmenn í barnavernd er bæði farið yfir 



32 

hvað mál er og hvað skal liggja að baki ákvörðunar um að hefja könnun eða ekki. Þar er ítrekað 

að barnaverndarmál telst ekki mál fyrr en eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að hefja 

könnun, eins og kemur fram í 21. grein barnaverndarlaga (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 26). 

Sú ákvörðun að hefja mál verður að vera rökstudd og eru settir fram punktar til að aðstoða 

starfsmenn við þann rökstuðning. Til dæmis á að athuga hvort barn er í líkamlegri hættu, er 

barnið vanrækt og hver eru tengsl tilkynnanda við fjölskylduna (Barnaverndarstofa, 2006, bls 

37-39). 

Erlendis getur skilgreining á hvað er barnaverndarmál verið mismunandi og fer oft eftir því 

hvort barnaverndarkerfið miðar að því að vernda börn (e. child protection orientation) eða að 

þjónusta fjölskylduna (e. family service orientation). Þar sem áherslan er á að vernda börn, til 

dæmis í Bandaríkjum Norður – Ameríku og Englandi, þá eru barnaverndarmál þau mál þar sem 

börn hafa sætt ofbeldi, vanrækslu og/eða kynferðislegu ofbeldi. Meðferð málsins snýst þá um 

að rannsaka og finna gerendur í málinu ásamt því að vernda börnin fyrir frekara ofbeldi eða 

vanrækslu (Berrick, 2011; Parton og Berrick, 2011). 

Þar sem áherslan er á fjölskyldumiðaða þjónustu, til dæmis á Norðurlöndunum, er 

áherslan frekar á að horfa á fjölskylduna sem heild sem þarf að þjónusta ef eitthvað kemur 

upp á í uppeldi barns. Skilgreiningar á barnaverndarmáli á Norðurlöndunum eru því áþekkar 

því sem er hér á landi, þau mál sem barnaverndarnefnd eða barnaverndaryfirvöld hafa til 

meðferðar. Meðferð máls snýst um að finna þarfir fjölskyldunnar og mæta þeim hvort sem er 

á grundvelli barnaverndarkerfisins eða innan félagsþjónustunnar (Cocozza og Hort, 2011; 

Skivenes, 2011).  

4.2 Ferill barnaverndarmáls 

Ferill barnaverndarmáls á Íslandi fer eftir ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 

reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. Byrjun á máli er að 

tilkynning berst til barnaverndarnefnda eða starfsmanna hennar um að barn sé í vanda eða 

aðstæður þess ekki við hæfi. Eftir að ákveðið hefur verið að hefja könnun, stofna 

barnaverndarmál, þarf að leita eftir samvinnu við foreldra barns, sé það hægt, og barnið sjálft 

eftir þroska þess og aldri. Ef barn er á forræði annarra en foreldra er leitast eftir samvinnu við 

þá sem fara með forsjá barnsins. Þá skal leita til stofnana sem hafa gögn um heilsu barnsins og 

heimilismanna ásamt stofnunum þar sem barnið dvelst reglulega til að afla nauðsynlegra 

upplýsinga. Einnig skal leita eftir samvinnu við lögreglu og sakaskrá ríkisins bæði varðandi 
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upplýsingar um barn og aðra heimilismenn en einnig ef hefja þarf lögreglurannsókn út frá 

barnaverndarmálinu. Könnun á ekki að vera umfangsmeiri en þörf krefur og skal ekki taka 

lengri tíma en þrjá mánuði, allra lengst fjóra mánuði. Eftir að henni er lokið skal taka saman 

greinargerð sem skal kynnt skriflega fyrir foreldrum og barni ef það á við. Hægt er að loka máli 

eftir könnun en ef þurfa þykir þarf að gera meðferðaráætlun um næstu skref.  

Ef beita á úrræðum samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 skal gera skriflega 

meðferðaráætlun í samvinnu við foreldra og barn ef það hefur náð 15 ára aldri. Ef barn er 

yngra en 15 ára skal hafa samráð við það í samræmi við þroska þess og aldur en barn sem 

hefur náð 12 ára aldri skal alltaf hafa kost á að tjá sig um mál sitt. Æskilegt er þó að tala líka 

við barn sem er yngra en 12 ára. Endurskoða þarf meðferðaráætlunina reglulega og hún þarf 

að vera undirrituð af fulltrúa barnaverndarnefndar og aðilum málsins. Ef mikilvægt er að mati 

barnaverndarnefndar að aðrir þurfi að koma að framkvæmd áætlunarinnar, til dæmis 

leikskólar, heilbrigðisstarfsmenn eða fangelsismálayfirvöld, ber að leita eftir samþykki foreldra 

og barns um að koma slíku samstarfi á. Barnaverndarnefnd ber að loka máli þegar aðstæður 

barns eru viðunandi og tilkynna foreldrum, og barni þegar við á, um þá ákvörðun. 

Samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 getur barnaverndarnefnd gert 

einhliða áætlun um beitingu úrræða ef ekki næst samkomulag við foreldra og/eða barn en 

hana skal þó kynna fyrir foreldrum og barni. Ef barnaverndarnefnd metur það sem svo að 

skilyrði barnaverndarlaga séu ekki uppfyllt um beitingu þvingunarúrræða skal loka málinu og 

tilkynna foreldrum, og barni þegar við á, um þá ákvörðun.  

4.3 Málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd 

Málsmeðferð í barnaverndarmálum er útlistuð í reglugerð um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd nr. 56/2004 sem og barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þar er farið yfir 

réttindi aðila að málum, hver takmörk barnaverndarnefndar eru og kæruleiðir í 

barnaverndarmálum.  

Þeir sem eru aðilar að barnaverndarmáli samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 eru 

foreldrar og barn sem hefur náð 15 ára aldri þegar um er að ræða mál sem varða 25. grein, 27. 

grein 2. málsgrein, 34. grein, 74. grein og 81. grein barnaverndarlaga. Þessar greinar fjalla um 

vistun barns utan heimilis, endurskoðun ráðstafana og rétt barns sem er í fóstri eða vistun til 

umgengni. Aðilar máls eiga rétt á að fá öll gögn máls sem koma til álita við úrlausn þess með 

nægilegum fyrirvara samkvæmt 45. grein barnaverndarlaga. Þessi réttur er enn frekar 
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tryggður í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 en ákvæði þeirra gilda almennt um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd með þeim frávikum sem eru tiltekin í barnaverndarlögum. Áður en 

barnaverndarnefnd kveður upp úrskurð eða tekur ákvörðun um málshöfðun fyrir dómi 

samkvæmt 28., 29. og 27. grein barnaverndarlaga, það er úrskurður og dómsmál um vistun 

barns utan heimilis og forsjársviptingu, skulu aðilar barnaverndarmáls hafa tækifæri til þess 

að tjá sig skriflega eða munnlega um efni máls og annað sem lýtur að málsmeðferð. Þeir eiga 

einnig rétt á aðstoð lögmanns við að tjá sig og skulu jafnvel njóta fjárhagsaðstoðar til þess. Ef 

barn hefur náð 15 ára aldri skal því gefinn kostur á að gæta réttar síns. 

Þegar ákveðið hefur verið að hefja könnun máls skal barnaverndarnefnd taka afstöðu til 

þess hvort það eigi að skipa barni talsmann. Ef grípa á til ráðstafana samkvæmt 25., 27. eða 

28. grein barnaverndarlaga, það er að vista barn utan heimilis með eða án samþykkis foreldra 

og barns sem hefur náð 15 ára aldri, skal að jafnaði skipa barni talsmann. Þetta á einnig við 

áður en sett er fram krafa um sviptingu forsjár samkvæmt 29. grein laganna en ef barnið nýtur 

aðstoðar lögmanns er ekki nauðsyn á að það hafi einnig talsmann. Um hæfi talsmanna segir í 

30. grein reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd að þeir megi ekki vera 

nefndarmenn í barnaverndarnefnd, starfsmenn hennar eða þeirrar stofnunar sem fer með 

málið í umboði nefndarinnar. Hann má einnig ekki hafa hagsmuni af úrlausn málsins eða hafa 

sterk tengsl við einhvern sem hefur slíka hagsmuni. Það er ekki gerð sérstök krafa um menntun 

en velja skal þann sem er talinn best til þess fallinn að þjóna hagsmunum barnsins í hverju máli 

og hefur sérþekkingu á málefnum barna. Um hlutverk talsmanna segir í 31. grein reglugerðar 

um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd að hann eigi að koma á framfæri sjónarmiðum 

barns eftir að hafa rætt við það. Barnaverndarnefnd ber að meta það í hverju tilviki fyrir sig 

hvaða aðgang að gögnum talsmaður hefur til að geta gegnt hlutverki sínu. 

Til þess að barnaverndarnefnd sé ályktunarhæf samkvæmt barnaverndarlögum þarf fullur 

helmingur nefndarmanna að sitja fund og formaður eða varaformaður að vera viðstaddur. 

Boða þarf varamenn í stað nefndarmanna sem ekki geta setið fundi. Enn fremur skulu fjórir 

nefndarmenn hið minnsta standa að úrskurði og hann skal vera skriflegur og rökstuddur. Í 

honum skal rekja málavexti, greina forsendur og segja frá niðurstöðum. Úrskurðinn skal 

tilkynna aðilum máls með ábyrgðarbréfi eða með öðrum jafn tryggilegum hætti. Með honum 

skal kynna rétt aðila til að kæra úrskurði til úrskurðarnefndar velferðarmála eða dómstóla 

þegar það á við. Það þarf einnig að kynna málskotsfresti. Leita skal til lögreglu ef aðilar neita 
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að hlýða ákvörðunum barnaverndarnefnda, úrskurðarnefndar velferðarmála eða dómstóla en 

fulltrúi barnaverndarnefndar skal ávallt vera viðstaddur. Þetta á til dæmis við þegar börn eru 

sótt inn á heimili þegar úrskurðað hefur verið að þau skuli vistuð utan þess. 

4.4 Kæruleiðir 

Úrskurður barnaverndarnefndar er ákvörðun sem tekin er á löglegum fundi hennar út frá 

gögnum sem lögð eru fyrir hana af starfsmönnum barnaverndarnefndar og eftir tilvikum 

foreldrum og barni sem á aðild að barnaverndarmálinu. Ef aðilar máls eru ósáttir við úrskurð 

nefndarinnar er hægt að kæra hann til úrskurðarnefndar velferðarmála eða dómstóla. Um 

þessar kæruleiðir gilda ákvæði barnaverndarlaga nr. 80/2002 og laga um úrskurðarnefnd 

velferðarmála nr. 85/2015. Áður tók kærunefnd barnaverndarmála við kærum vegna 

barnaverndarmála en frá 1. janúar 2016 hefur úrskurðarnefnd velferðarmála tekið við þeim 

kærum. 

Innan fjögurra vikna frá því að aðilum máls var tilkynnt um úrskurð barnaverndarnefndar 

geta þeir skotið þeim til úrskurðarnefndar velferðarmála, sé það heimilt samkvæmt 

barnaverndarlögum. Þeir úrskurðir sem hægt er að kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála 

eru ákvörðun um nafnleynd, að loka máli, synjun um ráðstöfun í fóstri eða vistun eftir að 

ungmenni nær 18 ára aldri, úrræði án samþykkis foreldris, synjun barnaverndar um fjárstyrk, 

synjun um að umgengnisforeldri fái umsjá barns og fleira. Úrskurðarnefnd skal fjalla um öll 

mál en formaður úrskurðarnefndar getur þó farið einn með mál ef það varðar ekki mikilsverða 

hagsmuni barns. Þessir mikilsverðu hagsmunir barns eru ekki skilgreindir frekar í 

barnaverndarlögum, frumvarpi laganna (Þingskjal 403, 2001-2002) né í lögum um 

úrskurðarnefnd velferðarmála. Frá því að kæra berst úrskurðarnefnd mega ekki líða meira en 

tvær vikur þangað til hún tekur mál til meðferðar og úrlausnar. Innan þriggja mánaða frá því 

að úrskurður barnaverndarnefndar var kærður til hennar skal hún kveða upp úrskurð. 

Málsmeðferð fyrir úrskurðanefnd velferðarmála er rakin í II. kafla laga um úrskurðarnefnd 

velferðarmála. Stjórnvöldum ber að láta úrskurðarnefnd fá öll gögn sem hún óskar eftir og 

tengist málinu sem er til umfjöllunar hjá nefndinni. Málsmeðferðin sjálf er almennt skrifleg en 

nefndin getur kallað aðila máls á fund ef þurfa þykir. Ef afstaða þeirra sem eiga aðild að málinu 

er ekki skýr í málsgögnum skulu þeir einnig eiga kost á því að tjá sig um málið áður en kveðinn 

er upp úrskurður. Kæra til úrskurðarnefndar frestar ekki réttaráhrifum þeirrar ákvörðunar sem 

kærð var nema úrskurðarnefnd ákveði slíkt. 
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Í X. og XI. kafla barnaverndarlaga er farið yfir málsmeðferð fyrir dómstólum. Þegar mál 

varða vistun barns utan heimilis samkvæmt 27. og 28. grein barnaverndarlaga, forsjársviptingu 

samkvæmt 29. grein og endurskoðun ráðstafanna samkvæmt 34. grein barnaverndarlaga ber 

að leita til dómstóla ef aðilar máls eru ósáttir við úrskurð barnaverndarnefndar. Dómsmálin 

skulu rekin sem einkamál og njóta flýtimeðferðar þegar um er að ræða forsjársviptingu og 

endurskoðun ráðstafanna. Barn sem er 15 ára getur verið aðili að málinu með 

meðalgöngustefnu og gefa skal yngri börnum kost á að tjá sig. Ef hins vegar dómsmál fjalla um 

vistun barns utan heimilis er barn eldra en 15 ára aðili að málinu sem varnaraðili og yngri 

börnum skal gefinn kostur á að tjá sig í samræmi við aldur og þroska. Áður en dómar eru birtir 

skal afmá öll persónugreinanleg gögn úr þeim. 

Ef aðilar að barnaverndarmáli eru ósáttir við þá málsmeðferð sem málið hlýtur geta þeir 

kvartað til Barnaverndarstofu. Hún getur óskað eftir skýringum og gögnum frá viðkomandi 

barnaverndarnefnd til að bregðast við slíkri kvörtun. Ef barnaverndarnefnd reynist ekki hafa 

farið að lögum í störfum sínum getur Barnaverndarstofa leiðbeint henni um að fara eftir lögum 

eða áminnt hana ef leiðbeiningum er ekki fylgt eftir.  
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5 Félagsráðgjöf í barnavernd 

Starf í barnaverndarkerfinu er margslungið og veita barnaverndarlög nr. 80/2002 innsýn inn í 

þá þekkingu sem þarf að hafa til að geta starfað þar. Til að geta starfað innan þess málaflokks 

þarf í fyrsta lagi að hafa góða þekkingu á barnaverndarlögum og öðrum lögum sem viðkoma 

barnaverndarstarfi. Í öðru lagi að hafa góða þekkingu á þroska og líðan barna. Starfsmaður 

innan barnaverndarkerfisins þarf að geta þekkt frávik í þroska barna og einkenni vanlíðunar. Í 

þriðja lagi þarf sá starfsmaður að þekkja styrkleika í umhverfinu hjá barninu og fullorðnum, 

það er foreldrum barna, en jafnframt að þekkja einkenni ólíkra vandamála hjá þeim. 

Starfsmaður þarf að geta fundið og virkjað styrkleika foreldris til að geta aðstoðað fjölskyldu í 

vanda. Í fjórða og síðasta lagi þarf starfsmaður að hafa næmni og færni til að geta myndað 

samstarf við barnið og fjölskylduna sem þarf á aðstoð að halda (Anni G. Haugen, 2008). 

Þrátt fyrir að hugtakið barnavernd hafi verið til staðar í meira en 200 ár þá er 

starfsvettvangur félagsráðgjafa á því sviði nýr hér á landi því til samanburðar. Fyrstu lög á 

Íslandi sem tóku eitthvað til barnaverndar var Tilskipun um húsagann sem kom árið 1746. 

Samkvæmt honum áttu hreppstjórar og sóknarprestar að sjá til þess að börn væru alin upp í 

guðsótta og sjá til þess að þau lærðu að lesa. Einnig voru tilskipanir um hvernig ætti að refsa 

börnum og bann var lagt við því að slá til barna í reiðikasti eða í höfuð þeirra (Ísland, 1853). 

Eftir að barnaverndarlög voru sett á hér á landi árið 1932 voru fyrstu starfsmenn sem störfuðu 

fyrir barnaverndarnefndir sálfræðingar og hjúkrunarfræðingar (Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur, 1957; Barnaverndarráð Íslands, 1936). Fyrsti félagsráðgjafinn sem starfaði innan 

barnaverndar var Guðrún Jónsdóttir en hún hóf störf hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur árið 

1957. Frá því hafa félagsráðgjafar starfað innan barnaverndar á Íslandi (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, 2008). Í rannsókn Arndísar Tómasdóttur (2009) kom fram að flestir starfsmenn í 

barnavernd voru með félagsráðgjafarmenntun og sýnir það að þrátt fyrir að félagsráðgjöf sé 

rétt um 60 ára gömul starfstétt á Íslandi þá hefur hún náð mikilli fótfestu innan barnaverndar. 

Í dag eru félagsráðgjafar ráðandi stétt í barnavernd í mörgum löndum og hefur það haft 

ýmsar afleiðingar fyrir starf þeirra. Nú eru þeir jafnvel gerðir ábyrgir fyrir börnunum sem þeir 

sinna í starfi sínu. Barnaverndarmál rata í fjölmiðla og er ábyrgðinni varpað á starfsmenn þegar 

eitthvað fer úrskeiðis (Johnson, 2013). Hér á Íslandi er ábyrgðinni frekar varpað á 
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barnaverndarnefnd þar sem hún ber ábyrgðina samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 

en ekki einstaka starfsmenn líkt og má sjá í rannsókn Johnson (2013). Í barnaverndarlögum er 

ávallt talað um ákvarðanir barnaverndarnefndar þó hún megi framselja ákveðið vald til 

starfsmanna sinna. Samkvæmt framsalssamningum milli barnaverndarnefnda og starfsmanna 

þeirra eru það í flestum tilfellum starfsmenn sem sinna daglegri vinnslu mála og þar með 

samskiptum við fjölskyldur (Barnaverndarstofa, e.d.). Þegar fjölmiðlaumfjöllun er skoðuð 

kemur þó í ljós að starfsmenn verða einnig fyrir beinu áreiti í fjölmiðlum (Samúel Karl Ólason, 

2015). Í skýrslu Ríkisendurskoðunnar (2015), barnaverndarlögum og reglugerðum er þó ávallt 

talað um barnaverndarnefnd sem opinberan ábyrgðaraðila fyrir allri vinnslu og ákvarðanatöku 

í barnaverndarmálum. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að félagsráðgjafar njóta ekki sérstöðu í barnavernd þegar 

kemur að árangri. Rubin og Parrish (2012) tóku saman 25 rannsóknir þar sem félagsráðgjafar 

og aðrar starfsstéttir innan barnaverndar voru bornar saman hvað varðaði árangur í starfi. 

Rannsóknirnar sem fundust höfðu aðallega verið gerðar í Bandaríkjum Norður-Ameríku en 

einnig í Bretlandi. Fáar rannsóknir sýndu fram á yfirburði félagsráðgjafa en flestar sýndu fram 

á að það væri almennt enginn munur á árangri félagsráðgjafa og annarra starfsstétta. Þar sem 

einhver munur kom fram mátti skýra það með að félagsráðgjafar fengu meiri þjálfun í að skrifa 

greinargerðir og vinna með lög. Á Íslandi hefur ekki verið gerð sérstök rannsókn á þessu efni 

og því ekki hægt að alhæfa að þessar niðurstöður eigi líka við hér. Einnig þarf að hafa í huga 

að mismunur getur verið á milli landa hvaða menntun félagsráðgjafar fá þegar svona 

samanburður er gerður. 

Félagsráðgjafar í dreifðum eða smærri byggðum þurfa að glíma við verkefni sem geta 

reynst erfið viðfangs. Nálægðin við skjólstæðinga getur verið flókið viðfangsefni sem og að 

geta átt félagslíf í eigin byggðarsamfélagi. Að halda mörkunum skýrum á milli þess að vera 

félagsráðgjafi og nágranni getur reynst erfitt. Í stærri samfélögum er auðveldara að velja úr 

verkefni þar sem notandi þjónustunnar er ekki tengdur á neinn hátt. Þar eru bæði fleiri 

starfsmenn á stofnuninni og samfélagið er stærra. Það eru einnig minni líkur á að rekast á 

skjólstæðinga sína í búðinni og þá er jafnvel hægt að velja aðra búð næst. Í smærri byggðum 

er þetta ekki alltaf kostur og því þarf að finna leiðir til að vinna út úr þessum atriðum. Bæði 

með því að ákveða hvaða mörk á að setja og hvernig á að nýta sér það að þekkja vel til 

skjólstæðinga sinna. Félagsráðgjafar í minni samfélögum hafa nefnt það sem kost að 



39 

samfélagið sé eins smátt og það er því þá þekki þeir frekar til styrkleika fjölskyldunnar og 

hvaðan er hægt að ná í stuðning fyrir þau utan kerfisins. Einnig að hægt sé að grípa fyrr inn í 

því þeir heyri jafnvel fyrr af vandræðum og geti séð fyrr út hvort hægt sé að vinna út úr þeim 

vanda sem komi upp (Bosch og Boisen, 2011).  

Rannsókn Ingveldar Eyþórsdóttur (2013) á barnavernd í fámennum sveitarfélögum sýndi 

fram á að nálægð við samfélagið getur haft áhrif á starfsmenn í fámennari sveitarfélögum. 

Starf þeirra sem barnaverndarstarfsmenn hafi áhrif á líf þeirra utan vinnutíma og þeir losni í 

raun aldrei undan vinnuheiti sínu. Nálægðin geti haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif en 

jákvæðu áhrifin geta verið líkt og komu fram hjá Bosch og Boisen (2011) að fyrr sé hægt að 

grípa inn í og stuðningsnet fjölskyldunnar í vanda er þekkt hjá starfsmanninum. Neikvæðu 

áhrifin geta hins vegar verið að starfsmaðurinn losnar aldrei undan vinnunni sinni og því er 

mikið álag. Þá geti myndast ákveðin forðun frá því að takast á við erfið mál vegna tengsla við 

samfélagið og áreiti á fjölskyldumeðlimi. 
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6 Tölulegar upplýsingar 

Hér verður farið yfir þær tölulegar upplýsingar sem tengjast rannsókninni. Upplýsingar eru 

fengnar úr opinberum gögnum en farið verður yfir fjölda barnaverndarnefnda, sveitarfélaga 

og barnaverndarstarfsmanna. Að lokum verður farið yfir kynjahlutfall í málaflokknum. 

Barnaverndarnefndir í landinu árið 2014 voru 27 talsins. Á vefsíðu Barnaverndarstofu má 

sjá lista yfir allar nefndir landsins, bæði eftir nefndunum sjálfum en einnig eftir sveitarfélögum. 

Sveitarfélög landsins voru 74 talsins árið 2014 og hafa því mörg sveitarfélög sameinast um 

barnaverndarnefnd. Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er lágmarksíbúafjöldi á 

bakvið hverja nefnd 1.500 íbúar. Árið 2014 voru 53 sveitarfélög á landinu með 1.999 íbúa eða 

færri af 74 sveitarfélögum landsins. Samkvæmt skýrslu Barnaverndarstofu fyrir árin 2012 og 

2013 voru einungis tvær nefndir sem þjónuðu færri en 1.999 íbúum og sýnir það glöggt hversu 

rík tilhneiging það er að sameinast um barnaverndarnefnd. Það sést líka á því að á sama tíma 

voru níu sveitarfélög með fleiri en 5.000 íbúa en 11 barnaverndarnefndir þjónuðu hver sama 

íbúafjölda (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014; Barnaverndarstofa, 2014; 

Barnaverndarstofa, e.d.). 

Starfsmenn barnaverndarnefnda á Íslandi voru 134 árið 2013 í 91,4 stöðugildum. 

Meðalfjöldi stöðugilda á nefnd var 3,4 og hafði aukist frá árunum á undan. Stökum 

starfsmönnum hafði einnig fjölgað um átta yfir allt landið frá árinu 2011. Kynjahlutfall 

starfsfólks barnaverndarnefnda var mjög ójafnt en tæplega 87% þeirra voru konur 

(Barnaverndarstofa, 2014).  

Hver barnaverndarefnd skal samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 hafa að lágmarki 

fimm nefndarmenn. Vegna sameininga bæði yfir svæði og yfir málaflokka er fjöldi 

nefndarmanna misjafn en ef eingöngu er horft út frá lögum ættu að hafa verið að lágmarki 

135 barnaverndarnefndarmenn á landinu árið 2014. Þegar listar yfir nefndir eru skoðaðir 

kemur í ljós að nefndarmenn voru 142 í heild og voru karlmenn þar af 43 eða 30,3%. Konur 

voru 99 talsins eða 69,7% og voru dæmi um nefndir þar sem allir aðalmenn nefndarinnar voru 

konur (Barnaverndarstofa, e.d.). Þegar kemur að barnaverndarkerfinu á Íslandi eru karlmenn 

í miklum minnihluta sama hvort það er í nefndum eða sem starfsmenn. 
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7 Aðferð 

Ákveðið var að notast við bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir þar sem samband 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra hefur aldrei verið rannsakað áður á Íslandi út frá 

þessu sjónarhorni. Til að fá gögn frá sem flestum þátttakendum var notast við 

spurningakönnun en til að fá gögn sem sýndu meiri skilning og gáfu meiri upplýsingar frá 

þátttakendum var notast við opin viðtöl. Innihaldsgreining á fyrirliggjandi gögnum var svo 

notuð til að greina þau gögn sem starfsmenn barnaverndarnefnda og nefndarmenn vinna með 

á hverjum degi. Hér verður fyrst verður farið yfir rök fyrir að velja báðar aðferðir. Þá verða 

siðferðislega álitamál sem tengdust rannsókninni tekin fyrir. Að lokum verður farið yfir þær 

aðferðir sem notaðar voru, fyrst yfir megindlega hluta rannsóknarinnar og svo yfir eigindlega 

hluta hennar. 

Hugmyndafræði (e. paradigm) um það hvernig við sjáum raunveruleikann og hvernig við 

skiljum hann skiptir miklu máli í rannsóknum. Út frá því veljum við hvaða rannsóknaraðferðir 

á að nota og hvort nota skuli eigindlegar eða megindlegar aðferðir, eða jafnvel bæði. 

Hugmyndafræðin skiptir líka máli þegar skoðað er hvernig við skiljum og skynjum 

raunveruleikann. Hver fræðigrein hefur oft eina megin hugmyndafræði um raunveruleikann 

og hvernig á að skilja hann. Út frá því má sjá hvaða rannsóknaraðferðir eru oftast valdar við 

rannsóknir. Sem dæmi má nefna félagsfræði og notkun þeirra á megindlegum aðferðum eins 

og spurningakönnunum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Þar sem það voru engar rannsóknir til að styðjast við um hvernig væri best að rannsaka 

efni þessarar rannsóknar var leitað í hugmyndafræði fræðigreinarinnar. Í félagsráðgjöf eru 

gerðar bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir og fer það gjarnan eftir efni 

rannsóknarinnar og fjölda þátttakenda hvort er notað. Til að öðlast sem dýpstan skilning á 

efninu var talið nauðsynlegt að nota eigindlegar aðferðir eins og opin viðtöl. Með þeim er hægt 

að spyrja þátttakendur nánar, fá þeirra sjónarhorn og skilning ásamt því að spyrja nánar út í 

atriði sem vekja athygli í viðtölum. Á sama tíma var talið nauðsynlegt að ná til margra og fá 

svör frá mörgum þátttakendum og því þyrfti einnig að hafa spurningakönnun. Með þessu var 

notast við rannsóknaraðferðir sem styðja við hvor aðra og sérstaklega þegar engin önnur gögn 

eru til staðar til að bera niðurstöður saman við. Það fengust líka meiri upplýsingar en ef 
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eingöngu önnur aðferðin hefði verið valin. Ef eingöngu önnur aðferðin hefði verið valin þá 

hefðu tapast upplýsingar sem komu fram með hinni aðferðinni. 

Skilin á milli þess hvað er eigindleg rannsókn og hvað er megindleg rannsókn eru þó ekki 

jafn skýr og ætla mætti. Til dæmis eru ýmsar aðferðir til að safna gögnum sem hægt er að nota 

í báðum aðferðum. Þar að auki hindrar það þróun nýrra aðferða ef skilin eiga að vera svo skörp 

að engin skörun megi verða (Allwood, 2012). 

7.1 Siðferðisleg álitamál 

Í rannsóknum þarf alltaf að hafa í huga siðferði og möguleg áhrif sem rannsóknin getur haft, 

bæði á þátttakendur og samfélagið. Þegar gögnum fyrir rannsóknina er safnað þarf að afla 

samþykkis frá þátttakendum og segja þeim frá rannsókninni, tilgangi hennar og hvernig unnið 

verður úr gögnum. Þegar þátttakendur hafa fengið þessar upplýsingar eru þeir beðnir um að 

gefa samþykki sitt og kallast það þá upplýst samþykki. Í því þarf einnig að koma fram hvort og 

hvernig nafnleysi þeirra verði tryggt. Þetta þarf líka að athuga ef það er gerð innihaldsgreining 

á gögnum þar sem persónugreinanleg atriði koma fram (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; 

Fowler jr., 2014). 

Í þessari rannsókn var ekki verið að spyrja um persónulegar aðstæður þátttakenda né um 

þeirra persónulega líf. Spurningar snérust um skoðanir þeirra á faglegu samstarfi, lögum og 

starfsumhverfi í tengslum við lög og reglugerðir. Það var ekki spurt um nein einstök 

barnaverndarmál sem unnið var með né einstaka starfsmenn eða nefndarmenn. Siðferðislegar 

spurningar í þessari rannsókn í tengslum við þátttakendur snérust því mest um það að vernda 

nafnleynd þeirra. Samfélagið, þýðið, sem þátttakendur eru hluti af er lítið og því þurfti að veita 

því sérstaka athygli hvernig gengið væri frá gögnum og unnið úr þeim til að vernda nafnleynd 

þátttakenda. Það þurfti líka að huga að því við gerð spurninga í spurningakönnunum 

rannsóknarinnar. Það var gert með því að spyrja til dæmis ekki um nákvæma menntun 

þátttakenda og huga að valmöguleikum þegar spurt var um fjölda íbúa á því svæði sem 

þátttakendur störfuðu á.  

Áður en viðtöl voru tekin við þátttakendur skrifuðu þeir undir upplýst samþykki þar sem 

jafnframt kom fram að fullum trúnaði og fullri nafnleynd væri heitið. Sömu upplýsingar komu 

fram í spurningakönnuninni og var öllum þátttakendum gefinn kostur á að hætta við þátttöku 

hvenær sem er í ferlinu. 
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Gögnin í innihaldsgreiningu þessarar rannsóknar eru opinber gögn með engum 

persónugreinanlegum upplýsingum. Til þess að nota þessi gögn þarf því ekki að afla samþykkis 

þátttakenda og er hægt að nálgast þau á opinberum vefsíðum sem allir hafa aðgang að. 

7.2 Megindleg rannsókn 

Í megindlegum rannsóknum er ætlast til að rannsakandi sé hlutlaus og ekki hluti af 

rannsókninni. Hér er því ekki ætlast til að rannsakandi staðsetji sig í rannsókninni. Rétt eins og 

í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru margar megindlegar rannsóknaraðferðir til. Hér var 

notast við spurningakannanir sem sendar voru út til nefndarmanna í barnaverndarnefnd og 

starfsmanna þeirra.  

Spurningakannanir eru víða notaðar til að ná til margra þátttakenda á skömmum tíma og 

fá mikið af svörum. Þær hafa verið til í yfir hundrað ár þó notkun þeirra hafi stóraukist um 

miðja síðustu öld og enn frekar með tilkomu tölvunnar. Þegar kemur að því að ákveða hvort 

gera eigi spurningakönnun eða ekki þarf að hafa í huga hvort upplýsingarnar sem leitast er 

eftir séu til annars staðar. Ef það er ekki þarf að gera sérstaka spurningakönnun um það efni 

sem á að rannsaka. Spurningakannanir hafa þó sínar takmarkanir sem þarf að hafa í huga við 

gerð þeirra. Til dæmis þarf að hafa í huga röð spurninga, orðalag spurninga, lengd könnunar í 

heild og aðgengi þátttakenda að könnuninni. Ef þeir sem spurningakönnunin á að ná til skilja 

ekki spurningarnar vegna þungs orðalags getur þurft að breyta og einfalda það. Aðgengi getur 

falist í að eiga tölvu fyrir spurningakönnun á tölvutæku formi eða að vera læs. Einnig hvort 

hægt sé að ná í viðkomandi í gegnum síma eða með öðrum leiðum. Það þarf því að hafa í huga 

hverjir eru í þýðinu eða úrtakinu sem skoða á. Löng spurningakönnun eykur líkur á að 

þátttakendur hætti við á miðri leið og þarf þá að íhuga að verðlauna þátttakendur jafnvel með 

peningagjöfum (Biemer, 2010; Fowler jr., 2014).  

Í upphafi þarf að hafa í huga hverjir eru valdir til að svara könnuninni. Hversu stórt á 

úrtakið að vera og hvernig á það að vera valið. Hér er þýðið það lítið að ekki er raunhæft að 

taka úrtak úr því og því er allt þýðið valið til að svara. Eftir að könnunin er send út þarf einnig 

að hafa í huga hverjir það eru sem eru að svara og hvort þeir séu á einhvern hátt öðruvísi en 

þeir sem svara ekki (Biemer, 2010; Fowler jr. 2014). 

Þegar athugað var hvort efnið var til annars staðar kom rannsókn Arndísar Tómasdóttur 

(2009) í ljós. Hún var að rannsaka barnaverndarnefndir og starfsmenn þeirra út frá öðru 

sjónarhorni en í spurningakönnun hennar reyndust vera spurningar sem hægt var að nýta í 
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þessum spurningakönnunum. Leitað var til hennar eftir samþykki fyrir að nota spurningarnar 

og fékkst það. Niðurstöður úr báðum rannsóknum verða bornar saman í niðurstöðukafla. 

Aðrar spurningar voru samdar út frá efni rannsóknarinnar og má sjá spurningalistana í 

viðaukum 1 og 2. 

Svörum úr spurningakönnununum var safnað saman og sett inn í forritið SPSS, útgáfu 23, 

þar sem keyrðar voru aðhvarfsgreiningar á gögnunum. Rannsóknarspurningar voru tvær: 

1. Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt á regluverki? 

2. Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt á trausti? 

Þegar kom að því að svara rannsóknarspurningunum voru einna helst tvær spurningar í 

spurningakönnununum notaðar. Það er þó ekki nóg að nota eingöngu tvær spurningar og eru 

því báðar spurningakannanirnar, greiningin á framsalssamningunum og viðtölin notuð til að fá 

endanleg svör við þeim. 

7.2.1 Svarhlutfall 

Spurningakannanirnar voru sendar út þann 8. desember 2014 á nefndarmenn í 

barnaverndarnefndum og starfsmenn nefnda. Kannanirnar voru sendar út í tölvupósti og 

meðfylgjandi var hlekkur á vefsíðu þar sem svörun fór fram sendur með kynningarbréfi. Óskað 

var eftir að forstöðumenn, félagsmálastjórar eða aðrir sem gegndu æðstu stöðu barnaverndar 

á sínu svæði, áframsendu tölvupóstinn á starfsmenn sína. Þetta var gert þar sem misjafnt var 

á milli sveitarfélaga hvort hægt var að nálgast tölvupóstföng starfsmanna á vefsíðum þeirra. 

Sami háttur var hafður með nefndarmenn í barnaverndarnefndum en þar voru enn minni 

upplýsingar um nefndarmenn og jafnvel engar á vefsíðum sumra sveitarfélaga. Því var mest 

stuðst við vefsíðu Barnaverndarstofu og reynt að sannreyna þær upplýsingar eins og hægt var 

með netleit og símtölum til sveitarfélaga. Ákveðið var að senda tölvupóstinn á formenn 

barnaverndarnefnda en til að finna tölvupóstföng þeirra þurfti gjarnan að notast við leitarvélar 

á internetinu. Upplýsingar um hvernig átti að hafa samband við þá voru oftast ekki 

aðgengilegar á vefsíðum sveitarfélaga né á vefsíðu Barnaverndarstofu. Í þeim fáu tilfellum þar 

sem leit skilaði ekki árangri var aftur leitað til starfsmanna viðkomandi sveitarfélags og 

forstöðumaður/félagsmálastjóri beðinn um að senda könnun fyrir nefndarmenn á formann 

barnaverndarnefndar. Í tveimur tilfellum höfðu formenn barnaverndarnefnda samband og 

spurðu hvort varamenn ættu að fá spurningakönnunina líka og var gefið leyfi fyrir því. Einn 
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ítrekunarpóstur var sendur út með sama hætti þann 17. desember 2014 og var könnununum 

lokað þann 22. desember 2014. 

Þessi aðferð við að ná til þátttakenda skilaði 104 svörum í heildina, 59 starfsmenn og 45 

nefndarmenn. 40 nefndarmenn kláruðu allan spurningalistann og 48 starfsmenn. Það voru því 

88 þátttakendur sem kláruðu spurningalistana tvo í heild. Svarhlutfall í spurningakönnunum 

og hversu hátt það þarf að vera til að vera ásættanlegt hefur verið umdeilt meðal fræðimanna. 

Að mati sumra verður það alltaf að vera 80% eða hærra en aðrir segja að það sé ásættanlegt 

að hafa það lægra ef svarendur endurspegla úrtakið og/eða þýðið vel (Fowler jr., 2014). 

Hér er svarhlutfallið lágt og þá þarf að athuga hvernig það endurspeglar þýðið til þess að 

sjá hvort hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðunum. Það var gert meðal annars með því skoða 

kynjahlutföll svarenda og bera það saman við kynjahlutföll í þýði. Einnig var borin saman 

menntun svarenda við niðurstöður úr fyrri rannsóknum. 

Tveir þátttakendur höfðu samband við mig og vöktu athygli á því að valmöguleikar í fyrstu 

spurningunni gætu gert það að verkum að það væri mögulega hægt að rekja svör til 

þátttakenda. Þeim var svarað og bent á að nafnleysi þátttakenda væri einna mikilvægast og 

því yrði þetta haft sérstaklega í huga við úrvinnslu gagna. Í þeirri spurningu var spurt um 

íbúafjölda þess svæðis sem barnaverndarnefndin sem viðkomandi sat í eða starfaði fyrir 

þjónaði. Vegna þeirra athugasemda verða ekki gefnar upp nákvæmar niðurstöður úr þessari 

spurningu. 

7.3 Eigindleg rannsókn 

Eigindlegar rannsóknir þróuðust upprunalega úr mannfræði og þeirri hugmyndafræði að ekki 

væri hægt að rannsaka manninn á sama hátt og náttúruna. Það þyrfti meiri skilning og að geta 

spurt öðruvísi spurninga en hægt væri með náttúruvísindum. Þær eru ólíkar megindlegum 

rannsóknum að því leyti að þar er rannsóknaraðilinn eitt af rannsóknartækjunum og getur því 

haft áhrif á rannsóknina. Rannsóknaraðilinn þarf því að staðsetja sig í rannsókninni og finna út 

hvaða áhrif hann gæti haft á rannsóknina og viðfangsefni. Það gerir hann með því að skoða 

meðvitað sína afstöðu til efnisins sem á að rannsaka og sína reynslu af því. Einnig eru 

eigindlegar rannsóknir oft öðruvísi að því leyti að þátttakendur eru færri og þeir eru ekki valdir 

með handahófskenndri aðferð. Þátttakendur eru valdir út frá því hvort þeir henti fyrir 

rannsóknina, það er uppfylli viss skilyrði sem rannsakandinn setur sér í upphafi. Það sem 

einkennir eigindlegar rannsóknir, og var notast við hér, er að þátttakendur gefa sína sýn á 
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rannsóknarefnið. Þeir geta sagt frá sinni upplifun, tilfinningum og reynslu af því sem er verið 

að rannsaka. (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Hér var því hægt að fá sýn þeirra sem vinna í 

barnaverndarkerfinu á samband barnaverndarnefndar og starfsmanna þeirra beint frá þeim.  

Annað markmið með eigindlegum rannsóknum er að dýpka kenningar og búa til 

kenningar. Þá er tilgangurinn með eigindlegum aðferðum að safna sem mestum upplýsingum 

um efnið til þess að geta fundið út hvað hefur raunverulega áhrif í kenningunni. Þá kemur fram 

sjónarhorn þeirra sem kenningin á að ná til sem annars kæmi ekki fram. Eigindlegar rannsóknir 

hafa líka fleiri markmið eins og að gefa minnihlutahópum rödd (Ragin, 1994; Hennink, Hutter 

og Bailey, 2011). Í þessari rannsókn var notast við tvær aðferðir eigindlegra rannsókna. Annars 

vegar opin viðtöl og hins vegar innihaldsgreining á texta.  

7.3.1 Innihaldsgreining 

Umdeilt hefur verið hvort innihaldsgreining eigi heima með eigindlegum eða megindlegum 

aðferðum, sérstaklega ef greiningin felst í að telja orð eða hugtök í texta (Berg, 2009; Neuman 

2011). Hér verður hún þó flokkuð með eigindlegum aðferðum og greind með öðrum 

eigindlegum gögnum. Innihaldsgreining á texta eins og var gerð hér felst í því að telja orð eða 

hugtök út frá greiningarblaði, það er kóðun. Niðurstöður úr þeirri greiningu voru svo teknar 

saman og túlkaðar.  

Innihaldsgreining var gerð á framsalssamningum á milli barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra. Eins og fram hefur komið er barnaverndarnefndum heimilt að framselja 

starfsmönnum sínum vald til að taka einstaka ákvarðanir í reglum sem nefndirnar setja sér. 

Þessar reglur kallast hér framsalssamningar eða samningar. Samningarnir eru aðgengilegir á 

vefsíðu Barnaverndarstofu þar sem einnig er hægt að finna lista yfir barnaverndarnefndir 

landsins. Þegar gögnum var safnað fyrir þessa rannsókn voru nefndirnar 27 talsins og voru 26 

framsalssamningar á síðunni (Barnaverndarstofa, e.d.). Farið var á vefsíður sveitarfélaga til að 

athuga hvort samningarnir væru þar inni og hvort nýrri útgáfur væru til en svo reyndist ekki 

vera á gagnaöflunartímabilinu. 

Fyrir innihaldsgreininguna voru samningarnir prentaðir út og greindir eftir greiningarblaði 

sem búið var til, sjá viðauka 3. Samningarnir voru lesnir yfir og merkt við eftir því sem við átti 

á greiningarblaði. Við fyrstu spurningarnar var sett ártal en næstu fimm var svarað „já“ eða 

„nei“. Við síðustu spurninguna voru viðeigandi upplýsingar skrifaðar ef það kom eitthvað fram 

í samningnum sem þar átti við. 
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7.3.2 Opin viðtöl 

Opin viðtöl eða djúp viðtöl eru notuð til að fá fram viðhorf, sjónarmið og reynslu þátttakenda 

í rannsóknum. Rannsakandinn er þá með viðtalsramma sem leiðbeinir honum í gegnum 

viðtalið en á sama tíma er hann vakandi fyrir því sem þátttakandinn segir. Viðtalið er því ekki 

fyrirfram ákveðið að fullu og það er ekki spurningalisti sem er farið eftir án breytinga. Til þess 

að fá allar þær upplýsingar sem óskað er eftir þarf að myndast traust á milli rannsakanda og 

þátttakanda í viðtalinu (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Fowler jr., 2014). 

Í þessari rannsókn þurftu þátttakendur að vera starfsmenn barnaverndarnefndar, sitja í 

barnaverndarnefnd, vinna á Barnaverndarstofu eða í velferðarráðuneytinu til að koma til 

greina sem viðmælendur. Viðtölin voru tekin á vinnustöðum viðmælenda á þeim tíma sem 

þeim hentaði. Allir þátttakendur gáfu upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni, sjá viðauka 4, en 

allir tóku þátt undir nafnleynd. Viðtölin voru tekin upp, afrituð og lesin yfir til að sjá hvort það 

kæmu fram sameiginleg þemu út úr þeim. Einnig til að sjá hvort upplýsingar úr viðtölunum 

styddu við niðurstöður úr spurningakönnununum sem voru lagðar fyrir í megindlega hluta 

rannsóknarinnar. Viðtölin urðu í heildina sjö talsins og tóku öll um það bil klukkutíma. Þemun 

sem komu fram voru ekki greind frekar þar sem viðtölin áttu fyrst og fremst að dýpka skilning 

á þeim upplýsingum sem komu fram í spurningakönnununum en ekki búa til eða finna nýja 

kenningu. Það var líka leitað eftir upplýsingum sem gátu varpað ljósi á hvernig unnið er í 

barnavernd í dag og hvort það samræmist lögum og reglugerðum sem ná utan um 

málaflokkinn. 

Kynning á viðmælendum verður stutt og reynt að tryggja nafnleysi þeirra. Upplýsingar um 

stærð svæðisins sem viðmælendur starfa fyrir koma frá þeim sjálfum. 

 Fyrsti viðmælandinn er starfsmaður hjá ríkinu og hefur yfir 20 ára reynslu af 

barnaverndarstarfi og starfi í félagsþjónustu. Hann hefur einnig áralanga reynslu af 

því að starfa innan stjórnsýslu. 

 Næsti viðmælandi er starfsmaður barnaverndarnefndar á svæði sem þjónar yfir 

8.000 íbúum. Hann hefur yfir 15 ára reynslu af því að vinna við félagsþjónustu og 

barnavernd. 
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 Þriðji viðmælandinn er einnig starfsmaður barnaverndar á svæði sem þjónar yfir 

14.000 íbúum og hefur tæplega 20 ára reynslu af því að starfa við félagsþjónustu og 

barnavernd. 

 Fjórði viðmælandinn er starfsmaður hjá ríkinu og hefur um það bil 10 ára reynslu af 

því að vinna við barnavernd og félagsþjónustu bæði á vegum sveitarfélaga og á 

vegum ríkisins. 

 Fimmti viðmælandinn er starfsmaður barnaverndar á svæði sem þjónar yfir 20.000 

íbúum. Hann hefur yfir 30 ára reynslu af því að vinna við barnavernd, félagsþjónustu 

og ýmis önnur störf sem tengjast börnum. 

 Sjötti viðmælandinn situr í barnaverndarnefnd sem þjónar svæði með tæplega 

5.000 íbúum og hefur setið í tæp sex ár í barnaverndarnefnd. 

 Sjöundi og síðasti viðmælandinn situr í barnaverndarnefnd sem þjónar svæði með 

yfir 50.000 íbúum og hefur setið í um þrjú ár í barnaverndarnefnd en hefur víðtæka 

reynslu af málaflokknum.  

Þegar leitað var eftir viðmælendum reyndist erfitt að nálgast þátttakendur. Það reyndist 

erfitt að fá upplýsingar um nefndarmenn og þar með ná til þeirra með viðtalsbeiðni. 

Upphaflega áttu viðtölin að vera átta en vegna erfiðleika við að ná til þátttakenda náðist ekki 

að taka áttunda viðtalið áður en gagnaöflun lauk.  
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8 Niðurstöður 

Rannsókninni var skipt upp í eigindlega og megindlega rannsókn eins og hefur komið fram. 

Fjallað verður um niðurstöður hvers rannsóknarhluta fyrir sig fyrst og þær svo dregnar saman 

í umræðukafla. Byrjað verður á megindlega hluta rannsóknarinnar, það er 

spurningakönnununum. Eftir það verður farið yfir í eigindlega hluta hennar og farið yfir 

niðurstöður úr innihaldsgreiningu og viðtölum sem voru tekin. 

8.1 Megindleg rannsókn 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr spurningakönnunum sem voru sendar á nefndarmenn í 

barnaverndarnefndum landsins og starfsmenn þeirra. Einnig verður farið yfir niðurstöður úr 

aðhvarfsgreiningu sem var gerð á gögnum sem fengust með könnununum. 

8.1.1 Þátttakendur 

Af 134 starfsmönnum barnaverndarnefnda á Íslandi byrjuðu 59, eða 44,03%, þeirra á 

spurningakönnuninni en 48, eða 35,82%, luku við hann í heild. Heildarfjöldi nefndarmanna 

sem voru í þýðinu voru 152 með þeim 10 varamönnum sem fengu spurningakönnunina. Það 

voru 45 nefndarmenn sem hófu að svara spurningakönnuninni og eru það 29,6% af þýðinu. 

Þegar horft er á þá 40 nefndarmenn sem luku við könnunina eru það 26,3% af þýðinu. Ef 

eingöngu er skoðað svarhlutfall í einstaka spurningum er svarhlutfallið lægst í 

bakgrunnsspurningum um þátttakendur hvort sem um er að ræða nefndarmenn eða 

starfsmenn. Þær voru aftast í könnununum og getur það skýrt hvers vegna svarhlutfallið er 

lægra þar. Svarhlutfallið fór lækkandi eftir því sem leið á kannanirnar. 

Fyrst verður farið yfir bakgrunn þátttakenda. Bakgrunnur þeirra starfsmanna sem svöruðu 

var að 89,8% voru konur og meðalstarfsaldur var rúmlega 7 ár. Hlutfall kvenna sem svöruðu 

spurningakönnuninni endurspeglar nokkurn veginn þýðið en þar voru 87% starfsmanna konur 

árið 2013 (Barnaverndarstofa, 2014). Starfsaldur þátttakenda náði frá því að vera undir einu 

ári og upp í 25 ár. Aldur þeirra sem svöruðu var að meðaltali rétt undir 40 ára. Yngsti 

starfsmaðurinn sem svaraði var 27 ára og sá elsti 65 ára. Menntun starfsmanna var einnig 

könnuð og 46% sögðust vera með meistaragráðu eða hærra frá háskóla. Þá sögðust 40% vera 
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með grunngráðu frá háskóla en 14% svöruðu í annað. Þar var algengast að það væru 

félagsráðgjafar með starfsréttindi frá því áður en það varð að meistaragráðu frá háskóla. 

Bakgrunnur nefndarmanna var einnig kannaður. Konur voru þar líka í meirihluta eða 71,4% 

svarenda. Hlutfall kvenna í barnaverndarnefndum í þýðinu var 69,7% árið 2014 og því 

endurspeglar kynjahlutfall svarenda þýðið nokkuð vel (Barnaverndarstofa, e.d.). Meðalaldur 

nefndarmanna sem svöruðu var tæp 45 ár og 40,5% svarenda voru á sínu fyrsta kjörtímabili í 

nefndinni. Það fækkaði hratt eftir kjörtímabilum en 38,1% svöruðu að þeir væru á sínu öðru 

kjörtímabili, 11,9% á því þriðja og undir 10% á því fjórða eða lengur. Menntun nefndarmanna 

dreifðist aðeins öðruvísi en starfsmanna, sjá mynd 1. Það sem var tilgreint í annað voru próf 

frá öðrum skólum og önnur réttindi en tilgreind voru í listanum, til dæmis menntun 

lögreglumanna og búfræði. 

 

Mynd 1: Hvaða menntun hefur þú lokið? Vinsamlegast merktu við hæstu gráðu  

sem þú hefur lokið. Svör nefndarmanna. 

 

Nefndarmenn voru spurðir um ástæðu þess að þeir sætu í barnaverndarnefnd. Dreifing svara 

má sjá á mynd 2 en merkja mátti við fleiri en einn valmöguleika. Það sem var tilgreint í annað 

var flest í takt við þá valmöguleika sem fyrir voru, það að viðkomandi hafði þekkingu og/eða 

áhuga á barnavernd eða hafði setið áður í barnaverndarnefnd. En einnig kom fyrir að 

viðkomandi hafði verið beðinn um að taka sæti í nefndinni vegna þess að hann væri nýr á 

svæði nefndarinnar.  
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Mynd 2: Hver er ástæðan fyrir því að þú situr í barnaverndarnefnd? Merkja má við fleiri en einn valkost. Svör 
nefndarmanna. 

 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 skulu nefndir á svæðum sem innihalda færri en 

1.500 íbúa sameinast um nefndir. Eins og fyrri greining á nefndum sýndi er rík tilhneiging til að 

sameinast um nefndir á milli sveitarfélaga og því var ekki spurt um sveitarfélög í þessum 

könnunum heldur svæði. Flestir þátttakendur koma frá svæðum með íbúafjölda á bilinu 3.001-

6.000 manns, samtals 44 þátttakendur. Dreifing á svörum náði frá 1-1.500 íbúum til fleiri en 

50.000 íbúar, það er yfir alla valmöguleikana sem voru gefnir. Allir 104 þátttakendur svöruðu 

spurningunni en þessi spurning vakti áhyggjur hjá þátttakendum um hvort hægt væri að rekja 

svör til einstakra þátttakenda. 

8.1.2 Barnaverndarnefndir 

Eins og fram hefur komið geta barnaverndarnefndir sameinast öðrum nefndum sem sinna 

málaflokkum sem tengjast barnavernd. Allir 59 starfsmenn barnaverndarnefnda sem hófu að 

svara spurningalistanum svöruðu spurningunni um hvort þeir ynnu eftir fleiri lögum en 

barnaverndarlögum nr. 80/2002. 61,0% svarenda sögðu að þeir störfuðu eftir fleiri lögum og 

var oftast talið upp lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, en þau voru nefnd í 22 

skipti. Þar á eftir komu lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 en þau voru nefnd í 15 skipti. 

Af nefndarmönnum svöruðu 44 spurningunni um hvort þeir ynnu eftir fleiri lögum en 

barnaverndarlögum. 56,8% svöruðu játandi og voru lög um félagsþjónustu sveitarfélaga einnig 

algengust þar, en þau voru nefnd í 9 skipti. Það var þó algengara að nefndarmenn töldu upp 
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hvaða málaflokkum nefndin sinnti en hvaða lögum hún ynni eftir. Þegar þeir málaflokkar voru 

skoðaðir pössuðu þeir við þau lög sem starfsmenn höfðu talið upp. Til dæmis er hægt að taka 

nefndarmenn sem töluðu um málefni fatlaðs fólks á meðan starfsmenn nefndu lögin sjálf. 

Þar á eftir var spurt hvort það sæti lögfræðingur í barnaverndarnefndinni sem 

nefndarmenn sátu í eða starfsmenn störfuðu fyrir. Hjá báðum hópum sat lögfræðingur í um 

það bil helming barnaverndarnefnda þeirra sem svöruðu spurningakönnununum. Hjá 

starfsmönnum voru lögfræðingar í 49,2% tilfella en hjá nefndarmönnum í 53,3% tilfella. Allir 

104 þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Þegar horft er á hversu mikilvægt þátttakendum þótti að hafa lögfræðing í 

barnaverndarnefnd svaraði meirihluti þeirra í báðum könnununum „mjög miklu máli“ eða 

„miklu máli“, sjá mynd 3. Þessari spurningu svöruðu 102 þátttakendur. 

 

Mynd 3: Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að hafa lögfræðing í nefndinni?  
Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Þá var spurt um hversu litlu eða miklu máli það skipti að þeir sem sitji í barnaverndarnefnd 

hafi þekkingu á málefnum barna. Meirihluti svarenda svaraði „mjög miklu máli“ og enginn 

svaraði „litlu máli“ eða „mjög litlu máli“, sjá mynd 4. Hér svöruðu einnig 102 þátttakendur. 

 

Mynd 4: Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að þeir sem sitji í barnaverndarnefnd  
hafi þekkingu á málefnum barna? Svör nefndarmanna og starfsmanna. 
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8.1.3 Samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra 

Þá er sjóninni beint að sambandinu á milli barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra. Þegar 

spurt var um hvenær framsalssamningar á milli barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar 

höfðu síðast verið endurskoðaðir kom í ljós nokkur munur á milli nefndarmanna og 

starfsmanna. Yfir 76% nefndarmanna vissu ekki hvenær framsalssamningarnir höfðu verið 

endurskoðaðir síðast en það átti við um 45,5% starfsmanna. Hjá 16,4% starfsmanna höfðu þeir 

verið endurskoðaðir á árinu 2014 en það sama átti við hjá 9,5% nefndarmanna. 

Valmöguleikarnir sem voru gefnir náðu frá árinu 2006 til ársins 2014. Þá voru gefnir 

valmöguleikarnir „fyrr“ og „veit ekki“. Alls svöruðu 97 þátttakendur. 

Spurt var um hversu málefnaleg barnaverndarnefnd væri þegar kæmi að ákvarðanatöku 

með hliðsjón af lögum og reglum. Almennt voru bæði starfsmenn og nefndarmenn sammála 

um að nefndin væri málefnaleg í ákvarðanatöku sinni, sjá mynd 5. Þó fannst einum starfsmanni 

og einum nefndarmanni nefndin vera ómálefnaleg í ákvarðanatöku sinni. Alls svöruðu 95 

þátttakendur. 

 

Mynd 5: Hversu málefnaleg finnst þér barnaverndarnefndin vera í ákvarðanatöku með  
hliðsjón af lögum og reglum í barnavernd? Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Þá var spurt um traust til vinnubragða starfsmanna og barnaverndarnefnda í heild. Starfsmenn 

voru spurðir um traust til vinnubragða barnaverndarnefnda en nefndarmenn um traust til 

vinnubragða starfsmanna. Meirihluti svarenda sögðu að þeir báru mikið eða mjög mikið traust 

til vinnubragða en það var munur á hvernig dreifingin var eins og sjá má á mynd 6. Svör 

starfsmanna náðu yfir alla svarmöguleika þó lítill hluti hafi svarað „lítið traust“ eða „mjög lítið 

traust“. Hér svöruðu 95 þátttakendur. 
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Mynd 6: Hversu mikið traust berð þú til vinnubragða barnaverndarnefndar/starfsmanna  
barnaverndarnefnda við vinnslu og meðferð barnaverndarmála? Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Til að meta samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra betur voru þátttakendur 

beðnir um að merkja við hversu sammála eða ósammála þeir væru staðhæfingunni: Skýrt 

regluverk er nauðsynlegt varðandi störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar. Eins og 

sjá má á mynd 7 voru flestir mjög sammála eða sammála henni. Þessari spurningu svöruðu 93 

þátttakendur. 

 

Mynd 7: Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Skýrt regluverk er nauðsynlegt  
varðandi störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar. Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Þá voru þátttakendur beðnir að svara því hversu sammála eða ósammála þeir voru 

staðhæfingunni: Störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar eiga að byggjast á trausti 

fremur en regluverki. Þá voru svörin meira dreifð og átti það bæði við um nefndarmenn og 

starfsmenn nefnda, sjá mynd 8. Alls svöruðu 92 þátttakendur. 
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Mynd 8: Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Störf barnaverndarnefndar og 
starfsmanna hennar eiga að byggjast á trausti fremur en regluverki. Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Bæði nefndarmenn og starfsmenn nefnda voru spurðir um hver væri næsti yfirmaður 

starfsmanna á svæðinu. Í þessari spurningu var hægt að velja fleiri en einn valmöguleika og því 

urðu svörin fleiri en þátttakendur, sem voru 94. Meirihluti svarenda, 83,7% nefndarmanna og 

76,5% starfsmanna, sögðu að forstjóri stofnunnar/félagsmálastjóri væri næsti yfirmaður 

starfsmanna. 25,6% nefndarmanna sögðu barnaverndarnefnd vera næsta yfirmann en 19,6% 

starfsmanna. Einn valmöguleikinn tiltók sveitarstjórn sem næsta yfirmann og merktu 14% 

nefndarmanna við hann en 3,9% starfsmanna. Aðrir sem tilgreindir voru sem yfirmenn voru 

yfirfélagsráðgjafi, framkvæmdastjóri og deildarstjóri.  

Barnaverndarnefnd á samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 að úrskurða í tilteknum 

málum þó starfsmenn hafi unnið málin með fjölskyldum fram að því eins og fram hefur komið. 

Hér var eingöngu spurt um álit nefndarmanna og starfsmanna nefnda um hversu stórt hlutfall 

mála á svæðinu nefndirnar fá til umfjöllunar en ekki raunverulegt hlutfall. Það reyndist vera 

einhver munur á áliti nefndarmanna og starfsmanna eins og sjá má á mynd 9. Alls svöruðu 94 

þátttakendur. 

 

Mynd 9: Að þínu mati, hversu stórt hlutfall af barnaverndarmálum, sem koma til meðferðar á svæðinu sem 
nefndin þín sinnir, koma til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd? Svör nefndarmanna og starfsmanna. 
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Spurt var hverjir kæmu að stefnumótun í málefnum barnaverndar á vegum sveitarfélagsins. 

Möguleikinn „aðrir“ var meira notaður af starfsmönnum en nefndarmönnum en einn 

nefndarmaður svaraði „veit ekki“ undir þeim möguleika. Starfsmenn bentu einna helst á 

félagsmálastjóra undir þessum möguleika, félagsmálaráð var líka nefnt en einnig kom fyrir að 

Barnaverndarstofa væri nefnd sem og velferðaráðuneytið. Þá var líka bent á skilningsleysi 

stjórnvalda á barnaverndarstarfi með markmiðssetningum á borð við „að draga úr 

tilkynningum til barnaverndar“. Dreifing á svörum við valmöguleikum má sjá á mynd 10. Þar 

sem merkja mátti í fleiri en einn valmöguleika verður niðurstaðan meira en 100% en 

þátttakendur voru 92.  

 

Mynd 10: Hvaða aðilar koma að stefnumótun í málefnum barnaverndar í sveitarfélaginu? Merkja  
má við fleiri en einn valmöguleika. Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Þá var spurt hversu sammála eða ósammála nefndarmenn og starfsmenn nefnda voru því að 

pólítiskt kjörnir fulltrúar sætu í barnaverndarnefnd. Þar var gert ráð fyrir að pólitík hefði áhrif 

á kosningu í nefndir út frá því að sveitarstjórn, sem er pólítiskt kjörin, kýs í nefndina. 

Starfsmenn voru frekar ósammála fyrirkomulaginu en nefndarmenn frekar hlutlausir, sjá mynd 

11. Alls svöruðu 93 þessari spurningu. 
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Mynd 11: Hver er afstaða þín varðandi það fyrirkomulag að það séu pólitískt kjörnir fulltrúar sem setjast í 
barnaverndarnefnd? Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Þar á eftir var spurt um það hvort pólitískar sveiflur í samfélaginu hafi áhrif á 

barnaverndarnefnd og kom nokkur munur í ljós á milli nefndarmanna og starfsmanna, sjá 

mynd 12. Hér svöruðu 93 þátttakendur. 

 

Mynd 12: Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Pólitískar sveiflur,  
til dæmis meirihlutaskipti í sveitarstjórn, hafa áhrif á barnaverndarnefnd. Hér er bæði átt  
við nefndarsetu og andrúmsloft á nefndarfundum. Svör nefndarmanna og starfsmanna. 

 

Þegar spurt var um hvort þátttakendur finndu fyrir áhrifum frá samfélaginu vegna starfa sinna 

fyrir barnaverndarnefnd eða setu í nefndinni kom fram skýr munur á milli nefndarmanna og 

starfsmanna. Starfsmenn fundu fyrir áhrifum frá samfélaginu í 66,7% tilfella en nefndarmenn 

eingöngu í 12,2% tilfella. Alls svöruðu 92 þátttakendur. 

Eins og fram hefur komið á Barnaverndarstofa að sinna ráðgjöf til barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þegar spurt var um hvort 

nefndarmenn höfðu leitað til þeirra eftir ráðgjöf vegna barnaverndarmáls svöruðu 21,4% því 

játandi. Starfsmenn virðast vera mun duglegri við að leita til Barnaverndarstofu en 90,2% 

svöruðu því játandi að þeir hefðu leitað til þeirra eftir ráðgjöf. Þessari spurningu svöruðu 93 

þátttakendur.  
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Þá var spurt hvort starfsmenn töldu að nefndarmenn hefðu leitað til Barnaverndarstofu 

eftir ráðgjöf en 25,5% starfsmanna töldu svo vera. Þegar nefndarmenn voru spurðir töldu 

92,5% að starfsmenn hefðu leitað til Barnaverndarstofu eftir ráðgjöf. Þessari spurningu svaraði 

91 þátttakandi. 

Nokkrar spurningar í spurningakönnununum voru fengnar úr rannsókn Arndísar 

Tómasdóttur (2009) bæði vegna þess að þær hentuðu þessari rannsókn og til að sjá hvort 

viðhorf hefðu breyst á tímanum sem liðinn er frá hennar rannsókn. Fyrst má nefna 

spurninguna um hversu miklu eða litlu máli það skipti að þeir sem sitji í barnaverndarnefnd 

hafi þekkingu á málefnum barna. Í báðum rannsóknum merktu allir þátttakendur í sammála, 

mjög sammála eða í hlutlaus/í meðallagi. Viðhorfin hafa því lítið breyst þar. Næst er spurningin 

um hvort þátttakendur töldu það skipta miklu máli að hafa lögfræðing í barnaverndarnefnd. 

Þar voru niðurstöður áþekkar í báðum rannsóknum, það er að meirihluti þátttakenda töldu 

það skipta miklu eða mjög miklu máli. Spurningin um hversu málefnaleg barnaverndarnefnd 

er í ákvarðanatöku sinni sýndi fram á breytingu í viðhorfum. Í rannsókn Arndísar (2009) er 

meiri tilhneiging hjá starfsmönnum til að svara „ómálefnaleg“ og „mjög ómálefnaleg“ en í 

þessari rannsókn. Það var þó ekki mikil breyting á viðhorfi nefndarmanna þar. Að lokum verður 

farið yfir spurninguna um afstöðu þátttakenda til þess að pólitískt kjörnir fulltrúar sitji í 

barnaverndarnefnd. Þar er einnig breyting á viðhorfi þátttakenda og er það orðið heldur 

neikvæðara í þessar rannsókn en það var í rannsókn Arndísar (2009). 

8.1.4 Aðhvarfsgreining 

Til að fá almennilegt svar við rannsóknarspurningunum var ákveðið að athuga hvort kyn, aldur, 

menntun og seta í barnaverndarnefnd/starf fyrir barnaverndarnefnd hefði áhrif á svör við 

spurningunum sem áttu einna helst að gefa vísbendingar um svör við 

rannsóknarspurningunum. Aðhvarfsgreiningin var svo keyrð aftur og þá var bætt við hversu 

stóru svæði starfsmenn og nefndarmenn störfuðu á. Spurningarnar sem notaðar voru í 

aðhvarfsgreiningunni sem vísbendingar til að svara rannsóknarspurningunum voru þær 

spurningar þar sem starfsmenn og nefndarmenn voru beðnir að svara hversu sammála eða 

ósammála þeir voru fullyrðingum um regluverk og traust. Fullyrðingarnar voru, eins og hefur 

komið fram; „skýrt regluverk er nauðsynlegt varðandi störf barnaverndarnefndar og 

starfsmanna hennar“ og „störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar eiga að byggjast 
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á trausti fremur en regluverki“. Einungis þeir sem svöruðu öllum spurningunum í 

spurningakönnununum voru teknir með í aðhvarfsgreininguna en það voru 88 þátttakendur. 

Í aðhvarfsgreiningu þarf að taka sérstakt tillit til nafnbreyta. Nafnbreytur eru breytur sem 

hafa ekki tölugildi sem hægt er að taka meðaltal af og hafa ekki skilgreint bil á milli sín eins og 

til dæmis aldur eða hæð. Nafnbreytum er heldur ekki hægt að raða upp á skala líkt og frá „ 

mjög ósammála“ til „ mjög sammála“. Breytan „kyn“ er nafnbreyta og þarf að athuga að annað 

kynið fái svokallað núllgildi. Hér fengu karlar núllgildið. Breytan „menntun“ er einnig 

nafnbreyta og þurfti því að skipta henni upp eftir valmöguleikum. Til að hægt væri að meta 

hvort menntun einstaklinganna sem svöruðu hefði marktæk áhrif voru búnar til nýjar breytur 

sem kölluðust; stúdentspróf, grunngráða í háskóla, meistarapróf í háskóla, grunnskólapróf og 

annað. Er það í samræmi við þá valmöguleika sem voru gefnir í spurningunni. Undantekning 

frá því var að undir stúdentsprófi voru sameinaðir valmöguleikarnir fyrir stúdentspróf og 

iðnpróf en fáir þátttakendur merktu við þá valmöguleika. Þetta var gert hjá bæði 

nefndarmönnum og starfsmönnum nefnda. 

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningunum voru þær að engin marktæk fylgni var á milli 

breytanna sem voru athugaðar. Það er að aldur, menntun, kyn, starfsaldur eða seta í nefnd 

hafði ekki marktæk áhrif á það hvort nefndarmenn og starfsmenn voru sammála eða 

ósammála fullyrðingunum sem spurt var um. Það hafði heldur ekki marktæk áhrif þegar bætt 

var inn breytunni um stærð svæðis sem nefndarmenn og starfsmenn störfuðu á.  

Í ljósi þess hversu fáir kláruðu spurningalistana, 88 í heild, þá eru líkur á villum miklar. 

Sérstaklega í ljósi þess að heildarsvörunin dreifist á tvo hópa sem svöruðu sitthvorum 

spurningalistanum. Því fleiri sem svara spurningalistum, því betra er það upp á að minnka villur 

í gögnum og fá betri dreifingu á þeim. Hér eru það fáir þátttakendur og það einsleitt þýði að 

svörun verður gjarnan einhæf og því lítil normaldreifing í svörum. Sem dæmi um það má skoða 

breytuna menntun hjá starfsmönnum. Þar voru 86% þátttakenda sem merktu við tvo 

valmöguleika af sex. Dreifingin var meiri hjá nefndarmönnum í menntun en samt voru yfir 76% 

sem merktu við tvo valmöguleika af sex. Þetta gefur ágæta ímynd af þýðinu og hversu einsleitt 

það er. Það vantar einnig fleiri svör til að geta minnkað líkur á villum og þar með aukið líkur á 

að þessar niðurstöður endurspegli í raun þýðið. Á móti þessu kemur að miðað við þær 

upplýsingar um svarendur sem koma fram í niðurstöðunum um þátttakendur þá eru þeir ekki 

langt frá þýðinu í kynjahlutfalli eða frá fyrri rannsóknum á menntun nefndarmanna og 
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starfsmanna þeirra. Það getur þýtt að þátttakendur endurspegli þýðið vel og dreifing svara í 

þýðinu er ekki meiri en kemur fram í þessum niðurstöðum. Til þess að svara þessu nákvæmar 

þyrfti þó að fá betra svarhlutfall. 

8.2 Innihaldsgreining 

Eins og fram hefur komið eru framsalssamningar gerðir á milli barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í ljósi mikilvægis þeirra í 

daglegu starfi þá var ákveðið að greina þá og athuga niðurstöður úr þeirri greiningu í samhengi 

við aðrar niðurstöður í rannsókninni. Eins og fram hefur komið voru samningarnir sem voru 

greindir 26 talsins en enginn samningur fannst fyrir eina nefnd á gagnaöflunartímabilinu. 

Það fyrsta sem var athugað í greiningunni var hvenær samningarnir voru gerðir. Það var 

algengast að þeir höfðu verið gerðir árin 2008 og 2012, eða fjórir hvort ár. Árin 2004 og 2010 

voru gerðir þrír samningar hvort ár og árin 2003, 2005, 2006 og 2011 voru gerðir tveir 

samningar hvert ár. Einn samningur var gerður árið 2007 og á þremur samningum voru engar 

dagsetningar. Elsti samningurinn var frá árinu 2003 en sá yngsti frá 2012. 

Eftir að aldur samninganna var skoðaður var athugað með verklag í samningunum. Með 

verklagi var átt við starfslýsingu á starfi starfsmanna. Þetta var gjarnan í formi texta þar sem 

farið var yfir málsmeðferð, boðun á fundi og önnur verkefni. Farið var yfir verklag starfsmanna 

í 22 framsalssamningum. Orðalagið var mjög líkt í samningunum þar sem oftast var farið eftir 

reglugerð um málsmeðferð nr. 56/2004 og barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þeir samningar 

sem voru ekki með verklag útlistað voru gjarnan mjög stuttir, ein til tvær blaðsíður, þar sem 

mjög litlar upplýsingar komu fram. 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 skal barnaverndarnefnd ráða sér sérhæft 

starfslið, sem gefur til kynna að nefndin sé yfirmaður starfsmanna í barnavernd á svæðinu. 

Það var því ákveðið að athuga hvort það kæmi fram í samningunum hvort nefndin væri 

yfirmaður starfsmanna eða einhver annar. Í 24 samningum var ekki tekið sérstaklega fram hver 

væri yfirmaður starfsmanna. Í þónokkrum samningum var þó talað um félagsmálastjóra, 

forstöðumann eða aðra sambærilega stöðu sem gaf til kynna yfirmann en ekki tekið skýrt fram 

að sá væri yfirmaður annarra starfsmanna. 

Þessir samningar snúast um að barnaverndarnefnd framselji vald sitt til starfsmanna og 

með því eru gefnar forsendur fyrir starfi þeirra. Út frá því var athugað hvort það kæmi fram í 
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samningunum hvaða vald væri verið að framselja. Í þessari greiningu var leitað eftir skýrri 

upptalningu eða útlistun á því valdi sem væri framselt en lýsing á starfi starfsmanna ekki látin 

duga, það féll undir verklag. Þá kom í ljós að í fimm framsalssamningum var tekið skýrt fram 

hvaða vald væri framselt til starfsmanna. 

Barnaverndarnefnd má ekki framselja til starfsmanna valdið til að úrskurða í 

barnaverndarmálum. Þess vegna var athugað hvort það kæmi skýrt fram í samningunum 

hvaða málum skuli vísað til úrskurðar nefndarinnar. Það var tekið fram í 20 samningum.  

Þar sem þetta eru reglur hverrar barnaverndarnefndar fyrir sig getur verið misjafnt hvaða 

mál eiga að vera kynnt fyrir barnaverndarnefnd án þess að það sé úrskurðað í þeim. Í 12 

samningum var tekið fram að í vissum tilfellum vildi barnaverndarnefnd að mál yrðu kynnt 

fyrir nefndinni en það var misjafnt á milli nefnda hvaða mál þetta ætti við um. Í vissum tilfellum 

áttu starfsmenn að kynna samantekt mála yfir visst tímabil, til dæmis ársfjórðungslega. 

Í síðasta liðnum var farið yfir hvaða upplýsingar koma fram umfram það sem var leitað 

eftir í greiningunni. Það sem kom oftast fram voru umsagnir um fósturforeldra, fólk sem vill 

ættleiða og vegna forsjármála. Þessi atriði komu fram í 23 samningum. Í 15 samningum var 

fjallað sérstaklega um menntun starfsmanna og í 14 samningum var tekið fram að 

barnaverndarnefnd gæti hvenær sem er gripið inn í störf starfsmanna sinna. Aðrar upplýsingar 

sem komu fram voru til dæmis um meðferðarfundi, úthlutunarfundi, teymisfundi, 

þekkingaröflun starfsmanna og nefndarmanna og reglur um aðstoð vegna greiðslu 

lögmannskostnaðar. 

Við þetta má bæta að framsalssamningarnir voru margir mjög líkir í uppsetningu, orðavali 

og efnisvali. Það kom fyrir að setningar kæmu endurtekið fyrir orðrétt á milli samninga og 

bendir það til að sami aðili hafi skrifað samningana, aðstoðað við gerð þeirra eða að það hafi 

verið unnið eftir forskrift. Þar að auki voru margir samningar langir og ítarlegir en nokkrir voru 

mjög stuttir þar sem litlar upplýsingar komu fram. 

Innihaldsgreiningin sýndi fram á að samningarnir voru almennt ítarlegir og mikið lagt í þá. 

Sambandinu á milli barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra virðist vera stýrt af reglum og 

þeim lögum og reglugerðum sem samningarnir eru unnir út frá. Samningarnir sem fundust á 

netinu við gagnaöflunina voru líka margir orðnir gamlir.  
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8.3 Opin viðtöl 

Opnu viðtölin voru sjö talsins og skiptust þau á tvo starfsmenn ríkisins, þrjá starfsmenn 

barnaverndarnefnda og tvo nefndarmenn í barnaverndarnefndum. Íbúafjöldi svæðanna sem 

viðmælendur í barnaverndarnefndum eða starfsmenn þeirra störfuðu fyrir var á breiðu bili en 

fámennasta svæðið var með tæplega fimm þúsund íbúa (Hagstofa Íslands, 2016). 

8.3.1 Þemu 

Þemun sem komu fram þegar viðtölin voru lesin yfir voru; verklag, eftirlit, upplýsingar, traust, 

reynsla/þekking, samvinna, álag, fræðsla og stærð/nálægð. Sum þemun komu reglulega fram 

í beinum tengslum við önnur þemu og var því stundum erfitt að greina hvort um sérstök þemu 

væri að ræða. 

Verklag var áberandi þema en undir það féll allt sem viðkom starfsháttum 

barnaverndarnefnda, starfsmanna og því regluverki sem þeim ber að fylgja. Það gat verið 

umræða um lög, framsalssamninga, hvernig fundir voru boðaðir og skipulagðir eða 

verkaskiptingu á milli starfsmanna. Þetta var oft megininntak viðtalanna og varð því mjög 

algengt þema. 

Já, það eru náttúrulega þessar málsmeðferðarreglur og reglur valds til starfsmanna eru 

mjög skýrar. Og í rauninni felast í fullt traust til starfsmanna, barnaverndarstarfsmanna. 

Við í rauninni tökum ákvörðun um alla vinnslu barnaverndarmála nema sem er lögbundið 

að barnaverndarnefnd þarf að taka ákvörðun um eins og úrskurði. (Starfsmaður 

barnaverndarnefndar) 

En það er í rauninni þetta að hérna starfsmaður í rauninni, þeir sjá um allt, sem sagt tína 

til þessi gögn og þeir eru í sambandi við foreldrana. Við þá lögfræðinga og aðra sem að 

málinu koma. Barnaverndarnefnd kemur aldrei þar að. En á móti kemur að við gerum ráð 

fyrir að fá í hendurnar gögn sem við getum unnið með sko. (Nefndarmaður í 

barnaverndarnefnd) 

Og þetta er alveg eins og form. Þetta er í rauninni alveg eins og réttarhald. Þegar hann er 

búinn þá er okkur gefið færi á að tjá okkur og þá er, við bara oftast spyrjum einskis. Það 

þarf ekki. Við erum búin að lesa í heilan dag. (Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 

Þá er bókuð niðurstaða nefndarinnar. Skilurðu? Þannig að við bætum oft við eða segjum; 

Hérna, ehh, það hefði alveg mátt, barnið er ekki í algjöru tjóni eða neitt slíkt eða það er 

ákveðinn stuðningur við barnið. Það er hægt að setja stuðningsfjölskyldu. Þetta spurning 

um að gefa henni eitt tækifæri enn. (Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 

Eftirlit var einnig áberandi þema og var þá tíðrætt það eftirlit sem Barnaverndarstofu ber að 

hafa með barnaverndarnefndum. Umræðan var bæði jákvæð og neikvæð en gjarnan var kallað 

eftir virkara eftirliti frá Barnaverndarstofu. Undir þessu þema var rætt um kæruleiðir og var þá 



65 

mest rætt um að málsaðilar hefðu kost á að leita til dómstóla ef þeir væru ósáttir við úrskurð 

barnaverndarnefndar. Einnig var rætt um að eftirlitið væri stundum íþyngjandi vegna krafna 

um upplýsingar og var það þá í tengslum við þemað álag. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að það hefði aukist undanfarin ár að kvartað væri 

til Barnaverndarstofu. Það væri því sífellt aukin vinna í því að svara fyrirspurnum frá þeim 

varðandi mál og gefa þeim skýrslu um stöðu mála. Enginn var þó ósáttur við þessi vinnubrögð 

Barnaverndarstofu og fögnuðu því að eftirlit væri haft með störfum barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra á landinu. 

Í mjög erfiðum málum sem að hérna sem að við þurfum virkilega á stuðning að halda, að 

þá stundum geta þau ekki veitt það því það liggur fyrir einhver kvörtun frá einhverjum 

aðstandanda eða málsaðila. (Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

En við höfum lent, alveg lent í því að hafa farið eftir ráðum, teljum okkur hafa farið eftir 

ráðum Barnaverndarstofu en svo kemur eftirlitsarmurinn og segir nei, svona á ekki að gera 

þetta. (Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

Algjörlega afleitt og það verður að taka af henni eftirlitshlutverkið. Það verður að vera 

sjálfstætt og óháð. Og þetta er í rauninni blettur á stjórnsýslunni að þetta skuli hafa gerst 

svona. (Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 

Með því að stofnunin verði stærri, ekki bara með barnaverndina heldur með fleiri 

málaflokka þá verði tækifæri til að þakið, sérhæfa hluta stofnunarinnar og teikna þá skýrt 

upp skipuritið sem að væri eftirlitshlutinn. Og myndi þá vera mjög skýrt afmarkað þar á 

milli. (Starfsmaður ríkisins) 

Það sem féll undir þemað upplýsingar voru til dæmis þau gögn sem 

barnaverndarnefndarmenn fá fyrir fundi, þau gögn sem starfsmenn vinna úr við vinnslu mála, 

gögn sem eru send til Barnaverndarstofu og fleiri. Þetta þema kom því líka reglulega fram í 

tengslum við eftirlit.  

Gögnin eru aldrei send út. Félagsmálastjóri kemur með gögnin á fundinn bara útprentuð. 

Þá er [hann] með sérstaklega tekið saman sem sagt trúnaðarmálin sem eru fremst og svo 

önnur gögn. Ef það er varðandi, bara varðandi framkvæmdaáætlun og svona. Og svo er 

það þannig að við fáum gögnin bara á fundinum og ef það eru foreldrar að koma þá erum 

við búin að lesa gögnin áður. (Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 

Það eru náttúrlega líka kröfur um hérna skráningar og samskipti við Barnaverndarstofu 

þar sem við erum að svara bæði kvörtunum og gefa, og svara öðrum erindum. Það er 

meira beðið um upplýsingar núna en áður. Það fer mjög vaxandi. Bæði í málum sem eru í 

gangi og gömlum málum. (Starfsmaður barnaverndarnefndar) 
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Þegar rætt var um þemað traust var það iðulega í tengslum við traust á milli 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra. Einnig var rætt um traust almennings til 

barnaverndarkerfisins og traust nefnda og starfsmanna til Barnaverndarstofu. Umræðan um 

traust var almennt jákvæð og á þeim nótum að mikið traust væri til staðar. 

Þannig að mér finnst þau líta virkilega upp til okkar. Og um leið og maður fær svoleiðis 

feedback á móti að þá líður manni vel með nefndinni og maður er tilbúinn til að ræða alla 

hluti við nefndina. (Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

Mikið var lagt upp úr að reynsla og þekking þeirra sem komu að málaflokknum væri góð og 

mikil en það var áberandi þema. Sérstaklega var lagt upp úr reynslu, að þeir sem sætu í 

barnaverndarnefndum og kæmu að málaflokknum hefðu reynslu og áhuga á honum. 

En það, það hentar ekkert að það fari hver sem er inn í barnaverndarnefnd. Það þarf 

eiginlega einhver bakgrunnur í, hvað á ég að segja, eitthvað sem tengist starfi með 

börnum. Eitthvað sem tengist að hafa tengsl í sveitarfélaginu. Að þekkja eitthvað til. 

(Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 

Ég vil reynsluna og ég held að það skipti svolitlu máli. En auðvitað sé ég alveg þegar fólk 

er búið að vera of lengi þá er það farið að vera svona kærulausara. … Svona í gegnum árin 

hér höfum við verið frekar heppin að mínu mati með svona nefnd vil ég segja. 

(Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

Samvinna var einnig áberandi þema. Þá var bæði átt við samvinnu við aðila að 

barnaverndarmálum sem og annarra stofnana og kerfa sem hafa með velferð barna að gera. 

Þetta þema kom mjög oft fram með verklagi en þó var reglulega rætt um samvinnu eins og 

starfsmenn og nefndarmenn vildu sjá hana, óskuðu eftir að hún væri eða hversu íþyngjandi 

hún væri. Þá kom aftur inn þemað álag. 

Þannig að við gerðum núna framkvæmdaáætlun sem að er svona þvert yfir sviðin og líka 

var sem sagt fulltrúi frá fjölskyldudeildinni. Þannig að framkvæmdaáætlunin í dag er svona 

almennar aðgerðir varðandi ákveðna og hópa og svo barnaverndarmál. (Starfsmaður 

barnaverndarnefndar) 

Þeir jafnvel verða hissa ef þeir komast að því að við í barnaverndinni vitum ekki allt um 

það sem gerist til dæmis, um það sem gerist hér í skólaþjónustunni eða í tengslum við 

umsókn um fjáhagsaðstoð í félagsþjónstunni. ... Og sum mál eru þess eðlis að það er 

nauðsyn að vinna þau saman. (Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

Álag á starfsmenn barnaverndarnefnda var flestum viðmælendum mjög hugleikið og var það 

áberandi þema. Umræðan um álag var yfirleitt neikvæð og á þeim nótum að álagið væri of 

mikið og það þyrfti að bæta vinnuumhverfi starfsmanna. 
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Það er bara rosalega erfitt að berjast fyrir auknum stöðugildum og hérna. Og það að 

starfsmenn séu með 50-60 mál, stundum 40-60 mál. Þetta er náttúrulega bara allt of mikið 

af málum og starfsmenn munu aldrei geta sinnt þessu öllu í einu. (Starfsmaður 

barnaverndarnefndar) 

En engu að síður upplifum við miklu meira álag. Við höfum verið að ræða þetta einmitt 

hvað þetta sé. Ég held að þetta séu margir hlutir. Ég held að þetta sé mun. Það fer meiri 

tími í samstarf. … Trúlega eru málin að verða tímafrekari. Það er meira af málum sem þar, 

meira af málum sem fara fyrir nefnd, meira af málum sem krefjast mikils tíma. 

(Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

Nema, það sem ég hef ef það þú veist, það eru þung barnaverndarmál í gangi núna eða 

eitthvað svoleiðis. Eða mörg mál í gangi eða eitthvað svoleiðis. … Þá er maður í rauninni 

að segja hættu að pikka í starfsmennina og hættu að lækka þessa yfirvinnu. Þetta er, eða 

það er ekki tilefni til þess og maður er að reyna rökstyðja það. (Nefndarmaður í 

barnaverndarnefnd) 

Það sem féll undir þemað fræðslu var þegar starfsmenn voru að veita 

barnaverndarnefndarmönnum fræðslu, fræðsla frá Barnaverndarstofu og önnur fræðsla sem 

var nefnd. Umræðan var gjarnan jákvæð um fræðslu en einnig bar á óskum um meiri fræðslu. 

Sko, þau fara alltaf yfir þetta með nýrri nefnd. Og við fáum möppu sem inniheldur lög og 

reglugerðir og allt sem gæti nýst okkur þegar við erum að fara yfir þessi gögn. Það fá 

auðvitað allir aðalmenn. … Það er í já, þetta er eina upplýsingagjöfin í rauninni. 

(Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 

Við kynnum mjög vel í upphafi. Þau fá sem sagt handbók frá okkur starfsmönnunum þar 

sem eru reglur og eitthvað svona. Eða við vísum í, það er alltaf verið að reyna sporna við 

að hafa ekki endalausa pappíra. En okkar reynsla er svolítið að við þurfum svolítið að hafa 

þetta í pappírsformi svo það fari ekki. Og við mötum nefndina svolítið í byrjun. 

(Starfsmaður barnaverndarnefndar) 

Stærð svæða sem barnaverndarnefndir sinna sem og nálægð við samfélagið var einnig 

áberandi þema. Þar undir var einnig rætt um hversu mikið áreiti bæði starfsmenn nefnda og 

nefndarmenn finna fyrir vegna starfa sinna. Þegar áreiti frá samfélaginu kom upp þá var það 

einstaka sinnum rætt í tengslum við álag, að það bætti á álagið. 

Þú veist, og við höfum alveg upplifað að við förum út í búð og það hefur bara einhver 

kallað á eftir okkur helvítis hó og eitthvað svona. Maður er bara ok. Maður veit bara hvað 

þetta er en það vita þetta kannski ekki aðrir og svo spinnast sögur og hvað. (Starfsmaður 

barnaverndarnefndar) 

En maður er einmitt að reyna segja þú veist, ég held að það sé ennþá meira upp í sveit þar 

sem þú talar ekki við eitthvað fólk frá barnaverndarnefnd. Þetta er stórhættulegt lið. 

(Nefndarmaður í barnaverndarnefnd) 
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Þessi þemu sýndu fram á hið flókna samband sem er á milli barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra. Það var lögð mikil áhersla á það af öllum viðmælendum að unnið væri eftir 

þeim lögum og reglugerðum sem ná utan um málaflokkinn. Einnig að aðrar reglur og annað 

verklag væri skýrt, til dæmis um samstarf við önnur kerfi og var því samvinna og verklag oft í 

tengslum við hvort annað. Traust var líka mjög áberandi sem sýnir að það er ekki nóg að hafa 

skýrar reglur. Það verður að vera hægt að treysta þeim sem eiga að vinna málin og svo þeim 

eiga að standa að úrskurðum. Sambandið er því byggt á lögum og reglugerðum en líka trausti 

samkvæmt þessum þemum. 

Í viðtölunum kom margt fram sem staðfesti það sem hafði komið fram í 

spurningakönnununum. Bæði starfsmenn og nefndarmenn töluðu um að þrátt fyrir 14. grein 

barnaverndarlaga nr. 80/2002, sem segir að barnaverndarnefnd skuli ráða sér sérhæft 

starfslið, að þá ráði í raun engin barnaverndarnefnd sér starfsfólk beint. Í 2. málsgrein sömu 

greinar kemur fram að barnaverndarnefnd megi semja við stofnanir um starfsmannahald en 

enginn minntist á að slíkt samkomulag hefði formlega verið gert. Það er því ekki hægt að tala 

um að beint yfirmannasamband sé á milli nefndar og starfsmanna hennar samkvæmt þessum 

niðurstöðum. Einn viðmælandi nefndi að hann sæi um að framkvæma ákvarðanir 

nefndarinnar en aðrir viðmælendur töluðu um aðgreiningu á milli nefndarinnar og 

stofnunarinnar sem starfsmennirnir ynnu fyrir. Þegar bent var á lagatextann var það leiðrétt 

að vissulega væru þeir starfsmenn barnaverndarnefndarinnar en enginn starfsmaður sem rætt 

var við leit þannig á sig og enginn nefndarmaður leit á starfsmenn stofnunarinnar sem sína 

undirmenn.  

Annað sem kom fram í viðtölunum var að barnaverndarnefndarmenn fengu í einhverjum 

tilfellum fræðslu og stuðning frá starfsmönnunum. Þegar ný nefnd eða nefndarmenn koma 

inn þá eru það í einhverjum tilfellum starfsmenn sem setjast niður með nefndarmönnum og 

fræða þá um nefndarstarfið og takmörk þess. Valdið yfir þekkingu var í þeim tilfellum því hjá 

starfsmönnum. Einnig kom það nokkrum sinnum fram að starfsmenn sætu alla fundi og væru 

inni allan nefndarfundinn. Þeir jafnvel stýrðu umræðunni þannig að nefndarmenn ræddu það 

sem skipti máli, hefðu hagsmuni barnsins að leiðarljósi og létu ekki truflast af því ef til dæmis 

framsaga foreldra hefði verið tilfinningarík. Í öðrum tilfellum var barnaverndarnefndarfundum 

lýst eins og litlum réttarhöldum og nefndinni þá í raun gefið dómsvald.  
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Þegar umræðan kom að trausti voru allir sem rætt var við sammála því að traust yrði að 

ríkja á milli nefndar og starfsmanna. Þrátt fyrir að regluverk yrði að vera skýrt og að allir ynnu 

eftir því, þá væri traust einnig mjög mikilvægt. Annars gengi starfið ekki upp. Skýrt var að 

virðing væri einnig mikilvæg sem og fagmennska. Þeir nefndarmenn sem rætt var við voru 

einnig mjög virkir í að hrósa þeim starfsmönnum sem unnu fyrir þeirra nefndir. Meðal annars 

fyrir fagmennsku þeirra, dugnað, og þá sérstaklega undir álagi, og almennt fyrir það hversu 

góðu verki þeir skiluðu af sér. 

Flestir sem rætt var við voru sammála um að það þyrfti að endurskoða hvernig 

fyrirkomulagi á barnaverndarnefndum og starfsmannamálum þeirra er háttað. Hvort sem það 

var að svæði nefnda væri stækkað, nefndir væru skipaðar fagmönnum eða lagatextanum 

breytt í takt við hvernig sveitarfélög haga mannaráðningum. 
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9 Umræður 

Barnavernd er flókið hugtak sem snertir flesta á einhvern hátt. Skilgreiningar á barnavernd 

geta verið mismunandi eftir samfélögum og svæðum en í grunninn er tilgangurinn sá sami, að 

vernda börn fyrir skaða. Hvernig samfélög nálgast það markmið er hins vegar mismunandi og 

verður að hafa það í huga þegar borin eru saman mismunandi barnaverndarkerfi. Á Íslandi er 

litið á barnavernd bæði sem samfélagslega skyldu og að þessi málaflokkur sé verkefni 

yfirvalda. Skylda samfélagsins kemur fram í tilkynningaskyldu almennings og þeirra sem starfa 

með börnum samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Eftir að mál eru tilkynnt til 

barnaverndarnefndar þarf að taka ákvörðun um hvort hefja eigi könnun og þar með stofna 

barnaverndarmál. Sú ákvörðun byggist gjarnan á mati starfsmanns sem fer með vald 

barnaverndarnefndar. Barnaverndarstofa (2006) hefur gefið út handbók þar sem er gátlisti um 

hvernig eigi að meta hvað sé barnaverndarmál og hvað ekki en mat starfsmanns er í raun það 

sem gildir. Hvað telst barnaverndarmál getur því verið mismunandi milli sveitarfélaga og 

svæða þar sem mismunandi vinnureglur eru um samstarf milli stofnana í sveitarfélaginu eins 

og kom fram í viðtölum við starfsmenn og nefndarmenn í barnaverndarnefndum. Sveitarfélag 

getur verið með mikið samstarf á milli stofnana sinna og mál sem eru barnaverndarmál í einu 

sveitarfélagi getur verið unnið innan félagsþjónustu og skólaþjónustu í öðru. 

Um feril barnaverndarmáls gilda barnaverndarlög nr. 80/2002 og reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefndum nr. 56/2004. Málsmeðferðin á að vera fyrirsjáanleg 

og tryggja rétt allra aðila sem að málinu koma. Mikið er lagt upp úr því að allir aðilar séu 

upplýstir um sín réttindi sem og að börn hafi sinn sérstæða rétt óháð foreldrum. Hvort sem er 

með skipun talsmanns, samskipti við þau um málið eða að þau séu sérstakir málsaðilar hafi 

þau náð 15 ára aldri. Í bæði reglugerðinni og lögunum er þó ávallt talað um barnaverndarnefnd 

en lítið er sagt um starfsmenn sem vinna málin að mestu leyti, samkvæmt 

framsalssamningunum. Lögin endurspegla því ekki hvernig mál eru raunverulega unnin og 

hver það er sem sér um að vinna málin.  

Þegar málsaðilar eru ósáttir við vinnslu barnaverndarmáls eða ákvarðanir sem teknar eru 

í málinu hafa þeir kæruleiðir til að leita réttar síns samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. 

Ef óánægjan snýst um málsmeðferðina sjálfa er það Barnaverndarstofa sem tekur við 
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kvörtuninni. Annars fer það eftir hvers konar ákvörðun var tekin hvort það er úrskurðarnefnd 

velferðarmála eða dómstólar sem taka við kærunni. Úrskurðarnefnd velferðarmála er ný og 

tók til starfa 1. janúar 2016 og því ekki komin mikil reynsla á þá nefnd. En það sem vakti 

eftirtekt var að samkvæmt lögum um úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015 þarf einungis 

einn af 12 nefndarmönnum að hafa sérhæfingu í barnaverndarmálum. Nefndin starfar svo í 

þriggja til fjögurra manna deildum. Ætla má því að einn af þremur til fjórum sem tekur á móti 

kærum í barnaverndarmálum sé með sérhæfingu í barnaverndarmálum. Hinir geta haft 

sérhæfingu á öðrum sviðum þó vissulega eigi þarna að vera vel hæfir einstaklingar miðað við 

aðrar kröfur. Fyrir utan einn viðmælanda í þessari rannsókn minntist þó enginn á þessa 

úrskurðarnefnd. Hins vegar var þónokkrum sinnum minnst á að ef aðilar væru ósáttir þá væri 

mikilvægt að þeir hefðu aðgang að dómstólum til að fá úrlausn. Það væri áhugavert að skoða 

það frekar af hverju úrskurðarnefndin virðist ekki vera jafn mikilvæg og dómstólar í huga 

nefndarmanna og starfsmanna út frá þessum viðtölum. 

9.1 Opinber stjórnsýsla og kenningar 

Barnaverndaryfirvöld á Íslandi ná yfir tvö stjórnsýslustig, ríki og sveitarfélög. Hjá ríkinu eru 

Barnaverndarstofa, velferðarráðuneyti og úrskurðarnefnd velferðarmála. Hjá sveitarfélögum 

eru barnaverndarnefndir og starfsmenn þeirra. Ríkið hefur það hlutverk að leiða stefnumótun 

í málaflokknum, samræma barnaverndarstarf og halda utan um úrræði í barnavernd á landinu. 

Sú stofnun sem á að halda utan um þetta starf er Barnaverndarstofa og hefur hlutverk hennar 

verið gagnrýnt í þessari rannsókn af viðmælendum. Þá sérstaklega eftirlitshlutverk og 

ráðgjafarhlutverk hennar. Samkvæmt niðurstöðum hér kom fram að starfsmenn vildu og 

þyrftu á ráðgjöf frá Barnaverndarstofu að halda, sérstaklega í flóknum málum þar sem betra 

væri að geta rætt þau við sérfræðingana sem þar starfa. Það ylli hins vegar miklum vonbrigðum 

að vera vísað frá vegna mögulegrar kvörtunar frá aðilum máls. Einnig að fá ákúrur fyrir 

vinnubrögð eftir að hafa fylgt ráðgjöf frá sérfræðingunum. Til að barnaverndarkerfið í heild 

geti starfað á sem skilvirkastan hátt þarf traust að ríkja á milli stofnana. Það þyrfti því að athuga 

þær óskir sem fram hafa komið um að aðskilja eftirlitshluta og ráðgjafarhluta 

Barnaverndarstofu. 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2015) var einnig gagnrýnt að velferðarráðuneytið væri ekki 

jafn leiðandi í barnverndarstarfi og það ætti að vera. Það treysti of mikið á Barnaverndarstofu 

og kæmi of lítið að stefnumótun í málaflokknum. Framkvæmdaáætlanir sem ráðuneytið á að 
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gera koma of seint og nýttust því sveitarfélögum illa þegar þau þyrfti að gera sínar áætlanir. 

Ráðuneytið virtist heldur ekki sinna eftirlitsskyldu sinni gagnvart Barnaverndarstofu sem það 

hefur þrátt fyrir að hún eigi að vera sjálfstæð stofnun á vegum þess. 

Barnaverndarnefndir eru pólitískt skipaðar nefndir á vegum sveitarfélaga á landinu. 

Sveitarfélög eru sjálfstæðar einingar og hafa ákvörðunarrétt yfir sínum málum innan ramma 

þeirra laga sem þau starfa eftir. Barnaverndarlög nr. 80/2002 setur sveitarfélögum ramma um 

hvernig barnaverndarstarfi skuli háttað. Barnaverndarnefndin sjálf þarf að vera með fimm 

nefndarmenn, sveitarstjórn má ekki skipta sér af vinnslu mála sem barnaverndarnefnd sinnir 

og fleiri ákvæði eru til staðar sem eiga að tryggja ákveðið samræmi á milli sveitarfélaga í 

þessum málaflokki. Það kom hins vegar fram í viðtölunum að það er munur á milli sveitarfélaga 

og svæða hvernig barnaverndarmál eru unnin. Það var líka munur á hversu mikið samstarf er 

almennt á milli stofnana og hversu mikið samstarf er um einstök mál. Hvað flokkast sem 

barnaverndarmál, hvernig skipað er í barnaverndarnefnd og hversu mikil tengsl eru við 

sveitarstjórn svæðisins var einnig mismunandi. Þetta vakti athygli og væri áhugavert að skoða 

nánar. 

Það er mikil stjórnsýsla í barnaverndarkerfinu á Íslandi. Barnaverndarkerfið er byggt upp 

á lögum og reglum sem bæði þeir sem starfa innan kerfisins og þeir sem kerfið hefur afskipti 

af ætlast til að farið sé eftir. Ef þeir sem eru aðilar að máli eru ósáttir við ákvarðanir eða vinnslu 

málsins eru ferlar sem hægt er að grípa til svo tryggja megi rétt allra sem koma að málinu. 

Þetta er grunnurinn að því sem á Íslandi er oft talað um sem góð stjórnsýsla. Hvað er góð 

stjórnsýsla hefur hins vegar almennt verið umdeilt í stjórnmálafræði í mörg ár og jafnvel 

áratugi. Hversu mikið stjórnmál eiga að tengjast og hafa áhrif á stjórnsýslu, hvernig á að skipa 

í stöður og margt fleira tengist þeirri umræðu. Þetta varð áberandi hér á landi á 10. áratug 

síðustu aldar þegar nýskipun í ríkisrekstri var tekin upp. Þá átti að taka inn stjórnunarhætti úr 

viðskiptalífinu og einblína á árangur, skilvirkni og hagkvæmni. Þetta kom fram með ýmsum 

hætti en á þessum tíma var Barnaverndarstofa stofnuð og voru markmið hennar sett upp í 

þessum anda. Þó þetta hafi verið umdeilt frá upphafi og ýmislegt bent til þess að þetta virki 

ekki jafnvel í opinberri stjórnsýslu og hjá fyrirtækjum í einkarekstri þá hefur áherslan á að auka 

hæfni stjórnenda haft jákvæð áhrif (Fjármálaráðuneyti, 1996; Waldo, 1948; Reglugerð um 

barnaverndarstofu nr. 264/1995).  
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Í barnaverndarkerfinu verður þetta áberandi þar sem að barnaverndarnefnd er pólitískt 

skipuð nefnd sem vinnur með sérfræðingum sem vinna innan stjórnsýslu en eru ráðnir 

samkvæmt hæfni. Hversu mikið pólitískt skipuð nefnd getur og má skipta sér af störfum þeirra 

fer eftir reglum sem nefndir og starfsmenn setja sér. Í þeim reglum er vald 

barnaverndarnefndar framselt til starfsmanna upp að vissu marki. Það eru takmörk á hversu 

miklu valdi nefndin má framselja til starfsmanna í barnaverndarlögum nr. 80/2002. Það 

takmark gerir það að verkum að nefndin fær öll þyngstu málin á borð til sín en starfsmenn geta 

unnið úr málum sem hægt er að vinna í samvinnu með foreldrum án aðkomu nefndarinnar. 

Nefndarmenn sem eru almennt ekki sérhæfðir í málefnum barnaverndar og hafa jafnvel litla 

þjálfun í að vinna með lög þurfa að taka ákvarðanir og úrskurða í flóknum málum. Starfsmenn 

nefndarinnar sjá svo um að framkvæma þær ákvarðanir sem eru teknar af nefndinni. Þessi 

samvinna passar inn í það sem er kallað samverkandi sjónarhorn um hvernig tengsl á milli 

stjórnmála og stjórnsýslu eiga að vera (Demir, 2009). 

Þetta skipulag myndi einnig falla inn í það sem er kallað fagskrifræði af Henry Mintzberg 

(1983). Þá er þekkingin hjá aðgerðarkjarnanum og völdin í raun hjá honum. Nefndin er þá orðin 

háð áliti, þekkingu og því hvað starfsmennirnir telja að sé rétt við ákvarðanatöku. 

Viðmælendur sem voru starfsmenn barnaverndarnefnda lýstu því að þeir jafnvel stýrðu 

umræðunni að því sem skipti máli og pössuðu að nefndarmenn færu ekki út fyrir kjarnann í 

málinu. Það bendir til að starfsmaðurinn sem er inni á fundinum hafi mikil völd yfir 

nefndarmönnnum og hafi jafnframt áhrif á þá ákvörðun sem er tekin. Aðrir viðmælendur lýstu 

því hversu mikilvægt er að réttarríkið virki og þar er hlutleysi eitt af því sem á að einkenna þá 

sem taka ákvörðun. 

Skilin á milli stjórnsýslu og stjórnmála eru því ekki ljós þegar kemur að starfi 

barnaverndarnefnda á Íslandi. Samkvæmt samverkandi sjónarhorni er það jákvætt að hafa 

gott samstarf á milli stjórnsýslu og stjórnmálamanna, það er nefndar í þessu tilfelli (Demir, 

2009). Framsalssamningarnir sem setja verklagsreglur um þetta samstarf voru flestir nokkuð 

skýrir í lestri. Sumir voru stuttir og mjög hnitmiðaðir á meðan aðrir voru langir og mjög ítarlegir. 

Þeir eru margir hverjir mjög líkir í orðavali og setningagerð og því varð greiningin afgerandi 

hvað varðaði niðurstöður. Eina sem skiptist þokkalega jafnt á milli samninga var þegar athugað 

var hvort það væri tekið fram hvort barnaverndarmál væru kynnt fyrir nefndinni án sérstaks 

úrskurðar. Það sama kemur í ljós þegar þær upplýsingar eru skoðaðar sem ekki var leitað eftir 
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í greiningunni. Sömu upplýsingarnar komu ítrekað fram, jafnvel orðrétt. Þegar gögnum var 

safnað fyrir þessa rannsókn var nýjasti samningurinn inni á síðu Barnaverndarstofu síðan árið 

2012. Samkvæmt bæði viðmælendum og svörum í spurningakönnununum höfðu samningar 

þó verið endurnýjaðir síðan þá. Þarna vantar að uppfæra upplýsingar sem eiga að vera 

opinberar og aðgengilegar öllum. Þegar rætt var um verklag í viðtölunum, sem var áberandi 

þema, þá var oft verið að vísa í framsalssamninga og það hvað starfsmenn gerðu. Þá í raun 

hvar vinnsla mála raunverulega færi fram og hvernig vinnulag væri á nefndarfundum.  

9.2 Ákvarðanataka og fólk í barnavernd 

Líta má á barnaverndarnefnd sem hóp og ákvarðanataka í hóp hefur verið rannsóknarefni í 

langan tíma. Það hvernig fólk breytir hegðun sinni og tekur aðrar ákvarðanir út frá því hvernig 

hópurinn hagar sér hefur lengi vakið athygli vísindamanna. Það hefur líka verið ítrekað sýnt 

fram á að mannskepnan lætur það sem er að gerast í kringum sig hafa áhrif á sig. Það er alltaf 

tilhneiging til að fylgja hópnum í stað þess að fylgja eigin sannfæringu. Þetta á sérstaklega við 

ef það er sérfræðingur í hópnum sem getur haft áhrif á ákvörðunina og hvernig hún er tekin 

(Cottam, Dietz-Uhler, Mastors og fl., 2010). Starfsmenn barnaverndar á Íslandi eru gjarnan 

með stöðu sérfræðinga gagnvart nefndarmönnum barnaverndarnefnda sem hafa oft ekki 

sömu menntun í málefnum sem varða barnavernd og starfsmennirnir. Nefndarmenn verða því 

háðir þeirra mati og taka ákvörðun út frá því. Aftur á móti töluðu bæði nefndarmenn og 

starfsmenn um það að ákvarðanir nefnda væru ekki alltaf í samræmi við óskir starfsmanna. 

Þessi hluti af sambandinu á milli barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra virðist einnig vera 

nokkuð ólíkur á milli svæða miðað við viðtölin. Það væri áhugavert að skoða þetta frekar og 

þá sérstaklega út frá kenningum um ákvarðanatöku í hópum.  

Starfsmenn í barnavernd koma úr ýmsum áttum en félagsráðgjöf hefur verið áberandi 

starfstétt þar. Rannsókn Arndísar Tómasdóttur (2009) sýndi fram á að flestir sem unnu fyrir 

barnaverndarnefndir þá voru félagsráðgjafar og miðað við niðurstöður í þessari rannsókn 

þegar spurt var um menntun má gera ráð fyrir að það hafi ekki breyst. Flestir þátttakendur hér 

voru með meistaragráðu frá háskóla og er það í samræmi við núverandi menntunarkröfur 

félagsráðgjafa. Flestir sem svöruðu í opna valmöguleikanum tóku fram sömuleiðis að þeir væru 

með félagsráðgjafamenntun. Þrátt fyrir að rannsóknir erlendis (Rubin og Parrish, 2012) hafi 

sýnt fram á að það sé ekki mikill munur á milli starfstétta varðandi árangur í starfi í barnavernd 

þá eru fagleg vinnubrögð ávallt kostur. Margir af þeim eiginleikum sem 
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barnaverndarstarfsmaður þarf að hafa (Anni G. Haugen, 2008) eiga við félagsráðgjafa og getur 

það skýrt ásókn þeirra í starfið. Félagsþjónustan er einnig gjarnan í nánu samstarfi við 

barnaverndarstarfið ef marka má viðmælendur hér og er jafnvel samnýting á starfsfólkinu.  

Það geta leynst bæði kostir og gallar við nálægðina við samfélagið sem fylgir að búa á 

smærri stöðum. Í samfélaginu leynast ýmis úrræði sem eru ekki formleg en geta stutt við 

fjölskyldur og börn. Í smærri samfélögum eru þau gjarnan nær og meira áberandi fyrir þá sem 

starfa innan barnaverndar en í stærri samfélögum. Það er því auðveldara að nálgast þau og 

koma á samstarfi. Hins vegar getur smæðin valdið vandamálum þegar starfsmenn og 

nefndarmenn verða fyrir áreiti vegna starfa sinna eða jafnvel fjölskyldur þeirra (Bosch og 

Boisen, 2004). Þennan veruleika þarf að takast á við og finna út hvernig hægt er að koma í veg 

fyrir eða vinna úr slíkum atvikum með starfsmönnum og nefndarmönnum. Álag í þessari vinnu 

getur verið mikið og það á ekki að fylgja þeim heim þar sem jafnvel börn og makar verða einnig 

fyrir áreiti eins og viðmælendur í þessari rannsókn lýstu. 

Samfélag barnaverndarstarfsmanna og nefndarmanna í barnaverndarnefndum er ekki 

stórt. Fjöldi einstaklinga í hópnum nær ekki 300 manns þegar horft er á starfsmenn og 

aðalmenn og er innan við 500 manns með varamönnum. Þrátt fyrir ákvæði í 

sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 um að skipa eigi jafnt konur og karla í nefndir eftir því sem 

hægt er, eru konur í miklum meirihluta. Það eru dæmi um nefndir þar sem eingöngu konur 

eru aðalmenn (Barnaverndarstofa, e.d.). Þetta á einnig við um starfsmenn þar sem konur eru 

líka í miklum meirihluta. Barnavernd virðist því vera meira kvennastarf og á ábyrgð kvenna 

sem gengur gegn jafnrétti kynjanna. 

9.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Þegar efni hefur ekki verið rannsakað áður þá eru engin fordæmi um hvernig er best að 

rannsaka efnið. Þá hefur það ýmsa kosti að blanda saman aðferðum en með því fást meiri 

gögn. Styrkleikar þessarar rannsóknar birtast í því að hér var ákveðið að blanda saman 

megindlegum og eigindlegum aðferðum til að bæði fá fjölda þátttakenda og gögn sem gætu 

aukið skilning á efninu. Því var ákveðið að gera innihaldsgreiningu, spurningakannanir og taka 

viðtöl en þannig var fjölbreyttum gögnum safnað.  

Þeir veikleikar sem komu fram voru að hópurinn sem starfar í barnaverndarkerfinu og situr 

í barnaverndarnefndum er ekki stór á landinu. Því var ekki raunhæft að taka úrtak úr hópunum 

fyrir spurningakannanirnar. Þar komu strax fram hindranir því erfitt reyndist að finna 
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upplýsingar um bæði starfsmenn og nefndarmenn. Það var þó sérstaklega erfitt að nálgast 

nefndarmenn og því er ekki hægt að fullyrða að spurningakannanirnar hafi borist öllum í 

þýðinu. Sömu hindranir komu í ljós þegar byrjað var að leita eftir viðmælendum. 

Það var einnig veikleiki á rannsókninni að upplýsingar sem hægt var að nálgast voru 

misjafnlega mikið uppfærðar. Þegar kom að framsalssamningunum var erfitt að staðfesta að 

þeir samningar sem voru inni á vefsíðu Barnaverndarstofu, þaðan sem þeir voru sóttir, væru 

sú útgáfa sem unnið væri eftir. Sárafá sveitarfélög á landinu voru með samningana á sínum 

vefsíðum svo hægt væri að staðfesta hvaða samningar væru í gildi.  

Þegar spurningakannanir eru gerðar þarf að huga vel að því hvernig spurningar eru 

orðaðar, röðun spurninga og lengd spurningalista (Fowler jr., 2014). Það mætti telja það til 

styrkleika hér að enginn þátttakandi hafði samband vegna þess að kannanirnar þættu of langar 

eða að það væri erfitt að skilja spurningarnar. Það getur bent til að kannanirnar hafi þótt 

hæfilega langar og spurningarnar hafi mælt það sem þeim var ætlað að mæla. Það er hins 

vegar veikleiki hversu fáir svöruðu könnununum. 

Viðtöl eins og tekin voru í þessari rannsókn hafa þann styrkleika að gefa rannsakanda dýpri 

sýn og skilning á því efni sem á að rannsaka (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Í þessari 

rannsókn gafst því tækifæri til að spyrja starfsmenn barnaverndarnefnda og nefndarmenn 

beint út í sambandið og kafa dýpra í sambandið en spurningakönnun leyfir. Einnig gafst 

tækifæri til að tala við starfsmenn ríkisins sem ekki voru hluti af spurningakönnunum. 

Veikleikarnir eru aftur á móti þeir að viðtölin eru tímafrek og það er ekki hægt að tala við 

marga einstaklinga. 

Það að hafa blandað aðferðum er einn af styrkleikum þessarar rannsóknar. Niðurstöður 

hér sýna fram á hversu mikilvægt það er að blanda saman aðferðum, kafa dýpra og horfa 

gagnrýnið á þau gögn sem fyrir liggja þegar byrjað er að rannsaka efni sem ekki hefur verið 

rannsakað áður. Ef eitthvað af þessum gögnum hefði verið sleppt hefðu niðurstöðurnar ekki 

verið þær sömu. En á sama tíma þarf að afla meiri og jafnvel fleiri og fjölbreyttari gagna til að 

fá enn skýrari mynd af sambandi barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra. 

9.4 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar í þessari rannsókn voru tvær: 

1. Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt á regluverki? 
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2. Er samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra byggt á trausti?  

Til að svara þeim þarf að taka saman niðurstöður úr öllum aðferðunum og skoða þær í 

samhengi við hver aðra. Engin ein aðferð getur svarað spurningunum án hinna. 

Lög og reglugerðir eru fyrirferðamikil í barnaverndarkerfinu. Það var áberandi í bæði 

svörum þátttakenda í spurningakönnununum sem og viðmælenda í viðtölum að það er 

nauðsynlegt. En traust er það líka. Klassíska umboðskenningin (Davis, Schoorman og 

Donaldson, 1997; Droege, 2009) gerir ráð fyrir að regluverk sé ofar trausti og er fyrri 

rannsóknarspurningin fremur byggð á henni. Þegar lög og reglugerðir eru skoðaðar í samhengi 

við svör þátttakenda, hvort sem er í spurningakönnununum eða viðtölum, er svarið við þessari 

spurningu já, sambandið er byggt á regluverki. Það er lagarammi í kringum sambandið og 

framsalssamningarnir í raun tryggja það regluverk enn frekar. Í spurningakönnununum voru 

þátttakendur beðnir að svara hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingu um að skýrt 

regluverk væri nauðsynlegt varðandi störf barnaverndarnefndar. Mikill meirihluti þáttakenda 

voru sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu. Í viðtölunum var spurt út í mikilvægi 

regluverks og var þessi afstaða ítrekuð þar. Þar að auki var þemað verklag mjög áberandi þar 

sem viðmælendur ræddu oft um það regluverk sem stjórnaði vinnu þeirra. 

 Í klassísku umboðskenningunni (Davis, Schoorman og Donaldson, 1997) er mikið lagt upp 

úr eftirliti þess sem framselur vald sitt með þeim sem fær það en niðurstöður hér benda ekki 

til þess að barnaverndarnefnd hafi mikið eftirlit með starfsmönnum sínum. Þær umræður sem 

komu upp í viðtölum um eftirlit tengdust meira Barnaverndarstofu og eftirlitshlutverki hennar. 

Barnaverndarnefndir voru samkvæmt viðmælendum annað hvort í hlutverki dómstóls eða að 

taka ákvörðun út frá vinnu starfsmanna sem nutu fulls trausts. 

Seinni rannsóknarspurningin var byggð á kenningunni um góða ráðsmennsku (Davis, 

Schoorman og Donaldson, 1997) þar sem traust spilar stóran þátt. Til að svara þessari 

spurningu var horft á hvernig þeir starfsmenn nefnda sem rætt var við töluðu um 

nefndarmenn og öfugt. Þá voru svör við spurningum í spurningakönnunum borin saman við 

viðtölin. Bæði starfsmenn og nefndarmenn lögðu mikið upp úr því í viðtölunum að það yrði að 

vera traust á milli nefndar og starfsmanna. Annars gengi samstarfið hreinlega ekki upp. 

Niðurstöður úr spurningakönnununum benda þó samt til að traustið sé ekki jafn mikið og 

viðtölin gáfu til kynna. Bæði þegar spurt er um hversu málefnaleg barnaverndarnefndin sé í 

ákvarðanatöku og þegar spurt var um mikilvægi trausts yfir regluverki koma fram vísbendingar 
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um að traustið sé ekki fullkomið. Nefndarmenn virtust frekar treysta starfsmönnum sínum en 

starfsmenn virtust ekki treysta nefndum jafn óhikað. Það er þó ekki hægt að svara 

spurningunni öðruvísi en játandi, samband barnaverndarnefnda og starfsmanna hennar er 

byggt á trausti. Það er þó gert með þeim fyrirvara að samkvæmt viðmælendum og þeim 

gögnum sem var safnað í þessari rannsókn þá byggist traustið mikið á því regluverki sem 

umlykur sambandið.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna glöggt hversu flókið samband barnaverndarnefnda 

og starfsmanna þeirra er. Það þarf að ríkja traust en á sama tíma starfa þau í stífum ramma 

sem er settur í lögum og reglugerðum. Traustið á milli nefndarmanna og starfsmanna þarf að 

mynda reglulega en starfsmenn geta átt von á því að fá nýja nefndarmenn á að minnsta kosti 

fjögurra ára fresti, ef ekki oftar. Í viðtölunum kom það reglulega fram undir hversu miklu álagi 

starfsmenn eru og var það nefnt sem ein skýring á álaginu hversu mörgum og þungum málum 

þeir sinna. Það kom einnig fram að með þróun starfs í barnavernd og félagsþjónustu almennt 

er að krafa um samstarf við ýmsar stofnanir og kerfi í kringum fjölskyldur er sífellt að aukast. 

Þar með aukast kröfur á starfsmenn sem aftur leiðir til meira álags. Nefndarmenn sem rætt 

var við sýndu þessu mikinn skilning en gátu lítið gert til að létta álagið. 

Ef þessi rannsókn verður gerð aftur má vinna á veikleikum hennar. Til dæmis mætti taka 

opin viðtöl við fleiri þátttakendur en var gert hér. Það varð ljóst í þeim viðtölum sem voru tekin 

hér að framkvæmd barnaverndarstarfs er ekki að fullu samræmd á milli svæða og að þátttaka 

barnaverndarnefnda í daglegu starfi er misjöfn. Það gerir túlkun á gögnunum flókna þar sem 

framsalssamningarnir sem voru greindir voru flestir mjög líkir. Það kom því fram ákveðið 

misræmi á milli fyrirliggjandi gagna og upplýsinga sem komu fram í viðtölunum. Niðurstöður 

spurningakannananna gáfu svo vísbendingar um að raunveruleikinn væri ekki jafn klipptur og 

skorinn og barnaverndarlög nr. 80/2002 gefa í skyn. Til dæmis að barnaverndarnefndir ráði 

starfsfólk til sín. Viðtölin staðfestu þetta svo enn frekar og raunveruleikinn í 

barnaverndarkerfinu virkaði flóknari fyrir vikið.  

Þegar horft er á framkvæmd spurningakannananna þyrfti að athuga betur aðgengi að 

nefndarmönnum og hvernig má nálgast þá. Svörun hér var lág og til að fá betri gögn til að 

vinna með þarf reyna að ná betri svörun. Til þess þarf að fá staðfestan og uppfærðan lista yfir 

þá sem sitja í barnaverndarnefndum landsins, hvernig á að nálgast þá og hafa beint samband 

við alla. Það ætti einnig að hafa beint samband við alla starfsmenn og þyrfti þá að fá staðfestan 
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lista yfir þá. Það er hins vegar til eftirtektar hversu erfitt það er að nálgast staðfestar 

upplýsingar um nefndarmenn. Listinn sem var inn á vefsíðu Barnaverndarstofu var ekki alltaf 

réttur og ítrekað kom það upp að barnaverndarnefnd var ekki tekin fram á vefsíðum 

sveitarfélaga, hvað þá hverjir ættu sæti í henni. Það kom sérstaklega á óvart þegar haft var 

samband beint við sveitarfélög símleiðis og óskað eftir upplýsingum um nefndarmenn að þá 

var þeirri beiðni hafnað. Það virðist sem barnaverndarnefndarmenn njóti sérstakrar verndar 

hjá sumum sveitarfélögum landsins, þrátt fyrir að þetta sé opinber nefnd. Hvort þetta sé 

viðtæk venja eða eingöngu fá sveitarfélög sem hafa þennan háttinn á þá er þetta eittthvað 

sem þyrfti að athuga betur. 

Þegar niðurstöður í einstaka spurningum eru skoðaðar er vert að benda sérstaklega á 

nokkrar spurningar. Fyrst ber að nefna spurninguna um hversu málefnaleg barnaverndarnefnd 

væri í ákvarðanatöku sinni. Nefndarmenn töldu hana í meirihluta tilfella mjög málefnalega en 

um helmingur starfsmanna taldi hana málefnalega. Þegar spurt var um traust til vinnubragða 

nefndarmanna eða starfsmanna barnaverndar kom einnig í ljós svipað munstur. Nefndarmenn 

báru meira traust til vinnubragða starfsmanna en starfsmenn til vinnubragða nefndarmanna 

þó svörin hafi ekki gefið til kynna að lítið traust væri þar á milli. Nefndarmenn og starfsmenn 

barnaverndarnefnda voru með nokkuð ólíka skoðun á því hvort pólitískar sveiflur hefðu áhrif 

á barnaverndarnefndina. Starfsmenn voru frekar sammála því en nefndarmenn frekar 

ósammála. Þetta er efni sem mætti kafa dýpra í með nýrri rannsókn. 

9.5 Tillögur 

Út frá þeim niðurstöðum sem fengust með rannsókninni þá verður komið með tillögur um 

úrbætur í málaflokknum. Til að byrja með þyrfti að uppfæra lagatextann í 14. grein 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 og hafa hann í samræmi við þann veruleika sem er í dag. Það er 

að engin barnaverndarnefnd ræður sér starfslið sjálf né var nokkurn tímann minnst á að hún 

gerði sérstakan samning við stofnanir um starfslið. Í ljósi þess að í mörg ár hefur hitinn og 

þunginn af vinnslu barnaverndarmála í landinu legið á starfsmönnum nefndarinnar er kominn 

tími á að þeir hafi sinn sess í lögunum. Á sama tíma þarf að skilgreina skyldur þeirra og setja 

inn menntunarkröfur og hæfniskröfur. Til að gera vinnuumhverfið betra fyrir starfsmenn og í 

samræmi við óskir þeirra þarf að setja viðmið um hversu mörg mál, út frá þyngd þeirra og 

kröfum um samskipti, hver starfsmaður má sinna í einu. Með því mætti bæta vinnuumhverfi 

starfsmanna á sama tíma og vinnsla hvers máls fengi meiri athygli starfsmannsins sem myndi 
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bæta barnaverndastarf í landinu. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar þá er 

samband barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra bæði byggt á traust og regluverki. Það 

ætti því að hafa jákvæð áhrif á sambandið að hafa regluverkið skýrt og í samræmi við 

raunveruleikann. Traustið virðist einnig vera mikið til byggt á þessu regluverki og þar með ættu 

jákvæðu áhrifin að ná þangað líka. 

Reglugerðir í málaflokknum eru sumar orðnar úreltar og þarfnast nauðsynlegrar 

endurskoðunar. Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995 hefur ekki verið uppfærð 

síðan árið 1995. Í henni er vísað í lög sem eru fallin úr gildi og hefur hlutverk stofnunarinnar 

þróast töluvert á því 21 ári síðan reglugerðin var sett. Það sama má segja um reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. Þó hún sé nýrri þá er kominn tími á að 

uppfæra hana eftir 12 ár. Þetta kemur inn á samband barnaverndarnefnda og starfsmanna 

þeirra að því leiti hversu mikilvægt regluverk er í sambandinu. Þessar reglugerðir hafa áhrif, 

þó mismikil, á starf barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra. 

Í samtölum við viðmælendur var komið inn á þær umræður að breyta ætti 

barnaverndarkerfinu og jafnvel sameina þau lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 til að búa til eina heildstæða fjölskyldulöggjöf. Þessi nýja löggjöf er þó ekki komin 

fram né frumvarp að slíkri. Sú vinna þarf að gerast með aðkomu sérfræðinga úr 

barnaverndarkerfinu á öllum stigum. Ef Íslandi á að takast að koma á enn betra, skilvirkara og 

vandaðra barnaverndarkerfi þá þarf að hafa samráð við alla sem koma að einhverju leyti að 

því. Kerfið þarf að vera opnara fyrir því að fá gagnrýni á sig, laga sig að þeirri gagnrýni og 

viðurkenna mistök. Það þarf ekki, og ætti jafnvel ekki, að gerast í fjölmiðlum en það þarf að 

gerast þar sem það skiptir máli, innan stofnana þar sem breytingar geta átt sér stað.  

Eftirlit með málaflokknum verður að komast í betra horf. Bæði hvað varðar eftirlit með 

barnaverndarnefndum, starfsmönnum þeirra sem og Barnaverndarstofu. Þá eru ótalin öll 

úrræðin sem einnig þarf að hafa eftirlit með. Engin stofnun, engin nefnd né starfsmenn sem 

vinna með jafn viðkvæm mál og barnaverndarmál á að fá að starfa án óháðs og öflugs eftirlits.  

Það þarf að efla ráðgjafarþjónustu við starfsmenn sem vinna að flóknum málum og njóta 

þess ekki að vera umkringdir öðrum fagmönnum. Til að hvert mál fái sem besta úrlausn þarf 

starfsmaður að geta rætt mögulegar leiðir við aðra en sjálfan sig. Þannig næst betri árangur 

og þannig græðir fjölskyldan og barnið sem unnið er með einna mest. 
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10 Lokaorð 

Þessi rannsókn hefur verið mjög gefandi og áhugaverð. Rannsóknarvinnan sjálf var krefjandi 

og gaf mér nýja innsýn inn í barnaverndarstarf á Íslandi. Það er margt fleira sem er áhugavert 

að skoða og eru fleiri rannsóknir sem hægt er að gera út frá þessum niðurstöðum. Ég vona að 

fleiri hafi áhuga á að vinna að rannsóknum í þessum málaflokki, það er stjórnsýslu í 

barnavernd. Það er þarft að skoða þann hluta líka, ekki bara einstaklinga sem vinna í 

barnavernd og barnaverndarmál. Því ef vinnuumhverfi á að lagast og vinnuáalag að minnka þá 

þarf að skoða grunninn sem starfið byggist á, það er lögin og reglugerðirnar út frá sjónarhorni 

þeirra sem þar starfa. 

Viðmælendurnir sem ég talaði við voru allir áhugasamir og faglegir í tali. Ég taldi mig mjög 

heppna að fá góða viðmælendur sem gáfu mér góðar upplýsingar sem nýttust mér mikið. Ég 

varð líka vör við áhuga á rannsókninni minni í óformlegum viðræðum við fólk sem starfar við 

barnavernd á meðan rannsóknin stóð yfir. Það sýndi að það er áhugi fyrir því að skoða 

stjórnsýsluna í barnavernd líka. 

Þegar ég var að safna gögnum fyrir þessa rannsókn rakst ég á hindranir við að nálgast 

þátttakendur. Það var ákveðin opinberun fyrir mér hversu erfitt það var að nálgast 

þátttakendur og bitnaði það á niðurstöðunum. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því hversu 

erfitt er að nálgast upplýsingar um nefndarmenn í barnaverndarnefndum. Rannsakendur eiga 

ekki að þurfa afla sérstakra leyfa eða fá sérstaka lista hjá stofnunum til að nálgast nöfn 

nefndarmanna í opinberri nefnd. 

Þetta hefur verið fræðandi, skemmtilegt og krefjandi. Markmið mitt var að auka við 

þekkingu í málaflokknum og ég vona að það hafi tekist með þessum niðurstöðum. 

 

 

 

____________________________________ 

Katrín Ósk Guðmundsdóttir Busk
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Viðauki 1 

Spurningalisti til nefndarfulltrúa í barnaverndarnefndum 

 

1. Hversu fjölmennu svæði þjónar barnaverndarnefndin sem þú situr í? 

a. 1-1.500 íbúar 

b. 1.501-3.000 íbúar 

c. 3.001-6.000 íbúar 

d. 6.001-10.000 íbúar 

e. 10.001- 20.000 íbúar 

f. 20.000-50.000 íbúar 

g. 50.001 íbúi eða fleiri 

 

2. Sinnir nefndin verkefnum samkvæmt öðrum lögum en barnaverndarlögum, til 

dæmis lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga? 

a. Já 

b. Nei 

Ef já, vinsamlega tilgreinið hvaða lögum. Hér er ekki átt við stjórnsýslulög.  

  

3. Situr lögfræðingur í barnaverndarnefndinni? 

a. Já 

b. Nei 

 

4. Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að hafa lögfræðing í nefndinni? 

a. Mjög miklu máli 

b. Miklu máli 

c. Í meðallagi 

d. Litlu máli 

e. Mjög litlu máli 
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5. Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að þeir sem sitji í barnaverndarnefnd 

hafi þekkingu á málefnum barna? 

a. Mjög miklu máli 

b. Miklu máli 

c. Í meðallagi 

d. Litlu máli 

e. Mjög litlu máli 

 

6. Hvenær voru reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála hjá 
starfsmönnun nefndarinnar (framsalssamningar) síðast endurskoðaðar? 

  Veit ekki 

  Fyrr 

  2006 

  2007 

  2008 

  2009 

  2010 

  2011 

  2012 

  2013 

  2014  

 

7. Hversu málefnaleg finnst þér barnaverndarnefndin vera í ákvarðanatöku með 

hliðsjón af lögum og reglum í barnavernd? 

a. Mjög málefnaleg 

b. Málefnaleg 

c. Í meðallagi 

d. Ómálefnaleg 

e. Mjög ómálefnaleg 
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8. Hversu mikið traust berð þú til vinnubragða starfsmanna barnaverndarnefndar við 

vinnslu og meðferð barnaverndarmála?   

 Hér er átt við í heild innan stofnunar, ekki einstaka starfsmenn. 
 

a. Mjög mikið traust 

b. Mikið traust 

c. Í meðallagi 

d. Lítið traust 

e. Mjög lítið traust 

 

9. Hver er næsti yfirmaður starfsmanna barnaverndarnefndar á þínu svæði? 

 Hægt er að velja fleiri en einn valmöguleika 

a. Barnaverndarnefnd 

b. Sveitarstjórn 

c. Framkvæmdarstjóri stofnunar 

d. Aðrir (Vinsamlegast tilgreinið):_______________ 

 

10. Að þínu mati, hversu stórt hlutfall af barnaverndarmálum, sem koma til meðferðar á 

svæðinu sem nefndin þín sinnir, koma til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd? 

 Þá er átt við hvort sem er til ákvarðanatöku eða til umfjöllunar. 

a. 1-25% 

b. 26-50% 

c. 51-75% 

d. 76-100% 

 

11. Hvaða aðilar koma að stefnumótun í málefnum barnaverndar í sveitarfélaginu? 

      Merkja má við fleiri en einn valmöguleika 

a. Barnaverndarnefnd 

b. Starfsmaður/menn barnaverndar 

c. Sveitarstjórn 

d. Aðrir (Vinsamlegast tilgreinið):_____________ 
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12. Hver er afstaða þín varðandi það fyrirkomulag að það séu pólitískt kjörnir fulltrúar 

sem setjast í barnaverndarnefnd? 

a. Mjög sammála fyrirkomulaginu 

b. Sammála fyrirkomulaginu 

c. Hvorki sammála né ósammála fyrirkomulaginu 

d. Ósammála fyrirkomulaginu 

e. Mjög ósammála fyrirkomulaginu 

 

13. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

 Pólitískar sveiflur, til dæmis meirihlutaskipti í sveitarstjórn, hafa áhrif á 

 barnaverndarnefnd. 

 Hér er bæði átt við nefndarsetu og andrúmsloft á nefndarfundum. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

14. Verður þú fyrir áhrifum frá samfélaginu í tengslum við setu þína í barnaverndarnefnd? 

a. Já 

b. Nei 

 

15. Hefur þú leitað eftir ráðgjöf til Barnaverndarstofu vegna barnaverndarmáls? 

a. Já 

b. Nei 

 

16. Telur þú að starfsmenn barnaverndarnefndar á þínu svæði hafi leitað til 

Barnaverndarstofu eftir ráðgjöf vegna barnaverndarmála? 

a. Já 

b. Nei 
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17. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

  Skýrt regluverk er nauðsynlegt varðandi störf barnaverndarnefndar og   
 starfsmanna hennar. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

18. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

 Störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar eiga að byggjast á trausti fremur 
 en regluverki. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

Hér koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn. 

19. Af hvað kyni ert þú? 

a. Kona 

b. Karl 

c. Annað/Ótilgreint 

 

20. Hversu gamall/gömul ert þú? 

  Vinsamlegast svaraðu í heilum árum. 

          ______ ára 
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21. Hversu lengi hefur þú setið í barnaverndarnefnd á Íslandi? 

a. Fyrsta kjörtímabilið 

b. Annað kjörtímabilið 

c. Þriðja kjörtímabilið 

d. Fjórða kjörtímabilið 

e. Lengur en fjögur kjörtímabil 

 

22. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

 Vinsamlegast merktu við hæstu gráðu sem þú hefur lokið. 

a. Meistaragráðu eða hærra frá háskóla 

b. Grunngráðu frá háskóla 

c. Stúdentspróf 

d. Iðnmenntun eða önnur starfsréttindi á framhaldsskólastigi 

e. Grunnskólapróf 

f. Annað (Vinsamlegast tilgreinið):________________ 

   

23. Hver er ástæðan fyrir því að þú situr í barnaverndarnefnd? 

  Merkja má við fleiri en einn valkost. 

a. Ég gaf kost á mér til setu í barnaverndarnefnd 

b. Óskað var eftir því við mig að ég tæki sæti í nefndinni fyrir hönd 

stjórnmálaflokks 

c. Óskað var eftir því við mig að ég tæki sæti í nefndinni vegna þekkingar minnar 

á barnavernd 

d. Þar sem ég hef setið áður í barnaverndarnefnd var óskað eftir því við mig að 

ég héldi áfram setu í barnaverndarnefnd 

e. Annað (Vinsamlegast tilgreinið): __________________________ 
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Viðauki 2 

Spurningalisti til starfsmanna barnaverndarnefnda 

 

1. Hversu fjölmennu svæði þjónar barnaverndarnefndin sem þú starfar fyrir? 

a. 1-1.500 íbúar 

b. 1.501-3.000 íbúar 

c. 3.001-6.000 íbúar 

d. 6.001-10.000 íbúar 

e. 10.001- 20.000 íbúar 

f. 20.000-50.000 íbúar 

g. 50.001 íbúi eða fleiri 

 

2. Vinnur þú samkvæmt öðrum lögum en barnaverndarlögum, til dæmis lögum um 

félagsþjónustu? 

a. Já 

b. Nei 

Ef já, vinsamlegast tilgreinið hvaða lögum. Hér er ekki átt við stjórnsýslulög. 

 

3. Situr lögfræðingur í barnaverndarnefndinni? 

a. Já 

b. Nei 

 

4. Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að hafa lögfræðing í nefndinni? 

a. Mjög miklu máli 

b. Miklu máli 

c. Í meðallagi 

d. Litlu máli 

e. Mjög litlu máli 
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5. Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að þeir sem sitji í barnaverndarnefnd 

hafi þekkingu á málefnum barna? 

a. Mjög miklu máli 

b. Miklu máli 

c. Í meðallagi 

d. Litlu máli 

e. Mjög litlu máli 

 

6. Hvenær voru reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála hjá 

starfsmönnun nefndarinnar (framsalssamningar) síðast endurskoðaðar? 

  Veit ekki 

  Fyrr 

  2006 

  2007 

  2008 

  2009 

  2010 

  2011 

  2012 

  2013 

  2014 

 

7. Hversu málefnaleg finnst þér barnaverndarnefndin vera í ákvarðanatöku með 

hliðsjón af lögum og reglum í barnavernd? 

a. Mjög málefnaleg 

b. Málefnaleg 

c. Í meðallagi 

d. Ómálefnaleg 

e. Mjög ómálefnaleg 
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8. Hversu mikið traust berð þú til vinnubragða í barnaverndarnefnd þegar kemur að 

ákvarðanatöku í barnaverndarmálum? 

 Hér er átt við nefndina í heild, ekki einstaka fulltrúa. 

a. Mjög mikið traust 

b. Mikið traust 

c. Í meðallagi 

d. Lítið traust 

e. Mjög lítið traust 

 

9. Hver er næsti yfirmaður starfsmanna barnaverndarnefndar á þínu svæði? 

       Hægt er að velja fleiri en einn valmöguleika. 

a. Barnaverndarnefnd 

b. Sveitarstjórn 

c. Forstjóri stofnunar/ Félagsmálastjóri 

d. Aðrir (Vinsamlegast tilgreinið) 

 

10. Að þínu mati, hversu stórt hlutfall af barnaverndarmálum, sem koma til meðferðar á 

svæðinu sem nefndin þín sinnir, koma til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd? 

Þá er átt við hvort sem er til ákvarðanatöku eða til umfjöllunar. 

a. 1-25% 

b. 26-50% 

c. 51-75% 

d. 76-100% 

  

11. Hvaða aðilar koma að stefnumótun í málefnum barnaverndar í sveitarfélaginu? 

Merkja má við fleiri en einn valmöguleika 

a. Barnaverndarnefnd 

b. Starfsmaður/menn barnaverndar 

c. Sveitarstjórn 

d. Aðrir (Vinsamlegast tilgreinið) 
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12. Hver er afstaða þín varðandi það fyrirkomulag að það séu pólitískt kjörnir fulltrúar 

sem setjast í barnaverndarnefnd? 

a. Mjög sammála fyrirkomulaginu 

b. Sammála fyrirkomulaginu 

c. Hvorki sammála né ósammála fyrirkomulaginu 

d. Ósammála fyrirkomulaginu 

e. Mjög ósammála fyrirkomulaginu 

 

13. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

Pólitískar sveiflur, til dæmis meirihlutaskipti í sveitarstjórn, hafa áhrif á 

barnaverndarnefnd. 

Hér er bæði átt við nefndarsetu og andrúmsloft á nefndarfundum. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

14. Verður þú fyrir áhrifum frá samfélaginu í tengslum við starf þitt í barnavernd? 

a. Já 

b. Nei 

 

15. Hefur þú leitað eftir ráðgjöf til Barnaverndarstofu vegna barnaverndarmáls? 

a. Já 

b. Nei 

 

16. Telur þú að nefndarfulltrúar barnaverndarnefndar á þínu svæði hafi leitað til 

Barnaverndarstofu eftir ráðgjöf vegna barnaverndarmála? 

a. Já 

b. Nei 
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17. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

 Skýrt regluverk er nauðsynlegt varðandi störf barnaverndarnefndar og starfsmanna 
hennar. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

18. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: 

Störf barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar eiga að byggjast á trausti fremur en 

regluverki. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

Hér koma svo nokkrar spurningar um bakgrunn þinn. 

19. Af hvaða kyni ertu þú? 

a. Kona 

b. Karl 

c. Annað/Ótilgreint 

 

20. Hversu lengi hefur þú starfað fyrir barnaverndarnefnd á starfsferli þínum? 

 Vinsamlegast svaraðu í heilum árum. 

 _____ ár 

 

21. Hversu gamall/gömul ert þú? 

 Vinsamlegast svaraðu í heilum árum. 

  ______ ára 
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22. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

 Vinsamlegast merktu við hæstu gráðu sem þú hefur lokið. 

a. Meistaragráðu eða hærra frá háskóla 

b. Grunngráðu frá háskóla 

c. Stúdentspróf 

d. Iðnmenntun eða önnur starfsréttindi á framhaldsskólastigi 

e. Grunnskólapróf 

f. Annað (Vinsamlegast tilgreinið):________________ 
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Viðauki 3 

Sveitarfélag:_________________ 
  

Hvenær var samningurinn gerður?   

Hefur hann verið endurnýjaður?   

Er verklag starfsmanna útlistað?   

Er tekið fram hver er yfirmaður 

starfsmanna?   

Er tekið fram hvaða vald er framselt?   

Er tekið fram í hvaða atvikum á að fara 

með mál fyrir nefnd til úrskurðar?   

Er tekið fram í hvaða atvikum á að 

kynna mál fyrir nefnd?   

Eru fleiri upplýsingar? (Hvaða?)   
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Viðauki 4 

Leyfisbréf fyrir rannsókn 

 

Með undirskrift minni samþykki ég að taka þátt í rannsókn á sambandi barnaverndarnefnda 

og starfsmanna þeirra. Rannsakandi er Katrín Ósk Guðmundsdóttir Busk, nemandi við Háskóla 

Íslands og leiðbeinandi hennar er Anni G. Haugen, lektor við Háskóla Íslands. 

Rannsóknarspurningarnar sem unnið er með eru tvær: Er samband barnaverndarnefndar og 

starfsmanna hennar byggt á regluverki? Er samband barnaverndarnefndar og starfsmanna 

hennar byggt á trausti? Til að svara þessum spurningum er notað við kenningar úr stjórnsýslu 

og stjórnun. Markmið rannsóknarinnar er að skilja betur samband barnaverndarnefnda og 

starfsmanna þeirra og hvað það er sem skilgreinir það samband. Niðurstöður úr rannsókninni 

verða notaðar í meistararitgerð minni en einnig mögulega í tímaritsgreinum, kynningum á 

rannsókninni og í efni til stefnumótunar. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 Rannsóknin samanstendur af spurningakönnun og eigindlegum aðferðum. Hluti af 

eigindlegu aðferðunum er að taka opin viðtöl við bæði nefndarmenn í barnaverndarnefndum 

og starfsmenn nefnda. Í þessari rannsókn er ekki greitt fyrir viðtöl né veitt nein þóknun fyrir 

þau. 

 

Með undirskrift minni staðfesti ég að ég hafi fengið upplýsingar um að nafnleysi mitt verið virt 

við úrvinnslu gagna og birtingu á niðurstöðum. Einnig hef ég fengið upplýsingar að mér sé 

frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem er í rannsókninni og hverjir hafi aðgang að gögnum 

sem verða til. 

 

Dags. ____________                    Undirskrift _______________________________ 

 

Ef óskað er frekari upplýsinga um rannsóknina er hægt að hafa samband við rannsakanda, 

Katrín Ósk Guðmundsdóttir Busk, í gegnum tölvupóst, kog18@hi.is, eða í síma 866-8403. 

Einnig er hægt að hafa samband við leiðbeinanda, Anni G. Haugen í gegnum tölvupóst, 

annihaug@hi.is. 


