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Útdráttur 

Í 23. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um virðingu fyrir 

heimili og fjölskyldu. Þar er kveðið á um að aðildarríkin skuli tryggja rétt fatlaðs fólks í 

öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og samböndum, á sama 

hátt og gildir um aðra. Með samningnum eru jákvæðar skyldur lagðar á aðildarríki um að 

styðja fatlaða foreldra í foreldrahlutverki sínu en jákvæðar skyldur í tengslum við réttinn til 

fjölskyldulífs eru einnig lagðar á íslenska ríkið með samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins og mannréttindasáttmála Evrópu. Í íslenskum lögum og venjum er ekki ljóst 

hvernig ríkið uppfyllir jákvæðu skyldur sínar samkvæmt alþjóðlegum 

mannréttindasamningum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvernig réttur seinfærra foreldra til forsjár 

barna sinna er virtur hér á landi. Í fyrsta lagi verður réttur fatlaðs fólks til fjölskyldulífs 

skoðaður í alþjóðalögum og íslenskum lögum. Leitast verður eftir því að svara hvort íslensk 

löggjöf tryggi rétt fatlaðs fólks til stuðnings í foreldrahlutverki sínu, eins og kveðið er á um í 

mannréttindasamningum. Í öðru lagi eru forsjármál seinfærra foreldra fyrir Hæstarétti skoðuð 

með það í huga að athuga hvort og hvernig réttur seinfærra foreldra er virtur og hvað mætti 

gera öðruvísi svo betur sé staðið við mannréttindalegar skuldbindingar ríkisins. Að lokum eru 

tillögur til úrbóta settar fram. 
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Formáli 

Nú lýkur tíma mínum hjá lagadeild Háskóla Íslands en verkefni þetta er unnið til 

meistaragráðu í lögfræði. Verkefnið tók lengri tíma en lagt var upp með í byrjun en skrif 

hófust haustið 2016 og verður einkennilegt að hefja aftur líf þar sem ritgerðarskrif eru ekki 

aðal umhugsunarefnið. Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Brynhildi G. 

Flóvenz, innilega fyrir alla þá aðstoð og ómældu þolinmæði sem hún sýndi mér. Ég vil einnig 

þakka Maríu Grétu Guðjónsdóttur kærlega fyrir að lesa yfir bæði BA-ritgerð mína og nú 

mastersverkefnið en hún hefur einstakt lag á að róa taugar og hvetja mann áfram. Mínum 

Kristni Páli Teitssyni þakka ég svo sérstaklega fyrir að hafa óbilandi trú á mér og hvetja mig 

áfram út í rauðan dauðann. Það er erfitt að lýsa því hversu þakklát ég er fyrir það. Ég vil 

einnig þakka foreldrum mínum, Frosta Bergmann Eiðssyni og Sólveigu Haraldsdóttur fyrir 

frábæra hjálp. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, tengda-fjölskyldu, vinum og 

vinkonum en án þeirra hefði lífið í lagadeildinni ekki verið svona gott. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur hugtakið fötlun þróast mikið. Þróunin fer frá því að fötlun sé 

skilgreind læknisfræðilega, þar sem rót vandans liggur í fötluninni sjálfri og lausnin er 

meðhöndlun eða jafnvel lækning, í það að fötlun sé skilgreind samfélagslega, þar sem hún 

verður til í samspili skerðinga einstaklingsins og hindrana samfélagsins og lausnin felist í því 

að aðlaga umhverfið svo það komi til móts við þessar hindranir. Hlutverk samfélagsins sé að 

tryggja öllu fólki mannréttindi og grundvallarfrelsi, fötluðu og ófötluðu. Við þessarri nýju 

mannréttindanálgun á stöðu fatlaðs fólks var brugðist við með alþjóðasamningi um réttindi 

fatlaðs fólks, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
1
 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York 13. desember 2006 og hefur verið 

undirritaður af 161 ríki
2
. Markmið samningsins, samkvæmt 4. gr., er að stuðla að, verja og 

tryggja að allt fatlað fólk njóti til fulls og að jöfnu allra mannréttinda og mannfrelsis og að 

stuðla að virðingu fyrir eðlislægri reisn þess. Samningurinn markaði tímamót í réttindum 

fólks með fötlun á mörgum sviðum þ.á.m. á sviði fjölskylduréttar.  

Í 23. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um 

virðingu fyrir heimili og fjölskyldu. Þar er kveðið á um að aðildarríkin skuli tryggja rétt 

fatlaðs fólks í öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og 

samböndum, á sama hátt og gildir um aðra. Fjallað er um rétt fatlaðs fólks til ættleiðinga, rétt 

fatlaðra barna, að barn sé ekki tekið frá foreldrum sínum gegn þeirra vilja nema að 

uppfylltum skilyrðum og að ekki megi gera slíkt eingöngu vegna fötlunar barns, annars 

foreldris eða beggja. Aðildarríki skuli reyna að halda fjölskyldum saman og að það sé aðeins 

lokaúrræði að aðskilja barn frá fjölskyldu sinni. Auk samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólk gilda um foreldra með fötlun aðrir mannréttindasáttmálar þar á meðal 

mannréttindasáttmáli Evrópu og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

Á Íslandi eru ákvæði í lögum um málefni fatlaðs fólks, lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, barnalögum og barnaverndarlögum sem snerta fatlað fólk og stuðning við börn 

og foreldra. Þann 1. október 2018 taka í gildi lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018 og falla þá lög um málefni fatlaðs fólks úr gildi. Með gildistöku 

laganna verður í fyrsta sinn minnst á fatlaða foreldra í íslenskum lögum.  

                                                 
1
 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir:: „Mannréttindi, 

fötlun og fjölskyldulíf“, bls. 375.  
2
 Miðað við fjölda undirritana þann 5. september 2018. 
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Í forsjármálum þarf að vega og meta réttindi foreldra með hagsmunum barnanna, sem 

ávallt eiga að vera í forgangi. Því verða réttindi barnsins samkvæmt íslenskum lögum og 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins einnig skoðuð. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvernig réttur seinfærra foreldra til forsjár 

barna sinna er virtur hér á landi. Í fyrsta lagi verður réttur fatlaðs fólks til fjölskyldulífs 

skoðaður í alþjóðalögum og íslenskum lögum. Leitast verður eftir því að svara hvort íslensk 

löggjöf tryggi rétt fatlaðs fólks til stuðnings í foreldrahlutverki sínu, eins og kveðið er á um í 

mannréttindasamningum. Í öðru lagi eru forsjármál seinfærra foreldra fyrir Hæstarétti skoðuð 

með það í huga að athuga hvort og hvernig réttur seinfærra foreldra er virtur og hvað mætti 

gera öðruvísi svo betur sé staðið við mannréttindalegar skuldbindingar ríkisins. Að lokum eru 

tillögur til úrbóta settar fram. 

2 Réttur fatlaðs fólks til fjölskyldulífs 

2.1 Almennt 

Rétturinn til fjölskyldulífs er talinn til grundvallarmannréttinda hvers manns og víða er fjallað 

um hann í alþjóðasamningum og íslenskum rétti. Finna má réttinn í 71. gr. stjórnskipunarlaga 

nr. 97/1995 en lagagreinin tekur hliðsjón af 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
3
 Rétturinn 

fellst meðal annars í rétti fjölskyldunnar til þess að vera saman og þ.á.m. rétti foreldra að fara 

með forsjá barna sinna og annast uppeldi þeirra án afskipta stjórnvalda eða annarra. Einnig 

felst í réttinum til fjölskyldulífs að börn og foreldrar sem ekki eru í samvistun fái að njóta 

gagnkvæms umgengnisréttar.
4
 Fatlaðir foreldrar eru stór og fjölbreytilegur hópur þar sem 

þarfir og aðstæður eru mismunandi en þeir eiga, eins og aðrir, rétt á fjölskyldulífi. Á ríkinu 

hvílir sú skylda að koma til móts við fatlaða foreldra og mæta þeim mismunandi þörfum og 

aðstæðum sem til staðar eru auk þess að gæta að hagsmunum barnanna. Í kaflanum verður 

almennt fjallað um réttur fatlaðs fólk fjölskyldulífs með því að skoða alþjóðlegar 

skuldbindingar íslenska ríkisins og íslenska löggjöf auk þess sem sérstaklega verður skoðaður 

forsjárréttur fatlaðra foreldra. 

                                                 
3
 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389, bls. 2101. 

4
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 540. 
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2.2 Alþjóðlegur réttur 

2.2.1 Bakgrunnur 

Á síðustu árum hefur mikil breyting orðið á viðhorfum til fatlaðs fólks. 

Mannréttindasjónarmið hafa tekið við af öðrum eldri sjónarmiðum og fólk með fötlun 

viðurkenndir rétthafar eins og aðrir. Samhliða viðhorfsbreytingu hefur réttur fatlaðs fólks 

orðið sýnilegri í mannréttindasamningum. Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 

1948 var ekki minnst á fatlað fólk en síðar hefur orðið mikil viðhorfsbreyting og 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í auknum mæli fjallað um réttindi þeirra. Árið 1971 setti 

allsherjarþingið fram yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi þroskaheftra
5
 (e. mentally 

retarded persons) og árið 1975 yfirlýsingu um réttindi fatlaðs fólks
6
 (e. disabled persons). Hin 

síðarnefnda boðaði að fatlað fólk ætti að njóta réttinda án undantekninga og án mismununar á 

grundvelli kynþáttar, litarhafts, kynferðis, tungumáls, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða 

annarra skoðana, þjóðernis, samfélagsstöðu, fæðingar eða annarra aðstæðna sem fatlaður 

einstaklingur er í eða fjölskylda hans. Yfirlýsingin kveður einnig á um að fatlað fólk eigi 

meðfæddan rétt á að mannleg reisn þess sé virt, að fólk með fötlun, hver sem orsök, eðli og 

umfang fötlunarinnar er, eigi sömu grundvallarréttindi og annað fólk sem eru fyrst og fremst 

rétturinn til þess að njóta mannsæmandi lífs, eins eðlilegt og innihaldsríkt og mögulegt er. 

Árið 1982 var samþykkt framkvæmdaráætlun varðandi fatlað fólk þar sem tilgangurinn var 

að stuðla að skilvirkum ráðstöfunum til að tryggja fulla þátttöku fatlaðs fólks í félagslífi, 

framfarir í málum þeirra og jafnrétti. Áætlunin átti að þýða jöfn tækifæri fyrir alla og jafna 

hlutdeild í betri lífsgæðum, þannig að viðfangsefni áætlunarinnar væru jafn áríðandi og ættu 

við með sama umfangi fyrir öll lönd, óháð þróunarstigi þeirra. Formáli áætlunarinnar 

endurspeglar nýrri viðhorf til fólks með fötlun en þar segir að fleiri en 500 milljónir manna í 

heiminum séu með fötlun, að þeir eigi rétt á sömu réttindum og aðrir og jöfnum tækifærum. 

Of oft sé líf þeirra takmarkað með líkamlegum og félagslegum hindrunum í samfélagi sem 

takmarkar fulla þátttöku þeirra. Því lifi milljónir barna og fullorðinna um allan heim lífi sem 

einkennist af aðgreiningu og vanvirðingu.
7
 Samhliða aðgerðaáætluninni var boðaður 

svokallaður áratugur fatlaðs fólks sem hugsaður var fyrir ríki til þess að innleiða efni 

áætlunarinnar og stóð hann frá 1983 til 1993. Árið 1993 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út skýrslu 

um mannréttindi fatlaðs fólks þar sem talin eru upp mannréttindabrot sem eru hluti af daglegu 

                                                 
5
 A/RES/2856(XXVI) Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons (20. desember 1971). 

6
 A/RES/3447(XXX) Declaration on the Rights of Disabled Persons (9. desember 1975). 

7
A/RES/37/52 World Programme of Action concerning Disabled Persons (3. desember 1982). 
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lífi fatlaðs fólks um allan heim, meðal annars bann við giftingum og stofnun fjölskyldu, 

þvingaðar ófrjósemisaðgerðir, kynferðislegt ofbeldi, að neyðast til þess að búa á stofnun, 

bann við því að kjósa, að neyðast til þess að fara í sérstaka aðgreinda skóla og óaðgengilegar 

almenningssamgöngur og byggingar.
8
 Þann 20. desember, sama ár, samþykkti allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna meginreglur um jöfn tækifæri fyrir fólk með fötlun
9
. Reglurnar lýsa 

sterkri siðferðislegri og pólitískri skuldbindingu stjórnvalda til þess að grípa til aðgerða til 

jöfnunar tækifæra fyrir fólk með fötlun. Í reglunum er áhersla lögð á sjálfsákvörðunarrétt 

fólks varðandi stofnun fjölskyldu og ríkar skyldur lagðar á ríkin til þess að hlúa að 

fjöskyldunni og styrkja hana. Þar er m.a. fjallað um stuðning við fjölskyldur þar sem fatlaður 

einstaklingur er í fjölskyldunni, að óheimilt sé að synja fötluðu fólki tækifæris til að njóta 

kynlífs, eiga í kynferðissambandi og verða foreldri og að ríki skuli vinna að því að breyta 

neikvæðum viðhorfum til hjónabands, kynlífs og foreldrahlutverks fatlaðs fólks.
10

 Reglurnar 

voru ekki lagalega bindandi en áttu að gegna sem hjálpartæki við stefnumótun og sem 

grunnur fyrir tæknilega og efnahagslega samvinnu. 

 Árið 2002 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út niðurstöður rannsóknar á þáverandi notkun og 

framtíðarmöguleikum Sameinuðu þjóðanna á mannréttindasamningum í tengslum við 

fatlanir. Rannsóknin snerist um það skýra mikilvægi mannréttingasamninga varðandi fatlanir, 

og að koma með tillögur um framtíðarmöguleika í þessum efnum. Í síðasta kafla 

rannsóknarinnar kemur fram að höfundar hennar telji rök fyrir sérstökum 

mannréttindasáttmála um málefni fatlaðs fólks vera mjög sannfærandi. Slíkur sáttmáli myndi 

verða til þess að athygli yrði beint að fötluðu fólki og að almenn mannréttindaviðmið myndu 

mæta sérstökum aðstæðum fatlaðra. Sáttmálinn myndi auka sýnileika vandamála fatlaðs fólks 

innan mannréttindakerfisins. Hann væri í raun hagnýtur kostur fyrir alla hagsmunaaðila því 

nákvæmar skuldbindingar aðildarríkjanna á sviði fötlunar yrðu skýrari og samfélag ætti 

auðveldara með að leggja áherslu á heildstæð viðmið frekar en þau sem dreifð væru á milli 

samninga.
11

 . 

                                                 
8
 Human Rights and Disabled Persons, málsgr. 184-203. 

9
A/RES/48/96 Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (20. desember 

1993). 
10

 Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 221-222. 
11

 Human Rights and Disability. The current use and future potential of United Nations human rights 

instruments in the context of disability, bls. 9. 



 

 

9 

2.2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

2.2.2.1 Almennt um samninginn og þýðingu hans 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 13. desember 2006.
12

 Samningurinn tekur til alls fatlaðs fólks, 

með líkamlegar fatlanir og andlegar. Hann kveður á um grundvallarbann gegn mismunun 

gagnvart fólki með með fötlun og heimfærir mörg áður þekkt mannréttindaákvæði yfir á 

fatlað fólk, þar sem tekið er mið af þeim áskorunum sem þau standa frammi fyrir í 

nútímasamfélagi.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ásamt valfrjálsri bókun er 

merkilegur fyrir margar sakir. Hann var fyrsti heildstæði mannréttindasamningur 21. aldar. 

Samningurinn og valfrjáls bókun við hann
13

 voru lögð fram til undirritunar þann 30. mars 

2007 og voru 82 ríki aðilar að samningnum, 44 undirrituðu valfrjálsa bókun við samninginn 

og ein fullgilding samningsins. Þetta er mesti fjöldi undirritana í sögu Sameinuðu þjóðanna á 

fyrsta degi alþjóðasamnings.
14

 Umræðuferli samnings hafði aldrei tekið eins stuttan tíma og 

aldrei hafði fatlað fólk né samtök fyrir hönd þeirra tekið eins mikinn þátt í samningaferlinu en 

orðasambandið „Ekkert um okkur án okkar“ var haft að leiðarljósi í öllu ferlinu. 

Samningurinn er talinn vera fyrsti alþjóðasamningurinn sem lítur markvisst á fötlun út frá 

mannréttindasjónarmiði en ekki því sjónarmiði, sem áður ríkti, þar sem fötlun var vandamál 

velferðarkerfisins. Samkvæmt mannréttindasjónarmiði er fötlun afleiðing samfélagshindrana 

eins og óaðgengilegra almenningssamgangna, skorts á táknmálstúlkun, sérstakra aðgreindra 

skóla fyrir fatlað fólk eða heimasíðna sem blindir geta ekki notað. Samkvæmt samningnum 

eiga allir, óháð fötlun, óafsalanleg mannréttindi og þar er bent á þau vandamál sem fatlað fólk 

glímir við en þau ekki hunsuð.
15

  

Samningurinn ásamt valfrjálsu bókuninni var undirritaður af Íslandi í mars árið 2007. 

Ríkið skuldbatt sig þá til þess að fara eftir samningnum í samskiptum sínum við fólk með 

fötlun en í 4. gr. samningsins, sem fjallar um almennar skuldbindingar aðildarríkjanna, kemur 

fram að aðildarríkin skuldbindi sig ekki aðeins til þess að virða samninginn og gera 

                                                 
12

 A/RES/61/106 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (13. desember 2006). 
13

 Valfrjáls bókun við samninginn var samþykkt samhliða samningnum en aðildarríki þurfa að samþykkja hana 

sérstaklega. Valfrjálsa bókunin fjallar annars vegar um kvörtunarleið fyrir einstaklinga og hópa sem telja réttindi 

sín brotin samkvæmt samningnum til eftirlitsnefndarinnar sem stofnuð var með samningnum og hins vegar um 

leið nefndarinnar til þess að rannsaka alvarleg eða kerfisbundin brot aðildarríkis gegn samningum. 
14

 „Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)“, http://www.un.org. 
15
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ráðstafanir til þess að framfylgja honum heldur til þess að framkvæma hann að fullu. 

Stjórnvöldum er því skylt að virða og stuðla að framkvæmd samningsins að fullu. Í 

september 2016 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um að fullgilda samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og að auki að valkvæður viðauki við 

samninginn skyldi fullgiltur fyrir árslok 2017.
16

 Við fullgildingu skuldbindur Ísland sig til 

þess að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks, koma í veg fyrir mismunun og að samræma 

löggjöf sína þannig að efni samningsins sé framfylgt og löggjöfin endurspegli að fullu ákvæði 

hans og hafa nú þegar verið gerðar nokkrar breytingar á íslenskum lögum í samræmi við 

samninginn. Með fullgildingu samningsins virkjaðist eftirlit með framkvæmd hans á 

alþjóðavettvangi en innan tveggja ára frá fullgildingardegi ber ríkjum að skila inn skýrslum 

um framkvæmd samningsins til nefndar Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Einnig 

óskar nefndin eftir svokölluðum skuggaskýrslum frá hagsmunaaðilum. Nefndin fer yfir 

skýrslurnar og gefur úr lista yfir álitaefni til ríkja sem hún krefst svara við og að lokum birtir 

hún tilmæli til úrbóta, sbr. 35. og 36.gr. samningsins. 

2.2.2.2 Meginreglur samningsins 

Í 3. gr. samningsins um réttindi fatlaðs fólks eru almennar meginreglur samningsins lagðar 

fram. Meginreglurnar hjálpa til við að túlka og skilja aðrar reglur samningsins og veita 

viðeigandi leiðsögn við túlkun á gildissviði þeirra. Reglurnar tengjast einnig hver annarri 

innbyrðis og áhrifa þeirra gætir einnig á önnur ákvæði samningsins. Meginreglurnar eru a) 

virðing fyrir eðlislægri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin 

ákvarðanir, og sjálfstæði einstaklinga, b) bann við mismunun, c) full og virk þátttaka í 

samfélaginu án aðgreiningar, d) virðing fyrir frávikum (e. difference) og viðurkenning fatlaðs 

fólks sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannlegu eðli, e) jöfn tækifæri, f) 

aðgengi, g) jafnrétti á milli karla og kvenna og h) virðing fyrir getu fatlaðra barna sem er 

breytingum undirorpin og virðing fyrir rétti þeirra til að varðveita sjálfsmynd sína.  

  

a) Virðing fyrir eðlislægri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka 

eigin ákvarðanir, og sjálfstæði einstaklinga. 

Fólk með fötlun á að njóta virðingar fyrir eðlislægri reisn þeirra og gildi sem 

manneskjur. Það þarf að njóta virðingar fyrir frelsi þess til að taka eigin ákvarðanir sem er 
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réttur sem gerir þeim kleift að gæta að eigin lífi og að hafa val. Með réttinum þarf að hafa hið 

sögulega samhengi í huga, þar sem áður var komið í veg fyrir það að fatlað fólk gæti tekið 

ákvarðanir um eigið líf. Meginreglan um eðlislæga reisn og sjálfræði felur líka í sér stuðning 

og aðstoð í aðstæðum þar sem taka þarf ákvarðanir svo að þessi réttur sé virtur.
17

 

 b) Bann við mismunun. 

Aðildarríki eiga samkvæmt 4. og 5. gr. samningsins að tryggja fötluðum vernd gegn 

mismunun með því að innleiða sérstakar ráðstafanir og viðeigandi aðlögun svo stuðlað sé að 

raunverulegu jafnrétti. Samningurinn miðar að því að veita fötluðu fólki skilvirka vernd sem 

þýðir að tryggður sé aðgangur að þjónustu, aðstoð og frelsi og að því sé gert kleift að nýta 

réttindi sín. Bann við mismunun felur ekki aðeins í sér formlega jafnréttisvernd heldur líka 

vernd gegn fordómum, neikvæðum staðalímyndum, ýmsum hindrunum og skorti á stuðningi. 

Þannig er skortur á viðeigandi aðlögun ein tegund misréttis. Þetta bann á sérstaklega vel við 

varðandi 23. gr. samningsins sem varðar stuðning við fatlað fólk í foreldrahlutverki sínu. 

Meginreglan um bann við mismunun undirstrikar einnig að ríki stuðli að framkvæmd 

mannréttinda án mismununar af nokkru tagi. Fatlað fólk á í hættu að verða fyrir fjölþættri 

mismunun með því að vera mismunað vegna fötlunar sinnar auk annarra þátta eins og vegna 

kyns, aldurs, þjóðernis, kynhneigðar o.s.frv. Meginreglan nær því ekki bara til fötlunar heldur 

allra ástæðna mismununar. 

 c) Full og virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar og f) aðgengi. 

Meginreglan um þátttöku felur í sér að samfélagið sé aðgengilegt fyrir fatlað fólk svo 

það geti tekið fullan þátt. Það má ekki vera nein líkamleg eða félagsleg hindrun sem kemur í 

veg fyrir að fatlað fólk taki þátt í samfélaginu. Lögð er áhersla á aðgengi í víðu samhengi 

með því að fjarlægja líkamlegar, samskiptalegar, andlegar og félagslegar hindranir. 

 d) Virðing fyrir frávikum (e. difference) og viðurkenning fatlaðs fólks sem hluta af 

mannlegum margbreytileika og mannlegu eðli, e) jöfn tækifæri og g) jafnrétti á milli karla 

og kvenna. 

Eins og í öðrum mannréttindasáttmálum er í samningnum almenn krafa um jafnrétti, 

það sem er hins vegar einstakt er meginreglan um virðingu fatlaðs fólks sem hluta af 

mannlegri fjölbreytni en slík hugmynd um virðingu fyrir fjölbreytileika er ekki í öðrum 

samningum. Reglan endurspeglar þá breytingu á viðhorfum til fatlaðs fólks sem 

samningurinn í heild ber með sér. Reglan um jöfn tækifæri felur í sér, með tilliti til jafnréttis, 

að þarfir hvers og eins séu jafn mikilvægar, með tilliti til þeirra þarf að skipuleggja 
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samfélagið og að öll úrræði tryggi það að allir hafi jöfn tækifæri til þátttöku. Með 

meginreglunum um jafnrétti á milli karla og kvenna og jöfn tækifæri á fatlað fólk að vera fært 

um þátttöku á jafnréttisgrundvelli og jöfn tækifæri eiga að vera fyrir alla. Þessar meginreglur 

er einnig hægt að skoða í samhengi við 5. gr. samningins en hún fjallar um jafnrétti og bann 

við mismunun.
18

 

2.2.2.3 Réttur fatlaðs fólks til fjölskyldulífs 

23. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar um virðingu fyrir 

heimili og fjölskyldu og hljóðar svo: 

 

1. Aðildarríkin skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir í því skyni að uppræta 

mismunun gagnvart fötluðu fólki í öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, 

foreldrahlutverki og samböndum, á sama hátt og gildir um aðra, til þess að tryggja megi:  

a) að réttur alls fatlaðs fólks, sem hefur náð tilskildum aldri, til að ganga í hjónaband og 

stofna fjölskyldu, með frjálsu og fullu samþykki hjónaefnanna, sé virtur,  

b) að réttur fatlaðs fólks til óheftrar og ábyrgrar ákvarðanatöku um fjölda barna og tíma 

milli fæðinga og til að hafa aðgang, sem hæfir aldri, að upplýsingum og fræðslu um 

frjósemisheilbrigði og fjölskylduáætlanir sé viðurkenndur og að því séu veitt nauðsynleg 

ráð sem gera því kleift að nýta sér þennan rétt,  

c) að fatlað fólk, þar með talin börn, fái haldið frjósemi sinni til jafns við aðra. 

2. Aðildarríkin skulu tryggja réttindi og ábyrgð fatlaðs fólks með tilliti til lögráðs, forráðs, 

fjárhalds eða ættleiðingar barna eða svipaðrar íhlutunar, þar sem þessi hugtök eru til í 

landslögum, og hagsmunir barnsins skulu í öllum málum varða mestu. Aðildarríkin skulu 

veita fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við að uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna.  

Aðildarríkin skulu tryggja fötluðum börnum jafnan rétt með tilliti til fjölskyldulífs. Til 

þess að þessi réttur verði að veruleika og í því skyni að koma í veg fyrir að fötluðum 

börnum sé leynt, þau yfirgefin, vanrækt eða að þau séu þolendur aðskilnaðar skulu 

aðildarríkin skuldbinda sig til þess að veita fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra 

snemma alhliða upplýsingar, þjónustu og stuðning.  

3. Aðildarríkin skulu tryggja að barn sé ekki tekið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra 

nema lögbær yfirvöld ákveði, með fyrirvara um endurskoðun dómsvalds og í samræmi 

við gildandi lög og málsmeðferð, að slíkur aðskilnaður sé nauðsynlegur ef það er barninu 

fyrir bestu. Barn skal aldrei taka frá foreldrum sínum vegna fötlunar barnsins eða annars 

foreldris eða beggja.  

4. Aðildarríkin skulu reyna til þrautar, ef kjarnafjölskylda er ófær um að annast fatlað barn, 

að sjá barninu fyrir annarri umönnun innan stórfjölskyldunnar, en að öðrum kosti tryggja 

því umönnun hjá fjölskyldu innan samfélagsins.  

 

Með greininni er bætt við grundvallarmannréttindin um fjölskyldulíf til þess að endurspegla 

þarfir, hagsmuni og vandamál fatlaðra foreldra í nútímasamfélagi. Samkvæmt b-lið 1. mgr. 

skal aðildarríki tryggja rétt fatlaðs fólks til að taka með frjálsum hætti ábyrgar ákvarðanir um 

fjölda barna og tíma á milli fæðinga, veita aðgang að upplýsingum og fræðslu um 

frjósemisheilbrigði og fjölskylduáætlanir og gefa nauðsynleg ráð til þess að kleift sé að nýta 
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þennan rétt. Í 2. mgr. 23. gr. er jákvæð skylda lögð á ríkið til þess að veita viðeigandi aðstoð 

og stuðning við fatlaða foreldra til þess að þeir geti uppfyllt skyldur sínar sem uppalendur 

barna. Orðalag greinarinnar leggur áherslu á að fólk með fötlun skuli styðja í æfingu á 

foreldrahlutverki þess og með því sé grundvöllur fyrir aðgengi og sjálfsákvörðunarrétti þess 

til staðar. Stjórnvöld bera skyldu til þess að gera ráðstafanir svo fatlað fólk geta notið réttarins 

til fjölskyldulífs. Um þess skyldu er einnig fjallað í x-lið formála samningins en þar segir að 

ríki sem eigi aðild að samningnum séu þess „fullviss að fjölskyldan sé hin eðlilega 

frumeining samfélagsins sem samfélagi og ríki beri að veita vernd og að fatlað fólk og 

fjölskyldumeðlimir þess eigi að fá nauðsynlega vernd og aðstoð til þess að gera fjölskyldum 

kleift að leggja sitt af mörkum til þess að fatlað fólk geti notið réttinda sinna til fulls og til 

jafns við aðra“. Ljóst er að fatlaðir foreldrar geta þurft stuðning til að sinna hlutverki sínu og 

án stuðnings njóta þeir ekki fjölda réttinda sem samningurinn kveður á um. Án stuðnings 

standa fatlaðir foreldrar ekki jafnfætis öðrum, eiga ekki jöfn tækifæri og aðrir foreldrar og 

þátttaka þeirra er takmörkuð þegar þeir njóta ekki þeirra úrræða sem eru þeim nauðsynleg til 

þess að sinna börnum sínum til fulls. Með skorti á stuðningi er sjálfstæði fatlaðra foreldra 

þannig takmarkað.  

 Skylda ríkisins til að tryggja fötluðum foreldrum stuðning og aðstoð í hlutverki sínu 

er mjög rík skylda. Fatlaðir foreldrar er breiður hópur með allskonar þarfir, sumum duga 

leiðbeining með ákveðin verkefni en aðrir þurfa sólarhringsaðstoð. Með samningnum eru 

aðildarríkin skuldbundin til að veita upplýsingar, styðja og aðstoða fatlaða foreldra svo þeir 

geti notið réttar síns til fjölskyldulífs. Þessi skylda hefur verið talin ein af stærstu áskorunum 

samningsins. 
19

 

Í ákveðnum aðstæðum er réttlætanlegt að stjórnvöld grípi inn í réttinn til 

fjölskyldulífs. Í 4. mgr. 23. gr. samningsins er fjallað um þau tilvik þegar barn er tekið frá 

foreldrum sínum gegn þeirra vilja. Aðildarríkjum ber að tryggja að svo sé ekki gert nema 

þegar lögbær yfirvöld ákveða svo, þar sem ákvörðunin er með fyrirvara um endurskoðun 

dómsvalds og í samræmi við gildandi lög og málsmeðferð og að slíkur aðskilnaður sé 

nauðsynlegur ef það er barninu fyrir bestu. Einnig segir að barn megi ekki undir neinum 

kringumstæðum vera aðskilið frá foreldrum sínum einungis vegna fötlunar þess, annars 

foreldris eða beggja. 

Nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur ekki gefið út almenna 

athugasemd um túlkun á réttinum til fjölskyldulífs og inngrip í hann. Nefndin hefur hins 
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vegar minnst á réttinn í tilmælum sínum til Ungverjalands eftir reglubundna skýrslu 

Ungverjalands til nefndarinnar, samkvæmt 44. gr. samningsins, um framgang sáttmálans þar í 

landi. Í tilmælunum segir að fatlað fólk standi frammi fyrir fjölda fjárhagslegra, líkamlegra 

og viðhorfstengdra hindrana við það að stofna fjölskyldu og skorturinn á stuðningi við 

sjálfstæða búsetu hindri í raun skilvirkni réttindanna í 23. gr. samningsins. Í tilmælunum 

hvetur nefndin ríkið til þess að gera viðeigandi ráðstafanir til að gera körlum og konum með 

fötlun á giftingaraldri kleift að giftast og stofna fjölskyldu sem og að veita fullnægjandi 

þjónustu fyrir fólk með fötlun svo þeim sé gert kleift að búa með fjölskyldum sínum, í því 

skyni að koma í veg fyrir, eða draga úr hættu á vistun á stofnun. Þarna kemur fram skyldan til 

þess að styðja foreldra með fötlun í hlutverki sínu svo foreldrar og börn séu fær um að búa 

saman sem fjölskylda.
20

 

Nefndin hefur einnig í tilmælum til El Salvador gagnrýnt takmarkanir á lögræði 

andlega fatlaðs fólks og heyrnaskertra og öðrum hindrunum sem koma í veg fyrir það að þeir 

geti gengið í hjónaband og notið réttar síns til fjölskyldu, barnsburðar og sambanda. Nefndin 

hvatti ríkið til þess að gera viðeigandi ráðstafanir vegna þessa og auðvelda fötluðu fólki að 

njóta fjölskylduréttar síns.
21

  

 

2.2.3 Mannréttindasáttmáli Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er ekki aðeins þjóðréttarleg skuldbinding íslenska ríkisins 

heldur hefur sáttmálinn verið lögfestur í heild hér á landi og hefur því beint lagalegt gildi sbr. 

lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu eru 

mikilvæg réttarheimild um mannréttindasáttmála Evrópu þar sem ákvæði sáttmálans eru 

túlkuð og þeim beitt. Með dómum mannréttindadómstólsins er hægt að auðkenna með skýrari 

hætti hvað í ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu felst.  

2.2.3.1 Rétturinn til fjölskyldulífs 

Rétturinn til fjölskyldulífs er réttur allra einstaklinga á virðingu fyrir fjölskyldu þeirra, til þess 

að eiga og viðhalda fjölskyldusamböndum. Rétturinn er í mörgum mannréttindasáttmálum og 

má þar nefna 16. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 1948, 23. gr. 

samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966, 10. gr. samningsins um 
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efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966 og 8. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu frá 1950. Réttinn má einnig finna í 1. mgr. 71. gr stjórnarskrár Íslands nr. 33/1994 þar 

sem segir að „allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu“. Ákvæðin um rétt til 

fjölskyldulífs eru orðuð á mismunandi hátt en fjalla í grunninn um réttinn til einkalífs sem 

tengist fjölskyldum, samböndum, heimili og barnsburði og um skyldu ríkisins til þess að 

virða og tryggja réttinn. 

 Í 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er fjallað um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og 

segir þar í 1. mgr. að „sérhver maður eigi rétt á friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskipta“. Gildissvið greinarinnar er mjög breytt, teygir anga sína til margra sviða lífsins 

og hefur áhrif á mörg lögfræðileg svið. Verndin í greininni er þó ekki án undantekninga en í 

2. mgr. er fjallað um takmarkanir á réttinum: „Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt 

þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu 

þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess 

að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi 

annarra“. Þegar 8. gr. mannréttindasáttmálans kemur til skoðunar vegna háttsemi ríkis þurfa 

réttindin sem um ræðir að falla undir þau réttindi sem greinin telur og ákvörðun sú sem um 

ræðir þarf að hafa þau áhrif að takmarka að þau verði nýtt. Í framhaldi þarf svo að útiloka að 

háttsemi ríkisins réttlætist af 2. mgr. 8. gr. Eins og í öðrum greinum mannréttindasáttmálans 

felur 8. gr. í sér jákvæðar skyldur fyrir ríkin. Í 1. gr. sáttmálans er kveðið á um skyldu ríkisins 

til þess að tryggja réttindin og frelsið sem felst í samningnum. Ríki geta því ekki uppfyllt 

skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum með því einungis að forðast háttsemi sem takmarkar 

réttindin heldur þurfa þvert á móti að aðhafast til þess að uppfylla skyldur sínar samkvæmt 

sáttmálanum með því að til dæmis setja lög sem tryggja réttindi sáttmálans, rannsaka meint 

brot á mannréttindum og tryggja að það umhverfi sé til staðar sem býður upp á að réttindin 

séu í boði.  

 

Túlkunin um jákvæðar skyldur ríkisins í 8. gr. sáttmálans kom fram í dómi MDE Marckx 

gegn Belgíu, 13. júní 1979 (6833/74). Málið varðaði fjölskyldutengsl barns sem getið var 

utan hjónabands en réttarstaða slíkra barna var önnur og flóknari en þeirra sem fæddust 

innan hjónabands. Í málinu kom til álita hvort hvort ríkinu bæri skylda til þess að tryggja 

með lögum ákveðin lagaleg tengsl á milli móður og óskilgetins barns. Í dómnum segir að 

8. gr. mannréttindasáttmálans leggi ekki einvörðungu þá skyldu á ríki að halda að sér 

höndum heldur geti einnig jákvæðar skyldur verið nauðsynlegar til þess að tryggja 

friðhelgi einkalífs, löggjöf sem uppfylli ekki þau skilyrði að móður og barni sé kleift að 

lifa venjulegu fjölskyldulífi brjóti gegn 1. mgr. 8. gr. sáttmálans. 
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 Rétturinn til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta er ekki án 

takmarkana eins og fyrr segir en takmarkanir þurfa samkvæmt 2. mgr. 8. gr. sáttmálans að 

lúta eftirfarandi skilyrðum.  

a) Samkvæmt því sem lög mæla fyrir um.  

Til þess að réttlæta takmörkun ríkisins á réttinum sem verndaður er í 1. mgr. 8. gr. sáttmálans 

þarf hún að vera samkvæmt því sem lög mæla fyrir um. Mannréttindadómstóllinn hefur 

túlkað hvað felst í orðunum „samkvæmt lögum“. Í fyrsta lagi þarf að vera til staðar nákvæm 

lagaregla eða venja, lög í víðum skilningi, sem heimilar takmörkunina. Í öðru lagi þarf 

lagareglan að vera aðgengileg borgaranum skv. dómi Mannréttindadómstólsins. 

  

Í dómi MDE Kuznetsov gegn Úkraínu 29. apríl 2003 (39042/97) taldi dómstóllinn að 8. 

gr. sáttmálans hefði verið brotin þar sem réttindi fanga, m.a. varðandi bréf, sendingar og 

heimsóknir, réðust af reglum sem settar voru af stjórnvöldum þar í landi en reglurnar 

voru óútgefnar og ekki aðgengilegar almenningi.  

 

Lög sem lýsa afskiptum ríkisins af rétti samkvæmt 8. gr. sáttmálans verða að vera 

opinberlega aðgengileg borgurunum og borgarar verða að eiga tækifæri á því að afla sér 

upplýsinga um þær aðstæður sem leitt geta til þess að réttur þeirra sé takmarkaður. Í þriðja 

lagi þarf lagareglan að vera fyrirsjáanleg og nægjanlega skýr um hvenær takmörkun á 

réttinum er réttlætanleg svo fólk megi gera sér grein fyrir aðstæðunum þar sem reglan myndi 

eða gæti átt við.  

 

Í máli MDE Malone gegn Bretlandi 26. apríl 1985 (8691/79) braut Bretland gegn 8. gr. 

sáttmálans með símahlerunum vegna þess að ekki voru til staðar lög sem greindu frá, 

með hæfilegum fyrirsjáanleika, ákvörðunum um umfang og aðferðir stjórnvalda á slíkum 

aðgerðum.  

 

MDE A.K. og L. gegn Króatíu 8. janúar 2013 (37956/11) 

Málið varðaði mæðgin þar sem sonur hafði verið aðskilinn frá móður sinni, með hennar 

samþykki, og sendur til fósturfjölskyldu í öðrum bæ á þeim grundvelli að móðirin var 

tekjulaus og bjó í niðurníddu húsnæði sem var án hita. Móðirin kvartaði yfir því að hún 

hefði ekki átt fulltrúa í síðari réttarhöldum en þeim lauk með því að hún var svipt 

réttindum sem foreldri vegna andlegrar fötlunar og sonur hennar gefinn til ættleiðingar 

án vitundar hennar, samþykkis eða nokkurrar þátttöku í málsmeðferðinni. 

Mannréttindadómstóllinn taldi að brotið hefði verið gegn 8. gr. mannréttindasáttmálans. 

Dómstóllinn benti sérstaklega á að þrátt fyrir lagalega kröfu til þess og að stjórnvöld 

hefðu komist að þeirri niðurstöðu að móðirin væri andlega fötluð þá hefði hún ekki átt 

fulltrúa, lögfræðing, í þeim málaferlum sem leitt höfðu til þess að hún var svipt réttindum 

sínum og að henni hefði ekki verið tilkynnt um málsmeðferðina sem leiddi til 

ættleiðingar. Með þessu höfðu yfirvöld svipt hana tækifærinu til þess að endurheimta 

réttindi sín sem foreldri áður en tengsl þeirra yrðu endanlega rofin með ættleiðingu. 

Komið hafði verið í veg fyrir að kærandi nyti réttar síns sem tryggður er með landslögum 

og þátttaka ekki tryggð í ákvörðunartöku. Réttindin sem um ræðir í 8. gr. 
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mannréttindasáttmálans voru því takmörkuð án þess að farið væri eftir lögum eins og 

skylda ber til. 

 

b) Stefna að lögmætu marki 

Takmörkun réttinda 8. gr. sáttmálans þarf að stefna að lögmætu markmiði sem nefnt er í 2. 

mgr. 8. gr. þ.e. vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til 

þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og 

frelsi annarra. Mál er varða forsjá og umgengni myndu þannig í flestum tilfellum vísa til 

hagsmuna barna og takmörkun réttinda foreldranna samkvæmt 8. gr. þannig til verndar 

„réttinda og frelsis annarra.“ 

 

MDE Kocherov og Sergeyeva gegn Rússlandi 29. mars 2016 (16899/13) 

Málið varðaði feðgin sem kvörtuðu undan takmörkun á forsjárrétti föður á grundvelli 

andlegrar fötlunar hans. Faðirinn hafði búið á taugahjúkrunarheimili þar sem hann 

kynntist konu sem einnig bjó þar vegna andlegrar fötlunar og svipt hafði verið lögræði. 

Þau gengu í hjónaband og eignuðust dóttur sem tveimur mánuðum síðar var sett á 

barnaheimili sem barn án foreldra. Faðirinn samþykkti að barnið yrði á heimilinu þar til 

að hann myndi komast í sína eigin íbúð og þar með vera með aðstöðu til þess að ala upp 

stúlkuna hjá sér. Faðirinn sinnti dótturinni mjög reglulega á heimilinu en nokkrum árum 

síðar ákvað héraðsdómstóll í Rússlandi að takmarka forsjárrétt föðurins. Dómstóllinn 

taldi það ekki í þágu barnsins að vera í umsjá föðurins en var það byggt á greinagerðum 

starfsmanna barnaheimilisins. Dóminum var áfrýjað og staðfesti áfrýjunardómstóll 

dóminn. Mannréttindadómstóllinn taldi að brotið hefði verið gegn 8. gr. 

mannréttindasáttmálans þar sem grundvöllur rússneska dómstólsins, greinagerðir 

starfsmanna barnaheimilisins, fyrir að takmarka rétt föðurins hefði verið ófullnægjandi til 

þess að réttlæta afskiptin af fjölskyldulífi föðurins og í ósamræmi við það lögmæta 

markmið sem stefnt var að, um að tryggja hagsmuni stúlkunnar. Dómstóllinn benti á að 

skýrsla hefði verið lögð fram til innlendra stjórnvalda um hæfi föðurins til þess að sinna 

skyldum sínum sem foreldri en sú skýrsla hefði verið hunsuð af innlendum dómstólum. 

Einnig hafði sá rökstuðningur innlendra dómstóla um að móðir barnsins gæti verið því 

hættuleg ekki átt rétt á sér þar sem hann var einungis byggður á því að hún hefði ekki 

lögræði en ekki hefði verið sýnt fram það að öðru leyti, í mati á hagsmunum barnsins 

gegn hagsmunum föðurins var því ekki talið réttlætanlegt að takmarka hagsmuni föðurins 

að svo miklu leyti.
22

 

 

 

c) Nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Þó að háttsemi ríkis sem takmarki rétt samkvæmt 8. gr. sáttmálans stefni að lögmætu 

markmiði þarf hún einnig að vera nauðsynleg. Til þess að takmörkun á réttinum teljist 

nauðsynleg þarf hún að vera af brýnni samfélagslegri þörf og í réttu hlutfalli við það lögmæta 

markmið sem stefnt er að. Rétt hlutfall við lögmætt markmið þýðir að takmörkunin þarf sjálf 

að sæta takmörkunum í framkvæmd og hún skýrð í lögum svo einstaklingar verði ekki fyrir 

handahófskenndum aðgerðum. Mannréttindadómstóllinn hefur veitt ríkjum ákveðið svigrúm 
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til mats þegar bera þarf saman hagsmuni einstaklingsins við hagsmuni samfélagsins. Í 

ákvörðun MDE Colon gegn Hollandi 15. maí 2012 (49458/06) er fjallað um svigrúmið til 

mats en þar segir að vegna stöðu innlendra stjórnvalda séu þau betur í stakk búin heldur en 

alþjóðadómstóll til þess að meta þarfir samfélagsins og aðstæður og því sé það fyrst og fremst 

á ábyrgð innlendra stjórnvalda að leggja mat á það hvenær takmarka þarf rétt einstaklings 

samkvæmt 8. gr. sáttmálans vegna hagsmuna samfélagsins. Innlend stjórnvöld þurfa því að 

jafnaði að geta ákveðið þær leiðir sem þau telja bestar til þess að ná því markmiði um að 

samræma hagsmuni einstaklingsins og samfélagsins. Mannréttindadómstóllinn telur sig ekki 

geta sett sig í spor stjórnvalda aðildarríkjanna við ákvarðanatöku þeirra varðandi forsjá og 

umgengnisrétt sbr. t.d. MDE Hokkanen gegn Finnlandi 23. september 1994 (19823/92). Ljóst 

er að þegar um börn ræðir þurfa hagsmunir barna ávallt að ganga fyrir en viðeigandi inngrip 

hvers ríkis fyrir sig getur verið mismunandi eftir stað og tíma. Mannréttindasáttmálinn er í 

stöðugri þróun og ríki geta ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt 8. gr. sáttmálans nema að 

taka mið af þróun í dómaframkvæmd dómstólsins við túlkun á ákvæðunum. Í rannsókn 

Oddnýjar Mjallar Arnardóttur var komist að þeirri niðurstöðu að þar sem ríki fylgir þróuninni 

og innleiðir niðurstöðu dóma Mannréttindadómstólsins í landsrétt þurfi verulega sterk rök 

fyrir því að dómstóllinn endurmeti niðurstöðu innlendra dómstóla. Þannig fái þau ríki sem 

túlki landsrétt sinn í samræmi við niðurstöðu dóma Mannréttindadómstólsins mun meira 

svigrúm til mats en þau ríki sem ekki gera það.
23

  

 

MDE Kutzner gegn Þýskalandi 26. febrúar 2002 (46544/99) 

Málið varðaði hjón og tvær dætur þeirra sem öll höfðu búið saman frá fæðingu dætranna. 

Hjónin höfðu bæði sótt sérstakan skóla fyrir fólk með námsörðugleika og vegna 

líkamlegra og andlegrar fötlunar hjónanna hafði grannt verið fylgst með dætrunum frá 

unga aldri og höfðu þær gengist undir fjölda rannsókna á líkamlegum og andlegum 

þroska. Dæturnar fengu námsaðstoð og stuðning samkvæmt ráðum læknis. Félagsráðgjafi 

var fenginn til þess að heimsækja heimilið vikulega og vann hann út frá því skýrslu sem 

varð grundvöllur þess að dómstólar sviptu hjónin forsjá dætra sinna. Dætrunum var 

komið fyrir hjá sinni fjölskyldunni hvor og fengu hjónin ekki að hitta þær næstu sex 

mánuði en þá fengu þau heimsóknartíma í eina klukkustund á mánuði þar sem náið 

eftirlit var haft með þeim og voru allt að átta einstaklingar frá mismunandi stjórnvöldum 

og stofnunum til staðar á meðan á heimsókninni stóð. Kærendur kvörtuðu undan 

sviptingu á forsjá dætranna og vistun þeirra hjá fósturfjölskyldum á grundvelli þess að 

þau hefðu ekki vitsmunalegu getu til þess að ala upp börn sín og vildu hjónin meina að 

brotið hefði verið á friðhelgi fjölskyldu þeirra. Dómstóllinn taldi að brotið hefði verið á 

friðhelginni samkvæmt 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Ljóst var að þeir hagsmunir 

sem takmarkaðir voru féllu beint undir 1. mgr. 8. gr. og þrátt fyrir að tilgangur 

stjórnvalda með inngripinu hefði verið lögmætur og inngripið í samræmi við þýsk lög þá 

voru ráðstafanir ekki nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi. Til þess að ákvarðanir teljist 

nauðsynlegar þurfa þær að vera lausn á brýnni félagslegri þörf og inngripið í réttu 
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samræmi við tilgangin. Í því samhengi hefði ákvörðunin um vistunina og framkvæmd 

hennar verið ófullnægjandi. Þrátt fyrir það svigrúm til mats sem ríki hafa til þess að meta 

hagsmuni einstaklinga á móti hagsmunum samfélagsins þá voru aðgerðir ríkisins ekki í 

samræmi við þau lögmætu markmið sem stefnt var að. Jákvæðar skyldur ríkisins til þess 

að tryggja réttinn sem felst í 8. gr. sáttmálans þarf að meta við hagsmuni og velferð 

barnanna en í þessu máli höfðu stjórnvöld aðskilið dæturnar frá fjölskyldu sinni og einnig 

þær hvora frá annarri í sex mánuði og var það ekki talið þjóna hagsmunum stelpnanna. 

Dómurinn er sérstaklega mikilvægur af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi leggur hann 

áherslu á að ríkinu liggi jákvæð skylda til þess að tryggja virðingu fyrir fjölskyldulífi, 

ríkinu er skylt að gera ráðstafanir til þess að fjölskyldutengslum fatlaðra foreldra og 

barna þeirra sé viðhaldið. Þetta þýðir að ríki eru skuldbundin til þess að styðja fatlaða 

foreldra í hlutverki sínu og geta ekki komist hjá því með því að fjarlægja börn frá 

heimilum sínum. Í öðru lagi gengur dómurinn út frá því að þegar börn eru fjarlægð frá 

heimili sínu sé það aðeins tímabundið og á ríkinu liggi jákvæð skylda til þess að sameina 

fjölskylduna eins fljótt og auðið er, ef það er í þágu barnanna, samkvæmt 76. gr. 

dómsins. 

 
MDE Saviny gegn Úkraínu 18. desember 2008 (39948/06) 

Málið varðaði vistun barna hjá hinu opinbera eftir að þau voru tekin frá heimili sínu og 

foreldrum, sem voru báðir blindir frá barnæsku, á þeim grundvelli að foreldrarnir hefðu 

ekki veitt börnunum fullnægjandi umönnun og húsnæði. Stjórnvöld byggðu ákvörðun 

sína á þeirri niðurstöðu að fjárhagsvandræði og persónulegir eiginleikar foreldranna 

stefndu lífi, heilsu og siðferðislegu uppeldi barna þeirra í hættu. Var talið að foreldrarnir 

veittu ekki börnum sínum fullnægjandi næringu, fatnað, nægt hreinlæti, heilsugæslu eða 

tryggðu að þau aðlöguðust félagslega og í námi. Foreldrarnir höfðu áfrýjað ákvörðun 

stjórnvalda árangurslaust. Mannréttindadómstóllinn taldi að brotið hefði verið á 8. gr. 

sáttmálans vegna þess að stjórnvöld höfðu ekki sýnt fram á það með fullnægjandi 

sönnunargögnum að lífsskilyrði barnanna hefði stefnt þeim og heilsu þeirra í hættu en 

það var það sem ákvörðun stjórnvalda byggði á. Dómstólar höfðu aðeins kannað 

vandamálin, sem hefði verið hægt að koma til móts við með markvissum fjárhagslegum 

og félagslegum stuðningi, en ekki greint það nákvæmlega að hvaða leyti getuleysi 

foreldranna til þess að veita fullnægjandi umönnun hefði verið ástæða þess að uppeldi 

var ófullnægjandi. Sjálfstæðra sönnunargagna, t.d. mat sálfræðings, um tilfinningalegan 

eða andlegan þroska eða vilja til þess að leysa vandamál þeirra, hafði ekki verið aflað né 

höfðu dómstólar tekið til greina tilraunir foreldranna til þess að bæta stöðu þeirra. 

Ennfremur benti dómstóllinn á að í réttarhöldunum hefði ekki verið athugað hver vilji 

barnanna væri en þau hefðu ekki aðeins verið aðskilin frá foreldrum sínum heldur einnig 

hvort frá öðru. Það var því ekki hægt með óyggjandi hætti að segja að takmörkun réttinda 

í 8. gr. mannréttindasáttmálans hefði verið nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

 

MDE Dmitriy Ryabov gegn Rússlandi 31. janúar 2008 3896/04) 

Málið varðaði föður sem kvartaði yfir að hafa takmarkaða umgengni við son sinn eftir að 

sonurinn hafði verið settur í umsjá móðurfjölskyldu. Þangað var honum komið, rétt eftir 

fæðingu, vegna þess að faðirinn og móðirin, sem var nú látin, höfðu bæði þjáðst af 

geðklofa. Faðirinn hélt því fram að ákvörðun dómstóla um að takmarka rétt hans sem 

foreldris á þeim forsendum að hann væri hættulegur syni sínum hefði ekki verið á rökum 

reist og að þeir möguleikar sem honum voru fengnir til samskipta við son sinn hefðu í 

raun verið blekking þar sem öll samskipti voru bundin samþykki forsjáraðila, ömmu 

drengsins, sem var á móti öllum samskiptum þeirra á milli. Í ljósi fyrirliggjandi aðstæðna 

taldi Mannréttindadómstóllinn að ekki hefði verið brotið á 8. gr. sáttmálans. Það var ekki 

álitamál um hvort afskipti ríkisins hefðu falið í sér takmörkun á rétti kærandans sem 

foreldris en hins vegar var takmörkunin talin vera í samræmi við lög, hún stefndi að því 

lögmæta markmiði að vernda heilsu og réttindi barnsins og hún hafði verið nauðsynleg í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. 
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2.3 Íslenskur réttur 

2.3.1 Uppruni 

Fram til ársins 1936 voru engin sérstök lög hér á landi sem fjölluðu um málefni fatlaðs fólks 

en fyrstu lögin sneru að þörfum fatlaðs fólks voru lög nr. 18/1936, um fávitahæli, en 

afmörkuðust þau við vinnuhæli. Árið 1979 tóku gildi lög nr. 47/1979, um aðstoð við 

þroskahefta, og má segja að það hafi verið fyrsta skrefið í átt að þeirri löggjöf í málefnum 

fatlaðra sem í gildi er í dag. Markmið laganna var að tryggja þroskaheftum jafnrétti á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi í samfélaginu. Með 

lögunum var stofnuð Greiningarstöð ríkisins, sem annaðist rannsóknir og greiningu á 

þroskaheftum, og Framkvæmdarsjóður öryrkja og þroskaheftra, sem fjármagna átti ýmsar 

stofnanir sem lög kváðu á um. Meiri hreyfing varð í málefnum fatlaðs fólks hér á landi 

samhliða aukinni hreyfingu innan Sameinuðu þjóðanna í þessum málum og árið 1984 tóku í 

gildi lög nr. 41/1983, um málefni fatlaðra. Þetta voru fyrstu almennu lögin um málefni fatlaðs 

fólks hér á landi. Árið 1989 var skipuð nefnd sem skoða skyldi hvernig lögin um málefni 

fatlaðra hefðu reynst og urðu niðurstöður nefndarinnar þær að þörf væri á nýrri lagasetningu 

og í kjölfar þess voru sett ný heildarlög nr. 59/1992 um málefni fatlaðra.
24

 Þann 1. janúar 

2011 tóku í gildi lög nr. 152/2010, um breytingu á lögum nr. 59/1992, og var þá nafni 

laganna breytt í lög um málefni fatlaðs fólks. Helsta breytingin með lögunum fólst í því að 

þjónusta við fatlað fólk færðist frá ríki til sveitarfélaga en jafnframt var lögfest 

bráðabirgðaákvæði um tilraunaverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð.
25

 

2.3.2 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með síðari breytingum, fjalla fyrst og fremst um 

rétt fatlaðs fólks og fjölskyldna þeirra á sérstakri félagsþjónustu. Markmiðið með 

lagasetningunni kemur fram í 1. gr. laganna en það er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og 

sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi. Með breytingarlögum nr. 152/2010, um breytingu á lögum nr. 59/1992, færðist þjónusta 

við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og eru það nú sveitarfélögin sem bera ábyrgð á skipulagi 

og framkvæmd þjónustu við fatlaða samkvæmt lögunum en ráðherra fer með eftirlit með 

lögunum. Samkvæmt 7. gr. laganna á fatlað fólk rétt á allri almennri þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga og ávallt skal leitast við að veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt almennum 
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lögum á sviði menntunar og heilbrigðis- og félagsþjónustu en ef þjónustuþörf fatlaðs fólks 

reynist meiri en svo að henni verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal það fá þjónustu 

samkvæmt lögunum um málefni fatlaðs fólks. Lögin ná yfir mörg atriði daglegs lífssvo sem 

búsetumál, atvinnumál, samgöngur og félagslíf og lýsa þar þeim rétti sem fyrir hendi er, þeim 

stuðningi sem í boði er, sem miðar allur að því að taka niður þær samfélagslegu hindranir 

sem geta verið á vegi fatlaðs fólks. Í lögunum er hvergi minnst á fatlaða foreldra. Þann 1. 

október 2018 falla lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 úr gildi og lög nr. 38 /2018 um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, taka gildi.  

2.3.3 Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 

Þann 1. október 2018 taka ný lög gildi sem samþykkt voru á Alþingi þann 26. apríl 

2018 og bera heitið lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 

38/2018. Um tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar er fjallað í greinargerð með 

lagafrumvarpinu. Þar segir að hugmyndafræðin að baki þjónustunni við fatlað fólk hafi breyst 

sem og notendahópurinn, ný nálgun sé í velferðarþjónustu og mannréttindamálum sem sjá 

megi m.a. með undirritun á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

fullgildingu hans. Við endurskoðun löggjafarinnar hafi verið reynt að tryggja svigrúm fyrir 

sveitarfélög til þess að útfæra þjónustuna eftir því sem best hentar á hverjum stað og 

jafnframt tryggja réttindi notenda til sambærilegrar þjónustu óháð búsetu. Í greinargerðinni 

kemur fram að með lögunum sé gerð breyting á skipulagi þjónustu sem fatlað fólk. Þannig 

gildi ákvæði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga um almenna þjónustu við fatlað fólk og 

með því er stoðþjónustu gert hærra undir höfði, en lagt er til að ef þjónustuþörf einstaklings 

sé meiri en 10-15 klst taki við ákvæði þessara nýju laga. 

Í lögunum er tekið stórt skref í innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og í 1. gr. laganna segir um markmið þeirra: 

 
Markmið laga þessara er að fatlað fólk eigi kost á bestu þjónustu sem unnt er að veita á 

hverjum tíma til að koma til móts við sértækar stuðningsþarfir þess. Þjónustan skal miða 

að því að fatlað fólk fái nauðsynlegan stuðning til þess að það geti notið fullra 

mannréttinda til jafns við aðra og skapa því skilyrði til sjálfstæðs lífs á eigin forsendum. 

Við framkvæmd þjónustu við fatlað fólk skal virðing borin fyrir mannlegri reisn þess, 

sjálfræði og sjálfstæði.  

Þjónusta samkvæmt lögum þessum skal miðast við einstaklingsbundnar þarfir og 

aðstæður viðkomandi, óskir og önnur atriði sem skipta máli, svo sem kyn, kynferði, 

aldur, þjóðernisuppruna, trúarbrögð o.fl.  

Við framkvæmd laga þessara skal framfylgt þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem 

íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Þá skulu stjórnvöld tryggja að fatlað fólk, þ.m.t. hagsmunasamtök þess, hafi 

áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni þess. Skal ákvarðanataka byggjast á 
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viðeigandi aðlögun þar sem aðgerða er þörf svo að fatlað fólk fái notið réttinda sinna. 

Þegar fötluð börn og fjölskyldur þeirra eiga í hlut skal einnig framfylgja barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna lögum samkvæmt.  

 

Í 2. gr. laganna eru ýmis hugtök skilgreind sem ekki hafa verið áður skilgreind í 

íslenskum lögum. Þar segir m.a. að fötlun sé afleiðing skerðinga og hindrana af ýmsum toga 

sem verða til í samspili fólks með skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og 

árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra, skerðingar hlutaðeigandi einstaklings séu 

langvarandi og hindranirnar til þess fallnar að viðkomandi verði mismunað vegna 

líkamlegrar, geðrænnar eða vitsmunalegrar skerðingar eða skertrar skynjunar. Fatlað fólk er 

skilgreint sem fólk með langvarandi líkamlega, geðræna eða vitsmunalega skerðingu eða 

skerta skynjun sem verði fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og 

árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra ef aðstoðar nýtur ekki við. Stuðningsþarfir er 

skilgreindar sem þarfir einstaklings fyrir þjónustu eða aðstoð í daglegu lífi vegna fötlunar, 

þær séu einstaklingsbundnar en geta einnig tekið mið af þörfum fjölskyldu einstaklingsins og 

við mat á stuðningsþörfum sé stuðst við samræmdar aðferðir.  

Í III. kafla laganna er fjallað um þjónustu. Í 8. gr. eru nefndar þær grunnþarfir fatlaðs 

fólks sem koma þarf til móts við með stoðþjónustu svo það standi til jafns við aðra og komið 

verði í veg fyrir félagslega einangrun þess. Nefndar eru fimm tegundir af þörfum en ein af 

þeim er þörf fatlaðra foreldra vegna umönnunar og uppeldis barna sinna. Áður en frumvarp 

til þessara laga var samþykkt hafði það tvisvar áður verið lagt fram á Alþingi. Ein þeirra 

breytinga sem gerð var á frumvarpinu áður en það var lagt fram í þriðja sinn var að í 

upptalningu á þeim þörfum sem þjónustu samkvæmt lögunum er ætlað að mæta var bætt við 

þörfum fatlaðra foreldra vegna umönnunar og uppeldis barna þeirra. Sú tillaga hafði komið 

fram í þremur innsendum umsögnum, um fyrri frumvörp.
26

 

Í III. kafla laganna er einnig fjallað um notendastýrða persónulega aðstoð, eða NPA. Í 

NPA felst að notandi, fatlaður einstaklingur, fær greiðslur í stað þjónustu, í samræmi við mat 

á stuðningsþörf og getur þá í framhaldinu ákveðið sjálfur hvaða þjónustu hann vill og hvernig 

aðstoðarfólk nýtist. Notendur geta þá valið um það að leita til þriðja aðila um umsýslu og 

framkvæmd þjónustunnar eða hvort þeir annist skipulag aðstoðarinnar sjálfir og verði 

vinnuveitendur sinna aðstoðarmanna. NPA byggist á hugmyndinni um sjálfsákvörðunarrétt 

og valdeflingu fatlaðs fólks. Að fatlað fólk, eins og annað, þekki best þarfir sínar, langanir, 

aðstæður og þrár og ætti því að hafa vald yfir sjálfu sér til þess að skipuleggja líf sitt út frá 
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eigin ákvörðunum og án tillits til þess sem hentar þjónustustofnunum.
27

 NPA hefur verið 

starfrækt sem tilraunaverkefni hér á landi frá árinu 2012. 

Hin Norðurlöndin hafa í auknum mæli tekið upp NPA og hafa hagsmunasamtök 

fatlaðs fólks á Íslandi á undanförnum árum þrýst á að NPA verði lögfest á Íslandi. 

Hagsmunasamtök, svo sem Landssamtökin Þroskahjálp, Sjálfsbjörg - landssamtök fatlaðra og 

Öryrkjabandalag Íslands telja að NPA sé sú aðferðafræði sem helst uppfyllir markmið 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
28

 

NPA stendur öllu fötluðu fólki til boða. Ef samningur kemst á hefur fatlað fólk kost á 

að nýta sér samninginn eins og það vill og að sinna þannig því hlutverki sem það vill innan 

samfélagsins eða jafnvel fjölskyldunnar. NPA getur því nýst fötluðum foreldrum í þeirra 

hlutverkum m.a. með því að fá hjálp við uppeldi, sækja námskeið fyrir forelda eða annars 

konar hjálp á heimilið. 

2.3.4 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Eins og fram kemur í 7. gr. laga um málefni fatlaðs fólks skal leitast við því að þjónusta 

fatlað fólk samkvæmt almennum lögum, sé það möguleiki, og eru lög nr. 40/1991, um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, dæmi um slík lög. Markmið laganna koma fram í 1. gr. og eru 

þau að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og að stuðla að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar, það skal gert með því a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, b. að 

tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, c. að veita aðstoð til þess að íbúar 

geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi og d. að 

grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Í 2. gr. segir svo að með 

félagsþjónustu sé í lögunum átt við þjónustu, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við meðal annars 

félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu, málefni barna og ungmenna og 

þjónustu við fatlað fólk. Með félagslegri ráðgjöf er t.d. átt við ráðgjöf á sviði uppeldismála 

samkvæmt 17. gr. laganna, þar sem segir að ráðgjöfinni skuli ætíð beitt í eðlilegu samhengi 

við aðra aðstoð og í samvinnu við aðra þá aðila sem bjóða upp á slíka þjónustu, svo sem 

skóla og heilsugæslustöðvar eftir því sem við á. Ljóst er því að fatlaðir foreldrar eiga rétt á 

ráðgjöf við uppeldi barna sinna eins og aðrir foreldrar en ekki er kveðið frekar á um sérstakan 

rétt fatlaðra foreldra í þessum lögum.  

 Samhliða því frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi þann 26. apríl 2018 til laga um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir voru einnig samþykkt lög um 
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breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum 

(innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og 

húsnæðismál), og taka þau einnig gildi þann 1. október 2018. Forsenda frumvarpanna tveggja 

er að halda í rammalöggjöf, að sveitarfélög geti útfært þjónustu sína eins og best hentar en á 

sama tíma séu grunnréttindi einstaklinga nægjanlega tryggð í lögum. Þannig þurfa skyldur 

sveitarfélagsins að vera skýrar en þó þarf að vera sveigjanleiki og frelsi til að bjóða upp á 

fjölbreytta þjónustu, áherslan sé á að meta einstaklingsbundnar þjónustuþarfir þannig að 

jafnræðisreglan sé virt með því að sambærileg tilvik fái sambærilega meðferð og 

ósambærileg tilvik ólíka úrlausn. Breytingin sem sem gerð er á lögunum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga er m.a. sú að „félagsleg heimaþjónusta“ breytist í „stuðningsþjónustu“ og 

breytist úr því að vera að meginstefnu aðstoð við heimilishald í því að vera þjónusta við 

athafnir daglegs lífs og við að rjúfa félagslega einangrun. Þjónustan yrði fyrir alla sem hafa 

þjónustuþörf upp að 10-15 tímum á viku, en eftir það tæki við sértækari þjónusta m.a. á 

grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Samkvæmt 

lögunum á fólk möguleika á að gera notendasamninga sem eykur val einstaklinga og 

barnafjölskyldna um þjónustuform og fyrirkomulag stuðnings og byggir slíkt á sömu 

hugmyndafræði og NPA.  

Fatlaðir foreldrar með þjónustuþörf upp að 10-15 tímum á viku gætu, samkvæmt 

lögunum, fengið þjónustu samkvæmt notendasamningi og nýtt hana í stuðning við 

foreldrahlutverkið, t.d. við það að sinna barni á einhvern hátt eða við að hjálpa til á annan 

veg, svo sem á heimili t.d. við eldamennsku eða þrif, svo foreldri hefði meiri tíma í að sinna 

barni sínu. 

2.3.5 Hjúskaparlög 

Í hjúskaparlögum, nr. 31/1993, er kveðið á um rétt einstaklinga sem eru eldri en 18 ára til 

þess að ganga í hjúskap. Í 8. gr. laganna er ákvæði sem takmarkað getur rétt ákveðinna hópa 

fatlaðs fólks til hjúskapar en þar segir að einstaklingur sem sviptur er lögræði geti ekki 

stofnað til hjúskapar án samþykkis lögráðamanns síns. Synjun lögráðamanns má þó bera 

undir innanríkisráðuneytið sem leyfir hjónavígsluna ef ekki er gild ástæða til annars. Það er 

því ótvíræður réttur lögráða fatlaðs einstaklings að ganga í hjúskap og þó að einstaklingur sé 

ólögráða þurfa gildar ástæður að vera til að meina honum að ganga í hjúskap og er það í 

samræmi við áherslur í alþjóðasamningum.
29
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2.3.6 Barnalög  

Í barnalögum, nr. 76/2003, (hér eftir skammstöfuð bl.) er fjallað um forsjá og umgengni 

barna. Foreldrar bera skyldur gagnvart barni sínu og eiga rétt til að ráða högum þess. 

2.3.6.1 Forsjá 

Forsjá er hugtak sem notað er yfir samband foreldra og barns, frá fæðingu og þar til það 

verður 18 ára. Forsjá felur í sér rétt barnsins og réttindi og skyldur foreldra. Réttur barnsins 

felst í því að sá sem fer með forsjá þess á að annast það og sinna forsjár- og uppeldisskyldum 

sínum eins og best hentar hag barns og þörfum. Forsjáraðili á að afla barni sínu lögmæltrar 

fræðslu, stuðla að menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál. 

Réttur foreldra felst í því að ráða persónulegum högum barns t.d. búsetustað, skólagöngu og 

tómstundum, auk þess að fara með lögformlegt fyrirsvar barns. Skyldur þeirra eru að tryggja 

efnahagslega, líkamlega og andlega velferð barns. Þeim ber skylda til þess að búa barni 

þroskavænleg skilyrði þar sem þarfir barnsins eru uppfylltar, þeim ber að annast börn sín með 

umhyggju og virðingu og vernda þau frá hvers kyns ofbeldi. 

Meginreglan um forsjá er sú að þegar barn fæðist fara foreldrar í hjónabandi eða 

skráðri sambúð sameiginlega með forsjá þess en þegar foreldar eru hvorki í hjúskap né 

skráðri sambúð fer móðirin ein með forsjá. Forsjá getur einnig verið umsamin en foreldrar 

geta samið um að forsjá sé sameiginleg, þeir geta ákveðið að forsjá skuli færast milli foreldra 

eða falið öðrum utanaðkomandi aðila forsjá barn síns. Slíkur samningur öðlast gildi við 

staðfestingu sýslumanns. Sé ágreiningur á milli foreldra um forsjá eða lögheimili sem ekki 

tekst að leysa fer málið fyrir dóm þar sem skorið er úr um hvernig forsjá skuli hagað og hvar 

barn á að eiga lögheimili. Þetta ákvæði tók töluverðum breytingum við gildistöku laga nr. 

61/2012 og 144/2012, meðal annars þeim gert var heimilt að dæma sameiginlega forsjá. 

Dómari getur einnig úrskurðað til bráðabirgða um forsjá og lögheimili barns samkvæmt 35. 

gr. bl. en markmiðið með slíkri reglu er að stuðla að því að barn haldi tengslum sínum við 

báða foreldra undir rekstri máls og draga úr líkum á því að annað foreldri öðlist betri stöðu en 

hitt ef mál dregst á langinn.
30

  

Með breytingu á barnalögum, nr. 61/2012, voru lögfest þau sjónarmið sem leggja ber 

til grundvallar í dómsmálum þar sem foreldrum greinir á um forsjá og lögheimili barna. 

Sjónarmiðin koma fram í 2. mgr. 34. gr. bl. og snúast um hvað barni er fyrir bestu, hæfi 

foreldra, stöðugleiki í lífi barns, tengsl barns við foreldra, skyldu þeirra til að tryggja rétt 
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barnsins til umgengni, hættu á að barnið, foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða 

verði fyrir ofbeldi og vilja barns að teknu tilliti til aldurs og þroska. Í athugasemdum sem 

fylgdu frumvarpi til lagabreytinganna segir að markmiðið með upptalningunni sé að varpa 

ljósi á þá mælikvarða sem liggja til grundvallar mati á því sem barni er fyrir bestu til þess að 

gefa því sjónarmiði frekari merkingu.  

2.3.6.2 Umgengni 

Umgengni er gagnkvæmur réttur barns og foreldra til samvista og samskipta og er óháður því 

hver fer með forsjá og hvar lögheimili barns er. Barn á rétt á því að umgangast með 

reglubundnum hætti það foreldri sem það býr ekki hjá, sé það ekki andstætt hagsmunum þess. 

Foreldri sem barn býr ekki hjá á rétt og ber skylda til þess að rækja umgengni við barn sitt og 

foreldrum ber skylda til þess að stuðla að því að umgengnisréttur sé virtur. Umgengni getur 

verið á marga vegu og tekið breytingum en margt getur haft áhrif á umgengni t.d. aldur og 

þarfir barns og aðstæður. 

 Foreldrar ákveða hvernig umgengni skuli háttað en hún má ekki ganga gegn réttindum 

og þörfum barnsins og alltaf þarf að hafa í heiðri það sem barninu er fyrir bestu. Ef foreldra 

greinir á um umgengni tekur sýslumaður ákvörðun um umgengnina með úrskurði samkvæmt 

því sem barni er fyrri bestu en hann á m.a. að líta til tengsla barns við báða foreldra, aldur 

barns, stöðugleika í lífi barns, búsetu foreldra og vilja barns að teknu tilliti til aldurs og 

þroska. Sýslumanni ber að meta hættu á að barnið, foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi 

orðið eða verði fyrir ofbeldi og líta sérstaklega til þess hvort ágreiningur eða samskipti 

foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, hindra eða draga úr möguleikum barns til að alast 

upp við þroskavænleg skilyrði. Sýslumaður getur úrskurðað á þann veg að barn skuli ekki 

umgangast það foreldri sem ekki fer með forsjána þegar hann telur umgengni ekki góða fyrir 

barnið t.d. ef foreldri hefur gerst sekt um ofbeldi gegn barninu. Sýslumaður getur einnig 

úrskurðað að umgengni fari fram undir eftirliti eða tilsjón barnaverndarnefndar t.d. þegar 

aðstæður umgengnisforeldris eru ekki taldar nógu góðar eða þegar deilur eða átök eru á milli 

foreldra þegar barn er sótt eða því skilað. Úrskurð sýslumanns má kæra til ráðherra. Einnig er 

hægt að gera kröfu um umgengni fyrir dómi þegar forsjármál er þar til meðferðar. 

2.3.7 Barnaverndarlög 

Barnaverndarlög byggja á því meginsjónarmiði að barn eigi rétt á sérstakri vernd og 

umönnun. Þann 1. júní 2002 voru núverandi barnaverndarlög nr. 80/2002, (hér eftir 

skammstöfuð bvl.) samþykkt. Með lögunum var aukin áhersla lögð á viðhorf og sjónarmið 
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barns og á réttindi barns í málsmeðferð, sem og í öllu barnaverndarstarfi.
31

 Markmið 

barnaverndarlaga koma fram í 2. mgr. 2. gr. en þau eru að tryggja að börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega 

aðstoð og að leitast skuli við að ná markmiðum laganna með því að styrkja fjölskyldur í 

uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. 

 

Meginreglur barnaverndarstarfs koma fram í 4. gr. bvl. og eru þær: 

 Í barnaverndarstarfi skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. 

Hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda.  

 Í störfum sínum skulu barnaverndaryfirvöld taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir því 

sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til.  

 Barnaverndarstarf skal stuðla að stöðugleika í uppvexti barna.  

 Barnaverndaryfirvöld skulu leitast við að eiga góða samvinnu við börn og foreldra sem þau 

hafa afskipti af og ávallt sýna þeim fyllstu nærgætni og virðingu.  

 Barnaverndaryfirvöld skulu í störfum sínum leitast við að hafa góða samvinnu sín á milli og 

við aðrar stofnanir sem fjalla um málefni barna.  

 Barnaverndaryfirvöld skulu í störfum sínum og öllum ákvörðunum gæta samræmis og 

jafnræðis.  

 Barnaverndaryfirvöld skulu eftir föngum gæta þess að almenn úrræði til stuðnings fjölskyldu 

séu reynd áður en gripið er til annarra úrræða. Þau skulu jafnframt ávallt miða við að beitt sé 

vægustu ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Því aðeins skal gert ráð fyrir 

íþyngjandi ráðstöfunum að lögmæltum markmiðum verði ekki náð með öðru og vægara móti.  

 Allir þeir sem vinna að barnavernd skulu gæta fyllsta trúnaðar um hagi barna, foreldra og 

annarra sem þeir hafa afskipti af.  

 

Um starfslið barnaverndarnefndar er fjallað í 14. gr. bvl. og segir þar í 1. mgr. að 

barnaverndarnefnd skuli ráða „sérhæft starfslið eða tryggja sér aðgang að viðeigandi 

sérþekkingu með öðrum hætti. Skal við það miðað að hægt sé að veita foreldrum, stofnunum 

og öðrum er annast uppeldi viðhlítandi ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar samkvæmt lögum 

þessum. Jafnframt skal miðað við að möguleikar séu til faglegra rannsókna á félagslegum og 

sálrænum högum barna er með þurfa vegna könnunar og meðferðar einstakra 

barnaverndarmála“. 

2.3.7.1 Úrræði barnaverndarnefnda 

Í 24.-25.gr. bvl. er fjallað um þau úrræði sem barnaverndarnefnd getur gripið til í störfum 

sínum með samþykki foreldra. Barnaverndarnefnd getur leiðbeint foreldrum um uppeldi og 

aðbúnað barns, stuðlað að því í samvinnu við hlutaðeigandi stofnanir að beitt verði úrræðum 

samkvæmt öðrum lögum, útvegað barni viðeigandi stuðning eða meðferð, útvegað barni eða 

fjölskyldu tilsjónaraðila, persónulegan ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu eða aðstoðað foreldra 

við að leita sér meðferðar vegna persónulegra málefna. Nefndin getur einnig gripið til úrræða 

                                                 
31

 Þskj. 403, 127. lögþ. 2001-2002. 



 

 

28 

utan heimilis með samþykki foreldra og barns og tekið við forsjá eða umsjá barns og 

ráðstafað því í fóstur eða vistað utan heimilis á heimili eða stofnun eða leitað annarra úrræða.  

Í 26.-27. gr. bvl. er fjallað um þau úrræði sem barnaverndarnefnd hefur þegar ekki 

næst samþykki foreldra. Nefndin getur kveðið á um eftirlit með heimili, gefið fyrirmæli um 

aðbúnað og umönnun barns, kveðið á um að heimilt sé að láta ákveðnum aðilum sem vinna 

með mál barns í té upplýsingar um líðan barns eða meðferð máls ef það er talið nauðsynlegt 

vegna hagsmuna barnsins og ákveðið að ekki megi fara með barnið úr landi. Þessar 

ráðstafarnir skulu samkvæmt 2. mgr. 26. gr. bvl. vera tímabundnar og ekki standa lengur en 

þörf krefur hverju sinni og endurskoðaðar eigi sjaldnar en á sex mánaða fresti. Samkvæmt 27. 

gr. bvl. getur barnaverndarnefnd úrskurðað um, ef brýnir hagsmunir barns mæla með því, að 

barn skuli vera kyrrt á þeim stað þar sem það dvelst í allt að tvo mánuði eða kveðið á um töku 

barns af heimili í allt að tvo mánuði. Ef nefndin telur svo að ráðstöfunin þurfi nauðsynlega að 

standa lengur en kveðið var á um getur hún gert kröfu um slíkt fyrir dómi samkvæmt 28. gr. 

bvl. og getur dómari úrskurðað um vistun barns í allt að tólf mánuði.  

Krafa um forsjársviptingu fyrir dómi samkvæmt 29. gr. bvl. er mest íþyngjandi úrræði 

sem barnaverndarnefnd getur gripið til. Barnaverndarnefnd er heimilt að krefjast 

forsjársviptingar fyrir dómi telji hún að daglegri umönnun, uppeldi eða samskiptum foreldra 

og barns sé alvarlega ábótavant, að barni sem er sjúkt sé ekki tryggð viðeigandi meðferð, 

þjálfun eða kennsla, að barni sé misþyrmt, misboðið kynferðislega eða megi þola alvarlega 

andlega eða líkamlega áreitni eða niðurlægingu á heimilinu eða telji hún fullvíst að líkamlegri 

eða andlegri heilsu barns eða þroska þess sé hætta búin sökum þess að foreldar eru 

augljóslega vanhæfnir til að fara með forsjána, svo sem vegna vímuefnaneyslu, geðrænna 

truflana, greindarskorts eða að breytni foreldra sé líkleg til að valda barni alvarlegum skaða. 

Ákvæðið um forsjársviptingu er það eina í íslenskum lögum sem minnist á greindarskerta 

foreldra og þar með fatlaða foreldra yfir höfuð. Þá kemur fram í 2. mgr. 29. gr. að kröfu um 

sviptingu forsjár skuli aðeins gera ef ekki er unnt að beita öðrum og vægari úrræðum til 

úrbóta eða slíkar aðgerðir hafi verið reyndar án árangurs, svipting forsjár er því aðeins 

lokaúrræði barnaverndarnefndar. 

2.3.7.2 Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga 

Í reglugerð nr. 652/2004 um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga er nánar farið út í efni 1. mgr. 24. gr. bvl. sem fjallar um úrræði með 

samþykki foreldra. Úrræðin sem um ræðir eru: 



 

 

29 

a) Að leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns. Þá er átt við almenna 

sálfræðilega, uppeldislega eða félagslega ráðgjöf af hendi starfsmanna 

barnaverndarnefndar eða annars aðila sem fenginn hefur verið til verkefnisins. Einnig 

að stuðla að því að úrræðum samkvæmt öðrum lögum, svo sem lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, málefni fatlaðra, heilbrigðisþjónustu, leikskóla og lögum 

um grunnskóla, sé beitt í samvinnu við aðra hlutaðeigandi.  

b) Að útvega barni viðeigandi stuðning eða meðferð, meðal annars með því að útvega 

því sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda, auk meðferðarviðtala. 

c) Að útvega barni eða fjölskyldu tilsjónaraðila, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu. Með tilsjónaraðila er samkvæmt 22. gr. reglugerðarinnar átt við 

„einstakling sem fenginn er á vegum barnaverndarnefndar fyrst og fremst til að 

aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar 

hag og þörfum barns“. Sveitarfélögin hafa sjálf útfært tilsjónarhlutverkið með 

þróuðum úrræðum á borð við Stuðninginn heim og Greining og ráðgjöf heim í 

Reykjavík og Áttan í Kópavogi.
32

  

Persónulegur ráðgjafi er samkvæmt 23. gr. reglugerðarinnar einstaklingur sem 

fenginn er til þess að veita barni ráðgjöf og leiðbeiningar og stuðningsfjölskylda 

samkvæmt 26. gr. reglugerðarinnar tekur á móti barni fyrst og stundum foreldrum á 

einkaheimili til þess meðal annars að létta álagi af barni og fjölskyldu þess og 

leiðbeina foreldrum og styðja í uppeldishlutverkinu.  

d) Að aðstoða foreldra eða þungaða konu við að leita sér meðferðar vegna persónulegra 

vandamála.  

e) Að veita börnum móttöku á vistheimilum, sambýlum eða einkaheimilum í allt að þrjá 

mánuði til þess að tryggja öryggi þeirra, greina vanda eða til könnunar á aðstæðum 

þeirra svo sem vegna vanrækslu eða vanhæfis foreldra.  

2.3.8 Verklag barnaverndarnefnda  

Barnaverndarstofa hefur gefið út handbók barnaverndarstarfsfólks um vinnulag í 

barnaverndarmálum sem finna má á heimasíðu Barnaverndarstofu. Vinnureglur sem þessar 

eru ekki sjálfstæðar réttarheimildir en stjórnvöldum er heimilt að setja slíkar reglur til 
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fyllingar gildandi réttarheimildum í þeim tilgangi að stuðla að samræmi og jafnrétti við 

framkvæmd reglna.
33

  

2.3.8.1 Samvinna í barnaverndarstarfi 

Í 10. kafla handbókarinnar er fjallað um samvinnu í barnaverndarmálum. Þar segir að mikil 

áhersla sé lögð á mikilvægi samvinnu í öllu barnaverndarstarfi. Í lögum sé áhersla lögð á það 

hlutverk barnaverndarnefndar að tryggja öryggi og umönnun barns en einnig sé það í 

hlutverki nefndarinnar að styðja barnið og/eða fjölskyldu þess. Sú þróun hafi verið á 

undanförnum árum að í stað forsjárhyggju sem oft hafi litað barnaverndarstarfið sé nú 

ríkjandi hugmyndafræði barnaverndar sú að leggja áherslu á að styrkja einstaklinginn, 

foreldri, í því að taka sjálfur ábyrgð á því sem er að gerast og vinna að lausnum. 

Barnaverndarstarfsmenn þurfi að leggja sig fram við að læra aðferðir sem byggjast á að hlusta 

á alla aðila málsins, leita eftir sjónarmiðum þeirra, taka hugmyndir þeirra alvarlega og líta á 

þá sem samstarfsaðila. Rannsóknir hafi sýnt það síðustu ár að þeim sem hafi verið í 

samskiptum við félagsþjónustuna þyki það mikilvægt að komið sé fram við þá af virðingu.
34

 

 Um samvinnu barna er fjallað. Áherslan sé orðin sú á undanförnum árum að 

barnaverndarstarfsmenn tali meira við börnin en samkvæmt rannsóknum hafi 

barnaverndarstarfsmenn lítið talað við börn til þess að verja þau fyrir erfiðum og krefjandi 

umræðum um aðstæður sínar. Þá hefur tilgangurinn með því að tala við börnin verið sá að 

útskýra fyrir þeim ákveðin atriði frekar en að þau séu áhrifavaldar í sínum málum. Í öllum 

málum barnaverndar þurfi nú að vera samvinna til staðar með barninu en þar spilar aldur og 

þroski barns mikið inn í. Barn eigi að vera samstarfsaðili barnaverndarnefndar sem gefur 

mikilvægar upplýsingar og kemur með hugmyndir að lausnum. Í sumum tilfellum getur verið 

nauðsynlegt að fá túlk til aðstoðar eða aðra sérfræðinga, svo sem þroskaþjálfa ef um 

þroskahömlun er að ræða. Einnig geti í mörgum tilfellum verið rétt að skipa barni talsmann.
35

 

Samkvæmt lögum eru börn sem náð hafa 15 ára aldri, aðilar að barnaverndarmálum og skiptir 

þá samvinna þeirra og samþykki sköpum í meðferð málsins.  

 Um samvinnu barnaverndarnefndar við foreldra segir í handbókinni að hún sé í 

langflestum tilvikum lykillinn að farsælli lausn barnaverndarmáls. Samstarf við foreldra feli í 

sér að hlustað sé á þá, tekið tillit til þeirra hugmynda og að þeim sé kunnugt um fyrirætlanir 

barnaverndarnefndar. Þeir foreldrar sem ekki hafi vald á íslensku eigi rétt á aðstoð túlks í allri 
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samvinnu. Svo segir: „Ennfremur er rétt að hafa í huga að oft geta verið fleiri hindranir í 

samskiptum foreldra og barnaverndarnefndar. Ef um alvarlega þroskahömlun er að ræða 

getur þurft að meta hvort rétt sé að fá aðstoðarmann í málið sem er vanur að vinna með 

þroskaskertum og er líklegri til að geta tryggt að foreldrarnir geri sér grein fyrir því mati og 

þeim áætlunum sem gerðar eru.“
36

  

2.3.8.2 Könnun máls 

Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að hefja könnun barnaverndarmáls ber að huga að 

ýmsu. Eitt af því sem taka þarf afstöðu til er hvort skipa eigi barni talsmann samkvæmt 3. 

mgr. 46. gr. bvl. og 15. gr. reglug. nr. 56/2004. Ákvörðum þurfi að taka um hvort eigi að 

skipa talsmann eða ekki en ekki er frekar útlistað um hvenær þörf sé á talsmanni. Um hæfi og 

hlutverk talsmanns er fjallað í VII. kafla reglugerðar nr. 56/2004. Ekki eru gerðar sérstakar 

menntunarkröfur til talsmanns en almennt er miðað við að það sé einstaklingur sem hafi 

sérþekkingu á málefnum barna. Talsmaður barns getur ekki verið tengdur barnaverndarnefnd 

né einstaklingur sem hefur hagsmuni af úrlausn máls eða tengsl við hagsmunaaðila máls. Í 

hverju tilviki fyrir sig þarf svo að meta hvaða upplýsingar talsmaður eigi rétt á að fá fyrir 

hlutverk sitt um að ræða við barnið og koma sjónarmiðum þess á framfæri.
37

  

2.3.8.3 Áætlun um meðferð máls 

Sé niðurstaða könnunar barnaverndarmáls sú að þörf sé á stuðningi verður að gera um það 

skriflega áætlun samkvæmt 2. mgr. 23. gr. bvl. Í handbók Barnaverndarstofu má finna 

umfjöllun um áætlanir barnaverndarnefndar. Þar segir að áætlanir séu mikilvægt vinnutæki 

sem auðveldi stjórnun og yfirsýn, skapi samfellu í vinnslu máls og sé tæki til þess að vinna 

með barni og fjölskyldu þess. Þá segir að lykilatriði við gerð áætlana sé samvinna allra sem 

að málinu koma, um gerð hennar og framkvæmd, náist slíkt samstarf sé líklegra að áætlunin 

skili árangri. Gerð áætlunar geti tekið nokkurn tíma þar sem nokkrum sinnum þurfi 

barnaverndarnefnd að ræða við barnið og foreldra um hver vandinn sé og hvaða stuðningur sé 

nauðsynlegur.
38

 Til þess að hægt sé að ná markmiði áætluninnar þurfi að tryggja að aðilar 

málsins hafi sama skilning á því sem komi fram í áætluninni, þá þurfi oft langan tíma til þess 
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að breyta aðstæðum sem orðnar voru að venju. Áætlun eigi að vera sveigjanleg, í slíkum 

skrefum svo að allir ráði við þau og séu sammála um hvað þau þýða.
39

 

 Þegar ekki næst samkomulag við aðila máls um gerð áætlunar getur 

barnaverndarnefnd gripið til þess að semja einhliða áætlun um framvindu máls og beitingu 

þvingunarúrræða samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga. Slíka áætlun þarf svo að kynna 

fyrir foreldrum og gefa þeim kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Ef skilyrði til 

þvingunarúrræða eru ekki talin uppfyllt ber barnaverndarnefnd að loka málinu.
40

  

2.3.8.4 Stuðningsúrræði 

Í 13. kafla handbókar Barnaverndarstofu er fjallað um stuðningsúrræði. Þar segir að í lögum 

séu aðeins þau úrræði sem barnaverndarnefndir eigi að hafa til staðar, þær geti og eigi að 

alltaf að athuga hvort stuðningur af öðrum toga myndi gagnast fremur og leitast þannig við að 

smíða viðeigandi úrræði í kringum hvert einstakt barn. Vandi fjölskyldna í 

barnaverndarmálum sé oftast margþættur, flókinn og langvarandi og því sé sjaldnast hægt að 

beita aðeins einu úrræði heldur þurfa úrræðin að spila saman og eitt að taka við af öðru.
41

 

Stuðningur inn á heimili samkvæmt 24. gr. bvl. sé alla jafna fyrsti stuðningurinn við barn 

og/eða fjölskyldur sem veittur er enda sé þá sem minnst röskun á högum barnsins og 

umhverfi. Úrræðið um að leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns er oft notað eitt 

og sér og til viðbótar við önnur úrræði. Þá þarf sá sem veitir leiðbeiningarnar að hafa góða 

þekkingu á uppeldismálum auk þess að vera búinn að skapa það traust sem nauðsynlegt er 

svo að foreldri geti nýtt sé leiðbeiningarnar. Þegar barnaverndarnefnd telur sig ekki í stakk 

búna til þess að sinna þessu hlutverki, vegna þess að fagþekkingu vantar eða vegna 

vinnuálags, geti hún samið við sérfræðinga í einstökum málum, sbr. 14. gr bvl.  

Annað úrræði barnaverndanefndar er að stuðla að samvinnu við hlutaðeigandi 

stofnanir að beitt verði úrræðum samkvæmt öðrum lögum. Vitað sé að stór hluti þeirra 

fjölskyldna sem barnaverndarnefndir hafi afskipti af séu fátækar fjölskyldur og/eða 

fjölskyldur þar sem annað foreldri eða báðir eru öryrkjar.
42

 Þá geti viðeigandi stuðningur við 

fjölskylduna verið sá að aðstoða hana við að leita réttar síns eða sækja um stuðning úr öðrum 

kerfum, svo sem frá Tryggingastofnun og félagsþjónustu samkvæmt lögum um 

félagsþjónustu og lögum um málefni fatlaðs fólks.  
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Að útvega barni eða fjölskyldu tilsjónaraðila, persónulegan ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu er annað úrræði barnaverndanefnda. Í handbókinni er fjallað um 

kröfurnar sem gerðar eru til tilsjónaraðila en eins og áður segir er hann fenginn til þess að 

aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag og 

þörfum barns. Ekki eru gerðar formlegar menntunarkröfur til tilsjónaraðila en gert er ráð fyrir 

því að þeir hafi ákveðna þekkingu og mögulega reynslu af starfi með börnum og fjölskyldum, 

séu góðir hlustendur og hafi hæfileika til að leiðbeina og miðla þekkingu.
43

  

Stuðningur barnaverndanefndar getur einnig falist í því að vista barn utan heimilis 

samkvæmt 25. gr. bvl. Í handbókinni segir um vistun utan heimilis að hún sé almennt ekki 

æskileg nema þegar aðrar og mildari stuðningsaðgerðir hafi ekki skilað nægilegum árangri. 

Ákvörðun um vistun utan heimilis sé afdrifarík fyrir barnið þrátt fyrir að vistunin sé aðeins í 

skamman tíma. Barnið sé sett í ókunnugt umhverfi frá fjölskyldu og vinum og þurfi að 

aðlagast nýjum aðstæðum, samskiptareglum og kröfum. Sýnt hafi verið fram á að mikill og 

markviss stuðningur inn á heimili barnsins sé oftar en ekki vænlegur til árangurs.
44

 

2.3.8.5 Þvingunarúrræði 

 Barnaverndarlög heimila ákveðin þvingunarúrræði þegar talið er að hagsmunir 

barnsins verði ekki tryggðir á annan hátt. Í sumum tilfellum getur þurft að beita 

þvingunarúrræðum þegar samþykki aðila liggur ekki fyrir um stuðning sem talinn er 

nauðsynlegur. Í handbókinni segir að hafa beri í huga að slíkum úrræðum skuli aldrei beita 

nema þegar vægari úrræði hafi verið reynd og ekki borið tilætlaðan árangur eða það þyki ljóst 

að að vægari úrræði muni ekki duga.
45

 Þvingunarúrræði geta verið inni á heimili svo sem 

eftirlit með heimili og fyrirmæli um aðbúnað og umönnun barns og utan heimilis með 

úrskurð barnaverndarnefndar eða dómstóls um vistun barns utan heimilis.  

 Eins og áður segir er krafa um forsjársviptingu fyrir dómi samkvæmt 29. gr. bvl. mest 

íþyngjandi úrræði sem barnaverndarnefnd getur gripið til og útlistar greinin skilyrðum fyrir 

slíkri kröfu. Samkvæmt handbókinni skal nákvæm könnun á högum og aðstæðum barnsins 

fara fram og upplýsingar liggja fyrir um aðstæður foreldra og hæfni þeirra til að sinna 

umönnun og aðbúnaði barnsins áður en krafa er lögð fram um forsjársviptingu. Ljóst þarf að 

vera að aðrar stuðningsaðgerðir hafi verið reyndar og ekki borið tilætlaðan árangur eða að 
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vægari úrræðum sé ekki unnt að beita. Markmið með forsjársviptingum sé að tryggja barni 

öruggar uppeldisaðstæður og áhersla er lögð á að með sviptingunni skapist stöðugleiki í 

umhverfi barnsins. Tímabundin vistun sé oft undanfari forsjársviptinga en þó ekki skilyrði. 
46

 

2.3.8.6 Verklagsreglur við meðferð máls þegar foreldrar eru með þroskahömlun (seinfærir 

foreldrar) 

Barnaverndarstofa hefur einnig sett verklagsreglur fyrir barnaverndarnefndir um meðferð 

mála þegar foreldrar eru með þroskahömlun. Ekki er margt frábrugðið því sem kemur fram í 

lögum, reglugerðum og handbók Barnaverndarstofu en þó er nokkur atriði nefnd sem 

sérstaklega þarf að líta til við þessar aðstæður. Í reglunum er miðað við að foreldrar séu 

seinfærir, með þroskahömlun eða greindarskerðingu sem hafi eða geti haft áhrif á 

foreldrahæfni. Mikilvægt sé, þegar grunur vaknar um að foreldrar séu með þroskahömlun, að 

fá upplýsingar um greiningu eða fara fram á greiningu. En þegar greining liggur ekki fyrir er 

hætt við að óraunhæfar kröfur séu gerðar til foreldra og ekki gripið til viðeigandi úrræða.
47

 

 Um móttöku tilkynninga segir að þegar um seinfæra foreldra sé að ræða þurfi að hafa 

það í huga að samkvæmt rannsóknum geti börn seinfærra foreldra verið í áhættu hvað varðar 

fjölþættan vanda í uppvexti og að seinfærir foreldrar hafa óskir varðandi stuðning þegar þeir 

vænta barns eins og góðar útskýringar á stöðu mála, að upplýsingar er varða þau séu vel 

aðgengilegar og að nálgun barnaverndarnefndar sé jákvæð og litið sé til færni og styrkleika 

foreldra.
48

  

 Þegar mál er kannað skal almennt afla skriflegra upplýsinga frá aðilum sem geta 

upplýst um málið svo sem heilsugæsla, skóli og lögregla. Við vinnslu máls er einnig 

mikilvægt að allir sem komi að málinu séu meðvitaðir um þær staðalímyndir um seinfæra 

foreldra sem eiga sér rætur í rótgrónar menningarbundnar hugmyndir og að þeir láti slíkt ekki 

byrgja sér sýn. 

Um stuðningsúrræði segir að mikilvægt sé að kanna möguleikann á og virkja stuðning 

í nærumhverfi fjölskyldunnar svo sem stórfjölskyldu, vina, nágranna, leik- og grunnskóla. 

Einnig sé samvinna nauðsynleg þegar stuðningur er veittur á grundvelli laga um málefni 

fatlaðs fólks og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.  
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Um forsjárhæfnismöt segir í reglunum að þau þurfi að miða við að foreldrar séu færir 

um að annast barn sitt með stuðningi og séu tilbúnir að nýta stuðninginn. Í forsjárhæfnismati 

er mikilvægt að fram komi hvers konar stuðningur ser nauðsynlegur til þess að tryggja að 

foreldrar geti annast barn sitt á viðeigandi hátt og meta þarf hvort stuðningurinn skili árangri 

fyrir barnið. Í stuðningsáætlunum þurfi að vera mælanleg markmið sem metin eru eftir 

tiltekinn tíma hvort árangur hafi náðst. Þá segir að við mat á stuðningsþörf við fólk með 

fötlun sé mikilvægt að leita eftir samstarfi við önnur þjónustukerfi. Í fylgiskjali I með 

verklagsreglum er segir að áhersla barnaverndalaga á hraða málsmeðferð, fresti og tímamörk 

geti aukið á erfiðleika foreldra með þroskahömlun en þá sé gert ráð fyrir því að þeir hafi sama 

skilning og sama hæfileika til að læra og ófatlaðir foreldrar. Um sé að ræða óbeina mismunun 

þar sem almennar reglur eða kröfur sem notaðar eru leiði til verri skilyrða eða meðferðar fyrir 

tiltekinn hóp. Þegar höfð séu föst tímamörk sem ekki taka tillit til þeirra sem eiga erfiðara 

með að læra, er foreldrum með þroskahömlun torveldað að uppfylla væntingar og viðmið 

barnaverndar og dómstóla.
49

 

Í fylgiskjali IV með verklagsreglunum er fjallað um uppbyggilegan stuðning. Þar 

segir að eitt af markmiðum stuðnings sé að styrkja trú seinfærra foreldra á eigin hæfni í 

foreldrahlutverkinu. Fjögur atriði þurfi einkum að hafa í hugsa varðandi stuðninginn: að hann 

taki mið af þörfum hvers og eins, að hann sé veittur til lengri tíma, að foreldrar fái að læra á 

eigin forsendum og að stuðningurinn fari fram í þeirra eigin umhverfi. Þá bendi niðurstöður 

rannsókna til þess að fjölskyldum farnist best þegar formlegir og óformlegir stuðningsaðilar 

vinna saman. En aftur á móti telji fagfólk sig eiga erfitt með að veita seinfærum foreldrum 

stuðning þar sem það skorti tíma, þekkingu og úrræði og telji jafnvel að seinfærir foreldrar 

eigi erfitt með að tileinka sér það sem fyrir þá er lagt.
50

 

2.3.9 Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar 

Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar tók formlega til starfa þann 7. maí 

2018 á grundvelli 17. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, sem kveður á um heimild 

til að setja á fót ráðuneytisstofnun sem telst hluti af ráðuneyti, í þessu tilviki 

velferðarráðuneytinu, en er rekin sem sérstök starfseining. Markmið stofnunarinnar er að 

styrkja undirstöður heildstæðrar þjónustu ríkis og sveitarfélaga með því að efla gæði, öryggi 
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og samræmi þjónustunnar og skilja með skýrum hætti á milli stjórnsýslu- og eftirlitshlutans 

annars vegar og veitingu þjónustunnar hins vegar. Helstu verkefni stofnunarinnar eru þróun 

útgáfu gæðaviðmiða, kröfulýsinga og árangursmælikvarða á grundvelli laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, laga um málefni fatlaðs fólks, laga um málefni innflytjenda og 

laga um málefni aldraðra en viðmið og kröfur um þjónustu eru þróuð í samstarfi við Samband 

íslenskra sveitarfélaga og að höfðu samráði við hagsmunasamtök. Einnig fer stofnunin með 

réttindagæslu fatlaðs fólks en réttindagæslumenn fatlaðs fólks sem starfa um allt land heyra 

undir stofnunina, stofnunin tekur á móti tilkynningum eða ábendingum um misbresti í 

þjónustu eða stjórnsýslu þjónutuveitenda og sér um eftirlit og eftirfylgd. Stofnunin sinnir 

einungis, til að byrja með, stjónsýsluverkefnum og eftirliti á sviði félagsþjónustu sem veitt er 

af hálfu sveitarfélaga, opinberra stofnana eða á grundvelli samninga, auk afmarkaðs eftirlits á 

sviði barnaverndar.
51

 

2.4 Samantekt 

Þó að alþjóðlegir mannréttindasamningar verndi réttinn til fjölskyldulífs þá á fólk með 

þroskahömlun mun takmarkaðri möguleika en annað fólk á að lifa fjölskyldulífi.
52

 Skylda 

íslenska ríkisins til þess að styðja við foreldra með fötlun hefur hingað til ekki verið 

skilgreind sérstaklega í lögum. Í lögunum eru hins vegar ekki neinar hindranir í því að fólk 

með fötlun sé veitt aðstoð í foreldrahlutverki sínu. Í lögum um félagsþjónustu eru ákvæði sem 

hægt er að nota þegar fatlað fólk þarf á stuðningi til þess að sinna foreldrahlutverki sínu. 

Þessi ákvæði miða hins vegar að þörfum foreldris sem einstaklingur en ekki sem foreldri. 

Sveitarfélög geta túlkað á ýmsan veg hvernig slík almenn ákvæði eru notuð í aðstoð við 

foreldra og stundum eru þau ekki nýtt. Þrátt fyrir að réttarstaða fatlaðs fólks til barneigna í 

lögum sé fyrir hendi, þá gera hvorki lögin né samfélagið ráð fyrir því. 

Þann 1. október 2018 taka í gildi lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir og lög um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Í fyrrnefndum 

lögum er í fyrsta sinn í íslenskum lögum minnst á fatlaða foreldra. Með löggjöfinni eru 

notendasamnings og notendastýrð persónuleg aðstoð lögfest en bæði úrræðin gætu gagnast 

fötluðum foreldrum, þótt slíkt sé ekki sérstaklega tekið fram. Hvortveggja eru liður í 

innleiðingarferli samnings Sameinuðu þjóðana um réttindi fatlaðs fólks.  
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3 Réttur barnsins 

3.1 Almennt 

Þegar réttur fatlaðra foreldra er skoðaður er ekki hægt að sneiða fram hjá umfjöllun um rétt 

barnsins en hagsmunir barna í málum sem þau varða eiga samkvæmt lögum og 

alþjóðasamningum að vera í forgangi. Ísland er aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins (hér eftir Barnasáttmálinn) og hefur sá samningur verið lögfestur með lögum 

nr. 19/2013 og sjónarmið hans innleidd víða í íslenska löggjöf, t.d. í barnalög, nr. 76/2003 og 

barnaverndarlög nr. 80/2002. Á íslenska ríkinu sem aðildarríki að samningnum liggja skyldur 

til þess að gera allar viðeigandi ráðstafanir, m.a. með því að setja lög og reglur, til þess að 

réttindin sem eru í samningnum komi til framkvæmda. Í Barnasáttmálanum er fjallað 

heildstætt um öll þau mannréttindi í víðum skilningi sem börn í heiminum eiga að búa við, 

borgaraleg og stjórnmálaleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg svo þau búi við bestu 

mögulegu lífskjör. Samningurinn er stefnumótandi í allri vinnu, meðvitund og viðhorfi til 

barna og réttinda barna um allan heim.
53

 Í samningnum, barnalögum nr. 76/2003, 

barnaverndarlögum, nr. 80/2002, og víðar má finna þau sjónarmið sem hafa þarf í huga þegar 

ákvörðun er tekin sem áhrif hefur á barn, svo sem um forsjá og umgengni. 

3.2 Það sem barni er fyrir bestu 

Í 2. mgr. 23. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er það tekið fram að 

setja skuli hagsmuni barns ofar öllu þegar réttindi og ábyrgð fatlaðs fólks eru tryggð. Þetta 

viðhorf er viðtekið í mörgum íslenskum lagabálkum og mannréttindasáttmálum.
54

 Skilningur 

á því hverjir hagsmunir barns eru er því lykilatriði þegar unnið er með réttinn til fjölskyldulífs 

og rétt fatlaðra foreldra. Í fyrrgreindum dómum Mannréttindadómstóls Evrópu sést hvernig 

lögð er áhersla á velferð barnanna þar sem réttur foreldranna til fjölskyldulífs er athugaður.  

Ákvæðið í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks endurspeglar 3. gr. 

Barnasáttmálans þar sem grundvallarreglan um það sem barni er fyrir bestu kemur fram en 

einnig er sjónarmiðið áréttað víða í samningnum.
55

 Samkvæmt greininni skal það sem barni 

er fyrir bestu ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða 

einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. 
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Þetta er ein af grundvallarreglum samningsins sem nauðsynlegt er að hafa í huga við túlkun 

og beitingu allra annarra ákvæða samningsins.
56

 Komast verður að því, í hverju máli fyrir sig, 

hvað barni sé fyrir bestu. Barnaréttarnefndin, sem sett var á stofn með Barnasáttmálanum og 

fjallað er um í II. hluta hans, hefur túlkað og útskýrt 3. gr. samningsins með almennri 

athugasemd. Þar segir að með greininni sé átt við að tryggja þurfi öll réttindi barnsins sem 

samningurinn kveður á um. Einnig felst í því að börn búi við þroskavænleg líkamleg, andleg, 

siðferðisleg og félagsleg skilyrði. Mat fullorðins einstaklings á því hvað hagsmunir barns séu 

getur því ekki gengið gegn þessum skilyrðum. Reglan um hagsmuni barnsins er ekki aðeins 

meginregla sem alltaf þarf að hafa hliðsjón af heldur er hún allt í senn efnisregla, 

túlkunarregla og málsmeðferðarregla. Samkvæmt efnisreglunni á velja hagsmuni barns yfir 

hagsmuni annarra, samkvæmt túlkunarreglunni þarf að velja þá túlkunarleið sem þjónar best 

hagsmunum barns og samkvæmt málsmeðferðarreglunni þarf ákveðin vinnubrögð við mat og 

ákvörðun á hagsmunum barns. Hugtakið um hagsmuni barns er því flókið og breytilegt og 

krefst þess að það sé metið í hverju tilfelli fyrir sig og fyrir hvert barn. Ríki þurfa því, í 

skyldum sínum samkvæmt samningnum, að greina hvert tilfelli og meta einstaka þætti, 

mannréttindi og önnur réttindi, hvert á móti öðru þar sem árekstrar koma upp. Það getur leitt 

til þess að takmarka verði réttindi og hagsmuni foreldra til að gætt sé að hagsmunum barns.
57

  

3.3 Réttur barns til fjölskylduverndar og tengsla 

Börn eiga rétt á friðhelgi fjölskyldu og einkalífs og er um þann rétt fjallað í 16. gr. 

Barnasáttmálans. Greinin byggist á þeirri meginreglu að fjölskylda í víðum skilningi sem 

grundvallareining samfélagsins sé hið eðlilega og ákjósanlegasta umhverfi barns.
58

 

Í athugasemd barnaréttarnefndarinnar um það sem barni er fyrir bestu eru nokkrir 

þættir nefndir sem taka þarf tillit til við mat og ákvörðun á því sem barni er fyrir bestu. Einn 

þáttanna fjallar um varðveitingu fjölskyldunnar og viðhald tengsla en sá þáttur byggist á 9., 

18. og 20. gr. samningsins um réttindi barnsins þar sem fjallað er um aðskilnað 

fjölskyldunnar. Að vernda fjölskyldueininguna og koma í veg fyrir aðskilnað eru mikilvæg 

atriði í barnavernd en 9. gr. samningsins segir: „Aðildarríki skulu tryggja að barn sé ekki 

skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema þegar lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt 
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viðeigandi lögum og reglum um málsmeðferð að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til 

hagsmuna barnsins enda sé sú ákvörðun háð endurskoðun dómstóla.“ 

Yfirleitt er ekki togstreita á milli hagsmuna barns og vilja foreldra og í flestum 

tilfellum þjónar það hagsmunum allra að barn sé hjá foreldrum sínum þótt foreldrarnir þurfi 

stuðning til þess að sinna ábyrgð sinni og skyldu í hlutverkinu. Að skilja barn frá foreldrum 

sínum er lokaúrræði og réttlætist aðeins í þeim tilgangi að þannig sé hagsmunum barnsins 

best borgið. Það þarf því, samkvæmt bæði Barnasáttmálanum og samningnum um réttindi 

fatlaðs fólks að styðja foreldra og hjálpa þeim áður en til aðskilnaðar kemur. Í fyrnefndri 

athugasemd barnaréttarnefndar segir einnig að áður en að til aðskilnaðar komi þurfi ríki að 

veita foreldrum stuðning í ábyrgðarhlutverki sínu og endurheimta eða auka getu 

fjölskyldunnar til þess að sjá um barnið, nema aðskilnaður sé nauðsynlegur til þess að vernda 

barnið. Aðskilnað megi aðeins taka til greina þar sem nauðsynlegur stuðningur við 

fjölskylduna skilar ekki nægum árangri til þess að koma í veg fyrir hættuna á vanrækslu barns 

eða öryggisskort. Það leiðir einnig af samningnum að þegar barn er fjarlægt frá foreldrum 

sínum þá skuli ríki tryggja að barnið haldi sínum tengslum og samböndum við foreldra, 

systkini og aðra fjölskyldumeðlimi eða einstaklinga sem barnið hefur haft náin tengsl við 

nema það sé andstætt hagsmunum þess.
59

  

3.4 Réttur barns til þátttöku 

Meginreglu um rétt barns til þátttöku má finna í 12. gr. Barnasáttmálans en þar segir að 

tryggja skuli „barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í 

öllum málum sem það varða“, og að tekið skuli „réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við 

aldur þess og þroska“. Greinin er ein af grundvallarreglum samningsins sem áhrif hefur á 

framkvæmd allra annarra ákvæða og ýmis önnur ákvæði samningsins vísa til reglunnar.
60

 

Reglan birtist einnig í 2. mgr. 4. gr. bvl. sem fjallar um meginreglur barnaverndarstarfs en 

það segir: „Í störfum sínum skulu barnaverndaryfirvöld taka tillit til sjónarmiða og óska barna 

eftir því sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til.“ Reglan tengist með beinum hætti því að 

hagsmunir barns séu ofar öllu enda er geta skoðanir barns gefið mikilvægar upplýsingar um 

hvað því sé fyrir bestu. 

 Barnaréttarnefnd hefur gefið út almennar athugasemdir um bæði 3. og 12. gr. en 

ákvæðin spila saman. Þegar ákvörðun er tekin sem ekki tekur mið af skoðunum barns eða þar 
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sem ekki er tekið tillit til skoðanna barns miðað við aldur þess og þroska er vanvirtur 

möguleiki barnsins á að hafa áhrif á hvað því sé fyrir bestu. Þrátt fyrir ungan aldur eða 

viðkvæma stöðu, t.d. vegna þess að barn er fatlað, er innflytjandi eða tilheyrir minnihlutahópi 

þá sviptir það ekki barnið rétti sínum á að láta skoðanir sínar í ljós né minnkar gildi þeirra 

þegar ákvarðað er hvað því sé fyrir bestu.
61

 Tilgangur 3. gr. er að allar ákvarðanir sem áhrif 

hafa á börn endurspegli hvað þeim er fyrir bestu og eins og áður kom fram felst í því 

málmeðferðarregla sem skyldar ríki til þess að taka vilja barns til greina í ákvarðanaferlinu 

svo að það sé tryggt að útkoman verði sú sem þjónar hagsmunum barnsins best. Engin spenna 

er á milli ákvæðanna heldur styðja grundvallarreglurnar hvor aðra: ein kveður á um 

markmiðið um að hagmunir barns gangi framar öðru og hin kveður á um aðferðafræðina til 

þess að ná markmiðinu. Ekki er hægt að ná markmiði 3. gr. án þess að virða 12. gr.
62

 

4 Seinfærir foreldrar og forsjármál þeirra 

4.1 Seinfærir foreldrar 

Þeir dómar og úrskurðir sem hér eru til skoðunar varða forsjá og umgengni barna seinfærra 

foreldra. Seinfærni er ein tegund fötlunar en hvorki seinfærni né fötlun eru hugtök með 

fastmótaða skilgreiningu. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur 

fram, eins og áður var nefnt, hin félagslega útskýring á orðinu fötlun og segir í 2. mgr. 1. gr. 

að til fatlaðs fólks teljist m.a. „þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða 

vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem 

geta komið í veg fyrir fulla og virka samfélagsþátttöku til jafns við aðra“. Í lögum um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59/1992, segir að einstaklingur eigi rétt á þjónustu samkvæmt lögunum „sé 

hann með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim 

sökum“ og sömuleiðis að hér sé átt við „þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 

heyrnarskerðingu“ og „enn fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi veikindum, svo 

og slysum“. Í nýjum lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, sem 

taka gildi þann 1. október 2018, er fötlun skilgreind í 2. mgr. laganna og segir að fötlun sé 

„afleiðing skerðinga og hindrana af ýmsum toga sem verða til í samspili fólks með skerðingar 

og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við 

aðra. Skerðingar hlutaðeigandi einstaklings eru langvarandi og hindranirnar til þess fallnar að 
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viðkomandi verði mismunað vegna líkamlegrar, geðrænnar eða vitsmunalegrar skerðingar 

eða skertrar skynjunar.“  

Seinfærni má skilja sem vitsmunalega skerðingu, greindarskerðingu eða þroskahömlun. 

Verklagsreglur Barnaverndarstofu við meðferð máls þegar foreldrar eru með þroskahömlun 

afmarkast við þá foreldra sem „eru seinfærir/með þroskahömlun og uppfylla 

greiningarviðmið viðurkenndra aðila þar um eða eru með greindarskerðingu sem hefur eða 

gæti haft áhrif á foreldrahæfni“. Vísað er svo í fylgiskjal verklagsreglnanna þar sem nánar er 

fjallað um seinfæra foreldra en þar segir að rannsóknir bendi til þess að seinfærir foreldrar 

falli í einn af þremur eftirtalinna hópa. Í fyrsta lagi eru það þeir sem dvöldu á stofnunum sem 

börn en búa nú í sjálfstæðri búsetu og hafa stofnað fjölskyldu, í öðru lagi eru það þeir sem 

ekki voru á stofnunum en fengu snemma annars konar stuðning á grundvelli laga um málefni 

fatlaðs fólks, í þriðja lagi er það síðan „hinn faldi meirihluti“, þeir sem voru taldir seinir í 

skóla, með seinkaðan þroska, námsörðugleika eða væga greindarskerðingu en hafa ekki haft 

stuðning eftir að þeir luku skóla.
63

 

4.2 Dómar Hæstaréttar í forsjármálum seinfærra foreldra 2010-2018 

Í rannsókninni voru þeir Hæstaréttadómar skoðaðir þar sem barnaverndarnefnd hafði krafist 

sviptingar forsjár fyrir dómi samkvæmt 29. gr. bvl. og vísað var, í gögnum málsins, til annars 

eða beggja foreldra sem seinfærra eða með vitsmuna- eða þroskaskerðingu. Að gagnasöfnun 

lokinni lágu fyrir sjö dómar. Í öllum tilvikum staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms og 

féllst á kröfu barnaverndarnefndar um forsjársviptingu. Fá forsjármál seinfærra foreldra hafa 

endað í Hæstarétti og því ekki hægt að fullyrða að þau mál tákni sýni hvernig 

barnaverndarnefndir vinna í öllum málum seinfærra foreldra, en málin geta gefið 

vísbendingar um ákveðin atriði í forsjármálum seinfærra foreldra. Tilgangurinn með því að 

varpa ljósi á ákveðin atriði er aðallega sá að athuga hvort tryggja megi betur rétt seinfærra 

foreldra til fjölskyldulífs og hvernig það skuli gert. 

 

4.2.1 Hrd. 25. janúar 2018 (435/2017) 

Í þessu máli eru báðir foreldrarnir með fötlun og teljast seinfærir. Mikil áhersla virðist vera 

lögð á það sem hefur gerst áður í málum foreldranna, en eldri börn þeirra hafa farið til 

fósturfjölskyldna með fyrri dómum. Eitt af fyrstu úrræðum barnaverndarnefndar í þessu máli 
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er að vista barn utan heimilis en dómurinn telur það síðan í niðurstöðum sínum óforsvaranlegt 

gefa foreldrum annað tækifæri þar sem barnið hafi þá þegar eytt þriðjungi ævi sinnar í miklu 

öryggi og hvetjandi umhverfi með systrum sínum hjá fósturfjölskyldu. Mjög mikil áhersla er 

lögð á vankanta foreldranna í flestöllum gögnum málsins en lítið komið inn á hvaða áhrif þeir 

vankantar hafi á barnið, en lítið er fjallað um stöðu og þroska þess. Í niðurstöðum dómsins 

eru m.a. lögð til grundvallar forsjárhæfnismöt sem gerð voru 5-13 árum áður og farið er gegn 

mati dómkvaddra matsmanna, sálfræðings og prófessors í fötlunarfræðum, í málinu.  

Bakgrunnur 

Foreldrarnir glíma báðir við þroskafrávik og eru 75% öryrkjar. Saman eiga þau fjögur börn 

en málið varðar yngsta barnið, dótturina D. Foreldrarnir gerðu samkomulag um að elsta barn 

þeirra yrði í umsjón móðurafa þess en foreldrarnir höfðu þegar verið sviptir forsjá hinna 

tveggja barna sinna. Í málinu eru lögð fram ýmis gögn um forsjárhæfni foreldranna, bæði ný 

og þau sem gerð hafa verið áður. 

Árið 2003 gekk móðirin undir taugasálfræðimat, þá 18 ára gömul. Kom þar fram að 

hún væri vitsmunalega skert með jaðargreind í munnlegum prófþáttum en eðlilega greind í 

verklegum prófþáttum. Útkoman var lág greindartala, hvatvísi, hömluleysi, einfeldni auk 

skertrar dómgreindar og lítils innsæis. Hún hefði þó gott verkvit, talsverða útsjónarsemi og 

talin geta ráðið við ýmsa flókna hluti ef hún fengi góðar leiðbeiningar.  

Árið 2004 var forsjárhæfnismat gert á báðum foreldrum. Sálfræðingur metur þar 

móðurina, þá 19 ára, svo að hún gæti ekki látið þarfir barns hafa forgang yfir sínar þarfir ef 

nauðsyn bæri til, að hún sé ófús til að þiggja stuðning og lúta leiðsögn um umönnun barnsins. 

Í mati föðurins sagði að hann væri ófær um að axla neins konar heildarábyrgð varðandi 

umönnun barns og greind hans mældist við jaðargreind. Niðurstaðan var að forsjárhæfni 

foreldranna væri verulega ábótavant.  

Árið 2010, sex árum síðar, var sálfræðingur fenginn til þess að meta forsjárhæfni 

foreldranna að beiðni félags- og skólaþjónustu. Í því mati segir að ekki sé ástæða til þess að 

endurtaka þær prófarnir sem fóru fram árið 2004 „enda engar vísbendingar um breytingar á 

andlegri getu eða frammistöðu sem gáfu tilefni til slíks mats.“ Sálfræðingurinn tekur undir 

fyrri niðurstöðu um að forsjárhæfni foreldranna sé verulega ábótavant og að ljóst sé að án 

mikillar aðstoðar sé uppeldi barns þeim ofviða. Á dómþingi í janúar 2011, í tengslum við 

fyrri forsjámál foreldranna, var dómkvaddur matsmaður að kröfu foreldranna og var 

sálfræðingur dómkvaddur til þess að gera sálfræði- og forsjárhæfnismat. Í niðurstöðum 

matsins á móðurinni kemur fram aðlögunarvandi sem felist m.a. í samskiptaörðugleikum, 

tortryggni og fjandsemi gagnvart meintum óvildarmönnum og einnig reiðivandamál. Hún 
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beri einkenni misstyrks og seinþroska á afmörkuðum sviðum, þá sé hún m.a. kvíðin og 

þunglynd. Faðirinn er metinn með lága greind og verulega skerðingu sem samsvari 

þroskahömlun. Hann sé óvirkur og almennt úrræðalaus. Sem foreldrar búi þau við mjög 

skerta hæfni, þrátt fyrir stuðning, vegna persónulegra annmarka þeirra svo sem 

greindarskorts, geðrænna einkenna, persónuleikaraskana og aðlögunarerfiðleika. Fleiri 

matsgerðir eru gerðar seinna. 

Febrúar 2015 

Tilkynnt var um fæðingu barnsins D og í framhaldi var upplýsinga aflað frá heilsugæslunni 

þar sem fylgst hafði verið með D á heimili sínu og í ungbarnaskoðun. Þá var bókað að 

foreldrar ættu við skerðingu að stríða sem áhrif hefði á uppeldisfærni þeirra og að teymi hafi 

verið myndað um málefni fjölskyldunnar af hálfu þjónustumiðstöðvar og heilsugæslu. 

 Maí 2015 - febrúar 2016 

Samvinna við þjónustumiðstöðvar og heilsugæslu við foreldra hafði verið góð og málinu var 

lokað af hálfu barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Eftir það fólst stuðningur við foreldrana í 

heimsóknum tvisvar sinnum á dag og gekk það vel og foreldrar voru fúsir til fullrar 

samvinnu. Í september 2015 var stuðningur svo minnkaður í eina heimsókn á dag og í febrúar 

2016 var hann minnkaður í fjórar heimsóknir á viku.  

Maí - júlí 2016 

Tilkynningar bárust um slæman aðbúnað D í umsjá foreldra og í framhaldi fór D í vistun á 

Vistheimili barna þann 27. maí, fyrst með samþykki foreldra en síðar samkvæmt úrskurði 

barnaverndar frá 7. júní 2016. Foreldrar fóru í kjölfarið í greiningar- og kennsluvistun á 

Vistheimili barna en mæting þeirra var léleg og voru þau til lítillar samvinnu. Þá var málið 

lagt fyrir fund barnaverndar um tillögu til áframhaldandi vistunar D utan heimilis en í ljósi 

meðalhófsreglu stjórnsýslu- og barnaverndarlaga var talið að ekki væru forsendur fyrir því að 

krefjast lengri vistunar D utan heimilis. Nauðsynlegt væri að láta reyna á samvinnuvilja 

foreldranna til þriggja mánaða um þann stuðning og kennslu sem þau voru talin í þörf fyrir og 

var starfsmönnum barnaverndar falið að útbúa áætlun um meðferð málsins. Í áætluninni átti 

að koma fram að foreldrarnir tækju við stuðningi frá Ylfu og Greiningu og ráðgjöf heim og 

væru til samvinnu um að vinna að bættum uppeldisaðstæðum D þá ætti óboðað eftirlit að vera 

haft með heimili þeirra og vímuefnapróf tekin af foreldrunum ef þurfa þætti. 

Ágúst - október 2016  

Stuðningsúrræðið Ylfa kom inn á heimilið en Ylfa er einkafyrirtæki sem stýrt er af 

þroskaþjálfum sem veitir þjónustu fyrir börn og fullorðið fólk með fötlun og fjölskyldur 
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þeirra og er ætlað til þess að aðstoða sérstaklega við þjálfun í uppeldisfærni.
64

 Samstarfinu 

lauk rúmum tveimur vikum seinna vegna skorts móður á úthaldi við samvinnu. Foreldrarnir 

óskuðu eftir öðru tækifæri og fór stuðningsúrræðið Ylfa aftur inn á heimilið í byrjun 

september, í um einn mánuð. Í skýrslu frá starfsmönnum segir að móður skorti innsæi til að 

meta þarfir D, hún sinni henni lítið og sé áhugalaus en dagamunur sé á hæfni móðurinnar. 

Faðirinn hafi hvorki áhuga né hæfni til þess að annast D en hann skorti úthald og færni til 

heimilishalds. Þau þóttu ekki fær um að sinna þörfum D án mikils stuðnings.  

Í upplýsingum frá þjónustumiðstöð frá ágúst segir að foreldrarnir hafi fengið tilsjón 

og frekari liðveislu á heimili sitt, þau hafi tekið vel á móti starfsmönnum og að D sé glöð á 

meðan heimsóknum stendur.  

Frá júlí til október 2016 var farið 26 sinnum í óboðað eftirlit á heimili foreldranna. 

Misvel var tekið á móti eftirlitsaðilum, foreldranir voru stundum í ójafnvægi, ósátt við 

eftirlitið og sögðu það óþolandi truflun. Í einhver skipti voru gerðar athugasemdir við ástand 

íbúðar og voru áhyggjur af því að faðirinn væri einn heima á kvöldin að sinna D.  

Alls bárust 16 tilkynningar til barnaverndar frá maí til september 2016 þar sem 

áhyggjum var lýst af D í umsjá foreldranna, sem bæði væru í áfengisneyslu. 

Í september liggur mat sálfræðings fyrir um forsjárhæfni foreldranna. Í niðurstöðum 

matsins segir m.a. að þrjár fyrri forsjárhæfnismatgerðirnar, sem gerðar voru 2004-2010, séu 

að fullu samhljóma og sjái sálfræðingurinn engar vísbendingar um að breytingar hafi orðið á 

andlegri getu eða frammistöðu foreldranna sem gefi tilefni til þess að endurtaka prófanir sem 

gerðar voru þá, klínískt mat sálfræðingsins og samskipti við foreldrana í tengslum við mál 

þeirra að undanförnu styðji fyrri niðurstöðu. Telur sálfræðingur að það sem komi fram í 

forsjárhæfnismatinu frá 2004 eigi ennþá við og að sömu þættir og séu upp á borðinu hafi leitt 

til forsjársviptingar yfir annarri dóttur þeirra árið 2011. Einnig lýsir matið því sem kom fram í 

persónuleikaprófi forsjárhæfnismatsins frá 2011, fimm árum áður. Í matinu segir frá 

styrkleikum og veikleikum foreldranna í uppeldishlutverkinu og telur matsmaður þá þurfa 

mikla, stöðuga og markvissa leiðsögn til þess að geta annast D á þann hátt sem hentar aldri 

hennar og þroska á hverjum tíma en heimili þeirra beri einnig með sér að þau þurfi líka hjálp 

við skipulag, þrif, þvotta og slíkt. Foreldrarnir hafi ekki getað nýtt sér stuðning sem reynt hafi 

verið að bjóða þeim á alls sex vikna dvöl þeirra á Vistheimili barna en þar voru þrjár vikur 

hugsaðar sem greiningar- og kennsluvistun. Stuðningsúrræðið Ylfa, sem tók við í kjölfarið, 

bar heldur ekki árangur. Vandséð sé hvernig hægt sé að koma viðeigandi stuðningi til þeirra 
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svo hann nýtist. Í lokin segir matsmaður tilefni til þess að hafa alvarlegar áhyggjur af velferð, 

þroska og öryggi D í ljósi veikleika foreldranna, að það gangi ekki upp nema til komi 

samvinna þeirra um mikla og stöðuga ráðgjöf og aðstoð en ólíklegt sé að foreldrarnir myndu 

endast í slíku. 

Október 2016 

Í greinargerð starfsmanns frá 4. október 2016 er metið svo að foreldranir geti ekki sinnt 

uppeldishlutverki sínu til lengri tíma litið og að það þjóni hagsmunum D best að vera vistuð 

utan heimilis til 18 ára aldurs. Matið sé byggt á fyrirliggjandi upplýsingum í málinu, 

niðurstöðu forsjárhæfnismats og tilkynningum sem borist hafa í málinu. 

Barnaverndarnefnd úrskurðaði að D skyldi vistuð á heimili á vegum nefndarinnar í 

tvo mánuði, á grundvelli b-liðar 1. mgr. 27. gr. bvl. og fól lögmanni að gera kröfu fyrir 

héraðsdómi að foreldranir yrðu sviptir forsjá, sbr. a- og d-liði 1. mgr. 29. gr. bvl. Eftir að D 

var sett í vistun var umgengni hennar við foreldra sína tveir tímar í mánuði. 

Dómkvaddir voru matsmenn, sálfræðingur og prófessor í fötlunarfræðum, að beiðni 

foreldranna, og var sálfræðileg matsgerð þeirra lögð fram í málinu sem fjallaði um 

forsjárhæfnismat foreldranna. Matsmenn töldu tíu atriði skipta máli í forsjárhæfni en þau eru 

ást, vernd, öryggi, líkamleg umönnun, atlæti, örvun, hvatning, stuðningur, fyrirmynd og 

tengsl en einnig beri að líta til persónulegra eiginleika foreldra. Um persónulega eiginleika 

foreldranna segir að móðirin sé kraftmikil og lífleg, hún sé úrræðagóð og geti verið 

hamhleypa til verka. Hún þoli illa að vera ekki sjálf við stjórn og geti brugðist illa við 

afskiptum annarra. Tilfinningaástand hennar sé sveiflukennt og geti hún átt í erfiðleikum með 

skapstjórn og verið orðhvöss. Hún búi yfir tengslahæfni en hafi átt erfitt með tengsl við elsta 

barn sitt. Faðirinn sé ósjálfstæður og háður móðurinni. Þrátt fyrir depurð hans og kvíða og 

vanrækslu og afskiptaleysi í æsku dragi matsmenn það ekki í efa að hann búi yfir 

tengslahæfni. 

Matsmenn lögðu einnig mat á tilfinningalegt samband foreldra og D en þar sem hún 

væri aðeins tveggja ára gömul var byggt á sjónrænni athugun og fóru þær athuganir fram í 

umgengni foreldra við D í tvö skipti. D var sögð vel tilfinningatengd báðum foreldrum sínum 

og hafi tengsl hennar við þau ekki rofnað þrátt fyrir margra mánaða rof í samveru þeirra. D 

hafi í bæði skiptin viljað fara strax til foreldra sinna og leitaði ekki til fósturmæðra. Þá var 

hún í góðu jafnvægi og undi sér vel hjá foreldrum sínum, í eitt skipti hafi hún orðið óörugg 

þegar faðirinn skrapp frá á salernið og tók hún honum fagnandi þegar hann kom aftur. Þá 

segir að D sé í jákvæðum tengslum við foreldra sína, tengslin við móður einkennist frekar af 

glaðværð og sprelli en við föður traust og öryggi. Í málsgögnum mætti einnig finna umsagnir 
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frá ýmsum aðilum þar sem kæmi fram að tengslamyndun D og foreldra hefði gengið vel. 

Matsmenn töldu líkamlegri og andlegri heilsu D ekki hætta búin færu foreldrarnir með forsjá. 

Í upplýsingum frá heilsugæslu kom fram að vöxtur, þroski og umönnun barns væri í lagi og 

að ekki væru áhyggjur af líðan og velferð D en upplýsingarnar komu frá þeim tíma þegar 

fjölskyldan fékk mikinn stuðning frá þjónustumiðstöð. Í upplýsingum frá leikskóla frá sama 

tíma komi fram að D sé á eftir í almennum þroska, en að auðvelt yrði að laga það með mikilli 

örvun í leikskólanum. Þá kæmi ekkert fram í gögnum málsins sem bendi til þess að 

foreldrarnir hafi valdið D skaða. 

Ennfremur segir í matinu að ef litið sé til forsögu foreldranna sé ljóst að þau hafi bætt 

forsjárhæfni sína með viðeigandi stuðningi, þeim stuðningi sem þau hafi fengið frá 

þjónustumiðstöð og heilsugæslu. En sá stuðningur hafði tekið tillit til þroskahömlunar og 

persónugerðar foreldra. Matsmenn töldu að eftir að stuðningur færðist frá þjónustumiðstöð til 

Ylfu hefðu foreldrar ekki fengið markvissa þjálfun, kennslu og stuðning heldur hefði aðallega 

verið um eftirlit að ræða. Í niðurstöðum matsmanna segir að forsjárhæfni foreldra sé skert og 

að þeir muni þurfa vandaðan og viðeigandi stuðning sem þeir eru viljugir til að nýta, til þess 

að geta uppfyllt uppeldisskyldur sínar. Gögn málsins sýni að þegar foreldrar hafa verið í 

jafnvægi og fengið viðeigandi stuðning, eins og á fyrsta ári í lífi barnsins, þá hafi þeim gengið 

vel að annast barnið. Hvort um sig þurfi ólíkan stuðning sem hentar þeirra persónugerðum 

svo þau geti sinnt foreldrahlutverki sínu. Einnig sé mælt með að fjölskyldan fái 

stuðningsfjölskyldu til þess að létta undir með foreldrum og gefa D kost á örvun í öðru 

umhverfi. Móðirin þyrfti sálfræðilega meðferð og faðirinn sjálfsstyrkingu og þau saman 

hjónabandsráðgjöf til að stuðla að betra jafnvægi á milli þeirra og hjálpa þeim að vera 

samstiga í uppeldinu. Barnverndarúrræði miðist ekki við það að mæta þörfum fólks sem 

stuðning þurfi til langs tíma eins og í þessu máli og starfsmenn yfirleitt ekki með þekkingu til 

þess að mæta þörfum seinfærra foreldra, vænlegast yrði því ef barnavernd og 

þjónustumiðstöð ynnu náið saman að því að byggja upp stuðninginn.  

Júlí 2015 

Dómur héraðsdóms, sem samanstendur af héraðsdómar og tveimur fróðum 

meðdómsmönnum, sálfræðingum, sviptir foreldra forsjá D. Fyrir dóminn kom 

réttindagæslumaður fatlaðra sem komið hafði að málinu frá fæðingu barnsins. Hún sagði að 

margt hefði verið vel gert í málum fjölskyldunnar og starfsfólk hafi reynt að koma til móts 

við foreldrana en þar hefði verið hægt að gera betur en betra hefði verið ef starfsmenn hefðu 

verið með sértæka menntun. Hún segir þá að fullt tillit hafi verið tekið til ábendinga sinna og 

ekki hafi verið brotið á réttindum foreldrana. 
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Að máli fjölskyldunnar kom réttindagæslumaður fatlaðra frá fæðingu barnsins. Sat 

hún fundi með félagsþjónustunni, barnavernd, foreldrum og starfsmönnum vistheimilisins. 

Hún sagði hlutverk sitt hafa fyrst og fremst verið að sjá um að þjónustan lagaði sig að þörfum 

foreldra. 

4.2.1.1 Samantekt 

Málsmeðferð 

Fyrstu afskipti barnaverndarnefndar í þessu máli voru eftir að tilkynnt var um fæðingu D í 

febrúar 2015. Í framhaldi fékk fjölskyldan þéttan stuðning frá þjónustumiðstöð og 

heilsugæslu og var málinu lokað af hálfu barnaverndar. Vel gekk hjá fjölskyldunni þar til að 

búið var að draga verulega úr stuðningi. Í maí 2016 barst tilkynning til barnaverndar um 

slæman aðbúnað D í umsjá foreldra og hófust þá afskipti barnaverndar aftur. Í kjölfarið tók 

við rúmlega tveggja mánaða vistun D á Vistheimili barna. Í framhaldi fékk fjölskyldan um 

eins og hálfs mánaðar stuðning frá stuðningsúrræðinu Ylfu, tilsjón frá þjónustumiðstöð og á 

sama tíma var mikið um óboðuð eftirlit af hálfu barnaverndarnefndar á heimili þeirra. Í 

byrjun október 2016 var svo úrskurðað um vistun D utan heimilis og ákveðið að krefjast 

forsjársviptingar fyrir dómi. Frá því að afskipti barnavendar hófust að nýju og foreldrum var 

útvegað úrræði af hálfu barnaverndar í fyrsta sinn, varðandi D, og þar til að ákveðið var að 

krefjast forsjársviptingar fyrir dómi liðu rúmir fjórir mánuðir. Í forsendum héraðsdóms segir 

að afskipti barnaverndaryfirvalda hafi verið frá fæðingu D en áður hafi þau komið að málum 

þriggja eldri barna þeirra, sem öll eru í langtímafóstri og að líta verði til þess að það sé ekki 

um að ræða eitt afmarkað tilvik heldur afskipti barnaverndarnefnda til 12 ára.  

Stuðningsúrræði 

Í málinu fær fjölskyldan fyrst stuðning frá þjónustumiðstöð og heilsugæslu. Þegar málið fer 

svo til barnaverndar eftir tilkynningu í maí 2016 er gripið til þess ráðs að vista D á 

Vistheimili barna og er það því fyrsta úrræði barnaverndarnefndar. Í framhaldi eiga 

foreldrarnir að fara í greiningarvistun þar líka en það gengur ekki vel. Þá er í framhaldi 

ákveðið að þriggja mánaða áætlun skuli gera þar sem foreldrar fá tækifæri til þess að sýna að 

þeir geti nýtt sér stuðning barnaverndar. Foreldrar fá stuðning frá Ylfu í einn og hálfan mánuð 

en sökum samstarfserfiðleika fellur hann niður. Einnig fá þeir tilsjón frá þjónustumiðstöð sem 

betur gengur og barnaverndarnefnd heldur úti óboðuðu eftirliti. Aðeins er því í raun um að 

ræða tvö úrræði fyrir foreldrana af hálfu barnaverndarnefndar, greiningar vistun á Vistheimili 

barna og stuðningsúrræði Ylfu. Í niðurstöðum dómsins segir að þau úrræði sem 
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barnaverndaryfirvöld ráði yfir hafi verið reynd til þrautar og ekki komið að gagni og sú 

þjónusta sem reynd hafi verið frá fæðingu D sé fullreynd. 

Þegar fjölskyldan fær stuðning frá þjónustumiðstöð gengur samstarf vel en þegar 

úrræði koma frá barnaverndarnefnd gengur samstarfs mjög erfiðlega og lýkur því á mjög 

skömmum tíma vegna þessa. Þó hafi það sýnt sig áður að stuðningur við fjölskylduna geti 

gengið vel. Í niðurstöðum dómsins segir að þrátt fyrir mikla aðstoð og faglega hafi 

foreldrarnir verið meira og minna mótfallnir aðstoð og úthaldslitlir. 

Forstjárhæfnismat 

Í málinu liggja fyrir fimm forsjárhæfnismöt sem aflað var yfir 12 ára tímabil og voru þau 

fyrstu gerð þegar móðirin var um 18-19 ára gömul. Í niðurstöðum héraðsdóms segir að fyrir 

liggi fimm forsjárhæfnismöt sem lúta að vanhæfi foreldra og þörf fyrir aðstoð sem þau hafa 

ekki verið fær um að nýta sér sökum m.a. vitsmunaskerðingar, innsæisleysis í eigin vanda og 

hvað móður snerti, hvatvísi, takmarkaðar skapstjórnar og skilningsleysis á stuðningþörf. Um 

síðustu matsgerðina, sem unnin var af sálfræðingi og prófessor í fötlunarfræðum, segir að 

þrátt fyrir að þar sé talað um að gefa foreldrum annað tækifæri telji dómurinn að áhyggjur 

matsmanna um að móðirin sjái ekki nauðsyn á stuðningi, sé í samræmi við reynslu síðustu 

tólf ára, þar sem raunin sé að foreldrar hafa ekki staðið við yfirlýsingar um samstarf. Einnig 

segir að matsgerðin sé í miklu ósamræmi við aðrar matsgerðir og önnur gögn sem taka til tólf 

ára tímabils og þá rýri það vægi hennar að matsmenn hafi ekki rætt við starfsmenn 

barnaverndar sem hafi komið að þessu máli frá öndverðu. Mat dómsins sé að engar líkur séu 

á breytingu á getu foreldranna og að óforsvaranlegt sé að barnið, sem hafi eytt um þriðjung 

ævi sinnar í miklu öryggi og hvetjandi umhverfi með systrum sínum, þurfi mögulega að líða 

fyrir slíkt óraunhæft tækifæri foreldranna að fá aftur forsjá. Dómurinn fellst ekki á með 

foreldrum að fyrri möt hafi minna vægi vegna þess hve þau séu gömul.  

Þátttaka barns  

D er rúmlega eins og hálfs árs þegar krafa um forsjársviptingu er gerð. Lítið er getið um líðan 

og þroska barnsins í gögnum málsins og niðurstöðu dómsins. Dómkvaddir matsmenn höfðu 

þó lagt mat á tilfinningalegt samband foreldranna og D og hvort líkamlegri og andlegri heilsu 

D væri hætta búin undir forsjá foreldranna. Niðurstöður þeirra voru að um væri að ræða mikil 

og góð tilfinningaleg tengsl sem hefðu ekki rofnað þrátt fyrir margra mánaða aðskilnað. Þá 

væri heilsu D ekki hætta búin færu foreldrarnir með forsjá en frá heilsugæslu komu þær 

upplýsingar að vöxtur, þroski og umönnun barns væri í lagi og frá leikskóla komu þær 

upplýsingar að D væri á eftir í almennum þroska en auðvelt yrði að laga það með mikilli 

örvun á leikskólanum. 
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4.2.2 Hrd. 1. desember 2016 (412/2016) 

Í málinu er lögð lítil sem engin áhersla á stuðningsþarfir móðurinnar en mikil áhersla er lögð 

á vanhæfni hennar og skort á innsæi í foreldrahlutverkinu. Eftir að Hæstiréttur dæmir um 

vistun barns utan heimilis hafnar móðir öllu samstarfi við barnaverndaryfirvöldum en hún 

segir við dómkvaddan matsmann að hún hafi ekki áhuga á að starfa með fólkinu sem lagði líf 

hennar í rúst. Málið byggist mikið á skorti á samstarfi. 

Bakgrunnur 

Málið varðar seinfæra móður og dóttur hennar. Móðirin er, samkvæmt sálfræðingi, mæld á 

mörkum greindarskerðingar en er auk þess með mikil einkenni forðunar-, passive-aggressive- 

og jaðarpersónuleikaröskunar og á því erfitt með að taka gagnrýni og sýnir mótþróa gagnvart 

því sem henni er upp á lagt. Móðirin er einstæð og fer ein með forsjá dóttur sinnar.  

Júlí 2011 

Tilkynning til barnaverndar berst varðandi umsjón og eftirlit D sem þá er fjögurra mánaða 

gömul stelpa. Tilkynnandi lýsir áhyggjum sínum af barninu, telur móðurina ekki hafa getu til 

þess að hugsa um það og barnið sé vannært. Faðirinn hafi þá flutt út og móðirin sé 

peningalaus. Í framhaldi tilkynningarinnar var farið inn á heimilið. Móðirin var opin fyrir 

aðstoð og stuðningi og í framhaldinu var ítrekað reynt að ná í móðurina og hún margoft 

boðuð í viðtöl en hún mætti aðeins einu sinni og ekkert hafi unnist í málinu. 

Júlí - ágúst 2012 

Tvær tilkynningar berast til barnaverndar um vanrækslu D. Sú fyrri lýsir áhyggjum af 

matarræði, svefni og aðbúnaði D. Sú seinni berst frá ung- og smábarnavernd þar sem lýst er 

líkamlegri vanrækslu D og að ekki hafi verið mætt með hana í ungbarnaskoðun. Í framhaldi 

af tilkynningunum fór starfsmaður barnaverndar inn á heimið, móðirin var aðstoðuð við að 

sækja um leikskólapláss fyrir D og D byrjaði á leikskóla, móðirin fór í starfsendurhæfingu en 

afþakkaði tilsjón inn á heimilið. 

2013 

Engin gögn liggja fyrir frá árinu 2013, hvorki frá leikskólanum né heilbrigðisstofnunum. 

Málið var ekki í markvissri vinnslu hjá barnavernd þetta árið. 

Janúar 2014 

Tilkynning barst frá endurhæfingarstöð móður um vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit 

barnsins og áhyggjur af stöðu og líðan móðurinnar. Í gögnum frá leikskóla koma fram 

áhyggjur af þroska D. Hún tali lítið sem ekkert en unnið sé markvisst með málörvun í 

leikskólanum og að því að aðstoða hana félagslega. Líðan hennar sé þó yfirleitt góð, mæting 



 

 

50 

góð og hún klædd eftir veðri. Almennt gangi samskipti við móðurina vel. Í framhaldinu tókst 

að fá hana í viðtal hjá ráðgjafa barnaverndar í mars, eftir ítrekaðar tilraunir, og í apríl var 

farið inn á heimilið.  

Júlí 2014 - janúar 2015 

Á þessum tíma voru gerðar þrjár áætlanir um meðferð málsins hjá barnavernd. Í júlí fóru fram 

vikulegar heimsóknir á heimilið, fjórar alls og starfsmenn barnaverndar létu í ljós áhyggjur af 

því að ekki væri nægjanleg regla á lífi barnsins á meðan á sumarleyfi leikskóla stóð, íbúðin 

óhrein og fjárhagsleg staða móður erfið en hún var styrkt með matarinnkaupum. Í annarri 

áætlun, í ágúst 2014, var bætt við heimsóknum tilsjónaraðila sem heimsækja átti heimilið í 

þeim tilgangi að veita ráðgjöf varðandi heimilishald og uppeldi. Upphaflega voru 

heimsóknirnar þrjár á viku en svo daglega. Frá september kom tilsjónaraðili reglulega á 

heimilið en heimsóknir féllu þó oft niður vegna ástæðna er tengdust móðurinni. Í skýrslum 

tilsjónaraðila komu fram erfiðleikar varðandi D sem móðirin ætti erfitt með að sinna en hún 

hefði litla innsýn í eigin vanda og sé óraunsæ, berjist á móti leiðsögn og telji sig ekki þurfa 

hana. Tekið er fram að augljóst sé að móðurinni þyki mjög vænt um dóttur sína og hlýtt sé á 

milli þeirra mæðgna. 

Í skýrslu sálfræðings frá þessum tíma kemur fram að munnleg og verkleg greindartala 

D sé undir meðallagi jafnaldra og að mælt sé með einstaklingsmiðuðu námi og stuðningi í 

leikskóla. Í skýrslu talmeinafræðings frá þessum tíma segir að málþroski D sé langt fyrir 

neðan meðallag og hún í brýnni þörf fyrir talþjálfun og málörvun í leikskóla. Í skýrslu ung- 

og smábarnaverndar frá október segir að D sé lífleg og glaðleg en hún hafi beygt út af 

þyngdarkúrfu um 3ja mánaða aldur og þroski sé undir meðallagi. Einbeiting og athygli sé 

mjög skert og skilningur lítill. Þá kemur fram að móðirin hafi áhyggjur af tjáningu, 

málskilningi, hegðun og félags- og tilfinningaþroska barnsins. Hún hafi mætt í allar 

lykilskoðanir með D en oft gleymt eða ekki mætt í bókaðan tíma. Móðirin taki leiðbeiningum 

ætíð vel.  

Janúar 2015 

Sálfræðingur skilar forsjárhæfnismati eftir að hafa lagt fyrir móðurina sálfræðipróf, tekið 

viðtöl við hana og fjölskyldu hennar ásamt starfsmönnum barnaverndar og farið í heimsóknir 

til hennar. Í niðurstöðum matsins segir að að um sé að ræða seinfæra móður sem búi yfir 

ýmsum styrkleikum í uppeldinu. Hún hafi myndað góð tengsl við D, sýnt henni hlýju, kærleik 

og beitt aga. Veikleikar hennar tengjast öryggi, líkamlegri umönnun og atlæti og til þess að 

sinna foreldrahlutverkinu og þörfum barnsins þyrfti hún leiðsögn en hún eigi erfitt með að 

meðtaka og fara eftir fyrirmælum. Í lokaorðunum segir m.a. að forsjárhæfi sé verulega skert, 
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stuðningur hafi ekki skilað árangri en hún hafi litla getu til þess að nýta sér þá þjónustu sem í 

boði og standi ekki við skuldbindingar sínar. Móðirin hafi lítið innsæi í vanda sinn, sé 

óraunsæ og telji sig hæfara foreldri en hún er. Frekari stuðningur sé ekki líklegur til að skila 

meiri árangri þar sem saga hennar sýni að meðferðarheldni hennar sé slök og að hún hafi ekki 

úthald í að ljúka því sem hún byrjar á. 

 Í kjölfar niðurstaðnanna var óskað eftir því að móðirin samþykkti tímabundna vistun 

D utan heimilis á meðan hún ynni að því að styrkja sig í uppeldishlutverkinu; hún mun hafa 

tekið því mjög illa og hafnað allri samvinnu við barnaverndaryfirvöld í kjölfarið. 

Febrúar 2015 

Í upplýsingum sem berast frá leikskóla D segir að ekki sé annað að sjá en að D líði vel í 

leikskólanum, sé jákvæð, samvinnuþýð og áhugasöm og glöð þegar hún er sótt. Hún sé með 

allan helsta fatnað á leikskólanum. Félagsleg staða hennar sé góð, hún sé byrjuð að tala og 

allt sé á réttri leið, orðaforði að aukast og setningamyndun. Mæting sé ekki mjög góð og oft 

viti starfsmenn ekki hvort móðirin skilji þegar rætt er við hana, þótt hún svari játandi.  

Í upplýsingum frá talmeinafræðingi segir að sótt hafi verið um talþjálfun fyrir D í 

desember 2014 en þrátt fyrir nokkur boð um tíma í janúar og febrúar hafi ekki ennþá verið 

mætt með hana.  

 Móðirin var boðuð á fund félagsmálanefndar ásamt lögmanni sínum þar sem kynnt 

var að til skoðunar kæmi að grípa til þvingunarúrræða, myndi hún ekki fallast á nauðsynlegar 

ráðstafanir fyrir D. Ný áætlun var gerð sem átti að gilda frá 24. febrúar til 21. apríl og var 

markmiðið með henni að fullreyna stuðning barnaverndar við fjölskylduna en ef móðirin 

myndi ekki standa við áætlunina væri það mat barnaverndar að grípa þyrfti til aðgerða þannig 

að barnið fengi þá þjálfun og örvun sem áætlunin gerði ráð fyrir. Áætlunin gerði ráð fyrir að 

móðirin myndi taka á móti tilsjónaraðila fimm sinnum í viku og fara eftir leiðbeiningum hans 

auk þess að taka á móti óboðuðu eftirliti, fara með D í tíma hjá talmeinafræðingi einu sinni í 

viku, mæta í sálfræðitíma, tryggja leikskóladvöl D alla virka daga og samþykkja veru D hjá 

stuðningsfjölskyldu, föðurömmu barnsins, aðra hverja helgi. 

Mars 2015 

Í samantekt barnaverndar um tímabilið frá 24. febrúar til 9. mars kemur fram að illa hafi 

gengið að fara eftir áætluninni, móðirin hafi ítrekað afboðað tilsjónaraðila, ekki mætt í tíma 

til barnaverndar og ekki farið með D til talmeinafræðings. Þann 16. mars var lögmanni 

móðurinnar sent bréf þar sem þau voru boðuð á fund barnaverndar og greint var frá því að til 

athugunar væri hvort úrskurðað skyldi um töku barnsins af heimilinu í allt af tvo mánuði 

samkvæmt b-lið 1. mgr. 27. gr. bvl. Fundurinn fór fram þann 26. mars en á fundinum upplýsti 
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móðirin að hún væri mjög reið og upplifði sig niðurlægða, mikið hefði gengið á í fjölskyldu 

hennar og hún því þurft að setja áætlunina til hliðar á meðan og hafnaði hún því að D færi í 

tímabundið fóstur. Daginn eftir, þann 27. mars, úrskurðaði félagsmálanefnd barnaverndar að 

barninu skyldi ráðstafað í tímabundið fóstur samkvæmt b-lið 1. mgr. 27. gr. bvl. og var 

lögmanni barnaverndar falið að gera kröfu fyrir dómi um að ráðstöfun nefndarinnar stæði 

lengur, eða í allt að eitt ár. D var í framhaldi vistuð hjá föðurforeldrum sínum. 

Júní - ágúst 2015 

Héraðsdómur felldi úrskurð barnaverndar um vistun D frá 27. mars úr gildi með úrskurði 

þann 2. júní og kröfunni um að fósturráðstöfun yrði framlengd var hafnað. Úrskurðurinn var 

kærður til Hæstaréttar sem vísaði frá kröfu móðurinnar um að fella úrskurð barnaverndar úr 

gildi með dómi Hrd. 24. júní 2015 (400/2015) og heimilaði barnavernd að vista D utan 

heimilis í allt að átta mánuði frá kvaðningu dómsins. Í framhaldinu var D aftur vistuð hjá 

föðurforeldrum sínum. Í gögnum kemur fram að föðuramma D hafi reglulega mætt með hana 

í viðtöl til talmeinafræðings og barnið tekið vikulegum framförum. D mæti daglega í 

leikskóla, þar sé aðbúnaður eins og best verði á kosið, D sé róleg og glöð, líti betur úr, í betra 

jafnvægi og greinilegt að rútína sé komin á svefn og matartíma, einnig taki starfsmenn 

leikskólans eftir framförum í málþroska. Eftir að dómur Hæstaréttar féll neitaði móðirin 

alfarið að vinna með barnavernd og skrifaði ekki undir áætlanir.  

Febrúar 2016 

Þann 2. febrúar er málið tekið fyrir á fundi félagsmálanefndar og kynnt er athugun á að gripið 

sé til forsjársviptingar samkvæmt 29. gr. bvl. Móðirin greinir þá frá því að hún sé komin á 

örorkustyrk, búin að hitta sjúkraþjálfara í eitt skipti og hafi fengið tíma hjá sálfræðingi fyrir 

sig og D. Hún sagðist reiðubúin að mæta á öll námskeið sem talið væri að hún þyrfti. Mat 

nefndarinnar var það að nauðsynlegt væri fyrir D að vistast lengur utan heimilis til að meta 

hvernig henni gengi í þeim úrræðum sem hún sæki en að mati nefndarinnar hafði lítil 

breyting orðið á högum hennar. Móðirin lagði til að vistun D yrði lengd um einn mánuð en á 

þeim tíma gæti nefndin séð að hún væri að bæta sig. Niðurstaða fundarins varð hins vegar sú 

að barnavernd fól lögmanni sínum að krefjast þess að hún yrði svipt forsjá D. 

 Í upplýsingum frá leikskóla kom fram að D liði vel og væri glöð en að breytingar 

hefðu orðið síðustu tvo mánuði þar sem hún sé orðin lítil í sér, stundum óörugg, reiðist fljótt, 

oftar pirruð og sé ekki alltaf í jafnvægi. Hún hafi þó tekið eðlilegum framförum í félags-, 

líkamlegum og málþroska og sé hraust. Hún mæti alltaf í leikskólann.  

 Dómkvaddur var matsmaður, sálfræðingur, til þess að meta forsjárhæfni móðurinnar. 

Um hvort hún sé hæf til þess að fara með forsjá barnsins telur matsmaður að í því samhengi 
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skipti sex atriði máli; ást, vernd og öryggi, líkamleg umönnun og atlæti, örvun og hvatning, 

stuðningur og fyrirmynd. Í niðurstöðum matsmanns segir að þegar litið sé til þessara þátta í 

fari móðurinnar sé ljóst að forsjárhæfni hennar er skert. Um hvort daglegri umönnun og 

uppeldi D verði alvarlega ábótavant í umsjá móðurinnar segir matsmaður að síðan D hafi 

farið í fóstur hafi hún ekki aukið foreldrahæfni sína markvisst á neinn hátt og lýsi því yfir að 

hún muni ekki gera svo. Um getu móðurinnar til þess að ráða við að veita D stuðning m.t.t. 

þroskafrávika barnsins segir að það verði að draga það alvarlega í efa að hún hafi öðlast 

innsæi í vanda D eða mikilvægi hámarksþjálfunar. Um hvort líkamlegri og/eða andlegri 

heilsu D eða þroska sé hætta búin fari hún aftur í umsjá móður sinnar segir að móðurin hafi 

ekki sýnt innsæi í þroskavanda stúlkunnar og matsmaður telur því að þroska D sé hætta búin í 

umsjá hennar. 

Maí 2016 

Héraðsdómur sviptir móður forsjá D, en D er þá fimm ára gömul. 

4.2.2.1 Samantekt 

Meðferðartími 

Mál barnaverndar hefst þegar dóttirin er fjögurra mánaða gömul í júlí 2011 og lýkur með 

forsjársviptingu þegar hún er rúmlega fimm ára í maí 2016. Á þessum tíma er aðeins eitt 

tímabil þar sem fjölskyldan nýtur reglulegs og þétts stuðnings, frá ágúst 2014 til janúar 2015. 

Meðferðaráætlun var gerð í febrúar 2015 sem þjóna átti tilgangi lokaúrræðis áður en til 

frekari aðgerða yrði gripið af hálfu barnaverndar og voru þar gerðar miklar kröfur til 

móðurinnar. Mánuði síðar, 27. mars, eftir að illa hefur gengið að fylgja eftir áætluninni, er D 

úrskurðuð í vistun utan heimilis og lögmanni barnaverndar falið að gera kröfu um vistun utan 

heimilis í eitt ár. Eftir að dómur fellur um áframhaldandi vistun D utan heimilis í átta mánuði, 

Hrd. 24. júní 2015 (400/2015), er engin samvinna á milli móður og barnaverndar og í febrúar 

höfðar barnavernd mál um sviptingu forsjár hennar á D. Samanlagður reglulegur stuðningur 

barnaverndarnefndar stóð því aðeins yfir í um hálft ár. 

Stuðningsúrræði 

Stuðningur sem fjölskyldan fær felst í tilsjón á heimili, fyrst þrisvar í viku en svo daglega í 

um fimm mánuði. Áætlanir sem gerðar eru fjalla um að móðirin fái tilsjónaraðila á heimilið 

til þess að leiðbeina með uppeldið, D fari til talmeinafræðings og sálfræðings Þá fær móðirin 

einhvern fjárhagsstyrk í formi matarinnkaupa. Barnaverndarnefnd grípur svo til úrræðisins 

um vistun barns utan heimilis. Ekki er hægt að sjá að mörg úrræði hafi verið reynd í málinu 
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eða sérhæfð en í niðurstöðum dóms segir „að þrátt fyrir markvissan og þéttan stuðning hafi 

móðirin ekki reynst fær um að sinna þörfum barnsins.  

Móðirin á erfitt með að meðtaka stuðning sem hún fær vegna persónueinkenna sinna, 

hún sýnir mikinn mótþróa og segir sálfræðingur hana skorta innsæi í vanda sinn og dóttur 

sinnar vegna greindarskerðingar. Hún ákveður svo að vinna alfarið ekki með barnavernd eftir 

að dóttir hennar er úrskurðuð í vistun utan heimilis. Það er mótþrói hennar, skortur á innsæi 

og slæm meðferðarheldni sem leiðir að lokum til þess að barnavernd telur önnur úrræði reynd 

til fulls, úrskurðar um vistun dótturinnar utan heimilis og gerir kröfu fyrir dómi um 

forsjársviptingu. 

Forsjáhæfnismat 

Sálfræðingur skilaði forsjárhæfnismati á móðurinni í janúar 2015 þar sem niðurstaðan var sú 

að frekari stuðningur væri ekki líklegur til að skila meiri árangri. Matsgerð dómkvadds 

matmanns, sálfræðings, var lögð fram í apríl 2016 þar sem niðurstaðan var á sama veg. Í 

niðurstöðum dómsins er vikið til forsjáhæfnismatanna tveggja og niðurstöður þeirra lagðar til 

grundvallar. 

Þátttaka barnsins 

Í gögnum málsins er víða vikið að tengslum mæðgnanna og líðan D. Í skýrslu tilsjónaraðila 

frá 2014-2015 segir t.d. að augljóst væri að móðurinni þætti vænt um dóttur sína og að hlýtt 

væri á milli þeirra mæðgna. Í forsjárhæfnismati sálfræðings frá janúar 2015 kom fram að 

tengsl mæðgnanna væru góð, en móðirin sýni hlýju, kærleik og beiti aga, í upplýsingum frá 

leikskóla frá febrúar 2015 kom fram að D liði vel, hún væri jákvæð, samvinnuþýð, áhugasöm 

og glöð þegar hún væri sótt. Þá segir í upplýsingum frá leikskóla D frá febrúar 2016 að D líði 

vel og sé glöð en að breytingar hafi orðið á henni, hún orðin lítil í sér, stundum óörugg, 

reiðist fljótt, sé oftar pirruð og sé ekki alltaf í jafnvægi. Í matsgerð dómkvadds matsmanns frá 

apríl 2016 segir að tengsl mæðgnanna séu hlý og ástrík og að D leiti til móður sinnar eftir 

nánd og aðstoð. Í niðurstöðum dómsins er ekki vikið að vilja barnsins, ekki er getið til um 

tjáningu barnsins hvort sem það væri með hegðun eða orðum en D er fimm ára þegar móðirin 

er svipt forsjá með dómi.  

4.2.3 Hrd. 24. september 2015 (180/2015) 

Í málinu snýst vandamál móðurinnar að stærstum hluta að lélegri samstarfshæfni. Ekki verður 

séð að sérstakt tillit sé tekið til persónueinkenna eða greindarskerðingar hennar annað en að 

henni eru gefin nokkur tækifæri á að sanna sig. Meðferðaráætlanir sem gerðar eru fjalla m.a. 

um að móðirin fái tilsjónaraðila á heimilið til þess að leiðbeina með uppeldið, um að hún 
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skuli mæta með dóttur sína í tíma hjá talmeinafræðingi, sálfræðingi o.s.frv., en ekki er gert 

ráð fyrir því að móðirin eigi erfitt með að samþykkja og fylgja eftir áætlunum. Engin aðkoma 

er að stuðningnum frá aðila sem hefur sérþekkingu á málefnum fatlaðs fólks eða seinfærra 

einstaklinga. Móðirin á erfitt með að meðtaka stuðning sem hún fær vegna persónueinkenna 

sinna, hún sýnir mikinn mótþróa og segir sálfræðingur hana skorta innsæi í vanda sinn og 

dóttur sinnar vegna greindarskerðingar. Hún ákveður svo að vinna alfarið ekki með 

barnavernd eftir að dóttir hennar er úrskurðuð í vistun utan heimilis. Það er mótþrói 

móðurinnar, skortur hennar á innsýn og slæm meðferðarheldni sem leiðir að lokum til þess að 

barnavernd telur önnur úrræði reynd til fulls, úrskurðar um vistun dótturinnar utan heimilis og 

gerir kröfu fyrir dómi um vistun dóttur hennar utan heimilis til eins árs og að lokum leiða 

þessi atriði til þess að barnavernd krefst forsjársviptingarmóðurinnarfyrir dómi. 

Bakgrunnur 

Í málinu fer móðirin ein með forsjá dóttur sinnar. Sérfræðinga sem koma að málinu greinir á 

um persónulega annmarka hennar en af sálfræðingi sem vinnur skýrslu fyrir 

barnaverndarnefnd er hún greind með hliðrunarpersónuleikaröskun en dómkvaddur 

matsmaður í héraðsdómi er ekki sammála og telur handa vera með persónubresti.  

2010 - júlí 2011 

Tilkynning berst til barnaverndarnefndar frá landspítalanum þegar móðirin lá þar inni með 

dóttur sína D aðeins nokkurra daga gamla. Í tilkynningunni var lýst áhyggjum af getu og 

færni móðurinnar til þess að annast D. D mun hafa verið vistuð hjá föðurömmu sinni eftir 

fæðingu en eftir að móðirin fluttist í iðnaðarhúsnæði með D fór barnavernd að hafa afskipti af 

málinu. Samstarf móður og barnaverndar mun hafa gengið erfiðlega.  

Ágúst 2011 

Barnavernd taldi aðstæður D óviðunandi og lét sækja hana með aðstoð lögreglu og var hún í 

kjölfarið vistuð á Vistheimili barna. Þá samþykkti móðirin að gangast undir greiningar- og 

leiðbeiningarvistun þar. Einnig fékk hún aðstoð úrræðisins Greining og ráðgjöf heim en sú 

samvinna gekk treglega.  

Á þessum tíma voru tvö forsjárhæfnismöt unnin af sálfræðingum þar sem kom fram 

að forsjárhæfni og tengslamyndun móður væri skert og að hún þyrfti áfram leiðsögn og 

eftirlit. Þá kom líka fram að hún hefði sýnt talsverðar framfarir á meðan hún var með barnið á 

Vistheimili barna, sem bendi til þess að hún hafi nægjanlega hæfni til að sinna dóttur sinni en 

með reglulegum stuðningi og eftirliti barnaverndar. Í framhaldi var svo miðað að auknum 

stuðningi en samvinnan gekk ekki sem skyldi. 

2012 - 2013 
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Í janúar 2012 samþykkti móðirin að taka þátt í úrræðinu Greining og ráðgjöf heim auk 

tilsjónar á heimilinu og að D færi á leikskóla. Samvinna gekk ekki sem skyldi. Seinna á árinu 

úrskurðar barnavernd um að D skuli sækja leikskóla í sex mánuði og vera vistuð utan heimilis 

á vegum þeirra í tvo mánuði. Aðstoðar lögreglu er krafist við að framfylgja úrskurðinum en D 

í framhaldinu vistuð á Vistheimili barna. Móðirin nam D brott af heimilinu en í framhaldi af 

því hófst samvinna á milli hennar og barnaverndar þar sem móðirin samþykkti stuðning, og 

fór hún heim með barnið af vistheimilinu í október 2012. Þá samþykkti hún leikskólavist fyrir 

D og að taka á móti greiningar- og ráðgjafarfulltrúa heim, auk þess að þiggja tilsjón og 

sálfræðiviðtöl. Samvinna gekk vel þann vetur.  

Sumar 2013 

Móðirin tilkynnti fyrirhugaðan flutning og sagðist ekki vita hvenær hún kæmi til baka. Eftir 

tilkynninguna tókst starfsmönnum barnaverndar ekki að beita stuðningsúrræðum. 

Janúar - mars 2014 

Í janúar bárust upplýsingar til barnaverndar um að vel gengi í leikskólanum hjá D, að hún 

stæði vel félagslega og væri ánægð. Í mars bárust þær upplýsingar að móðirin hefði sagt upp 

leikskólaplássi D og lýst því yfir að hún vildi ekki hafa dóttur sína á leikskólanum vegna þess 

að þar ynni ákveðinn einstaklingur. Barnavernd bar í kjölfarið upp þá tillögu um að D yrði 

vistuð utan heimilis í tvo mánuði en móðirin sagðist ekki vera tilbúin til samvinnu um slíkt. 

Niðurstöður barnaverndarnefndar voru þær að stuðningur var talinn nauðsynlegur, D þyrfti að 

vera á leikskóla og móðir að gangast undir nýtt forsjárhæfnismat en einnig að búseta 

móðurömmu D á heimili þeirra, eins og raunin var, hefði skaðleg áhrif á uppeldisumhverfi 

barnsins. Barnaverndarnefnd úrskurðaði um tveggja mánaða vistun D utan heimilis og fór 

hún til föðurforeldra sinna. Móðirin fékk með úrskurði umgengni í tvo tíma í senn, einu sinni 

í viku undir eftirliti í húsnæði á vegum barnaverndaryfirvalda og mun hún hafa gengið 

ágætlega. 

Maí - ágúst 2014 

Héraðsdómur staðfestir úrskurð barnaverndarnefndar um vistun D utan heimilis í tvo mánuði 

og úrskurðar svo um áframhaldandi vistun til 1. október 2014 og var það staðfest með dómi 

Hæstaréttar. 

 Forsjárhæfnismat sálfræðings liggur fyrir og eru niðurstöður þess að móðirin hafi ekki 

nauðsynlega og nægjanlega hæfni til að fara með forsjá dóttur sinnar. Þar kemur fram að líkur 

séu á að hún einangri D, hafi neikvæð áhrif á þroska hennar og sýni innsæisleysi varðandi 

öryggi hennar og velferð. 

September 2014 
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Barnaverndarnefnd kemst að þeirri niðurstöðu að móðirin sé ófær um að fara með forsjá 

dóttur sinnar og felur lögmanni að krefjast þess fyrir dómi að hún sé svipt forsjár dóttur 

sinnar. 

Dómkvaddur var matsmaður, að beiðni móðurinnar, til þess að meta forsjárhæfnina. 

Byggði hann niðurstöður sínar á gögnum máls, viðtölum við móður og heimsókn til hennar. 

Niðurstaða hans var m.a. sú að forsjárhæfni stefndu væri skert en hann taldi ekki útilokað að 

hún gæti farið með forsjá D ef hún léti af andstöðu sinni við barnavernd og tæki upp fullt 

samstarf um umönnun barnsins. Það væri háð því að hún sæi að sér og ynni á persónubrestum 

sínum í sálfræðiviðtölum. Matsmaður taldi einnig að hún þyrfti verulegan faglegan stuðning 

til þess að annast D og til þess þyrfti vilja hennar og samstarf.  

Fyrrum tilsjónaraðili móðurinnar gaf skýrslu við meðferð málsins og sagði hana hafa 

verið samstarfsfúsa við sig og þær hafi hist oft. Móðirin líði fyrir það að hafa sjálf ekki lært 

tiltekna hluti í uppeldi sínu og það hái henni í móðurhlutverkinu, en með tilsjón og 

leiðbeiningum hafi þetta lagast mikið. Tilsjónaraðili taldi D ekki í hættu hjá móður sinni og 

taldi hana vera á réttri leið. 

Ráðgjafi frá Geðhjálp, sem móðirin hafði farið í 14 ráðgefandi viðtöl til á 

síðastliðnum mánuðum, kom fyrir dóminn og sagði móðurina nú opnari fyrir aðstoð en áður, 

en að tortryggni og vantraust í garð barnaverndarnefndar hafi staðið í vegi fyrir henni áður. 

Ráðgjafi hjá Hringsjá, náms- og starfsendurhæfingu, kom einnig fyrir dóm og 

sagðimóðurinahafa sótt ýmis námskeið þar að undanförnu og að skynja mætti hjá henni 

mikinn vilja til að standa sig í móðurhlutverkinu. 

Febrúar 2015  

Héraðsdómari kveður upp dóminn ásamt tveimur meðdómsmönnum sem báðir eru 

sálfræðingar. Í niðurstöðum dómsins segir að þrátt fyrir að móðirin hafi margt til síns ágætis 

og beri ríka umhyggju fyrir dóttur sinni að þá beri gögn málsins með sér að forsjárhæfni 

hennar teljist skert, að hún þurfi allmikinn stuðning í forsjárhlutverki sínu og að hún hafi 

lítinn samstarfsvilja sýnt barnaverndarstarfsmönnum. Hæstiréttur staðfestir síðar niðurstöðu 

héraðsdóms.  

4.2.3.1 Samantekt 

Meðferðartími 

Fyrstu afskipti barnaverndarnefndar voru eftir að tilkynning barst þegar D var aðeins 

nokkurra daga gömul, árið 2010. Lítið er sagt frá tímanum í kjölfarið en samstarf móður við 

nefndinni mun ekki hafa gengið vel. Í ágúst 2011 var D vistuð á Vistheimili barna og í 
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framhaldi naut móðirin stuðnings en samstarf gekk erfiðlega. Mál D er aftur tekið fyrir í 

janúar 2012 þar sem móðirin samþykkir að taka þátt í úrræðinu Greining og ráðgjöf heim en 

áætlanir gengu ekki eftir og seinna um árið úrskurðar barnaverndarnefnd að D skuli vistuð 

utan heimilis í tvo mánuði. Í október 2012 fékk móðirin að fara með D heim aftur af 

vistheimilinu eftir að hún samþykkti að vinna með nefndinni og þiggja stuðning og virtist í 

framhaldinu veturinn 2012-2013 hafa gengið vel. Sumarið 2013 tilkynnir móðirin til 

barnaverndar fyrirhugaðan flutning sinn og í framhaldi tókst ekki að beita stuðningsúrræðum. 

Í maí 2014 úrskurðaði barnaverndarnefnd um vistun D utan heimilis í tvo mánuði eftir að 

móðirin hafði hafnað samvinnu um slíkt. Vistunin var síðar framlengd og að lokum var 

móðirin svipt forsjá með héraðsdómi í febrúar 2015, sem staðfestur var í Hæstarétti í 

september 2015.  

 Þegar mál er höfðað til sviptingar forsjá er D í kringum fjögurra ára aldur. Þá höfðu 

stuðningsúrræði verið reynd þó nokkrum sinnum með litlum árangri og í takmarkaðan tíma 

vegna samstarfserfiðleika en fyrstu afskipti barnaverndarnefndar voru um fjórum árum áður. 

Stuðningsúrræði 

Nokkur úrræði komu til nota í málinu. D var tvisvar sinnum vistuð á Vistheimili barna og í 

kjölfar fyrri vistunar samþykkti móðirin að gangast undir greiningar- og leiðbeiningarvistun 

hjá vistheimilinu. Móðirin fékk einnig stuðning frá úrræðinu Greining og ráðgjöf heim. 

Seinna, eftir að D er í annað sinn vistuð á Vistheimili barna og móðirin fær hana aftur heim, 

samþykkti hún stuðning þar sem hún tók á móti greiningar- og ráðgjafarfulltrúa heim, fékk 

tilsjón á heimilinu og mætti í sálfræðiviðtöl. Þá var hún í fyrsta sinn samstarfsfús og veturinn 

í kjölfarið, 2012-2013, gekk vel.  

Samstarf barnaverndar og móðurinnar er stopult. Móðirin samþykkir nokkrum sinnum 

stuðning en oftast gengur samvinnan erfiðlega. Sérfræðingum sem koma að málinu ber 

saman um að skortur móðurinnar á samvinnuvilja sé stórt vandamál. Dómkvaddi 

matsmaðurinn í héraðsdómi taldi að móðirin þyrfti verulegan faglegan stuðning til þess að 

annast D og samstarfvilji væri nauðsynlegur. Í niðurstöðum héraðsdóms er vísað í 

niðurstöður sérfræðinga um að gott samstarf sé nauðsynlegt milli móður og 

barnaverndaryfirvalda en segir svo að með skírskotun til þess sem fyrir liggi í málinu um 

fyrri samstarfserfiðleika og persónulegu áskoranir K, þyki ekki tryggt að samstarfið geti 

framvegis gengið að óskum. 

Forsjárhæfnismöt 

Í málinu lágu fyrir þrjú forsjárhæfnismöt. Óljóst er í lýsingu málsins hvað var lagt til 

grundvallar forsjárhæfnismatanna. Það fyrsta var unnið af sálfræðingi haustið 2011 og segir 
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að þrátt fyrir að forsjárhæfni og tengslamyndun móðurinnar væri skert þá hefði hún sýnt 

talsverðar framfarir eftir greiningar- og kennsluvistun á vistheimili. Taldi hann hana því hafa 

nægjanlega hæfni til að sinna D á eigin vegum með reglulegum stuðningi og eftirliti 

barnaverndar. Sami sálfræðingur gerði nýtt mat á móður árið 2014. Þá staðfesti hann fyrra 

mat sitt um að tengslamyndun móðurinnar væri skert. Fyrri framfarir hennar hefðu ekki varað 

í lengri tíma og taldi sálfræðingurinn hana ekki hafa næga hæfni til að fara með forsjána. Um 

stuðningsþörf sagði hann móðurina þurfa langa og sérhæfða meðferð sem gæti tekið mörg ár 

og óvíst væri hvort hún myndi gagnast henni við að fara með forsjána. 

Niðurstaða forsjárhæfnismats dómkvadds matsmanns frá 2014 var sú að hæfni 

móðurinnar til að fara með forsjá dóttur sinnar væri skert. Þó væri ekki útilokað að hún gæti 

farið með forsjá hennar ef hún léti af andstöðu sinni við barnavernd og tæki upp fullt samstarf 

um umönnun barnsins. Þá sagði hann hana ekki geta annast barnið nema með verulegum 

faglegum stuðningi.  

Í forsendum héraðsdóms segir að ekki verði litið hjá því að sérfræðingar sem fjallað 

hafi um málið hafi talið forsjárhæfni móðurinnar skerta en sérstaklega sé vísað til framlagðra 

sálfræðiskýrslna. 

Þátttaka barns 

Í málslýsingu er lítið sem gefur til kynna líðan og vilja barnsins. Fyrir dóm kom 

félagsráðgjafi og lýsti samskiptum sínum við móður og barn, hún sagði D vera opnari, 

ræðnari og glaðari eftir að hafa farið í fóstur til föðurforeldra sinna. Í niðurstöðum 

héraðsdóms er vísað til upplýsinga frá leikskóla D um að hún sé mjög glöð og ánægð í 

leikskólanum og í góðu jafnvægi. Þá er aðbúnaður hennar sagður góður og samskipti hennar 

við föðurforeldra sína sögð ganga vel og einkennast af gleði og væntumþykju. Starfsmenn 

leikskólans sjái miklar framfarir á síðustu mánuðum. 

4.2.4 Hrd. 20. nóvember 2014 (446/2014) 

Í þessu máli virðist sveitarfélagið ekki hafa vinnulag né færni til þess að koma til móts við 

fatlaða foreldra. Tilkynning berst frá Landspítala þegar barn þeirra er um mánaðargamalt um 

að foreldrarnir séu seinfærir og óskað er eftir því að þau verði aðstoðuð fjárhagslega og við 

umönnun barnsins. Í athugun barnaverndarnefndar virðist barnið dafna vel og er þá ekki 

frekar aðhafst. Nokkrum mánuðum síðar berst önnur tilkynning þar sem áhyggjum er lýst af 

velferð barnsins og í framhaldi berst þá fyrsta aðstoðin frá barnaverndarnefnd en hún felst í 

tilsjón með heimilinu sem hjálpa á með uppeldi og umönnun barnsins, en barnið er einnig 

fatlað. Lítil áhersla er lögð á að koma til móts við hindranir foreldra vegna seinfærni þeirra en 
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aðal áherslan er á stuðningsþörfum barnsins. Í forsjárhæfnismati er lögð áhersla á 

persónueinkenni móðurinnar og þá vankanta sem má finna á foreldrunum báðum í 

foreldrahlutverkinu. Engin áhersla virðist þá vera lögð á föðurinn sem foreldri og hans 

persónulegu stuðningsþarfir. 

Bakgrunnur 

Foreldrar sem bæði eru talin seinfær, eignast dreng. Þegar drengurinn er nokkurra mánaða 

gamall kemur í ljós að hann er með sama litningargalla og móðirin sem veldur m.a. 

vanvirkum skjaldkirtli, lágri vöðvaspennu o.fl., hann krefst því meiri umönnunar og 

aðhlynningar en annars. 

Apríl - ágúst 2013 

Tilkynning berst til félagsþjónustu sveitarfélags frá Landspítalanum um að drengur, sem þá er 

um eins mánaðar gamall, hafi legið þar inni í nokkra daga vegna vanþrifa. Tekið var fram 

móðir hans væri mjög grönn og hún mjólkaði ekki nóg og hefði verið ákveðið að gefa 

drengnum pela. Einnig segir að faðirinn hafi virst hafa lítil fjárráð og foreldrar ekki haft efni á 

mat. Þá segir að þar sem það virðist vera um að ræða seinfæra foreldra þá sé óskað eftir því 

að haft verði samband við þá og þau aðstoðuð fjárhagslega og við umönnun drengsins.  

Í samantekt starfsmanns barnaverndarnefndar, frá febrúar 2014, segir að í kjölfar 

tilkynningarinnar hafi foreldrarnir verið boðaðir í viðtal hjá starfsmanni barnaverndar. Þar 

kom fram að drengurinn, D, hefði dafnað vel og þyngst eðlilega eftir að hann fór að fá pela. 

Móðirin sagði þau fá góða aðstoð frá foreldrum sínum og bræðrum en þau héldu heimili með 

tveimur bræðrum hennar. Fjárhagsstaða þeirra væri einnig orðin betri. Tveimur dögum síðar 

fer starfsmaður barnaverndarverndar í vitjun á heimili þeirra og telur þá vera kominn tíma á 

miklar endurbætur í húsinu og að hreinlæti hafi verið ábótavant en drengurinn virtist hafa 

dafnað ágætlega. Í upplýsingum frá heilsugæslustöð kom fram að alltaf hefði verið mætt með 

drenginn í hefðbundið eftirlit að undanskildum tíma í þriggja mánaða skoðun. Tveimur 

dögum síðar hafi starfsmaður aftur farið í vitjun á heimili og taldi þá drenginn dafna vel hjá 

foreldrunum en upplifði að móðirin væri kvíðin og þreytt auk þess sem hún hafi tjáð 

starfsmanninum að hún væri svolítið óörugg með drenginn og fyndi fyrir depurð. Starfsmaður 

barnaverndarnefndar hafi þá lagt til að hún fengi tilsjónaraðila inn á heimilið sem hún vildi 

ekki þiggja en hins vegar hafi hún þegið að starfsmaður myndi sækja um aðstoð fyrir hana í 

teymi fyrir nýbakaðar mæður hjá heilsugæslu. 

September 2013 

Í læknabréfi frá barnalækni D komu fram áhyggjur af velferð D. Þar kemur fram að hann sé 

mjög linur og geti ekki haldið höfði almennilega. Mat læknisins sé að foreldrar drengsins séu 
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vanfærir að verulegu leyti og ekki þess umkomnir að annast drenginn og farið er fram á 

aðkomu barnaverndar sem allra fyrst. D hafi verið í ítarlegum rannsóknum og sé m.a. ljóst að 

um vanstarfsemi á skjaldkirtli sé að ræða og þurfi að leggja hann inn á spítala til frekari 

rannsókna. Í öðru læknabréfi segir að D hafi verið í meðferð vegna vanstarfsemi á skjaldkirtli 

en ekki mætt sem skyldi í eftirlit. D var lagður inn á spítala 25. september.  

Október 2013 

Fundur er haldinn á spítalanum sem barnaverndarstarfsmaður sat ásamt læknum D, 

sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðingi og félagsfræðingi frá spítalanum. Á fundinum hafi komu 

fram áhyggjur læknanna af því að drengurinn hefði ekki fengið þá líkamlegu örvun sem börn 

þyrftu á að halda. Vanþrifnaður foreldranna var einnig ræddur en þau hafi lyktað það illa að 

þau voru beðin um að fara í sturtu á spítalanum og föt þeirra þvegin. Eftir að D fór aftur heim 

samþykktu foreldrarnir tillögu barnaverndanefndar um að tilsjónaraðili kæmi inn á heimili 

þeirra og að þau fengju heimaþjónustu, þar á meðal þrif, auk þess að samþykkja að 

undirgangast forsjáhæfnismat. D hafi þá verið bókaður til sjúkraþjálfara og átt að mæta til 

hans þrisvar í viku. Á þessum tíma var móðirin mikið á heimili móður sinnar, vegna fjarvista 

föðurins vegna vinnu, þar sem hún þurfti á stuðningi að halda og kom tilsjónaraðili þangað. 

Samskipti og samvinna móður og tilsjónaraðila gengu ekki vel og var tilsjónaraðila vísað á 

dyr í eitt skipti og ekki hleypt inn í annað skipti. Í framhaldi var móðirin boðuð á fund 

barnaverndar þar sem farið var yfir mikilvægi þess að hún tæki við tilsjón og hún hvött til 

þess að skrifa undir samning þess efnis, sem hún gerði. Þrátt fyrir undirritaðan samning um 

tilsjón gekk framkvæmd hennar ekki vel nema í nokkur skipti og var tilsjónin svo lögð niður.  

Nóvember 2013 

Um miðjan október flutti móðirin til móður sinnar í öðru sveitarfélagi og var mál þeirra flutt 

til félagsþjónustunnar þar í nóvember. Þar kom félagsþjónustan með tilsjón inn á heimilið 

með það að markmiði að aðstoða móðurina við uppeldishlutverkið og halda utan um mál 

drengsins í sjúkraþjálfun og þau læknisviðtöl sem drengurinn þurfti að fara í. Tilsjónaraðili 

hafði einnig milligöngu um að útvega D dagvistun. 

Heilbrigðiseftirlit skoðaði húsnæði foreldranna í nóvember 2013 og voru miklar 

rakaskemmdir undir parketi og í loftum, umgengni um húsnæðið var slæm, þrifum verulega 

ábótavant og úrgang katta að finna á víð og dreif um húsnæðið. Mælti eftirlitið með því að 

heimilisfólk gerði tafarlausar úrbætur á eigin umgengni.  

Janúar 2014 

Í dagnótum tilsjónaraðilans vegna tilsjónar á vikutímabili í janúar 2014 komu fram verulegar 

áhyggjur af aðbúnaði og umönnun drengsins sem tilsjónaraðili taldi vanræktan m.a. hvað 
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varðar næringu, hreinlæti og örvun. Máli er lokið þar af hendi tilsjónaraðila vegna flutnings 

fjölskyldunnar aftur í sitt fyrra húsnæði í öðru sveitarfélagi. 

 Í forsjáhæfnismati sálfræðings frá janúar 2014 kom fram að þrátt fyrir að foreldrarnir 

sýni D ást og væntumþykju hafi þau ekki getað sinnt þörfum hans á viðunandi hátt. Þau hafi, 

þrátt fyrir viðamikinn og daglegan stuðning félagsráðgjafa vikum saman, ekki getað tileinkað 

sér þá færniþjálfun og ráðgjöf sem þau hafa hlotið varðandi næringu og umönnun drengsins. 

Segir að án mjög þétts stuðnings og eftirfylgni við daglega umönnun D sé mikil hætta á því 

að drengurinn alist upp við líkamlega og andlega vanrækslu. Þá sé mikið áhyggjuefni hversu 

lítið meðvituð foreldrarnir séu um takmarkanir sínar í hlutverkinu en þeim hefur sjálfum 

fundist stuðningurinn óþarfur sem þau hafa fengið inn á heimilið og muni þessi 

innsæisskortur foreldranna óhjákvæmilega leiða til vanrækslu í umönnun þeirra á D. Þá segir 

um móðurina að hún sé með þroskaskerðingu samkvæmt mælingum úr fyrirliggjandi gögnum 

og hún sé óörugg með neikvætt sjálfsmat. Þá sé hún ekki félagslega sterk og líklegt að 

þörfum hennar sé illa mætt í persónulegum samskiptum, tengslahæfni hennar sé skert þar sem 

hún eigi erfitt með að setja sig í spor drengsins, lesa í líðan hans og bregðast við á viðeigandi 

hátt. 

 Í tilkynningu frá sjúkraþjálfara D til barnaverndar koma fram áhyggjur vegna færni 

foreldra að sinna D. Móðirin búi yfir skertri færni til þess að sinna grunnþörfum hans, svo 

sem að klæða hann í og úr fatnaði. Þá sé hún einnig illa fær um að halda á D og sé óörugg í 

umönnun hans. Áhyggjur séu af því að foreldrar örvi D mjög takmarkað heima fyrir. 

 Í tilkynningu frá dagmóður D kemur fram að drengurinn sé ávallt mjög skítugur og föt 

hans illa lyktandi, búnaður D sé óviðunandi og hlý föt vanti. Áhyggjur séu af færni 

foreldranna til að annast D. 

Febrúar 2014 

Í byrjun febrúar 2014 var tilsjón aftur komið inn á heimili foreldranna. Tilsjónaraðili mun 

hafa mætt nokkru mótlæti af hálfu foreldranna og hafi hann áhyggjur af velferð drengsins. 

Tilsjónaraðilinn taldi grunnþörfum D illa sinnt m.a. hvað varðar hreinlæti og næringu auk 

þess sem foreldrarnir hafi ekki sinnt því nægilega vel að fara með drenginn í daggæslu. 

Bréf barst frá barnalækni til barnaverndar þar sem kom fram að Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins hafi tengst D og fjölskyldu hans vegna fötlunar drengsins, 

þroskahömlunar og hreyfiþroskaröskunar. Þar hafi komið fram að hreyfi- og málþroski 

drengsins sé síðbúinn og að klínískt þroskamat bendi til þess að hann hafi verið með þroska á 

við 4-6 mánaða við 9 mánaða aldur. Móðirin hafi einnig verið skjólstæðingur 

Greiningarstöðvarinnar vegna þroskahömlunar. Ráðgjafaþroskaþjálfi hafi farið á vegum 
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Greiningarstöðvarinnar í heimsókn til dagmæðra D og veitt þeim ráðgjöf varðandi mataræði 

og örvun hans. Mat ráðgjafa Greiningarstöðvarinnar var að grunnþörfum D væri ekki mætt og 

að móðirin væri ófær um að annast hann ein, vegna eigin veikinda og þroskaskerðingar. Í 

framhaldinu var það mat starfsmanna Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins að móðirin 

hefði ekki þroska né heilsu til að taka við sérhæfðri ráðgjöf um þroskaörvun/íhlutun vegna 

drengsins.  

Barnaverndarnefnd kynnti þá tillögu fyrir foreldrunum að D yrði vistaður utan 

heimilis. Lagt var til á fundi að hann færi í varanlegt fóstur og að móðirin, sem ein fór með 

forsjá, myndi afsala sér forsjá D til barnaverndar. Foreldrarnir höfnuðu þessari tillögu og 

barnaverndarnefnd úrskurðaði um vistun D utan heimilis í tvo mánuði ásamt því að krefjast 

þess fyrir dómi að móðirin yrði svipt forsjá. 

Júní 2014 

K er svipt forsjá yfir D. Dóminn kveða upp héraðsdómari og tveir sálfræðingar. 

4.2.4.1 Samantekt 

Meðferðartími 

Tilkynning barst frá Landspítalanum þegar D var um mánaðargamall, í byrjun apríl 2013 og 

segir í dóminum að í kjölfar tilkynningarinnar frá Landspítalanum hafi foreldrunum verið 

boðið í viðtöl, farið hefði verið í tvær vitjanir heim til þeirra og sóst hafi verið eftir 

upplýsingum frá heilsugæslu, allt á nokkurra daga tímabili. Í upplýsingum frá heilsugæslu 

kom fram að mætt hefði verið með D í allt hefðbundið eftirlit nema þriggja mánaða skoðun. 

Það er því ljóst að þegar þetta á sér stað er D orðinn eldri en þriggja mánaða, sem sagt í júní 

2013 eða seinna. Í dóminum segir einnig að afskipti barnaverndarnefndar hafi falist í því að 

gera áætlanir um meðferð málsins og hafi það verið gert á haustmánuðum 2013. Fyrstu 

raunverulegu afskipti barnaverndar af málinu virðast því ekki hafa hafist fyrr en um haustið 

2013. Í febrúar 2014 krefst barnaverndarnefnd þess að móðirin verði svipt forsjá yfir D fyrir 

dómi. Málsmeðferðartími hjá barnaverndarnefnd frá upphafi afskipta og að kröfu um 

forsjársviptingu var því um fimm mánuðir.  

Stuðningsúrræði 

Stuðningur barnaverndarnefndar fólst í því að tilsjónaraðili kom á heimilið. Tilsjónaraðili 

leiðbeinir í uppeldishlutverkinu en einnig var tilsjónaraðili um einhvern tíma að halda utan 

um mál D hjá sjúkraþjálfurum og læknum, auk þess að útvega D dagvistun. Einnig kom 

heimaþjónusta á heimilið vegna þrifa.  
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Samskipti og samvinna foreldra og tilsjónaraðila gengu ekki vel en í eitt skipti var 

tilsjónaraðila vísað á dyr og í annað skipti ekki hleypt inn. Móðirin var boðuð á fund til þess 

að skýra frá mikilvægi samstarfsins og var hún hvött til þess að skrifa undir samning, sem 

hún gerði. Þrátt fyrir samninginn um tilsjón gekk framkvæmdin ekki nema í nokkur skipti og 

varð svo að tilsjónin var stöðvuð.  

Forsjárhæfnismat 

Sálfræðingur gerir forsjárhæfnismat með mælingum úr fyrirliggjandi gögnum. Í niðurstöðum 

þess er lýst hvernig foreldranir geti ekki sinnt þörfum barnsins á viðunandi hátt og að þau hafi 

ekki getað nýtt sér fenginn stuðning. Einnig er fjallað um persónuleika móður, en ekki föður. 

Svo segir um stuðningsþörf foreldranna að þau hafi ekki getað tileinkað sér færniþjálfun og 

ráðgjöf varðandi næringu og umönnun D en til að svo megi verða þyrfti að koma til mjög 

þéttur stuðningur og eftirfylgni við umönnun og daglegar þarfir sem drengurinn hafi; fái þau 

ekki slíka aðstoð sé mikil hætta á að drengurinn alist upp við líkamlega og andlega 

vanrækslu. Foreldranir muni þurfa mikla aðstoð við að fylgja eftir þeim sérúrræðum sem 

fundin verða vegna sérþarfa drengsins. Í niðurstöðum héraðsdóms eru niðurstöður 

forsjárhæfnismatsins lagðar til grundvallar auk skýrslu sálfræðingsins fyrir dómi. 

Þátttaka barns 

Í dóminum er hvergi getið um líðan barns hjá foreldum en D er mjög ungur þegar málinu er 

lokið hjá barnaverndarnefnd.  

4.2.5 Hrd. 10. maí 2012 (599/2011) 

Málið er sérstakt að því leiti að foreldrarnir virðast glíma við drykkjuvandamál. Þrátt fyrir 

samstarfsleysi foreldra er reynt að halda úrræðum úti í lengri tíma og jafnvel eftir að 

úrskurðað er um vistun barnanna utan heimilis er gerð meðferðaráætlun með það að 

markmiði að sameina fjölskylduna á ný.  

Bakgrunnur 

Foreldrarnir eru bæði með þroskafrávik og eru öryrkjar, áður höfðu þau eignast dreng sem fór 

í langtímavistun hjá móðurafa drengsins og konu hans í kjölfar fæðingar, samkvæmt 

samkomulagi aðila. Nýtt barnaverndarmál foreldranna hefst svo árið 2008 þegar móðirin 

verður ófrísk að öðru barni. Í málinu lá fyrir forsjárhæfnismat sem gert hafði verið í fyrra 

máli foreldranna árið 2004. Þar kom fram að móðirin væri með lága greind og faðirinn 

greindarskertur. Í niðurstöðum matsins segir að forsjárhæfni parsins sé verulega ábótavant,  

Júlí 2008 
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Í bréfi frá sjúkrahúsi kom fram að móðir, sem þá var ófrísk, og faðir hefðui leitað eftir 

stuðningi og ráðgjöf, við mæðraskoðun. Þar kemur fram að þau eigi sé langa og erfiða sögu 

að baki en bæði séu með þroskafrávik og séu öryrkjar. Þau hafi lítið stuðningsnet í kringum 

sig en séu öll af vilja gerð að undirbúa komu barnsins og fá stuðning, þau vilji vera í góðum 

tengslum og samvinnu við þá aðila sem komi að málum þeirra og þiggja þann stuðning sem 

nauðsynlegur sé til að veita barninu góða umönnun.  

 H, af hálfu sveitarfélagsins, sá um mál foreldranna. Símtöl bárust starfsmönnum frá 

ættingjum þar sem þeir lýstu áhyggjum sínum af væntanlegri barnsfæðingu og möguleikum 

móðurinnar að annast barnið. Frá mæðravernd barst bréf um að það væri mat teymis sem 

vann að máli fjölskyldunnar að hún myndi þarfnast daglegrar tilsjónar auk þess að ákveðið 

hefði verið að auka ungbarnaeftirlit í tvisvar í viku, eftir útskrift af fæðingardeildinni. Þá er 

haft eftir föður móðurinnar og konu hans að móðirin sé verr í stakk búin að annast nýbura nú 

en fyrir þremur árum en foreldrarnir séu báðir í óreglu og í erfiðleikum með fjármál sín. 

Ágúst - september 2008  

H gerði áætlun um meðferð máls með samþykki móður sem fólst í því að hún tæki á móti 

starfsmanni ungbarnaverndar tvisvar í viku og fengi tilsjón á heimilið alla daga. Áætlunin 

gilti til 5. september. Tilsjónin gekk misvel á þeim tíma en dóttirin D var yfirleitt vel haldin, 

samkvæmt skýrslu tilsjónaraðila. Frá 5. september voru foreldrarnir mikið á flakki til þess að 

losna við afskipti af þeim, samkvæmt bréfi félagsráðgjafa, þau hefðu verið óráðþæg og lagst 

gegn öllum afskiptum og aðstoð. 

Desember 2008 - febrúar 2009 

Einhverjir erfiðleikar eru í samskiptum tilsjónaraðila og móður. Athugasemdir eru gerðar 

vegna óþrifnaðar á heimilinu og vegna þess að foreldrarnir séu mikið í tölvum, einnig séu 

merki um óhollustu á heimilinu. Þau verða svo ósátt við tilsjónaraðila og vill móðirin hafa um 

það að segja hver verði tilsjónaraðili, nýr tilsjónaraðili er ráðinn í mars.  

Mars - ágúst 2009 

Tilsjón með heimilinu gengur vel og foreldrunum er leiðbeint á hverjum degi með þrif, þvotta 

og umönnun B. Þó séu þau almennt mikið í tölvu og hugsanlega fái D ekki nægan 

hreyfingum, samkvæmt dagálum tilsjónaraðila. Á þessu tímabili eignast þau aðra dóttur.  

September 2009 - mars 2010 

Fjölskyldan fær nýjan tilsjónaraðila. Í byrjun og inn á milli eru samskiptaörðugleikar og 

kemur fyrir að foreldrarnir komi ekki til dyra eða svari ekki síma og neitaði móðirin að tala 

við tilsjónaraðilann í tvær vikur í apríl. Athugasemdir tilsjónaraðila varða það að þau séu 
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mikið í tölvum og að íbúðin sé óhrein. Tekið er þó fram að stelpurnar tvær séu hreinar og 

kátar.  

Haustið 2009 var illa mætt með D í leikskólann, einnig var D mikið veik og var ekki 

sinnt eins og best væri á kosið t.d. með því að ekki voru sótt lyf fyrir hana sem hún hafði 

fengið ávísað. Eftir áramót var betur mætt með D í leikskólann og varð þá mikil framför hjá 

henni í þroska. Fjölskyldan fékk stuðningsfjölskyldu eftir áramót og báðu foreldrar fljótt um 

að fá fjóra sólarhringa í stað tveggja hjá stuðningsfjölskyldunni og var það samþykkt.  

Apríl - júlí 2010  - 

Tilkynnt var um drykkju foreldranna heima við, þegar stelpurnar voru þar og var þeim komið 

til móðurfrænku í kjölfar þess og síðan til stuðningsfjölskyldu. Móðirin var einnig tekin fyrir 

ölvunarakstur um sömu helgi. Eftir þetta atvik urðu samskipti við foreldrana erfið. Ný 

meðferðaráætlun var gerð á milli aðila þann 5. maí þar sem gert var ráð fyrir að foreldrarnir 

drykkju ekki áfengi með börnin á heimilinu, þau færu eftir fyrirmælum lækna um lyfjagjöf, 

þau færu með D á leikskólann á réttum tíma auk þess sem önnur skilyrði voru nefnd svo sem 

samstarfsvilji, þrif á heimili o.fl. Móðurinni þóttu afskiptin vera orðin heldur mikil og sætti 

sig ekki við þá ráðgjöf sem fjölskyldunni stóð til boða né vildi frekari aðstoð. Sú tillaga var 

borin upp að dæturnar færu í skammtímafóstur í nokkrar vikur en móðirin var alfarið á móti 

því. Í maí lýsir faðir áhyggjum sínum af móður í tölvupóstum til H og segist vera að gefast 

upp og biður um að stelpurnar verði vistaðar til skammtíma utan heimilis. Eina nóttina sendir 

hann skilaboð á H og biður um að börnin séu sótt þar sem þau séu að drekka, skilaboðin 

skiluðu sér ekki fyrr en daginn eftir og var þá ekki talin þörf fyrir að taka börnin af heimilinu 

þá og þegar. Mikil samskipti eru á milli foreldra og H í maí og júní vegna drykkju þeirra.  

Þann 31. maí var úrskurðað um vistun stelpnanna utan heimilis í tvo mánuði og 

ákveðið að óskað yrði eftir fjórum mánuðum í viðbót fyrir héraðsdómi ef foreldrar ynnu ekki 

að því að bæta úr stöðu sinni innan fjögurra vikna frá úrskurði. Eftir að vistun stelpnanna 

hófst nýttu foreldrar sér umgengnisrétt sinn lítið, en hann var einu sinni í viku í þrjár 

klukkustundir í senn. 

Í meðferð málsins barst bréf undirritað „fjölskyldan“ þar sem vanrækslu foreldranna 

við dæturnar er lýst. Þar segir að þær séu sjaldan baðaðar, séu alltaf í sömu fötunum og aldrei 

sé skipt á rúmum. Foreldrarnir keyri með þær í ótryggum bílstólum og fái þær ekki að borða 

né sé skipt á þeim. Yngri stelpan sé með sýkingu á bak við eyrum vegna óþrifnaðar og stílar 

séu mikið notaðir að óþörfu. 

Þann 2. júní skilaði sálfræðingur forsjárhæfnismati á foreldrum. Í niðurstöðum 

matsins segir forsjárhæfni foreldranna verulega ábótavant og virðist það ljóst að án mikillar 
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utanaðkomandi aðstoðar verði uppeldisverkefnið þeim ofviða. Sálfræðingurinn lagði til 

úrræði, þjónustu og eftirlit með fjölskyldunni en ein forsenda þess að þeir haldi forsjá sé að 

stuðningsnet þeirra, félagsþjónustan og ættingjar, haldist óbreytt.  

Ágúst 2010 

Héraðsdómur féllst á kröfuna um framlengingu vistunar utan heimilis í fjóra mánuði. Í 

upplýsingum frá lögreglu tilkynnti stúlka að móðirin í málinu hafi í fjögur skipti talað um að 

drepa fósturmæður dætra sinna og sé stúlkan hrædd við ástandið. Í framhaldi var ákveðið að 

umgengni færi fram utan heimilis og undir eftirliti tilsjónaraðila. 

September 2010 - maí 2011 

Aðilar undirrituðu í september áætlun um meðferð máls í þeim tilgangi að foreldrunum yrði 

hjálpað að laga mál sín svo þau gætu fengið börnin aftur á heimilið. Verkefni foreldranna 

voru útlistuð í áætluninni en áætlunin gekk ekki eftir vegna skorts á samvinnu. Foreldrum var 

síðar úthlutað átta viðtölum tilsjónaraðila en tilsjónaraðili fékk að fara á heimili þeirra í fimm 

skipti.  

 Í nóvember 2010 var leitast eftir því að foreldrarnir myndu afsala sér forsjá barnanna. 

Þau höfnuðu alfarið slíku og var þá tekin ákvörðun um að krefjast þess fyrir dómi að þau 

yrðu svipt forsjá. 

 Dómkvaddur var matsmaður að kröfu foreldranna til þess að meta forsjárhæfni þeirra. 

Í niðurstöðum greindarprófs mældist móðirin í neðra meðallagi, í niðurstöðum 

persónuleikaprófa kom fram að hún ætti við aðlögunarvanda að stríða. Faðirinn falli í flokk 

mjög lágrar greindar og greindarmælingar sýndu verulega skerðingu eða þroskahömlun. 

Matsmaður telur að foreldrarnir hafi mjög skerta hæfni sem foreldrar til að skapa börnum 

sínum eðlileg og þroskavænleg uppeldisskilyrði, þótt þau nytu verulegrar aðstoðar og 

stuðnings yfirvalda. 

Október 2011 

Héraðsdómur, sem skipaður er héraðsdómara og tveimur sérfróðum meðdómsmönnum, 

sálfræðingum, sviptir foreldrana forsjá dætranna tveggja. Hæstiréttur staðfestir síðar 

niðurstöðu héraðsdóms. 

4.2.5.1 Samantekt 

Meðferðartími 

Fyrsta meðferðaráætlun H í málinu er gerð í ágúst 2008 og gilti í rúmar tvær vikur eftir það 

var fjölskyldan mikið á flakki og foreldrarnir ekki fúsir til samstarfs. Tilsjón var þó með 

heimilinu frá desember 2008 til ágúst 2009 og mun þá hafa gengið vel en eftir það byrjaði nýr 
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tilsjónaraðili og varð þá samvinnan verri en tilsjónaraðili. urðu þá samskiptin erfiðari en 

tilsjónin hélt áfram fram í maí 2010 þegar úrskurðað var um vistun stelpnanna utan heimilis. 

Enn var þá unnið í því að aðstoða foreldrana og í september 2010 var gerð áætlun um 

meðferð máls í þeim tilgangi að foreldrunum yrði hjálpað að laga mál sín svo þau gætu 

fengið börnin aftur á heimilið. Í nóvember var síðan ákveðið að krefjast þess fyrir dómi að 

foreldrarnir yrðu sviptir forsjá sinni. 

 Frá upphafi meðferðar og þangað til að tekin er ákvörðun um forsjársviptingu líða tvö 

ár og þrír mánuðir. 

Stuðningsúrræði 

Stuðningur sem fjölskyldunni er veittur felst aðallega í tilsjón inn á heimilinu. Tilsjón er veitt 

yfir lang stærstan hluta tímabilsins sem málið er til meðferðar hjá barnavernd. Einnig fær 

fjölskyldan heimsóknir frá starfsmönnum ungbarnaverndar og stuðningsfjölskylda er 

útveguð. Auk þess stóð þeim til boða sálfræðiaðstoð, fjármálaráðgjöf og fjárhagsaðstoð. 

Engin sérhæfðari úrræði vegna seinfærnar foreldrana voru notuð. 

Samstarf með foreldrunum gekk misvel en á einum tíma gekk vel með tilsjón á 

heimilinu en á öðrum mjög illa þar sem móðirin neitaði að hleypa tilsjónaraðila inn eða tala 

við hann. Í forsjárhæfnismati dómkvadds matsmann segir að vinnan hafi gengið hægt fyrir sig 

vegna ósamvinnu foreldra en erfitt hafi verið að ná til þeirra og þau ekki alltaf mætt á 

boðuðum tímum. Eftir að úrskurður gengur um vistun er loka meðferðáætlun gerð til þess að 

sameina fjölskylduna og gekk hún ekki eftir vegna skorts á samvinnu.  

 Í forsendum héraðsdóms segir að forsaga málsins sýni að foreldrarnir hafi ekki getað 

staðið við samkomulag eða yfirýsingar sínar um að geta haldið heimili fyrir dætur sínar. Það 

sé mat dómsins að miðað við gögn málsins þá hafi úrræði barnaverndaryfirvalda verið reynd 

til þrautar þar sem þau komi ekki að gegni vegna samstarfsleysis foreldra. 

Forsjárhæfnismat 

Í málinu liggja fyrir þrjú forsjáhæfnismöt. Eitt frá 2004, frá því að foreldrarnir áttu von á sínu 

fyrsta barni. Annað frá því að forsjárhæfni þeirra var metin af sálfræðingi í júní 2010 og það 

þriðja eftir að dómkvaddur var matsmaður við meðferð málsins í héraðsdómi. Við vinnslu 

fyrsta forsjárhæfnismatsins voru gerðar greindar- og persónuleikamælingar. Við seinna mat 

sálfræðings á forsjárhæfni þótti ekki ástæða til þess að endurtaka fyrri mælingar en matið 

byggðist á þeim niðurstöðum auk heimsókna á heimili fjölskyldunnar. Við mat dómkvadds 

matmanns voru foreldrarnir boðaðir í viðtöl og heimsókn var farin á heimili þeirra, einnig 

voru lögð fyrir þau nokkur greindar- og persónuleikapróf. Ekki kemur fram í dómnum hvaða 

gögn það eru nákvæmlega sem lögð eru til grundvallar forsjárhæfnismatanna. 
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 Í forsendum héraðsdóms segir að fyrir liggi þrjú forsjárhæfnismöt þar sem komi fram 

að forsjárhæfni foreldranna sé verulega ábótavant og það sé ljóst að án mikillar 

utanaðkomandi aðstoða verði það verkefni að ala upp börn þeim ofviða. Í forsendum 

Hæstarétts segir að einkum sé byggt á niðurstöðu þriggja álitsgerða um forsjárhæfni 

foreldranna og skýrslu dómkvadda matmannsins en að í öllum þessum álitsgerðum hafi verið 

komist að þeirri niðurstöðu að foreldrarnir væru sökum andlegra annmarka vanhæf til að 

sinna uppeldishlutverki sínu.  

Þátttaka barns 

Á stökum stöðum í gögnum málsins, aðalega í dagálum tilsjónaraðila, er vísað til líðan 

stelpnanna tveggja. Í forsendum héraðsdóms er líðan stelpnanna ekki lagður til grundvallar 

enda þær aðeins um rúmlega tveggja og rúmlega eins ára.  

4.2.6 Hrd. 3. nóvember 2016 (466/2016) 

Þetta mál er sérstakt að mörgu leyti. Í þessu máli glímir móðirin við afleiðingar heilablóðfalls 

sem eru heilabilun og lömun á öðrum helming líkamans, auk krampa og flogakasta. Ásamt 

þroskashömlun sem hún glímir við er hún því líka líkamlega fötluð. Faðirinn er hins vegar 

ekki með fötlun. Í málinu er einnig um að ræða ofbeldi af hálfu móður en eitt barnanna segir 

hana nokkrum sinnum hafa lamið, slegið eða klipið sig en ekki er hægt að sjá að það hafi 

sérstök áhrif á framvindu málsins.  

Stuðningur sem fjölskyldunni var veittur var mjög fjölbreyttur og mikill. Fjölskyldan 

fær einnig aðstoð frá öðrum aðilum en barnaverndarnefnd en samstarf er um liðveitanda 

móðurinnar á milli barnaverndar og deildar málefna fatlaðra. Einnig er móðurinni veitt 

þjónusta frá félagsþjónustu sveitarfélagsins.  

Bakgrunnur 

Móðirin, sem er af erlendu bergi brotin, flutti ásamt syni sínum E, sem þá var þriggja ára, til 

Íslands í september 2009. Hún giftist íslenskum manni en þau skildu eftir tveggja mánaða 

hjónaband. Hún kynntist svo öðrum manni, barnsföður sínum, árið 2010 og hófu þau sambúð. 

Móðurinni var vísað úr landi í febrúar 2011 en þá var hún ófrísk að barni sem fæddist 

erlendis í október 2011. Í desember 2011 fær móðirin heilablóðfall sem olli varanlegri 

helftarlömun og heilaskaða. Barnsfaðir hennar fer þá til hennar og ganga þau í hjónaband í 

febrúar 2012. Móðirin kom ásamt börnunum tveimur til Íslands í nóvember 2012. Mál hjá 

barnaverndarnefnd hefst í desember 2013 en þau eignast svo þriðja barnið í júní 2014. 

Nóvember 2013 
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Tilkynning berst frá lögreglu til barnaverndarnefndar. Móðirin hafði þá óskað eftir aðstoð 

lögreglu vegna ágreinings hennar við eiginmann sinn og tengdamóður. Hún sagðist þá vilja 

fara í Kvennaathvarfið ásamt börnum sínum tveim og hjónin sögðust ætla að slíta sambúð. Í 

framhaldi ræddi starfsmaður barnaverndarnefndar við E, sem þá var um sjö ára, sem sagði 

móður sína vera leiðinlega við sig, hún slái sig fast og klípi stundum. 

Desember 2013  

Liðveitandi hóf störf á heimili fjölskyldunnar til að aðstoða móðurina við uppeldi barnanna, 

með hliðsjón af fötlun hennar og félagslegri einangrun. Liðveitandinn var frá sama landi og 

hún en hætti í mars 2014 vegna samstarfserfiðleika. Í lokaskýrslu liðveitandans kom fram að 

móðirin væri með þráhyggjukenndar hugsanir um að börnunum hennar yrði stolið frá henni 

og að hún væri með ofsóknaræði. Liðveitandinn hafði rætt við móðurina um ofbeldi á E og 

alvarleika þess að slá drenginn en hún gefið þau svör að hún mætti gera það sem henni 

sýndist við drenginn þar sem hún væri móðir hans.  

 Önnur tilkynning barst barnaverndarnefndar frá lögreglu en þá hafði móðirin hringt í 

lögreglu og sakað föðurinn um að leggja á sig hendur. Rætt var við E á staðnum sem sagði 

móður sína vonda og að hann vildi ekki hafa hana á heimilinu. 

Janúar 2014 

 Eftir könnun barnaverndarnefndar var niðurstaðan sú að fjölskyldan þyrfti mikla 

aðstoð strax. Áhersla var lögð á að veita fjárhagslegan stuðning í formi leikskólagjalda, 

skólamáltíða og frístundaheimilis. Móðirin var tengd inn í deild um málefni fatlaðra og 

tilsjónaraðili var fenginn til að aðstoða hana, E fékk persónulegan ráðgjafa og óskað var eftir 

forgangi í félagslegt húsnæði. Meðferðaráætlanir voru gerðar fyrir börnin, í gildi frá janúar til 

loka ágúst. 

 Tilkynningar bárust reglulega frá lögreglu um að móðirin hefði óskað aðstoðar vegna 

rifrilda hennar við föðurinn eða tengdamóður sína.  

Mars 2014 

Sálfræðingur barnaverndarnefndar skilaði greinargerð eftir viðtöl við E. Þar lýsti drengurinn 

erfiðum heimilisaðstæðum og að hann vildi fá nýja mömmu og pabba.  

Júní 2014 

Drengurinn G fæddist foreldrunum. Tilkynning barst frá sængurkvennadeild vegna áhyggna 

af tengslamyndun og umönnun G. Móðurin fékk þjónustu frá velferðarsviði sveitarfélagsins 

til að annast G en hún gat sökum fötlunar ekki lyft barninu eða gefið því brjóst án aðstoðar. 

Júlí 2014 
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Barnaverndarnefnd gerði nýja meðferðaráætlun til fjögurra mánaða. E var veittur 

persónulegur ráðgjafi í 20 klst. á mánuði og sveitardvöl í allt að fjórar vikur. Greitt var fyrir 

hádegismat og dægradvöl í skóla. Heimilishjálp og tilsjón var veitt í allt að 60 klst. á mánuði. 

Ákveðið var að leita eftir samþykki foreldra fyrir stuðningsfjölskyldu fyrir E og sótt var um 

viðtöl fyrir hann hjá sálfræðingi barnaverndar. Einnig var foreldrum boðinn styrkur til 

fjölskylduviðtala. Fjölskyldan flutti í félagslegt leiguhúsnæði. 

Nýr liðveitandi hóf störf á heimilinu í samstarfi barnaverndar og deildar málefna 

fatlaðra þar sem móðirin gat ekki annast ein um nýbura. Liðveitandinn kom á heimili 

foreldranna daglega í tvo tíma í senn til að byrja með svo faðirinn kæmist út að sinna 

útréttingum fyrir heimilið.  

Janúar 2015 

Nýjar meðferðaráætlanir voru undirritaðar af foreldrum með gildistíma fram til maí. Markmið 

þeirra var að efla foreldra í uppeldishlutverki og aðstoða þau við að vinna úr ágreiningi 

sínum. Hlutverk foreldranna var að vinna markvisst að því að bæta stöðu E, vera í samstarfi 

við barnaverndarnefnd, taka á móti heimilishjálp, þiggja ráðgjöf frá ráðgjafar- og íbúðadeild 

og þiggja fjármálaráðgjöf. Áfram var veittur fjárhagsstuðningur. E var áfram með 

stuðningsfjölskyldu og persónulegan ráðgjafa og fór í viðtöl hjá félagsráðgjafa. Stuðningur 

við móður í formi liðveitanda var veittur af þjónustudeild fatlaðra.  

Apríl 2015 

Heimilisofbeldisteymi velferðasviðs sveitarfélagsins vann að málum fjölskyldunnar samhliða 

félagsráðgjafa hjá barnavernd vegna ítrekaðra tilkynninga móður um ofbeldi í sinn garð. 

Brugðist var við tilkynningum en móðirin hafði dregið staðhæfingar sínar um ofbeldi til baka 

að mestu leyti. 

Maí 2015 

Foreldrar bekkjarfélaga E leituðu til barnaverndar og óskuðu eftir því að gerast 

stuðningsforeldrar hans sem þeir fengu og byrjaði E í stuðning hjá þeim í maí. Þá hafði hann 

eytt nær öllum stundum á heimili þeirra í um ár, eftir skóla og um helgar. Þau höfðu séð um 

heimanámið hans og sinnt samskiptum við íþróttafélagið þar sem E iðkaði fótbolta. 

Annað barn foreldranna, dóttir, fannst á vergangi og var haft samband við lögreglu. 

Lögreglumaður fann út hver hún var og sótti starfsmaður barnaverndar hana á lögreglustöðina 

og fór með heim. Móðirin sagði dótturina hafa laumað sér út á meðan hún var sjálf að klæða 

sig. Stúlkan leitaði í samskipti við föður sinn en vildi ekki vera hjá eftir að heim var komið, 

samkvæmt starfsmanni barnaverndar. Í framhaldi af þessu atburði flutti faðirinn út af 

heimilinu með tvö yngri börnin og E, elsti drengurinn, var vistaður hjá stuðningsfjölskyldu.  
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Nýjar meðferðaráætlanir voru undirritaðar af starfsmanni barnaverndar og föður í lok 

maí en móðirin sagðist ekki vilja skrifa undir. 

Júní - júlí 2015 

Fundur var haldinn hjá barnaverndarnefnd þar sem starfsmenn nefndarinnar lögðu til vistun E 

utan heimilis til 12 mánaða, móðirin samþykkti það ekki og úrskurðaði barnaverndarnefnd í 

málinu sem móðirin kærði svo til héraðsdóms. Fallist var á kröfu barnaverndarnefndar í 

héraðsdómi og var úrskurðað um að E yrði vistaður utan heimilis í tíu mánuði. Sú niðurstaða 

var síðar staðfest með dómi Hæstaréttar. 

September - nóvember 2015 

Móðirin sótti yfirleitt eldri dóttur sína á leikskólann þrátt fyrir tilmæli um að gera það ekki. 

Hún tók ekki yngri dóttur sína með þar sem hún gat ekki haldið á barninu út í bíl og starfsfólk 

neitaði að aðstoða. Móðirin ferðaðist með ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem hafi ekki 

nauðsynlegan öryggisbúnað fyrir börn. Eftir að skýrsla barst um forsjárhæfni móðurinnar var 

ákveðið að börnin yrðu kyrrsett á heimili föður ef móðirin héldi áfram að sækja þau úr 

leikskóla, þá samþykkti hún að sækja börnin ekki nema í fylgd liðveitanda síns. 

 Skýrsla barst um forsjárhæfni móður sem unnin var af sálfræðingi. Fram kom að 

matsmaður hafi tekið viðtöl við móðurina, lagt fyrir hana persónuleikapróf og nokkrum 

sinnum hitt hana í kringum börnin. Einnig lá fyrir taugasálfræðilegt mat sem gert hafði verið 

á Landspítalanum nokkrum mánuðum áður. Niðurstöður taugasálfræðimatsins voru þær að 

um mjög alvarlegar skerðingar á hugrænni starfsemi í framheila móður væri að ræða og ljóst 

að hún hefði því ekki af líffræðilegum ástæðum, forsendur til tengslamyndunar og því 

ástæðulaust að leggja mat á tengslamyndun barnanna. Í niðurstöðum persónuleikaprófsins er 

sett fram tilgáta um jaðarpersónuleikaröskun sem feli í sér mikla tengslaerfiðleika. Þá segir 

um þau skipti sem sálfræðingur hitti móður og börn hennar að vel hefði sýnt sig hversu 

alvarlega hana skorti skilning á þörfum barnanna og í gögnum málsins sýni það sig hve erfitt 

hún virðist eiga með að lesa í aðstæður t.d. varðandi það að hafa ekki hringt á lögreglu þegar 

dóttir hennar hvarf af heimilinu. Móðirin eigi góð tengsl við E, elsta son sinn, en hann hafi 

mætt alvarlegri vanrækslu og ofbeldi af hennar hálfu sem hann hafi bjargað sér undan því 

með því að finna fólk sem var velviljað í hans garð, fólkið sem síðar urðu fósturforeldrar 

hans. 

Niðurstaða forsjárhæfnismatsins í heild var sú að móðirin væri með öllu ófær um að tengjast 

börnum sínum á náinn hátt eða bera ábyrgð á þeim og bregðast við þörfum þeirra vegna 

afleiðinga heilaskaða sem bæði væru alvarlegur og óafturkræfur. Ábyrgðaraðili þyrfti alltaf 

að vera til staðar þegar hún væri með börnunum. Þá sé ekki hægt að gera meiri kröfur til 
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hennar í umgengni en svo en að mæta en það væri vanvirðing við hana að gera frekari kröfur. 

Að lokum segir að það sé mat matmanns að hún sé með öllu ófær um að fara með forsjá 

barna sinna vegna heilaskaða sem hún hafi hlotið. 

Desember 2015  

Mál barnanna þriggja er tekið fyrir á fundi þar sem ákveðið var að kyrrsetja börnin á 

grundvelli a-liðar 27. gr. bvl. til tveggja mánaða og að höfða skyldi mál á hendur móður um 

sviptingu forsjár hennar yfir börnunum.  

Júní 2016 

Héraðsdómur sviptir móðurinni forsjá barna sinna þriggja. Dómurinn er skipaður 

héraðsdómara og tveimur sálfræðingum. 

Nóvember 2016  

Hæstiréttur staðfestir héraðsdóm. Dómurinn bendir sérstaklega til gagna um heilsufar og 

forsjárhæfni móður, læknisvottorðs, taugasálfræðilegs mats taugasálfræðings og 

sálfræðilegrar matsgerðar sálfræðings en af þeim gögnum verði ráðið að áfrýjandi glími við 

óafturkræfar afleiðingar á skaða á heila og svo skerta forsjárhæfni að hún sé ófær um að fara 

með forsjá barna sinna. Vísað er í forsendur héraðsdóms.  

4.2.6.1 Samantekt 

Meðferðartími 

Í desember 2013 hefst fyrsta stuðningsúrræði barnaverndarnefndar þegar móðirin fær 

liðveitanda. Í málinu fær fjölskyldan margvíslegan stuðning svo sem fjárhagslegan stuðning, 

tilsjónaraðila, persónulegan ráðgjafa o.fl. Þann 10. desember 2015 er ákveðið á fundi 

barnaverndarnefndar að höfða skuli mál á hendur móður um sviptingu forsjár hennar yfir 

börnunum. Málsmeðferðartíminn hjá barnavernd frá því að fyrstu úrræði voru reynd og þar til 

krafa var gerð um forsjársviptingu var því um tvö ár.  

Stuðningsúrræði 

Fjölskyldan nýtur margvíslegs stuðnings á tímabilinu sem barnaverndarnefnd vinnur í málum 

þeirra. Má þarf nefnda að móðirin fær liðveitanda til þess að aðstoða við uppeldi barnanna 

með hliðsjón af fötlun hennar og félagslegri einangrun. Snemma í málinu nýtur fjölskyldan 

fjárhagsaðstoðar í formi leikskólagjalda, skólamáltíða o.þ.h. auk þess sem félagslegt 

leiguhúsnæði er fundið fyrir þau. Móðirin er svo tengd inn í deild um málefni fatlaðra, hún 

fær tilsjónaraðila til aðstoðar og elsti sonurinn E fær persónulegan ráðgjafa. Eftir að 

foreldrarnir eignast barn í júlí 2014 fær móðirin þjónustu frá velferðarsviði sveitarfélagsins til 

að annast barnið en hún gat ekki lyft því eða gefið brjóst vegna líkamlegrar fötlunar sinnar.  
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Samstarf barnaverndar og móður gengur ætíð erfiðlega. Í forsendum héraðsdóms segir 

að samkvæmt gögnum hafi móðirin ekki þegið eða farið að fyrirmælum baranaverndar og 

hafi hún ítrekað fengið liðveislu inn á heimilið og aðstoð með börnin en ávallt komið því 

þannig fyrir að starfsmenn barnaverndar eða félagsþjónustunnar hafa hætt störfum. 

Forsjárhæfnismat 

Ítarlegt forsjárhæfnismat er framkvæmt af sálfræðingi þar sem fengin eru gögn með 

margvígslegum hætti. Notaðar eru upplýsingar úr gögnum máls hjá barnavernd, 

persónuleikapróf og taugasálfræðimat. Einnig eru viðtöl tekin við móðurina og fylgst er með 

henni í kringum börn sín í nokkur skipti. Niðurstaða matsins er að móðirin geti ekki sinnt 

börnum sínum, þrátt fyrir stuðning. Hún sé með öllu ófær um að sjá um börnin sín án eftirlits 

og ófær um að tengjast þeim vegna heilabilunar sinnar. 

Þátttaka barns 

Í gögnum málsins má sjá að E tjáir sig reglulega um að vilja ekki vera hjá móður sinni og 

hann vilji nýja foreldra. Tekið er fram í gögnum barnaverndar að næstelsta barnið hafi 

ákveðnum tíma leitað í samskipti við föður sinn og hafi ekki viljað vera hjá móður sinni. 

Mikið er fjallað um samskipti móður við börnin og líðan barnanna í kringum hana í gögnum 

barnaverndar en þær upplýsingar koma frá starfsmönnum barnaverndar. 

 Í forsendum héraðsdóms er ekki vikið að vilja eða líðan barnanna en við 

forsjársviptinguna voru börnin um tíu, fimm og tveggja ára.  

4.2.7 Hrd. 15. september 2016 (146/2016) 

Í málinu má sjá að ekki er til skilgreining um hvenær þörf sé á afskiptum 

barnaverndarnefndar en þrátt fyrir ítrekaðar tilkynningar um öskur, harðræði og andlegt 

ofbeldi móðurinnar, upplýsingar um þroskaskerðingu móður og upplýsingar um að börnin 

glími við þroskafrávik er málinu lokað af hálfu barnaverndarnefndar og stuðningur frá 

þjónustumiðstöð talinn nægja. Það var gert einu ári áður en barnavernd úrskurðaði um vistun 

stelpnanna utan heimilis. Í málinu er yfirvöldum ekki ljóst að móðirin sé með 

þroskaskerðingu fyrr en niðurstöður forsjárhæfnismats kveða á um það í janúar 2014, eða sex 

árum eftir fyrstu tilkynningar til barnaverndarnefndar.  

Allar þrjár dæturnar eru með sérþarfir og að lokum telur barnavernd að móðirin búi 

ekki yfir þeirri færni sem þurfi til að annast þær og að þarfir dætranna til þroskavænlegra 

skilyrða gangi fram yfir forsjárrétt móðurinnar.  

Bakgrunnur 
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Móðir fer ein með forsjá þriggja dætra sinna og hefur gert frá því að elsta dóttirin fæddist. 

Móðirin átti einnig einn son en hann flutti við tíu ára aldur til foreldra hennar, árið 2004.  

2008 - 2011 

Nafnlaus tilkynning barst til barnaverndarnefndar þar sem komu fram áhyggjur af systrum en 

talið var að móðir þeirra beitti þær harðræði og andlegu ofbeldi. Álíka tilkynningar höfðu þá 

borist frá leikskóla, nágrönnum og aðstandendum. Barnaverndarnefnd gerði könnun á málinu 

og móðirin sagðist þá búa ein og vera undir miklu álagi að sjá um dætur sínar. Þá þótti ekki 

ástæða til frekari afskipta og málinu lauk eftir könnun í október 2008 

Fjórar tilkynningar bárust barnaverndarnefnd árið 2010 þar sem áhyggjur komu fram 

varðandi velferð stelpnanna. Þar kom m.a. fram að móðirin öskri mikið á þær og að 

sérþörfum B, elstu stelpunnar, væri ekki sinnt. Aftur var könnun gerð sem leiddi í ljós að 

móðirin ætti fullt í fangi með stelpurnar, en þá hafði þriðja stelpan verið fædd. B var þá 

greind með væga þroskahömlun og fékk sérkennslu í skóla. Óskað var eftir stuðningi við 

heimilið frá þjónustumiðstöð, m.a. tilsjón og lauk málinu þannig í apríl 2011.  

Desember 2011 - febrúar 2012 

Meðferðarfundur var haldinn þar sem fram kom að 11 tilkynningar hefðu borist frá 2008. 

Móðirin hefði tímabundið fengið tilsjón inni á heimilið en svo hefði hún fengið úrræðið 

Ráðgjafinn heim undanfarna sex mánuði en Ráðgjafinn heim, var tímabundið þróunarverkefni 

hjá Reykjavíkurborg. Stuðningurinn gekk út á það að starfsmaður með uppeldismenntun og 

þekkingu á ADHD fór inn á heimili þar sem grunur lék á um að barn væri með ADHD eða 

hefði fengið slíka greiningu. Markmiðið með stuðningnum var að hjálpa foreldrum að vinna 

með krefjandi hegðun barna sinna í raunaðstæðum.
65

 Á fundinum kom fram að dæturnar þrjár 

væru krefjandi og uppeldi þeirra vandasamt. Móðirin taldi sig ekki þurfa stuðningsfjölskyldu. 

Lögð var til meðferðaráætlun þar sem m.a. yrði sótt um úrræðið Greining og ráðgjöf heim, 

sem er þjónusta í Reykjavík þar sem foreldrum er veittur stuðningur og ráðgjöf við uppeldi 

og umönnun barna, og samþykkti móðirin fyrstu meðferðaráætlunina í febrúar 2012. 

Nóvember 2012 

Í skýrslu úrræðisins Greining og ráðgjöf heim kom fram að fjórtán heimsóknir hefðu verið 

farnar á heimili mæðgnanna. Markmið heimsóknanna hefði verið að meta uppeldishæfni 

hennar, veita henni ráðgjöf og stuðning og greina orsök samskiptaerfiðleika á heimilinu. 

Móðirin eigi í nokkrum erfiðleikum með skipulag á heimilinu, hún eigi erfitt með að setja 

mörk og það beri á erfiðleikum hennar við að aðstoða með heimanám. Næstelsta dóttirin, C, 
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taki reiðisköst sem móðirin eigi erfitt með að ráða við. Stuðningur við móðurina fólst í því að 

gera áætlanir til þess að koma reglu og umgjörð á daglegt líf dætranna. Í lok tímabilsins 

samþykkti móðirin að samband yrði haft við skóla stelpnanna til þess að fá aðstoð fyrir eldri 

stelpurnar tvær en samkvæmt upplýsingum frá skólanum stóðu þær báðar illa námslega og 

félagslega. Ítrekað hafi verið stungið upp á stuðningsfjölskyldu fyrir hana en móðirin 

afþakkað það. Stórfjölskylda hafi ekki verið virkjuð þar sem móðirin vildi ekki að þau vissu 

um stöðu mála. Móðirin var í vörn gagnvart ráðgjöf og illa gekk að fylgja eftir áætlunum. 

Ljóst væri að móðirin sé hjálparþurfi þegar það kæmi að uppeldi stelpnanna. Tekið var fram 

að móðirin væri mörgum kostum búin, jákvæð og drífandi. Þá hefði hún áhuga á að halda 

heimili og að ekki skorti mat né aðbúnað fyrir stelpurnar. Að lokum var mælt með að leitast 

yrði eftir að gera móðurinni betur grein fyrir alvarleika hegðunar C og ástandi heimilisins, 

sem einkenndist af óreglu og óreiðu og lögð voru til ýmis úrræði. 

Desember 2012 - mars 2013 

Meðferðaráætlun var endurnýjuð og gert var ráð fyrir því að úrræðinu Greining og ráðgjöf 

heim yrði fylgt eftir. Í skýrslu frá mars 2013 um úrræðið segir að frá síðustu skýrslu, í 

nóvember 2012, hafi verið farið í fjórar heimsóknir til móðurinnar en fimm voru afboðaðar af 

hennar hálfu. Atriði skýrslunar eru að mestu þau sömu og í fyrri skýrslu. Í upplýsingum frá 

frístundaheimili hafði ítrekað sést til stefndu er hún beitti C harðræði og mátti vera ljóst að 

stelpan óttaðist viðbrögð hennar. Aftur var bent á erfiðleika samstarfs og að sömu vandamál 

væru til staðar. Lagt var til að mæðgurnar færu á Vistheimili barna til þess að hægt væri að 

fylgjast betur með viðbrögðum móðurinnar og hegðun stelpnanna. 

Apríl - júní 2013 

Á meðferðarfundi hjá barnaverndarnefnd var farið yfir málefni mæðgnanna. Stuðningur hafði 

verið veittur á heimilinu, móðirin hafði samþykkt óboðað eftirlit á heimilið og eldri stelpurnar 

fengu aðstoð við nám í skólanum. Enn bárust tilkynningar til nefndarinnar um áhyggjur af 

velferð stelpnanna í umsjá móður og höfðu sjö borist eftir að fyrsta meðferðaráætlunin var 

gerð. Ákveðið var að fylgja eftir tillögum um vistun stelpnanna á Vistheimili barna en vegna 

plássleysis var því frestað fram á haust. Meðferðaráætlun var gerð um vistunina og að 

forsjárhæfnismat móður yrði metið. Í meðferðaráætlun frá júní var svo mælt fyrir um óboðað 

eftirlit á heimili móðurinnar og að greitt yrði fyrir stelpurnar á sumarnámskeið. Móðirin dró 

samþykki sitt til baka varðandi óboðað eftirlit.  

September - október 2013 

Stelpurnar voru vistaðar á Vistheimili barna en aðeins í 11 daga eða þangað til að móðirin dró 

samþykki sitt fyrir vistuninni til baka, en almennt er slík greiningar- og kennsluvistun 6-8 
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vikur. Um vistunina segir í greinargerð frá meðferðaraðilum vistheimilisins að móðirin hafi 

verið ósátt við dvölina frá upphafi og verið vör um sig, hún hafi upplifað umræðu um sig og 

dætur sínar sem árás. Í samræðum sínum við dætur sínar hafi hún svo látið þær axla ábyrgð á 

veru þeirra á heimilinu og vanlíðan hennar. Tekið er fram að móðurina hafi skort þolinmæði 

og hafi ekki náð að setja stelpunum viðeigandi ramma í uppeldinu og skýr skilaboð en þær 

hafi góða getu til þess að fylgja eftir slíkum ramma, sé hann til staðar. Einnig virtist hún ekki 

hafa getu til að fylgja heimanámi eftir með skipulagi og aðstoð. Hún hafi þó gætt vel að 

umhirðu stelpnanna og þær hafi verið hreinar í fínum fötum.  

 Í framhaldi af vistuninni samþykkti móðirin ekki frekari aðstoð frá Greiningu og 

ráðgjöf heim en samþykkti að fá tilsjónaraðila á heimilið frá þjónustumiðstöð, sem hófst í 

október. Í meðferðaráætlun frá október var markmið sett um að greina styrkleika og veikleika 

móður sem uppalanda og veita henni leiðbeiningar í uppeldishlutverki. Sótt var um 

foreldranámskeið fyrir móður hjá þjónustumiðstöð og einnig átti að skoða tómstundaúrræði 

fyrir stelpurnar og sækja um aðstoð fyrir þær við heimanám.  

Janúar 2014 

Forsjárhæfnismat sálfræðings lá fyrir þar sem kom fram að móðirin mældist með væga 

þroskaskerðingu, en fyrirvari var settur um að misþroski mældist einnig á prófinu. 

Greindartala móður væri í neðsta lagi. Málfarlega mældist hún á tornæmisstigi sem ylli 

erfiðleikum með allan almennan skilning. Verkleg greind mældist á stigi vægrar 

greindarskerðingar og benti til óyrtra námserfiðleika, en þekkt væri að slíkt þýddi erfiðleika í 

samskiptum og hegðun. Sálfræðingurinn taldi niðurstöðurnar skýra vanskilning móður á 

ástæðum afskipta barnaverndar og tilganginn með forsjárhæfnismatinu. Í matinu sagði að 

ljóst væri að móðirin þyrfti töluverðan stuðning við umönnun stelpnanna en þær væru 

krefjandi vegna þroskafrávika og hegðunarerfiðleika. Sálfræðingurinn benti á að áfram 

myndu koma upp aðstæður sem móðirin ætti erfitt með að skilja og gæti þá í vanmætti sínum 

brugðist við með því að öskra, eins og komið hafði fram í tilkynningum og orsakist slíkt af 

vanlíðan vegna skilningsleysis. Þá sagði að móðirin væri undanlátssöm og gæti illa haldið 

reglu á heimilinu. Þó hefði mátt finna ýmsa styrkleika hjá móðurinni í tengslum við uppeldi, 

hún væri natin við stelpurnar og þolinmóð við að sinna þeim þegar þær væru þægar. Móðirin 

sæi til þess að þær væru hreinar og fínar, fengju nægan mat og að praktískir hlutir væru í lagi. 

Stelpurnar hafi virst vel tengdar móður og hún veitt þeim umhyggju og tilfinningalega nánd. 

Hætta væri þó á hegðunarfrávikum hjá stelpunum til lengri tíma vegna vangetu móðurinnar 

við að setja mörk. 
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 Í mati sínu taldi sálfræðingurinn að lengri stuðningur við móður vegna náms og 

uppeldis stelpnanna væri óumflýjanlegur. Ljóst væri að ráðgjöf við móðurina hefði gengið 

illa og skýrðist það af þroskastöðu hennar og skilningi á aðferðum en einnig af því að hún 

væri stolt kona og hefði verið í mikilli vörn gagnvart ráðgjöf en hún virtist ofmeta sig sem 

uppalanda. Í matinu er bent á þær leiðir sem gætu talist vænlegar til árangurs við að bæta úr 

þessum vanköntum en móðirin var talin hafa sýnt að hún gæti verið til samvinnu og nýtt sér 

aðstoð ef næðist að vinna inn traust hennar.  

 Ný meðferðaráætlun var gerð í framhaldi af matinu þar sem lögð var áhersla á 

langtímastuðning í formi tilsjónar á heimili K, með frekari aðstoð tengda heimanámi 

stelpnanna og fjárhagsaðstoð tengd skóla.  

Júní 2014 

Farið var yfir mál móður á meðferðarfundi og áframhaldandi stuðningur var talin forsenda 

þess að hún teldist nægilega hæf til að fara með forsjá stelpnanna. Ákvað var að áfram yrði 

haft eftirlit með hennar málum og í tengslum við veittan stuðning en hún var ennþá með 

tilsjónaraðila á heimilinu frá október. Móðirin hafði ekki nýtt sér foreldranámskeiðið og talið 

var, eftir niðurstöður forsjárhæfnismatsins, að hún gæti átt erfitt með að tileinka sér slíkt og 

því var hætt við það. Þess í stað átti tilsjónaraðili að veita móðurinni stuðning og handleiðslu 

varðandi stelpurnar en vegna áframhaldandi tilkynningar um öskur móðurinnar á stelpurnar 

var ákveðið að tilsjónaraðili myndi sérstaklega vinna að því að leiðbeina henni um hvernig 

ætti að takast á við erfiðar aðstæður. Málefni stelpnanna voru í sama farvegi. Í kjölfarið var 

ákveðið að málinu yrði lokað á grundvelli barnaverndarlaga og fylgt eftir á þjónustumiðstöð.  

Nóvember - desember 2014 

Mál fjölskyldunnar var tekið upp að nýju. Í viðtali við móður kom fram að elsta stelpan 

hennar virti ekki fyrirmæli auk þess sem meira bæri á reiðivanda C og illa gengi að fá þær til 

að virða reglur svo sem um útivist og svefntíma. Mat barnaverndarnefndar var svo að þrátt 

fyrir langtímastuðning inn á heimili hafi móðirin ekki nægilegt innsæi í þann vanda sem hún 

stæði fyrir en hún hafi m.a. verið mótfallin afskiptum barnaverndar. Talið var ljóst að nú 

þyrfti hún sérhæft úrræði til þess að geta nýtt aðstoð. Ný meðferðaráætlun var gerð, sem 

móðirin samþykkti, um stuðningsúrræði Ylfu og áframhaldandi þjónustu frá þjónustumiðstöð. 

En Ylfa er eins og áður segir þjónustuúrræði fyrir fólk með fötlun sem sérstaklega er ætlað til 

þess að hjálpa með þjálfun í uppeldisfærni.
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Febrúar - maí 2015 
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Í fyrstu skýrslu frá stuðningsúrræði Ylfu í febrúar sagði að miðað hafi verið að því að veita 

móðurinni aðstoð m.a. við svefntíma dætra sinna, símanotkun elstu stelpunnar, heimilishald 

og heimanám. Móðirin hafði ekki ráðið við umbunakerfið sem nýst var við, hún ætti erfitt 

með einbeitingu og skorti innsæi í þarfir stelpnanna auk þess sem samskipti mæðgnanna voru 

erfið. Á meðferðarfundi í mars var ákveðið að halda áfram með stuðningsúrræði Ylfu, auk 

þess sem úrræðið Stuðningurinn heim yrði tímabundið nýtt samhliða. Þá var lagt til að 

stelpurnar myndu fara eina helgi í mánuði í Vinasetur en það er stuðningsþjónusta og 

helgarheimili fyrir börn. Móðirin undirritaði meðferðaráætlunina. Á meðferðarfundi í maí var 

svo ákveðið að sótt yrði um sveitadvöl fyrir B um sumarið auk þess sem sótt yrði um úrræðið 

Tröð fyrir hana en Tröð er félagslegt úrræði sem sniðið er að þörfum 13-18 ára unglinga sem 

eiga erfitt uppdráttar félagslega
67

. 

 Í næstu skýrslu frá úrræðinu Ylfu frá maí kemur fram að vel hafi gengið að ná til 

mæðgnanna, árangur hafi náðst þegar stuðningur var fyrir hendi en þegar dregið hafi verið úr 

stuðningi hafi horft til verri vegar. Það sé skoðun skýrsluritara að aðstæður stelpnanna séu 

ekki góðar en þó „misslæmar“. Mestar væru áhyggjurnar af B en samskipti hennar og móður 

væru erfiðar og móðirin ófær um að skilja þarfir hennar. B hafi leitað til starfsmanna Ylfu og 

tjáð þeim að sér liði það illa bæði heima og í skólanum að hún vildi ekki lifa lengur, ljóst væri 

að hún sé illa stödd félagslega. Móðirin hafi ekki leyft henni að fara í sumardvöl og hún hafi 

aðeins einu sinni farið í Vinasetur. Þá segir í skýrslunni að nauðsynlegt sé að stuðla að 

gæðastundum fyrir B, talið sé fullreynt að ræða við móðurina en nauðsynlegt að halda áfram 

heimsóknum á heimilið til að stuðla að gæðastundum með stelpunum en heppilegast væri ef 

B dveldi annars staðar.  

Júní 2015  

Meðferðarfundur var haldinn 1. júní en þá kom fram að móðirin afþakkaði stuðning reglulega 

og nú hafnaði hún frekari stuðningi frá Ylfu og stuðningi fyrir B frá þjónustumiðstöð, auk 

þess sem hún hafnaði sumarúrræði og tómstundarstarfi fyrir hana. Þá var talið, á 

meðferðarfundi, að ekki væri hægt að una við slíkt þegar ljóst væri að líðan stelpnanna væri 

ekki góð og fari versnandi eftir því sem þroski þeirra aukist. Lagt var til á fundinum að 

stelpurnar yrðu vistaðar tímabundið utan heimilis og að móðirin gengi undir nýtt 

forsjárhæfnismat. Stuðningi frá Ylfu var hætt vegna erfiðs samstarfs en mat starfsmanna Ylfu 

var þá að móðirin næði ekki að veita dætrum sínum viðunandi uppeldisskilyrði, ytri 
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aðbúnaður væri góður en samskipti mæðgnanna væru neikvæð og innsýn móður í þarfir dætra 

sína engin. 

 Á tímabilinu 23. febrúar til 1. júní 2015 kom úrræðið Stuðningurinn heim í alls 20 

skipti en fjögur skipti höfðu fallið niður vegna móðurinnar. Markmiðið hafði verið að aðstoða 

móðurina í uppeldishlutverkinu en í lokaskýrslu starfsmanna kom fram að móðirin hefði ekki 

verið sérlega móttækilega fyrir leiðbeiningum. Ljóst væri að henni þætti vænt um dætur sínar 

og vildi þeim vel, ytri umgjörð væri í lagi en móðirina skorti innsýn í þarfir þeirra og hún ætti 

erfitt með að sýna þeim skilning og setja þeim þau mörk, sem þær þyrftu. Ljóst væri að hún 

þyrfti áframhaldandi stuðning í uppeldishlutverkinu.  

 Þann 23. júní úrskurðaði barnaverndarnefnd um vistun stelpnanna utan heimilis í allt 

að tvo mánuði og krafðist svo framlengingar um fjóra mánuði fyrir héraðsdómi sem féllst á 

kröfuna með úrskurði þann 28. september 2015. Stelpurnar voru fyrst vistaðar á vistheimili 

en hjá fósturforeldrum frá júlí 2015.  

 Þann 29. júní samþykkti móðirin meðferðaráætlun um að forsjárhæfni hennar yrði 

endurmetin með tilliti til stuðnings, þar sem fyrri tilraunir hefðu ekki skilað tilætluðum 

árangri, og dætrunum yrði veittur stuðningur miðað við þarfir þeirra.  

Júlí - desember 2015 

K undirritaði samning um umgengni og símatíma þann 7. júlí 2015 en þá fluttu þær á 

fósturheimili. Samningurinn kvað á um dvöl dætranna aðra hverja helgi á heimili móður og 

tvö símtöl á viku, þá viku sem þær dveldu ekki hjá henni. Eftir að talsmaður hafði rætt við B 

var hins vegar ákveðið að draga úr umgengni móður við hana.  

Í október var lagt til að dregið yrði úr umgengni móðurinnar við stelpurnar vegna 

vanlíðanar þeirra eftir símtöl við hana og vegna þess að vantraust móðurinnar í garð 

fósturforeldra hafi haft áhrif á líðan stelpnanna og valdið togstreitu hjá þeim. 

Barnaverndarnefnd úrkurðaði í framhaldi um umgengnina, samkvæmt 4. mgr. 74. gr. bvl. og 

var ákveðið að umgengnin yrði aðra hverja viku, tvo tíma í senn, undir eftirliti í húsnæði á 

vegum barnaverndar, lagt var til að símtöl við stelpurnar yrðu felld niður en samkvæmt 

úrskurðinum þjóni það hagsmunum stelpnanna best að umgengni við móður þeirra yrði háttað 

þannig að hún valdi þeim ekki vanlíðan. 

Fyrri forsjárhæfni móðurinnar var endurmetin af sama sálfræðingi sem séð hefði um 

fyrra mat og lá endurmatið fyrir í nóvember. Þar kom fram að enn hefði hún lítið innsæi í 

þarfir stelpnanna og ofmat hennar á hæfni sinni. Hún ætti við sömu erfiðleika að stríða og 

bregðist við á sama hátt og áður, með öskrum. Persónueiginleikar hennar hafi hindrandi áhrif 

á gang úrræðis, þar sem hún afþakki t.d. heimanámsaðstoð og félagsstarf fyrir dætur sínar. 
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Þrátt fyrir viðamikinn stuðning hafi hann lítinn sem engan árangur borið og jafnvel þó að 

stuðningurinn hafi komið frá Ylfu, sem taki sérstakt tillit til þroskastöðu hennar. Mat 

sálfræðingsins var svo að staða móðurinnar værri verri en við síðasta mat og stuðningur við 

hana væri fullreyndur. Þrátt fyrir ákveðna styrkleika hennar taldi hann móðurina hvorki hafa 

nægilega né nauðsynlega hæfni til að fara með forsjá dætra sinna og velferð þeirra væri ekki 

tryggð í höndum hennar. Stelpurnar væru með sérþarfir sem kölluðu á meiri stuðning og 

aðhald en almennt gerist. Þá taldi hann að móðirin hefði ekki þörf fyrir frekari stuðning í sínu 

persónulegu lífi en uppeldislegur stuðningur hefði verið fullreyndur og því setti hann ekki 

fram frekari tillögur.  

Á meðferðarfundi í nóvember var lagt til að farið yrði fram á forsjársviptingu fælist 

móðirin ekki á að afsala sér forsjá, var vísað til skýrslu sálfræðingsins og úrræðisins Ylfu um 

að stuðningur væri fullreyndur og að frekari úrræði dygðu ekki til að bæta aðstæður 

stelpnanna og forsjárhæfni hennar. Móðirin mótmælti kröfu um forsjársviptingu og var því 

hennar krafist fyrir dómi.  

Ákveðið var á meðferðarfundi í desember að umgengnin yrði einu sinni í mánuði í tvo 

tíma í senn undir eftirliti í húsnæði barnaverndar. 

Ýmsar upplýsingar um stöðu stelpnanna þriggja úr fyrirliggjandi gögnum eru teknar 

til í dóminum. Þær skiptu allar um skóla haustið 2015 og fóru í skóla nálægt fósturheimilinu 

og er greint frá upplýsingum frá skólum og leikskóla þar sem stelpurnar hafa verið. Einnig 

fóru stelpurnar allar í tvö viðtöl til sálfræðings sem meta átti líðan þeirra. B var greind við sjö 

ára aldur með væga þroskahömlun, athyglisbrest og álag tengt félagslegum aðstæðum. Úr 

upplýsingum frá fyrri skóla B kemur meðal annars fram að henni hafi gengið mjög illa 

félagslega, hún hafi oft mætt seint og staðið illa námslega séð. Í upplýsingum frá seinni 

skólanum kom fram að hún hefði eignast vinkonur á fyrstu dögum skólans og hafi sú vinátta 

haldist innan og utan skóla, B sé ekki sterk námslega en fylgi bekknum í alla tíma. Úr viðtali 

B við sálfræðing kom fram að hún væri þunglynd, sjálfsmynd hennar væri slök og hún glímdi 

við kvíða. Þá sagðist B líða vel hjá fósturforeldrum en hún var ekki afdráttarlaus með 

búsetustað. C var greind á mörkum þroskahömlunar og tornæmis, auk álags tengt 

félagslegum aðstæðum. Í upplýsingum frá fyrri skóla kom fram að C væri ekki sterk 

námslega séð en hefði verið dugleg að nýta aðstoð, þá hefði hún átt vinkonur en lent í 

einhverri stríðni og áreiti. Í upplýsingum frá seinni skóla kom fram að C hefði fengið sérstaka 

námsaðstoð í skólanum og námsleg staða hennar væri viðunandi en samskipti hefðu gengið 

vel við samnemendur. Í viðtali C við sálfræðing komu fram þær upplýsingar að C hefði mælst 

með mikinn kvíða og hún ætti erfitt með að treysta. C sagðist sakna móður sinnar mjög 
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mikið, hugsa um hana og hve erfitt væri að fara frá henni. C sagðist líða „stundum illa“ og 

„stundum vel“ hjá fósturforeldrum. Úr leikskóla D frá 2012 komu þær upplýsingar að ljóst 

væri að hún stæði jafnöldrum sínum nokkuð að baki í námslegum þroska. Í umsögn 

umsjónarkennara D, í október 2015, sagði að námsleg staða hennar væri slök og væri hún í 

áhættuflokki varðandi ýmsa þætti en henni semdi yfirleitt vel við önnur börn og hún tæki 

tiltali. Í viðtali D við sálfræðing kom fram að D saknaði móður sinnar en einnig saknaði hún 

fósturforeldra þegar hún væri ekki hjá þeim og væri hún sérlega hænd að fósturföður sínum. 

Sálfræðingurinn mat stöðu D góða miðað við það sem á hefði gengið og taldi það örugglega 

stafa af því að hún nái að „draga til sín“ allt það góða sem hún fái frá fósturforeldrum. 

Febrúar 2016 

Héraðsdómur sviptir móðurina forsjá dætra sinna þriggja. B var þá um 13 ára, C 11 ára og D 

6 ára. Dómurinn tekur sérstaklega fram að mikilvægt sé að litið verði til óska stelpnanna um 

umgengni í samræmi við 81. gr. bvl. Einnig að nákomnum ættingjum stelpnanna sé leiðbeint 

um möguleika þeirra til að óska eftir ítarlegri umgengni en verið hefur.  

4.2.7.1 Samantekt 

Meðferðartími 

Í niðurstöðum héraðsdóms segir að afskipti barnaverndaryfirvalda hefðu verið svo til 

samfelld frá árinu 2010, fyrir utan stutt tímabil þegar málinu var lokað og vísað á 

þjónstumiðstöð. 

Fyrstu afskipti barnaverndanefndar af máli fjölskyldunnar voru árið 2008 eftir að 

tilkynningar bárust þar sem fram komu áhyggjur af velferð stelpnanna. Barnaverndarnefnd 

gerði könnun á málinu, það þótti ekki ástæða til frekari afskipta og málinu var lokað. Það 

sama gerist 2011 en þá höfðu svipaðar tilkynningar borist barnavernd, málið var kannað og 

kom í ljós að móðirin ætti fullt í fangi með stelpurnar. Óskað var eftir stuðningi við heimilið 

frá þjónustumiðstöð og lauk þar með málinu af hendi barnaverndarnefndar. Ýmis úrræði 

komu í framhaldi, heimilið fékk nokkrar heimsóknir frá Greiningu og ráðgjöf heim þangað til 

að móðirin hafnaði frekari stuðningi þaðan og tilsjón með heimilinu hófst í október 2013. Í 

janúar 2014 lá forsjárhæfnismat sálfræðings á móðurinni fyrir og kom þá fyrst í ljós að hún 

væri með þroskaskerðingu. Í kjölfar niðurstöðunnar var gerð meðferðaráætlun með 

langtímastuðning í formi tilsjónar að áherslu. Í júní 2014 hafði tilsjón verið með heimilinu í 

um átta mánuði og var þá ákveðið að loka málinu á grundvelli barnaverndarlaga og að mál 

fjölskyldunnar yrði hjá þjónustumiðstöð. Í nóvember er málið svo opnað að nýju en þá var 

talið ljóst að móðirin þyrfti á sérhæfðu úrræði að halda. Við tók þá sérhæft og reglulegt 
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stuðningsúrræði Ylfu í um sex mánuði eða fram í júní 2015 þegar móðirin hafnaði frekari 

stuðningi þaðan. Í þeim mánuði úrskurðar barnavernd um vistun stelpnanna utan heimilis og í 

nóvember 2015 er gerð krafa um forsjársviptingu fyrir dómi. 

Tilsjón hófst með heimilinu í október 2013 og var það fyrsta reglulega úrræðið sem 

notast var við. Í janúar 2014 kom í ljós að móðirin væri með þroskaskerðingu og tilsjónin hélt 

áfram með áherslu á langtímastuðning eftir þá niðurstöðu en ekki þótti þá ástæða til þess að 

halda barnaverndarmálinu opnu og var því lokað. Frá því að tilsjón hófst og tekin var 

ákvörðun um að krefjast forsjársviptingar fyrir dómi liðu rúm tvö ár en þá hafði fjölskyldan 

fengið sérhæft úrræði á vegum Ylfu í um sex mánuði. 

Stuðningsúrræði 

Í málinu voru nokkur stuðningsúrræði notuð, bæði saman og til skiptis, fyrir móðurina og 

einnig fyrir dæturnar. Í málinu voru gerðar tíu meðferðaráætlanir þar sem meginmarkmið var 

að styrkja móðurina til þess að gegna uppeldishlutverki sínu. Hún fékk tímabundið tilsjón á 

heimilið á vegum þjónustumiðstöðvar og í framhaldi stuðning frá úrræðinu Ráðgjafinn heim 

sem gekk út á að aðstoða heimili þar sem grunur léki á að barn væri með ADHD eða hefði 

fengið slíka greiningu. Samkvæmt fyrstu meðferðaráætluninni hjá barnaverndarnefnd fékk 

móðirin stuðning frá úrræðinu Greining og ráðgjöf heim sem felst í því að veita foreldrum 

stuðning og ráðgjöf við uppeldi og umönnun barna og lagt var til í framhaldi að mæðgurnar 

færu á Vistheimili barna svo hægt væri að fylgjast með samskiptum þeirra. Þær fóru svo á 

Vistheimili barna en aðeins í 11 daga eða þangað til að móðirin dró samþykki sitt fyrir 

vistuninni til baka. Eftir vistunina samþykkti hún ekki frekari aðstoð frá Greiningu og ráðgjöf 

heim en samþykkti og fékk tilsjón frá þjónustumiðstöð. Eftir að forsjárhæfnismat á móðurinni 

liggur fyrir, í janúar 2014, var gerð meðferðaráætlun um langtímastuðning í formi tilsjónar á 

heimili móður á vegum þjónustumiðstöðvar. Síðar fær móðirin sérhæft úrræði á vegum Ylfu 

og stóð það yfir mjög reglulega í um fimm til sex mánuði ásamt því að hún fékk stuðning frá 

úrræðinu Stuðninginn heim. Móðurinni bauðst einnig ýmis konar stuðningur fyrir dætur sínar 

t.d. heimanámsaðstoð, félagsstarf, stuðningsfjölskyldu og sumarúrræði. 

Það voru því fjölmörg, og sérhæfð, úrræði sem notuð voru í málinu. Úrræðin voru 

notuð saman og tóku við hvert af öðru. Móðirin fékk stuðning á vegum barnaverndar og 

einnig þjónustumiðstöðvar. 

Í fyrstu virðist samstarf móður með meðferðaraðilum ganga vel. Hún fær tilsjón á 

heimilið, stuðning frá Ráðgjafinn heim og samþykkti meðferðaráætlun um að sótt yrði um 

úrræðið Greining og ráðgjöf heim, hún afþakkaði þó að fá stuðningsfjölskyldu. Frá 2012 ber 

á því að móðirin afboði heimsóknir stuðningsaðila. Árið 2013 samþykkir hún 
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meðferðaráætlun um óboðað eftirlit barnaverndar og vistun stelpnanna á Vistheimili barna, en 

dregur síðan samþykki sitt til baka. Allur stuðningur sem móðirin fær endar með því að hún 

hafnar frekari samvinnu en hún hafnar frekari stuðningi frá Greining og ráðgjöf heim og Ylfu. 

Móðirin hafnar einnig ýmsum stuðningi fyrir dætur sínar, til dæmis hafnar hún sumarúrræði 

og tómstundarstarfi fyrir B. Að lokum fer svo að barnaverndarnefnd telur ekki hægt að una 

því að hún hafni stöðugt stuðningi þegar ljóst sé að líðan stelpnanna væri ekki góð og fari 

versnandi. Í kjölfarið er úrskurðað um vistun stelpnanna utan heimilis.  

Forsjárhæfnismat 

Sálfræðingur er fenginn til þess að meta forsjárhæfni móður og liggur matið fyrir í janúar 

2014. Forsjárhæfnismat sálfræðingsins er byggt á greindarmælingum en sálfræðingurinn telur 

misbresti móðurinnar í uppeldinu skýrast með niðurstöðum mælinganna. Þá mælist hún til 

dæmis með væga greindarskerðingu á verklegri greind en þekkt sé að einstaklingur eigi við 

erfiðleika að stríða í samskiptum og hegðun. Þá er forsjárhæfnismatið einnig byggt á gögnum 

málsins og skoðun en í skoðun höfðu mæðgurnar virst vel tengdar og móðirin veita dætrum 

sínum umhyggju og tilfinningalega nánd. Um stuðning segir í matinu að lengri stuðningur við 

móðurina sé óumflýjanlegur, varðandi nám stelpnanna og uppeldi. Lélegt gengi við ráðgjöf 

útskýrist af þroskastöðu og skilning móðurinnar og einnig því hún sé stolt kona og í mikilli 

vörn gagnvart aðstoð. Þó taldi sálfræðingurinn að hún gæti verið til samvinnu næðist að vinna 

traust hennar.  

 Í júní 2015 var ákveðið að endurmeta forsjárhæfnina með tilliti til stuðnings og lá 

endurmatið fyrir í nóvember 2015, unnið af sama sálfræðingi. Í nýja matinu kom fram að 

móðirin glímdi við sömu vandamál og áður og að ekki mætti sjá að sá stuðningur sem hún 

hefði fengið hefði borið árangur. Þá taldi hann stöðu móðurina verri en við síðasta mat og 

stuðning við hana fullreyndan. Sérþarfir dætranna knýi á meiri stuðning og aðhald en 

venjulega og velferð og þroski þeirra ekki tryggður í höndum móðurinnar. 

 Sálfræðingurinn var spurður fyrir dómi um stuðningsþörf móðurinnar og sagðist hann 

þá telja hana ekki hafa þörf fyrir stuðning í sínu persónulega lífi en hvað varði 

stuðningsúrræði í uppeldislegu tilliti taldi hann þau úrræði fullreynd og gæti því ekki sett 

fram frekari tillögur. Héraðsdómur tók undir seinni forsjárhæfnismat sálfræðingsins í 

niðurstöðum sínum og leggur það til grundvallar.  

Þátttaka barna 

Þátttaka dætranna þriggja í málinu er mikil en þær eru 12, 10 og 5 ára þegar úrskurðað er um 

vistun þeirra utan heimilis. Þeim var skipaður talsmaður í samræmi við 3. mgr. 46. gr. bvl. og 

leitað var afstöðu þeirra í nokkur skipti um vistun þeirra utan heimilis. Stelpurnar fóru hver 
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um sig í tvö viðtöl til sálfræðings til þess að líðan þeirra yrði metin áður en farið var fram á 

forsjársviptingu. Í niðurstöðum héraðsdóms er vísað í 2. mgr. 46. gr. bvl. um að gefa skuli 

barni kost á að tjá sig um mál sem það varðar í samræmi við aldur og þroska og að taka skuli 

réttmæt tillit til skoðana þess við úrlausn málsins. Dómarar hittu stelpurnar fyrir aðalmeðferð 

málsins þar sem leitað var eftir afstöðum þeirra til þess hvar þær vildu búa. 

4.3 Samantekt 

Íslenskar rannsóknir benda til þess að hlutfall forsjársviptinga sé hærra hjá fólki með 

þroskahömlun en hjá nokkrum öðrum hópi eða í um helmingi tilfella og er sama hlutfall að 

finna í erlendum rannsóknum. Þá er einnig ólíklegra fyrir foreldra með þroskahömlun að fá 

aftur forsjá yfir barni, hafi það verið tekið af þeim.
68

  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á á færni og getu seinfærra foreldra til þess að ala 

upp börn og niðurstöður flestra slíkra rannsókna sýna að ekki sé hægt að tengja saman 

greindarvísitölu og foreldrafærni, þ.e. hærri greindarvísitala þýðir ekki hæfara foreldri. 

Greining á þroskaskerðingu segir ekki til um hvernig fólk tekst á við aðstæður né hvernig eða 

hvort aðstoðar sé þörf og því er ekki hægt að alhæfa um hæfni seinfærra einstaklinga til 

foreldrahlutverksins. Þó hæfni seinfærra foreldra sé einstaklingsbundin geta ýmsir þættir 

skipt máli svo sem færni og reynsla frá uppeldisfjölskyldum, þekking á umönnun barna, 

ýmsir persónuleikaþættir og einnig að góður og viðeigandi stuðningur komi frá félagslega 

þjónustukerfinu.
69

 Algengt er að seinfærir foreldrar og fjölskyldur þeirra búi við lélegar 

félagslegar aðstæður, glími við fátækt, einangrun og húsnæðisvanda og njóti lítils stuðnings 

frá þjónustukerfum og fjölskyldum. Þegar fólk býr við þær aðstæður, hvort sem það er 

seinfært eða ekki, minnkar geta þess og færni til þess að annast börnin sín vel og mæta 

þörfum þeirra.
70

 Seinfærir einstaklingar búa oft við lélega félagslega færni og er það talið 

stafa af viðhorfum samfélagsins til þeirra. Ef litið er á seinfæra einstaklinga sem eilíf börn, 

þeim ekki kennt að taka ábyrgð á eigin lífi eða að taka sjálfstæðar ákvarðanir og jafnvel 

haldið aðgreindum í skóla hefur það áhrif á félagslega færni. Rannsóknir sýna að seinfærir 

foreldra hafna oft samvinnu við meðferðaraðila og forðast að eiga samskipti við þjónustukerfi 

samfélagsins og er það talið stafa af því að þeir viti ekki hvernig eigi að haga sér í 
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aðstæðunum vegna lélegs sjálfsálits og takmarkaðrar félagslegrar færni.
71

 Í ofanálag finnst 

mörgum seinfærum foreldrum það stimplun að fá stuðning frá félagsþjónustunni og finnst 

það gefa í skyn að þeir séu ekki hæfir til þess að ala upp börn sín. Vantraust foreldranna á 

félagslega kerfið getur myndast vegna þess að foreldrar eru hræddir um að börnin verði tekin 

af þeim.
72

 

Af dómunum sem skoðaðir voru má sjá að vinnsla barnaverndarnefndar er mjög ólík frá 

einu máli til annars. Ekkert mál er eins en það sem málin eiga öll sameiginlegt er að þau 

varða að minnsta kosti eitt seinfært foreldri og þau enda með forsjársviptingu.  

4.3.1 Málsmeðferð 

Eins og áður segir eru ekki til skýrar reglur um hvernig á að vinna að barnaverndarmálum 

seinfærra foreldra. Óljóst er á hvaða grundvelli laga seinfærum foreldrum á að veita stuðning 

og hvaða þjónusta, stuðningur eða úrræði eru í boði. Í málunum er oftast veitt þjónusta á 

grundvelli barnaverndarlaga en stundum sér félagsþjónusta um stuðninginn og er þá 

þjónustan veitt á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Í málunum er mismunandi 

hvaða stuðningsúrræði eru notuð, í einhverjum málum er margvígslegur stuðningur notaður 

þ.e. eitt úrræði tekur við af öðru og margt er prófað, en í öðrum málum er aðeins eitt úrræði 

notað, áður en að barn er vistað utan heimilis. Það úrræði sem er mest áberandi er tilsjón, þar 

sem tilsjónaraðili kemur reglulega inn á heimili og aðstoðar foreldra við að sinna forsjár- og 

uppeldisskyldum sínum og er það notað í öllum málunum. 

Í málsmeðferð hjá barnaverndarnefnd er mjög mismunandi hversu lengi 

stuðningsúrræði eru reynd og hversu mörg tækifæri foreldri/foreldrar fá. Sá tími í 

forsjármálunum var athugaður þar sem fjölskyldan naut reglulegs stuðnings, þ.e. frá því að 

reglulegur stuðningur var fyrst veittur og þar til honum lauk með úrskurði um vistun 

barns/barna utan heimilis eða ákvörðun var tekin um að krefjast forsjársviptingar fyrir dómi. 

 Tíminn sem fjölskylda nýtur reglulegs stuðnings áður en gripið er til úrræða án 

samþykkis foreldra er frá þremur mánuðum í fjögur ár. Þegar tíminn frá allra fyrstu afskiptum 

barnaverndar er skoðaður og þar til úrskurðað er um vistun eða ákvörðun er tekin um að 

krefjast forsjársviptingar er hann auðvitað mun lengri. Við þann tíma er yfirleitt miðað í 
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forsendum dómstóla en einnig má sjá dómstóla miða málsmeðferðartíma við það hvenær fyrri 

forsjármál foreldra hófust. 

Það sem málin eiga öll sameiginlegt er að lélegur samstarfsvilji foreldra við 

barnaverndarnefnd hefur mikil áhrif á framvindu málsins og niðurstöðuna. Flest málin eiga 

það sameiginlegt að á einhverju tímabili fékk fjölskyldan stuðning og vel virtist ganga, en 

slík tímabil enduðu alltaf með því að samstarfið varð verra og stuðningi var hætt vegna 

samstarfserfiðleika. Í forsendum allra dóma er minnst á erfitt samstarf barnaverndar og 

foreldra og er það eitt þeirra atriða sem leiða til þess að úrræði barnaverndaryfirvalda teljast 

fullreynd og forsjársviptingin er dæmd. Þá virðist ekki skipta máli þótt samstarf 

foreldris/foreldra og barnaverndar hafi áður gengið vel, þótt foreldrar gefi þær yfirlýsingar 

fyrir dómi að þeir séu tilbúnir að vinna með barnaverndarnefnd að fullu né heldur að 

dómkvaddir matsmenn telji foreldra eiga að fá annað tækifæri.  

4.3.2 Forsjárhæfnismat. 

Í öllum málunum fór fram forsjárhæfnismat og stundum fleiri en eitt. Í öllum tilfellum var 

forsjárhæfnismat gert af sálfræðingi, í einu tilviki var forsjárhæfnismat gert í samstarfi 

sálfræðings og prófessors í fötlunarfræðum en þá voru þeir dómkvaddir matsmenn. Engir 

viðurkenndir staðlar eða viðmið eru til varðandi forsjárhæfnismöt.
73

 Mötin eru byggð á 

mismunandi gögnum hverju sinni en í málunum er oftast tekið fram á hvaða gögnum 

forsjárhæfnismat er byggt. Þá er helst byggt á greindar- og persónuleikamælingum, 

fyrirliggjandi gögnum máls, viðtölum og heimsóknum. Mismunandi er þó hverju sinni 

hvernig t.d. heimsóknir og viðtöl fara fram. Oft er einnig byggt á eldri mælingum og fyrri 

forsjárhæfnismötum. Samkvæmt niðurstöðum dómanna er ekki hægt að sjá að gildi 

forsjárhæfnismata minnki með aldrinum. Forsjárhæfnismötin sjálf eru einnig mismunandi, 

þau eru misítarleg og niðurstöður misnákvæmar. Forsjárhæfni seinfærra foreldra er metin án 

tillits til stuðningsþarfar þeirra.  

 Í forsendum dómstóla er mismunandi hvort forsjárhæfnismöt eru lögð til grundvallar 

eða endurskoðuð en oftast er vísað í niðurstöður þeirra og þær lagðar til grundvallar. Í 

málunum var niðurstaða forsjárhæfnismatanna iðulega sú að forsjárhæfni foreldris/foreldra 

væri verulega skert og annaðhvort væru foreldrar vanhæfir til þess að fara með forsjána og 

frekari stuðningur myndi ekki skila árangri eða að möguleiki væri á að foreldrar gætu sinnt 

forsjárskyldum sínum með vandlegum stuðningi og fullu samstarfi af þeirra hálfu. Í einu 
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málinu, Hrd. 25. janúar 2018 (435/2017) endurskoðar dómstóll forsjárhæfnismat en í málinu 

lágu fyrir fimm forsjárhæfnismöt sem aflað var yfir 12 ára tímabil og voru þau elstu frá því 

að móðirin var 18-19 ára gömul. Niðurstöður allra forsjárhæfnismatanna um að forsjárhæfni 

foreldra væri skert voru lagðar til grundvallar. Niðurstaða forsjárhæfnismats sem gert var af 

dómkvöddum matsmönnum, sálfræðingi og prófessor í fötlunarfræðum, undir rekstri málsins 

í héraðsdómi var hins vegar þvert á önnur möt og sagði að gefa ætti foreldrum annað tækifæri 

til þess að sinna forsjárskyldum sínum. Í niðurstöðum dómsins sagði um forsjárhæfnismatið 

að það væri í miklu ósamræmi við aðrar matsgerðir og önnur gögn sem tækju til 12 ára 

tímabils og það rýrði vægi þess að matsmenn hefðu ekki rætt við starfsmenn barnaverndar 

sem komið höfðu að málinu. 

4.3.3 Þátttaka barns 

Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. bvl. skal gefa barni kost á að tjá sig um mál sem það varðar í 

samræmi við aldur þess og þroska og taka skal réttmætt tillit til skoðana þess við úrlausn 

málsins. Eins og fyrr segir felst þátttaka barns ekki einungis í tjáningu með orðum heldur sé 

einnig hægt að lesa í hegðun og líðan barns sem geti gefið til kynna vilja þess og hagsmuni. 

Einnig er hægt að skipa barni talsmann en samkvæmt 3. mgr. 46. gr. bvl. segir að að jafnaði 

skuli skipa barni talsmann áður en sett er fram krafa um sviptingu forsjár skv. 29. gr. bvl.  

 Í málunum sem til skoðunar voru mátti oftast finna einhverjar upplýsingar í 

málsgögnum sem fjölluðu um líðan barns og tengsl barns við foreldra sína. Þær upplýsingar 

komu þá frá leikskóla, tilsjónaraðila, úr forsjárhæfnismötum eða frá starfsmönnum 

barnaverndar. Í eitt skipti kom hvergi fram neitt um líðan barnsins í dóminum og var þá um 

að ræða mjög ungt barn. Í niðurstöðum dómstóla er yfirleitt ekki vikið að líðan eða vilja 

barns og á það við í dómum þar sem börn voru eins árs og allt upp í tíu ára. Í Hrd. 3. 

nóvember 2016 (466/2016) voru börnin tíu, fimm og tveggja ára við uppkvaðningu dómsins 

en í forsendum dómsins er ekki fjallað um vilja barnanna. Í einu máli, Hrd. 15. september 

2016 (146/2016), var þátttaka barnanna mikil en það var eina málið þar sem barni var 

skipaður talsmaður. Börnin voru tólf, tíu og fimm ára við uppkvaðningu dómsins. Börnunum 

var skipaður talsmaður, auk þess sem hvert barn fór í tvö viðtöl til sálfræðings svo líðan 

þeirra væri metin áður en farið var fram á forsjársviptingu. Dómararnir í héraðsdómi hittu 

börnin þrjú áður en aðalmeðferð málsins fór fram þar sem leitast var eftir vilja þeirra í málinu 

og í niðurstöðum dómsins var vísað í 2. mgr. 46. gr. bvl. um að gefa skuli barni kost á að tjá 

sig um mál sem það varðar.  
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5 Lokaorð og tillögur 

Allir eiga rétt á virðingu fyrir einkalífi og fjölskyldulífi sínu. Í tilviki fatlaðra foreldra þýðir 

það ekki aðeins að afskipti ríkisins af réttinum skuli sæta takmörkunum heldur einnig að ríki 

þurfi að styðja foreldra og aðstoða í hlutverki sínu. Rétt fatlaðs fólks á fjölskyldulífi og til 

þess að vera foreldrar þarf að skoða í samhengi við grunngildin í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks um reisn, sjálfsákvörðunarrétt, jafnræði, þátttöku og 

virðingu fyrir fjölbreytni samkvæmt samningi. Til þess að mæta þessum skilyrðum þurfa ríki 

að gera sérstakar ráðstafanir svo að foreldrar með fötlun geti með skilvirkum hætti notið 

réttar síns til þess að vera foreldri og sinnt foreldrahlutverki sínu til fulls.  

Í ákveðnum tilvikum er takmörkun á réttinum til fjölskyldulífs ásættanleg og á það 

einnig við í tilvikum fatlaðra foreldra. Samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum má 

aðskilja barn frá fötluðum foreldrum sínum séu allir möguleikar á stuðningi við foreldrana 

gengnir til þurrðar og ef það er nauðsynlegt til þess að tryggja velferð barnsins. Auk þeirra 

jákvæðu skyldna ríkja, sem aðilar eru að mannréttindasamningum, um að styðja við fatlaða 

foreldra gera mannréttindasamningar einnig ríkar kröfur til afskipta ríkisins á réttinum til 

fjölskyldulífs í tilviki fatlaðra foreldra.  

Íslensk lög mæta ströngum skilyrðum mannréttindasamninga um forsjársviptingar en í 

barnaverndarlögum, nr. 80/2002, er ströngum skilyrðum lýst svo krefjast megi 

forsjársviptingar, svo sem að umönnun sé ábótavant, barn sé beitt ofbeldi eða foreldrar séu 

augljóslega vanhæfir, auk þess sem krafan um forsjársviptingu er bundin öðrum skilyrðum 

sem tengjast meginreglunni um meðalhóf en kröfuna má aðeins gera sé ekki unnt að beita 

öðrum og vægari úrræðum til úrbóta eða að slíkar aðgerðir hafi verið reyndar án viðunandi 

árangurs. Hvað varðar jákvæðar skyldur íslenska ríkisins til þess að styðja við fatlaða foreldra 

í foreldrahlutverki sínu er ekki eins skýrt í íslenskum lögum og venjum hvernig ríkið 

uppfyllir skyldur sínar samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og mannréttindasáttmála Evrópu.  

5.1 Upplýsingar um réttindi fatlaða foreldra 

Þörf er á því að skýra jákvæðu skyldur íslenska ríkisins samkvæmt 

mannréttindasamningum betur. Í þeim dómsmálum sem skoðuð voru mátti sjá að þegar annað 

eða báðir foreldrar voru seinfærir voru mál þeirra gjarnan unnin á grundvelli 

barnaverndarlaga og þau úrræði sem gripið var til voru þau sem best þóttu til þess að tryggja 

aðstæður barnsins. Í nokkrum málum var einnig veittur stuðningur á grundvelli laga um 
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málefni fatlaðs fólks og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Lög um málefni fatlaðs fólks 

og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga miða að því að aðstoða fatlað fólk sem einstaklinga en 

ekki sem foreldra, það er því ekki ljóst hvaða stuðningsúrræði á grundvelli þeirra laga eigi við 

þegar um fatlaða foreldra og börn þeirra er að ræða. Í lögum um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir, sem taka gildi þann 1. október 2018, segir að fötluðum 

foreldrum skuli standa til boða stoðþjónusta í kringum þarfir þeirra vegna umönnunar og 

uppeldis barna sinna. Með gildistöku laganna verður lögfestur réttur fatlaðra foreldra til 

þjónustu vegna forsjárskyldna sinna. Með gildistökunni minnka líkurnar á því að fatlaðir 

foreldrar fái mismunandi málsmeðferð eftir því hvaða sveitarfélag sér um málið þeirra. Í 

lögunum er þó aðeins mælt um réttinn til stuðnings en stuðningurinn sjálfur er ekki útlistaður 

frekar. Mælt er með því að velferðarráðuneytið tryggi aðgang fatlaðra foreldra að 

upplýsingum um stuðning, aðstoð og úrræði sem þeir eigi rétt á og geti nýtt sér á grundvelli 

laganna. Rannsóknir sýna að oft eru upplýsingar um réttindi fatlaðs fólks ekki aðgengilegar 

og er það talið ýta undir valdleysi og uppgjöf fatlaðs fólks sem getur leitt til þess að það 

upplifi sem annars flokks þjóðfélagsþegna.
74

 

5.2 Þjálfun á foreldrahæfni 

Í inngangsorðum bæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir að fjölskyldan sé grundvallareining 

samfélagsins og endurspeglar það þann veruleika að í flestum tilvikum samrýmist það best 

bæði hagsmunum foreldra og barna að fjölskyldan haldist saman. Þegar foreldrar og börn eru 

aðskilin af yfirvöldum má það aðeins vera lokaúrræði og aðeins gert í þeim tilgangi að vernda 

hagsmuni barnsins. Áður en barn er aðskilið foreldrum sínum segir í báðum samningum að 

ríki verði að styðja og aðstoða foreldra í foreldrahlutverki sínu. Mikilvægast er að finna lausn 

sem þjónar best hagsmunum barnsins. Aukin áhersla á rétti barnsins getur komið niður á rétti 

fatlaðra foreldra og þá er mikilvægt að hafa í huga að stuðningur við foreldra í 

foreldrahlutverki sínu er ekki aðeins í þágu foreldra heldur einnig í þágu barns. Tímanlegur 

stuðningur við foreldra með fötlun í foreldrahlutverki sínu getur fyrirbyggt að seinna verði 

árekstrar á milli hagsmuna barns og þarfa foreldra.  

 Í forsjárhæfnimálum seinfærra foreldra sem skoðuð voru má sjá að oftast byggja 

barnaverndarnefndir kröfu um forsjársviptingu á því að forsjáhæfni foreldra sé skert og eru þá 

hagsmunir barnsins taldir stafa hætta af skerðingunni. Skylda ríkisins um að styðja og aðstoða 
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foreldra í hlutverki sínu felur í sér skyldu til þess að efla og þróa forsjáhæfni seinfæra 

foreldra. Með úrræðum barnaverndarnefndar er markmiðið oft að leiðbeina og þjálfa 

foreldrum í foreldrahlutverki sínu en slíkt tókst ekki í þeim málum sem skoðuð voru. Ekki er 

ljóst hvað veldur því nákvæmlega en í samskiptum fagfólks og foreldra með þroskahömlun er 

valdamisvægið mikið. Foreldrar telja sig oft vera neydda til samstarfs af ótta við að missa 

annars forsjá barn síns.
75

 Einnig má hafa í huga að stundum hafa seinfærir foreldrar misst 

forsjá barna sinna áður. Í dómum er oft fjallað um skerta forsjárhæfni sem óbreytanlegu atriði 

en í mörgum tilfellum má þjálfa og þróa forsjárhæfni með uppbyggilegri og jákvæðri nálgun. 

Mælt er með því að velferðarráðuneytið þrói verkferla og aðferðir í því skyni að þjálfa og efla 

foreldrahæfni seinfæra foreldra sem þurfa á slíku að halda og að sú þjálfun verði ein af þeirri 

stoðþjónustu sem fjallað er um í 8. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir, sem taka gildi 1. október 2018.  
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