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 i 

Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um heimilisofbeldi með áherslu á lagalega og félagslega skilgreiningu 

hugtaksins, þegar börn eiga hlut að máli.  Lögð verður áhersla á áhrif heimilisofbeldis á börn 

og hvaða úrræði eru í boði fyrir þau börn sem verða fyrir slíku ofbeldi. Loks verður komið inn 

á forvarnarverkefni gegn heimilisofbeldi og þá vitundarvakningu sem hefur orðið í samfélaginu 

er varðar birtingarmyndir heimilisofbeldis.  

Markmið ritgerðar er að skoða hvaða úrræði eru til staðar fyrir börn sem verða fyrir 

heimilisofbeldi og/eða vitni að slíku ofbeldi en einnig verður vangaveltum varpað fram hvort 

verið sé að gera nóg fyrir börn í slíkum aðstæðum. Það kann þó að vera matsatriði hvort og 

hvenær nóg sé gert og því verður ekki leitast eftir því að svara þeirri spurningu beint heldur 

velta upp álitaefnum og hugmyndum er þetta varðar.  

 

Lykilorð: heimilisofbeldi, lögregla, barnavernd, félagsþjónusta, brotaþoli, gerandi, börn.  
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Abstract 

This essay will be about domestic violence, both in terms of legal definitions and social ones. 

Emphasis will be placed on the effects of domestic violence, in particular the effects on 

children and what resources are available for those exposed to such violence. There will also 

be a part about prevention projects against domestic violence and how the awareness has 

arisen in society regarding the manifestations of domestic violence.  

The aim of the essay is to examine whether enough is being done for children who 

are victims of domestic violence and / or witness such violence.  
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Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum Birgi Jónassyni fyrir gagnlegar 

ábendingar, uppbyggjandi leiðsögn og að vera alltaf til stuðnings í gegnum 

ritgerðarskrifin.  

Einnig vil ég þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að ræða við mig og veita 

mér upplýsingar fyrir ritgerðina. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni sem veitti mér ómetanlegan 

stuðning og aðstoð í gegnum allan námsferilinn.  

Sérstakar þakkir fá synir mínir sem voru mín mesta hvatning að halda áfram og 

ljúka náminu.  

 

 

 





 

 v 

Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga bakkalárprófsverkefni sem er hluti af Baccalaureus 

Artium-prófi í félagsvísindum. Leiðbeinandi er Birgir Jónasson. Ég hef kynnt mér 

reglur sem Háskólinn á Akureyri setur varðandi skrif á verkefnum sem og reglur 

varðandi ritstuld og hef ég fylgt þeim eftir minni bestu vitund. Ég vísa til alls efnis 

sem ég hef sótt og ber ég ábyrgð á því ef eitthvað kann að vera missagt.  

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

Reykjavik, 05. maí 2021  

Dagmey Ellen.  
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Inngangur 

Ofbeldisbrot falla í flokk svonefndra tjónsbrota sem eru afbrot sem áskilja að hafa í för með sér 

tilteknar afleiðingar við fullframningu. Ofbeldisbrot geta verið sjálfstæð brot eða sem 

verknaðaraðferð í brotum samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Þegar um er að 

ræða sjálfstæð brot eru tilteknar afleiðingar, til dæmis líkamsmeiðingar, sbr. 217. og 218. gr. 

almennra hegningarlaga, eða dauði manns, sbr. 211. – 214. gr. sömu laga, yfirleitt áskildar. 

Þegar litið er á ákvæði hegningarlaga eru helstu verknaðaraðferðir „líkamlegt ofbeldi, hótanir 

einar og sér eða sem þáttur í nauðung, blekkingar einar og sér eða sem þáttur í svikum, 

misneyting, frelsissvipting, fölsun, rangfærsla og spjöll á eignum“ (Jónatan Þórmundsson, 

1999). Mismunandi skilgreiningar eru til á ofbeldi og hefur ofbeldi ekki verið skilgreint með 

tæmandi hætti í refsiréttarlegum skilningi heldur er stuðst við refsiverðar athafnir eða 

athafnaleysi geranda gagnvart þolanda en „ofbeldi sem verknaðaraðferð beinist að því að ná 

tilteknu markmiði eða árangri“ (Jónatan Þórmundsson, 1999). Ofbeldisgátt Neyðarlínunnar 

gefur greiðan aðgang að umfjöllun um að ofbeldi sé allskonar sem og aðgang að skilgreiningum 

mismunandi ofbeldis. Ofbeldisgáttin lýsir ofbeldi sem svo að ofbeldi sé þegar einhver gerir 

eitthvað sem meiðir þig eða lætur þér líða illa og ofbeldi getur átt sér stað óháð kyni, aldri, 

kynhneigð eða öðru (Neyðarlínan, 2021). Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni 

(WHO) er ofbeldi vaxandi vandamál um heim allan. Ef skoðuð er aukning á 

heimilisofbeldismálum í útgefinni tölfræði ríkislögreglustjóra má sjá þó nokkra aukningu en 

þar má til að mynda nefna að árið 2015 voru 1687 tilkynningar um heimilisofbeldi en árið 2020 

voru tilkynningarnar 2214 (Ríkislögreglustjóri, 2021). Hér er þó settur sá fyrirvari á að 

hugsanlega er ekki aðeins um að ræða aukningu á málum heldur einnig fjölgun tilkynninga til 

lögreglu. WHO hefur beint þeirri áskorun til allra aðildarlanda sinna að aukinni athygli verði 

beint að þolendum ofbeldis og þeim alvarlegu afleiðingum sem það hefur bæði til lengri og 

skemmri tíma (Landspítali, 2012). Það er þó einnig svo að skilgreining á ofbeldi virðist stundum 

hafa verið óljós og hafa t.d. umdeildir dómar fallið öðru hverju um álitaefnið. Má í þessu 

sambandi t.d. nefna Hrd. 14. febrúar 2008 í máli nr. 464/2007 þar sem sýknudómur Héraðsdóms 

Reykjavíkur 5. júní 2007 var ómerktur og málinu vísað heim í hérað til nýrrar aðalmeðferðar 
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og dómsálagningar. Niðurstaða héraðsdóms hafði vakið talsverða athygli og umfjöllun í 

samfélaginu fyrir þrönga refsiréttarlega skilgreiningu á hugtakinu ofbeldi og án þess að tekið 

yrði tillit til upplifunar brotaþola af atvikinu. Í umræddum dómi var ákærði sýknaður af ákæru 

fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem brotið gat „hlutrænt 

séð“ ekki talist ofbeldi í skilningi 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga, eins og það hugtak 

hafði verið skýrt í refsirétti og í langri dómaframkvæmd þess tíma (Ákæruvaldið gegn X, 2008). 

Þess má geta að frá þeim tíma hafa verið gerðar breytingar á ákvæði 1. mgr. 194. gr. almennra 

hegningarlaga varðandi skilgreiningar á nauðgun. Þá má einnig vísa til niðurstöðu Hrd. 22. 

janúar 2009 í máli nr. 506/2008 þar sem niðurstaða réttarins var m.a. sú að ekki væri lagt 

fortakslaust bann við því að foreldri eða annar maður með samþykki þess beitti barn 

líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð, heldur væri refsinæmi slíkrar háttsemi háð 

því að gerðir hans væru til þess fallnar að skaða barnið andlega eða líkamlega. Gerðar voru 

breytingar skömmu síðar á ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 m.a. í því skyni að tiltaka 

með skýrum hætti að líkamlegar og andlegar refsingar gagnvart börnum væru óheimilar og 

refsivert athæfi. Nánar verður fjallað um dóminn og lagabreytingarnar síðar í ritgerðinni.       

Það má því sjá að skilgreining og túlkun ofbeldis getur verið háð atvikum hverju 

sinni. Ofbeldishugtakið og lagaákvæði um ofbeldi breytast samhliða breytingum á samfélaginu 

og hafa orðið nokkrar breytingar á liðnum árum til að styrkja stöðu kvenna og stúlkna ásamt 

því að auka refsivernd í nánum samböndum. Þar má nefna þegar bann var lagt við limlestingum 

á kynfærum kvenna með breytingum á almennum hegningarlögum með lögum nr. 83/2005.  

Við breytingu á lögunum var 218. gr. a. bætt við almenn hegningarlög en þar segir: „Hver sem 

með líkamsárás veldur tjóni á líkama og heilsu stúlkubarns eða konu með því að fjarlægja 

kynfæri hennar að hluta eða öllu leyti“ (þingskjal 67/2004-2005. Frumvarp til laga um 

breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (bann við 

limlestingu á kynfærum kvenna).).   

Ein af fjölmörgum skilgreiningum á ofbeldi er ofbeldi í nánum samböndum eða 

heimilisofbeldi eins og það er iðulega nefnt í daglegu tali. Í frumvarpi til laga nr. 27/2006, um 

breytingar á almennum hegningarlögum (nr. 19/1940) var farið á leit við álit refsiréttarnefndar 

að heimilisofbeldi yrði lýst sem sérstökum refsinæmum verknaði í stað þess að styðjast aðeins 

við almenn líkamsmeiðingarákvæði 217. og 218. gr. laganna. Refsiréttarnefnd mat það svo að 

ekki væru lagaleg eða refsipólitísk rök fyrir því að lögfesta sérrefsiákvæði um heimilisofbeldi 

sem kæmi til með að gera aðrar athafnir refsiverðar heldur en þær athafnir sem féllu undir 

þáverandi refsilög og snéru að samskiptum nákominna. Nefndin taldi þó bæði rökrétt og 
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nauðsynlegt að íslensk refsilöggjöf myndi endurspegla á skýran hátt mat löggjafans á að brot 

gegn nákomnum hefði sérstöðu (þingskjal 419/2005-2006. Frumvarp til laga um breytingu á 

almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 (heimilisofbeldi).  

 

Eftir þá breytingu sem gerð var með lögum nr. 27/2006 eru þau ákvæði almennra hegningarlaga 

sem ætlað er að sporna við heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum annars vegar 3. 

mgr. 70. gr. laganna þar sem segir að hafi verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru 

nákomin geranda, og tengsl þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, skuli að jafnaði 

taka það til greina til þyngingar refsingunni, og hins vegar er um að ræða 233. gr. b. laganna 

þar sem mælt er fyrir um að sá sem móðgi eða smáni maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt 

eða annan mann sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar 

ærumeiðingar, skuli sæta fangelsi allt að tveimur árum (þingskjal 419/2005-2006. Frumvarp til 

laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 (heimilisofbeldi)). 

Nýtt ákvæði um heimilisofbeldi var lögfest með lögum nr. 23/2016 þegar breytingar 

voru gerðar á almennum hegningarlögum (nr. 19/1940) þar sem 218. gr. b. var færð inn vegna 

innleiðingar á Istanbúl-samningnum (þingskjal 547/2015-2016. Frumvarp til laga um breytingu 

á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins 

um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi)). Istanbúl-samningurinn 

er samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gagnvart konum og 

heimilisofbeldi (Evrópuráð, 2011). Skilgreining á heimilisofbeldi í almennum hegningarlögum 

nr. 19/1940 er því rituð í 218. gr. b. og þar segir:   

 

Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi eða 

fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða fyrrverandi maka 

síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum á heimili eða eru í hans 

umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða á annan hátt, skal sæta fangelsi 

allt að 6 árum (almenn hegningarlög nr. 19/1940).   

 

Einnig getur verið dæmt fyrir brot gegn 99. gr. laga nr. 80/2002 þegar um heimilisofbeldi er að 

ræða og skal hafa í huga að allt ofbeldi sem börn eru viðstödd telst jafnframt ofbeldi gagnvart 

börnum. Í tilfellum þar sem börn eru hluti af máli er því hægt að beita 99. gr. en þar segir:   

 

Hver sem beitir barn andlegum eða líkamlegum refsingum, hótunum eða ógnunum eða sýnir 

af sér aðra vanvirðandi háttsemi gagnvart barni skal sæta sektum eða fangelsi allt að þremur 
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árum. Hver sá sem hvetur barn til lögbrota, áfengis- eða fíkniefnaneyslu eða annarrar 

hegðunar sem stefnir heilsu barnsins og þroska eða lífi og heilsu annarra í alvarlega hættu skal 

sæta sektum eða fangelsi allt að fjórum árum. Hver sem sýnir barni yfirgang, ruddalegt eða 

ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar skal sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum 

(barnaverndarlög nr. 80/2002).  

 

Breytingar urðu á barnaverndarlögum 16. apríl 2009 þegar meðal annars var sett inn 2. mgr. 1. 

gr. þar sem segir að „allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim 

virðingu og umhyggju og óheimilt er með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi“ en einnig var 99. gr. breytt með viðbót þar sem segir að „hver sem beitir barn 

andlegum eða líkamlegum refsingum, hótunum eða ógnunum eða sýnir af sér aðra vanvirðandi 

háttsemi gagnvart barni skal sæta sektum eða fangelsi allt að þremur árum“ (barnaverndarlög 

nr. 52/2009). Þessar breytingar urðu í framhaldi af Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 506/2008 þar 

sem ákærði var sýknaður af því að flengja 6 ára og 4 ára drengi þegar þeir óhlýðnuðust en meint 

brot hans var ekki talið brot gegn þáverandi 99. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) þar sem 

atvikið var ekki talið falla undir það að vera yfirgangur, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi. Álfheiður 

Ingadóttir þingmaður hélt ræðu skömmu eftir að Hæstiréttur sýknaði ákærða þar sem hún fer 

yfir hve mikið fólki brá vegna sýknu bæði í Héraðsdómi sem og Hæstarétti þar sem fólk taldi 

það vera í lögum að ekki mætti berja börn eða refsa þeim með líkamlegum hætti. Álfheiður 

undirstrikaði það því í ræðu sinni að mikilvægt „sé að samþykkja frumvarpið sem hér um ræðir 

en það gerir það fortakslaust refsivert að beita börn andlegum eða líkamlegum refsingum með 

þessum hætti“ (þingskjal 19/2008. Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum og 

barnalögum).   

Fram kemur í 8. gr. (i) verklagsreglna um meðferð og skráningu 

heimilisofbeldismála að heimilisofbeldismál eru rannsökuð og ákæra kann að vera gefin út óháð 

því hvort brotaþoli leggi fram kæru. Til þess að hægt sé að gefa út ákæru vegna heimilisofbeldis, 

þarf brotið að falla undir þau ákvæði sem eru upptalin í 3. gr. verklagsreglna en 

heimilisofbeldismál sæta opinberri málsókn óháð kröfu þess sem misgert er við 

(Ríkislögreglustjóri, 2018). Ákærur hafa verið gefnar út á hendur meintum brotamanni fyrir að 

hafa brotið gegn bæði 218 gr. b. laga nr. 19/1940 sem og 99. gr. laga nr. 80/2002 þrátt fyrir 

afturköllun kæru brotaþola. Má þar nefna sem dæmi dóm Héraðsdóms Vesturlands 6. júní 2018 

í máli nr. S-52/2017 en þar hafði brotaþoli lagt fram kæru gegn sambýlismanni sínum sem var 

jafnframt barnsfaðir hennar fyrir grófa líkamsárás gegn sér. Þegar frá liðu stundir breytti 
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brotaþoli framburði sínum og dró kæruna til baka en dómara þótti breyttur framburður brotaþola 

ekki samrýmast gögnum málsins. Fimm börn voru viðstödd atvikið þar sem faðirinn beitti 

móðurina grófu líkamlegu ofbeldi og því var ákært fyrir brot gegn 3. mgr. 99. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Niðurstaða Héraðsdóms var að dæma geranda í 12 mánaða 

fangelsi fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. b. í almennum hegningarlögum sem hefur verið lýst hér 

á undan en einnig var hann dæmdur fyrir brot gegn 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. 

Skilgreining heimilisofbeldis í fyrstu verklagsreglum ríkislögreglustjóra um 

heimilisofbeldi frá árinu 2014 var eftirfarandi: ,,Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur 

verður fyrir af nákomnum, þ.e. gerandi og þolandi eru skyldir, tengdir eða hafi sögu um tengsl, 

sbr. 2. gr. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt og/eða kynferðislegt og felur í sér 

valdbeitingu eða hótun um valdbeitingu“ (þingskjal 285/2015-2016. Svar dómsmálaráðherra 

við fyrirspurn frá Andrési Inga Jónssyni um heimilisofbeldi). Á þeim tíma kom þó fram í 

Istanbúl-samningi að heimilisofbeldi ætti „við um öll líkamleg, kynferðisleg, andleg eða 

fjárhagsleg brot sem eiga sér stað innan fjölskyldunnar og heimiliseininga eða á milli 

fyrrverandi og núverandi maka eða sambúðarmaka, hvort sem gerandi deilir eða deilir ekki eða 

hefur deilt húsnæði með þolanda“ (þingskjal 547/2015-2016. Frumvarp til laga um breytingu á 

almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins um 

forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi)). Það má því sjá að þó 

vitneskja hafi verið um þá skilgreiningu sem notuð var í Istanbúl-samningnum var ekki notuð 

jafn víðtæk skilgreining í verklagsreglum ríkislögreglustjóra árið 2014. Skilgreining á 

heimilisofbeldi samkvæmt verklagsreglum í dag er að um ræðir ofbeldi sem getur átt sér stað 

hvar sem er og er það því ekki staðsetning sem gerir það að verkum að ofbeldið er skilgreint 

sem heimilisofbeldi heldur eru það tengsl brotamanns og brotaþola. Til skyldra og tengdra í 

þessu sambandi teljast m.a. núverandi eða fyrrverandi maki, hvort sem um er að ræða hjón, 

sambúðarfólk eða par (þ.e. ofbeldi í nánu sambandi), börn, systkini og foreldrar eða 

forráðamenn. Það athugast að ofbeldið getur beinst að þriðja aðila í þeim tilgangi að hóta eða 

ógna þolanda, t.d. nýjum maka, vinum eða fjölskyldumeðlim (Ríkislögreglustjóri, 2018). 

Samkvæmt verklagsreglum ríkislögreglustjóra (2018) getur heimilisofbeldi verið líkamlegt, 

andlegt, kynferðislegt og/eða fjárhagslegt og felur í sér valdbeitingu eða hótun um valdbeitingu. 

Það ber þó að benda á að í útgefnu efni á vefsíðu Neyðarlínunnar kemur fram að heimilisofbeldi 

geti einnig verið stafrænt með tækjum og netinu (Neyðarlínan, e.d.) og urðu nýlega breytingar 

á almennum hegningarlögum varðandi kynferðislega friðhelgi. Kynferðisleg friðhelgi leggur 

bann við að útbúa, afla, dreifa eða birta efni af eða um nekt eða kynferðislega háttsemi en einnig 
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er lagt bann við að „hnýsast í, útbúa, afla, afrita, sýna, skýra frá, birta eða dreifa í heimildarleysi 

skjölum, gögnum, myndefni, upplýsingum eða sambærilegu efni um einkamálefni viðkomandi“ 

(þingskjal 296/2020-2021. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 

19/1940 (kynferðisleg friðhelgi)).  

Það má því sjá að verknaðaraðferðir fylgja að einhverju leyti síbreytileikanum í 

heiminum hjá mikilvægum upplýsingagjöfum þó ekki sé gerð breyting á skilgreiningum í 

lögum jafn skjótt. Aðdraganda og formi heimilisofbeldis má þó lýsa sem ákveðnum 

ofbeldishring sem byggist upp og rúllar svo í hringi (Kvennaathvarfið, e.d.) en hugtakið 

ofbeldishringur er félagsfræðilegt hugtak sem notað er til útskýringa á aðdraganda 

heimilisofbeldis.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða birtingarmyndir heimilisofbeldis og 

sérstaklega þegar um er að ræða ofbeldi gagnvart börnum og/eða áhrifin sem það hefur á börn 

að verða vitni að heimilisofbeldi. Leitast verður eftir því að skoða verklag lögreglu í 

heimilisofbeldismálum, verklag barnaverndar, verklag félagsþjónustunnar, ýmis 

þróunarverkefni og innsýn í aðra áhugaverða þætti. Einnig verður rætt við starfandi 

lögreglumenn, barnaverndarstarfsmenn, starfsmenn félagsþjónustu og aðra sem koma að 

málum sem þessum til þess að fá innsýn í þeirra upplifun á þessum málum og hvað megi betur 

fara að þeirra mati. Þá verður komið inn á nálgunina sem kynnt er í The Greenbook (1999) en 

hún gengur út á ábyrgð gerandans í heimilisofbeldismálum. Meginmarkmið ritgerðarinnar er 

því að skoða hvaða úrræði eru til staðar fyrir börn þegar um heimilisofbeldi er að ræða í þeirra 

nánasta umhverfi, hvort sem þau verða fyrir ofbeldi sjálf og/eða vitni að slíku ofbeldi og hvað 

megi betur fara. Vonast er til þess að geta svarað því hvort verklag og úrræði haldi nægilega 

vel utan um börnin í heimilisofbeldismálum eða hvort þörf sé á umbótum. Þess skal getið að 

orðin brotaþoli og árásarþoli kunna að vera notuð jöfnum höndum í ritgerðinni en skilgreining 

árásarþola í þessari ritgerð er sú sama og skilgreining brotaþola, sbr. 39. gr. laga nr. 88/2008, 

þar sem segir að „brotaþoli er sá maður sem kveðst hafa orðið fyrir misgerð af völdum afbrots“ 

(lög um meðferð sakamála nr. 88/2008). Þá skal hafa hugfast að í 2. mgr. 39. gr. segir að „ef 

brotaþoli er ólögráða kemur lögráðamaður fram sem fyrirsvarsmaður hans. Lögráðamaður tekur 

ákvarðanir fyrir hönd hins ólögráða sem hann er ekki talinn bera skynbragð á eða vera fær um 

að taka“ (lög um meðferð sakamála nr. 88/2008). Það má því sjá að ef sakborningur í 

heimilisofbeldi er lögráðamaður brotaþolans kann það að setja brotaþola í erfiða stöðu vegna 

yfirburðarstöðu geranda. Má í þessu sambandi t.d. velta því upp hvort ráðlagt væri að setja 

sérstakt ákvæði í lög sem tekur á þessu enda segir í 19. grein barnasáttmálans að stjórnvöld 
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skuli gera ráðstafanir er varða löggjöf, stjórnsýslu og félags-og menntunarmál til að vernda barn 

gegn líkamlegu og andlegu ofbeldi, vanrækslu, misnotkun eða annarri illri meðferð þegar það 

er í umsjá foreldra, lögráðamanna eða annarra sem hafa barnið í sinni umsjá (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d.).  
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1 Heimilisofbeldi 

1.1 Skilgreiningar heimilisofbeldis 

Skilgreiningar heimilisofbeldis eru eins og fyrr segir nokkuð mismunandi en hér verður að 

mestu stuðst við hina lagalegu skilgreiningu þó hin félagslega skilgreining kunni að fléttast inn 

í enda er ofbeldi ekki einvörðungu lagalegt hugtak. Birtingarmyndir hins refsiverða 

heimilisofbeldis, eins og hugtakið er skilgreint í almennum hegningarlögum og eftir atvikum í 

barnaverndarlögum, eru margskonar en í útgefnu efni á vefsíðu Neyðarlínunnar er að finna 

greinargóðar upplýsingar um tegundir og birtingamyndir heimilisofbeldis. Heimilisofbeldi 

getur verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og/eða starfrænt ofbeldi. Andlegt 

ofbeldi getur verið stanslaust áreiti, skipanir, lygar og reiði og einkennist andlegt ofbeldi iðulega 

af hótunum, niðurlægingu, yfirþyrmandi eftirliti og stjórnun. Erfitt getur verið að átta sig á 

andlegu ofbeldi þar sem einkenni þess eru oft óljós og slíkt ofbeldi skilur ekki eftir sig áverka 

líkt og líkamlegt ofbeldi. Líkamlegt ofbeldi er þegar um líkamsmeiðingar er að ræða en einnig 

ef það eru hótanir eða ógnanir um slíkt ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi eru snertingar án 

samþykkis en það er einnig kynferðislegt ofbeldi þegar notuð eru kynferðisleg orð, látbragð eða 

kynferðislegar myndir gegn vilja viðkomandi. Fjárhagslegt ofbeldi er þegar einhver svíkur eða 

tekur peninga/fjármuni af viðkomandi eða neitar að afhenda viðkomandi eigin fjármuni eða 

peninga. Einnig getur fjárhagslegt ofbeldi verið ef viðkomandi má ekki stunda vinnu og þegar 

skuldir eru skráðar á viðkomandi gegn vilja þeirra eða jafnvel án þeirra vitundar. Það er síðan 

stafrænt ofbeldi (netofbeldi) þegar tæki eða tækni er notuð til að fylgjast með viðkomandi, ógna, 

áreita eða niðurlægja. Stafrænt ofbeldi getur verið þegar farið er inn á samfélagsmiðlaaðgang 

án leyfis, stjórnað hvaða vini viðkomandi má eiga á samfélagsmiðlum, stelur/heimtar öll 

lykilorð eða jafnvel hótar að dreifa viðkvæmum myndum á netinu (Neyðarlínan, e.d.). Það er 

hins vegar álitaefni hverju sinni hvort upptaldar skilgreiningar falli vel að heimfærslu hinna 

refsiverðu brota.  

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 19. febrúar 2019 í máli nr. S-670/2018 er dæmi um 

stafrænt ofbeldi en þar gerðist ákærði brotlegur með því að birta þrjár kynferðislegar myndir á 
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veraldavefnum ásamt því að móðga brotaþola og smána með ærumeiðandi ummælum við 

myndirnar. Varð þetta til þess að gerandi var dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi 

fyrir brot gegn blygðunarsemi og stórfelldar ærumeiðingar gegn fyrrum kærustu sinni. Þá er 

einnig hægt að vísa til Lrd. 13. desember 2019 í máli nr. 342/2019 þar sem Landsréttur staðfesti 

dóm héraðsdóms varðandi brot ákærða gegn fyrrverandi eigukonu sinni. Í umræddum dómi var 

ákærði sakfelldur í héraði fyrir brot gegn fyrrverandi eiginkonu sinni með því að hafa sent 

myndir af henni í kynlífsathöfnum til nokkurra nákominna úr fjölskyldu hennar ásamt hótunum 

um frekari dreifingu á myndefninu. Það má því sjá að dómafordæmi eru fyrir stafrænu ofbeldi 

sem lýst var hér að framan. 

Börn geta, líkt og fullorðnir, orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, andlegu ofbeldi, 

kynferðisofbeldi, fjárhagsofbeldi og stafrænu ofbeldi en einnig telst vanræksla sem ofbeldi 

gegn börnum. Vanræksla eða hugtakið ofbeldi og vanræksla (e. child abuse and neglect eða 

CAN) er ill meðferð á börnum hvort sem um er að ræða andlega eða líkamlega vanrækslu en 

sem dæmi um slíkt má nefna að „barn fær ekki mat, fatnað, eftirlit og vernd“ (Guðrún 

Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). Mikilvægt er að hafa í huga að það er 

einnig ofbeldi að horfa á aðra verða fyrir ofbeldi, það er því ofbeldi gegn barni ef það verður 

vitni að ofbeldi í sínu nánasta umhverfi (Neyðarlínan, e.d.). Mannréttindaskrifstofa Íslands birti 

pistil þar sem fram kom að „erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem verða vitni að 

heimilisofbeldi upplifa sálrænt áfall og getur það haft mikil áhrif á geðheilsu þeirra fram á 

fullorðinsár. Áfallið er hliðstætt hvort sem börn sjá foreldri verða fyrir ofbeldi eða verða sjálf 

fyrir ofbeldinu“ (Halla Bergþóra Björnsdóttir, 2016). Samskonar kemur fram í greininni 

Childhood Trauma Exposure and Toxic Stress: What PNP Needs to Know en þar segir að það 

geti haft mikil áhrif á líkamlegan sem og andlegan þroska þegar börn upplifa ofbeldi eða 

óstöðugleika í æsku og nauðsynlegt sé fyrir fagfólk að geta borið kennsl á slík einkenni hjá 

börnum (Hornor, Gail, 2015). Þá kemur grein Heather Dye vel inn á að áföll í æsku geti valdið 

líffræðilegum breytingum á heilastarfsemi og að hvers kyns ofbeldi geti haft langtímaáhrif á 

viðkomandi (Dye, Heather, 2018). Það er því mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim áhrifum 

sem ofbeldi í æsku getur haft fyrir framtíð þess sem verður fyrir ofbeldinu.  

Ingólfur V. Gíslason (2008) skrifaði bókina Ofbeldi í nánum samböndum sem var unnin 

á vegum nefndar um aðgerðir gegn ofbeldi í nánum samböndum. Í bókinni kemur m.a. fram að 

ofbeldi gegn maka virðist að einhverju leyti vera hegðun sem lærist á æskuheimili, það er að 

segja að börn séu líklegri til þess að endurtaka ofbeldishegðun ef þau upplifa ofbeldi á 

æskuheimili. Þau börn sem verða vitni að ofbeldi föður gegn móður endurtaki hegðunina í eigin 
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sambúð, drengir á þann hátt að leggja hendur á sinn eigin maka en stúlkurnar séu líklegri til að 

umbera slíkt ofbeldi heldur en þær sem ekki hafi upplifað ofbeldi á æskuheimili (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008).  

1.2 Ofbeldishringurinn 

Ofbeldishringurinn er hugtak sem var fyrst sett fram af Dr. Lenore Walker árið 1979 til að lýsa 

þremur stigum sem heimilisofbeldi fylgir en ekki er ákveðin tímalengd fyrir hvert stig heldur 

fer það eftir ofbeldissambandinu og atvikum hverju sinni. Berglind Baldursdóttir, höfundur 

vefsíðunnar ofbeldishringurinn.is, átti samtal við nokkrar konur sem voru þolendur 

heimilisofbeldis en í ljós kom að þær höfðu aldrei heyrt um ofbeldishringinn. Þessar konur töldu 

jafnframt að ef þær hefðu haft þekkingu á þessu hugtaki og að þetta væri þekkt hringrás hefði 

það hjálpað þeim að fara fyrr frá hinum brotlega (Ofbeldishringurinn, e.d.).  

Fyrsta stig ofbeldishringsins er uppsöfnun spennu þar sem árásaþoli er var um sig og 

varkár í tali sem og gjörðum. Árásaþoli finnur jafnvel fyrir hræðslu, reiði, vonleysi, 

niðurlægingu og getur orðið þunglyndur á meðan hinn brotlegi verður pirraður, reiður og lætur 

ýmis orð falla samhliða því að fara að haga sér óskynsamlega. Næsta stig ofbeldishringsins er 

þegar sprengjan verður þar sem hinn brotlegi beitir ofbeldi, yfirleitt andlegu og/eða líkamlegu. 

Árásarþolinn reynir almennt að verja sig en á sama tíma að róa bæði ástandið og brotamanninn 

en misjafnt er hvort árásarþoli óski utanaðkomandi aðstoðar til að mynda frá lögreglu. Þriðja 

stigið eru síðan hveitibrauðsdagarnir („honeymoon“) þar sem hinn brotlegi biðst fyrirgefningar 

samhliða loforði um að ofbeldi komi ekki aftur fyrir, reynir að réttlæta gjörðir sínar, sýnir sínar 

bestu hliðar, gefur gjafir og lofar að leita sér aðstoðar. Árásarþolinn fyrirgefur, samþykkir að 

kæra ekki, slítur ekki sambandinu og í raun trúir blint öllu því sem hinn brotlegi lofar (Domestic 

Violence, 2021). Þriðja stigið er að mati margra það hættulegasta því árásarþolinn trúir því að 

þetta muni ekki gerast aftur og því er það ein helsta ástæða þess að þolandinn fer ekki frá 

makanum. Það getur því verið að trúin sem árásarþoli hefur á makanum verði til þess að það 

slitnar ekki upp úr sambandinu en einnig telja sérfræðingar að þetta stig geti verið hluti af 

stjórnunni. Eitt af því sem er mikilvægt að gera sér grein fyrir er að ofbeldishringurinn á sér 

misjafnan tímaramma og er því ekki hægt að segja til um hvenær ofbeldið mun eiga sér stað 

næst en „eftir því sem parið gengur í gengum fleiri ofbeldishringi styttast hveitibrauðsdagarnir 

(góðu tímunum fækkar), ofbeldið eykst og verður alvarlegra“ (Ofbeldishringurinn, e.d.).  
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1.3 Árásaþoli  

Rannsóknir benda til þess að heimilisofbeldi og þessi endurtekni ofbeldishringur hafi bæði 

skammtíma- og langtímaáhrif á árásarþolann. Lenore Walker setti fram hugtakið Battered 

Woman Syndrome þar sem einkenni hjá árásarþola eru endurupplifun atvika, úrræðaleysi, lágt 

sjálfsálit, félagskvíðni og almennur kvíði en einnig hefur Walker minnst á martraðir, bakverki, 

háan blóðþrýsting og hjartavandamál (Criminal Justice Cycle of Violence, e.d.). Auk þeirra 

einkenna sem Walker talar um kemur Ingólfur V. Gíslason inn á, í bók sinni Ofbeldi í nánum 

samböndum, einkenni á við ótta, misnotkun áfengis eða vímuefna, svefntruflanir, reiði og 

sektarkennd. Murray Straus og Richard Gelles báru saman í könnun sinni tvo hópa kvenna þar 

sem annar hópurinn hafði orðið fyrir ofbeldi en hinn hópurinn ekki. Þær konur sem höfðu orðið 

fyrir ofbeldi tilkynntu tvisvar sinnum oftar um höfuðverk, upplifðu fjórum sinnum meira 

þunglyndi og voru rúmlega fimm sinnum líklegri til að gera tilraun til sjálfsvígs heldur en þær 

konur sem höfðu ekki upplifað ofbeldi. Einnig kemur fram að samkvæmt rannsóknum er um 

helmingur þeirra kvenna sem verða fyrir ofbeldi líklegar til að hugleiða það alvarlega að fremja 

sjálfsvíg (Cycle of Violence – Criminal Justice, e.d.). Árásarþoli getur upplifað einskonar lært 

hjálparleysi þar sem upplifunin er sú að ekkert sem viðkomandi gerir stöðvi ofbeldið sem verður 

til uppgjafar og erfiðleika við að finna lausn á vandamálum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Langtímaáhrif heimilisofbeldis hjá þolendum geta verið þunglyndi, kvíði, sjálfsvígshugsanir, 

áfallastreituröskun og aðrir sálfélagslegir þættir en að auki geta komið fram einkenni sem svipa 

til Alzheimer hjá árásaþolum eða jafnvel örorka (Ofbeldishringurinn, e.d.). Það er algengur 

misskilningur að börn viti ekki af ofbeldi sem á sér stað hjá foreldrum en börnin skynja 

andrúmsloftið, sjá ummerki og heyra meira en oft er talið. Langtímaáhrif heimilisofbeldis á 

börn eru mikið til þau sömu og áhrifin sem árásarþolar verða fyrir en við þá upptalningu má 

bæta að börn geta haft áform um strok, skrópa í skóla, hefja kynmök snemma eða jafnvel að 

börnin taka á sig foreldrahlutverkið (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Guðmundur Fylkisson sér um að leita að „týndu börnunum“ hér á landi en það eru 

börn undir 18 ára aldri sem skila sér ekki á viðeigandi næturstað. Höfundur veltir fyrir sér hvort 

tengsl séu á milli heimilisofbeldismála og þess að börn flýi heimili sín. Í samtali við Guðmund 

kom fram að ekki væri búið að rannsaka hér á landi tengsl á milli barnanna sem hann leitar að 

og sögu þeirra um hlutdeild í heimilisofbeldismálum. Við bindum þó vonir við að, á komandi 

árum verði gefin út tölfræði um hugsanleg orsakasambönd þessara barna hvort sem orsökin er 

ofbeldi, vímuefnanotkun, áhættusækni, afbrot eða hvað eina sem kann að valda þess að þau 
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iðka það að skila sér ekki á sinn næturstað (Guðmundur Fylkisson, munnleg heimild, 23. febrúar 

2021).  

 

1.4 Hinn brotlegi  

Áhrif heimilisofbeldis á árásaþola eru óumdeilanlega mikil og slæm. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að börn sem verða vitni að heimilisofbeldi eru líklegri til að upplifa áföll, finna fyrir 

þunglyndi og kvíða ásamt því að sýna frekar hegðunarvandamál en börn sem sjá ekki ofbeldi í 

sínu nánasta umhverfi. Mæðrum er gjarnan kennt um ofbeldið sem börnin verða fyrir á 

heimilinu eða þegar börnin verða vitni að heimilisofbeldi en með því er ábyrgðin sett á 

mæðurnar því þær eigi að vernda börnin og yfirgefa ofbeldissambandið. The Greenbook er þó 

nálgun þar sem ábyrgðin er ekki sett á árásarþolana heldur gerandann og hvernig val hans og 

gjörðir hafa áhrif á fjölskylduna í heild (Mandel, D., & Wright, C. (2019)). Skýringar á að 

viðkomandi beiti ofbeldi má yfirleitt finna í ofbeldi í æsku, vegna ölvunar, valdatogstreitu eða 

stjórnun og vanmætti en grundvallarforsendur þess að hlutirnir verði betri er að gerendur axli 

ábyrgð. Slíkar forsendur eru að gerandinn viðurkenni að það sé ekkert sem réttlæti ofbeldi af 

hans hálfu, að hann sjálfur eigi við vanda að etja sem hann þurfi að ná stjórn á og vinna í og 

verða fyrir vikið betri maður. Úrræðið Karlar til ábyrgðar (KTÁ) stóð fyrst til boða á árunum 

1998 til 2002 en var svo endurvakið árið 2006 og tekur meðferðin 6 til 24 mánuði. 

Meginmarkmið gerenda er að taka ábyrgð á eigin ofbeldishegðun og þróa leiðir til að takast á 

við það sem kemur upp í samskiptum við maka. Þeir sem leituðu til KTÁ komu af frjálsum vilja 

og vildu axla ábyrgð á eigin hegðun á meðan þeir sem sáu ekkert athugunarvert við hegðun sína 

eða kenndu makanum um hegðunina leituðu ekki til KTÁ. Makar fengu upplýsingar um 

mætingar viðkomandi ásamt lýsingu á því sem felst í meðferðinni og var niðurstaðan sú að 

ofbeldið hætti eða minnkaði verulega eftir úrræði KTÁ (Andrés Ragnarsson og Einar Gylfi 

Jónsson, e.d.). Í dag stendur samskonar úrræði undir nafninu Heimilisfriður til boða fyrir karla 

og konur sem beita ofbeldi en vilja fá hjálp við að stöðva ofbeldishegðun sína. Lögð er áhersla 

á að viðkomandi þiggi aðstoðina af eigin vilja en einnig geta lögregla, barnavernd eða 

félagsþjónusta vísað einstaklingum til Heimilisfriðar þar sem viðkomandi fær 

einstaklingsviðtöl og jafnvel í framhaldi hópmeðferð ef við á.  

Lögreglan rannsakar meint brot gerenda samkvæmt lögum um meðferð sakamála (lög 

nr. 88/2008) og verklagsreglum ríkislögreglustjóra (2018) og er gerendum leiðbeint af lögreglu 

eða félagsþjónustu um úrræði á borð við Heimilisfrið eða vímuefnaráðgjöf en það má velta því 
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fyrir sér hvort slík úrræði séu fullnægjandi. Jerry Silverman starfar sem sérfræðingur í 

félagsvísindum í Bandaríkjunum og hefur skoðað þátt geranda í heimilisofbeldismálum en að 

hans mati er ekki nóg að senda gerendur á betrunarnámskeið. Jerry Silverman hefur til að mynda 

styrkt barnaverndarstofnanir þar í landi svo þær stofnanir geti haft frekari afskipti af 

gerendunum. Jerry komst að því að yfirleitt vissu fulltrúar félagsþjónustunnar aðeins hversu oft 

hinn brotlegi hafði verið handtekinn og hversu oft barnið var hluti máls. Félagsþjónustan hafði 

engan aðgang að upplýsingum um hegðun brotamannsins, áhættumati hans, tengsl atvika hjá 

geranda og hegðunar hjá barni né neinu öðru sem gæti skipt máli við að tryggja öryggi barnsins. 

Þá er einnig talað um að þó vitundarvakningin á áhrifum heimilisofbeldis á börn sé mikil þá eru 

engar breytingar í kerfinu sem auka heimild til afskipta af geranda. Félagsþjónustan bindur 

vonir við að móðirin eða árásarþolinn tryggi öryggi barnanna, slíti sambandinu og fái 

nálgunarbann þó það gæti aukið hættuna gagnvart árásarþolanum. Einnig gæti slíkt leitt til 

fjárhagslegra vandamála og húsnæðisskorts en ef slík tilraun til að losna undan ofbeldinu gekk 

ekki eftir var sökinni samt sem áður skellt á mæður. Barnavernd leitaðist síðan helst eftir því 

að breyta aðstæðunum heima fyrir frekar en að fjarlægja börnin eða hvetja móður til að finna 

nýjan samastað. Bæði barnaverndar- og félagsþjónustustofnanir miðuðu alla sína vinnu að 

árásarþolanum og börnum sem gat skapað spennu þeirra á milli þar sem hvorug stofnun hafði 

þekkingu né færni til að vinna á áhrifaríkan hátt með hinum brotlega. Vangeta þessara stofnana 

til að vinna með hinum brotlega gerði það að verkum að ábyrgðin féll jafnvel á 

réttarvörslukerfið sem er ekki hannað til að taka á öryggi og velferð barna. Með því að innleiða 

nálgunina „perpetrator pattern-based“ var hægt að tryggja samvinnu milli lögreglu, 

barnaverndar og félagsþjónustu við að búa til öryggisskipulag fyrir þau börn sem urðu fyrir 

heimilisofbeldi eða vitni að slíku ofbeldi. Markmiðið við þessa nálgun var að búa til þverfaglegt 

kerfi og samvinnu svo hægt væri að draga brotamenn til ábyrgðar á sama tíma og öryggi 

árásarþola og barnanna er tryggt (Mandel, D., & Wright, C., 2019). Það má segja að samskonar 

verkefni hafi verið innleitt hér á landi en verkefnið Saman gegn ofbeldi, hófst árið 2015 og 

gengur út á samvinnu stofnana í von um árangursríkari vinnslu í málum sem þessum. Í orðum 

Jerry Silverman kemur fram að félagsþjónusta fái ekki nægan aðgang að málum gerenda til 

þess að aðstoða hann og með því móti aðstoða fjölskylduna í heild. Þetta virðist ekki eiga við 

hér á landi. Samkvæmt 44. gr. laga nr. 80/2002 skulu heilbrigðis- og sjúkrastofnanir, 

meðferðastofnanir, skólar, dagvistarheimili, félagsmiðstöðvar, lögregla og sakaskrá ríkisins 

veita upplýsingar til barnaverndar varðandi barn og foreldra endurgjaldslaust eigi síðar en 

fjórtán dögum eftir að beiðni berst (barnaverndarlög, 80/2002). Barnavernd á því að geta aflað 
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þeirra upplýsinga sem þörf er á enda eru lagaheimildir skýrar í lögum um vinnslu 

persónuupplýsinga löggæslutilgangi nr. 75/2019 og lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018 um að miðla megi upplýsingum þegar nauðsyn ber til.  

Dæmi um slíka upplýsingamiðlun má nefna úrskurð Persónuverndar 7. nóvember 

2016 í máli nr. 2016/584 þar sem lögregla sendi barnavernd tiltekins sveitarfélags tilkynningu 

og síðan lögregluskýrslu um meint heimilisofbeldi. Meintur gerandi var ósáttur við að lögregla 

mætti senda slíka skýrslu á barnavernd þegar barn var ekki á vettvangi í umrætt skipti en 

úrskurður Persónuverndar var sá að miðlun þessara upplýsinga samrýmdist lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Það má því í fljótu bragði ætla að 

barnavernd og félagsþjónustan eigi að geta haft öll verkfæri í höndunum til þess að komast að 

rót vandans og vinna farsællega úr málum barna og foreldra þeirra. Þó hefur komið upp 

ágreiningur milli lögreglu og Barnaverndarstofu um öflun gagna frá lögreglu og leggur 

lögreglan sérstaklega áherslu á að gera þurfi greinarmun á afhendingu upplýsinga eða 

afhendingu gagna eins og fram kom í svari stjórnar Persónuverndar til Barnaverndarstofu 31. 

maí 2006 (barnaverndarmálefni). Að mati lögreglu var efnið sem um var að ræða sönnunargagn 

í sakamálum og því þyrfti að styðjast við gildandi löggjöf um meðferð sakamála sem á þeim 

tíma voru lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Það var mat lögreglu að 44. gr. 

barnaverndarlaga (nr. 80/2002) ætti ekki við. Aftur á móti var það mat Persónuverndar að 

lagaákvæðið stæði ekki í vegi fyrir því að lögregla afhenti Barnaverndarstofu umbeðin gögn þó 

það væri ekki á valdsviði Persónuverndar að greina úr ágreiningin milli stjórnvalda 

(Persónuvernd, 2006). Það er ályktun höfundar að lögreglu sé því skylt að afhenda gögn til 

barnaverndarnefnda á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga óháð því hvort gögnin kunni að hafa 

sönnunargildi í sakamáli.  

Hér er verðugt að koma inn á frumvarp til laga nr. 457/2020-2021 en þar er lagt til 

að bæta við 2. mgr. 11. greinar lögreglulaga (nr. 90/1996) þar sem fram kæmi að „lögreglu og 

samstarfsaðilum [sé] heimilt að deila sín á milli upplýsingum, þar á meðal 

persónuupplýsingum, að því marki sem nauðsynlegt er, til að lögregla eða samstarfsaðili geti 

sinnt lögbundnum hlutverkum sínum“ (þingskjal nr. 457/2020-2021. Frumvarp til laga um 

breytingu á lögreglulögum, lögum um dómstóla, lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu 

ríkisins í héraði (Eftirlit með lögreglu, lögregluráð o.fl.)). Lagabreyting sem þessi gefur 

tækifæri til að styrkja samvinnu milli stofnana og til fyllingar á barnaverndarlögum sem og 

lögum um persónuverndarmálefni.  
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2 Lögreglan 

2.1 Hlutverk lögreglu 

Hlutverk lögreglu er skilgreint í 1. gr. lögreglulaga en þar segir að hlutverk lögreglu sé að gæta 

almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja réttaröryggi borgaranna og 

vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta starfsemi, að stemma stigu við 

afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna og ríkisins, að vinna að 

uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við það sem mælt 

er fyrir um í lögum um meðferð sakamála eða öðrum lögum (lögreglulög nr. 90/1996).   

Það er þó einnig hlutverk lögreglu að þjóna samfélaginu af heiðarleika, hlutlægni, réttsýni, 

nærgætni, trúmennsku, þagmælsku og þekkingu og virða það að allir eru jafnir fyrir lögum 

(Ríkislögreglustjóri, 2018). Það er nefnilega svo að „lögreglan er sú starfstétt sem alloft kemur 

að viðkvæmustu og erfiðustu málum sem upp koma í lífi fólks, því geta viðbrögð þeirra skipt 

sköpun“ eins og Sigríður Marteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg, tók fram í samtali 

3. febrúar sl. Sigríður starfaði hjá Kvennaathvarfinu fyrir 25 árum og sagði hún reynslu sína af 

samskiptum við lögregluna alveg einstaka, hvernig lögreglan bar af í framkomu og 

fordómaleysi og „hvernig þeir (það voru þá nánast undantekningarlaust karlmenn) sýndu 

börnum og konum hlýju, nærgætni og virðingu (Sigríður Marteinsdóttir, munnleg heimild, 3. 

febrúar, 2021).  

Til eru verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála sem 

ríkislögreglustjóri gaf út árið 2018 og lögreglan starfar eftir þegar um heimilisofbeldi er að 

ræða. Þegar lögregla fer á vettvang þar sem útkall vegna heimilisofbeldis er, skal hafa samband 

við rannsóknarlögreglumann og/eða fulltrúa og upplýsa þá um stöðu mála (Ríkislögreglustjóri, 

2018). Það er hlutverk lögreglu á vettvangi að meta hvort um brot sé að ræða, sbr. 3. gr. 

verklagsreglna um heimilisofbeldi, eða hvort hætta sé á því að brot verði framið. Séu börn á 

vettvangi skal óska eftir starfsmanni frá barnavernd á staðinn strax ásamt starfsmanni 

félagsþjónustu en ef börn eru skráð til heimilis á vettvangi en eru ekki á staðnum er tilkynning 

send til barnaverndar. Hins vegar ef engin börn eru skráð á heimilið skal óska eftir samþykki 

árásaþola fyrir því að kalla til starfsmann félagsþjónustu (Ríkislögreglustjóri, 2018). Lögreglu 

ber að kalla til löggildan túlk ef árásaþoli eða hinn brotlegi skilur ekki íslensku nægilega vel en 

hægt er að notast við símatúlkun ef ekki er hægt að fá túlk á staðinn. Þá skal upplýsa árásaþola, 
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ef hann er erlendur, að þótt hjúskap eða sambúð sé slitið þá útilokar það ekki að hann geti áfram 

fengið dvalarleyfi ef hann eða börn hans hafa sætt misnotkun eða öðru ofbeldi, sbr. b-lið 9. mgr. 

70. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 (Ríkislögreglustjóri, 2018). Samkvæmt 7. gr. fyrrnefndra 

verklagsreglna skal lögregla lýsa vettvangi eins vel og hægt er í frumskýrslu ásamt lýsingu á 

andlegu ástandi þeirra sem eiga hlut að máli. Einnig þurfa lögreglumenn að ljósmynda ummerki 

á vettvangi og áverka á bæði brotaþola og hinum brotlega ef áverkar eru til staðar. Mikilvægt 

er að skrá frásögn þolanda strax og helst taka upp frásögnina á þann búnað sem lögreglumenn 

hafa með sér hverju sinni en einnig að fá frásögnina undirritaða sé þess kostur. Ef árásaþoli 

leitar á heilbrigðisstofnun skal afla heimildar hjá árásarþola með undirskrift til að lögregla geti 

óskað eftir læknisvottorði (Ríkislögreglustjóri, 2018). Lögreglan hefur það hlutverk að útvega 

árásarþola réttargæslumann óski hann þess en við vissar aðstæður er lögreglu heimilt að tilnefna 

árásarþola réttargæslumann þó hann hafi ekki óskað þess. Einnig tilnefnir lögreglan verjanda 

fyrir hinn brotlega, kynnir honum tilefni afskipta og skýrslutöku en einnig þarf að kynna honum 

ákvæði laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Þá kemur sérstaklega fram að lögreglu 

ber að auðsýna meintum geranda fyllstu tillitssemi og kynna fyrir honum úrræði sem eru í boði 

á borð við vímuefnameðferðir, sálfræðimeðferðir og annað sem kann að eiga við hverju sinni 

(Ríkislögreglustjóri, 2018). 

Loks skal lögregla upplýsa bæði brotamann og árásarþola að lögreglan geti haldið 

áfram rannsókn máls ef vísbendingar eru um brot þrátt fyrir að árásarþoli kæri ekki, afturkalli 

kæru eða vilji jafnvel ekki aðstoða við rannsóknina. Það er þó í höndum lögreglu að reyna eftir 

fremsta megni að tryggja öryggi þolanda til að mynda með því að bjóðast til að aðstoða hann í 

athvarf eða á annað heimili sem stendur til boða (Ríkislögreglustjóri, 2018). Þá má þess geta að 

þó árásarþoli dragi kæru til baka þarf það ekki að hafa áhrif á framvindu máls hjá lögreglu eða 

ákæruvaldi. Dæmi um slíkt má nefna Hrd. 16. desember 2014 í máli nr. 806/2014 en þar var 

kröfu ákærða um að gefa ekki út ákæru hafnað og ákærði dæmdur fyrir líkamsárás gegn 

þáverandi unnustu sinni en hann áfrýjaði dómnum til Hæstaréttar. Sækjandi málsins hafnaði 

því að fella málið niður og byggði á því að það væri mat ákæruvalds, að lokinni rannsókn á 

málinu að skilyrði væru til útgáfu kæru samkvæmt 145. gr. laga nr. 88/2008 þar sem 

almannahagsmunir krefðust þess sbr. 2. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga (nr. 19/1940) og 

eðli málsins samkvæmt sætir sú ákvörðun ekki endurskoðun dómstóla.  

Einnig kom fram hjá sækjanda að það væri talið að ákærði hefði haft áhrif á brotaþola 

með óeðlilegum hætti sem olli því að brotaþoli dró kæruna til baka og kvaðst ekki ætla að mæta 

fyrir dóm vegna málsins. Niðurstaða Hæstaréttar varð sú að vísa kærunni frá þar sem hún 
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uppfyllti ekki áskilnað sakamálalaga og því ekki tekin efnisleg afstaða til ágreiningsins en dæmi 

þetta sýnir hve mikilvægt það er að ákæruvaldið geti farið áfram með mál sem þessi, þar sem 

brotaþoli er hugsanlega ekki í aðstöðu til þess sjálfur. Samskonar mál er Hrd. 21. september 

2017 í máli nr. 516/2016 (heimilisofbeldi) en þar var X sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 217. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 fyrir að hafa slegið A ítrekað með krepptum hnefa í 

andlit, bak og brjóstkassa. Litið var til refsimildunar þar sem ákærði hafði ekki áður gerst sekur 

um refsivert brot en á sama tíma horft til refsiþyngingar þar sem brotið beindist að eiginkonu 

hans sbr. 3. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga (nr. 19/1940). Ákærði krafðist þess að málið 

yrði fellt niður eða til vara vísað frá dómi þar sem ekki lá fyrir kæra frá brotaþola en líkt og í 

fyrrnefndu máli var útgáfa kæru framkvæmd samkvæmt 145. gr. laga nr. 88/2008 þar sem 

almannahagsmunir krefjast þess sbr. 2. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga (nr. 19/1940).  

Eðli málsins samkvæmt sætir sú ákvörðun ekki endurskoðun dómstóla og því var kröfu ákærða 

um niðurfellingu eða frávísun, hafnað.  

Með hliðsjón af þessu má einnig minnast á að þegar eignaspjöll, sbr. 257. gr. 

almennra hegningarlaga (nr. 19/1940), eða húsbrot, sbr. 231. gr. sömu laga, er hluti af 

heimilisofbeldismáli verður mál ekki höfðað nema sá sem misgert er við krefjist þess, sbr. 4. 

mgr. 257. gr. og a-lið 2. tölul. 242. gr. almennra hegningarlaga. Brotaþoli getur lagt fram kæru 

vegna heimilisofbeldis þar sem brot gegn ákvæðum 257. gr. eða 231. gr. hegningarlaga var 

framið en ef brotaþoli er ekki reiðubúinn að krefjast málsóknar á hendur hinum brotlega er ekki 

höfðað mál. Það má því velta því upp hvort ekki sé þörf á að breyta lögunum eða setja inn nýja 

málsgrein þar sem fram kemur að eignaspjöll og/eða húsbrot sem er hluti af 

heimilisofbeldismáli verði ekki háð málsókn þess sem misgert er við.  

 

2.2 Áhættumat  

Fram kemur í 10. gr. verklagsreglna ríkislögreglustjóra (2018) að gera skuli áhættumat þegar 

um er að ræða ofbeldi í nánum samböndum. Lögregluyfirvöld fylla því út gátlista við 

skýrslutöku af árásarþola ef um ofbeldi í nánum samböndum er að ræða og er það stuttur listi 

sem dregur saman það helsta sem skoðað er í B-SAFER-áhættumati en einnig getur komið til 

þess að fyllt sé út fullt B-SAFER-áhættumat. B-SAFER-áhættumatið var hannað út frá SARA-

eyðublaðinu en SARA er matstækni til að meta tuttugu áhættuþætti út frá afbrotasögu, 

félagslegri virkni og andlegri heilsu. Matið á bak við SARA-eyðublaðið þótti ekki henta fyrir 

lögreglu þar sem vinnan við að fylla það út gat krafist mikils tíma og þekkingar á geðkvillum. 
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Það varð því til þess að B-SAFER var hannað fyrir lögregluna með það að markmiði að 

lögreglan gæti metið hættuna í nánum samböndum á mun skemmri tíma (Government of 

Canada- Department of Justice, 2005). Áhættumatstækið sem í þessu tilfelli er B-SAFER var 

hannað til að skoða hvort aðilar hafi slitið samvistum, hótunum sé beitt eða ofbeldi hafi átt sér 

stað og er þar spurt um allar birtingarmyndir ofbeldis, það er að segja líkamlegt, tilfinningalegt, 

fjárhagslegt, kynferðislegt eða andlegt. Einnig er spurt út í geðheilbrigði geranda og hugsanlega 

vímuefnanotkun ásamt því að spyrja út í afbrotasögu og eign á vopnum. Gátlistinn er notaður 

af rannsóknarlögreglumönnum til að meta 15 áhættuþætti sem skiptist í þrennt, fyrstu fimm 

þættirnir eru til að kanna fyrri ofbeldisverknaði geranda, hótanir eða brot á dómi. Næstu fimm 

atriði snúa að félagsstöðu geranda, atvinnustöðu síðustu 12 mánuði, vímuefnanotkun og 

andlegri heilsu. Síðustu fimm þættirnir eru hannaðir til að meta stöðu árásarþolans, til að mynda 

hvort um tungumálaörðuleika sé að ræða svo árásarþoli leiti sér ekki aðstoðar, erfið félagsleg 

staða árásarþolans eða gríðarlega mikil hræðsla við geranda (Dormond, K., 2014). Þá er 

árásarþoli spurður hvort barnavernd eða félagsþjónusta hafi verið inn í málum fjölskyldunnar 

áður en einnig hvort börn hafi sjálf orðið vitni að ofbeldi og/eða orðið fyrir ofbeldi eða 

misnotkun (Dormond, K., 2014). 

Samkvæmt verklagsreglum ríkislögreglustjóra skal ekki nota áhættumatið til að meta 

hættuna á ofbeldi gegn börnum, vanrækslu eða kynferðislegu ofbeldi sem ekki á sér stað innan 

náins sambands né að meta hættuna á afbrotum sem ekki eru tengd ofbeldi. Megin ástæðan fyrir 

þessu er að áhættumatið er hannað til að skima fyrir ofbeldi af hendi maka eða fyrrum maka og 

meta líkurnar á frekari ofbeldi af hendi hins brotlega sem og hvort lífshættuleg ógn stafi af 

honum (Canales, Donaldo & Macaulay, Alex & Mcdougall, Ainslie & Wei, Ran & Campbell, 

Mary, 2013). Ef grunur er um að barn sé þolandi heimilisofbeldis, hvort sem um er að ræða 

beint eða óbeint ofbeldi, skal tryggja öryggi barnsins í samvinnu við barnavernd 

(Ríkislögreglustjóri, 2018).  

Í bókinni International Handbook of Threat Assessment kemur fram að margir 

lögreglumenn sem starfa við almenna löggæslu og eru fyrstir á vettvang heimilisofbeldis noti 

B-SAFER-áhættumatið til þess að meta ástandið og hver séu viðeigandi næstu skref í málinu. 

Áhættumatið gerir lögreglumönnum kleift að meta aðstæður þrátt fyrir að vera ekki sérstaklega 

þjálfaðir í heimilisofbeldismálum og þó þeir séu oft með takmarkaðan tíma fyrir hvert útkall 

(Dormond, K., 2014). Tilfinning lögreglumanna og þá sérstaklega þeirra sem starfa í 

rannsóknardeild hér á landi er sú að gátlistinn þjóni ekki tilgangi. Gátlistinn sé fylltur út við 

skýrslutöku af árásarþola og fylgi málinu í kerfum lögreglu en rannsóknarlögreglumennirnir 
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styðjist ekki  við matið og hafi ekki vitneskju um að stuðst sé við það þegar málið er á síðari 

stigum, til að mynda hjá ákæruvaldi (Lögreglumenn, munnleg heimild, 2021). Höfundur átti 

samtal við Guðrúnu Sesselju Baldursdóttur hjá ríkislögreglustjóra sem sagði „að verið sé að 

vinna að gerð fræðslumyndbanda um gátlistann og áhættumatið sem verða kynnt fyrir 

lögreglumönnum á komandi mánuðum. Með fræðslumyndböndunum er vonast til þess að 

lögreglumenn fái betri tilfinningu fyrir þessum tólum og tilganginum með þeim“ (Guðrún 

Sesselja Baldursdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2021). Meginhlutverk gátlistans er að 

forgangsraða hvort mál þurfa að fara í heilt B-SAFER-áhættumat hjá sérfræðingi sem starfar 

hjá lögreglunni en slíkt áhættumat er mun viðameira en gátlistinn og getur slíkt áhættumat haft 

áhrif á til hvaða ráðstafana er gripið í málinu.  

 

2.3 Nálgunarbann og brottvísun af heimili  

 

Lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 hafa að markmiði að styrkja stöðu 

þolenda afbrota, sem og innleiðingu á hinni svonefndu austurrísku leið, þ.e. að grípa til aðgerða 

til að útrýma kynbundnu ofbeldi þannig að ofbeldismenn yrðu fjarlægðir af heimilum sínum 

(þingskjal 1225/2010-2011. Frumvarp til laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili). 

Austurríska leiðin er jafnan nefnd því nafni þar sem hún „sækir fyrirmynd sína til laga sem tóku 

gildi í Austurríki 1. maí 1997. Úrræðið hefur jafnframt verið tekið upp í löggjöf annarra 

Evrópulanda, þar á meðal Norðurlandanna“ (þingskjal 1225/2010-2011. Frumvarp til laga um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili).  

Nálgunarbann er skilgreint í 1. gr. laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili en 

með nálgunarbanni „er átt við þau tilvik þegar manni er bannað að koma á tiltekinn stað eða 

svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig með öðru móti í samband við annan mann“ (lög 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011). Brottvísun á síðan „við þau tilvik þegar 

manni er vísað brott af heimili sínu eða dvalarstað og honum bannað að koma þangað aftur í 

tiltekinn tíma“ (lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011). Brotamanni í 

heimilisofbeldismálum getur verið gert að sæta brottvísun eða nálgunarbanni samkvæmt 3. 

grein sömu laga en þar segir: „sá maður sem misgert er við, brotaþoli, fjölskylda hans eða annar 

honum nákominn getur borið fram beiðni til lögreglu um að maður, sakborningur, sem brotið 

hefur gegn honum eða raskað friði hans á annan hátt, sæti nálgunarbanni og/eða brottvísun af 

heimili“ (lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011). Þá skal þess getið að 
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lögráðamaður brotaþola, félagsþjónusta og barnavernd hafa sömu heimild til að leggja fram 

kröfu um brottvísun og/eða nálgunarbann. Fram kemur í 37. gr. barnaverndarlaga að ef 

barnavernd telur barn í háska eða heilsu eða lífi barns sé stefnt í hættu vegna háttsemi eða 

framferði t.d. með ofbeldi, ógnunum, hótunum eða vímuefnaneyslu getur nefndin krafist 

nálgunarbanns fyrir dómi (barnaverndarlög nr. 80/2002). Þá skal þess einnig getið að 

lögreglustjóri getur, að eigin frumkvæði, tekið mál til meðferðar ef hann telur ástæðu til (lög 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011).  

 

 

2.4 Eftirfylgni lögreglu  

Eftirfylgni lögreglu skal fara fram svo fljótt sem auðið er og helst innan 10 daga frá því atvik 

átti sér stað. Eftirfylgnin getur verið framkvæmd með símtali eða heimsókn en þó skal 

eftirfylgnin ávallt vera heimsókn ef grunur er um að brotaþoli sé í hættu. Eftirfylgnin er í 

höndum þess sem er ábyrgur fyrir málinu hjá lögreglu og er það yfirleitt sá 

rannsóknarlögreglumaður sem kom að málinu í upphafi en það skal vinna eftirfylgni í samvinnu 

við félagsþjónustu/barnavernd ef starfsmaður frá þeim kom að málinu (Ríkislögreglustjóri, 

2018).   

Markmið með eftirfylgni lögreglu er að athuga hvort það eru vísbendingar um að 

ofbeldi sé enn viðgangandi, hvernig ástandið er á heimilinu, kanna hvort árásarþoli hafi annars 

konar áverka en við fyrstu afskipti og ef svo er skal ljósmynda þá (Ríkislögreglustjóri, 2018). 

Fram kemur í verklagsreglum ríkislögreglustjóra (2018) að viðeigandi eftirfylgni sé metin í 

hverju máli fyrir sig út frá aðstæðum og niðurstöðum gátlista. Það virðist því velta á framburði 

brotaþola og/eða alvarleika atviks í umrætt skipti hvernig eftirfylgni verður framkvæmd, til að 

mynda hvort hringt verði í viðkomandi eða farið í heimsókn. Það má því velta upp því álitaefni 

hvort slíkt mat sé fullnægjandi varðandi eftirfylgni þar sem eitt atvik segir ekki endilega alla 

söguna né hvað brotaþoli kýs að tjá sig um í umrætt skipti.  

Þá má koma inn á að eftirfylgni tekst ekki í öllum tilfellum og að sögn 

rannsóknarlögreglumanna getur tekið langan tíma að ljúka eftirfylgni þar sem ekki er svarað 

þegar lögreglan hringir (lögreglumenn, munnleg heimild, febrúar 2021). Það að svara ekki 

lögreglu þegar hringt er vegna eftirfylgni getur hugsanlega verið hluti af ofbeldishringnum, það 

er að segja að lögreglan er að hafa samband þegar „hveitibrauðsdagarnir“ standa yfir sem veldur 

því að viðkomandi vill hugsanlega ekki svara lögreglunni og rugga bátnum.  
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Eftirfylgni hefur þó almennt reynst vel og eru þolendur almennt jákvæðir gagnvart slíkum 

heimsóknum þó þær virðist því miður ekki alltaf eiga sér stað. Einn þolandi tók sérstaklega 

fram í samantekt á verkefninu Saman gegn ofbeldi að „það væri enn ekki orðið of seint að fylgja 

þessu eftir, því þetta skiptir allt máli“ (Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir og 

Rannveig Sigurvinsdóttir, 2016), sem sýnir okkur enn frekar mikilvægi þess að hafa góða 

eftirfylgni.  
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3 Stofnanir sveitarfélaga 

3.1 Barnavernd og félagsþjónusta  

Samvinna í heimilisofbeldismálum getur skipt miklu máli og haft áhrif á samræmt verklag 

ásamt aukinni þekkingarmiðlun í málaflokknum en það kemur til að mynda fram í 11. og 12. 

grein lögreglulaga (nr. 90/1996) að lögregla eigi að hafa gagnkvæmt samstarf við aðrar 

stofnanir. Samvinna lögreglu, sveitafélaga og heilbrigðisstofnana myndar tengslanet sem er 

einkar mikilvægt í baráttunni gegn ofbeldi í nánum samböndum þó auðvitað séu fleiri stofnanir 

sem koma að slíkum málum og skipta ekki síður máli (Jafnréttisstofa, 2019). Umrætt tengslanet 

er víðamikið og tengir saman margar mismunandi stofnanir sem þó vinna allar saman í 

baráttunni gegn ofbeldi eins og sjá má á eftirfarandi mynd frá Jafnréttisstofu. Þóra Kemp, 

deildarstjóri almennrar ráðgjafar hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar, lagði mikla áherslu á að 

til þess að stofnanir sem heild nái sem mestum árangri gegn heimilisofbeldi þurfi samstarf allra 

að ganga vel og samtöl samstarfsaðila að eiga sér reglulega stað því með því móti er hægt að 

koma í veg fyrir ítrekanir á að verkferill sé ekki virkjaður eða að misbrestur sé á að unnið sé 

eftir verklagi (Þóra Kemp, munnleg heimild, 26. apríl 2021).  

Mynd 1 – Samvinna í heimilisofbeldismálum. Byggjum brýr brjótum múra. Jafnréttisstofa.  
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Fram kemur í 25. gr. mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna að „mæðrum og börnum 

ber sérstök vernd og aðstoð. Öll börn, hvort sem þau eru fædd innan eða utan hjónabands, skulu 

njóta sömu félagslegu verndar“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1948). Starf barnaverndar er að tryggja 

að þau börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu fá 

viðeigandi stuðning en einnig rekur barnavernd heimili fyrir börn, sér um fósturráðstafanir 

hvort sem það eru tímabundnar, varanleg eða styrkt úrræði ásamt því að veita stuðning og 

ráðgjöf inn á heimilum (Reykjavíkurborg-velferðarsvið, e.d.).  

Barnavernd og félagsþjónusta heyra undir velferðarsvið og má segja að starf þeirra 

skarist nokkuð. Barnaverndarnefnd starfar samkvæmt 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 

er hlutverk barnaverndarnefnda skilgreint í 12. gr. barnaverndarlaga en þar segir meðal annars 

að hlutverk þeirra sé að „kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna og meta sem fyrst 

þarfir þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eða eigi í 

alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Barnaverndanefndir skulu beita þeim úrræðum sem best 

eiga við hverju sinni“ (Reykjavíkurborg-velferðarsvið, e.d.).  

 

Félagsþjónusta á vegum sveitarfélaga starfar eftir lögum nr. 40/1991 og er markmið hennar að 

tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Það 

er gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, tryggja þroskavænleg 

uppeldisskilyrði barna og ungmenna, veita aðstoð svo einstaklingar geti búið sem lengst í 

heimahúsum og stundað atvinnu ásamt því að koma í veg fyrir félagsleg vandamál (lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, 40/1991). Þjónustumiðstöðvar veita stuðning, ráðgjöf og þjónustu 

við bæði einstaklinga og fjölskyldur, sálfræðiþjónustu í leikskólum sem og grunnskólum og 

sinna forvörnum og félagsauð. Einnig sjá þjónustumiðstöðvar um fjárhagsaðstoð, sérstakan 

húsnæðisstuðning, heimaþjónustu, heimahjúkrun og margt fleira (Reykjavíkurborg-

velferðarsvið, e.d.). Markmið þjónustumiðstöðva „er að gera þjónustu aðgengilegri fyrir íbúa 

og efla þverfaglegt samstarf sérfræðinga í málefnum barna og fjölskyldna og auka þannig 

lífsgæðin í höfuðborginni“ (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.).  

 

3.2 Hlutverk barnaverndar  

Höfundur aflaði upplýsinga hjá Elísabetu Gunnarsdóttur, sem starfar hjá barnavernd 

Reykjavíkur, um aðkomu þeirra að málum þar sem börn búa við ofbeldi. Þegar lögreglan kemur 
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á vettvang vegna heimilisofbeldis og barn er á heimilinu þá hefur lögreglan samband við 

barnavernd sem sendir starfsmann á staðinn. Hlutverk barnaverndarstarfsmanns er að skoða 

heimilisaðstæður og heyra hvað það er sem átti sér stað. Stundum eru aðstæður þannig að taka 

þarf barnið út af heimilinu til að mynda ef merki er um neyslu eða annarskonar hættulegt 

umhverfi en hlutverk starfsmannsins er fyrst og fremst að tala við barnið og veita því áfallahjálp. 

Samtalið sem á sér stað við barnið ræðst af aldri og þroska en reynt er að afla upplýsinga um 

líðan barnsins, hvað barnið sá og kanna hvort grunur vakni um ofbeldi gagnvart barninu. 

Mikilvægt sé að hafa í huga að ef barnið er af erlendum uppruna og talar ekki íslensku skuli 

kalla til túlk svo hægt sé að ræða við barnið. Innan 48 klukkustunda frá útkalli er barninu boðið 

sálfræðiviðtal á vegum barnaverndar en haft er samband við foreldri og er það því í höndum 

foreldra að ákveða hvort barnið fái slíkt viðtal en reynslan er þó sú að flestir foreldrar þiggja 

það. Yfirleitt er um einn til þrjá viðtalstíma að ræða hjá sálfræðingi þar sem hann metur hvort 

þörf sé á frekari inngripum en slíkt er ákveðið á fundi hjá starfsmönnum barnaverndar. Þá má 

þess geta að hingað til hafa þessi viðtöl aðeins verið í boði ef um útkall lögreglu er að ræða 

vegna átaksins Saman gegn ofbeldi, en verið er að innleiða verkalag hjá barnavernd sem kveður 

á um að ef tilkynnt er um ofbeldi gegn barni til barnaverndar sé því barni boðið viðtal hjá 

sálfræðingi barnaverndar þó ekki sé um að ræða mál hjá lögreglu. Hlutverki barnaverndar líkur 

yfirleitt við sálfræðitímana og fær viðeigandi þjónustumiðstöð málið á sitt borð. Það er 

félagsþjónustan sem sér um eftirfylgni og að sjá árásaþola, brotamanni og barni fyrir viðeigandi 

þjónustu. Undantekningar á því að málið liggi alfarið hjá félagsþjónustunni er ef um er að ræða 

mjög alvarlegt ofbeldi gagnvart barni eða ef þjónusta félagsmiðstöðvar ber ekki árangur þá er 

barnavernd að einhverju leyti með málið á sínu borði (Elísabet Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 

8. febrúar 2021).  

 

3.3 Hlutverk félagsþjónustu   

Ef barn er á heimilinu skal ávallt kalla til starfsmann félagsþjónustu samhliða barnavernd en ef 

ekki er barn á heimilinu er það háð samþykki brotaþola hvort kallað sé eftir félagsþjónustu. 

Starfsmaður félagsþjónustu kannar ástand á heimilinu og aðstoðar árásarþola að leita til læknis 

sé þess þörf og fá þar áverkavottorð. Þá er einnig mikilvægt fyrir starfsmann félagsþjónustu að 

meta hvort árásarþoli sé í hættu og aðstoða ef þörf er á að færa árásarþola af heimilinu, hvort 

sem það er í Kvennaathvarfið, gistiheimili eða fara til aðstandenda en almennt greiðir árásarþoli 

sjálfur fyrir alla þjónustu sem hann þarf að sækja sér. Starfsmaður félagsþjónustu getur farið 
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fram á nálgunarbann á geranda og ef til þess kemur að brotamanni sé brottvísað af heimilinu 

skal félagsþjónustan aðstoða hann við að finna samastað hvort sem það er á gistiheimili eða hjá 

aðstandendum. Einnig aðstoðar starfsmaðurinn árásarþola og jafnvel brotamann að sækja um 

þau úrræði sem eru í boði og má þar nefna Bjarkarhlið, Stígamót, Heimilisfrið, viðeigandi 

vímuefnameðferðir eða annað sem viðkomandi þarf á að halda og jafnvel óskar eftir. Það er því 

hlutverk starfsmanns félagsþjónustu að vera þeim innan handar sem eiga hlut að máli með 

stuðning og ráðgjöf en einnig ráðleggur starfsmaðurinn árásarþola að hafa samband við 

einhvern nákominn til að fá þeirra stuðning (Reykjavíkurborg, 2020). 

Barnavernd sér um börnin á vettvangi útkalls og býður þeim til að mynda 

sálfræðiviðtal eins og starfsmaður barnaverndar kom inn á en málið er síðan sent til viðeigandi 

þjónustumiðstöðvar þar sem barninu er hugsanlega boðið úrræði á borð við 

sjálfstyrkingarnámskeið eða kvíðanámskeið hjá þjónustumiðstöð. Einnig gæti barnið fengið 

tilvísun í úrræði sem eru ekki í boði hjá þjónustumiðstöðvum en úrræði þjónustumiðstöðva eru 

af skornum skammti og önnur úrræði, þá yfirleitt hjá einkaaðilum eru oftar en ekki mjög dýr. 

Það er því mat félagsráðgjafa sem rætt var við að þörf sé á fleiri úrræðum sem hægt væri að 

vísa börnum á hjá Reykjavíkurborg (Þóra Björg Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 4. mars, 

2021). Ef litið er á tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins um réttindi barna segir þar að „öryggi 

barnsins ætti að vera helsta forgangsmál í allri félagsþjónustu. Börn skal verja gegn skaða með 

skilvirku og skjótu inngripi í aðstæður þar sem áhætta er mikil og samhliða skal forðast að gera 

barnið að þolanda á nýjan leik“ (Velferðarráðuneytið, 2015). Velta má upp því álitaefni hvort 

börnin séu raunverulega helsta forgangsmálið ef skortur er á viðeigandi úrræðum fyrir börnin 

og jafnvel ekki nægilega snemma gripið inn í hjá sumum þeirra. Það kann að vera að valkvætt 

sálfræðiviðtal höfði ekki til barnsins eða foreldra þess en ef fleiri og fjölbreyttari úrræði væru í 

boði kann að vera að barnið finni eitthvað sem höfðar til þess. 

 

3.4 Eftirfylgni félagsþjónustu   

Barnavernd sinnir ekki eftirfylgni sem slíkri heldur er það í höndum félagsþjónustunnar nema 

sérstaklega liggi á og má þar nefna stórvægilegt ofbeldi gegn barni eða ef inngrip 

félagsþjónustunnar hafa ekki skilað árangri (Elísabet Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 8. 

febrúar 2021). Eftirfylgni félagsþjónustu gengur út á að vera til staðar fyrir árásarþola, veita 

stuðning, ráðgjöf og jafnvel vera til staðar í skýrslutökum. Starfsmaður sem mætir í útkall ræðir 
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við meintan geranda í lok útkalls eða daginn eftir ef viðkomandi samþykkir slíka þjónustu. 

Samtal við meintan geranda gengur út á félagslega ráðgjöf og fá upplýsingar um stöðu mála frá 

hlið viðkomandi. Einnig skal sá starfsmaður sem mætir í útkall hafa samband við árásarþola 

daginn eftir atvik eða að minnsta kosti innan fjögurra virkra daga. Tilgangur samtalsins við 

árásarþola er að veita stuðning og kanna hvort ofbeldið sé viðvarandi eða hvort einhverjar 

breytingar eru á aðstæðum. Þá skal starfsmaðurinn fara á heimili árásarþola innan við viku frá 

útkalli en það er á ábyrgð starfsmanns hjá félagsþjónustu að hafa samband við lögreglu og finna 

tíma fyrir eftirfylgniheimsókn. Að þessu loknu sendir starfsmaður félagsþjónustu málið áfram 

til þeirrar þjónustumiðstöðvar sem heyrir undir lögheimili árásarþola eða á viðeigandi 

starfsmann sé mál nú þegar til vinnslu á nafni árásarþola (Reykjavíkurborg, 2020).  
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4 Skóla og frístundastofnanir 

4.1 Leikskóli, grunnskóli og frístund  

Á Íslandi eiga öll börn rétt á að búa við öryggi óháð menningarlegum bakgrunni. Kennari ætti 

alltaf að hafa velferð barnsins í fyrirrúmi og láta viðeigandi aðila vita af grunsemdum sínum, 

jafnvel þótt foreldrar gætu litið á slíkt sem afskiptasemi því líf og heilsa barnsins gæti verið í 

húfi (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). Þá skal nefna að samkvæmt 

17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 hvílir rík tilkynningaskylda á þeim sem hafa afskipti af 

málum barna vegna stöðu sinnar og starfa en má þar nefna sérstaklega skólastjóra, kennara, 

dagmæður og námsráðgjafa þó þessi upptalning sé ekki tæmandi. Fram kemur í 16. gr. 

barnaverndarlaga að skylda hvílir á öllum að tilkynna til barnaverndarnefndar „ef þeir hafa 

ástæðu til að ætla að barn: a. búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, b. verði fyrir ofbeldi eða 

annarri vanvirðandi háttsemi eða c. stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu“ 

(barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Það sem starfsmenn leik-, grunn- og framhaldsskóla þurfa að tilkynna er meðal 

annars vanræksla þar sem barn fær ekki þá umönnun og aðbúnað sem það þarf, andlegt ofbeldi 

með sífelldu neikvæðu viðhorfi og neikvæðum tilfinningum, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt 

ofbeldi. Einnig er tilkynnt um áhættuhegðun, þegar barn hegðar sér á einhvern hátt sem hefur 

skaðað eða er líklegt til að skaða heilsu þess og þroska. Lista yfir atriði sem skal tilkynna er að 

finna í verklagsreglum um tilkynningaskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndaryfirvalda en hafa ber í huga að listinn er ekki tæmandi og það skal tilkynna þó 

aðeins sé um grun að ræða en ekki staðfestar sannanir (Barnaverndarstofa, e.d.).   

Verndandi þáttur gegn heimilisofbeldi getur verið fullorðinn einstaklingur sem barnið á 

í reglulegum samskiptum við og tengist en þar má nefna kennara og íþróttaþjálfara. Stundum 

er skólinn eini griðastaður barns og kennarinn eini fullorðni einstaklingurinn fyrir utan heimilið 

sem barnið er í reglulegum samskiptum við sem setur kennarann í betri stöðu en flesta aðra til 

að greina vísbendingar um vanlíðan nemenda (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín 

Christiansen, 2014). Það er því mikilvægt að kennarar og annað starfsfólk vinni sér inn traust 
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barna og að börnin viti að þau geti leitað til þeirra. Erlendar rannsóknir til margra ára hafa sýnt 

að börn vita um heimilisofbeldi og þau kvarta yfir því að þekking þeirra og reynsla sé 

sniðgengin. Ábyrgð skóla varðandi forvarnir og úrræði er að skapa öruggt umhverfi, stuðla að 

vellíðan og heilbrigði nemenda, efla jafnrétti og mannréttindi, sýna nemendum umhyggju og 

setja öll mál í viðeigandi farveg (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014).  

 

4.2 Óviðeigandi hegðun starfsmanns gagnvart barni  

Staðreyndin er sú að ofbeldi getur komið úr öllum áttum. Á sama tíma og brýnt er fyrir skóla 

og frístundir að hafa vinnureglur varðandi ofbeldi sem börn kunna að verða fyrir utan skólatíma 

þá þarf að hafa í huga að starfsmenn innan þeirra stofnana geta einnig beitt börn ofbeldi. Ofbeldi 

af hendi starfsmanna skóla og frístundar er ekki skilgreint sem heimilisofbeldi en mikilvægt er 

að vera vakandi fyrir hverskyns ofbeldi sem börn kunna að verða fyrir. Skilgreiningu er að finna 

í 35. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 hvernig bregðast skuli við ef barnaverndarnefnd berst 

ábending um ábótavant atferli manns sem hefur samskipti við börn starfs síns vegna. Ef slík 

ábending berst barnaverndarnefnd er upphaf könnunar og niðurstöður hennar tilkynntar til 

starfsmanns sem og vinnuveitanda hans ásamt tillögum til úrbóta (baraverndarlög nr. 80/2002).  

Ef grunur er um óviðeigandi framkomu starfsmanns gagnvart nemenda fundar 

stjórnandi með forsjáraðilum barnsins eins fljótt og hægt er og upplýsir þá um málið, í framhaldi 

af því er málið tilkynnt til barnaverndar og jafnvel önnur viðeigandi svið. Það er í höndum 

forsjáaðila barnsins að afla áverkavottorðs og forsjáraðilar geta einnig tilkynnt málið til 

barnaverndar sjálfir kjósi þeir það. Það er hlutverk stjórnanda starfsstaðar að afla upplýsinga 

hjá þeim sem tilkynnir um framkomuna fyrst, hinum brotlega og vitnum en allir sem rætt er við 

þurfa að skrifa undir atvikalýsingu. Stjórnandi ítrekar við samstarfsmenn að gæta trúnaðar og 

metur stjórnandi hvort málið haldi áfram en býður upp á ráðgjöf og stuðning í skólanum fyrir 

nemandann óháð því hvort málið haldi áfram (Reykjavíkurborg, 2021).  

 

Það segir þó einnig í verklagsreglum að ef grunur er um kynferðisbrot starfsmanns skuli atvikið 

hvorki rætt við barnið né starfsmann fyrr en starfsmenn barnaverndar hafi talað við barnið og 

metið stöðuna. Ef grunur er um kynferðisbrot starfsmanns skal viðkomandi ekki starfa með 

börnum á meðan mál er til rannsóknar (Reykjavíkurborg, 2021). Þá má þess getið að Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur gefið út fræðsluefni vegna barna í íþróttum en efnið 

snýr að mestu, ef ekki öllu leyti, að kynferðislegu ofbeldi í íþróttum. Fram kemur þó í 
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hegðunarviðmiðum þjálfara að þeir skuli beita sér gegn öllu ofbeldi, líkamlegu, kynferðislegu 

og andlegu (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Það virðist þó vera að fábreytni sé í 

þeirri fræðslu sem þjálfarar og annað starfsfólk íþróttamannvirkja fær en mikilvægt er að allir 

séu meðvitaðir um að ofbeldi er allskonar. Það má því varpa fram því álitaefni hvort ekki sé 

þörf á að auka fræðslu og verkferla vegna ofbeldis í íþróttum með aukinni áherslu á mismunandi 

birtingarmyndir ofbeldis þar sem börn geta vissulega orðið fyrir ofbeldi af hendi þjálfara líkt 

og af hendi starfsmanna skólastofnana.  
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5 Forvarnarverkefni  

5.1 Baráttan gegn ofbeldi 

Farið hefur verið af stað með ýmis forvarnarverkefni um heimilisofbeldi þar sem vakin hefur 

verið athygli á birtingarmyndum heimilisofbeldis, lögð áhersla á hvaða úrræði séu í boði og 

hvernig opna skuli umræðuna um heimilisofbeldi. Sem dæmi um slík verkefni má nefna 

verkefnin Opinskátt um ofbeldi, Byggjum brýr brjótum múra, Höldum glugganum opnum og 

Saman gegn ofbeldi. Þá er tilefni til að minnast á teiknimyndina Leyndarmálið sem sýnd er í 

öðrum bekk grunnskóla en tilgangur myndarinnar er að kenna börnum reglurnar um 

einkastaðina og að kynferðisofbeldi er ekki leyndarmál heldur þurfi að segja frá slíku 

(Barnaheill, e.d.). 

Verkefnið Opinskátt um ofbeldi hefur það að markmiði að börn fái aukna þekkingu 

á ofbeldi sem gerir þau vonandi færari um að ræða ofbeldið opinskátt og taka afstöðu gegn því. 

Verkefnið og efnið sem því fylgir er ætlað til notkunar fyrir starfsfólk í skóla og frístundarstarfi 

þegar rætt er um ofbeldi við börn og unglinga. Vonast er til þess að fræðslan og það að opna á 

umræðuna um ofbeldi gefi börnum vettvang til að ræða ofbeldi, ef þau verða fyrir slíku 

(Reykjavíkurborg, e.d.).  

Verkefnið Byggjum brýr Brjótum múra (2020) var samstarfsverkefni 

dómsmálaráðuneytis, velferðarráðuneytis, ríkislögreglustjóra, lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu, lögreglunnar á Norðurlandi eystra, lögreglunnar á Suðurnesjum, 

Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar. Verkefnið var nýtt til að miðla reynslu af aðferðum sem 

hafa skilað árangri í baráttunni gegn ofbeldi í nánum samböndum, mynda tengsl milli aðila, 

bjóða upp á fræðslu og standa að vitundarvakningu fyrir alla landsmenn. Vitundarvakningin 

bar meðal annars heitið Þú átt von og gekk út á að sýna þolendum ofbeldis að það er von á betra 

lífi og lögð áhersla á að draga fram reynslu bæði brotaþola og geranda til að komast út úr 

aðstæðunum með stuðningi fagfólks. Sett var af stað heimasíða fyrir Þú átt von þar sem mátti 

finna ýmsan fróðleik og myndefni varðandi heimilisofbeldi og voru úrræði og skilgreiningar 
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sett fram á þremur tungumálum. Einnig gerði Ríkisútvarpið fjögra þátta útvarpsþætti sem báru 

heitið Kverkatak og fjallaði um ofbeldi gegn konum (Jafnréttisstofa, e.d.).  

Að halda glugganum opnum var tilraunarverkefni lögreglustjórans á Suðurnesjum 

við félagsþjónustuna á Suðurnesjum árið 2013 þar sem markmiðið var að bæta fyrstu viðbrögð 

lögreglu, fækka ítrekunarbrotum, bæta tölfræðivinnslu, aðstoða þolendur og gerendur 

markvisst, nýta betur úrræði um nálgunarbann og brottvísun og að ná fleiri málum í gegnum 

réttarvörslukerfið (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2014).  

5.2 Saman gegn ofbeldi  

Saman gegn ofbeldi er síðan verkefni sem hófst 2015 og er samstarf lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar en Kvennaathvarfið og Heilsugæslan á 

höfuðborgarsvæðinu taka einnig þátt í verkefninu og gengur verkefnið út á samstarf stofnana í 

heimilisofbeldismálum. Samstarfið felst í betri þjónustu í heimilisofbeldismálum, breytingu á 

verklagi, þekkingarmiðlun og sérstakar aðgerðir vegna erlendra kvenna. Má einnig nefna 

bakvaktarþjónustu þjónustumiðstöðva velferðarsviðs og barnaverndar, stýrihóp sem heldur 

samráðsfundi, dreifingu upplýsingaefnis til almennings og aukin fræðsla fyrir 

lögreglunemendur. Í dag eru verkefnin Að halda glugganum opnum og Saman gegn ofbeldi enn 

í gildi og hafa þolendur „þakkað fyrir þá aðstoð sem þeim var veitt og borið um að hafa loks 

fengið þá aðstoð sem til þurfti til að rjúfa ofbeldissamband“ (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 

2016).  

Fram kom í lokaúttekt á verkefninu Saman gegn ofbeldi að lögreglumönnum þótti 

forvarnargildi verkefnisins mikilvægt ásamt því að inngrip geti bætt heimilisástandið og 

hugsanlega komið í veg fyrir að börnin á vettvangi lendi á rangri braut síðar meir. Það var hins 

vegar mat foreldra að það þyrfti að leggja meira í mál þar sem börn eru til staðar. Einnig ítrekuðu 

þolendur mikilvægi þess að staðið væri við gefin loforð um eftirfylgni sem og aðstoð frá 

félagsþjónustu því það skapi vantraust á kerfið ef svo er ekki. Tilraunaverkefni 

Barnaverndarstofu sem gekk út á hópmeðferð fyrir börn sem búið hafa við ofbeldi á heimili 

hófst árið 2011. Verkefnið fól í sér nýtt verklag þar sem einn starfsmaður á vegum 

Barnaverndarstofu fór í öll útköll og talaði við börnin þegar upp komu ofbeldismál til að fylgja 

þeim eftir með þjónustu og sálfræðilegri aðhlynningu fyrir börn. Bakvaktarstarfmaður fer hins 

vegar á staðinn samkvæmt núverandi fyrirkomulagi en barnið hittir hann ekkert aftur. Að þessu 

leyti væri heppilegt ef sálfræðingar gætu verið á bakvakt (Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Kristín I. 

Pálsdóttir og Rannveig Sigurvinsdóttir, 2016).   
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5.3 Rafræn ofbeldisgátt  

Loks skal minnast á aðgerðarteymi um ofbeldi sem Sigríður Björk Guðjónsdóttir 

ríkislögreglustjóri stýrir ásamt Eygló Harðardóttur en fyrsta skýrsla teymisins lagði til ýmsar 

tillögur fyrir baráttuna gegn ofbeldi. Til að mynda má nefna tillögu um að Barnahús yrði eflt 

og styrkt, að neyðarnúmerið 112 yrði þróað svo hægt væri að leita með heimilisofbeldi þangað, 

að aðgengi íbúa á landsbyggðinni að þjónustu vegna heimilisofbeldis yrði styrkt til að mynda 

með kvennaathvarfi á Akureyri og aukinn stuðningur og vernd við börn í viðkvæmri stöðu. 

Einnig kom fram að koma ætti á tilraunaverkefni sem felur í sér að efla og þróa samvinnu 

sýslumanna, lögreglu, félagsþjónustu og barnaverndar í málum er lúta að velferð og högum 

barna með sérstakri áherslu á vernd barna sem búa við eða hafa búið við ofbeldi á heimili 

(Stjórnarráð Íslands, 2020). Afrakstur teymisins er óumdeilanlegur þar sem meðal annars var 

opnað kvennaathvarf á Akureyri í ágúst 2020 (Kvennaathvarf, 2020) og stofnuð var rafræn 

heimilisofbeldisgátt í október 2020 sem sett var upp á vefsíðu Neyðarlínunnar. 

Heimilisofbeldisgáttin er einstaklega notendavæn og með auðvelt aðgengi að upplýsingum 

varðandi ofbeldi, velferð barna, birtingarmyndir ofbeldis, fræðslu fyrir börn og unglinga og 

ábendingar um hvaða úrræði eru í boði hér á landi. Þar að auki er hægt að setja sig í beint 

samband við neyðarvörð á vefsíðunni í gegnum netspjall sem getur auðveldað yngri 

kynslóðinni aðgang að aðstoð en einnig öðrum sem telja erindið ekki nógu stórvægilegt til að 

hringja í Neyðarlínuna. Sú vitundarvakning sem sett var af stað í kjölfarið af rafrænu 

heimilisofbeldisgáttinni hafði það markmið að hvetja fólk til að segja frá og hafa samband ef 

minnsti grunur um ofbeldi vaknar (Magnús H. Jónasson, 2020). Vitundarvakning þessi hefur 

vakið mikla athygli og virðist samfélagið meðvitaðra um heimilisofbeldi og hvað skal gera ef 

fólk verður fyrir heimilisofbeldi og/eða vitni að slíku ofbeldi.  





 

 37 

Samantekt 

Ljóst er að mikil vitundarvakning er í samfélaginu varðandi heimilisofbeldi og virðast sífellt 

fleiri vakandi fyrir slíku ofbeldi sem og óhræddari við að tilkynna um ofbeldi. Ef skoðuð er 

aukning á heimilisofbeldismálum í útgefinni tölfræði ríkislögreglustjóra (2021) má ætla að ekki 

sé aðeins um aukningu á málum að ræða heldur einnig fjölgun tilkynninga sem komu 

hugsanlega ekki áður fyrr til lögreglu. Margskonar verkferlar og verkefni hafa verið sett af stað 

til að vekja athygli á heimilisofbeldi ásamt því að bæta þá þjónustu og úrræði sem eru í boði 

fyrir alla aðila máls. Stofnanir vinna sífellt betur saman í baráttunni gegn ofbeldi þó alltaf sé 

hægt að gera betur. Eins og fyrr segir var það mat foreldra að leggja þyrfti meira í mál þar sem 

börn eru til staðar en einnig ítreka þolendur mikilvægi þess að stofnanir standi við loforð um 

eftirfylgni. Eftirfylgni félagsþjónustu fer fram innan fjögra virkra daga og eftirfylgni lögreglu 

innan tíu daga en þegar ofbeldishringurinn er skoðaður má sjá að enginn einn tímarammi gildir 

yfir hvenær ofbeldi mun eiga sér næst stað, í hverju sambandi, enda er slíkt nokkuð 

ófyrirsjáanlegt. Það eru því líkur á að þegar eftirfylgni fer fram sé lögregla og/eða starfsmaður 

félagsþjónustu að eiga samtal við brotaþola þegar „hveitibrauðsdagarnir“ standa yfir en á þeim 

tíma leikur yfirleitt allt í lyndi milli brotaþola og geranda. Það er því mögulega þörf á að 

eftirfylgni sé oftar en eitt skipti svo hægt sé að vera til staðar á réttum stað í ofbeldishringnum. 

Þá virðist vera þörf á að auka upplýsingaflæði varðandi gerendur svo hægt sé að vinna málin í 

hag allra sem eiga í hlut en skortur á upplýsingum um geranda getur gert stofnunum erfiðara 

fyrir að vinna málin á sem farsælastan hátt.  

Til þess að stofnanir sem heild nái sem mestum árangri gegn heimilisofbeldi þarf 

samstarf allra að ganga vel og samtöl samstarfsaðila að eiga sér reglulega stað en með því móti 

er hægt að koma í veg fyrir ítrekanir á að verkferlar séu ekki virkjaðir eða að misbrestur sé á að 

unnið sé eftir verklagi eins og Þóra Kemp, deildarstjóri ráðgjafarþjónustu Velferðarsviðs, kom 

inn á. Með hliðsjón af þessu má einnig nefna að auka mætti upplýsingaflæði milli þeirra sem 

koma að heimilisofbeldismálum þar sem það kemur fyrir að starfsmenn á vettvangi vita ekki 

almennilega hlutverk hverrar stofnunar, í framhaldi þegar vettvangur er yfirgefinn. Þar virðist 

til að mynda liggja sá misskilningur í loftinu að barnavernd sjái um allt sem tengist börnunum 
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þegar raunin er sú að félagsþjónustan fær það hlutverk eftir að vettvangsvinnu er lokið, með 

þeirri undantekningu að barnavernd gefur barninu kost á sálfræðiviðtali. Með því að hafa 

stofnanir meðvitaðar um hlutverk hverrar annarrar og að stofnanir hafi vitneskju um hvar málin 

lenda innan hverrar stofnunar getur það auðveldað samskipti þeirra sem vinna að málinu og 

hugsanlega gert val á úrræðum einfaldara.  

Þá virðist þurfa að fjölga úrræðum, sérstaklega fyrir börn eins og Þóra Björg 

Guðjónsdóttir félagsráðgjafi kom inn á, en þau úrræði sem þjónustumiðstöðvar hafa til boða 

eru af skornum skammti og önnur úrræði oftar en ekki of kostnaðarsöm. Margskonar 

forvarnarverkefni og tilraunarverkefni hafa farið af stað sem flest hafa skilað góðum árangri. 

Nýlega er einnig farið að leggja meiri áherslu á börn í heimilisofbeldismálum þar sem áhrif 

heimilisofbeldis á börn eru farin að koma betur í ljós. Það mætti því jafnvel leggja enn meiri 

áherslu á börnin þegar lögregla er kölluð á vettvang heimilisofbeldis. Dæmi um slíka áherslu 

gæti verið að skima markvisst fyrir því hvort börn hafa orðið vitni að ofbeldi eða orðið fyrir 

ofbeldi sjálf. Ef í ljós kemur að slíkt ofbeldi hefur átt sér stað í umrætt skipti eða grunur er um 

að slíkt sé viðvarandi, þyrfti að vera skýr verkferill sem færi um leið í gang, hvað varðar 

skýrslutökur af börnunum sem og að útvega nauðsynlega þjónustu fyrir börnin. Einstaklega 

mikilvægt er að hafa í huga að sakborningur í heimilisofbeldismáli getur verið lögráðamaður 

brotaþolans. Ráðlagt væri að setja sérstakt ákvæði í lög sem tekur á slíkum aðstæðum svo hægt 

sé að vernda barnið á sem farsælastan hátt sbr. 19. gr. barnasáttmálans.  

Mikilvægt er að halda öflugu forvarnarstarfi áfram og hafa greiðan aðgang að aukinni 

fræðslu er varðar heimilisofbeldi. Samhliða öflugu forvarnarstarfi mætti samræma verkferla 

þegar kemur að ofbeldi gegn börnum enda geta börn vissulega orðið fyrir hverskyns ofbeldi af 

hendi þjálfara, ekki bara kynferðislegu. Þá er mikil þörf á að fjölga úrræðum á vegum 

sveitafélaga sem höfða til mismunandi þarfa einstaklinga. Einnig mætti velta því upp hvort ekki 

sé þörf á að skoða tengsl orsaka og afleiðinga þeirra barna sem lögreglan þarf að hafa afskipti 

af, á barnsaldri og á það sérstaklega við um þau börn sem Guðmundur Fylkisson á í samskiptum 

við.  Loks má velta því upp hvort þörf sé á að breyta lagagreinum svo að þau ákvæði sem falla 

undir heimilisofbeldi, sbr. 3. grein verklagsreglna ríkislögreglustjóra (2018) sé ekki háð 

málsókn þess sem misgert er við.  

Síðast en ekki síst er fagnaðarefni hve vel hefur gengið í baráttunni gegn ofbeldi og 

sér í lagi að gera fólk meðvitað um ofbeldi, birtingarmyndir ofbeldis, einkenni þess og úrræði. 

Það er því ljóst að þó báturinn sé hugsanlega ekki kominn í land, þá er svo sannarlega búið að 

róa langt.  
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