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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA náms í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Líkt og nafn 

hennar gefur til kynna fjallar hún um fósturráðstafanir á börnum, þá þætti sem að málunum 

koma og fagleg inngrip barnaverndastarfsmanna. Þá verður leitast við að svara því hvort 

hagsmunir barna í fóstri séu tryggðir hér á landi. Heimildir koma að miklum hluta úr 

barnaverndarlögunum, reglugerðum og af heimasíðu Barnaverndarstofu en einnig koma 

þær úr skýrslum, rannsóknum, bókum og af erlendum gagnagrunnum. Helstu niðurstöður 

benda til þess að hér á landi fari fósturráðstöfunum lítið eitt fjölgandi með árunum, að 

þegnar Íslands eigi gott barnarverndarkerfi sem leggur áherslu á þarfir barnsins og að 

félagsráðgjafar séu hvað best til þess fallnir að starfa með fósturbörnum þar sem nám 

þeirra er ákjósanlegur undirbúningur fyrir starfið.  
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Inngangur  

„Af hverju gat hún ekki alið mig upp og verið betri? Ég hugsaði oft þannig... af hverju þurfti 

ég að lenda í þessu?“ (Guðrún Kristinsdóttir, 2004, bls. 16). Þessi orð koma frá dreng sem 

ráðstafað var í fóstur. Spurningar á borð við þessa má ætla að fari í gegnum huga allflestra 

þeirra barna sem eru fyrir einhverjar sakir tekin af heimilum kynforeldra sinna og komið 

fyrir á nýjum. Svör við spurningum er svipa til þeirrar sem kom frá litla drengnum liggja ekki 

á glámbekk. Fyrir þau okkar sem ekki hafa upplifað aðstæður sem þessar er erfitt að horfast 

í augu við hvernig komið er fyrir mörgum af þessum börnum. Síst auðveldara getur verið að 

skilja af hverju. Því má ætla að þetta geti verið börnum afar þungbært og ber okkur að taka í 

taumana þar sem þau eru jú fjárfesting framtíðarinnar og munu taka við af okkur að móta 

komandi kynslóðir. Einstaklingur mætir í heiminn ósjálfbjarga og treystir á umönnun 

foreldra sinna uns hann hefur náð fullorðinsárum. Þegar í upphafi myndar hann tengsl við 

þá sem annast hann mest. Samspil erfða og umhverfis mótar einstaklinginn og hið 

síðarnefnda er eitthvað sem hægt er að haft áhrif á (Stoppard, 1984). Foreldrar þurfa að 

vera meðvitaðir um að sinna ólíkum skyldustörfum við uppeldið. Ekki standa allir undir 

þessum kröfum, því óneitanlega eiga margir við einhverskonar vandamál að stríða og sjá sér 

ekki fært að ala afkomendur sína upp eins og æskilegt þykir. Í okkar litla samfélagi býr 

hópur barna við bág kjör sem stafa af vanda foreldra þeirra sem gerir þau illa hæf til að 

sinna uppeldi barna sinna á tilhlýðilegan hátt. Á Íslandi grípa barnaverndaryfirvöld í 

taumana við slíkar aðstæður og ef ekki er mögulegt að bæta ástandið heima fyrir er 

börnunum komið í annað hvort tímabundið eða varanlegt fóstur. Það sama á við ef barn 

verður forsjárlaust af einhverjum ástæðum. 

 En hvað felst í þessum fósturráðstöfunum? Það verður skoðað og litið á bæði frá 

lagalegu hliðinni og þeirri tilfinningalegu. Þróun fósturmála hér á landi verður rakin frá örófi 

alda og rakið hvernig hún hefur mótast og breyst. Kynnt verður fyrir lesanda sú stofnun sem 

sér um að framfylgja gildandi lögum landsins. Farið verður yfir starf barnaverndarnefnda því 

þær nefndir sjá að stærstum hluta um framgang þeirra fósturmála sem upp koma. Einnig 

munu sjónarmið þeirra barna er farið hafa í fóstur koma fram auk þess sem 

fósturforeldrarnir og þeirra mál verða kynnt. Þá verður sérstaklega litið til náms og starfa 

félagsráðgjafa. Svo hægt sé að líta á fósturráðstafanir hér á landi með gagnrýnum hætti er 

nauðsynlegt að skoða framkvæmdir fósturmála í öðru landi. Því verður einnig litið yfir til 

Bretlandseyja, skoðað uppbyggingu lagaákvæða um fósturráðstafanir, birtar 
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rannsóknarniðurstöður og fjallað um hvernig þessi tvö lönd, Ísland og Bretland koma út í 

slíkum samanburði. 

 Þar sem ritgerðin fjallar að stórum hluta um börn, foreldra og barnarverndaryfirvöld 

er rétt að skilgreina þau hugtök nánar. Samkvæmt lögum er barn einstaklingur sem ekki 

hefur náð 18 ára aldri. Barnaverndaryfirvöld eru félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofa, 

barnaverndarnefndir og kærunefnd barnaverndarmála, en það er nefnd skipuð af 

félagsmálaráðherra, úrskurðir hennar eru endanlegir á stjórnsýslustigi og ekki er hægt að 

skjóta þeim til æðra stjórnvalds. Þegar talað er um foreldra er átt við þá aðila sem fara með 

forsjá barns. Umsjáraðili hefur sömu merkingu og fósturforeldri barns (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Rannsóknarspurningar mínar eru eftirfarandi: 

1. Hver er þróun fósturmála á Íslandi? 

2. Hvernig eru hagsmunir barna í fóstri á Íslandi tryggðir? 

3. Hvernig er málum háttað á Íslandi miðað við aðra vestræna þjóð? 

Ásamt því að svara rannsóknarspurningum er markmið ritgerðarinnar að fræða lesandann 

um fósturúrræði hér á landi og sjá hvað kenningar og rannsóknir segja um líðan þeirra 

barna sem fara í fóstur og þeirra sem að þeim standa. Sumir undirkaflar ritgerðarinnar lýsa 

einungis lagaákvæðum en aðrir eru dýpkaðir með rannsóknum, kenningum og tilvitnun um 

tölfræði þar sem við á. 

 Ritgerðin skiptist í 10 kafla með mismörgum undirköflum. Er þessum köflum ætlað 

að leiða okkur skipulega í gegnum þau mál er varða ferli fósturráðstafana sem og að svara 

ofangreindum rannsóknarspurningum.  
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1. Hvað er fóstur?  

Langflest börn alast upp hjá kynforeldrum sínum við þær aðstæður að hvorki 

barnaverndaryfirvöld né aðrir opinberir aðilar þurfi að grípa inn í eða hafa af þeim nokkur 

afskipti (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Hins vegar búa ekki öll börn við 

svo góðar aðstæður og hluta þeirra barna þarf af þeim sökum að ráðstafa í fóstur, neðar má 

lesa sér til um tölfræði þar að lútandi. Sé hugtakinu fóstur flett upp í íslenskri orðabók fæst 

skýringin „uppeldi hjá öðrum en foreldrum“ (Íslensk orðabók, 2002). 

Hugmyndin um fóstur er í raun einfalt fyrirbæri þar sem barninu er komið úr 

erfiðum aðstæðum yfir í aðrar öruggari (Guðrún Kristinsdóttir, 2005). Ef vel tekst til má 

jafnvel segja að fósturforeldrarnir geti hreinlega umbreyst í raunverulega foreldra í huga 

barnanna sem hjá þeim dvelja. Fóstur barna er ráðstöfun sem hefur verið til staðar til fjölda 

ára og gegnt ólíkum hlutverkum í gegnum tíðina. Frá því að opinber barnavernd komst á 

laggirnar hefur ráðstöfunum verið beitt, en með tímanum hefur fyrirkomulag þeirra þróast 

til dæmis með ráðgjöf og stuðningsfjölskyldum, hinar ýmsu stofnanir komist á laggirnar og 

margt fleira. Hugmyndin með fóstri er að bæta hag og stöðu þeirra barna sem búa við 

erfiðar eða óæskilegar aðstæður og koma þeim fyrir á öðrum og betri heimilum (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004).  

 Samkvæmt núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002 er fóstur skilgreint á þann 

hátt að með fóstri sé átt við að barnaverndarnefnd feli forsjá barns sérstökum 

fósturforeldrum í að minnsta kosti þrjá mánuði. Til þessarar ráðstöfunar er gripið við 

eftirfarandi aðstæður: a) forsjárforeldrar barns afsala sér forsjá til barnaverndarnefndar eða 

samþykkja fóstur, b) barn hefur misst foreldra sína eða ekki næst til foreldris af annars 

konar sambærilegum ástæðum og barnið því forsjárlaust eða, c) að foreldrar hafi verið 

sviptir forsjá. Markmið fósturs er að tryggja barni umönnun og uppeldi hjá þeirri fjölskyldu 

sem fellur best að þörfum þess. Góður aðbúnaður skal vera hjá fósturforeldrum og þeir 

skulu sýna barninu nærfærni, umhyggju og efla þroska þess bæði andlega og líkamlega. Ef 

barn sem ráðstafað er í fóstur á við verulega hegðunarerfiðleika að stríða hvort sem er 

geðræna eða tilfinningalega má mæla með sérstakri þjálfun og umönnun á fósturheimili í 

stað vistunar á stofnun (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Þrátt fyrir að fyrstu lög um barnavernd hafi ekki verið lögfest á Íslandi fyrr en árið 

1932 (Þingskjal 403, 2001-2002) eru til heimildir fyrir því að fósturráðstöfunum hafi verði 
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beitt miklu fyrr eins og meðal annars má sjá í Tilskipan um húsagann frá árinu 1764 (Hildur 

Biering, 2006) og enn lengra aftur í tímann. Hér að ofan talar Guðrún Kristinsdóttir um 

opinbera barnavernd og má þá ætla að hún sé einungis að ræða um þau tilvik sem átt hafa 

sér stað innan ramma laganna og teljast því opinber.  

Nokkurs konar sérstaða ríkir hér á Íslandi varðandi fósturmál þar sem hugtakinu 

fóstri sem slíku hefur verið skipt niður á greinargóðan hátt í tímabundið fóstur annars vegar 

og varanlegt fóstur hinsvegar (Anni G. Haugen, 2004). Hér að neðan eru nánari útskýringar 

á þessum tegundum fósturs sem og reynslufóstri og styrktu fóstri.  

1.1 Varanlegt fóstur  

Varanlegu fóstri er beitt þegar ekki er gert ráð fyrir að hægt verði að bæta aðstæður barns á 

þann hátt að það geti snúið aftur til síns heima (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Er þá átt við 

að hverjar sem þær ástæður voru sem leiddu til þess að barninu var ekki unnt að dvelja 

áfram á upprunalegu heimili sínu hafi ekki lagast á þeim tíma sem vonast var til að dygði. 

Auðséð þykir að aðstæður heima fyrir komi ekki til með að batna og að varanlegt fóstur sé 

barninu fyrir bestu. 

 Barnið dvelur því hjá fósturfjölskyldu þar til forsjárskyldur falla niður samkvæmt 

lögum, eða þar til það hefur náð lögræðisaldri, sem er 18 ár á Íslandi. Markmið varanlegs 

fósturs er að tryggja barninu öryggi, stöðugleika og sem besta umönnun á nýju og betra 

heimili. Áður en skrifað er undir samning um varanlegt fóstur skal svokallað reynslufóstur 

hafa átt sér stað, en það varir að jafnaði ekki lengur en þrjá mánuði og aldrei lengur en eitt 

ár. Markmið þess er að tryggja að ákveðið fósturheimili henti verðandi fósturbarni á sem 

bestan hátt, með hagsmuni þess og þarfir í huga. Að reynslutímanum loknum eru 

áðurgreind atriði metin og samningur svo ákveðinn í framhaldi af því. Samning um varanlegt 

fóstur skal ekki gera fyrr en að reynslutíma loknum (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Til 

að átta sig á um hversu stóran hóp barna ræðir má benda á að börn sem ráðstafað var í 

varanlegt fóstur árið 2008 voru 11 talsins (Barnaverndarstofa, 2009). 

1.2 Tímabundið fóstur  

Tímabundið fóstur er ráðstöfun í takmarkaðan tíma þar sem gert er ráð fyrir að barn snúi 

aftur heim í bættar aðstæður, hvort sem vandamálið hafi verið hjá barninu sjálfu, á heimili 

þess eða í umhverfi. Einnig er gripið til tímabundins fósturs ef um er að ræða afmarkaða bið 
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eftir annars konar úrræði, til dæmis vistun á meðferðarheimili. Tímabundið fóstur skal 

aldrei áætla í lengri tíma en eitt ár í senn né endurnýja samning oftar en einu sinni, nema 

grípa þurfi til sérstakra undantekninga (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Fósturráðstöfunin skal vera til reglubundinnar endurskoðunar hjá barnaverndaryfirvöldum 

og allar nauðsynlegar ráðstafanir skulu gerðar til þess að barnið geti sameinast foreldrum 

sínum á ný sem allra fyrst. Ef unnt er velur barnaverndarnefnd barni umsjáraðila sem býr 

sem næst heimahögum þess til þess að auðvelda tengsl við aðstandendur og fyrra umhverfi 

(Barnaverndarstofa, 2008b). 

 Markmið með tímabundnu fóstri er að hlúa sem best að barninu og tryggja því 

öryggi og stuðning á meðan á fósturtímabilinu stendur. Að auki þarf að huga að 

kynforeldrum barnsins þennan tíma og undirbúa þau á sem bestan hátt undir það að taka 

við barninu sínu að nýju (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Börnum sem ráðstafað var í 

tímabundið fóstur árið 2008 voru 62 talsins en 15 þessara ráðstafana var breytt í varanlegt 

fóstur þegar á leið (Barnaverndarstofa, 2009). 

1.3 Styrkt fóstur 

Þegar barni er komið fyrir í styrkt fóstur er það vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika sem 

orsakast af geðrænum, tilfinningalegum og/eða öðrum vandamálum. Þarf að þykja sýnt að 

barnið uppfylli skilyrði til að vista það á heimili eða stofnun. 

Í þessum tilvikum þarfnast barnið sérstakrar umönnunar í tiltekinn tíma og þarf þá meðal 

annars að senda fósturforeldra í ákveðna þjálfun. Ekki er talið æskilegt fyrir barn sem fer í 

styrkt fóstur að dvelja hjá fósturfjölskyldu í meira en eitt ár. Er það vegna tengsla sem það 

myndar og svo tengslarofi sem það verður fyrir en nánar verður farið yfir tengslamyndun og 

tengslarof síðar. Markmiðið með styrktu fóstri er að aðstoða barnið við að ná tökum á 

vandamálum sínum og nýtur það því sérstakrar umönnunar sem fellur hvað best að þörfum 

þess. Styrktu fóstri er ætlað að veita barninu og kynforeldrum þess þann stuðning sem þarf 

til að barnið geti snúið aftur til síns heima og lifað heilbrigðu lífi innan samfélagsins að 

styrktu fóstri loknu (Barnaverndarstofa, e.d.-f; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 11 

börnum var ráðstafað í styrkt fóstur árið 2008. Fósturhugtökin eru skilgreind á þennan hátt í 

dag, en ætla má að mikið vatn hafi runnið til sjávar frá því að hugmyndir af fóstri fyrst 

kviknuðu hjá fólki. Að því gefnu verður farið yfir þróun fóstursins hér á landi allt frá 

landnámsöld. 
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2. Söguleg þróun fósturs á Íslandi 

Hugtakið fóstur hefur í tímans rás haft ólíka merkingu í íslensku samfélagi og því er vert að 

skoða það nánar. Hér verður fjallað um þróun fósturs á Íslandi í sögulegu samhengi og 

breytingar á lögum þeim er sett hafa verið um fósturráðstafanir á landinu. Í kafla 2.1 verður 

farið yfir þau fósturúrræði sem getið er um í helstu lögbókum landsins frá landnámsöld 

fram til 1764, það eru Grágás, Jónsbók, Járnsíða og Tilskipun um húsaga. Í kafla 2.2 verður 

svo farið yfir fósturúrræði þau sem lögfest voru með fyrstu barnaverndarlögunum sem sett 

voru hér á landi árið 1932. Farið verður yfir lagasetningu, breytingar á þeim og þróunina 

fram til núgildandi laga: barnaverndarlög nr. 80/2002.  

2.1 Ákvæði fósturs frá landnámsöld fram til Tilskipunar um húsaga 

Fóstur á sér langa hefð á Íslandi. Á Landnámsöld (874-930) voru börn send í fóstur til 

höfðingja til að læra góða siði og öðlast menntun. Seinna varð svo skylda ættingja í fjórða 

lið að taka börn ef foreldra skorti getu til framfærslu eða ef þau féllu frá. Grágás er elsta 

lögbók Íslendinga og er frá árunum 930-1262, eða þjóðveldisöld. Í henni má finna ákvæði 

um skyldur foreldra til barna sinna og öfugt. Það er talið algengast að börnum hafi verið 

komið fyrir hjá höfðingjum eins og lýst er í Grágás til að barnið hlyti einhverja menntun, 

enda var hana í þá daga sérstaklega að fá á heimilum höfðingja. Þess háttar fóstri sem hér 

er lýst voru þó sett tímamörk en barnið snéri aftur til kynforeldra sinna við sextán ára aldur. 

Sér til framfærslu tók barnið með sér fé eða önnur verðmæti svo uppihald lægi ekki 

eingöngu á fósturforeldrum. Skyldur fósturforeldra þá eru ekki með öllu ólíkar því er gerist í 

dag þó svo að ástæðurnar hafi verið aðrar. Fóstri lauk tafarlaust ef barn hegðaði sér ekki 

sæmilega (Gunnar Karlsson, 1974). Ekki kemur fram hvort einhver regla var á 

ráðstöfununum en Gunnar Karlsson gat þess á málþingi Umboðsmanns barna og 

Háskólarektors árið 2005 að ein tegund fósturs sem kveðið er á um í Grágás hófst vanalega 

þegar drengir voru sex ára og var gerð í þeim tilgangi að drengir yrðu aldir upp til þess að 

verða hetjur. Betri líkur voru taldar á því að drengir yrðu harðir ef þeir væru teknir úr 

pilsfaldi móður sinnar (Gunnar Karlsson, 2005). 

 Næst á eftir Grágás komu Járnsíða (1271-1281) og Jónsbók (1281). Í þeim eru engin 

ákvæði um fóstur en aftur á móti kemur ættleiðing þar til sögunnar. Ættleiðingunum hefur 

þó svipað til fósturákvæðanna áðurnefndu úr Grágás, því þær virðast hafa verið gerðar í 
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þeim tilgangi að verða drengjum úti um bóklega þekkingu og stúlkum þekkingu um 

saumaskap og matargerð. Engar skráðar reglur voru til um þetta fyrirkomulag en samningar 

voru gerðir við preststéttir landsins, en þær sinntu einmitt þessum ættleiðingum (Gunnar 

Karlsson, 1974). Í íslenskum fornsögum frá 9.-13. öld er talað um fóstur sem barnfóstur. Þar 

er komið inn á fleiri gerðir fósturs og hægt er að skipta því í þrennt; ómagafóstur, 

þjónustufóstur og frjálst fóstur. Ómagafóstur og frjálst fóstur eru hvoru tveggja fóstur utan 

foreldraheimilis en fjallað er um þjónustufóstur sem fóstur í foreldrahúsum, en það er 

þegar heimilismenn fóstruðu börn húsbænda sinna (Gunnar Karlsson, 2005). Á þessu má sjá 

að þó svo að Grágás, Járnsíða og Jónsbók hafi talað um fóstur var það nær einungis í þeim 

tilgangi að mennta börn og þá var einnig um annars konar fóstur að ræða. Grágás getur 

þess sérstaklega að barn skuli sent heim úr fóstri ef hegðun þess er ábótavant. Þetta brýtur 

í bága við það sem gert er í dag þegar börnum sem ekki ráða við skap sitt er komið fyrir í 

styrktu fóstri eins og lýst er hér að framan. 

 Um miðja 18. öldina eða 1746 voru mörkuð tímamót í lagasetningu um uppeldi 

barna þegar húsagatilskipunin kom út. Tilskipunin um húsagann á Íslandi var lögfest 3. júní 

1746 og náði hún til allra barna á landinu án tillits til efnahags og stöðu foreldra. Bar svo 

yfirvöldum að fylgjast með að henni yrði framfylgt. Samkvæmt fyrstu grein 

húsagatilskipunarinnar hófst foreldrahlutverkið á meðan barnið var enn í móðurkviði og 

hvern dag átti móðirin að biðja guð að varðveita og blessa barnið sem hún bar undir belti. 

Börn skyldu vera alin upp í guðsótta, hlýðni og erfiði og til að ná fram þessum markmiðum 

var börnunum refsað líkamlega, en með takmörkunum þó (Hildur Biering, 2006). Þarna hafa 

foreldrar ekki lengur einir allt um uppeldi barna sinna að gera því yfirvöld höfðu nú í fyrsta 

sinn eitthvað um uppeldisaðferðirnar að segja. Söguleg þróun sú sem hér hefur verið lýst er 

án efa nokkur grunnur að því hvernig mál þróuðust er fyrstu lögin tóku gildi um þessi 

málefni. 

2.2 Barnaverndarlög, breytingar og þróun laga er varða fósturráðstafanir 

Fyrstu heildstæðu lögin um barnavernd voru staðfest hér á landi árið 1932 og leystu af 

hólmi sundurleit lagaákvæði sem áður höfðu gilt um málaflokkinn. Barnaverndarnefndir 

skyldu stofnaðar í öllum bæjum landsins sem teldu 300 íbúa eða fleiri en á smærri stöðum 

færi skólanefnd með þetta vald. Þarna komu til sögunnar fyrstu pólitískt skipuðu 

nefndirnar. Verulegur grunnur var þarna lagður að gildandi skipulagi á barnaverndarlögum 
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nr. 58/1992 (Þingskjal 403, 2001-2002). Hlutverk barnaverndarráðs var meðal annars að 

hafa eftirlit með öllum barnahælum á landinu og að senda þangað starfsmenn sína í 

eftirlitsferðir ekki sjaldnar en tvisvar á ári. Það mátti ráðstafa barni af heimili ef þurfa þótti 

og útvega þá þeim börnum góðan samastað um lengri eða skemmri tíma í samráði við 

foreldrana (Lög um barnavernd nr. 43/1932). Lög frá 1932 þóttu þó seinna meir ekki 

nægilega nákvæm og voru þau endurskoðuð og þeirra í stað sett lög um vernd barna og 

ungmenna nr. 29/1947. Ein helsta breytingin þar var að yfirbarnaverndarnefnd sem sinnt 

hafði barnaverndarmálum fram til þess dags var lögð niður og þess í stað var 

Barnaverndarráð Íslands stofnað (Þingskjal 403, 2001-2002). Barnaverndarstarfsmaður 

skyldi láta sig það varða vissi hann af barni sem byggi við bág kjör, foreldrar skyldu áminntir 

og barn síðar tekið af heimili þætti það ákjósanlegasti kosturinn og barninu þá komið fyrir í 

fóstur. Aðstoð skyldi starfsmaður veita munaðarlausu barni og nefndin þá útvega því gott 

heimili (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947). Þessi lög voru svo felld úr gildi með 

lögum um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. Voru þau lög talsvert ítarlegri en þau fyrri 

svo litið verður aðeins nánar á þau (Þingskjal 403, 2001-2002). 

 Í lögum um vernd barna og ungmenna frá árinu 1966 segir að ef barnaverndarnefnd 

verði þess vís að barn búi við uppvaxtarskilyrði sem af einhverjum ástæðum er ábótavant sé 

henni skylt að gera viðeigandi ráðstafanir. Getur það verið til dæmis að leiðbeina foreldrum 

og forráðamönnum og áminna þá, koma þeim aðila sem barninu stafar hætta af út af 

heimilinu eða taka barn af heimili og fela öðrum forræði þess þyki það henta best. Sé aftur 

á móti hegðun barns á einhvern hátt ábótavant er barnaverndarnefnd einnig skylt að 

ráðgast við foreldra, áminna barnið og reyna þannig að beina því á rétta braut eða jafnvel 

taka barnið burt af heimili sínu og fá því góðan samastað á öðru heimili, á uppeldisstofnun 

eða vistheimili. Hvorki má taka barn í fóstur né hætta með barn í fóstri án þess að 

barnaverndarnefndir séu þar með í ráðum (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966).  

 Í lögum um vernd barna og ungmenna frá 1992 er komið með fyrstu skýringarnar á 

því hvað sé átt við með orðinu fóstur. Með fóstri er átt við að barnaverndarnefnd geti falið 

sérstökum fósturforeldrum forsjá eða umsjón barns þegar kynforeldrar samþykkja það, 

barnið er forsjárlaust, þegar kynforeldrar þess hafa verið sviptir forsjá eða að 

barnaverndarnefnd sjái um forsjána í ákveðinn tíma. Um tvenns konar fóstur er að ræða, 

tímabundið eða varanlegt. Barnaverndarnefnd velur fósturforeldra með tilliti til aðstæðna, 

hæfni og reynslu þeirra og ennfremur eftir þörfum og hagsmunum barnsins. Fósturforeldra 
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ber að undirbúa og aðstoða sem og veita stuðning á meðan fóstur varir og 

barnaverndarfulltrúi skal koma á fósturheimili minnst einu sinni á ári. Gerður skal skriflegur 

fóstursamningur milli fósturforeldra og barnaverndarnefndar. Barn sem er í fóstri, hvort 

sem er með eða án samþykkis kynforeldra, á rétt á umgengni við þá sem og aðra nákomna. 

Einnig er kynforeldri skylt að hafa samskipti við barn sitt. Ef að einhverjum sökum samskipti 

barns og kynforeldris þykja óráðleg getur nefndin úrskurðað svo að umgengnisréttur eigi 

ekki rétt á sér (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992). Helstu nýmæli þessara laga 

voru að yfirumsjón barnaverndarlaga yrði í höndum félagsmálaráðuneytis í stað 

menntamálaráðuneytis og einnig voru barnaverndarumdæmin stækkuð. Talsverðar 

breytingar hafa svo orðið á fyrirkomulagi og stjórnun barnaverndarmála á Íslandi síðan árið 

1993 þegar yfirstjórn barnaverndarmála fluttist frá menntamálaráðuneytinu yfir í 

félagsmálaráðuneytið með nýjum lögum nr. 58/1992. Í framhaldi þess leiddi ítarleg úttekt á 

barnaverndarmálum hér á landi í ljós að margt mætti betur fara. Sérstakri stjórnsýslu var 

fengið að sjá um daglega stjórn barnaverndarmála fyrir hönd félagsmálaráðuneytisins og 

hlaut hún nafnið Barnaverndarstofa. Henni var falið að sjá um stjórnsýsluverkefni á sviði 

barna- og unglingamála (Barnaverndarstofa, 2000). Barnaverndarstofa skyldi jafnframt fara 

með eftirlit með starfi barnaverndarnefnda sveitafélaga, sjá um tilraunar- og þróunarstarf 

sem og að stuðla að rannsóknum í barnavernd. Enn fremur var lagt til að hún hefði alla 

yfirumsjón með fósturmálum. Hún skildi sjá um að útvega og meta hæfni verðandi 

fósturforeldra og veita þeim næga fræðslu. Svo að breytingar þessar mættu fram ganga 

skipaði félagsmálaráðherra nefnd til að semja nýtt frumvarp til breytinga á 

barnaverndarlögum, sem og reglugerð fyrir Barnaverndarstofu. Frumvarp um 

Barnaverndarstofu var afgreitt á alþingi vorið 1995 og reglugerð hennar sett í apríl með 

gildistíma frá 1. júní sama ár (Barnaverndarstofa, 2000). 

 Í núgildandi lögum nr. 80/2002 er talað um ráðstöfun barna í fóstur í kafla XII. Þar 

segir að með fóstri sé átt við að sérstökum foreldrum sé af barnaverndarnefnd falin umsjá 

barns í að minnsta kosti þrjá mánuði. Foreldrarnir afsala sér forsjá barnsins til 

barnaverndarnefndar eða samþykkja fóstur. Barn er forsjárlaust hafi það misst foreldri sitt 

eða ekki næst til foreldris af svipuðum ástæðum eða þá að þeir hafi verið sviptir forsjánni. 

Barnaverndarstofa aðstoðar barnaverndarnefndir við að afla fósturforeldra. 

Barnaverndanefndir senda Barnaverndarstofu beiðni um fósturheimili og velur hún þá 

ákjósanlega fósturforeldra. Þeir sem óska eftir að taka barn í fóstur sækja um hjá 
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Barnaverndarstofu sem svo veitir þeim fræðslu, leiðbeiningar og annars konar faglegan 

stuðning. Skriflegur fóstursamningur skal ennfremur vera gerður en að honum verður nánar 

komið í kafla 6.3. Barnaverndarnefnd undirbýr bæði kynforeldra og barnið fyrir 

viðskilnaðinn auk þess sem hún undirbýr komandi fósturforeldra fyrir hlutverkið. 

Umgengnisreglum kynforeldra og barna svipar til laganna frá 1992. Talið er til bóta að þeir 

sem eru nákomnir barninu haldi sambandi við það (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Getur 

barnaverndarnefnd þó ákveðið að umgengni eigi sér ekki stað ef hún telur það ekki æskilegt 

fyrir barnið. Barnaverndarnefnd getur einnig haldið dvalarstað barnsins leyndum fyrir 

kynforeldrum þess telji hún það bestan kost fyrir barnið. Úrskurðir hér að ofan eru 

kæranlegir til kærunefndar barnaverndarmála (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Sé litið til þróunarinnar í heild og helstu breytinga má sjá að uppeldisaðferðir 

húsagatilskipunarinnar brjóta mjög í bága við það sem fram kemur í barnaverndarlögum og 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem banna nokkurs konar ofbeldi gagnvart börnum 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Barnasáttmálinn, e.d.). En þó er vert að geta þess hér að 

ofbeldi á börnum var ekki að fullu bannað á Íslandi fyrr en árið 2009 (Barnaverndarlög nr. 

80/2002 með áorðnum breytingum). 

3. Fjölskyldan  

Í aldanna rás hefur fjölskyldan verið mismikils metin og félagslegt hlutverk hennar töluvert á 

reiki. Hugmyndafræði og menning hvers tíma hafa heilmikið að segja um til dæmis 

kynhlutverk, skyldur hvers og eins, hvað eigi, hvað megi og hvernig tengslum á að vera 

háttað innan hverrar fjölskyldu. Þrátt fyrir það má finna sameiginlegan grunn gegnum 

kynslóðir allt frá Aristóteles til nútíma félagsfræðinga. Hann er sá að fjölskyldan hafi í 

gegnum tíðina gegnt því lykilhlutverki sem engar þjóðfélagslegar aðgerðir eða stofnanir 

hafa getað hnekkt, að vera frumhópur einstaklingsins (Sigrún Júlíusdóttir, 1990). 

 Fjölskyldugerðir eru af ýmsum toga og útgáfur af hugtakinu fjölskylda halda áfram 

að þróast með tímanum. Dæmi um nokkrar þekktar fjölskyldugerðir eru svokölluð 

kjarnafjölskylda sem samanstendur af karli, konu og sameiginlegum börnum, barnlaus pör, 

einforeldrisfjölskyldan sem getur verið ekkja eða ekkill með barn, fráskilinn einstaklingur 

með barn eða ógift einhleypt foreldri með barn, ættleiðingarfjölskyldan, stjúpfjölskyldan 

þar sem annað eða bæði hjóna koma með barn eða börn inn í sambandið, 
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samkynjafjölskyldan sem samanstendur af tveimur einstaklingum af sama kyni og eru án 

barna eða með, systkinafjölskyldan þar sem systkini halda heimili saman og fósturfjölskylda 

þar sem fósturbarn er tekið inn á heimili. Loks er svo sambýlis- eða félagafjölskyldan en hún 

getur samanstaðið af einstaklingum sem bundnir eru hagsmuna- og/eða vináttuböndum. 

Sambýli geðfatlaðra gæti verið dæmi um þessa tegund fjölskyldu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Burtséð frá öllum þeim myndum sem fjölskyldan getur tekið á sig er áhugavert að 

kanna hversu mikilvæg hún virðist vera okkur. Könnun var gerð á meðal Reykvíkinga árið 

2001 og voru þeir spurðir hvað þeir teldu mikilvægast í lífinu. Tvennt var það sem oftast var 

nefnt. Um 48% aðspurðra svöruðu því að mestu skipti að vera við góða heilsu og um 46% 

því að búa við hamingjuríkt fjölskyldulíf. Óhætt er að segja að fjölskyldan sé ekki bara virkur 

þáttur í persónuleikasköpun á æskuárum barns, þegar mótunin er einna áhrifaríkust, heldur 

er það einnig mjög algengt að fjölskylduböndin haldi alla ævi. Veganesti bernskunnar og 

góð tengsl við uppalendur vara ævina út og ráða miklu í tengslamyndun og aðlögun 

einstaklinga síðar meir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Það eru fyrst og 

fremst foreldrarnir sem bera ábyrgð á uppvexti barna sinna þó vissulega komi fleiri þar að 

eins og til dæmis skólinn, íþróttafélög og aðrir sem sinna tómstundum barnanna. Í nútíma 

þjóðfélagi hér á landi er fjölskyldumynstrið oft flókið og fjölskyldugerðir ólíkar en engu að 

síður ætti uppeldið að varða báða foreldra barns svo framarlega sem aðstæður leyfa. 

Fjölskylduform nútímans kunna að vera margvísleg eins og hér hefur komið fram en einnig 

er misjafnt hvernig málum er háttað varðandi forsjá barna þar sem foreldrar eru ekki í 

sambúð. Er þá ýmist um sameiginlega forsjá að ræða eða forsjá annars foreldris (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

 Rétt er að bæta við að íslenska kerfið býður í dag upp á mjög öflugt framboð á 

dagvistun fyrir börn (Guðný Björk Eydal, 2005). Í dag fer afar stór hluti barna í vistun að 

loknum skóladegi og því koma þeir aðilar sem þar starfa einnig mikið að uppeldi og mótun 

barna á fyrstu árum lífsgöngunnar. Mætti því draga þá ályktun að uppeldishlutverkið sé 

mögulega að færast í auknum mæli frá foreldrum yfir á aðra uppeldisaðila, til dæmis 

leikskólakennara og kennara. Einnig mætti þvi ætla að áhrif vina og skólafélaga hafi 

töluverð áhrif á mótun barna í uppvextinum.  
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4. Barnavernd 

Grunnhugmyndin að barnavernd hér á landi er sú að öll börn eigi rétt á vernd og umönnun í 

samræmi við aldur sinn og þroska. Öllum sem koma að uppeldi barna ber að sýna þeim 

virðingu og umhyggju og er með öllu óheimilt að beita þau ofbeldi af einhverju tagi. 

Foreldrar skulu vera nærfærinn við börn sín og sýna þeim umhyggju og gegna skyldum 

sínum gagnvart þeim svo barninu megi reiða sem best af. Þeim ber að gæta velfarnaðar 

þeirra á öllum sviðum og veita þeim viðundandi uppeldisaðstæður (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Ofangreind réttindi má meðal annars finna í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

sem var undirritaður af hálfu Íslendinga og tók gildi hér á landi 27. nóvember 1992. 

Barnasáttmálinn er samþykktur sem alþjóðalög og felur í sér full mannréttindi allra barna og 

eiga þau öll rétt á að alast upp bæði við öryggi og frið (Barnasáttmálinn, e.d.).  

 Barnaverndaryfirvöld sjá um að barnaverndarlögum sé framfylgt hér á landi. 

Barnaverndarstofa sem um hefur verið fjallað heyrir undir félags- og 

tryggingamálaráðuneytið. Barnaverndarnefndir heyra svo aftur á móti undir sveitarstjórnir 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b). Uppbygging barnaverndarkerfisins og helstu áherslur 

barnaverndar verða gerð skil hér í þessum kafla ásamt því að hlutverk Barnaverndarstofu 

verður kynnt en þó verður barnaverndanefndunum gefin betri skil þar sem þær sjá almennt 

að mestu leyti um fósturmálin. 

4.1. Uppbygging barnaverndarkerfis á Íslandi 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem framkvæmir verk ríkisins sem lúta að 

barnavernd, fyrir utan úrskurðarvald sem dómstólum er falið að mestu en 

barnaverndarnefnd sér til dæmis um úrskurðarvald varðandi umgengni barna við 

kynforeldra sína og fleira. Úrskurðum þessum eða ákvörðunum verður ekki skotið til 

sveitarstjórna (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Stofan er til heimilis að Höfðaborg, 

Borgartúni 21, 105 Reykjavík og er aðgengileg landsmönnum öllum (Barnaverndarstofa, 

2000). Það sem felst í stjórnsýsluhlutverki Barnaverndarstofu er einna helst eftirlit með 

barnaverndarnefndum, afgreiðsla kæra sem koma inn á borð vegna starfsemi þeirra og 

innheimta ársskýrslna. Einnig veitir hún nefndunum ráðgjöf við úrlausn mála og verður 

þeim úti um fræðslu um fjölskyldu- og barnavernd (Barnaverndarstofa, e.d.-c).   
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4.2 Áherslur í barnaverndarstarfi 

Í barnaverndarstarfi skal ávallt beitt ráðstöfunum sem teljast barninu fyrir bestu og 

hagsmunir þess því hafðir í fyrirrúmi. Barnaverndaryfirvöld skulu taka tillit til óska og 

sjónarmiða barnsins eftir því sem aldur þess og þroski gefur tilefni til. Barnaverndarstarf 

skal stuðla að stöðugleika barna í uppvexti og leitast ávallt við að eiga góða samvinnu við 

börnin, foreldrana sem og allar þær stofnanir sem að barnaverndarstarfi koma. Fyllstu 

nærgætni ber að sýna í hvívetna og í öllum ákvörðunartökum barnaverndaryfirvalda skal 

gætt jafnræðis og samræmis. Vægustu ráðstöfunum er ávallt beitt þegar reynt er að ná 

þeim markmiðum sem sett hafa verið fyrir barnið, þungum ráðstöfunum skal því aðeins 

beitt verði þeim ekki náð með nokkru öðru eða vægara móti. Allir þeir sem að barnavernd 

koma skulu gæta fyllsta trúnaðar um hagi barna, foreldra og annarra sem þeir kunna að 

hafa afskipti af (Barnaverndarlög nr. 80/ 2002). Þá skulu barnaverndaryfirvöld ávallt tryggja 

að allar ákvarðanir varðandi fóstur barns séu skjalfestar á sama hátt og aðrar ákvarðanir 

nefndarinnar ásamt rökum, því þannig má síðar rekja málsferilinn á tæmandi hátt. 

Yfirvöldunum ber einnig að tryggja leiðir barns til að bera fram kvartanir á öllum stigum 

fósturferlisins (Barnaverndarstofa, 2008b). 

4.3 Barnaverndarstofa og hlutverk hennar 

Barnaverndarstofa starfar eftir núgildandi Barnaverndarlögum nr. 80/2002. Lögin eru 

rammi að uppbygginu barnaverndarkerfis hér á landi og fela í sér lýsingar á heimildum þess 

og skyldum, kveða á um úrræði og segja til um málsmeðferðir, ákvarðanatökur og 

úrskurðarvald (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995; Barnaverndarstofa, e.d.-d). 

Barnaverndarstofa fer með alla daglega stjórn barnaverndarmála í umboði félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins og þar eru hennar hlutverk aðallega tvenn. Hið fyrra er öll þau 

viðfangsefni sem snerta starfsemi barnaverndarnefnda sveitarfélaganna og það seinna er 

yfirumsjón með rekstri sérhæfðra meðferðarheimila fyrir börn. Stofnunin sér um að miðla 

upplýsingum og fræðslu til almennings sem og starfsfólks og gerir hún það með 

fyrirlestrahaldi, ráðstefnum, útgáfu handbóka og almennum námskeiðum sem og 

námskeiðum fyrir verðandi fósturforeldra og starfsfólk meðferðarheimila. 

Barnaverndarstofa aðstoðar við öflun hæfra einstaklinga sem vilja verða fósturforeldrar. 

Hún gegnir þróunar- og rannsóknarhlutverki auk þess sem hún sinnir erlendum 
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samstarfsverkefnum og aflar þekkingar erlendis frá á sviði barnaverndar (Reglugerð um 

Barnaverndarstofu nr. 264/1995; Barnaverndarstofa, e.d.-c). 

4.4 Barnaverndarnefndir 

Sveitarstjórnir kjósa í barnaverndarnefndir. Skulu þær skipaðar fimm einstaklingum og jafn 

mörgum til vara, bæði kyn skulu stija í nefndunum. Hlutverk nefndanna er að sjá um eftirlit 

og úrræði barna sem í þeirra umdæmi búa og annast annars konar verkefni sem snúa að 

börnum (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Barnaverndarnefndir landsins eru 30 talsins og starfa á vegum sveitarfélaganna. Þær 

taka á móti öllum tilkynningum sem berast, sama hvað tímanum líður. Tilkynningar til þeirra 

koma alls staðar að úr þjóðfélaginu og berast þær meðal annars í gegnum neyðarlínu 

landsmanna 112. Verði menn hér á landi þess varir að barni sé á einhvern hátt misboðið ber 

þeim skylda að tilkynna það til barnaverndarnefndar þar sem lögheimili barns er. Nefndin 

tekur þá málið í sínar hendur. Nær allar barnaverndarnefndir hafa sérhæft starfsfólk sem 

sér um dagleg störf nefndarinnar. Flestir eru starfsmennirnir staðsettir hjá félagsþjónustu 

viðkomandi sveitarfélags (Barnaverndarstofa, e.d-a).  

4.4.1 Aðdragandi og ákvörðun um fóstur.  

Barni skal aldrei komið í fóstur að nauðsynjalausu eða án þess að öll önnur úrræði séu 

fullreynd. Barnaverndarnefnd þarf að sýna fram á með rökum að hagir barns séu ekki betur 

tryggðir en með fósturráðstöfun og lætur alla aðra hagsmuni víkja en barnsins. Aldrei má 

koma til mismunar barna sem búa við sömu aðstæður svo sem vegna húðlitar, kynþáttar, 

kynferðis eða þjóðfélagslegs- eða félagslegs uppruna þess, tungumáls, trúarbragða, eigna, 

fötlunar eða neins annars sem snertir barnið eða foreldra þess. Umsjáraðila eru fengnar 

allar þær upplýsingar sem gætu komið að gagni við aðlögun barnsins. Barnið og forsjáraðili 

þess fá einnig upplýsingar um þá umsóknaraðila sem sótt hafa um að taka barnið í fóstur. 

Samkvæmt heimild er rík áhersla lögð á að sami starfsmaðurinn fylgi máli hvers barns allt 

frá upphafi til enda (Barnaverndarstofa, 2008b). 

 Er tilkynning berst til barnaverndarnefndar og úrræði ná ekki árangri fer ákveðið 

vinnuferli í gang sem hér verður lýst. Þessu ferli má skipta niður í fjögur eftirfarandi þrep: 

Fyrst er það meðferð tilkynningar, þá könnun máls, því næst áætlun um stuðningsaðgerðir 
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og loks þvingun náist ekki samkomulag við barn eða foreldra (Reglugerð um málsmeðferð 

fyrir barnaverndarnefnd nr. 056/2004) en hér á eftir verður farið nánar yfir þessi atriði. 

 Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu um að barn geti hugsanlega búið við 

einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu, jafnvel verið sjálfu sér hættulegt að einhverju leyti, 

ber henni tafarlaust að taka afstöðu til málsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 056/2004). Fjöldi slíkra tilkynninga árið 2008 var 

8.201 af öllu landinu (Barnaverndarstofa, 2009a). Eigi síðar en sjö dögum seinna skal hún 

hafa ákveðið hvort hefja skuli frekari könnun á málinu. Sú ákvörðun skal ávallt vera tekin á 

rökstuddum grunni og ber nefndinni að tilkynna foreldrum sem fyrst að tilkynning hafi 

borist og greina þeim frá ákvörðunartöku sinni varðandi málið. Séu rannsóknarhagsmunir í 

húfi má þó fresta tilkynningu til foreldra (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 056/2004). Þess má geta að ákveðið var að hefja 

könnun máls í 2.569 tilfella árið 2008 (Barnaverndarstofa, 2009). 

 Þegar ákvörðun um könnun máls hefur verið tekin þarf nefndin að taka afstöðu 

hvort skipa skuli barni talsmann. Markmið með könnun er að afla upplýsinga um aðstæður 

barns og meta út frá því þörf fyrir úrræði, allt í samræmi við þarfir þess og hagsmuni. Málið 

þarf að vera nægjanlega upplýst áður en nefndin tekur ákvörðun um framhald. Ávallt leitast 

barnaverndarnefnd við að könnunin fari fram í samráði og samvinnu við forsjáraðila, þó 

einungis þyki það barninu fyrir bestu. Þá er leitast við að samvinna barnsins og samráð við 

það sé fyrir hendi, þó er það háð aldri þess og þroska. Nefndin skal gæta fyllsta trúnaðar við 

foreldra og börn um þær upplýsingar sem kunna að koma upp á yfirborðið við könnun máls 

og gefa einungis upp þær upplýsingar sem málinu eru nauðsynlegar. Að jafnaði skal 

könnunin ekki taka meira en fjóra mánuði. Þyki aðstæður barnsins viðundandi er málinu 

lokið en ef ekki, skal vinnsla hefjast um heppileg úrræði fyrir barnið. Áætlun úrræða skal 

ávallt vera skrifleg. Eins og hér að ofan var getið er þvingun einungis beitt náist ekki 

samkomulag við foreldra eða barn varðandi beitingu stuðningsúrræða. Ber 

barnaverndarnefnd að semja einhliða áætlun sem þeim er síðan kynnt (Barnaverndarlög nr. 

80/2002; Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 056/2004). 
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5. Fósturbörnin og þeirra nánasta umhverfi  

Í þessum kafla verður fjallað um börnin sem fara í fóstur, skyggnst ofan í hvernig reynsla 

þetta kann að vera og litið til rannsókna sem gerðar hafa verið í samstarfi við þau. Farið 

verður ofan í samskipti þeirra við foreldra sína og aðra blóðtengda aðila eftir að í fóstur er 

komið, kannað hvort það samband teljist heppilegt og þá fyrir hverja og hvers vegna. Í lokin 

skoðum við hverslags eftirlit er haft á með börnum í fóstri. 

5.1 Fósturbörnin 

Búi barn, sökum vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, ekki við nauðsynlegan 

aðbúnað, umönnun eða uppeldi samkvæmt lögum um vernd barna, er barnavernd skylt að 

ráðstafa því í fóstur á þeim forsendum að önnur og mildari ákvæði hafa verið reynd til 

fullnustu. Á þetta einnig við um þau tilvik þar sem barn verður forsjárlaust af einhverjum 

ástæðum. Ef ráðstafa þarf barni í fóstur er þess alltaf gætt að tekið sé mið af óskum 

barnsins með tilliti til aldurs þess og þroska og gengið út frá því að stöðugleiki verði í lífi 

þess. Þá er leitast við að raskanir á daglegum högum þess verði eins litlar og mögulegt er. Sé 

þess unnt skal systkinum komið fyrir á sama heimili (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur 

nr. 532/1996). Barnið á rétt á að alast upp við umhyggju og nærgætni fósturforeldra sinna. 

Barnaverndarnefnd upplýsir barnið um ástæðu þess að því sé komið fyrir í fóstur og hvaða 

áform nefndin hafi um framtíð þess. Aldur og þroski barnsins segja til um hve miklar 

upplýsingar því eru gefnar. Að jafnaði gilda ráðstafanir barnaverndarnefndar um fóstur til 

18 ára aldurs en ungmennið getur þó óskað eftir því að fóstur haldist þar til það er orðið 

tvítugt (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

 Undirbúa þarf barnið fyrir viðskilnað við foreldra sína og fyrir væntanlegt fóstur 

þegar ákvörðun um ráðstöfunina hefur verið tekin. Nær undantekningalaust er langur 

aðdragandi að fósturráðstöfuninni og ýmsar stuðningsaðgerðir við kynforeldra hafa verið 

reyndar án árangurs. Eftir því sem við á fá börnin upplýsingar um væntanlega 

fósturforeldra, aðstæður þeirra, skóla og annað það sem mestu máli þykir skipta. Það getur 

verið hjálplegt að barnið viti um þá umgengni sem fyrirhuguð er við kynforeldra og aðra 

nána aðstandendur. Mælt er með því að barninu sé auðveldað að þekkja uppruna sinn og 

því er ætlast til að starfsmenn geri svokallaða lífsbók sem barnið getur tekið með sér í 

fóstrið. Bókin getur verið í formi myndaalbúms sem inniheldur myndir af upprunalegu 



23 
 

fjölskyldunni og svo má bæta í hana myndum eftir því sem við á í fóstrinu. Þetta er sterkt 

framtak í því að mynda heildarmynd af lífinu fyrir barnið (Barnaverndarstofa, e.d.-g). Það að 

þekkja uppruna sinn getur að svo mörgu leyti hjálpað barni við að móta sterka sjálfsmynd, 

byggja upp sjálfstraust og margt annað sem koma kann barninu til góðs (Cantos, Gries og 

Slis, 1997; Metzger, 2008). Betur verður farið í nauðsyn þessara tengsla milli barna og 

kynforeldra í kafla 5.3. 

 Barnaverndarnefnd tryggir að barn í fóstri njóti allra þeirra grundvallarréttinda sem 

kostur er á (Barnaverndarstofa, 2008b). Til grundvallarréttinda allra manna teljast tiltekin 

sameiginleg megingildi og þarfir fyrir fæði, klæði og aðhlynningu, fræðslu, heilsu, hæfni, 

kærleika og réttsýni, velferð, virðingu og vald (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Barninu 

eru kynnt réttindi sín og það hvatt til að nýta kvörtunarrétt sinn finnist því brotið á sér og 

skal tafarlaust brugðist við þeim með skilvirkum hætti. Barnið á rétt á að umsjáraðili þess 

verndi það gegn ofbeldi, mismunun, einelti og hvers konar illri meðferð sem það kann að 

verða fyrir. Barnið á líka fullan rétt á skjótum og óhindruðum aðgangi að fulltrúa 

viðkomandi barnaverndarnefndar (Barnaverndarstofa, 2008b). Í lögum kemur fram að 

kynna skuli barni aðstæður sínar eftir því sem það hefur þroska og aldur til 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ætla mætti því að talsmaður barnsins eða annar umsjáraðili 

beri ábyrgð á að leggja fram kvörtun eða bregðast við með öðrum hætti sé grunur á að 

barnið búi ekki við viðunandi aðstæður hafi það ekki þroska eða aldur til að gera það sjálft. 

5.2. Upplifun barna í fóstri 

Það er mikil lífsreynsla fyrir ungan einstakling að vera ráðstafað í fóstur. Þetta inngrip í líf 

barnsins leiðir til aðskilnaðar þess við foreldra sína og systkini og er afar áhrifarík breyting á 

högum fjölskyldunnar (Guðrún Kristinsdóttir, 2005). Til hverslags fósturráðstafana er gripið 

fer eftir ýmsu, þó er það algengast að yngri börnum sé ráðstafað í varanlegt fóstur en þeim 

eldri sé komið fyrir í tímabundið. Ástæða þess að tillit sé tekið til aldurs barnanna er eins og 

kom fram að ofan að tengslamyndun barna er þeim mjög nauðsynleg (Hildur Sveinsdóttir, 

2002). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að börn mynda flest geðtengsl á fyrstu árum 

lífs síns og þá helst við umönnunaraðila sína (Shaffer og Kipp, 2006). Þegar ung börn eru 

sett í fóstur má ætla að tengsl þessi hafi þegar myndast við kynforeldra og þá má velta því 

fyrir sér hversu erfitt það geti verið fyrir barn að vera slitið úr faðmi þeirra, yfir til 
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fósturforeldra og svo jafnvel aftur til baka (Hildur Sveinsdóttir, 2002). Hér á eftir lítum við á 

rannsókn á upplifun nokkurra íslenskra barna sem ráðstafað var í fóstur. 

5.2.1 Rannsókn á líðan íslenskra fósturbarna.  

Rannsóknir á sviði fósturmála hafa verið nokkuð algengar erlendis en hér á landi hafa 

einungis örfáar slíkar verið framkvæmdar. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi 

hafa flestar beinst að því að varpa ljósi á upplifun fósturforeldra og starfsmanna sem að 

fósturmálum koma. Tiltölulega fáar rannsóknir hafa því verið gerðar á því hvernig unga 

fólkið sem sett hefur verið í fóstur hefur upplifað ferlið og dvöl sína hjá kyn- og 

fósturforeldrum. Vaxandi áhersla hefur þó verið lögð á sjónarmið þeirra nú á allra síðustu 

árum. Gefur það augaleið að það er hagsmunamál fyrir yfirvöld og starfsmenn sem að 

barnaverndarmálum koma að afla sér sem mestrar þekkingar og vitneskju um upplifun og 

álit þeirra einstaklinga sem dvalist hafa í fóstri (Guðrún Kristinsdóttir, 2005). 

 Árin 2001-2002 var gerð rannsókn á líðan sextán einstaklinga sem verið höfðu í 

langtímafóstri samkvæmt ráðstöfun Barnaverndarstofu. Til að glöggva okkur á upplifun 

barnanna sjálfra verður hér farið ofan í saumana á rannsókninni og helstu þættir dregnir 

fram sem geta varpað ljósi á hvers konar upplifun þetta er. 

 Einstaklingarnir voru á bilinu 17-29 ára og voru viðtölin byggð á lífsreynslu þeirra. 

Mörg þessara barna höfðu verið í fóstri frá því áður en þau urðu fjögurra ára gömul og 

flestir foreldrarnir höfðu verið að kljást við ofneyslu vímuefna og/eða alvarlega félagslega 

eða geðræna erfiðleika. Könnunin leiddi í ljós að reynsla barnanna var mjög misjöfn. Í 

nokkrum tilvikum var upplifunin mjög neikvæð, allt frá því að vera nær eintóm vanlíðan sem 

fylgdi kvíði og óöryggi, rofin fóstur, mikill söknuður til kynforeldra sinna og eitt barnið sem 

talað var við varð fyrir kynferðislegri misnotkun. Í sumum af þessum tilfellum kom til 

aðstoðar og afskipta barnaverndar en virtust þau afskipti oft duga skammt. Á hinn bóginn 

var reynsla flestra barnanna góð og náðu þau að tengjast báðum eða öðru fósturforeldrinu 

vel og var samveran með þeim ánægjuleg. Einhver þessara barna áttu erfitt uppdráttar 

innan veggja skólans og urðu þar fyrir einelti auk þess sem námið reyndist þeim erfitt, 

öðrum leið vel og námið gekk einnig vel. Hvað varðar samband við kynforeldra í bernsku 

höfðu þau einnig ólíka sögu að segja en einhver þeirra áttu átakasamt samband við þá og 

voru áhugalaus um fyrri fjölskyldu sína en önnur áttu óslitið og gott samband við 
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kynforeldra sína. Margir þessara einstaklinga lögðu mikla áherslu á tengsl við systkini sín 

fyrr og nú (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

 Sé litið til aðstæðna þátttakenda á þeim tíma er könnunin var gerð má skipta 

einstaklingunum í þrjá hópa. Nöfn hópanna segja mikið til um skiptinguna en þeir nefndust 

a) seig, b) óörugg og c) rótlaus. Í hópi a voru þeir flokkaðir sem fengu bestu og einsleitustu 

útkomuna, en það eru þeir sem stunda vinnu eða nám, eru við góða heilsu, búa við góðar 

aðstæður og eru í góðum tengslum við sína nánustu fjölskyldu. Einstaklingar þeir sem settir 

voru í hópi b þykja lifa góðu og reglubundnu lífi við nokkuð góðar aðstæður. Þau búa ekki 

við nægjanlega öryggistilfinningu og neysla vímuefna hefur haft neikvæð áhrif á þau. Í 

síðasta hópnum, c, eru einstaklingar sem margir búa yfir ólíkri reynslu og ekki eins afgerandi 

aðstæður sem marka þau. Öll eiga þau það þó sameiginlegt að eitthvað hefur hindrað 

trausta og jákvæða tengslamyndun og aðlögun að fósturforeldrum. Bera þau því talsverð 

einkenni þess að stöðugleika og staðfestu skorti í líf þeirra (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Í 

flestum tilfellum töldu þessir einstaklingar að fósturráðstafanir ættu rétt á sér en flest 

þeirra höfðu litla hugmynd um hvernig eftirlit og eftirfylgni barnaverndarkerfisins er 

framfylgt hér á landi og var það þeim í raun með öllu óþekkt. Þátttakendur töldu að 

ráðstöfun þeirra í fóstur hafi verið óhjákvæmileg vegna aðstæðna kynforeldra og að staða 

þeirra hefði verið verri hefði ekki til fóstursins komið. Voru þó flestir sammála um nauðsyn 

þess að upplýsa börn um hvers vegna þau þurfi að fara í fóstur og að þau fái aðstoð við að 

skilja aðstæður sínar (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

 Árið 2001 framkvæmdi Gallup símakönnun á upplifun fósturbarna á 

fósturráðstöfunum með úrtaki frá Barnaverndarstofu þar sem þátttakendurnir, 53 talsins, 

höfðu fyrirfram samþykkt þátttöku í könnuninni. Flestir töldu að fósturráðstöfunin hefði 

gert þeim gott og um 90 % þátttakendanna töldu að þeir væru verr staddir nú ef ekki hefði 

verið fyrir þessa íhlutun. Samskipti fósturbarna við kynforeldra sína og systkini voru skoðuð 

og almennt töldu börnin að þau væru mjög góð einnig í þeim tilvikum þar sem þau voru ekki 

mjög mikil. Flest barnanna höfðu mest samskipti við systkini sín, hálf- eða fóstursystkini, en 

um þriðjungur þeirra töldu samskipti við kynföður vera of lítil. Á heildina litið þóttu 

samskipti við fósturforeldra góð en þó stóð fósturmóðirin í flestum tilfellum uppúr og um 

helmingur barnanna taldi hana vera sína mikilvægustu persónu (Barnaverndarstofa, 2006). 
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Niðurstöður þessara tveggja ofangreindra rannsókna eru ekki í algeru samræmi, sérstaklega 

hvað varðar líðan gagnvart fósturforeldrum en viðmælendur Gallup voru almennt jákvæðari 

gagnvart þeim.  

5.3 Samskipti fósturbarna við kynforeldra, systkini og ættingja 

Eitt af því sem skilur að fóstur og ættleiðingu á barni eru möguleikar á samskiptum við 

kynforeldra eða aðra blóðtengda ættingja þar sem við ættleiðingu er skorið á öll samskipti 

(Humphrey og Humphrey, 1988). Börn í fóstri og kynforeldrar þeirra eiga rétt á samskiptum 

og samveru sín á milli svo framarlega sem það hafi ekki slæm áhrif á barnið að nokkru leyti 

og það sama á við um systkini og ættingja barnsins, eins og farið verður í hér á eftir. Þegar 

barn hefur náð 15 ára aldri getur það sjálft gert kröfu um umgengni við upprunalega 

fjölskyldu sína. Barnaverndarnefnd skal eiga frumkvæði að því að stuðla að samskiptum 

barns við kynfjölskyldu sína og gera um það skriflegan samning. Náist ekki samkomulag um 

umgengni úrskurðar barnaverndarnefnd um umgengnina, umfang hennar og/eða 

framkvæmd. Kanna þarf viðhorf fósturforeldra áður en kveðinn er upp úrskurður um 

umgengnina og ákvæðin svo tekin upp í fóstursamningnum. Þegar ákvörðun er tekin um 

umgengni barns í fóstri skal ávallt hafa það hugfast hvert markmiðið með fóstri barnsins er 

og vinna út frá því (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

 Ótal rannsóknir hafa sýnt fram á að gott samband við blóðfjölskyldur og 

menningarlegan arf getur styrkt sjálfsmynd og almenna velferð barns í fóstri (Cantos o.fl., 

1997; Metzger, 2008). Einnig benda Cantos og fleiri á það í grein þeirra í bandaríska 

tímaritinu Child Welfare að rannsóknir um heimsóknir kynforeldra til fósturbarna hafi sýnt 

fram á að þær hafi góð áhrif en sömuleiðis hafa þær varpað ljósi á skaðleg áhrif þess að 

börn þessi fái ekki slíkar heimsóknir sé litið til tilfinningalegrar aðlögunar þeirra. Bent hefur 

verið á að stöðugt samband milli kynforeldra og barna þeirra sem í fóstri eru sé nauðsynlegt 

fyrir sjálfsmynd barnanna og hugmynda þeirra um eigið ágæti. Þegar börn eru aðskilin frá 

foreldrum sínum vakna sárar tilfinningar sem stundum eru of sársaukafullar til að ráða við 

og því eina leið barnsins til að lifa með þeim er að bæla þær niður. Bæling þessara 

tilfinninga getur truflað möguleika barnsins á að lifa eðlilegu lífi því mikil orka getur farið í 

að halda þeim undir yfirborðinu. Heimsóknir foreldra auðvelda börnunum að tjá 

tilfinningarnar sem svo auðveldar þeim að tengjast fósturforeldrum sínum einnig minnka 

þær aðskilnaðarkvíða þeirra um leið og heimsóknirnar veita börnunum og fósturforeldrum 
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þeirra tækifæri til að sjá kynforeldrana í réttu ljósi í stað þess að búa yfir ranghugmyndum 

um þá varðandi minningar. Ennfremur hafa reynsla og rannsóknir sýnt fram á nauðsyn 

þessara heimsókna svo fósturbörn geti unnið úr upplifunum á því sem síðar leiddi til þess að 

þau voru tekin af æskuheimilum sínum. Bæði fósturforeldrar og þeir sem starfa að 

barnaverndarmálum hafa þó oft verið ósammála þessum niðurstöðum og bent á skaðleg 

langtímaáhrif heimsókna á sum fósturbörn. Benda þau meðal annars á aukna tíðni 

óæskilegar hegðunar í beinum tengslum við tíðari heimsóknir (Cantos o.fl., 1997). Margar 

niðurstöður rannsókna styðja þó kenningar fræðimanna um gæði heimsóknanna og hafa 

þær sýnt fram á að börn sem oftar eru heimsótt af kynforeldrum eiga mun meiri líkur á því 

að komast aftur inn á heimili sitt. Þó ber að hafa í huga að þetta segir ekki endilega til um 

nauðsyn og gæði heimsóknanna heldur gæti ástæðan einnig verið sú að foreldrar sem 

heimsækja börn sín reglulega séu einfaldlega þeir einstaklingar sem mest eru tilbúnir til að 

taka sig á (Cantos o.fl., 1997; Green, 2004). Of tíðar heimsóknir kynforeldra til barna í fóstri 

geta þó einnig haft neikvæðar afleiðingar og íþyngt börnunum þar sem þær geta orsakað 

tilfinningalega árekstra hjá þeim varðandi tryggð þeirra gagnvart kynforeldrum annars 

vegar og fósturforeldrum hins vegar (Leathers, 2003). Strax við fæðingu eða snemma í 

barnæsku byrjar tengslamyndun barna við foreldra eða umönnunaraðila og leggur barnið 

allt sitt traust á þann aðila. Þegar umönnunarferlið endurtekur sig sífellt myndar barnið 

sterk tengsl við umhverfi sitt. Heilbrigð tengsl myndast þegar barnið veit að því verður alltaf 

sinnt og má rekja mörg hver sálarsárin til þess ef þessi tengsl rofna. Börn eru gjarnan 

viðkvæm fyrir breytingum og ein algengasta ástæða þess að barnið myndar ekki þessu 

sterku tengsl er aðskilnaður við foreldra. Barn sem verður fyrir aðskilnaði á borð við þennan 

á oft erfitt með að treysta öðrum og mynda traust tengsl. Barnið virkar oft sjálfsöruggt, 

skemmtilegt og aðlaðandi en það er einungis á yfirborðinu. Eftir tengslarof býr í þeim lítill 

óöruggur einstaklingur sem er þess fullviss að engum þyki vænt um hann og að hann verði 

að sjá um sig sjálfur. Þessi einstaklingur á bæði erfitt með að þiggja ást og gefa hana til 

foreldra sinna. Þessi börn geta orðið mjög stjórnsöm, ágeng og truflandi með tali um allt og 

ekkert, þau hafa mikinn áhuga á ókunnugum og leita jafnvel oftar til þeirra en foreldra sinna 

(Evergreen Psychotherapy Center, e.d.). En þó ber að nefna það í sambandi við samskipti 

barna og kynforeldra að rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvætt samband milli 

fósturforeldra og félagsráðgjafa, barnaverndarstarfsmanna og annarra aðila innan 

heilbrigðis- og menntageirans auka líkurnar á að vel takist til varðandi fósturráðstafanir 
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(Brown, 2008). Sýnir þetta okkur ennfremur að það er margt sem þarf að huga að ef vel til á 

að takast. 

5.4 Eftirlit með börnum í fóstri 

Barnaverndaryfirvöld sjá um eftirlit með umsjáraðilum fósturbarna sem og sérstakt eftirlit 

með aðbúnaði og líðan einstakra barna í vistun til að ráðstöfunin nái tilgangi sínum 

(Barnaverndarstofa, 2008b; Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996). 

Barnaverndarstofa og barnaverndarnefndir skrá hjá sér allar nauðsynlegar upplýsingar um 

fósturforeldrana, fósturbörnin og hvernig ráðstöfunin gengur. Sú barnaverndarnefnd sem 

ráðstafar barninu fer með eftirlit með aðbúnaði og líðan þess og fylgir því eftir hvort unnið 

sé að settum markmiðum fóstursins. Barnaverndaryfirvöld bregðast við á skjótan hátt vakni 

upp grunsemdir um að aðbúnaði barns í fóstri sé á einhvern hátt ábótavant. Stofan og 

nefndirnar eru svo með það í sínum höndum að endurmeta og rifta fóstursamningum þyki 

ástæða til. Barnaverndarfulltrúi skapar reglulega aðstæður þar sem hann og barnið sem 

sætir fósturráðstöfun eiga viðræður einslega í trúnaði. Á þann hátt má fylgjast betur með 

líðan og aðbúnaði barnsins og sjá hvort ráðstöfunin sé að skila tilsettum árangri. 

Barnaverndarstofa tryggir að barn í fóstri sé heimsótt með reglulegu millibili af aðila á 

hennar vegum (Barnaverndarstofa, 2008b). 

 Eftir að fóstri líkur er það viðkomandi barnaverndarnefnd sem tryggir að öll 

nauðsynleg úrræði sem barnið kann að þarfnast séu til staðar og fullur stuðningur sé við 

barnið þegar við á. Barnið, foreldrar og barnaverndarnefnd meta svo með reglubundnum 

hætti hvernig stuðningurinn gengur eftir og er það svo barnaverndarnefndarinnar að breyta 

áætlun ef ætla má að hún sé á einhvern hátt óraunhæf eða leiði ekki að settum markmiðum 

(Barnaverndarstofa, 2008b).  

6. Fósturforeldrar og samningar 

Í þessum kafla er kynnt hvernig staðið er að vali á fósturfjölskyldu fyrir barn, hverjir það eru 

sem taka að sér fósturbörn, félag þeirra og í lokin komið inn á þá fóstursamninga sem gerðir 

eru og örlítið dreypt á framfærslukostnaði þeim sem fylgi börnum í fóstri. 

 Alls sóttu 64 einstaklingar víðsvegar af landinu um leyfi til að gerast fósturforeldrar 

árið 2008 (Barnaverndarstofa, 2009a). 
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6.1 Val á fósturfjölskyldu 

Þegar ljóst þykir að koma verði barni fyrir í fóstur skal barnaverndarnefnd í upphafi leita til 

þess foreldris sem ekki hefur forsjá, sé málum þannig háttað (Reglugerð um ráðstöfun 

barna í fóstur nr. 532/1996). Ef það á ekki við kannar barnaverndarnefnd hvort það gæti 

fallið vel að hagsmunum barns að vera ráðstafað í fóstur hjá ættingjum (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). Þónokkrar rannsóknir hafa stutt þá kenningu að samband barns við 

blóðtengda ættingja og aðra fjölskyldumeðlimi geti stutt við sjálfsmynd þess og bætt 

almenna vellíðan (Metzger, 2008). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á minni líkur þess að 

börn þurfi að skipta um heimili ef þau eru hjá ættingjum heldur en ef um óskylda 

fósturforeldra er að ræða (Raphel, 2008). Gallarnir við fóstur hjá ættingjum eru helst þeir 

að erfiðara er að fylgjast með og halda í skipulagðar heimsóknir kynforeldra, þar sem þeir 

þekkja ættingjana í flestum tilvikum. Þá hafa ættingjarnir oft og tíðum ekki hlotið sömu 

þjálfun og farið á sömu námskeið og aðrir fósturforeldrar (Green, 2004; Raphel, 2008). Þá 

hefur það einnig brunnið við að ættingjar hljóti ekki sömu aðstoð frá yfirvöldum og óskyldir 

fósturforeldrar (Green, 2004; Hildur Sveinsdóttir, 2002; Raphel, 2008). Ofan á allt annað 

getur fóstur hjá ættingjum verið varhugavert því sama manneskjan getur þá verið að sinna 

fleiru en einu hlutverki á sama tíma, til dæmis amma og fósturmamma og getur það reynst 

erfitt fyrir báða aðila (Hildur Sveinsdóttir, 2002). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

ættingjar eru oft eldri, fátækari og með minni menntun en óskyldir fósturforeldrar (Raphel, 

2008).  

 Barnaverndarstofa veitir barnarverndarnefndum aðstoð við öflun hæfra 

fósturforeldra enda geymir hún skrá yfir þá einstaklinga sem þykja hæfir til þess að taka 

börn í fóstur. Barnaverndarnefndin sem mun ráðstafa barninu í fóstur sendir beiðni um 

fósturheimild til Barnaverndarstofu og velur svo einstaklinga úr þeim hópi sem eru á skrá í 

samvinnu við Barnaverndarstofu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Vandað heildrænt og 

þverfaglegt mat skal fara fram á högum og þörfum barnsins áður en ákvörðun um 

fósturforeldra er tekin. Barnaverndarnefndin hvetur barnið jafnt og aðstandendur þess til 

að láta skoðun sína í ljós um ofangreinda ákvörðunartöku (Barnaverndarstofa, 2008b). 
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6.2 Fósturforeldrar barnanna 

Fósturforeldrar eru þeir einstaklingar sem taka að sér barn í fóstur. Fólk þetta kemur víðs 

vegar að úr þjóðfélaginu þótt skipta megi þeim að stærstum hluta upp í þrjá eftirfarandi 

hópa: a) fólk sem ekki hefur getað átt börn en á þá ósk heitasta að fá að ala upp barn, b) 

einstaklingar sem hafa atvinnu af því að taka að sér börn í fóstur og c) ættingjar barnanna. 

Fólk í hópi a óska nær eingöngu eftir því að fá að taka börn í varanlegt fóstur og jafnframt 

vilja þau fá börnin þegar þau eru sem yngst. Umsækjendur í hópi b búa í flestum tilfellum 

úti á landsbyggðinni og óska þeir oftast eftir börnum í tímabundið fóstur. Oftar en ekki eru 

þetta bændur sem hafa sýnt þessum málaflokki meiri áhuga eftir að atvinnumöguleikar í 

sveitum skertust. Þessi fósturúrræði hafa í flestum tilfellum reynst börnunum mjög vel því 

gjarnan búa þessir fósturforeldrar að dýrmætri reynslu frá fyrri fósturbörnum. Þetta starf er 

ekki alltaf öfundsvert þar sem einstaklingarnir þurfa gjarnan að vera afar þolinmóðir og 

sveigjanlegir því börn þau sem ráðstafað er í tímabundið fóstur eiga oftar en ekki í miklum 

erfiðleikum. Aðilar í hópi c eru þeir einstaklingar sem gjarnan eru fyrst athugaðir þegar 

koma á barni í fóstur. Oft er þetta erfitt bæði fyrir barnið og ættingjana en sé ekkert því til 

fyrirstöðu að ættingi taki að sér barnið, er sú ráðstöfun fyrsti kostur sem athugaður er 

(Hildur Sveinsdóttir, 2002). Eins og áður hefur komið fram hefur slíkt fóstur sína kosti og 

galla sem vert er að meta í hvert skipti fyrir sig. 

Óski fólk eftir því að verða fósturforeldrar þurfa þau að afla sér meðmæla beint frá 

Barnaverndarstofu. Þar er hæfni þeirra svo metin. Áður en umsögn liggur fyrir kannar 

Barnaverndarstofa aðstæður og hagi þessa fólks með tilliti til fósturbarnsins. Að ýmsu er að 

hyggja þegar væntanlegir fósturforeldrar eru kannaðir, svo sem kröfur og væntingar þeirra 

um það að hafa barn í fóstri, kyn þess og aldur og svo framvegis. Heimilisaðstæður og hagir 

eru einnig vel skoðaðir og er verðandi fósturforeldrum greint frá þeim skyldum sem þeirra 

bíða. Þau þurfa að skila inn sakavottorði, sambúðar- eða hjúskaparvottorði og 

heilbrigðisvottorði ásamt efnahagsupplýsingum. Einnig er svo Barnaverndarstofu og 

barnaverndarnefnd heimilt að óska eftir meðmælum frá vinnuveitenda sem og umsögn 

ættingja. Óski fósturforeldri eftir því að taka fleiri börn í fóstur síðar hefst þetta ferli að 

nýju. Einnig skal þess gætt að þær upplýsingar sem Barnaverndarstofa hefur undir höndum 

séu nýlegar og alls ekki eldri en tveggja ára. Nefndin þarf samþykki barnaverndarnefndar í 
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heimilisumdæmi verðandi fósturforeldra fyrir fóstrinu séu þeir búsettir í öðru 

barnaverndarumdæmi (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996). 

Það er ekki nóg að fósturforeldri uppfylli þau skilyrði sem sett eru í lögum og 

reglugerðum því einnig þarf það að sýna barninu ákveðið viðmót svo sem þolinmæði, 

virðingu og skilning. Hlýja er nauðsynleg og leitast skal við að koma á gagnkvæmu trausti og 

trúnaði á milli þessara einstaklinga. Heiðarleiki, agi og hvatning til jákvæðrar sjálfstyrkingar 

eru atriði sem ber að sinna sem og að vernda barnið, vaka yfir því og bregðast við þörfum 

þess. Fósturforeldri skal kappkosta að ná settum markmiðum sem getið er í skriflegum 

fóstursamningi (Barnaverndarstofa 2008b). 

  Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að ákveðnir persónuleikaþættir fósturforeldra 

auka líkurnar á því að vel takist til. Má þar nefna löngun til að hjálpa til í samfélaginu, 

umhyggju fyrir börnunum, hlýja og vilji til að börnin verði hluti af fjölskyldunni. Þá var 

reynsla af fósturbörnum, þjálfun af námskeiðum, þekking á foreldrahlutverkinu og notkun á 

lausnamiðuðum uppeldisaðferðum líka þættir sem juku líkur á árangri að vel heppnuðu 

fóstri (Brown, 2008). 

 Rannsókn var framkvæmd í Kanada á því hvað fósturforeldrum þykir nauðsynlegt til 

að fósturráðstöfun takist sem best. Niðurstöðurnar sýndu að heppilegur persónuleiki og 

hæfni, nægar upplýsingar um fósturbarnið, gott samband við þá aðila sem að 

fósturúrræðum standa, stuðningur frá samfélaginu og samband við aðrar fósturfjölskyldur 

voru allt þættir sem þeim þóttu nauðsynlegir svo að vel til tækist (Brown, 2008). 

 

6.2.1 Félag fósturforeldra  

Á Íslandi er starfandi félagið FFF en það er skammstöfun fyrir Félag fósturforeldra og var 

það stofnað þann 10. maí 1992 (Einar Ragnarsson munnleg heimild, 4. nóvember 2009). 

Þeir sem aðild geta fengið að félaginu eru allir þeir sem hafa haft barn í fóstri, eru með barn 

í fóstri eða ætla sér að taka barn í fóstur, hvort sem um er að ræða í tímabundið eða 

varanlegt fóstur. Megintilgangi félagsins má skipta í tvo þætti. Fyrir það fyrsta að standa 

saman sem ein rödd andspænis yfirvöldum og öðrum þeim er að fósturmálum koma og 

beita sér fyrir hagsmunum fósturforeldra, gera hlutverk þeirra sýnilegra sem og að beina 

sjónum að hagsmunum fósturbarnanna sjálfra. Í öðru lagi að styrkja félagsmenn við það 

hlutverk sem þau hafa nú tekið við með því að standa fyrir fræðslu, vera hvors annars 

bakhjarl og miðla reynslu sinni áfram. Er þetta allt gert með það að leiðarljósi að stuðla að 
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því að settu markmiði sé náð hjá öllum fósturforeldrum og að þau geti veitt fósturbörnum 

sínum sem bestar uppeldisaðstæður svo þau megi dafna og þroskast á sem heilbrigðastan 

máta (Félag fósturforeldra, e.d.-a). 

 Félagið hefur sett sér í lög „Lög fósturforeldra“ sem það starfar samkvæmt. Í þeim 

kemur meðal annars fram að landið allt er félagssvæði og fullgildir félagar geta hvort sem er 

verið hjón eða einstaklingar. Hópar, félög og aðrir einstaklingar geta verið aukameðlimir 

og/eða styrktaraðilar en hafa þó hvorki kjörgengi né kosningarétt. Félagið er málsvari 

fósturbarna og fósturfélaga í fjölmiðlum, opinberra stofnana sem og gagnvart ríkisvaldi og 

vinnur að öllu því sem er til hagsbóta fyrir börnin og fjölskyldur þeirra. Félagsmönnum er 

hjálpað um sérfræðiaðstoð er lítur að hagsmunamálum fósturbarna eða foreldra sé þess 

óskað. Félagið er meðlimur í alþjóðasamtökunum International Foster Care Organisation 

(IFCO) (Félag fósturforeldra, e.d.-b) sem eru einu alþjóðasamtökin sem helga sig kynningum 

og stuðningi við fósturfjölskyldur um allan heim (International Foster Care Organisation 

[IFCO], e.d.). Er félagið FFF þó með öllu sjálfstætt og er óháð öllum opinberum stofnunum, 

trúfélögum og stjórnmálaflokkum (Félag fósturforeldra, e.d.-b).   

6.3 Fóstursamningar, endurskoðun þeirra og framfærslukostnaður  

Fóstursamningur er skriflegur samningur sem gerður er á milli barnaverndarnefnda og 

fósturforeldra við upphaf fósturs. Samningurinn hefur að geyma mikilvægar upplýsingar á 

borð við forsjárskyldur barns, lögheimili þess, daglega umsjá, áætlaðan fósturtíma, 

framfærslu barnsins og annan kostnað, umgengni þess við kynforeldra og aðra nákomna, 

stuðning barnaverndarnefnda, möguleika á sliti samnings ef forsendur breytast og fleira er 

málið kann að varða. Barnaverndarnefndir tilkynna Barnaverndarstofu og öðrum 

opinberum aðilum sem koma að málinu um gerð samningsins. Það sveitarfélag sem 

ráðstafar barni í fóstur greiðir fósturlaun og annan kostnað sem kveðið er á um í 

fóstursamningi. Í samningnum skal ákvarðað um hve há greiðsla skal fylgja barninu 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Fóstursamning skal ávallt endurskoða ef ástæða þykir, en til þess getur komið ef 

aðstæður fósturforeldra breytast til dæmis vegna andláts, skilnaðar, flutnings eða 

heilsubrests. Fósturforeldrum ber að tilkynna breytingar á borð við þessar til 

barnaverndarnefnda. Ef ekki næst samkomulag um breytingar á fóstursamningi við 

fósturforeldra getur barnaverndarnefnd breytt eða fellt samninginn úr gildi með 
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rökstuddum úrskurði. Úrskurður er þó kæranlegur til kærunefndar barnaverndamála 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Kærunefnd þessi er skipuð þremur einstaklingum sem sitja í 

fjögur ár í senn. Hæstiréttur tilnefnir formann en félags- og tryggingamálaráðuneyti skipar 

hina tvo (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, e.d). 

7. Töluleg þróun milli ára 

Hvert er umfang fósturráðstafana hér á landi og hvernig hefur það þróast á síðustu árum? 

Myndin hér að neðan lýsir tíu ára tímabili í þróun fósturráðstafana á Íslandi. Ráðstafanir í 

varanlegt fóstur og tímabundið fóstur koma fyrir öll tíu árin en 2003 kemur nýtt úrræði til 

sögunnar sem kallast styrkt fóstur. Myndin skýrir sig sjálf en heildrænar niðurstöður sýna að 

sú ráðstöfun að setja börn í fóstur færist frekar í aukana með árunum. 

 

Mynd 1. Fjöldi barna í fóstri árin 1997-2007 

(Barnaverndarstofa, 2001; Barnaverndarstofa, 2002; Barnaverndarstofa, 2003; 
Barnaverndarstofa, 2004; Barnaverndarstofa, 2006; Barnaverndarstofa, 2008a). 
 

8. Foster Pride námskeiðin  

Í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 kemur fram að hver sá sem hyggst taka að sér 

fósturbarn þarf áður en leyfi fæst fyrir því að sækja námskeið á vegum Barnaverndarstofu. 

Námskeið þau er stofnunin fer fram á að umsækjendur sæki kallast Foster Pride og eru 

ætluð til þess að leggja mat á hæfni einstaklings til þess að starfa sem fósturforeldri auk 

þess sem þau eiga að veita honum þjálfun sem undirbýr hann fyrir komandi hlutverk. Foster 
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Pride námskeiðin eiga rót sína að rekja til Bandaríkjanna og eru þau undirbúningsnámskeið 

fyrir fólk sem hyggst taka að sér barn í tímabundið eða varanlegt fóstur (Barnaverndarstofa, 

2003).  

8.1 Hugmyndafræði námskeiðanna 

Parent Resources for Information, Development and Education eða PRIDE eins og það er 

kallað í daglegu tali á uppruna sinn að rekja til Kaliforníu hjá samtökunum CWLA eða Child 

Welfare League of America og fjölskylduráð Illinois fylkis í Bandaríkjunum og eru þau 

afrakstur áralangrar vinnu starfsmanna þeirra. Hugmyndafræðin á bak við PRIDE er nokkurs 

konar líkan sem hannað er til að þróa og styðja við fóstur- og ættleiðingaforeldra um allan 

heim, finna styrki og kosti hverrar fjölskyldu og ýta undir þá og efla með það að markmiði 

að bæta gæði fósturs og undirbúa fjölskyldur á sem bestan hátt undir það að taka að sér 

fósturbarn. Námskeiðin byggja á því að allir aðilar sem að fósturbarninu koma þurfi að 

standa saman í því að vernda og hugsa um barnið og að styrkja bæði fóstur- og líffræðilegar 

fjölskyldur þeirra. Þarfnast þetta samvinnu einstaklinga með ólíka hæfileika og getu þar sem 

allir vinna að þessum sameiginlegu markmiðum. Verðandi fósturforeldrar eru mikilvægur 

hlekkur og þarfnast þjálfunar og undirbúnings til að læra það sem þeir þurfa til þess að vera 

virkir í samvinnunni (Child Welfare League of America [CWLA], e.d.). 

 Námskeiðin byggja á ákveðnum fimm grundvallaratriðum sem farið er yfir í tíu 

skrefum. Nánar verður farið í það í kafla 8.2.  

8.2 Foster Pride á Íslandi 

Barnaverndarstofa keypti afnotarétt af þessu kennsluefni Foster Pride árið 2002 en eins og 

hér hefur komið fram varðar það vinnubrögð barnaverndarnefnda í fósturmálum 

(Barnaverndarstofa, 2003; Barnaverndarstofa, 2004). Tvö fyrstu Foster Pride námskeiðin 

voru svo haldin hér á landi árið 2004 og eftir það hafa verið haldin tvö námskeið á ári. Á 

árunum 2004 til 2007 voru námskeiðin haldin víðsvegar um landið og sóttu á bilinu 16 til 30 

einstaklingar hvert námskeið (Barnaverndarstofa, 2006; Barnaverndarstofa, 2008).  

 Kennslufyrirkomulag námskeiðanna er í formi umræðna, fyrirlestra, æfinga, 

hópavinnu og heimaverkefna. Ef sambýlisfólk eða hjón sækja um að taka barn í fóstur er 

þeim báðum skylt að sækja námskeiðið og mikilvægt er að allir aðilar geti mætt alla daga 

námskeiðsins. Kenndar eru tíu þriggja klukkutíma lotur á tíu vikum og er fyrirkomulagið 
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þannig að kennslan fer fram tvær helgar og einn virkan dag. Á milli tíma fara leiðbeinendur í 

heimsóknir á heimili umsækjendanna en farið er í þrjár til fjórar heimsóknir á hvert heimili. 

Skilyrði er að þátttakendur hafi samþykki barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi sem 

fósturforeldri. Námskeiðið er þátttakendum að kostnaðarlausu en uppihald og 

ferðakostnaður er á ábyrgð hvers og eins (Barnaverndarstofa, e.d.-e). 

 Fimm grundvallaratriði eru undirstöðuþættir Foster Pride námskeiðanna og eru þær 

eftirfarandi: að geta alið upp og annast barn, að þekkja þroskaferil barna og geta mætt 

frávikum í því ferli, að stuðla að tengslum barns við fjölskyldur þess, að geta unnið í teymi 

og síðast en ekki síst að geta myndað traust og þroskandi tengsl við fjölskyldu sem ætlað er 

að standi til frambúðar (Barnaverndarstofa, e.d.-e). Til að glöggva okkur nánar á því sem 

fram fer á Foster Pride námskeiðunum skulum við skoða skiptinguna á lotunum tíu. Fyrsta 

lotan inniheldur kynningu á Pride og á að veita þátttakendum innsýn í markmið 

námskeiðanna. Í lotu númer tvö er fjallað um hvernig vinna skuli í teymi. Áhersla er lögð á 

fjölskylduna og innbyrðis tengsl hennar auk þess sem verðandi fósturforeldrum er bent á 

hve sérstöku hlutverki þau gegna í faglegu teymi. Þriðja lotan fjallar um mikilvæga þörf 

barns fyrir nærveru og tengsl og nauðsyn þess að mæta þeim þörfum sem fósturforeldri. Í 

fjórðu lotu er farið í gegnum sorgarferlið sem fylgir því að upplifa missi og hvaða áhrif það 

getur haft á þroskaferil barnsins. Í fimmtu lotu er farið yfir mikilvægi fjölskyldunnar fyrir 

þroska, sjálfsmynd, sjálfstraust og samfélagslega aðlögun barnsins. Sjötta lotan leggur 

áherslu á hlutverk uppalandans og hversu ögrandi hlutverk það sé að taka barn í fóstur. Í 

þeirri sjöundu er fjallað á mismundandi hátt um hvernig hægt sé að stuðla að því að barnið 

myndi tengsl sem eiga að vara út lífið. Lota átta fjallar um áhrif þau er fósturbarnið hefur á 

fósturfjölskylduna fyrstu misserin eftir að það kemur inn á heimilið og hvernig megi vinna 

með þær breytingar á sem skynsamastan hátt. Níunda lotan gefur þátttakendum tækifæri á 

að auka þekkingu sína á sviði fósturmála og á sú þekking að veita þeim sterkari grundvöll til 

að taka yfirvegaða ákvörðun um hvort taka skuli barn í fóstur. Tíunda og síðasta lotan er 

ætluð til þess að þátttakendum gefist kostur á því að velta fyrir sér eigin hæfni til að gerast 

fósturforeldri svo hægt sé að taka lokaákvörðun um hvort þeir vilji takast á við þetta 

viðamikla hlutverk eður ei (Barnaverndarstofa, e.d.-e). 
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9. Aðkoma félagsráðgjafa að fósturmálum  

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði þau er snerta félagsráðgjafann, menntun hans 

og störf varðandi fósturúrræði og barnaverndarmál. Einnig verður varpað ljósi á mikilvægi 

rannsóknarvinnu á sviði fósturmálefna. Ekki er unnt að ræða störf félagsráðgjafans innan 

barnaverndar án þess að minnast á þá aðila er vinna hvað mest með honum í starfi hans er 

lítur að barnavernd. 

9.1 Menntun og fræðsla 

Hér á landi er ekki til neitt yfirlit yfir menntun barnaverndarstarfsmanna en stærstur hluti 

þeirra eru félagsráðgjafar. Kennsla sem lítur beint að málsmeðferð barnaverndar er 

eingöngu kennd verðandi félagsráðgjöfum (Anni G. Haugen, 2008). Fræðigreinar sem 

félagsráðgjafanemar sitja í BA námi sínu lúta margar hverjar að barnavernd og nýtast vel ef 

þeir fara að vinna í þeirri starfsgrein að námi loknu. Má þar til dæmis nefna áfangana: 

Áfengis og vímuefnamál, Ofbeldi og vanræksla í fjölskyldum, Áföll, sorg og sálræn 

skyndihjálp og Félagsmálalöggjöf III: barnavernd og sifjaréttur. Þá eru einnig fleiri áfangar í 

boði sem geta nýst nemendum stefni þeir á að vinna með börnum (Háskóli Íslands [HÍ], 

e.d.). Börnum er oftar en ekki komið fyrir í fóstur vegna einhverra þessara ástæðna: eigin 

hegðunar, vanrækslu foreldra, hverskonar misnotkunar, foreldramissis, eða vegna þess að 

foreldrar óska eftir því að barni sínu sé komið fyrir í fóstur (Metzger, 2008). Af þessu má 

glöggt sjá að félagsráðgjafarnámið er einkar góður undirbúningur. 

 Starf í barnavernd er flókið og margbrotið og að baki því liggur ekki einhver ein 

ákveðin aðferð eða kenning heldur er hún byggð á mörgum faggreinum, svo sem 

félagsráðgjöf, félagsfræði, sálfræði, læknisfræði og lögfræði svo eitthvað sé nefnt (Anni G. 

Haugen, 2008). Í mörgum þróuðum löndum hefur nú verið viðurkennd nauðsyn þess að 

félagsráðgjafar og aðrir fagmenn sem koma að fósturúrræðum vinni saman. Því hafa víða 

verið settar á laggirnar nefndir eða ráð sem samanstanda af félagsráðgjöfum, læknum og 

aðilum sem koma að lagalegum hliðum úrræðanna, með félagsráðgjafann í broddi fylkingar. 

Nefndir og ráð á borð við þessa kallast í daglegu tali teymisvinna. Einnig má þess geta að 

sífellt hefur aukist sú krafa erlendis um að fósturforeldrar fái að taka þátt í þessum 

nefndum (George, Van Oudenhoven og Wazir, 2003). 
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Lögum samkvæmt (Barnaverndarlög nr. 80/2002) ræður barnaverndarnefnd til sín 

starfsfólk með sérfræðiþekkingu svo hægt sé að veita stofnunum, foreldrum og öðrum 

þeim er koma að uppeldi barna viðhlítandi fræðslu, ráðgjöf og leiðbeiningar. Möguleiki þarf 

einnig að vera á faglegum rannsóknum á sálrænum og félagslegum högum barna 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hér er því ekki úr vegi að segja lítillega frá fagdeild 

félagsráðgjafa í barnavernd en sú deild var stofnuð innan Félagsráðgjafafélags Íslands (FÍ) í 

desember 2008. Markmið þessarar deildar er að stuðla að framhaldsmenntun, símenntun 

og rannsóknum í félagsráðgjöf innan barnaverndar. Þá er leitast við að veita aukna fræðslu 

og bæta forvarnarstarf auk þess sem áhersla er lögð á sýnileika barnaverndarstarfs svo auka 

megi þekkingu almennings. Aukin áhersla er lögð á samskipti milli félagsráðgjafa og fylgst 

með nýjungum í félagsráðgjöf á barnaverndarsviði. Síðast en ekki síst mun fagdeildin vera FÍ 

og stjórnvöldum innan handar í barnaverndarmálum og koma að endurskoðun og setningu 

laga um barnavernd (Félagsráðgjafafélag íslands, 2008).  

9.2 Rannsóknir 

Rannsóknir á fósturúrræðum ættu að varpa ljósi á þau markmið barnaverndar sem leggja 

grunn að úrræðunum. Markmiðin eru að veita börnum tímabundið, öruggt og innihaldsríkt 

umhverfi meðan þau geta ekki búið á heimili sínu eða að búa börnum öruggt 

framtíðarheimili annað hvort hjá líffræðilegum foreldrum eða fósturforeldrum. Þá er unnið 

að því að lágmarka neikvæð áhrif af reynslu þeirri sem leiddi til þess að barnavernd þurfti 

að grípa í taumana. Því ættu rannsóknir á fósturúrræðum einnig að varpa ljósi á hvort og 

hvernig tekst til með þessi markmið (Goerge, Wulczyn og Fanshel, 1994). 

10. Fósturmál í Bretlandi 

Til að fá betri hugmynd um hver staða Íslands er varðandi fósturmál verður litið yfir til 

Bretlands og grennslast fyrir um hvernig þessi nágrannaþjóð okkar stuðlar að velgengni í 

þessum málaflokki. Skoðuð voru samtökin BAAF, lög þeirra og reglugerðir, starf 

félagsráðgjafans, rannsóknir þeirra um ágæti samskipta blóðengdra aðila í fósturmálum og 

að lokum gerður samanburð á löndunum tveim. 
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10.1 BAAF 

Í Bretlandi eru starfandi samtök sem kallast BAAF eða British Association for Adoption and 

Fostering, sem á íslensku leggst út sem Samtök Bretlands um ættleiðingu og fóstur. Félagið 

hefur starfað frá árinu 1980 og er tilgangur þess að fara í auglýsingaherferðir, styðja við og 

veita ráðleggingar til þess að börn sem fara í fóstur komi sem best út úr fóstrinu. Samtökin 

starfa með öllum þeim sem að fósturmálum og ættleiðingum koma og eru með skrifstofur 

víðsvegar um Bretlandseyjar (British Association for Adoption and Fostering [BAAF], e.d.). 

Hlutverk samtakanna er í stuttu máli að finna fjölskyldur fyrir börn sem þurfa að fara í 

fóstur eða í ættleiðingu, birting og útgáfa á margvíslegu efni fyrir félagsráðgjafa, foreldra 

sem ætla að taka börn í fóstur og marga fleiri hópa sem að þessum málum koma. Þá bjóða 

samtökin upp á þjálfun, ráðgjöf og ráðstefnur auk þess sem þau fara í herferðir til að koma í 

gegn breytingum á lögum og reglum sem stuðla að bættum hag barna sem í fóstri eru 

(BAAF, e.d.). 

10.2 Lög og reglugerðir 

Í Bretlandi starfa bæði einkastofnanir og opinberir aðilar að því að koma börnum í fóstur. 

Áður en aðili getur sótt um að verða samþykktur sem fósturforeldri í Bretlandi þarf hann að 

fara í gegnum mat. Sú stofnun sem útvegar fósturforeldra þarf að hafa nefnd á sínum 

vegum sem fer yfir umsóknir og metur hvort umsækjendur séu hæfir til að verða 

fósturforeldrar. Í nefndinni þurfa að sitja allavega tveir félagsráðgjafar og þarf annar þeirra 

að hafa sérþekkingu á börnum, en hinn á fósturráðstöfunum. Nefndir þessar sjá einnig um 

að endurmeta fósturforeldra og taka ákvarðanir um hvort þeir skuli áfram hafa leyfi til að 

starfa sem slíkir. Til að fá leyfi til að verða fósturforeldrar verða umsækjendur að fara í 

gegnum viðtöl hjá nefndinni, athuga þarf hvort húsnæði viðkomandi henti, meðmæli þurfa 

að berast frá að minnsta kosti tveimur aðilum auk þess sem umsækjendur og allir þeir sem 

á heimili þeirra búa og eru yfir 18 ára aldri mega ekki hafa komist í kast við lögin eftir að 

fullorðinsaldri var náð. Stofnunin sjálf tekur lokaákvörðun um hvort samþykkja skuli 

umsóknaraðila eða synja (The Fostering Services Regulations nr. 57/2002). Samkvæmt 

breskum lögum skal tekið tillit til óska barns þegar kemur að fósturráðstöfunum. Það skal 

gert með tilliti til aldurs þess og þroska auk þess sem ávallt skal gæta þess að það úrræði 
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sem gripið er til þjóni hagsmunum barnsins á sem bestan hátt (Office of Public Sector 

Information [OPSI], e.d.). 

10.3 Starf félagsráðgjafans 

Í breskri rannsókn á langtímafóstri frá árinu 1984 sem unnin var í samvinnu við BAAF 

samtökin, kemur fram að samkvæmt reglugerðum þar í landi eiga félagsráðgjafar að fara í 

reglulegar heimsóknir til barna í fóstri. Tilgangurinn er að fylgjast með líðan þeirra og 

framvindu mála. Þótt reglugerðir kveði á um þetta leiddi rannsóknin þó í ljós að þessu er 

verulega ábótavant. Í 25% tilvika hafði liðið ár án þess að félagsráðgjafi hefði litið við og 

voru það einungis 25% barnanna sem höfðu fengið áætlaðan fjölda heimsókna. 

Rannsakendurnir lögðu til úrbætur. Bentu þeir á að hlutverk félagsráðgjafans er stórt og 

mikilvægt er kemur að fósturheimilum. Félagsráðgjafi ætti að sjá um reglulegt eftirlit á 

heimilum þar sem fósturbörn búa og vera í sambandi við bæði börnin og foreldrana. 

Áherslu ætti að leggja á reglubundnar athuganir án þess þó að raska of miklu þegar um 

varanlegt fóstur er að ræða (Rowe, Cain, Hundleby og Keane, 1984). 

10.4 Samskipti við blóðtengda aðila 

Samskipti barna í fóstri og kynforeldra á Bretland eru minni eftir því sem barnið er yngra 

þegar það fer í fóstur samkvæmt rannsókn frá árinu 1984 (Rowe o.fl., 1984). Þar kemur 

fram að ef börn eru undir tveggja ára aldri þegar þau fara í langtímafóstur eru einungis 14-

17% þeirra í sambandi við kynforeldra. Þessi tala hækkar eftir því sem börnin eru eldri þegar 

þau fara frá foreldrum og sérstaklega ef börnin eru komin yfir fimm ára aldur en þá eru um 

63% þeirra í einhverju sambandi við kynforeldra sína. Rannsóknin gat hvorki hrakið né 

staðfest þá almennu staðhæfingu að börn græði á því að halda áfram að vera í sambandi 

við kynforeldra en aftur á móti studdi hún það að börnin högnuðust ávallt á áframhaldandi 

sambandi við afa sína og ömmur. 

10.5 Samanburður landanna tveggja 

Líkt og fram kom hér að ofan eru það bæði einka- og opinberar stofur og stofnanir sem sjá 

um að útvega fósturforeldra í Bretlandi. Samkvæmt breskri reglugerð um fóstur er það á 

ábyrgð þessara stofnana að sjá til þess að verðandi fósturforeldrar fái tilhlýðilega þjálfun, 

ráðgjöf og upplýsingar varðandi þá ábyrgð sem þau eru að fara að takast á við svo þau séu 
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undirbúin á sem bestan hátt (The Fostering Services Regulations nr. 57/2002). Á Íslandi er 

það einungis stjórnsýslustofnunin Barnaverndarstofa og barnaverndarnefndir sem undir 

hana heyra sem starfar að (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Líkt og í Bretlandi þurfa 

umsækjendur að útvega sér meðmæli og fara í gegnum mat en að auki þurfa umsækjendur 

hér á landi að sækja Foster Pride námskeið (Barnaverndarstofa, 2003). Hér á landi líkt og á 

Bretlandi kveða reglugerðir á um að tekið skuli tillit til óska barnsins í samræmi við aldur 

þess og þroska eins og mögulegt er (Barnaverndarlög nr. 80/2002; OPSI e.d.). 

 Hugmyndir um hlutverk félagsráðgjafans eru ekki að öllu leyti ólíkar en þó er nokkur 

greinarmunur á því hvernig hann starfar og við hvað. Hér á landi höfum við til dæmis ekki 

þá reglu að tveir félagsráðgjafar með sérþekkingu á fósturráðstöfunum og börnum 

endurmeti fósturforeldra og ákvarði um hvort fósturráðstöfun skuli halda (The Fostering 

Services Regulations nr. 57/2002). Á Íslandi er getið á um reglulega endurskoðun skriflegs 

samnings sem gerður er á milli barnaverndarnefnda og fósturforeldra barnanna og ekki þarf 

félagsráðgjafi að koma að þeirri endurskoðun samkvæmt lögum (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Hér á landi líkt og í Bretlandi hefur reglugerðinni um ákveðinn fjölda lögbundinna 

heimsókna ekki verið fylgt nægilega vel eftir eins og þegar hefur komið fram (Rowe o.fl., 

1984; Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Lokaorð 

Tilgangurinn með þessari yfirferð um þetta málefni var að varpa heildrænu ljósi á það ferli 

sem fer í gang hér á landi þegar barn býr við óviðunandi aðstæður sem talið er að grípa 

þurfi inn í. Leitast var við að draga upp heildstæða mynd af því hvernig barnaverndarkerfið 

okkar er uppbyggt, hvernig það starfar og eftir hvaða lögum. Farið var yfir þróun laga er lúta 

að börnum og barnavernd og breytingar á þeim en það kom höfundi töluvert á óvart að 

hvergi væri hægt að nálgast sögulega þróun fósturákvæða hér á landi frá örófi alda fram til 

dagsins í dag. Það ágrip sem hér var tekið saman varðandi þau ákvæði skýra vonandi þá 

þróun. Barnaverndarstofu voru gerð skil og hinu mikilvæga starfi sem 

barnaverndarnefndirnar vinna. Með hjálp rannsókna var varpað ljósi á líðan og upplifun 

fósturbarnanna og fjölskyldna þeirra, bæði upprunalegra- og fósturfjölskyldna. Til að fá 

samanburð var tæpt á hvernig að fósturráðstöfunum er staðið í Bretlandi miðað við Ísland. 

Síðast en ekki síst var farið yfir það hvernig félagsráðgjafar starfa á sviði barnaverndar. 
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Þó ekki séu til neinar rannsóknir þess efnis má sjá eftir lestur ritgerðarinnar að hér á landi 

búum við við öflugt barnaverndarkerfi sem reynir eftir fremsta megni að setja barnið og 

velferð þess í fyrsta sæti. Lögin okkar hafa þróast markvisst í aldanna rás og enn er verið að 

bæta við nýjum ákvæðum í barnaverndarlögin sem eru til þess gerð að létta barninu lífið.  

 Til þess að svara rannsóknarspurningunum þremur sem lagt var upp með var notast 

við ritgerðina í heild. Þróun fósturmála hefur átt sér stað frá landnámsöld og er enn í gangi. 

Með tímanum hefur sú tilhneiging aukist að einblínt sé á barnið sjálft með þarfir þess og 

óskir í forgangi. Lagaramminn sem Barnarverndarstofa starfar eftir er sá rammi sem gætir 

hagsmuna barnsins ásamt öllum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið til þess að átta 

okkur á raunverulegri líðan barnanna og þeirra sem að málinu koma. Síðast en ekki síst má 

svo sjá að margt virðist líkt hvað varðar fósturráðstafanir hér og í Bretlandi og benda má á 

að í báðum löndum þykir eftirlit með fóstri vera ábótavant. 

 Þó rekja megi ferli og þróun fósturráðstafana eins og hér hefur verið gert og 

skyggnast með því lítillega inn í líf barnanna og fósturforeldra er enn óplægður akur á sviði 

íslenskra rannsókna á þessu sviði, bæði megindlegra og eigindlegra. Það væri ekki einungis 

áhugavert heldur líka nauðsynlegt að gera fleiri rannsóknir og fá víðara sjónarhorn. Sem 

dæmi væri áhugavert að fræðast um hvernig Foster Pride námskeiðin eru að nýtast 

fósturforeldrunum og hvort almennt álit þeirra er málið snertir sé að Félag fósturforeldra 

ætti að vera tengt Barnaverndarstofu. Þá væri forvitnilegt að rannsaka hverjar eru helstu 

orsakir þess að barn þarf að yfirgefa upprunalega fjölskyldu og um leið að komast að því 

hvort ákveðið ferli fari í gang til aðstoðar foreldrum sem hefur ekki farist betur en svo úr 

hendi að ala upp börnin sín. Að lokum væri það góð hugmynd ef félagsráðgjafar gætu 

komið af stað nokkurskonar samfélagsvinnu sem héldi utan um börn í fóstri. Þangað gætu 

börnin leitað og fundið samstöðu og samkennd á meðan á fóstrinu stendur og jafnvel eftir 

að því líkur. Út frá því gæti sú hugmynd kviknað að stofna félag fósturbarna, þar sem 

eingöngu börn sem hafa verið eða eru í fóstri eiga aðgangsrétt og mætti þar vinna 

sameiginlega úr þeirri sáru reynslu sem einstaklingar kunna að hafa orðið fyrir. Víst er að 

þetta er afar viðkvæmt málefni sem hefur djúp áhrif á líf fólks. Því er um að gera að 

kappkosta við að halda áfram því góða starfi sem fram fer hér á landi, auka eftirfylgni og 

rannsóknir og bæta möguleika fósturbarna eins og mögulegt er. 
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