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1 Inngangur 

Á sviði barnaverndar takast á sjónarmið um rétt foreldra til friðhelgi fjölskyldulífs og 

sjónarmið um rétt barns til sérstakrar verndar og umönnunar. Réttur foreldra til fjölskyldulífs 

felur meðal annars í sér rétt þeirra til að ráða högum og uppeldi barns síns án afskipta annarra, 

þar á meðal hins opinbera. Á hinn bóginn á barn jafnríkan rétt til þess að hljóta þá sérstöku 

vernd og umönnun sem það þarfnast. Hinu opinbera er skylt að tryggja að réttur barns til 

verndar sé virtur en að sama skapi er því skylt að virða rétt foreldra til fjölskyldulífs. Þessi 

togstreita setur mark sitt á allt barnaverndarstarf og hvers kyns vinnslu barnaverndarmála, 

meðal annars reglur um upphaf þeirra. Hinu opinbera er aðeins heimilt að hefja afskipti af 

barni og fjölskyldu þess ef velferð og hagsmunum barns er stefnt í hættu og að ströngum 

skilyrðum uppfylltum. 

Í samræmi við skyldu hins opinbera til að veita börnum þá vernd og umönnun sem þau 

þarfnast eru í gildi barnaverndarlög nr. 80/2002 (bvl. eða barnaverndarlög) sem leggja 

grundvöll að barnaverndarstarfi hér á landi. Markmið laganna er að tryggja að börn búi við 

viðunandi aðstæður og að hagsmunum þeirra sé óhætt. Í lögunum eru tilgreindar þær aðstæður 

barna sem barnaverndaryfirvöld skulu láta sig varða og hvenær þeim er skylt að hefja afskipti 

af börnum og fjölskyldum þeirra. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir upphafi barnaverndarmála auk þess sem 

leitast verður við að svara tilteknum spurningum sem kunna að vakna í því sambandi. Vegna 

þeirra grundvallarréttinda foreldra og barns sem vegast á í barnavernd og þeirra ríku 

hagsmuna sem eru til umfjöllunar í barnaverndarmálum verður að vera skýrt hvenær 

barnaverndaryfirvöldum er skylt að grípa inn í; hvaða skilyrðum slíkt inngrip þarf að 

fullnægja; hvernig á að taka ákvörðun um að hefja afskipti af barni og fjölskyldu þess; hvers 

eðlis slík ákvörðun er og síðast en ekki síst hver réttarstaða aðila er. 

Upphaf barnaverndarmála er spennandi viðfangsefni, ekki síst með tilliti til 

stjórnsýsluréttar og þeirra meginreglna sem hann byggir á. Barnaverndarmál hafa sérstöðu 

innan stjórnsýslunnar að mörgu leyti, meðal annars er upphaf þeirra sérstakt og ólíkt upphafi 

margra annarra stjórnsýslumála. Í ritgerðinni er samspil stjórnsýsluréttar og barnaverndarréttar 

skoðað sérstaklega og velt upp áhugaverðum álitaefnum í því samhengi. 

Í upphafi ritgerðarinnar verður vikið að skipulagi barnaverndar hér á landi. Fjallað verður 

um barnaverndaryfirvöld, það er stjórnvöld sem vinna að markmiðum barnaverndarlaga og 

fara með yfirstjórn barnaverndar á Íslandi.  
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Næst verður leitast við að gera hugtakinu „barnarverndarmál“ skil og lýsa því hvað greinir 

þessi mál frá öðrum málum innan stjórnsýslunnar. Jafnframt verður í stuttu máli farið yfir feril 

barnaverndarmála sem litast óneitanlega af sérstöðu þeirra.  

Loks verður fjallað um aðalefni ritgerðarinnar, upphaf barnaverndarmáls. Fyrstu skref 

barnaverndarmáls eiga sér iðulega stað án vitneskju eða aðkomu foreldra eða barns. Mál 

einstakra barna koma yfirleitt til kasta barnaverndarnefnda með tilkynningu frá 

utanaðkomandi aðilum um grun um að velferð eða hagsmunum barns standi ógn af atriðum er 

varða foreldra þess. Hið eiginlega barnaverndarmál hefst með því að barnaverndarnefnd tekur 

ákvörðun um að hefjast handa við rannsókn þess, það er að hefja könnun máls.  

Umfjöllunin hefst á því að vikið verður að aðdraganda ákvörðunarinnar, það er hvernig 

barnaverndarnefndir fá vitneskju um grun um að barn búi við óviðunandi aðstæður. Í því 

samhengi verður fjallað um tilkynningar og tilkynningarskyldu. Þarnæst er ítarlegri umfjöllun 

um ákvörðun barnaverndar-nefndar um að hefja könnun máls og ýmis álitaefni sem því 

tengjast. Fjallað verður um skilyrði þess að barnaverndarnefndir hefji afskipti af barni og 

fjölskyldu þess ásamt hugleiðingum um heimildir barnaverndarnefnda til athafna á þessu stigi. 

Einnig verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort ákvörðun um að hefja könnun máls 

geti talist stjórnvaldsákvörðun og hvaða málsmeðferðarreglur eru taldar eiga við um 

ákvörðunina. Að lokum verður fjallað stuttlega um upphaf annarra stjórnsýslumála til 

samanburðar. 

Í ritgerðinni verður jöfnum höndum vísað til réttar annarra Norðurlanda til samanburðar 

og fyllingar. Þykir óhætt að gera slíkt þar sem svipaðar meginreglur og sjónarmið gilda um 

barnavernd hér á landi og á hinum Norðurlöndumunum; gert er ráð fyrir að barnaverndar-

yfirvöld grípi tiltölulega snemma inn í ef grunur leikur á að hagsmunum eða velferð barns sé 

stefnt í hættu; í lögum er kveðið á um skyldu til að tilkynna barnaverndaryfirvöldum um grun 

um að velferð eða hagsmunir barns séu í hættu auk þess sem mælt er fyrir um könnun máls og 

úrræði sem barnaverndaryfirvöldum er heimilt og/eða skylt að grípa til við tilteknar aðstæður. 

Sjónum verður aðallega beint að Noregi og Danmörku. Í Noregi gilda sérstök 

barnaverndarlög líkt og á Íslandi, lov om barneverntjenester nr. 100/1992 (norsku 

barnaverndarlögin eða nbvl.). Íslensku barnaverndarlögunum svipar mjög til hinna norsku og 

barnaverndarréttur landanna er áþekkur. Barnavernd telst til verkefna norskra sveitarfélaga, að 

frátöldum verkefnum sem heyra undir héraðsnefndir og ríkið sem einnig hefur eftirlit með 

barnaverndarstarfsemi. Jafnframt verður leitast við að bera íslenskan rétt saman við danskan 

þar sem samhljómur hefur verið á milli íslenskra og danskra laga í gegnum tíðina. Í 

Danmörku eru ekki í gildi sérstök barnaverndarlög. Ákvæði sem lúta að barnavernd er að 
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finna í lögum um félagsþjónustu, lov om social service nr. 941/2009 (dönsku 

félagsþjónustulögin eða dfþjl.), nánar tiltekið í XI. kafla laganna um sérstakan stuðning við 

börn (d. særlig støtte til børn og unge). Í kaflanum er meðal annars að finna ákvæði um 

tilkynningarskyldu, könnun máls og úrræði. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um sérstakan 

stuðning við börn samkvæmt lögum um félagsþjónustu, vejledning om særlig støtte til børn 

og unge og deres familier nr. 99/2006. Í leiðbeiningunum eru ákvæði dönsku 

félagsþjónustulaganna útfærð nánar. Í Danmörku heyrir barnavernd undir félagsþjónustu 

sveitarfélaganna.  
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2 Almennt um barnavernd og barnaverndarmál 

Barnaréttur er sú grein innan lögfræðinnar sem fjallar um réttarreglur er lúta að tengslum 

foreldra og barna. Barnaréttur telst til sifjaréttar sem er hluti af einkaréttinum ásamt 

fjármunarétti, persónurétti og erfðarétti.1 Barnavernd hefur ekki verið talin til hefðbundinna 

viðfangsefna barnaréttar þar sem um reglur á sviði allsherjarréttar er að ræða. Engu að síður er 

venja í barnarétti að fjalla að einhverju leyti um barnavernd.2  

Með barnavernd er hér átt við það starf sem unnið er af stjórnvöldum, 

barnaverndaryfirvöldum, á grundvelli barnaverndarlaga í þeim tilgangi að tryggja vernd, 

umönnun og réttindi barna. Markmið barnaverndar er samkvæmt barnaverndarlögum að 

aðstoða börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu. Störf 

barnarverndaryfirvalda miða að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði og beita 

úrræðum barnaverndarlaga til verndar einstökum börnum þegar það á við. Í störfum sínum 

fjalla barnaverndaryfirvöld um einkar viðkvæm mál og ólíklegt er að nokkur stjórnvöld hafi 

jafn viðkvæman málaflokk á sinni könnu.  

Samspil virðingar fyrir rétti foreldra til að ráða uppeldi barna sinna og skyldu hins 

opinbera til að tryggja velferð og vernda réttinda barna er áberandi í barnaverndarrétti.3 Í 

almennum athugasemdum við barnaverndarlög nr. 58/1992 kemur fram að í barnavernd séu til 

umfjöllunar persónuleg málefni og einkalíf manna sem verði að fara varlega í að raska. 

Vandinn sé sá að tryggja velferð og öryggi barna án þess að skerða um of friðhelgi 

einstaklinga.4 Í þessum kafla verður fjallað um þetta samspil ásamt því að víkja að 

markmiðum og meginreglum barnaverndarlaga. Jafnframt verður stuttlega fjallað um þau 

stjórnvöld sem starfa á grundvelli barnaverndarlaga. Þá er ætlunin að gera grein fyrir 

hugtakinu „barnaverndarmál“. Loks verður leitast við að lýsa sérstöðu slíkra mála ásamt ferli 

þeirra.  

 

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 17–18 og Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 143. 
2  Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og erfðaréttur“, bls. 485. 
3 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og erfðaréttur“, bls. 485. Barnaverndarréttur er nátengdur barnarétti og svipuð 

sjónarmið gilda á báðum réttarsviðum. Í barnaverndarrétti er til dæmis mjög byggt á meginreglunni um að 
hagsmunir barns skuli hafðir í fyrirrúmi auk þess sem sjónarmið um aukna þátttöku barns með vaxandi þroska 
eru ríkjandi. Barnaverndarstarf er unnið af stjórnvöldum og þar af leiðandi fer mikið fyrir stjórnsýslurétti á 
þessu réttarsviði. Barnaverndarréttur tengist því hvort tveggja barnarétti og stjórnsýslurétti.  

4 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 647.  
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2.1 Réttarstaða barns og hlutverk foreldra 

Í yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna frá 1959 kemur fram að börn séu andlega 

og líkamlega óþroskuð og þurfi því sérstakrar verndar og umönnunar við. Þetta er almennt 

viðurkennt um allan heim og hafa alþjóðasamningar og löggjöf einstakra ríkja byggt á 

sjónarmiðum um sérstaka vernd og umönnun barna síðan yfirlýsingin var samþykkt.5 Í 

samræmi við að börn þurfi sérstakrar verndar og umönnunar við er talið siðferðilega 

réttlætanlegt að skerða sjálfsákvörðunarrétt og frelsi barna vegna heilla og hamingju þeirra 

sjálfra; það er talið barninu fyrir bestu.  

Vikið var að því í inngangi að barnavernd einkennist af togstreitu milli tvenns konar 

sjónarmiða; annars vegar sjónarmiða um friðhelgi fjölskyldu og rétt foreldra til að ráða 

uppeldi og högum barns síns og hins vegar sjónarmiða um rétt barns til sérstakrar verndar. Í 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (stjórnarskráin eða stjskr.), mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, (mannréttindasáttmálinn eða MSE) og samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (barnasamningurinn eða SRB) er friðhelgi fjölskyldunnar 

viðurkennd.6 Sjálfstæður réttur barna til verndar og umhyggju er ennfremur viðurkenndur og 

gert er ráð fyrir takmörkunum á friðhelgi fjölskyldunnar í þágu hagsmuna og réttinda barns. Í 

þessu samhengi kunna spurningar að vakna um það hvers vegna réttur foreldra og friðhelgi 

fjölskyldunnar togast á við rétt barns en nánar verður vikið að því síðar.  

Foreldri á rétt og ber skylda til að fara með forsjá barns og ráða persónulegum högum þess 

með þeim undantekningum sem felast í rétti barns til aukins sjálfsákvörðunar- og 

samráðsréttar með vaxandi þroska.7 Það er hlutverk foreldra eða annarra, sem fara með forsjá 

barns, að tryggja að þarfir þess séu uppfylltar. Því hefur verið haldið fram að aðalinntak 

forsjár sé réttur og skylda til uppeldis og umönnunar barns. Í umönnun felist allt það, sem er 

nauðsynlegt til þess að barn sé heilbrigt.8 Foreldrum ber að sýna barni sínu umhyggju og 

nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við barn sitt svo sem best hentar hag og 

þörfum þess. Þeim ber að búa barni sínu viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þess 

í hvívetna, sbr. 2. mgr. 1. gr. bvl. Þetta er í samræmi við eina af grundvallarreglum 

barnaréttarins um að hagsmunir barnsins skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi.  

                                                
5  Guðrún Erlendsdóttir: „Sameiginleg forsjá og önnur nýmæli í barnarétti“, bls. 122. 
6 Mannréttindasáttmálinn og barnasamningurinn eru alþjóðasamningar sem hafa verið fullgiltir af Íslands hálfu. 

Alþjóðasamningar öðlast ekki lagagildi nema með sérstakri innleiðingu í íslenskan rétt, það er með 
lögfestingu viðkomandi samnings. Mannréttindasáttmálinn var lögfestur með lögum nr. 62/1994. Verið er að 
undirbúa lögfestingu barnasamningsins, sbr. þingsályktun Alþingis frá 16. mars 2009 (þskj. 13, 136. lögþ. 
2008–09, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.)). Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins er nú til kynningar á heimasíðu dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins.  

7  Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 172.  
8  Guðrún Erlendsdóttir: „Sameiginleg forsjá og önnur nýmæli í barnarétti“, bls. 123. 
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Því miður skapast oft þær aðstæður að foreldrar standa ekki undir þessari ábyrgð gagnvart 

barni sínu og ástæða er til að ætla að velferð barns og hagsmunir séu ekki nægilega tryggðir. 

Við slíkar aðstæður hlýtur hinu opinbera að vera skylt að grípa inn í og tryggja hagsmuni og 

velferð barns.9  

 

2.1.1 Ákvæði 76. og 71. gr. stjórnarskrárinnar  

Fjölskyldan nýtur friðhelgi samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar. Ákvæðið takmarkast 

ekki við að fjölskylda búi saman á heimili og lagður er víðtækur skilningur í hugtakið 

„fjölskylda“.10 Með ákvæðinu er tilvist fjölskyldunnar tryggð auk réttar foreldra til að búa 

saman, réttar þeirra til að fara með forsjá barns og ala það upp án afskipta annarra, þar á 

meðal stjórnvalda.11 Ákvæðið er í samræmi við þá grundvallarhugsun að fjölskyldan, sem 

grunneining samfélagsins, sé hinn rétti vettvangur fyrir uppeldi barns.12 Það kemur í hlut 

foreldra að ala barn sitt upp og þeir hafa umtalsvert svigrúm til að ákveða hvernig uppeldi og 

högum þess skuli háttað.13 Stjórnvöld eiga hins vegar, samkvæmt meginstefnu, að halda að sér 

höndum þegar kemur að afskiptum af uppeldisaðferðum foreldra og högum fjölskyldunnar.14  

Friðhelgi fjölskyldulífs, það er rétt foreldra til fjölskyldulífs og sérstaklega rétt þeirra til að 

ráða uppeldi og högum barna sinna, má rekja til eldri viðhorfa um nokkurs konar eignarrétt 

foreldra á börnum sínum. Vald foreldra yfir börnum sínum var takmarkalítið, líkt og um 

eignir væri að ræða en ekki einstaklinga.15 Friðhelgin hefur breyst úr því að vera algjör og yfir 

í að vera takmörkuð. Með þessu er átt við að í dag verður friðhelgin, í samræmi við aukinn 

rétt barna, rofin ef það er talið barni fyrir bestu.  

Friðhelgi fjölskyldunnar verður einungis rofin að uppfylltum ströngum skilyrðum, sbr. 3. 

mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt ákvæðinu má með sérstakri lagaheimild takmarka 

friðhelgi fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Í athugasemdum við 

ákvæðið í frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 kemur fram að ýmsar takmarkanir á 

friðhelgi fjölskyldulífs geti verið nauðsynlegar til að tryggja velferð barna og að hagsmunir 

barna geti orðið friðhelginni yfirsterkari.16 Þetta er í samræmi við þá skyldu sem hvílir á hinu 

opinbera að tryggja börnum með lögum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, sbr. 

                                                
9 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 309. 
10  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 313. 
11  Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 540. 
12  Barnasáttmálinn, bls. 17. 
13  Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 309. 
14 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 38. 
15 Alþt. 1978–78, A-deild, bls. 2729–2730. Sjá einnig um ótakmarkað vald foreldra yfir börnum sínum: Ármann 

Snævarr: Þættir úr barnarétti, bls. 6–7. 
16   Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2102.  
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3. mgr. 76. gr. stjskr. Löggjafinn hefur leitast við að uppfylla þá skyldu sem fram kemur í 

ákvæðinu með setningu barnalaga nr. 76/2003 (barnalög eða bl.) og barnaverndarlaga ásamt 

fleiri lagabálkum sem hafa það að markmiði að tryggja velferð og hagsmuni barna.  

Í dag er litið á rétt barna til sérstakrar verndar og umönnunar sem sjálfsagðan hlut auk þess 

sem sífellt meiri áhersla er lögð á rétt barna til samráðs og sjálfsákvörðunar. Ekki er ýkja langt 

síðan börn nutu nánast engra réttinda. Réttindi barna hafa farið vaxandi í gegnum tíðina og í 

stuttu máli má segja að staða barna hafi farið úr því að teljast til eigna foreldra á 19. öld og 

yfir í að teljast samborgarar þeirra á 20. öld, það er sjálfstæðir einstaklingar sem njóta réttinda 

og bera skyldur.17 Smátt og smátt fengu börn aukin réttindi en 20. öldin hefur verið kölluð öld 

barnsins enda fékk barátta fyrir réttindum barna byr undir báða vængi á þeim tíma. Save the 

Children International Union (Barnaheill á Íslandi) var stofnað í kjölfar fyrri 

heimsstyrjaldarinnar og samtökin bárust hatramlega fyrir réttindum barna. Árið 1924 

samþykkti Þjóðabandalagið yfirlýsingu um réttindi barnsins sem var fyrsta alþjóðlega 

skuldbindingin til verndar hverju einstöku barni án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða 

trúarskoðana.18 Árið 1959 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar yfirlýsingu um réttindi barnsins og 

hafði hún að geyma 10 meginreglur um réttindi barna, meðal annars regluna um að hagsmunir 

barns skyldu ávallt vera í fyrirrúmi.19 Hvorug yfirlýsinganna var bindandi að þjóðarétti og því 

vaknaði sú hugmynd að færa þær í búning milliríkjasamnings sem ríki yrðu skuldbundin af. 

Var það gert með barnasamningnum sem var samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 1989.20  

Samkvæmt framangreindri umfjöllun hafa börn smátt og smátt fengið aukin réttindi og 

með barnasamningnum hefur ákveðnum hámarki verið náð, að minnsta kosti enn sem komið 

er. Samkvæmt ákvæðum samningsins ber að líta á börn sem sjálfstæða einstaklinga sem bera 

skyldur og njóta réttinda í samræmi við aldur og þroska. Friðhelgi fjölskyldunnar takmarkast 

af síauknum réttindum barns og foreldrum ber að gera aðeins það sem er börnum þeirra 

hagfellt. Í þessu samhengi vakna spurningar um það hvort breyting hafi átt sér stað á 

viðhorfum almennings til friðhelgi fjölskyldunnar sem samræmist þeim viðhorfsbreytingum 

sem endurspeglast í breyttri löggjöf. Eru foreldrar tilbúnir til að viðurkenna aukin réttindi 

barna sinna og auknar takmarkanir á friðhelgi fjölskyldulífs? Eru foreldrar raunverulega 

reiðubúnir að samþykkja að uppeldi barna þeirra fari fram fyrir opnum tjöldum? Að uppeldið 
                                                
17 Réttindi barna voru nánast engin og til marks um það má nefna að ef barn var tekið ófrjálsri hendi á Englandi 

var ekki litið á slíkt sem þjófnað nema barnið klæddist fötum sem hægt væri að stela. (Brian Milne: „From 
Chattels to citizens?“, bls. 45). 

18 Brian Milne: „From Chattels to citizens?“, bls. 46. 
19 Brian Milne: „From Chattels to citizens?“, bls. 47.  
20 Barnasáttmálinn, bls. 6.  
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sé gagnrýnivert, að tilkynnt sé til barnaverndarnefndar og að barnaverndarmál hefjist án þeirra 

vitneskju? 

Ef foreldrar sinna ekki þeim skyldum sem á þeim hvíla gagnvart barni sínu og líklegt er að 

hagsmunir barns séu í hættu ber hinu opinbera að grípa inn í og tryggja að velferð þeirra verði 

ekki fyrir borð borin.21 Slík skerðing á réttinum til að njóta fjölskyldulífs verður að eiga sér 

stoð í skýrri lagaheimild.22 Hvers konar afskipti barnaverndaryfirvalda eru líkleg til að trufla 

einkalíf viðkomandi fjölskyldu að einhverju leyti. Þó verður að telja að grundvallarmunur sé á 

afskiptum sem felast í því að hefja barnaverndarmál og afskiptum sem felast í því að grípa til 

úrræða á síðari stigum málsins enda var við setningu núgildandi barnaverndarlaga leitast við 

að gera skýran greinarmun á ákvörðun um að hefja könnun máls og öðrum ákvörðunum 

barnaverndarnefnda.23 Gerð er tilraun til að afmarka hin mismunandi barnaverndarafskipti og 

mismunandi þætti barnaverndarmáls og þau skilyrði sem afskipti þurfa að fullnægja eftir því 

um hvaða stig ræðir. Öll afskipti barnaverndaryfirvalda verða að byggjast á lagaheimild eins 

og þegar hefur komið fram en gerðar eru mismiklar kröfur eftir því hvers eðlis afskiptin eru. 

Sú grundvallarkrafa er þó gerð að hvers konar afskipti séu réttlætanleg á þeim grundvelli að 

þau leiði til betri hags og bætts aðbúnaðar barns.24 Heimildir til barnaverndarafskipta byggjast 

á sjónarmiðum um að hagsmunir barns geti vegið þyngra en réttur foreldra til að njóta 

fjölskyldulífs. Slíkum heimildum á að beita sem algerum þrautaúrræðum og einungis ef ljóst 

er að heilsu eða þroska barns geti verið hætta búin vegna atriða sem varða foreldra þess.25  

Takmarkanir á friðhelgi fjölskyldulífs verða að vera nauðsynlegar, það er fullnægja 

kröfum um meðalhóf. Með því er átt við að það verður að vera ljóst að sérstaklega ríkar 

ástæður séu fyrir slíkum ráðstöfunum, að vægari úrræði dugi ekki til að ná sama markmiði og 

að beiting úrræðanna gangi ekki lengra en nauðsynlegt er.26 Eins og nánar verður vikið að 

síðar byggjast barnaverndarlögin mjög á sjónarmiðum um meðalhóf. Meðalhófsreglan er 

undirliggjandi í lögunum og hefur áhrif við beitingu þeirra. Bent hefur verið á að sérstök 

ástæða sé til að hafa regluna að leiðarljósi í barnaverndarmálum.27 Það á ekki síður við um 

ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls en aðrar aðgerðir nefndarinnar á 

síðari stigum barnaverndarmáls. Gengið er út frá því að hvers kyns aðgerðir af hálfu 

                                                
21 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 309.  
22 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 540. 
23 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1803.  
24 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 655 og Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 24. 
25 Réttindi barna á Íslandi, bls. 40.  
26 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 57. 
27 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 24. 
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barnaverndaryfirvalda teljist til afskipta af viðkomandi fjölskyldu sem eru líkleg til að raska 

friðhelgi fjölskyldulífs.28  

 

2.1.2 Ákvæði 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

Rétturinn til fjölskyldulífs er verndaður í 8. gr. mannréttindasáttmálans þar sem kveðið er á 

um að sérhver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskrifta. Í 

réttinum til fjölskyldulífs felst meðal annars að fjölskyldan fái tækifæri til að vera saman án 

afskipta stjórnvalda og að hún verði ekki skilin í sundur gegn vilja meðlima hennar.29  

Á sama hátt og heimilt er að takmarka friðhelgi fjölskyldu með stoð í 3. mgr. 71. gr. 

stjórnarskrárinnar er heimilt að skerða rétt manna til fjölskyldulífs á grundvelli 2. mgr. 8. gr. 

mannréttindasáttmálans. Ströng skilyrði eru sett fyrir slíkum takmörkunum og í ákvæðinu er 

kveðið á um að takmarkanir á réttinum til fjölskyldulífs verði að koma fram í lögum og vera 

nauðsynlegar, meðal annars til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi 

annarra.  

Með afskiptum barnaverndaryfirvalda af barni og fjölskyldu þess er réttinum til 

fjölskyldulífs raskað að einhverju en mismiklu leyti.30 Með því er átt við að sum afskipti 

barnaverndaryfirvalda raski réttinum til fjölskyldulífs meira en önnur. Telja verður að afskipti 

sem felast í því að hefja barnaverndarmál feli í sér minni röskun en önnur afskipti sem eiga 

sér stað á seinni stigum málsins. Rökin fyrir slíkri röskun á réttinum til fjölskyldulífs felast í 

því að hagsmunir barns eru taldir vega þyngra en réttur foreldris til fjölskyldulífs. Aðildarríki 

verða að sýna fram á að skerðingin sé nauðsynleg og fullnægi þar með skilyrðum 2. mgr. 8. 

gr. MSE. Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu31 í máli Sahin gegn Þýskalandi, 8. júlí 2003 

(30943/96) er komist svo að orði: 

The best interests of the child […] may override those of the parents. In particular, a parent 
cannot be entitled under Article 8 to have such measures taken as would harm the child´s health 
and development. 

Takmarkanir á réttinum til fjölskyldulífs, með stoð í 2. mgr. 8. gr. MSE, verða að 

fullnægja kröfum um meðalhóf líkt og takmarkanir á grundvelli 3. mgr. 71. gr. 

stjórnarskrárinnar.32 Ákvæði 8. gr. MSE leggur jákvæðar skyldur á aðildarríki til að tryggja að 

                                                
28 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála“, bls. 210.  
29 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 301 
30 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 301.  
31 Mannréttindadómstóll Evrópu starfar á grundvelli mannréttindasáttmálans og hefur það hlutverk að tryggja að 

aðilar samningsins standi við þær skuldbindingar sem þeir hafa tekist á hendur, sbr. 19. gr. MSE. 
32 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 304. 
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réttur til fjölskyldulífs sé raunhæfur og virkur.33 Mannréttindadómstóllinn hefur talið að í 

réttinum til fjölskyldulífs felist meðal annars réttur foreldra og barna til að njóta samveru. 

Ekki er nægilegt að kveðið sé á um slíkan rétt í lögum ef ekki eru til staðar virk úrræði til að 

ná honum fram.34  

 

2.1.3 Ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

a) Almennt 

Barnasamningurinn er fyrsti alþjóðasamningurinn sem viðurkennir mannréttindi barna 

sérstaklega.35 Auk þess er hann sá alþjóðasamningur sem flestar þjóðir, eða 193, hafa gerst 

aðilar að.36 Mikilvægi barnasamningsins felst meðal annars í nýrri sýn á réttarstöðu barna sem 

ruddi sér rúms með samningnum; að börn séu ekki eign foreldra og að börn njóti réttinda rétt 

eins og fullorðnir. Í barnasamningnum er byggt á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar sem 

eiga rétt og bera skyldur í samræmi við aldur og þroska.37 Með samningnum voru þannig 

kynnt til sögunnar ný viðmið um viðhorf til barna og framkomu við þau.38  

Reglum barnasamningsins hefur verið skipt niður í ákveðna flokka og fjórar reglur teljast 

til svokallaðra grundvallarreglna (e. general principles), það er jafnræðisreglan, sbr. 2. gr. 

SRB, reglan um að hagsmunir barns skulu ætíð hafðir í fyrirrúmi í málum sem það varða, sbr. 

3. gr. SRB, reglan um rétt barns til lífs, afkomu og þroska, sbr. 6. gr. SRB og loks reglan um 

rétt barns til þátttöku í málum sem það varða, sbr. 12. gr. SRB. 39 Grundvallarreglurnar hafa 

áhrif á hvers konar túlkun og beitingu annarra ákvæða barnasamningsins, þar á meðal við 

túlkun ákvæða sem lúta að réttarstöðu barns og hlutverki foreldra.40  

 

b) Ákvæði barnasamningsins varðandi réttarstöðu barns og hlutverk foreldra 

Í inngangi barnasamningsins kemur fram að foreldrar beri aðalábyrgð á uppeldi barns og 

mikilvægi fjölskyldunnar í uppvexti og velferð þess er ítrekað. Jafnframt er lögð áhersla á að 

                                                
33 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 318. 
34  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 319. 
35 Barnasáttmálinn, bls. 6. Nelson Mandela lýsti samningnum með eftirfarandi hætti: „That luminous living 

document that enshrines the rights of every child without exception to a life of dignity and selffulfilment“. 
(Implementation handbook for the convention of the rights of the child (IHCRC), bls. XI.) 

36 Yanhee Lee: „18 Candles“, bls. 11.  
37 Louise Arbour: „Happy Birthday“, bls. 7–8. 
38 Barnasáttmálinn, bls. 6.  
39 Almennt álit Barnaréttarnefndarinnar nr. 5: General measures of implementation for the Convention on 
 the Rights of the Child, frá 3. október 2003, CRC/GC/2003/5, bls. 3–4 og Barnasáttmálinn, bls. 8. 

Barnaréttarnefndin starfar á grundvelli 43. gr. SRB og hún gegnir ákveðnu eftirlitshlutverki sem ekki verður 
farið nánar út í hér. 

40 Almennt álit Barnaréttarnefndarinnar nr. 5: General measures of implementation for the Convention on 
 the Rights of the Child, frá 3. október 2003, CRC/GC/2003/5, bls. 3 og Barnasáttmálinn, bls. 7. 
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börnum sé tryggð lagaleg vernd.41 Í samningnum er mikið lagt upp úr því að foreldrum sé 

veitt aðstoð og stuðningur við að sinna foreldrahlutverkinu og rækja foreldraskyldur gagnvart 

barni sínu. Að sama skapi er lögð rík áhersla á að börn séu ekki skilin frá foreldrum sínum 

nema slíkt sé bráðnauðsynlegt.  

Í 5. gr. samningsins er kveðið á um að aðildarríki skuli virða ábyrgð, réttindi og skyldur 

foreldra, eða annarra sem eru ábyrgir fyrir barni, til að veita því tilhlýðilega leiðsögn og 

handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska þess er það beitir réttindum þeim sem viðurkennd 

eru í samningnum. Af ákvæðinu leiðir að aðildarríki skuli virða friðhelgi fjölskyldunnar en 

öðruvísi er tekið til orða en almennt tíðkast þegar fjallað er um rétt foreldra til fjölskyldulífs. Í 

stað þess að mælt sé fyrir um að virða skuli rétt foreldra til að fara með forsjá barns og ala það 

upp án afskipta viðkomandi aðildarríkis er mælt fyrir um að virða skuli rétt, ábyrgð og 

skyldur foreldra til að veita barni leiðsögn og handleiðslu þegar það beitir réttindum sínum 

sem sjálfstæður einstaklingur. Ekki er skilgreint nánar hvað felist í ábyrgð, réttindum og 

skyldum foreldra. Hafa verður hliðsjón af öðrum ákvæðum barnasamningsins við mat á 

inntaki þessara hugtaka. Ljóst er að ábyrgð og réttindi foreldra verða rakin til skyldu þeirra til 

þess að gera aðeins það sem er barni fyrir bestu og að bera ætíð hagsmuni barns síns fyrir 

brjósti.42  

Í 18. gr. samningsins er mælt fyrir um að foreldrar beri aðalábyrgð á uppeldi barns og því 

að barni sé komið til þroska. Í ákvæðinu er jafnframt mælt fyrir um að aðildarríki skuli veita 

foreldrum og lögráðamönnum viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar. Af þessu 

leiðir að einhvers konar jafnvægi verður að vera til staðar á milli ábyrgðar foreldra og 

aðildarríkis. Ekki fer á milli mála að aðildarríki ber að halda afskiptum sínum af fjölskyldunni 

í lágmarki. Aðalábyrgð á uppeldi barns hvílir á foreldrum og stjórnvöld eiga að styðja foreldra 

í uppeldishlutverki sínu. Ef foreldrar geta ekki staðið undir ábyrgðinni hvílir sú skylda á hinu 

opinbera að grípa inn í og tryggja að réttindi barnsins séu virt.43 

Í 26. gr. og 27. gr. barnasamningsins er fjallað um rétt barns til félagslegrar aðstoðar og 

rétt foreldra til stuðnings við að rækja foreldraskyldur sínar gagnvart barni. Hvert barn á rétt 

til lífsafkomu sem nægir því til að ná líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og 

félagslegum þroska, sbr. 1. mgr. 27. gr. samningsins. Tekið er fram að foreldrar, eða aðrir sem 

eru ábyrgir fyrir uppeldi barns, beri höfuðábyrgð á því að sjá barni fyrir þeim lífsskilyrðum 

sem eru því nauðsynleg til að komast til þroska, sbr. 2. mgr. 27. gr. samningsins. Aðildarríki 

                                                
41  Barnasáttmálinn, bls. 7. 
42 IHCRC, bls. 76. 
43  Barnasáttmálinn, bls. 36. 
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skulu veita foreldrum aðstoð til að standa undir þessari ábyrgð og skulu láta í té efnislega 

aðstoð og sjá fyrir stuðningsúrræðum þegar þörf er á, sbr. 3. mgr. 27. gr. samningsins.  

Ætla má að afskipti barnaverndaryfirvalda í formi stuðningsaðgerða falli undir 26. og 27. 

gr. barnasamningsins þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið í ákvæðunum. Með því er 

átt við að stuðningsúrræði á grundvelli barnaverndarlaga teljist til stuðnings sem 

aðildarríkjum beri að veita foreldrum á grundvelli 26. og 27. gr. samningsins og teljist því til 

félagslegra og efnahagslegra réttinda þeirra. Telja verður að grundvallarmunur sé á aðstoð eða 

stuðningi sem sóst er eftir af hálfu einstaklinga og aðstoð eða stuðningi sem haldið er að þeim. 

Stuðningur á grundvelli barnaverndarlaga er að mörgu leyti sérstakur. Barnaverndarmál 

hefjast langoftast án atbeina eða vitneskju foreldra. Að vissu leyti er stuðningi og aðstoð á 

grundvelli barnaverndarlaga haldið að foreldrum í skjóli þess valds sem barnaverndaryfirvöld 

hafa til að grípa til íþyngjandi úrræða, til dæmis aðskilnaði barns frá foreldrum. Þó verður að 

hafa í huga að foreldrar geta afþakkað stuðning af hálfu barnaverndaryfirvalda og ekki verður 

séð að næsta skref felist óhjákvæmilega í því að gripið verði til hinna íþyngjandi úrræða.  

Í 9. gr. barnasamningsins er fjallað um aðskilnað barns frá foreldrum. Aðildarríki skulu 

tryggja að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema þegar lögbær 

stjórnvöld ákveði, samkvæmt viðeigandi lögum og reglum um málsmeðferð, að aðskilnaður 

sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins enda sé sú ákvörðun háð endurskoðun 

dómstóla, sbr. 1. mgr. 9. gr. samningsins. Í ákvæðinu segir jafnframt að slík ákvörðun kunni 

að vera nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, svo sem ef barn sætir misnotkun eða er vanrækt af 

foreldrum sínum. Þá skulu aðildarríki virða rétt barns, sem skilið hefur verið frá foreldri eða 

foreldrum, til að halda persónulegum tengslum og beinu sambandi við báða foreldra með 

reglubundnum hætti, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess, sbr. 3. mgr. 9. gr. SRB. Með 

þessu ákvæði er barni tryggður umgengnisréttur við það foreldri sem það býr ekki hjá. Þó er 

lögð áhersla á að umgengnin megi ekki vera andstæð hagsmunum þess. Reglan endurspeglar 

meginreglu 18. gr. barnasamningsins um að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á uppeldi 

barns. 

Af framangreindu er ljóst að í barnasamningnum er gerður grundvallarmunur á stuðningi 

og þvingun, til dæmis aðskilnaði barns frá foreldrum. Þegar ákvæði samningsins eru lesin í 

samhengi er ljóst að lögð er ríkust áhersla á að barn verði ekki skilið frá foreldrum sínum og 

aðeins þegar öll önnur úrræði hafa verið reynd.  
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c) Grundvallarreglur barnasamningsins og þýðing þeirra 

Grundvallarreglur barnasamningsins hafa, eins og áður sagði, þýðingu við túlkun og beitingu 

annarra ákvæða samningsins. Áhrifa reglnanna gætir meðal annars við túlkun ákvæða sem 

lúta að réttarstöðu barns og hlutverki foreldra og voru rakin hér að framan.  

Á grundvelli jafnræðisreglunnar má ætla að öll börn eigi rétt til sömu verndar og að 

fjölskyldur þurfi að þola sömu afskipti eins og vikið verður að síðar í tengslum við umfjöllun 

um jafnræðisregluna.44 Áhrif reglunnar um að hagsmunir barns skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi 

hefur áhrif á allt barnaverndarstarf og ætíð verður að hafa regluna í huga. Ákvæði 3. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrárinnar um vernd og umönnun barna er meðal annars byggt á reglunni.45 Segja 

má að hún leggi grunn að öllu barnaverndarstarfi ásamt reglunni um rétt barna til lífs, afkomu 

og þroska sem hlýtur að vera grundvallarforsenda barnaverndarstarfs. Þá er með reglunni um 

rétt barna til að láta í ljós skoðanir sínar gerð sú krafa að í öllu barnaverndarstarfi sé börnum 

gert kleift að tjá sig og koma á framfæri eigin sjónarmiðum í samræmi við aldur og þroska. 

Ekki á aðeins að vernda börn fyrir augljósum hættum heldur viðurkenna þau sem jafngilda 

þátttakendur í eigin lífi. 

 

2.1.4 Barnaverndarlög 

Eins og vikið var að í inngangi eru barnaverndarlög liður í viðleitni hins opinbera til að 

fullnægja þeirri skyldu sem á því hvílir til að tryggja börnum þá vernd sem þau þarfnast. Í 

lögunum er að finna heimildir til inngrips í friðhelgi fjölskyldu og á grundvelli þeirra hafa 

barnaverndarnefndir víðtækt vald til þess hafa afskipti af viðkvæmustu einkamálefnum barna 

og foreldra. Barnaverndarlögin ganga út frá þeirri meginreglu að foreldrar beri ábyrgð á 

uppeldi barna sinna og fari með forsjá þeirra en beri að gegna forsjár- og uppeldisskyldum við 

börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra, sbr. 2. mgr. 1. gr. bvl. Er þetta í samræmi 

við þau sjónarmið sem liggja til grundvallar 5. gr. barnasamningsins og vikið var að hér að 

framan. 

Barnaverndarlögin eru víðtæk og fjölþætt, í þeim er fjallað um barnaverndarmál frá a til ö. 

Allt frá því að mat er lagt á hvort hefja skuli slíkt mál og yfir í skyldu til að beita ýmiss konar 

léttum stuðningsúrræðum sem og hinum viðurhlutameiri úrræðum eins og nánar verður gert 

grein fyrir síðar í umfjöllun um feril barnaverndarmála. Sú staðreynd að lögin skuli vera jafn 

víðtæk og raun ber vitni hefur áhrif á reglur sem lúta að upphafi barnaverndarmála. Ef 

                                                
44 Sjá umfjöllun um skyldu til að gæta jafnræðis í kafla 3.4.3 um málsmeðferðarreglur sem eiga við um 

ákvörðun um að hefja könnun máls. 
45 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2102. 
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barnaverndaryfirvöld hefja afskipti af barni og fjölskyldu þess er gengið út frá því í 

barnaverndarlögum að leitast sé við að styðja foreldra í uppeldishlutverki sínu. Lögin byggjast 

á því sjónarmiði að fjölskylda barns gegni lykilhlutverki í uppeldi þess og að markmið 

barnaverndarstarfs skuli fyrst og fremst vera að styrkja hlutverk fjölskyldunnar í uppeldi 

barns.46 Gengið er út frá því að reynt sé í lengstu lög að koma í veg fyrir að fjölskyldunni sé 

sundrað og leitast verði við að leysa úr vandanum með því að skapa viðunandi aðstæður innan 

fjölskyldunnar í samráði við hana áður en gripið er til annarra úrræða án vilja fjölskyldunnar.  

 

Af framangreindu er ljóst að réttur foreldra til að ráða uppeldi barna sinna er viðurkenndur 

í íslenskum rétti en hinu opinbera ber skylda til að setja hagsmuni barna ávallt í fyrsta sæti og 

tryggja þeim með lögum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Mikilvægt er að 

takmarkanir á friðhelgi fjölskyldu séu ákveðnar af varfærni og að meðalhófs sé gætt. Í 

barnaverndarlögum er leitast við að taka tillit til réttar foreldra sem og réttar barns. Yfirleitt 

fara hagsmunir foreldra og barns saman því almennt er viðurkennt að það sé barni fyrir bestu 

að alast upp hjá eigin fjölskyldu.47 Eitt er víst; það er ótvíræður réttur allra barna að búa við 

viðunandi aðstæður og hinu opinbera er skylt að tryggja að sá réttur sé virtur.  

 

2.2 Markmið barnaverndarlaga og barnaverndaryfirvöld 

Markmið barnaverndarlaga er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður og börn 

sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu með eigin hegðun fái nauðsynlega aðstoð, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. bvl. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002 

kemur fram að meginmarkmið laganna sé að öll börn á Íslandi búi við viðunandi aðstæður. 

Barnaverndaryfirvöldum sé ekki falið það verkefni að stuðla að því að öll börn búi við bestu 

mögulegu aðstæður. Verkefni barnaverndaryfirvalda sé fyrst og fremst að tryggja að aðstæður 

einstakra barna, sem höfð eru afskipti af, séu viðunandi.48 Leitast skal við að ná markmiðum 

laganna með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar 

einstökum börnum þegar það á við, sbr. 2. mgr. 2. gr. bvl. Í ákvæðinu endurspeglast hinn 

rauði þráður barnaverndarlaga; fjölskylda barns gegnir lykilhlutverki í uppeldi þess og 

aðgerðir af hálfu stjórnvalda eiga fyrst og fremst að hafa það að markmiði að styrkja þetta 

hlutverk.49 

                                                
46 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1810.  
47 Hrefna Friðriksdóttir: „Börn og réttarkerfið. Viðhorf og staða barna“, bls. 55.  
48 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1809. 
49 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1810. 
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Barnarverndaryfirvöld eru stjórnvöld sem starfa á grundvelli barnaverndarlaga og hafa 

það hlutverk að vinna að markmiðum laganna. Á Íslandi eru fjölmargir sem koma að 

barnavernd og barnaverndarkerfi landsins er stórt og flókið. Barnaverndaryfirvöld á Íslandi 

eru félagsmálaráðuneytið, barnaverndarnefndir, Barnaverndarstofa og kærunefnd 

barnaverndarmála, sbr. 2. mgr. 3. gr. bvl.  

Barnavernd heyrir undir félagsmálaráðuneytið og ráðuneytið ber ábyrgð á stefnumótun í 

barnavernd, sbr. 1. og 2. mgr. 5. gr. bvl. Í þessu felst að önnur stjórnvöld sem starfa á 

grundvelli barnaverndarlaga heyra undir ráðuneytið í stjórnsýslulegum skilningi.50  

Félagsmálaráðuneytið skal sjá til þess að barnaverndarnefndir séu starfandi í öllum 

sveitarfélögum.51 Barnaverndarnefndir eru kosnar af sveitarstjórn og starfa á vegum sveitar-

félaga, sbr. 1. og 2. mgr. 10. gr. bvl. Samanlagður íbúafjöldi að baki hverri barnaverndarnefnd 

má ekki vera undir 1500 og fámennari sveitarfélög eiga að hafa samvinnu við önnur 

sveitarfélög um kosningu barnaverndarnefndar, sbr. 2. mgr. 10. gr. bvl. Með kröfu um 

ákveðinn íbúafjölda að baki hverri barnaverndarnefnd er ætlunin að stuðla að betra 

barnaverndarstarfi enda hefur reynslan sýnt að erfitt er að halda uppi virku barnaverndarstarfi 

í fámennustu sveitarfélögum landsins.52 Sveitarfélög þurfa oft að sameinast um nefndir. Í dag 

eru sveitarfélög á Íslandi alls 77 en barnaverndarnefndir eru 30 talsins og að baki sumum 

þeirra standa þrjú sveitarfélög.53 Til samanburðar er áhugavert að nefna að á árinu 1996 voru 

nefndirnar alls 82.54  

Barnaverndarnefndir sjá um grunnvinnslu barnaverndarmála og bera ábyrgð á einstökum 

málum, sbr. 12. gr. bvl.55 Nefndirnar taka við tilkynningum, þær taka ákvörðun um hvort hefja 

skuli könnun máls í framhaldi af móttöku tilkynningar og ef ákveðið er að kanna mál sjá 

nefndirnar um könnunina. Að svo búnu meta nefndirnar hver næstu skref skuli vera; hvort 

gripið skuli til stuðningsúrræða eða annars konar úrræða á grundvelli barnaverndarlaga. 

Barnaverndarnefndir sjá því alfarið um daglega stjórn, vinnslu og málsmeðferð 

barnaverndarmála. Af barnaverndaryfirvöldum koma nefndirnar og starfsmenn þeirra aðallega 

við sögu í þessari ritgerð.  

                                                
50 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1813.  
51 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1814. Ef sveitarstjórn hefur ekki skipað í barnaverndarnefnd að liðnum fjórum 

mánuðum frá sveitarstjórnarkosningum getur félagsmálaráðherra áminnt sveitarfélagið og veitt því einn 
mánuð til úrbóta. Ef sveitarstjórn verður ekki við tilmælum ráðherra innan frestsins getur ráðherra skipað 
nefnd sjálfur, sbr. 4. mgr. 11. gr. bvl.  

52 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1803 og 1819. 
53 Upplýsingar um sveitarfélög, http://www.samband.is  Sveitarfélög 2006–2010. 
 Yfirlit yfir barnaverndarnefndir, http://bvs.is  Barnaverndarnefndir  Barnaverndarnefndirnar. 
54 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008–2009, bls. 43. 
55 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 9. 
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Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir yfirstjórn félagsmálaráðherra og 

sinnir stjórnsýslu á því sviði sem barnaverndarlögin ná til, sbr. 1. mgr. 7. gr. bvl. 

Barnaverndarstofa fer því í raun með yfirumsjón þess hluta barnaverndarstarfs sem er á 

ábyrgð og verksviði ríkisins.56 Meðal hlutverka Barnaverndarstofu er að láta barnaverndar-

nefndum í té leiðbeiningar, fræðslu og ráðgjöf auk þess að hafa eftirlit með því að starf 

nefndanna sé í samræmi við lög, sbr. 3. mgr. 7. gr. bvl. Eftirlit Barnaverndarstofu getur bæði 

falist í frumkvæðiseftirliti og eftirliti á grundvelli kvartana. Með frumkvæðiseftirliti er átt við 

að Barnaverndarstofa taki mál til umfjöllunar að eigin frumkvæði eins og hugtakið gefur til 

kynna.57 Frumkvæðiseftirlitið getur tekið til allra þátta í vinnslu barnaverndarmála og 

vinnulagi tiltekinnar barnaverndarnefndar eða allra nefndanna.58 

Úrskurðir barnaverndarnefnda og einstakar ákvarðanir, ásamt tilteknum ákvörðunum 

Barnaverndarstofu, verða kærðar af aðilum barnaverndarmáls til kærunefndar 

barnaverndarmála sem skipuð er af félagsmálaráðherra, sbr. 1. mgr. 6. gr. bvl. Nokkrar deilur 

hafa sprottið upp um það hvað sé átt við með hugtakinu „ákvarðanir barnaverndarnefnda“ en 

ekki er að finna útskýringar á því í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í þessu 

samhengi vakna spurningar um það hvort einungis stjórnvaldsákvarðanir séu kæranlegar eða 

hvort annars konar ákvarðanir barnaverndarnefnda séu jafnframt kæranlegar. Ekki gefst tóm 

til að fara nánar út í það hér.59 Kærunefndin getur endurskoðað lagahlið máls og sönnunar-

gögn. Hún getur staðfest niðurstöðu eða hrundið henni að nokkru eða öllu leyti. Jafnframt 

getur nefndin vísað málinu til barnaverndarnefndar til meðferðar að nýju, sbr. 2. mgr. 51. gr. 

bvl. Nefndin getur því metið að nýju formlegar og efnislegar hliðar barnaverndarmáls.60 

Kærunefndin kveður upp úrskurð sem er endanlegur á stjórnsýslustigi og verður ekki skotið til 

æðra stjórnvalds, sbr. 3. mgr. 6. gr. bvl.  

Barnaverndarstofa tekur ekki til umfjöllunar kærur vegna ákvarðana barnaverndarnefnda 

sem hægt er að kæra til kærunefndar barnaverndarmála. Hins vegar getur hver sem er komið 

kvörtunum til Barnaverndarstofu sem varða annars konar ákvarðanir barnaverndarnefnda, t.d. 

                                                
56  Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1814.  
57 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81. Frumkvæðiseftirlit Barnaverndarstofu getur meðal annars falist í því að 

kalla eftir skýrslum frá nefndum um starfsemi nefndanna sem stofnunin fer svo yfir. (Alþt. 2001-2002, A-
deild, bls. 1815). Einnig getur opinber umræða um málefni varðandi börn eða ábendingar úr ýmsum áttum 
gefið stofunni tilefni til að kanna með hvaða hætti barnaverndarnefndir rækja hlutverk sitt. (Ársskýrsla 
Barnaverndarstofu 2008–2009, bls. 8.). 

58 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008–2009, bls. 8.  
59 Í grein Hrefnu Friðriksdóttur: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála“ er fjallað um hugtakið „ákvörðun“ í 

skilningi barnaverndarlaga. Í greininni eru raktar tilteknar ákvarðanir barnaverndarnefnda og mat lagt á það 
hvort þær séu kæranlegar eða ekki. Umfjöllunin er ekki tæmandi en gefur þó nokkrar vísbendingar um það 
hvað felist í hugtakinu „ákvörðun“. 

60 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1854.  
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ákvarðanir um málsmeðferð. Slíkar kvartanir eru afgreiddar með formlegum hætti; kallað er 

eftir upplýsingum frá þeirri barnaverndarnefnd sem um ræðir og ef í ljós kemur að starfsemi 

nefndarinnar er ekki í samræmi við lög er mælst til þess að ráðstafanir verði gerðar af hálfu 

nefndarinnar í þeim tilgangi að færa málsmeðferðina í rétt horf.61 Slík tilmæli eða 

leiðbeiningar hafa ekki áhrif á lagalegt gildi ákvarðana barnaverndarnefnda en engu að síður 

eru þær bindandi fyrir nefndirnar.62 Af þessu leiðir að það skiptir verulegu máli hvers eðlis 

ákvörðun um að hefja könnun er. Eðli ákvörðunarinnar sker úr um hvort mögulegt sé að kæra 

hana til kærunefndar barnaverndarmála, sem hefur víðtækar heimildir til að endurskoða 

ákvörðun á alla kanta, eða hvort aðeins sé mögulegt að kvarta til Barnaverndarstofu, sem ekki 

hefur sams konar vald til endurskoðunar. 

Ef barnaverndarnefnd verður ekki við tilmælum eða leiðbeiningum Barnaverndarstofu 

getur stofan áminnt nefndina og gert sveitarstjórn viðvart, sbr. 4. mgr. 8. gr. bvl. Í frumvarpi 

til laga um breytingar á barnaverndarlögum sem lagt var fram á Alþingi þann 30. mars 

síðastliðinn (frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum) er lagt til að lögfest verði 

ákvæði um að ef sveitarstjórn vanræki þær skyldur, sem hvíla á sveitarfélaginu, geti 

félagsmálaráðuneytið beitt sér fyrir því að gripið verði til úrræða samkvæmt ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Með þessu er átt við að ráðuneytið geti haft samband við 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og mælst til þess að gripið verði í taumana enda er 

gengið út frá því að sveitarstjórn beri ábyrgð á því að barnaverndarnefnd á hennar vegum ræki 

störf sín í samræmi við barnaverndarlög.63  

Þrátt fyrir að dómstólar teljist ekki til barnaverndaryfirvalda koma þeir í ákveðnum 

tilvikum að vinnslu barnaverndarmála. Alvarlegustu inngrip í friðhelgi fjölskyldunnar, þar á 

meðal forsjársvipting, eru ákveðin af dómstólum, ýmist á málsskotsstigi eða frá grunni, sbr. 

meðal annars 27., 28. gr. og 29. gr. bvl. 

 

2.3 Almennt um barnaverndarmál 

2.3.1 Hvað er barnaverndarmál?  

Í UA 9. nóvember 2009 (5186/2007) kemur fram að með barnaverndarmáli í skilningi 

barnaverndarlaga sé átt við: 

… stjórnsýslumál sérstaks eðlis sem miðar að því að afla nauðsynlegra upplýsinga um aðstæður 
barns og meta hvort þörf sé á að beita þeim sérstöku úrræðum sem kveðið er á um í VI. og VII. 
kafla barnaverndarlaga. Barnaverndarmál hefst með formlegri ákvörðun barnaverndarnefndar 

                                                
61 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1815. Sjá 4. mgr. 8. gr. bvl. 
62  Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1817. 
63  Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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um könnun máls og lýkur ýmist þegar barnaverndarnefnd telur ekki þörf á frekari afskiptum eða 
þegar barn er orðið 18 ára gamalt.  

Skilgreiningu á hugtakinu „barnaverndarmál“ er ekki að finna í lögum eða fræðiskrifum 

hér á landi eða á hinum Norðurlöndunum.64 Erfitt getur verið að meta hvort mál teljist 

barnaverndarmál og ýmis álitamál geta vaknað við slíkt mat. Til að byrja með hlýtur að þurfa 

að meta hvort viðkomandi mál sé þess eðlis að einhver stjórnvöld skuli taka það til 

umfjöllunar yfirhöfuð. Næst hlýtur að þurfa að svara eftirfarandi spurningum: „Er um 

barnaverndarmál að ræða? Á að hefja afskipti af viðkomandi fjölskyldu?“ Samkvæmt 

lögmætisreglunni er stjórnvöldum aðeins heimilt að grípa til aðgerða ef heimild er fyrir þeim í 

lögum.65 Stjórnvöld mega aðeins gera það sem þeim er heimilað lögum samkvæmt en 

borgararnir mega aftur á móti gera allt sem þeim er ekki bannað í lögum.66 Hafa verður í huga 

það sem kom fram hér að framan um að hvers kyns aðgerðir barnaverndaryfirvalda feli í sér 

inngrip í friðhelgi viðkomandi fjölskyldu. Því er sérstaklega mikilvægt að lög kveði skýrt á 

um það hvenær barnaverndaryfirvöld mega og/eða skulu grípa til aðgerða og í hverju 

aðgerðirnar skuli felast.  

Mikilvægt er að skilgreina sérstaklega hvort um barnaverndarmál sé að ræða eða ekki þar 

sem ákveðin réttaráhrif fylgja því að mál teljist barnaverndarmál. Barnaverndarlög mæla fyrir 

um sérstök viðbrögð og málsmeðferð þegar um slíkt mál er að ræða sem á ekki við um annars 

konar mál sem varða börn.67 Því hlýtur að þurfa að skoða hvort barnaverndaryfirvöld séu bær 

til að fjalla um viðkomandi mál. Í því samhengi verður að líta til þess hvort um málið skuli 

fara samkvæmt öðrum lögum, til dæmis barnalögum, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eða 

lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og hvort málið heyri þar með undir önnur 

stjórnvöld, til dæmis sýslumenn, skólayfirvöld eða heilbrigðisyfirvöld.68 Ef barnaverndar-

nefnd berst erindi sem heyrir bersýnilega ekki undir starfssvið hennar ber henni að framsenda 

erindið á réttan stað svo fljótt sem unnt er, sbr. 13. gr. ssl.  

Bent hefur verið á að æskilegt sé að horfa á viðkomandi mál frá þremur mismunandi 

sjónarhornum við mat á því hvort það teljist barnaverndarmál eða ekki. Í fyrsta lagi verði að 

huga að barninu; hvers eðlis er vandi barnsins? Í öðru lagi verði að beina sjónum að 

                                                
64 Það er spurning hvort mögulegt sé yfir höfuð að skilgreina hugtakið í lögum. Vikið verður að því síðar hvaða 

vísbendingar er að finna í barnaverndarlögum varðandi það hvers konar aðstæður réttlæti afskipti 
barnaverndaryfirvalda og þar með hvers konar mál teljist barnaverndarmál. 

65 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 139 og Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 147.  
66 Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Verðleikar laganna“, bls. 358 og Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
67 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 1. 
68 Stjórnvaldi er aðeins heimilt að taka stjórnvaldsákvörðun í stjórnsýslumáli ef það fellur undir verksvið þess. 

Stjórnvald er bært til að fjalla um stjórnsýslumál ef það er að lögum hið rétta stjórnvald til að fjalla um málið. 
(Páll Hreinsson: „Aðili máls“, bls. 148.).  
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foreldrinu; er um veikt eða sterkt foreldri að ræða? Í þriðja lagi verði að skoða þau úrræði sem 

til greina koma og þörf er á; geta úrræði barnaverndarlaga komið til greina eða eiga úrræði 

annarra laga við?69 Það hlýtur að mega draga þá ályktun að með þessu sé átt við að leggja 

verði þennan þríþætta mælikvarða á hvert og eitt mál. Vandi barns getur verið þess eðlis að 

sterkt foreldri, eða foreldri sem nýtir sér hið almenna stuðningskerfi sem stendur foreldrum til 

boða, ráði við hann og geti búið barni viðunandi aðstæður. Sams konar vandi barns getur 

orðið foreldri ofviða ef það er af einhverjum ástæðum veikt, til dæmis ef um er að ræða 

þroskahamlað eða seinfært foreldri. Vandinn getur jafnframt verið foreldrisins en ekki 

barnsins. Foreldri getur átt við vanda að stríða sem hefur þær afleiðingar að það geti ekki búið 

barni viðunandi aðstæður. Þá hefur verið bent á að ekki sé rétt að hefja könnun á máli ef 

fyrirsjáanlegt er að úrræðum barnaverndarlaga verði ekki beitt í því.70 

Af framangreindu er ljóst að það er vandasamt að skera úr um það hvort mál telst 

barnaverndarmál eða ekki. Þrátt fyrir það er afar mikilvægt að ekki fari á milli mála hvort um 

barnaverndarmál sé að ræða eða ekki enda getur skilgreining á viðkomandi máli skipt sköpum 

fyrir barn og fjölskyldu þess. 

 

2.3.2 Ferill barnaverndarmála 

Ritgerðin fjallar um ákveðið stig barnaverndarmáls, það er upphaf þess, en samhengisins 

vegna er rétt að víkja stuttlega að ferli barnaverndarmála; hvernig slík mál hefjast, hvernig 

vinnslu þeirra er almennt háttað og með hvaða hætti þeim getur lokið. Rétt er að undirstrika 

að mismunandi reglur eiga við eftir því á hvaða stigi barnaverndarmál er. Réttarstaða aðila, 

það er foreldra og eftir atvikum barna, er jafnframt mismunandi eftir því hvar í ferlinu 

barnaverndarmál er statt.  

Mál einstakra barna koma yfirleitt til kasta barnaverndarnefnda með tilkynningu um grun 

um vanrækslu, ofbeldi eða áhættuhegðun barns; ýmist frá barninu sjálfu, foreldrum þess, 

öðrum einstaklingum eða opinberum aðilum.71 Auk tilkynninga geta upplýsingar, sem berast 

barnaverndarnefndum á annan hátt, orðið til þess að nefndirnar grípi til aðgerða.72 Almenn 

tilkynningarskylda hvílir á öllum þeim sem hafa ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega 

                                                
69 Barnaverndarmál, bls. 68. 
70 Barnaverndarmál, bls. 68. 
71 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1829 og Hrefna Friðriksdóttir: „Börn og réttarkerfið. Viðhorf og staða barna“, 

bls. 56. 
72  Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1825.  
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hættu, sbr. 16. gr. bvl. Jafnframt hvílir sérstök tilkynningarskylda á lögreglu og þeim sem 

vegna stöðu sinnar og starfa hafa afskipti af málefnum barna, sbr. 17. gr. og 18. gr. bvl.  

Mál telst fyrst barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun 

um að hefja könnun máls, sbr. 5. mgr. 21. gr. bvl. Slík ákvörðun skal tekin án tafar og innan 

sjö daga frá því að tilkynning eða upplýsingar berast barnaverndarnefnd, sbr. 1. mgr. 21. gr. 

bvl. Ákvörðun um að hefja könnun skal ekki tekin nema rökstuddur grunur leiki á um að 

tilefni sé til þess, sbr. 5. mgr. 21. gr. bvl. Markmið könnunar máls er að afla nauðsynlegra 

upplýsinga um aðstæður barns og meta þörf fyrir úrræði samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga, í samræmi við hagsmuni og þarfir barns, sbr. 1. mgr. 22. gr. bvl. Leitast 

skal við að könnun fari fram í samvinnu við foreldra, sbr. 1. mgr. 43. gr. bvl., en könnun er þó 

ekki háð samþykki foreldra.73 Könnun máls skal ekki vera umfangsmeiri en nauðsynlegt er og 

henni skal hraðað svo sem kostur er, sbr. 2. mgr. 41. gr. bvl. Könnun skal að jafnaði ljúka 

innan þriggja mánaða og ekki síðar en fjórum mánuðum eftir að ákvörðun er tekin um að 

hefja könnun, sbr. 2. mgr. 41. gr. bvl.  

Þegar könnun máls hefur farið fram er tekin saman greinargerð þar sem lýst er 

niðurstöðum könnunar, tekið er fram hverra úrbóta sé þörf og settar eru fram tillögur að 

úrræðum sem þykja heppileg, sbr. 1. mgr. 23. gr. bvl. Afskipti barnaverndarnefnda koma 

oftast til vegna slæmra uppeldisaðstæðna sem barn býr við, vegna vanrækslu eða ofbeldis sem 

barn hefur orðið fyrir eða vegna hegðunar barnsins sjálfs, til dæmis ef barnið neytir vímuefna, 

stundar afbrot eða beitir aðra ofbeldi.74  

Ef barnaverndarnefnd telur að þörf sé á beitingu úrræða samkvæmt barnaverndarlögum er 

ráðist í að gera skriflega áætlun um frekari meðferð máls í samvinnu við foreldra og eftir 

atvikum í samvinnu við barn hafi það náð 15 ára aldri. Hafa skal samráð við yngri börn eftir 

því sem aldur þeirra og þroski gefa tilefni til, sbr. 2. mgr. 23. gr. bvl. Þá koma til skoðunar 

úrræði samkvæmt 24. og 25. gr. bvl. og er beiting þeirra bundin því skilyrði að foreldrar og 

eftir atvikum barn, sem náð hefur 15 ára aldri, samþykki áætlunina. Um er að ræða úrræði 

sem reynt er að móta í samvinnu við foreldra og eftir atvikum við barn og þau geta falist í 

stuðningsaðgerðum á heimili barns, vistun barns utan heimilis tímabundið eða afsali foreldris 

á forsjá barns til barnaverndarnefndar.75  

Rétt er að nefna að barnaverndarlögin gera skýran greinarmun á stuðningsúrræðum, sem 

er beitt með samþykki aðila, og þvingunarúrræðum sem gripið er til gegn vilja aðila. Þar að 

                                                
73 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 45.  
74 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2006–2007, bls. 93.  
75  Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og erfðaréttur“, bls. 491. 
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auki er greint á milli úrræða sem beitt er á heimili barns og úrræða utan heimilis þar sem hin 

síðarnefndu þykja almennt meira íþyngjandi. Í almennum athugasemdum við VI. kafla 

frumvarps til barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að vistun barns utan heimilis sé að 

öllu jöfnu alvarlegra inngrip í líf barns og leggja verði aukna áherslu á réttarstöðu barns við 

þær aðstæður.76 Í samræmi við þetta nýtur barn, sem hefur náð 15 ára aldri, aðildar að 

barnaverndarmáli þegar tekin er ákvörðun um úrræði utan heimilis, sbr. 25. og 27. gr. bvl.  

Samkvæmt barnaverndarlögum hafa barnaverndarnefndir hinar ýmsu heimildir til að grípa 

til úrræða gegn vilja foreldra og eftir atvikum barna. Úrræðin eru fjölbreytt og misíþyngjandi 

en í lögunum er reynt að afmarka skýrt hvaða ákvarðanir verða teknar, við hvaða aðstæður, 

hver tekur ákvörðun og hvert er hægt að skjóta henni.77 Ef ekki næst samkomulag við foreldra 

eða barn semur barnaverndarnefnd einhliða áætlun um framvindu máls og beitingu úrræða, 

sbr. 4. mgr. 23. gr. bvl. Í slíkri áætlun er að finna samantekt á vinnslu máls frá því að 

greinargerð um niðurstöðu könnunar var unnin. Auk þess kemur þar fram mat 

barnaverndarnefndar á því hvort ástæða sé til að beita úrræðum samkvæmt 26.-29. gr. bvl., 

það er úrræðum sem mögulegt er að grípa til án samþykkis foreldra eða eftir atvikum barns 

sem náð hefur 15 ára aldri.78 Í flestum tilvikum er um að ræða kyrrsetningu barns á þeim stað 

sem það dvelst, tímabundna töku barns úr umsjá foreldris og vistun utan heimilis eða 

sviptingu forsjár og varanlega ráðstöfun barns.  

Barnaverndarmáli getur lokið á hvaða stigi þess sem er. Könnun máls getur leitt í ljós að 

ekki sé þörf á frekari afskiptum barnaverndaryfirvalda og máli er þá lokað í kjölfar hennar. En 

að sama skapi getur barnaverndarmál endað með því að foreldrar eru sviptir forsjá á 

grundvelli 29. gr. bvl.  

Af því sem hér hefur verið sagt um feril barnaverndarmála ætti að vera ljóst hversu 

fjölbreytileg málin eru. Með því er átt við að afskipti barnaverndaryfirvalda geta verið mjög 

mismunandi; þau geta falist í stuðningi við viðkomandi fjölskyldu en að sama skapi geta þau 

birst í afar íþyngjandi úrræðum og allt þar á milli. Vald barnaverndaryfirvalda til að beita 

þeim þvingunum, sem minnst var á hér að framan, hefur ótvíræð áhrif á alla málsmeðferð, 

meðal annars reglur um upphaf máls.  

 

                                                
76 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1833.  
77 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og erfðaréttur“, bls. 492.  
78  Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1834–1835. 
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2.3.3 Sérstaða barnaverndarmála 

Ekki fer á milli mála að barnaverndarmál eru í eðli sínu vandasöm, flókin og viðkvæm. Þessi 

sérstaða barnaverndarmála hefur áhrif á alla vinnslu þeirra og vinnubrögð 

barnaverndaryfirvalda.  

Í barnaverndarmálum eru til umfjöllunar hagsmunir sem hljóta að teljast til mikilvægustu, 

viðkvæmustu og persónulegustu hagsmuna einstaklings enda fjalla slík mál um atriði sem lúta 

að foreldrahlutverkinu og sambandi foreldra og barns. Það eitt og út af fyrir sig skilur 

barnaverndarmál frá flestum öðrum stjórnsýslumálum.  

Barnaverndarmál hefjast yfirleitt ekki að frumkvæði aðila þess. Börn eru almennt ekki 

talin hafa burði til þess að gæta hagsmuna sinna sjálf með því að leita til 

barnaverndaryfirvalda og foreldrar óska yfirleitt ekki eftir þjónustu barnaverndaryfirvalda auk 

þess sem hún gengur oft lengra en þeir kjósa. Foreldrar eru sjaldan ánægðir eða sáttir við 

aðgerðir af hálfu barnaverndaryfirvalda og upplifa slík afskipti oft sem aðför gegn þeim og 

hagsmunum barnsins.79 Auk þess að hafa lítið sem ekkert um það að segja hvort 

barnaverndarmál hefjist hafa aðilar málsins minni áhrif á framvindu og lok þess en aðilar að 

annars konar stjórnsýslumálum.80 Barnaverndarnefndir hafa til dæmis víðtækar heimildir til 

þess að afla upplýsinga um hagi fjölskyldunnar án vitneskju og samþykkis foreldra svo ekki 

sé minnst á þau úrræði sem barnaverndarnefndum er heimilt að grípa til gegn vilja foreldra.  

Efni, umfang og lyktir barnaverndarmála eru oft á tíðum ófyrirsjáanlegar og það má rekja 

til fjölbreytileika málanna sem minnst var á í umfjöllun um feril barnaverndarmála. Málin 

geta þróast á mismunandi vegu og hægt er að grípa til margs konar aðgerða, sem ýmist felast í 

stuðningi eða þvingun, og af því leiðir að erfitt getur verið að spá fyrir um niðurstöðu þeirra í 

upphafi eða hvenær slíkum málum muni ljúka.81  

Börn eru í forgrunni í barnaverndarmálum en málin snúast samt sem áður að miklu leyti 

um foreldra barnanna. Málsmeðferðin miðast að töluverðu leyti við hagsmuni foreldra og 

mikil áhersla er lögð á það hvernig upplifun foreldra er af afskiptum barnaverndaryfirvalda.82 

Sú staðreynd að barnaverndarmál geti endað með því að gripið sé til jafn viðurhlutamikilla 

úrræða og forsjársviptingar gerir það að sennilega að verkum að foreldrar eru oft á tíðum 

mjög ósáttir og taugatrekktir yfir upphafi þess.  

                                                
79 Hrefna Friðriksdóttir: „Börn og réttarkerfið. Viðhorf og staða barna“, bls. 56. 
80 Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk: Praktisk barnevernarbeid, bls. 73.  
81 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk dómstóla samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002“, bls. 297 og 

Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála“, bls. 202. 
82 Anni G. Haugen: Beiting úrræða í barnaverndarmálum, bls. 38.  
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Ef gengið er framhjá barninu við vinnslu barnaverndarmáls og það skilið útundan má 

segja að eins konar hagsmunaþjófnaður hafi átt sér stað. Hinir fullorðnu taka yfir mál 

barnsins, lýsa aðstæðum barns og gera þær að sínum.83 Áhersla virðist lögð á að meta getu og 

hæfni foreldra til að sinna foreldrahlutverkinu. Minni áhersla virðist lögð á að horft sé til getu 

og styrkleika barns.84 Í einhverjum tilvikum nota foreldrar vandamál barnsins til að verða sér 

út um athygli og umhyggju af hálfu barnaverndarnefndar. Ástæðu þess má hugsanlega rekja 

til skorts á umhyggju eða athygli í æsku og sem einkennir marga af þeim foreldrum sem eiga 

aðild að barnaverndarmálum á fullorðinsárum. Við slíkar aðstæður verður að gæta þess að 

missa ekki sjónar á hagsmunum barnsins og sjá til þess að barnið sé áfram í forgrunni þrátt 

fyrir að barnaverndarnefnd eigi aðallega samskipti við foreldra. Barnið á grundvallarrétt til 

þess að taka sjálft þátt í mikilvægum ákvörðunum í eigin lífi, svo framarlega sem það hefur 

aldur og þroska til.85  

Ákveðin áskorun felst í því að skapa aðstæður í barnavernd sem ýta undir þá upplifun 

barns og foreldra að þau séu þátttakendur í barnaverndarmáli og að hlustað sé á þau þrátt fyrir 

sterka stöðu barnaverndarnefndar. Hina sterku stöðu barnaverndarnefnda gagnvart aðilum 

barnaverndarmáls má rekja til þess mikla valds sem nefndunum er fengið með 

barnaverndarlögum og áður hefur verið minnst á, það er vald til ýmiss konar afskipta af 

fjölskyldum og ekki síst vald til að grípa til þvingunarúrræða.86 Í barnaverndarlögum er gengið 

út frá því að barnaverndarnefndir reyni í lengstu lög að vinna með foreldrum og gera þá að 

virkum þátttakendum við vinnslu barnaverndarmáls. Kröfu um samvinnu barnaverndar-

nefndar og foreldra má rekja til réttar foreldra til að ráða sjálfir uppeldi og högum barns síns. 

Þar að auki munu flest börn sem barnaverndarnefndir hafa afskipti af halda áfram að búa hjá 

foreldrum sínum og því má segja að það sé barninu fyrir bestu að fá foreldra til samvinnu. 

Einnig hefur verið bent á að það sé barninu fyrir bestu að barnaverndarnefnd komi fram við 

foreldra af virðingu burtséð frá því hvort barn búi heima eða ekki.87 Samvinna við foreldra er 

því mikilvægur liður í að hjálpa barni og verður að telja að samvinna í einhverri mynd sé 

barni ávallt fyrir bestu. Hins vegar verður að gæta þess við ákvarðanatöku að hagsmunir 

barnsins séu ætíð settir í fyrsta sæti og að skoðanir eða sjónarmið foreldra verði ekki ofan á ef 

                                                
83 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 106 og Anni G. Haugen: Beiting úrræða í 

barnaverndarmálum, bls. 38. 
84 Anni. G. Haugen: Beiting úrræða í barnaverndarmálum, bls. 2 og 30. 
85 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 106 og Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk: Praktisk 

barnevernarbeid, bls. 75. 
86 Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk: Praktisk barnevernarbeid, bls. 22. 
87 Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk: Praktisk barnevernarbeid, bls. 74.    
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þau eru ekki samrýmanleg því sem er barni fyrir bestu.88 Áhersla á aukið réttaröryggi foreldra 

getur leitt til skerðingar á rétti barns í þeim tilvikum þar sem hagsmunir barns og foreldris 

stangast á.89 

 

2.3.4 Meginreglur við vinnslu barnaverndarmála 

Í barnaverndarlögum hefur verið safnað saman nokkrum meginreglum sem hafa skal að 

leiðarljósi í barnaverndarstarfi og barnaverndarnefndir þurfa að hafa í huga við vinnslu 

barnaverndarmáls. Meginreglurnar birtast með mismunandi hætti eftir því á hvaða stigi 

barnaverndarmál er. Athyglisvert er að gera grein fyrir nokkrum þeirra sem koma sérstaklega 

til skoðunar þegar tekin er ákvörðun um að hefja könnun barnaverndarmáls.  

Fyrst ber að nefna grundvallarreglu barnaréttar sem hefur áhrif á öllum sviðum sem varða 

börn; meginreglan um að hagsmunir barna skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi. Í barnaverndarstarfi 

skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu, sbr. 1. mgr. 4. gr. bvl. 

Nauðsynlegt er að kynnast barninu og taka ákvarðanir út frá þörfum þess, allt frá upphafi 

barnaverndarmáls og þar til því lýkur.90 Þannig skal ákvörðun um að hefja könnun máls 

miðast við þarfir barns líkt og aðrar ákvarðanir sem teknar eru við vinnslu barnaverndarmáls. 

Eins og þegar hefur komið fram verða aðrir hagsmunir, meðal annars hagsmunir foreldra, að 

víkja ef þeir eru ósamrýmanlegir hagsmunum barnsins.91 

Í samræmi við aukna áherslu í barnarétti á sjálfstæðan rétt barns er í 2. mgr. 4. gr. bvl. 

mælt fyrir um að barnaverndaryfirvöld skuli taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir því 

sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til, sbr. 2. mgr. 4. gr. bvl. Ekki er miðað við ákveðinn 

aldur en rétturinn verður ríkari eftir því sem þroski barns eykst.92 Með ákvæðinu er börnum 

veittur réttur til að tjá sig og skylt er að hlusta á þau og líta til sjónarmiða þeirra við töku 

ákvarðana í málum sem þau varða.93 Börnum er því veittur samráðsréttur en almennt er ekki 

gert ráð fyrir sjálfsákvörðunarrétti þeirra. Eins og vikið var að hér að framan eiga börn, sem 

                                                
88 Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk: Praktisk barnevernarbeid, bls. 75. 
89 Elisabeth Gording Stang: „Frivillige tiltak og grensene mot bruk af tvang i barnevernet“, bls. 57. Það sem sagt 

hefur verið um mikilvægi virkrar þátttöku barns og foreldra í barnaverndarmáli er í samræmi við almenn 
sjónarmið um mikilvægi valdeflingar í velferðarþjónustu, það er að efla vald fólks yfir aðstæðum sínum, efla 
sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsvirðingu og ábyrgð (Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 68 (enn óbirt í A-deild 
Alþt.)). 

90 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 5. 
91 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1811. 
92 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1811. Sjá einnig 2. mgr. 46. gr. bvl. þar sem segir að gefa skuli barni kost á að tjá 

sig um mál sem það varðar í samræmi við aldur þess og þroska og taka skuli réttmætt tillit til skoðana þess við 
úrlausn barnaverndarmáls. Þá segir að ávallt skuli gefa barni sem náð hefur 12 ára aldri kost á að tjá sig um 
mál. 

93  Handbók Barnaverndarstofu, bls. 6, Barnasáttmálinn, bls. 26 og Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og erfðaréttur“, 
bls. 492. 
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náð hafa 15 ára aldri, aðild að barnaverndarmáli þegar um tilteknar ákvarðanir er að ræða. 

Eðlilegt hefur þótt að líta til eðli þeirrar ákvörðunar sem um ræðir. Í barnaverndarlögum er 

ekki gert ráð fyrir aðild barna að ákvörðun um að hefja könnun máls og sú „málsmeðferð“ 

sem á sér stað á þessu stigi miðast alfarið við foreldra eins og nánar verður vikið að í 

tengslum við umfjöllun um ákvörðun um að hefja könnun máls.94 Til samanburðar má nefna 

að afmörkun á aðild barna að barnaverndarmáli er öðruvísi í Noregi og Danmörku. 

Samkvæmt norsku barnaverndarlögunum getur barn talist aðili barnaverndarmáls þegar það 

hefur náð 15 ára aldri og ef barnið gerir sér grein fyrir því um hvað málið fjallar, sbr. 6-3. gr. 

nbvl. Barn telst aðili að málinu í heild sinni og aðild þess er ekki bundin við tilteknar 

ákvarðanir. Ef mál varðar úrræði vegna áhættuhegðunar barns skal það ávallt eiga aðild að 

máli án tillits til aldurs. Í framkvæmd mun þetta eiga við um börn á aldrinum 12-15 ára.95 

Jafnframt er barnaverndarnefnd (n. barneverntjenesten) heimilt að veita barni yngra en 15 ára 

aðild í sérstökum tilvikum. Í Danmörku eru börn, sem náð hafa 15 ára aldri, aðilar að 

barnaverndarmáli. Þau hafa rétt til að kæra ákvarðanir barnaverndarnefndar (d. 

kommunalbestyrelsen) til æðra stjórnvalds (d. Ankestyrelsen), sbr. 168. gr. dfþjl. Frumvarp til 

breytinga á dönsku félagsþjónustulögunum hefur verið lagt fram á danska þjóðþinginu. Til 

stendur að breyta lögunum þannig að börn, sem náð hafa 12 ára aldri, verði heimilt að kæra 

vissar ákvarðanir barnaverndaryfirvalda til æðra stjórnvalds.96 

Góð samvinna við börn og foreldra sem byggist á gagnkvæmu trausti hlýtur að vera 

forsenda þess að hámarksárangur náist í barnaverndarstarfi. Í samræmi við þetta er gert ráð 

fyrir að barnaverndaryfirvöld leggi áherslu á að ná góðri samvinnu við börn og foreldra, sem 

þau hafa afskipti af, og skulu ávallt sýna fyllstu nærgætni og virðingu, sbr. 4. mgr. 4. gr. bvl. 

Leitast skal við að beita úrræðum í samráði við foreldra og með samþykki þeirra, að minnsta 

kosti til að byrja með.97 Það reynir með afar mismunandi hætti á þessa meginreglu eftir því 

hvar í ferlinu barnaverndarmál er statt. Á fyrstu stigum hugsanlegs barnaverndarmáls, það er 

eftir að tilkynning berst barnaverndarnefnd og áður en tekin er ákvörðun um að hefja könnun 

máls, hafa foreldrar sjaldnast vitneskju um að hafin sé einhvers konar vinnsla af hálfu 

                                                
94  Eins og þegar hefur komið fram er ekki um eiginlegt barnaverndarmál að ræða á þessu stigi því slíkt mál hefst 

fyrst þegar ákvörðun um að hefja könnun máls hefur verið tekin. Þess vegna er hugtakið „málsmeðferð“ haft 
innan gæsalappa. 

95 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 107.  
96 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område (Barnets Reform), bls. 11. 
 http://borger.dk  Lovgivning  Høringsportalen.  
 Til einföldunar er hugtakið „barnaverndarnefndir“ notað til þess að vísa til yfirvalda sem sinna 

barnaverndarstarfi í Noregi og Danmörku. 
97 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1812. 
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barnaverndaryfirvalda. Eðli máls samkvæmt er lítið um samvinnu við foreldra og barn á því 

stigi. Nánar verður vikið að þessu síðar í tengslum við umfjöllun um það hvenær 

barnaverndarnefndir skulu setja sig í samband við foreldra og gera þeim viðvart um að 

tilkynning hafi borist nefndinni.  

Góð samvinna á milli barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana, sem fjalla um málefni 

barna, er ekki síður mikilvæg til að ná góðum árangri í barnaverndarstarfi og er á því byggt í 

barnaverndarlögum, sbr. 5. mgr. 4. gr. bvl. Í mörgum tilvikum er tekin ákvörðun um að hefja 

könnun máls á grundvelli upplýsinga sem berast frá öðrum stofnunum sem fjalla um málefni 

barna. 

Barnaverndaryfirvöld skulu í störfum sínum og öllum ákvörðunum gæta samræmis og 

jafnræðis, sbr. 6. mgr. 4. gr. bvl. Í ákvæðinu er mælt fyrir um jafnræðisreglu en meginþýðing 

hennar þegar kemur að barnaverndarmálum felst í því að sambærileg mál séu leyst á 

sambærilegan máta.98 Athyglisvert er að velta því upp hvort barnaverndarmál sé skilgreint 

með sama hætti af öllum barnaverndarnefndum og jafnframt hvort öll börn, sem búa við sömu 

aðstæður, hvar sem er á landinu, fái sömu þjónustu af hálfu barnaverndarnefnda. Eins og 

þegar hefur komið fram hefur verið stefnt að fækkun barnaverndarnefnda, gerð er krafa um að 

tiltekinn íbúafjöldi sé að baki hverri barnaverndarnefnd en þær eru engu að síður 30 talsins. 

Með tilliti til umfjöllunarefnis ritgerðarinnar er sérstaklega áhugavert að skoða hvort 

ákvarðanir um að hefja könnun máls séu teknar við sambærilegar aðstæður alls staðar á 

landinu. Í því samhengi er athyglisvert að skoða hlutfall milli fjölda barna sem tilkynnt er um 

og fjölda kannaðra mála. Nánar verður vikið að þessu í tengslum við umfjöllun um 

málsmeðferðarreglur sem talið er að barnaverndarnefndum beri að fylgja við töku ákvörðunar 

um að hefja könnun máls.99  

Eins og kom fram hér að framan verður að gæta meðalhófs í öllu barnaverndarstarfi. 

Barnaverndaryfirvöld skulu ávallt miða við að beitt sé vægustu úrræðum til að ná því 

markmiði sem að er stefnt og aðeins skal gert ráð fyrir íþyngjandi ráðstöfunum þegar 

lögmæltum markmiðum verði ekki náð með öðru og vægara móti, sbr. 7. mgr. 4. gr. bvl. 

Meðalhófsreglan er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Í athugasemdum við ákvæðið í 

frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að sérstök ástæða sé til að hafa regluna að 

leiðarljósi í barnaverndarmálum. Afskipti barnaverndaryfirvalda af málefnum barns og 

fjölskyldu þess séu oftar en ekki afar viðkvæmt mál og byggja verði á því sjónarmiði að það 

                                                
98 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1812. 
99 Sjá kafla 3.4.3 um málsmeðferðarreglur sem eiga við um ákvörðun um að hefja könnun máls. 
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séu fyrst og fremst foreldrar barna sem skuli taka ákvarðanir sem varða hagi þeirra.100 Skýra 

verður önnur ákvæði barnaverndarlaga í samræmi við þessi grundvallarviðhorf og velja ávallt 

það úrræði sem skemmst gengur, ef það er til þess fallið að ná þeim markmiðum sem að er 

stefnt.101 Umræðan um meðalhóf á sér oftast stað í tengslum við beitingu úrræða. En rétt er að 

leggja áherslu á að reglan er almenn og taka verður tillit til hennar á öllum stigum máls. Þegar 

hefur komið fram að hvers kyns afskipti barnaverndaryfirvalda raska friðhelgi fjölskyldulífs, 

þar á meðal ákvörðun um að hefja barnaverndarmál. Ákvörðun um að hefja könnun máls 

verður því að grundvallast á sjónarmiðum um meðalhóf eins og annars konar afskipti. 

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

annarra sem þeir hafa afskipti af, sbr. 7. mgr. 4. gr. bvl. Trúnaðarreglan er eðlileg þar sem 

barnaverndaryfirvöld hafa oftast undir höndum viðkvæmar upplýsingar um einkahagi þeirra 

sem þau hafa afskipti af. Reglan gildir að sjálfsögðu fullum fetum á öllum stigum 

barnaverndarmáls. Foreldrar og aðrir verða að geta treyst því að trúnaður sé haldinn um þeirra 

fjölskyldumálefni og án þessa trausts getur góð samvinna við barnarverndaryfirvöld varla 

náðst.102 Markmið trúnaðarreglunnar er að vernda aðila barnaverndarmáls, það er foreldra og 

barn. Því er ekki heimilt að meina þeim aðgang að gögnum máls á grundvelli reglunnar.103 

Nánar verður vikið að trúnaðarskyldu starfsmanna barnaverndarnefnda í tengslum við 

umfjöllun um upplýsingar sem heimilt er að láta af hendi til tilkynnanda, það er annarra en 

aðila máls.104  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
100 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1812. 
101 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 311. 
102 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 7–8. 
103 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1812. 
104 Sjá kafla 3.3.5 um tilkynningu um ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls. 
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3 Upphaf barnaverndarmáls 

Í inngangi var vikið að mikilvægi þess að skýrt sé kveðið á um það í barnaverndarlögum 

hvenær barnaverndarmál hefjist. Ákvörðun um að hefja könnun máls getur haft afdrifaríkar 

afleiðingar í för með sér í formi beitingu afar róttækra úrræða, sem geta bjargað barni frá 

óviðunandi aðstæðum, en ganga mjög á friðhelgi viðkomandi fjölskyldu. Ákvörðun um að 

hefja ekki könnun máls getur verið jafn afdrifarík því þá er hætta á að barni verði ekki bjargað 

þrátt fyrir að komist hafi verið hjá því að raska friðhelgi fjölskyldunnar og rétti foreldra til 

fjölskyldulífs.  

Þar sem ákvarðanataka í upphafi getur haft svo afdrifaríkar afleiðingar fyrir hlutaðeigandi 

aðila er áríðandi að ekki fari á milli mála hvenær slíkt mál hefst formlega, það er með hvaða 

hætti barnaverndarnefnd ber að taka ákvörðun um að hefja könnun. Ekki er síður mikilvægt 

að skýrt komi fram hvenær barnaverndarmál hefst efnislega, það er hvenær ber að tilkynna til 

barnaverndarnefndar grun um að velferð barns sé í hættu og hvenær barnaverndarnefnd ber að 

hefja afskipti af barni og fjölskyldu þess. Með þessu er átt við að mikilvægt sé að leitast sé við 

að afmarka skýrt í lögum við hvaða aðstæður beri að tilkynna, hvers eðlis þær aðstæður eru 

sem barnaverndarnefnd beri að láta sig varða. Lögin eru ekki þess megnug að tæma það 

fyllilega en það hefur orðið greinileg þróun í rétta átt. Núgildandi barnaverndarlög eru 

ítarlegri og skýrari en eldri lög um þetta efni hvað varðar lýsingar á aðstæðum auk þess sem 

skýrt er kveðið á um það hvenær barnaverndarmál hefst formlega.  

Í þessum kafla verður vikið að því hvernig lagaákvæði sem lúta að upphafi 

barnaverndarmáls hafa breyst og þróast í gegnum tíðina. Jafnframt er ætlunin að fjalla um 

aðdraganda þess að tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls, það er um tilkynningar og 

upplýsingar sem berast barnaverndarnefndum með öðrum hætti og geta verið grundvöllur 

afskipta af hálfu nefndanna. Þá verður fjallað um sjálfa ákvörðunina um að hefja könnun máls 

og ýmis álitaefni sem vakna í því sambandi, svo sem skilyrði fyrir töku slíkrar ákvörðunar; 

heimildir til rannsóknar áður en ákvörðunin er tekin auk þess sem leitast verður við að svara 

þeirri spurningu hvort ákvörðun um að hefja könnun máls geti talist stjórnvaldsákvörðun. 

Loks er ætlunin að fjalla lítillega um upphaf annarra stjórnsýslumála, það er upphaf 

leyfisveitingamála og heimilisofbeldismála, til samanburðar. 
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3.1 Þróun lagaákvæða sem lúta að upphafi barnaverndarmáls 

Sífellt meiri áhersla er lögð á mikilvægi þess að skýrt sé kveðið á um það í lögum hvenær 

barnaverndarmál hefjist efnislega sem og formlega. Nú er svo komið að nákvæmlega er 

kveðið á um við hvaða tímamark skuli miða, það er þegar tekin er ákvörðun um að hefja 

könnun máls. Í eldri lögum var að finna lýsingar á því hvenær barnaverndarmál hæfist 

efnislega þrátt fyrir að ekki væri mælt fyrir um það með skýrum hætti hvenær 

barnaverndarmál hæfist formlega. Í lögunum var kveðið á um að tilteknum yfirvöldum, 

barnaverndaryfirvöldum, væri skylt að grípa til tiltekinna aðgerða og hefðu hlutverki að gegna 

við tilteknar aðstæður. Með því var væntanlega gert ráð fyrir að við ákveðnar aðstæður hæfist 

málsmeðferð af hálfu barnaverndaryfirvalda og á sama tíma hæfist barnaverndarmál.  

Lýsingar á aðstæðum barna, sem réttlæta afskipti barnaverndaryfirvalda, hafa breyst 

töluvert í gegnum tíðina auk þess sem aukin áhersla hefur verið lögð á skýra málsmeðferð 

barnaverndarmála í samræmi við aukið tillit til réttaröryggis aðila slíkra mála.  

 

3.1.1 Lög um barnavernd nr. 43/1932 

Í fyrstu barnaverndarlögum sem sett voru á Íslandi, lögum um barnavernd nr. 43/1932, sagði í 

9. gr. að barnaverndarnefnd væri heimilt að ráðstafa barni utan heimilis þess þegar barnið 

hefði brotið hin almennu hegningarlög; þegar það væri svo ódælt að bersýnilegt þætti að 

foreldrar þess eða húsbændur réðu ekki við það; þegar drykkjuskapur, illindi eða annað 

siðleysi hefði spillt heimilinu svo að velferð barnsins væri hætta búin; þegar barninu væri 

misboðið með líkamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli vinnu, slæmum aðbúnaði eða 

heimilisaðstæðurnar væru þannig að leitt gæti til heilsutjóns fyrir það svo og ef því væri ekki 

séð fyrir lögskipuðu námi; þegar barnið væri ekki heilt á sál eða líkama og heimili þess gæti 

ekki veitt því þá hjúkrun og uppeldi sem það þarfnaðist.  

 

3.1.2 Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 

Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947 var mælt fyrir um skyldu opinberra starfs-

manna til að gera barnavernd viðvart ef þeir yrðu í starfa sínum varir við misfellur á uppeldi 

og aðbúð barna eða ungmenna, sbr. 1. mgr. 18. gr. laganna. Þá var mælt fyrir um skyldu 

löggæslumanna til að gera barnaverndarnefnd viðvart ef þeir yrðu þess vísir að framferði, 

uppeldi eða aðbúð barns væri ábótavant, sbr. 1. mgr. 19. gr. laganna. Í 22.–28. gr. laganna var 

gerð tilraun til að lýsa þeim aðstæðum barna sem barnaverndaryfirvöld ættu að láta sig varða 

með ítarlegum hætti. Í 22. gr. laganna var kveðið á um að ef barnaverndarnefnd yrði þess vís 

að heimilishögum, uppeldisháttum, framferði foreldra, forráðamanna eða annarra 
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heimilismanna, aðbúnaði eða hegðun barns væri ábótavant skyldi hún láta málið til sín taka á 

þann hátt sem best þætti eiga við eftir því sem á stæði. Í 23. gr. laganna var mælt fyrir um að 

ef barn yrði forsjárlaust eða forsjármenn veittu því ekki fullnægjandi framfærslu skyldi 

barnaverndarnefnd aðstoða þá sem létu sig hag þess varða við að koma því í fóstur á gott 

heimili eða sjá því farborða með öðrum hætti. Í 24. gr. laganna var kveðið á um skyldu 

barnaverndarnefndar til að hlutast til um að ráða bót á því ef fjárhagur foreldra barns eða 

forráðamanna væri svo bágborinn að barn nyti ekki sómasamlegrar aðbúðar eða uppeldis. Í 

25. gr. laganna var mælt fyrir um að ef heilsu barns eða ungmennis stafaði hætta af sjúkdómi, 

er aðrir heimilismenn hefðu tekið, eða það væri sjúkt og fengi ekki viðeigandi hjúkrun og 

læknishjálp skyldi barnaverndarnefnd í samráði við heimilislækni gera þær ráðstafanir sem 

nauðsynlegar þættu til verndar heilsu barns eða ungmennis. Í 26. gr. laganna var mælt fyrir 

um að ef barnaverndarnefnd yrði þess vís að uppeldi barns eða ungmennis aðbúnaði eða 

atlæti væri ábótavant vegna hirðuleysis foreldra eða forráðamanna, vankunnáttu þeirra, 

andlegra eða siðferðislegra annmarka, líkamlegs eða andlegs heilsuleysis, drykkjuskapar, 

eiturlyfjanautnar, lauslætis eða annars siðleysis, refsiverðs athæfis og svo framvegis skyldi 

hún gera viðeigandi ráðstafanir. Í 28. gr. laganna var loks kveðið á um að ef 

barnaverndarnefnd yrði þess vís að hegðun barns væri ábótavant, svo sem vegna ódælsku og 

óknytta, útivista á óleyfilegum tíma, slæpingsháttar, flækings, betls, vanrækslu á námi, 

drykkjuskapar eða annarrar óreglu, lauslætis eða lögbrota skyldu hún hefjast handa um 

viðeigandi aðgerðir.  

 

3.1.3 Lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 

Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 var aðeins að litlu leyti hróflað við 

lýsingum á aðstæðum barna sem barnaverndarnefnd skyldi láta sig varða. Við 25. gr. laganna 

bættist að ef barn eða ungmenni væri sjúkt og fengi ekki viðunandi hjúkrun eða læknishjálp 

eða barn væri fáviti eða að öðru leyti andlega vanþroska og fengi ekki sérstaka umönnun 

skyldi barnaverndarnefnd í samráði við heimilislækni, heilbrigðisyfirvöld og aðra sérfræðinga 

gera þær ráðstafanir sem þættu nauðsynlegar til verndar heilsu barns eða ungmennis. Það 

sama átti við ef heilsu barns eða ungmennis þótti stafa hætta af sjúkdómi sem aðrir 

heimilismenn hefðu tekið. Þá bættist við 26. gr. laganna „vegna ofnotkunar deyfilyfja“. 

 

3.1.4 Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 

Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 var heldur ekki kveðið á um það tímamark 

sem formlegt upphaf barnaverndarmáls skyldi miðað við. Í athugasemdum við frumvarp til 
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laganna kemur fram að nauðsynlegt sé að skilgreina vel í lögum skyldur 

barnaverndaryfirvalda til stuðnings einstökum börnum og ungmennum. Það eigi bæði við um 

hvenær skuli hefja íhlutun og hvaða úrræðum skuli beitt. Þannig sé síður hætta á mismunandi 

túlkunum á lagaákvæðum, starf barnaverndaryfirvalda verði markvissara og börn, foreldrar og 

barnaverndaryfirvöld njóti meira réttaröryggis við úrlausnir þessara vandasömu mála.105  

Í lögunum var að finna efnislegar lýsingar á þeim aðstæðum sem réttlættu afskipti 

barnaverndarnefnda af barni og fjölskyldu þess. Mælt var fyrir um tilkynningarskyldu hvers 

sem varð þess vís að barni væri misboðið, uppeldi þess væri vanrækt eða aðbúnaði þess svo 

áfátt að barninu gæti stafað hætta af, sbr. 1. mgr. 15. gr. laganna. Jafnframt skyldi hver sem 

vegna stöðu sinnar hefði afskipti af málefnum barna og ungmenna og yrði í starfa sínum var 

við óviðunandi misfellur á uppeldi og aðbúð barna eða ungmenna gera barnaverndarnefnd 

viðvart, sbr. 16. gr. laganna. Þá var kveðið á um skyldu löggæslumanna til að tilkynna 

barnaverndarnefnd þegar þeir hefðu til meðferðar mál barns eða ungmennis, sbr. 1. mgr. 17. 

gr. laganna.  

Í 21. gr. laganna var gerð grein fyrir þeim aðstæðum sem barnaverndarnefnd skyldi láta 

sig varða. Lýsingarnar voru ekki jafn ítarlegar og í eldri lögum. Kveðið var á um skyldu 

barnaverndarnefndar til að hefja könnun máls ef nefndin fengi rökstuddan grun um að 

líkamlegri eða andlegri heilsu barns eða þroska gæti verið hætta búin sökum vanrækslu, 

vanhæfni eða framferðis foreldra. Jafnframt ef rökstuddur grunur léki á að barn eða ungmenni 

stefndi heilsu sinni eða þroska í hættu með hegðun sinni. Í athugasemdum við ákvæðið í 

frumvarpi til laganna er að finna útlistanir á því hvað falli undir ákvæðið. Nánar verður fjallað 

um þær þegar vikið verður að skilyrðum fyrir afskiptum barnaverndaryfirvalda.106 Í almennum 

athugasemdum við frumvarpið er bent á að ógjörningur hljóti að vera að fjalla um í lagatexta 

allar þær aðstæður sem upp geti komið í lífi barna og ungmenna sem kalli á sérstakar aðgerðir 

af hálfu yfirvalda eða annarra. Þetta hafi verið leyst með því að lýsa svo nákvæmlega sem 

unnt sé hvaða aðstæður kalli á ákveðin viðbrögð en væntanlega fari það svo eftir atvikum 

hvernig til takist að komast til móts við þarfir barna og ungmenna í samræmi við þau lög sem 

í gildi eru á hverjum tíma. Jafnframt segir að mikilvægt þyki að lagaákvæði um vernd barna 

og ungmenna gefi ekki tilefni til mismunandi eða ólíkra túlkana. Því hafi verið lögð áhersla á 

að framsetning og orðalag lagafrumvarpsins gefi skýr fyrirmæli um til hvers sé ætlast.107 

 

                                                
105 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 655. 
106 Sjá kafla 3.3.3 um skilyrði fyrir afskiptum barnaverndaryfirvalda. 
107 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 647.  
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3.1.5 Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Í núgildandi barnaverndarlögum er að finna ákvæði sem mælir fyrir um formlegt upphaf 

barnaverndarmáls með skýrum hætti. Mál telst barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd 

hefur tekið ákvörðun um að hefja könnun þess, sbr. 5. mgr. 21. gr. bvl. Í athugasemdum við 

ákvæðið í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að mikilvægt sé að upphaf 

barnaverndarmála sé skýrt afmarkað þar sem þá verði virkar allar málsmeðferðarreglur sem 

eigi við um meðferð mála fyrir barnaverndarnefnd.108 Í lögunum er jafnframt að finna lýsingu 

á þeim aðstæðum barna sem barnaverndarnefnd skal láta sig varða. Nánar verður fjallað um 

hið efnislega og formlega upphaf barnaverndarmála samkvæmt gildandi rétti hér á eftir. 

 

Af framansögðu er ljóst að þróunin hefur verið sú að lýsingar í barnaverndarlögum á 

aðstæðum barna, sem barnaverndarnefnd ber að láta sig varða, hafa breyst auk þess sem lögin 

eru orðin skýrari um málsmeðferð. Nú er svo komið að bókstaflega er mælt fyrir um formlegt 

upphaf barnaverndarmáls og um málsmeðferðina gilda málsmeðferðarreglur barnaverndarlaga 

og stjórnsýslulaga eins og nánar verður vikið að í umfjöllun um ákvörðun um að hefja könnun 

máls. Fyrst verður fjallað um aðdraganda að ákvörðun um að hefja könnun máls enda er 

gerður greinarmunur á málsmeðferð í aðdraganda ákvörðunarinnar og málsmeðferð eftir að 

ákvörðunin hefur verið tekin, það er meðferð barnaverndarmáls. 

 

3.2 Aðdragandi að ákvörðun um að hefja könnun máls 

Eins og áður sagði hefjast barnaverndarmál í langflestum tilvikum með því að 

barnaverndarnefndum berast upplýsingar um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða um 

áhættuhegðun barns. Á grundvelli viðkomandi upplýsinga tekur barnaverndarnefnd ákvörðun 

um hvort hefja skuli könnun máls, það er hvort hefja skuli barnaverndarmál eða ekki. 

Upplýsingar geta borist barnaverndarnefndum með ýmsum hætti en algengast er þær berist í 

formi tilkynninga á grundvelli 16.–18. gr. bvl. Formleg tilkynning er þó ekki skilyrði fyrir 

afskiptum barnaverndarnefnda því gert er ráð fyrir því að nefndirnar geti hafið könnun máls á 

grundvelli upplýsinga sem berast með öðrum hætti, sbr. 2. mgr. 21. gr. bvl. Rétt er að hafa í 

huga að af barnaverndarlögum er ljóst að barnaverndarnefndir geta hafið könnun máls að 

eigin frumkvæði ef athuganir þeirra gefa tilefni til; tilkynning eða upplýsingar sem berast með 

öðrum hætti eru ekki skilyrði fyrir afskiptum af þeirra hálfu.  

 

                                                
108 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831.  
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3.2.1 Tilkynningar  

Skyldan til að tilkynna er byggð á þeim rökum annars vegar að börn séu ekki fær um að gæta 

hagsmuna sinna sjálf með því að hafa samband við barnaverndaryfirvöld að eigin frumkvæði 

og börn að séu oft verulega háð þeim sem fara með forsjá þeirra. Hins vegar verði 

barnaverndaryfirvöld að fá vitneskju um börn sem þurfa á aðstoð að halda til að geta tryggt 

þeim nauðsynlega vernd.109 Tilkynningarskyldan endurspeglar einnig ákveðið grundvallar-

sjónarmið sem felst í því að fólk sýni hvert öðru ábyrgð og umhyggju.110  

Ætla má að umfang tilkynningarskyldu hafi áhrif á mat barnaverndarnefnda á því hvort 

taka skuli ákvörðun um að hefja könnun barnaverndarmáls. Eftir því sem tilkynningarskyldan 

er víðtækari hljóta fleiri tilkynningar að berast, hugsanlega eru þær léttvægari og tilkynnt af 

minna tilefni. Við slíkar aðstæður er líklegt að hlutfall milli tilkynninga og mála sem ákveðið 

er að kanna sé lægra, það er að tekin sé ákvörðun um að hefja könnun máls í færri tilvikum en 

ella. Ef tilkynningarskyldan er hins vegar afmarkaðri er líklegra að hlutfallið milli tilkynninga 

og mála sem eru könnuð sé hærra, með öðrum orðum að tekin sé ákvörðun um að hefja 

könnun máls á grundvelli tilkynninga í fleiri tilvikum. 

Í barnaverndarlögunum er mælt fyrir um skyldu almennings, tiltekinna fagaðila og 

lögreglu til að tilkynna barnaverndarnefnd grun um að barn búi við óviðunandi uppeldis-

aðstæður eða uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og 

þroska í alvarlega hættu, sbr. 16.–18. gr. bvl.111 Jafnframt er í lögunum gert ráð fyrir að 

barnaverndarnefnd berist tilkynning um að þunguð kona stofni lífi eða heilsu ófædds barns 

síns í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni, sbr. 3. mgr. 21. gr. bvl.  

Í dönsku félagsþjónustulögunum er einnig gert ráð fyrir skyldu til að tilkynna um 

vitneskju eða grun um að barn hafi þörf fyrir sérstakan stuðning á grundvelli laganna, sbr. 

153. og 154. gr. dfþjl. Auk þess sem gert er ráð fyrir tilkynningarskyldu vegna verðandi 

foreldra, sbr. 3. mgr. 153. gr. dfþjl. Tilkynningarskyldan nær til opinberra yfirvalda, tiltekinna 

fagaðila og almennings. Þar að auki er í dönsku félagsþjónustulögunum mælt fyrir um 

tilkynningarskyldu milli sveitarfélaga. Ef verðandi foreldrar eða fjölskylda með börn undir 18 

ára aldri flytur frá sveitarfélagi sem hefur grun um börnin þurfa á sérstökum stuðningi að 

halda ber því sveitarfélagi að tilkynna um grun sinn til sveitarfélagsins sem hinir verðandi 

foreldrar eða fjölskyldan flytur til, sbr. 152. gr. dfþjl. 

                                                
109 Alþt. 1990–91, A-deild, bls. 653 og Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og erfðaréttur“, bls. 485. 
110 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs: Hver er réttur barns til einkalífs?, bls. 60. 
111 Hér eftir verður vísað til orðalagsins „grunur um að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður eða 

uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu“ 
með orðalaginu „grunur um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða áhættuhegðun barns“. 
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Í Noregi er tilkynningarskyldunni öðruvísi háttað en hérlendis og í Danmörku því í norsku 

barnaverndarlögunum er aðeins mælt fyrir um tilkynningarskyldu opinberra yfirvalda og 

fagaðila en ekki er að finna ákvæði sem lúta að tilkynningarskyldu almennings. Skylt er að 

veita barnaverndarnefnd upplýsingar að eigin frumkvæði um grun um að barn verði fyrir 

ofbeldi á heimili sínu og grun um annars konar alvarlega vanrækslu. Jafnframt skal veita 

barnaverndarnefnd upplýsingar þegar barn hefur til lengri tíma sýnt alvarleg hegðunarfrávik, 

sbr. 6-4. gr. nbvl. 

Verður nú vikið nánar að hinum ýmsu álitaefnum sem tengjast tilkynningarskyldunni, 

meðal annars hvernig tilkynningarskyldu er háttað; við hvaða aðstæður beri að tilkynna; leiðir 

til að tilkynna auk fleiri atriða sem varða þetta tiltekna stig hins hugsanlega barnaverndarmáls. 

 

3.2.2. Tilkynningarskylda almennings, fagaðila og lögreglu vegna ófæddra og fæddra barna 

a) Tilkynningarskylda almennings 

Í 16. gr. bvl. er kveðið á um almenna tilkynningarskyldu sem hvílir á almenningi. 

Tilkynningarskyldan er borgaralega skylda sem hvílir á hverjum þeim sem hefur ástæðu til að 

ætla að barn búi við óviðunandi aðstæður eða stefni heilsu sinni eða þroska í hættu með 

hegðun sinni.112 Mikilvægt er að tryggja að almenningur geti tilkynnt á auðveldan máta svo að 

einstaklingar geti rækt skyldur sínar á grundvelli barnaverndarlaga. Nú er svo komið að 

mögulegt er að tilkynna til barnaverndarnefndar með því að hringja í 112 alls staðar á landinu. 

Áður var erfiðara að tilkynna þar sem hver nefnd hafði eigið símanúmer auk þess sem sumar 

nefndanna tóku ekki við tilkynningum fyrir utan dagvinnutíma.113  

Í barnaverndarlögum er ekki kveðið á um sjálfstæðan rétt barns til að tilkynna sjálft um 

óviðunandi aðstæður, vanrækslu eða ofbeldi til barnaverndarnefndar. Í umsögn um lögin gerði 

umboðsmaður barna athugasemdir við að ekki væri sérstakt ákvæði um að barn gæti sjálft 

komið tilkynningu til barnaverndarnefndar. Í umsögninni er lögð áhersla á mikilvægi þess að 

barn hafi möguleika á að leita sjálft til barnaverndaryfirvalda og óska eftir aðstoð og við þær 

aðstæður eigi það rétt til nafnleyndar líkt og almenningur.114 Í nefndaráliti félagsmálanefndar 

um frumvarp til barnaverndarlaga nr. 80/2002 er tekið fram að barn sem er í vanda statt geti 

að sjálfsögðu leitað til barnaverndarnefndar þótt þess sé hvergi getið í frumvarpinu enda sé 

það í samræmi við meginreglur og anda laganna.115 Í handbók Barnaverndarstofu er greinilega 

gert ráð fyrir því að börn leiti sjálf til barnaverndarnefnda vegna óviðunandi aðstæðna, 

                                                
112 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1825. 
113 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2003, bls. VIII („Frá forstjóra“).  
114 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2001, bls. 139–140. 
115 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 5422.  
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vanrækslu eða ofbeldis og að líta skuli á slíkt sem tilkynningu.116 Með þeirri túlkun ætti einnig 

að vera tryggt að börn geti óskað eftir að njóta nafnleyndar líkt og aðrir sem tilkynna á 

grundvelli 16. gr. bvl. Nánar verður vikið að nafnleynd tilkynnanda hér á eftir.  

Í dönsku félagsþjónustulögunum er mælt fyrir um tilkynningarskyldu almennings og skal 

sá sem fær vitneskju um að barn eða unglingur undir 18 ára aldri117 búi við vanrækslu eða 

vanvirðandi meðferð eða búi við að öðru leyti við aðstæður sem stefna heilsu þess eða þroska 

í hættu gera barnaverndarnefnd viðvart, sbr. 154. gr. dfþjl. Í leiðbeiningum um sérstakan 

stuðning við börn kemur fram að til aðstæðna sem stefna heilsu barns eða þroska í hættu 

teljist meðal annars heimilisofbeldi, misþyrmingar, kynferðislegt ofbeldi og umskurður.118  

Ekki er að finna ákvæði sem lúta að tilkynningarskyldu almennings í norsku 

barnaverndarlögunum. Í bók sinni, Det er barnets sak, tekur Elisabeth Gording Stang svo til 

orða um tilkynningarskyldu: 

Alle som ikke har taushetsplikt i forhold til den aktuelle familien, kan sende en 
bekymringsmelding til barneverntjenesten ved mistanke of at et barn lider overlast i hjemmet. 
Offentlige myndigheter, leger, psykologer, lærere og en del andre yrkesgrupper har i tilleg 
meldeplikt ...119  

Af þessum orðum virðist ljóst að í norskum barnaverndarrétti sé gert ráð fyrir að 

tilkynningar berist frá almenningi. Hins vegar beri almenningi ekki lagaleg skylda til að 

tilkynna líkt og opinber yfirvöld og ýmsir fagaðilar. Í skýrslu starfshóps um skilgreiningu 

hugtaksins „barnaverndarmál“ kemur fram að almenningi beri skylda til að tilkynna á 

siðferðilegum grundvelli.120  

 

b) Tilkynningarskylda fagaðila121 

Í 17. gr. bvl. er kveðið á um sérstaka tilkynningarskyldu sem hvílir á þeim sem hafa afskipti af 

börnum í störfum sínum. Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, 

skólastjórum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, 

sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum og þeim sem hafa með höndum félagslega 
                                                
116 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 22–23. Í eldri handbók Barnaverndarstofu, sem byggð var á lögum nr. 

58/1992, kom fram að barn gæti verið sjálfstæður tilkynnandi og ætti rétt til að óska eftir nafnleynd gagnvart 
foreldrum sínum.  

117 Í eftirfarandi umfjöllun um tilkynningar á grundvelli dönsku félagsþjónustulaganna mun vera vísað til 
orðasambandsins „barn og unglingar undir 18 ára aldri“ með orðinu „barn“.  

118 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier nr. 99/2006, bls. 40. 
119 Elisabeth Gording Stang: Det er barets sak, bls. 142.  
120 Barnaverndarmál, bls. 66. 
121 Með fagaðilum er átt við þá aðila sem bera tilkynningarskyldu á grundvelli 17. gr. bvl. Í umfjöllun um 

tilkynningarskyldu í Noregi er með fagaðilum átt við þá aðila sem bera tilkynningarskyldu á grundvelli 3. 
mgr. 6-4. gr. nbvl. Í umfjöllun um tilkynningarskyldu í Danmörku er með fagaðilum átt við þá aðila sem bera 
tilkynningarskyldu á grundvelli 2. mgr. 153. gr. dfþjl., sbr. 2.–5. tl. 3. gr. reglugerðar um tilkynningarskyldu, 
bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service nr. 1336/2007. 
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þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna, sbr. 2. mgr. 17. 

gr. bvl. Ekki er um tæmandi talningu aðila að ræða og ekki er aðeins átt við opinbera 

starfsmenn heldur alla aðila sem hafa afskipti af einstökum börnum eða málefnum barna 

almennt.122  

Rétt er að nefna að orðalagsmunur er á 16. og 17. gr. bvl. Í 16. gr. segir að hverjum þeim 

sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi aðstæður, verði fyrir áreitni eða 

ofbeldi eða stefni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu sé skylt að tilkynna það 

barnaverndarnefnd. Í 17. gr. segir hins vegar að hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa 

vegna hefur afskipti af börnum og verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi 

aðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stefni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu sé 

skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd. Orðalag 16. gr. virðist víðtækara en orðalag 17. gr. 

bvl. þar sem tilkynnandi þarf aðeins að hafa ástæðu til að ætla að barn búi við þær aðstæður 

sem lýst er í ákvæðinu en hann þarf ekki að hafa orðið var við slíkt. Á hinn bóginn ætti þessi 

orðalagsmunur ekki að hafa áhrif á inntak tilkynningarskyldu fagaðila enda virðist gert ráð 

fyrir að tilkynningarskylda samkvæmt 16. gr. bvl. nái einnig til fagaðila.123  

Í athugasemdum við 17. gr. frumvarps til barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir um 

tilkynningarskyldu fagaðila að það geti verið matsatriði hvenær hún verði virk. Tilkynning til 

barnaverndarnefndar geti verið viðkvæmt mál og ekki sé heppilegt að tilkynnt sé að 

ástæðulausu. Jafnframt kemur fram að við túlkun samsvarandi ákvæðis eldri laga hafi verið 

miðað við að tilkynningarskyldan ætti við þegar aðstæður barns væru með þeim hætti að 

líklegt væri að þær gætu leitt til sérstakra ráðstafana af hálfu barnaverndaryfirvalda. Þá segir 

að þetta þyki þrengja óþarflega að tilkynningarskyldunni. Aðilar hafi talið sig þurfa að kanna 

mál nánar áður en þeir tilkynntu en slíkt sé ósamrýmanlegt barnaverndarlögum enda í 

verkahring barnaverndarnefnda að taka ákvörðun um að hefja könnun máls á grundvelli 

tilkynninga. Loks kemur fram að mikilvægt sé að tilkynningarskyldan sé ekki túlkuð svo 

þröngt að það takmarki möguleika barnaverndarnefnda til að halda uppi virku 

barnaverndarstarfi.124 Af þessum orðum verða ekki dregnar einhlítar ályktanir um það hvenær 

beri að tilkynna um grun um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun 

barns. Þó er ljóst að tilkynnendur skulu ekki ráðast í könnun máls upp á eigin spýtur og að 

ekki má túlka ákvæðið of þröngt. Tilkynnanda, og raunar samfélaginu öllu, ber skylda til að 

                                                
122 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1825. 
123 Barnaverndarmál, bls. 66.  
124 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1826.  



 

 41 

taka aðstæður barnsins alvarlega, treysta á eigið innsæi og segja frá grun sínum.125 Í þessu 

sambandi er rétt að nefna að refsivert er að koma vísvitandi röngum eða villandi upplýsingum 

á framfæri við barnaverndarnefnd um atriði sem barnaverndarlög taka til. Auk þess er 

refsivert að láta hjá líða að tilkynna um svo illa meðferð eða slæman aðbúnað barns að lífi 

þess eða heilsu sé hætta búin, sbr. 96. gr. bvl. 

Barnaverndarstofa hefur gefið út verklagsreglur um tilkynningarskyldu heilbrigðis-

starfsfólks til barnaverndarnefnda auk verklagsreglna um tilkynningarskyldu starfsmanna  

leik-, grunn- og framhaldsskóla. Slíkar reglur taka við þar sem barnaverndarlögum sleppir. 

Reglurnar eru til þess fallnar að skýra lögin og auka virkni þeirra. Í reglunum kemur fram að 

ætlast sé til að starfsmenn heilbrigðisstofnana og skóla meti hvort ástand, líðan eða umönnun 

barns sé þannig háttað að tilkynna eigi um það til barnaverndarnefndar. Tilkynna skuli um 

grun en ekki aðeins um staðfestar sannanir. Í framhaldi meti barnaverndarnefnd hvort um 

rökstuddan grun sé að ræða og hvort tilefni sé til að hefja könnun máls.126  

Skyldan til að tilkynna til barnaverndarnefndar gengur framar þagnarskyldu sem kann að 

hvíla á viðkomandi fagaðilum, sbr. 3. mgr. 17. gr. bvl. Ákvæði um þagnarskyldu er að finna í 

mörgum lagabálkum og siðareglum sem varða störf viðkomandi fagaðila. Sem dæmi má 

nefna læknalög nr. 53/1988, lög um sálfræðinga nr. 49/1976, lög um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997, lög um leikskóla nr. 90/2008, lög um grunnskóla nr. 91/2008, lög um réttindi og 

skyldur kennara og skólastjórnenda nr. 72/1996, siðareglur kennara, hjúkrunarlög nr. 8/1974 

og siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ákvæði um undanþágu frá þagnarskyldu og 

áréttingu á tilkynningarskyldu til barnaverndarnefndar er jafnframt að finna í mörgum lögum 

um störf fagaðilanna, til dæmis í 7. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, 12. gr. og 1. mgr. 19. gr. 

laga um grunnskóla nr. 91/2008 og 13. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997.  

Í samræmi við meginregluna um að hagsmunir barns skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi eru 

hagsmunir barnsins látnir ganga framar trúnaði við barnið sjálft eða foreldra þess, sbr. 3. mgr. 

17. gr. bvl.127 Þetta er eitt af hinum viðkvæmu atriðum varðandi upphaf barnaverndarmáls, 

það er að trúnaður við barn eða foreldri sé rofinn og að barnaverndarmál hefjist í kjölfar þess.  

Þagnarskylda byggist á sjónarmiðum um rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs og 

mikilvægi trúnaðarsambands milli einstaklingsins og fagaðila. Barn á sjálfstæðan rétt til 

friðhelgi einkalífs, sbr. meðal annars 16. gr. SRB, og þar af leiðandi á barn rétt til trúnaðar af 
                                                
125 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 143.  
126 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda, 
 http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla, 
 http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
127 Viðkomandi fagaðili getur ýmist annast þjónustu við barn eða foreldra.  
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hálfu fagaðila. Talið er réttlætanlegt að gerð sé undantekning frá skyldu fagaðila til að halda 

trúnað við barn vegna hagsmuna þess og þeirra verndarsjónarmiða sem búa að baki 

barnaverndarstarfi.128 Mikilvægt er að þeir sem starfa með börnum virði rétt barns til 

trúnaðarsamskipta eins og mögulegt er með tilliti til þeirra takmarkana sem 

tilkynningarskyldan setur þagnarskyldu viðkomandi aðila.129 Því hefur verið haldið fram að ef 

fagaðili meti aðstæður þannig að honum beri að tilkynna um grun um að barn búi við 

óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun barns sé mikilvægt að hann geri barni grein fyrir 

því að honum beri skylda til að tilkynna barnaverndarnefnd um málið vegna alvarleika þess. 

Barn eigi ótvíræðan rétt til þess að fá að vita ef fagaðili verði að rjúfa trúnað við það á 

grundvelli tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum.130 Eins og nánar verður vikið að 

í umfjöllun um nafnleynd tilkynnanda á foreldri alls ekki ótvíræðan rétt til þess að vita ef 

trúnaður er rofinn við það með tilkynningu til barnaverndarnefndar. Ekki verður séð hvaða 

rök gætu legið til grundvallar annars konar rétti barns.  

Ein af ástæðum þess að mikilvægt er að afmarka skýrt við hvaða aðstæður 

tilkynningarskyldan verður virk er sú að ef fagaðili tilkynnir að ástæðulausu um grun um að 

barn búi við óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun barns má leiða líkum að því að hann 

hafi brotið gegn þagnarskyldunni.131 Með því hefur fagaðilinn brotið gegn rétti barns eða 

foreldris til friðhelgi einkalífs, það er rétti viðkomandi til þess að trúnaður sé haldinn við 

hann. Þar að auki getur slíkt brot haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir viðkomandi 

fagaðila þar sem brot gegn þagnarskyldu er í mörgum tilvikum refsivert. 

Í Noregi er opinberum aðilum og fagaðilum (n. offentlige myndigheter og yrkesutøvere) 
skylt að tilkynna barnaverndarnefnd um grun um að barn verði fyrir ofbeldi á heimili sínu og 

grun um annars konar alvarlega vanrækslu. Jafnframt skal gera barnaverndarnefnd viðvart ef 

barn hefur til lengri tíma sýnt alvarleg hegðunarfrávik, sbr. 6-4. gr. nbvl.132 Líkt og á Íslandi 

gengur tilkynningarskyldan framar þagnarskyldu viðkomandi aðila en skilyrði um alvarleika 

tilkynningarinnar eru ströng, aðeins skal tilkynna grun um alvarlega vanrækslu eða alvarleg 

hegðunarfrávik. Tilkynningarskyldan virðist því eiga við í hinum alvarlegri tilvikum en á hinn 

                                                
128 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs: Hver er réttur barns til einkalífs?, bls. 63. 
129 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs: Hver er réttur barns til einkalífs?, bls. 73. 
130 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs: Hver er réttur barns til einkalífs?, bls. 73. 
131 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 143.  
132 Í norsku barnaverndarlögunum er mælt fyrir um skyldu til að veita barnaverndarnefnd upplýsingar að eigin 

frumkvæði en ekki er beinlínis mælt fyrir um skyldu til að tilkynna. Þrátt fyrir þennan orðalagsmun virðist 
litið á skyldu til að veita upplýsingar sem tilkynningarskyldu, sbr. umfjöllun Elisabeth Gording Stang um 
„Meldeplikt til barneverntjenesten“, það er tilkynningarskyldu til barnaverndarnefndar. 
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bóginn þarf til grundvallar tilkynningu aðeins að liggja „grunur“ og ekki er gert að skilyrði að 

tilkynnandi geti fært sönnur fyrir áhyggjum sínum.133 

Í dönsku félagsþjónustulögunum segir að ráðherra geti í reglugerð mælt fyrir um skyldu 

þeirra sem sinna opinberri þjónustu eða opinberum störfum (d. offentlig tjeneste eller 

offentligt hverv) til að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir verða í starfi sínu varir við 

aðstæður sem gefa til kynna að barn eða unglingur undir 18 ára aldri þarfnist sérstaks 

stuðnings, 1. mgr. 153. gr. dfþjl. Ráðherra getur sett sams konar reglur um tilkynningarskyldu 

annarra fagaðila (d. andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får 

kendskab…), sbr. 2. mgr. 153. gr. dfþjl.134 Með sama hætti getur ráðherra í reglugerð mælt 

fyrir um tilkynningarskyldu fagaðila vegna verðandi foreldra, sbr. 3. mgr. 153. gr. dfþjl. Í 

gildi er reglugerð um tilkynningarskyldu, bekendtgørelse om underretningspligt over for 

kommunen efter lov om social service nr. 1336/2007, sem hefur að geyma nánari útfærslu á 

tilkynningarskyldu fagaðila, meðal annars er fjallað um þá aðila sem skylt er að tilkynna og 

þær aðstæður sem skylt er að tilkynna um. Áhugavert er að nefna að tilkynningarskylda 

fagaðila í Danmörku er bundin því skilyrði að ekki sé mögulegt að leysa vanda barns eða 

foreldra innan veggja viðkomandi stofnunar með því að veita foreldrum og barni ráðgjöf og 

leiðbeiningar. Slíkt skilyrði er ekki sett fyrir tilkynningum frá fagaðilum hérlendis en oft mun 

viðkomandi fagaðili hafa reynt að bæta úr vanda barns á eigin spýtur en það ekki tekist og því 

komi hann tilkynningu á framfæri við barnaverndarnefnd.135  

 

c) Tilkynningarskylda lögreglu 

Í 18. gr. bvl. er kveðið á um tilkynningarskyldu sem hvílir á lögreglu. Auk þess að tilkynna 

um grun um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun barns skal lögregla 

tilkynna barnaverndarnefnd um mál sem hún fær til meðferðar sem lúta að grun um að 

refsiverður verknaður hafi verið framinn af barni eða gegn barni. Með refsiverðum verknaði 

er átt við brot gegn almennum hegningarlögum nr. 19/1940 en einnig til dæmis brot gegn 

                                                
133 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 143.  
134 Í 1. og 2. mgr. 153. gr. dfjþl. er ekki notað sama orðalag. Í 1. mgr. segir: „Socialministeren kan i en 

bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette 
kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning 
om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.“ Í 2. mgr. segir: „Socialministeren kan i en 
bekendtgørelse fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af 
deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter 
denne lov.“ Þessi orðalagsmunur virðist ekki skipta máli í framkvæmd þar sem reglugerð um 
tilkynningarskyldu vísar til beggja málsgreinanna án þess að gera greinarmun á þeim.  

135 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 27–28.  
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umferðarlögum nr. 50/1987, áfengislögum nr. 75/1998 og lögum um ávana- og fíkniefni nr. 

65/1974.136  

Tilkynningum frá lögreglu fjölgaði mikið eftir gildistöku núgildandi barnaverndarlaga. 

Samkvæmt viðtali við Mörtu Kristínu Hreiðarsdóttur, félagsfræðing við 

lögreglustjóraembættið í Reykjavík, var í framhaldi af setningu núgildandi barnaverndarlaga 

tekin ákvörðun innan embættisins um að túlka tilkynningarskylduna vítt. Áður var allur 

gangur á því hvers konar afskipti af börnum voru tilkynnt til barnaverndarnefnda. Nú er svo 

komið að hér um bil öll afskipti lögreglunnar af börnum eru tilkynnt til barnaverndarnefndar. 

Að sögn Mörtu Kristínar eru rökin fyrir því einkum þau að barnaverndarnefnd sé fagaðilinn 

en ekki lögreglan; það sé barnaverndarnefndar að meta hvort upplýsingar í viðkomandi 

tilkynningu gefi tilefni til einhvers konar afskipta á grundvelli barnaverndarlaga. Jafnframt 

geti upplýsingar í léttvægri tilkynningu komið barnaverndarnefnd að gagni, til dæmis ef 

barnaverndarmál er þegar hafið um viðkomandi barn. Marta Kristín tók fram að þrátt fyrir þá 

stefnu lögreglunnar í Reykjavík að túlka tilkynningarskylduna vítt væri almennt ekki tilkynnt 

um tiltekin mál. Sem dæmi nefndi hún minniháttar umferðarlagabrot, svo sem það að tala í 

farsíma meðan á akstri stendur. Áhugavert er að nefna að samkvæmt Mörtu Kristínu er ætíð 

tilkynnt til barnaverndarnefndar um heimilisófrið burtséð frá því hvort barn, sem býr á 

heimilinu, hafi verið á staðnum eða ekki. Þá er alltaf tilkynnt um sjálfsvígstilraunir foreldra 

þrátt fyrir að barn hafi ekki orðið vitni að þeim.137  

Í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum eru lagðar til breytingar á ákvæði 

um tilkynningarskyldu lögreglu vegna refsiverðra brota sem framin eru af eða gegn börnum. Í 

stað þess að lögreglu beri að tilkynna um öll tilvik þar sem grunur leikur á um að refsiverður 

verknaður hafi verið framin af eða gegn barni er lagt til að aðeins verði tilkynnt um grun um 

að barn hafi framið eða framið hafi verið gegn barni brot gegn almennum hegningarlögum, 

barnaverndarlögum eða öðrum lögum sem varðað getur þyngri refsingu en tveggja ára 

fangelsi, sbr. 8. gr. frumvarpsins. Í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að stór hluti 

tilkynninga frá lögreglu fjalli um smávægileg brot og barnaverndarnefnd taki ákvörðun um að 

kanna mál ekki frekar, sbr. 5. mgr. 21. gr. bvl. Rétt þyki að takmarka tilkynningarskyldu 

lögreglu um brot barna og brot gegn börnum. Þá er nefnt til skýringar að ein helsta breytingin 

verði sú að brot á umferðarlögum verði ekki lengur tilkynningarskyld nema í þeim tilvikum 

                                                
136 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 22. 
137 Viðtal við Mörtu Kristínu Hreiðarsdóttur, dags. 26. mars 2010. 
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þegar 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. bvl. þyki eiga við.138 Með þessu er ætlunin að gera 

tilkynningarskylduna skýrari sem muni leiða til markvissari tilkynninga frá lögreglu.139 

Ekki hafa verið gefnar út verklagsreglur um tilkynningarskyldu lögreglu líkt og gert hefur 

verið varðandi tilkynningarskyldu heilbrigðis- og skólastarfsfólks. Samning slíkra reglna er þó 

í undirbúningi hjá Barnaverndarstofu.140  

Í Danmörku ber lögreglu, líkt og öðrum opinberum starfsmönnum, skylda til að tilkynna 

um grun um að aðstæður barns séu með þeim hætti að það þarfnist stuðnings á grundvelli 

dönsku félagsþjónustulaganna, sbr. 1. mgr. 153. gr. dfþjl. Í leiðbeiningum um sérstakan 

stuðning við börn segir: 

Senest når efterforskningen er afsluttet, orienteres de sociale myndigheder i den kommune, hvor 
barnet har bopæl, hvis kriminaliteten eller andre oplysninger i sagen giver formodning om, at 
barnet har behov for social bistand.141  

Í Noregi virðist ekki fulljóst að hvaða marki tilkynningarskylda samkvæmt 6-4. gr. nbvl. nái 

til lögreglu vegna þagnarskyldu sem á henni hvílir varðandi mál sem eru til rannsóknar. Í bók 

Kari Ofstad og Randi Skar, Barnevernloven, segir um tilkynningarskyldu lögreglu: 

Det er ingen tvivl om at politiet har opplysningsplikt etter § 6-4 om forhold som ikke er knyttet 
til straffesaksbehandling. Politiets taushetsplikt reguleres I slike tilfeller av forvaltningsloven.142 

Det antas at opplysningsplikten for politiet gjelder selv i alvorlige straffesaker som er under 
etterforskning. Etterforskningshensyn antas likevel sjelden å komme i konflikt med behovet for 
at det gis et minimum af opplysninger til barneverntjenesten når etterforskningen av en 
straffesak har avdekket alvorlig bekymring for et barn.143 

Af þessu er ljóst að þagnarskyldan stendur ekki í veg fyrir því að lögregla veiti 

barnaverndarnefnd lágmarksupplýsingar um barn ef rannsókn máls leiðir í ljós að tilefni er til 

að hafa verulegar áhyggjur af aðstæðum barns. 

d) Tilkynningarskylda vegna þungaðra kvenna 

Í barnaverndarlögum er gengið út frá því að barnaverndarnefnd sé gert viðvart ef þunguð kona 

stofnar heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni sínu, 

t.d. með ofneyslu áfengis eða fíkniefnaneyslu, sbr. 3. mgr. 21. gr. bvl. Undir ákvæðið geta 

fallið tilvik þar sem þunguð kona þjáist af alvarlegum geðsjúkdómi eða þroskaskerðingu og 

mögulegt er að hún valdi ófæddu barni sínu skaða.144  

                                                
138 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 28 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
139 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
140 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 59 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
141 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier nr. 99/2006, bls. 218. 
142 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven, bls. 319.  
143 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven, bls. 320.  
144 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 24–25.  
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Ákvæði 3. mgr. 21. gr. bvl. er ekki orðað með sama hætti og ákvæði 16.–18. gr. bvl. um 

tilkynningarskyldu almennings, fagaðila og lögreglu. Í ákvæðinu er mælt fyrir um að 

barnaverndarnefnd geti ákveðið af hefja könnun máls ef henni berst tilkynning eða vitneskja 

með öðrum hætti um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu. Ekki er beinlínis kveðið 

á um skyldu til að tilkynna þegar um ófætt barn er að ræða. Af verklagsreglum um 

tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda má þó ráða að ákvæðið sé 

túlkað á þá leið að um skyldu sé að ræða. Í verklagsreglunum kemur fram að 

tilkynningarskyldan gildi einnig um þungaðar konur sem stofni heilsu eða lífi ófædds barns 

síns í hættu og í því sambandi er vísað til 3. mgr. 21. gr. bvl.145  

Í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er lagt til að kveðið verði á um 

það með skýrum hætti að skylt sé að tilkynna til barnaverndarnefndar grun um að heilsu eða 

lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni þungaðrar konu eða 

með því að þunguð kona sé beitt ofbeldi eða um hvert það tilvik sem telja megi að 

barnaverndarnefnd eigi að láta sig varða, sbr. b-lið 6. gr. frumvarpsins. Í athugasemdum við 

ákvæðið segir að rétt þyki að fjalla um þessar aðstæður með skýrum hætti til að skjóta styrkari 

stoðum undir tilkynningarskylduna í þessum málum.146  

Í dönsku félagsþjónustulögunum er mælt fyrir um að ráðherra geti í reglugerð kveðið á um 

skyldu fagaðila til að gera barnaverndarnefnd viðvart ef þeir verða í starfi sínu varir við að 

verðandi foreldrar eigi við vandamál að stríða sem gefur til kynna að hið ófædda barn muni 

þarfnast sérstaks stuðnings þegar það kemur í heiminn, sbr. 3. mgr. 153. gr. dfþjl. Í reglugerð 

um tilkynningarskyldu kemur fram að tilkynningarskyldan verði virk ef aðstæður hjá hinum 

verðandi foreldrum gefa til kynna að barnið muni eiga við erfiðleika að stríða í sínu daglega 

umhverfi eða að barn muni að öðru leyti búa við óviðunandi aðstæður, sbr. 3. mgr. 2. gr. 

reglugerðarinnar. Áhugavert er að mælt er fyrir um tilkynningarskyldu vegna verðandi 

foreldra. Tilkynningarskyldan nær þar af leiðandi einnig til atriða sem varða verðandi feður 

en ekki aðeins atriða sem varða þungaðar konur líkt og á Íslandi. 

Í Noregi er ekki til staðar tilkynningarskylda um þungaðar konur eða verðandi foreldra líkt 

og á Íslandi og í Danmörku. Aðeins er heimilt að veita upplýsingar um hina þunguðu konu ef 

slíkt er heimilt samkvæmt þeim reglum sem gilda um tilkynnanda eða með samþykki 

                                                
145 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda,  
  http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
146 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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konunnar. Þá hafa barnaverndarnefndir ekki heimild til að grípa til neins konar afskipta af 

hinni þunguðu konu, til dæmis að hefja könnun, án samþykkis hennar.147  

 

3.2.3 Hvað er tilkynning? 

Ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu „tilkynning“ í barnaverndarlögum en í almennum 

athugasemdum við IV. kafla frumvarps til laganna er tekið fram að lögð sé áhersla á að 

hugtakið sé ekki túlkað svo þröngt af barnaverndarnefndum að það komi í veg fyrir að þær 

gegni lögboðnum skyldum sínum. Þá segir jafnframt að gert sé ráð fyrir því að upplýsingar 

sem berist með öðrum hætti en tilkynningum geti orðið tilefni til aðgerða af þeirra hálfu. 

Þannig hafi það ekki úrslitaþýðingu um skyldu barnaverndarnefndar til að kanna mál hvort 

vitneskja um aðstæður barns fáist vegna tilkynninga eða með öðrum hætti. Af þessari ástæðu 

hafi það takmarkað gildi að leitast við að skilgreina nákvæmlega hvað sé átt við með 

tilkynningu.148  

Í barnaverndarlögum er heldur ekki að finna fyrirmæli um að tilkynningar skuli vera á 

tilteknu formi eða hvert innihald þeirra skuli vera. Barnaverndarnefndir geta þar af leiðandi 

ekki vísað frá tilkynningum sem ekki fullnægja tilteknum formkröfum heldur verður að meta í 

hvert og eitt skipti hvort um sé að ræða tilkynningu í skilningi barnaverndarlaga eða ekki.149 

Sömu sjónarmið um form tilkynninga eiga við í norskum og dönskum barnaverndarrétti og er 

gengið út frá því að tilkynningar geti borist barnaverndarnefndum með ýmsum hætti.150 Nánar 

verður vikið að hinum ýmsu leiðum til að tilkynna hér á eftir. 

 

3.2.4 Við hvaða aðstæður verður tilkynningarskyldan virk?  

Í barnaverndarlögum er ekki að finna nákvæmar lýsingar á þeim aðstæðum sem skylt er að 

gera barnaverndarnefnd viðvart um. Lögin eru kjarnyrt um tiltekna yfirflokka, það er 

„óviðunandi uppeldisaðstæður“, „áreitni eða ofbeldi“ og „stofna heilsu sinni og þroska í 

alvarlega hættu“. Ekki er að finna frekari lýsingu á þeim aðstæðum sem ber að tilkynna um 

eða farið nánar ofan í saumana á því hvað felist í viðkomandi hugtökum. Telja verður að erfitt 

sé að lýsa aðstæðum, sem skylt er að tilkynna um, með tæmandi hætti í lögunum sjálfum. 

Þannig er nauðsynlegt að notast við önnur „tæki“ til þess að túlka hugtökin og skilgreina 

nánar hvenær aðstæður eru með þeim hætti að skylt sé að gera barnaverndarnefnd viðvart. Í 

                                                
147 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven, bls. 320.  
148 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1824–1825.  
149 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 144.  
150 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnavernloven, bls. 62 og Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres 

familier nr. 99/2006, bls. 41. 
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athugasemdum við 6. gr. frumvarps til laga um breytingar á barnaverndarlögum er bent á að 

óöryggi um það hvenær beri að tilkynna verði að mæta með frekari leiðbeiningum og fræðslu 

en ekki með breytingu á lagaákvæðinu.151  

Á vegum Barnaverndarstofu hefur verið unnið flokkunarkerfi sem gefur ákveðna 

vísbendingu um það hvers konar aðstæður og hegðun er skylt að tilkynna. Á grundvelli þessa 

kerfis fæst auk þess betri mynd af því hvers konar tilkynningar berast auk þess sem það 

auðveldar barnaverndarstarfsmönnum að greina þær. Samkvæmt flokkunarkerfinu er 

tilkynningum til barnaverndarnefnda skipt í fjóra flokka; tilkynning um vanrækslu barns, sem 

skiptist í líkamlega vanrækslu, vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit, vanrækslu varðandi 

nám og tilfinningalega og/eða sálræna vanrækslu; tilkynning um ofbeldi gegn barni, sem 

skiptist í tilfinningalegt og/eða sálrænt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi; 

tilkynning um áhættuhegðun barns, sem getur komið til vegna gruns um neyslu barns á áfengi 

eða vímuefnum, vegna þess að barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu, vegna gruns um 

afbrot barns, vegna þess að barn beitir annað barn eða fullorðinn einstakling líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi, vegna erfiðleika barns í skóla eða ef skólasókn barns er áfátt og; 

tilkynning vegna ófædds barns, sem getur verið tilkomin vegna þess að áfengi eða önnur 

vímuefni finnast í líkama hins ófædda barns, vegna næringarskorts hins ófædda barns, vegna 

ofbeldis af hálfu maka verðandi móður.152 

Fyrrnefndar verklagsreglur um tilkynningarskyldu heilbrigðis- og skólastarfsfólks eru 

einnig leiðbeinandi um þær aðstæður sem skylt er að tilkynna. Í reglum sem lúta að 

heilbrigðisstarfsfólki er kafli sem nefnist „um hvað er tilkynnt“. Í honum er fjallað um mat á 

því hvort líkur séu á að barn hafi orðið fyrir eða búi við ofbeldi og/eða vanrækslu. Rakin eru 

atriði sem heilbrigðisstarfsfólki ber að hafa í huga við matið. Í fyrsta lagi ber að líta til 

sögulegra forsendna ofbeldis eða vanrækslu. Litið er til fyrri sögu barns, til dæmis hvort barn 

hafi áður sýnt einkenni um ofbeldi eða vanrækslu, hvort barn hafi ítrekað verið lagt inn á 

sjúkrahús eða hlotið endurtekna áverka, hvort ástand foreldris eða gæslumanns sé óviðunandi. 

Í öðru lagi ber að skoða líkamleg merki um ofbeldi eða vanrækslu. Í þriðja lagi skal 

starfsmaður bera saman fyrri sögu barns og niðurstöðu læknisskoðunar og meta hvort 

samræmi sé þar á milli miðað við aldur og þroska barnsins. Í fjórða lagi ber að útiloka aðra 

læknisfræðilega möguleika.153 Í reglum um tilkynningarskyldu skólastarfsfólks er að finna enn 

ítarlegri leiðbeiningar um það hvers konar aðstæður beri að tilkynna. Tekin eru dæmi um það 

                                                
151 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
152 Freydís J. Freysteinsdóttir: Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd, bls. 1–11. 
153 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda, 
  http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
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hvað falli undir vanrækslu, líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi og áhættuhegðun 

barns.154  

Þann 7. október 2008 var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á 

barnaverndarlögum og barnalögum. Þar var lagt til að lögfest yrði ákvæði sem mælti fyrir um 

að með óviðunandi aðstæðum, uppeldisaðstæðum eða uppeldisskilyrðum í barnaverndar-

lögum væri að jafnaði átt við að barn byggi við og væri misboðið með vanrækslu, ofbeldi eða 

annars konar illri meðferð, þar með töldu heimilisofbeldi, sbr. 2. gr. frumvarpsins. Í 

athugasemdum við ákvæðið segir að hugtökin komi víða fyrir í barnaverndarlögum en hvergi 

sé skilgreint hvað í þeim felist. Frumvarpið sé meðal annars lagt fram í því augnamiði að 

skýra hvað felist í hugtökunum og draga sérstaklega fram þá afstöðu löggjafans að 

heimilisofbeldi sé ástand af því tagi sem jafnað verði til óviðunandi aðstæðna í skilningi 

laganna. Ekki sé aðeins átt við að barn sé sjálft beitt ofbeldi heldur einnig að því sé misboðið 

með ofbeldi gegn öðrum á heimili eða þar sem það dveljist. Þá segir í athugasemdunum að 

birtingarmyndir ofbeldis og vanrækslu geti verið margvíslegar en þó sé ekki útilokað að 

annars konar misfellur foreldra eða annarra umsjáraðila geti fallið utan þessarar flokkunar. 

Þess vegna sé í frumvarpinu gert ráð fyrir að nota hugtakið „ill meðferð“ sem almennt heiti 

yfir misfellur þessara aðila hvort sem þær séu fólgnar í ofbeldi, vanrækslu eða öðru framferði. 

Loks segir að samkvæmt frumvarpinu megi slá því föstu að orðalagið „óviðunandi aðstæður“ 

í barnaverndarlögum vísi til vanrækslu, ofbeldis eða annars konar illrar meðferðar af hendi 

þess sem fer með umsjá barns eða annarra sem hafa afskipti af því.155 Í umsögn félags- og 

tryggingamálanefndar er látin í ljós sú skoðun að rétt sé að bíða með skilgreiningu hugtaksins 

„óviðunandi aðstæður“ fram að endurskoðun barnaverndarlaga enda snerti skilgreining á 

hugtakinu grundvöll að öllu barnaverndarstarfi og réttindum og skyldum 

barnaverndaryfirvalda.156 Nefndin gerði auk þess breytingar á öðrum ákvæðum frumvarpsins 

sem lutu að vernd barna gegn ofbeldi. Frumvarpið varð að lögum nr. 52/2009 en í samræmi 

við umsögn nefndarinnar var skilgreiningu á hugtakinu sleppt. Í frumvarpi til laga um 

breytingar á barnaverndarlögum, sem nú liggur fyrir Alþingi, er ekki tekin upp skilgreining á 

hugtakinu „óviðunandi aðstæður“. Í athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins er tekið fram að 

árétta beri að ekki sé lagt til að skilgreina það frekar eða með öðrum hætti í lögunum hvenær 

aðstæður eru með þeim hætti að skylt sé að tilkynna. Það orðalag sem notað sé í lögum geti 

aldrei orðið tæmandi lýsing á þeim aðstæðum barns sem barnaverndarnefnd eigi að láta sig 

                                                
154 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla,  
  http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
155 Þskj. 19, 136. lögþ., 2008–09, bls. 2–3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
156 Þskj. 772, 136. lögþ., 2008–09, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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varða. Jafnframt að í 16. gr. bvl. séu notaðir hefðbundnir flokkar með svipuðum hætti og í 

löggjöf annarra landa og þykja mega skilgreina innan þeirra allar þær aðstæður sem reyna þarf 

á.157 

Af framangreindu er ljóst að erfitt er að lýsa því með nákvæmum hætti í lögum hvers 

konar aðstæður séu þess eðlis að réttlætanlegt sé að tilkynna þær til barnaverndarnefndar. Rétt 

er að ítreka það sem áður sagði í tengslum við tilkynningarskyldu fagaðila um mikilvægi þess 

að tilkynningarskyldan sé ekki túlkuð of þröngt. Þegar upp er staðið er það hlutverk 

barnaverndarnefnda að meta hvort aðstæður sem lýst er í tilkynningu séu þess eðlis að rétt sé 

að hefja könnun máls.  

 

3.2.5 Leiðir til að tilkynna 

Þar sem tilkynningar þurfa ekki að fullnægja kröfum um ákveðið form geta þær borist 

barnaverndarnefnd með ýmsum leiðum. Barn getur sjálft leitað til barnaverndarnefndar, 

foreldrar gera það oft á tíðum og í mörgum tilfellum leitar skóli eða annar samstarfsaðili 

barnaverndarnefndar eftir tilteknum stuðningsúrræðum. Í öllum tilvikum er um að ræða 

tilkynningu í skilningi barnaverndarlaga. Tilkynningar geta einnig borist símleiðis, skriflega, í 

tölvupósti, með smáskilaboðum eða á fundi.158 Rétt er að víkja nánar að einstökum leiðum til 

að tilkynna.  

Stundum leitar barn sjálft til barnaverndarnefndar vegna óviðunandi aðstæðna sem það 

býr við eða vanrækslu og/eða ofbeldis sem það hefur orðið fyrir. Í handbók Barnaverndarstofu 

er þeirri skoðun lýst að líklegt þyki að slíkum tilkynningum eigi eftir að fjölga þar sem börn 

og ungt fólk verði æ meðvitaðra um rétt sinn og þá aðila sem eiga að geta komið þeim til 

hjálpar við erfiðar aðstæður.159 Á árinu 2005 voru tilkynningar frá börnum 38 talsins en þeim 

hafði fjölgað í 47 eða um rúmlega 23% árið 2009. Slíkum tilkynningum hefur því vissulega 

fjölgað en hlutfall tilkynninga frá börnum af heildarfjölda tilkynninga, sem berast 

barnaverndarnefndum, hefur haldist nokkurn veginn það sama á tímabilinu 2005–2009 enda 

hefur tilkynningum almennt fjölgað mikið á þessu tímabili. Nánar verður vikið að fjölgun 

tilkynninga hér á eftir.160  

Í einhverjum tilvikum leitar foreldri hjálpar barnaverndarnefnda vegna barna sinna. Getur 

verið um að ræða vanda foreldrisins sjálfs, vanda barns eða jafnvel vanda allrar 

                                                
157 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
158 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 21.  
159 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 22–23.  
160 Sjá kafla 3.2.7 um tölulegar upplýsingar um tilkynningar. 
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fjölskyldunnar.161 Telja verður mikilvægt að litið sé á slíkt sem tilkynningu í skilningi 

barnaverndarlaga. Barnaverndarnefndir hafa sömu skyldur til að meta og taka ákvörðun um 

hvort hefja skuli könnun á grundvelli tilkynningar frá foreldri líkt og á við um tilkynningar frá 

öðrum tilkynnendum. 

Oft koma fram óskir til barnaverndarnefnda um tiltekin stuðningsúrræði fyrir barn eða 

fjölskyldu þess frá samstarfsaðilum nefndanna, til dæmis skóla eða leikskóla. Í slíkum 

tilvikum er um tilkynningu að ræða því verið er að óska eftir stuðningi við viðkomandi barn á 

grundvelli barnaverndarlaga. Sem dæmi má nefna að farið sé fram á að barni verði komið 

fyrir í tímabundnu fóstri eða að fjölskyldu verði skipaður persónulegur ráðgjafi.162  

Tilkynningar geta jafnframt komið fram á fundum með samstarfsaðilum 

barnaverndarnefnda þegar málefni barna eru rædd. Í sumum tilfellum getur verið snúið að 

meta hvort um tilkynningu í skilningi barnaverndarlaga sé að ræða eða ekki. Við slíkar 

aðstæður er rétt að hafa í huga að um tilkynningu er að ræða ef málefni tiltekins barns eru 

rædd og talið að það búi við ófullnægjandi aðstæður eða sýni af sér áhættuhegðun. Hins vegar 

er ekki um tilkynningu að ræða ef leitað er til barnaverndarnefndar eða fulltrúa hennar um 

almenna ráðgjöf í máli sem ekki varðar ófullnægjandi aðstæður sem barn býr við eða 

áhættuhegðun barns.163 

Meðan mál er í vinnslu geta komið fram einhvers konar ábendingar eða upplýsingar 

varðandi aðstæður eða hegðun barnsins sem málið varðar. Í slíkum tilvikum verður að meta 

hvort um sé að ræða nýja tilkynningu í viðkomandi máli. Upplýsingar sem stafa frá aðila sem 

barnaverndarnefnd er í samstarfi við vegna málsins, til dæmis frá skóla þar sem fram koma 

upplýsingar um mætingu barns sem eru notaðar til að meta hvort stuðningsúrræði hafi tilsett 

áhrif, myndu ekki teljast tilkynning. Hins vegar myndu upplýsingar, sem koma frá aðila sem 

veit ekki af málinu og hefur ekki komið að því, til dæmis ættingja, teljast tilkynning.164 Við 

slíkar aðstæður er barnaverndarnefnd skylt að taka afstöðu til hinnar nýju tilkynningar; hvort 

tilefni sé til að kanna mál barns út frá þeim upplýsingum sem fram koma eða hvort slíkt sé 

óþarft og gera foreldrum viðvart um ákvörðun nefndarinnar, sbr. 1. og 4. mgr. 21. gr. bvl. 

Með þessu er átt við að tekin sé ákvörðun um hvort hefja skuli könnun í tilefni hverrar og 

einnar tilkynningar. Þrátt fyrir að ákvörðunin sé tekin í hvert skipti sem tilkynning berst er 

ekki litið svo á að nýtt barnaverndarmál um sama barn hefjist; um hvert og eitt barn er til 

                                                
161 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 23.  
162 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 23–24. 
163 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 24. 
164 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 24. 
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umfjöllunar eitt barnaverndarmál í einu.165 Sem dæmi má nefna að í máli tveggja barna sem 

kom til kasta Hæstaréttar í Hrd. 12. febrúar 2009 (351/2008) bárust barnaverndarnefnd 29 

tilkynningar á tveggja ára tímabili. Í Hrd. 7. febrúar 2008 (382/2007) kemur fram að 

ítrekaðar tilkynningar hafi borist í máli barns. Af báðum dómunum er ljóst að gengið er út frá 

því að einungis eitt barnaverndarmál sé í gangi um hvert barn.166 

Til samanburðar má nefna að þegar fleiri tilkynningar berast vegna eins og sama barnsins í 

Noregi er litið á þá fyrstu sem tilkynningu í skilningi norskra barnaverndarlaga og hún skráð 

sem slík. Tilkynningar sem á eftir fylgja teljast hins vegar til upplýsinga í máli á 

könnunarstigi. Samt sem áður er skylt að tilkynna foreldrum um slíkar upplýsingar nema þær 

séu smávægilegar.167  

Barnaverndarnefnd skal skrá öll mál sem koma til meðferðar hjá henni á kerfisbundinn 

hátt, sbr. 39. gr. bvl. Í samræmi við þetta skal skrá upplýsingar um málsatvik sem berast 

nefndinni munnlega ef þær geta haft þýðingu fyrir úrlausn máls og þær er ekki að finna í 

öðrum gögnum nefndarinnar, sbr. 1. mgr. 42. gr. bvl. Barnaverndarnefnd þarf því að skrá 

niður málsatvik allt frá því að tilkynning berst og þar til máli er lokað. Af þessu leiðir að 

berist tilkynning munnlega, til dæmis í gegnum síma, er barnaverndarnefnd skylt að skrá hana 

niður. Í Noregi er tilkynnandi, sem tilkynnir munnlega, oft á tíðum beðinn um að fylla út 

skriflega tilkynningu og þá sérstaklega ef innihald hennar er alvarlegt. Slík vinnubrögð eru 

talin leiða til þess að tilkynningin verði skýrari og þetta geti haft áhrif á hvernig könnun máls 

verður háttað og hvaða úrræði koma til greina.168  

Þar sem tilkynningar geta borist barnaverndarnefndum með ýmsum leiðum og þær þurfa 

ekki að uppfylla tilteknar formkröfur er barnaverndarnefnd skylt að skrá niður allar 

tilkynningar sem berast með kerfisbundnum hætti og varðveita tilkynningar ásamt gögnum 

sem þeim kunna að fylgja, sbr. 2. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 56/2004 um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd. Með þessu er komið í veg fyrir að tilkynningar glatist og einnig er séð til 

þess að öllum tilkynningum, stórum og smáum, sé haldið til haga. Það getur skipt máli að 

allar tilkynningar vegna tiltekins barns séu skráðar, sama hversu lítilvægar þær eru, því 

margar smávægilegar tilkynningar geta leitt til þess að tekin sé ákvörðun um að kanna mál 

barns. Auk þess sem smávægilegar tilkynningar geta skipt máli varðandi vinnslu máls sem 

þegar er hafið.  

                                                
165 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 18.  
166 Sjá einnig Hrd. 24. janúar 2008 (250/2007), Hrd. 20. september 2007 (70/2007) og Hrd. 2001, bls. 458.  
167 Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk: Praktisk barnevernarbeid, bls. 86.  
168 Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 144.  
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Á grundvelli skráningarskyldunnar skal barnaverndarnefnd skrá niður allar ákvarðanir 

ásamt rökstuðningi sem býr að baki ákvörðun. Ekki skiptir máli hvort um er að ræða 

ákvörðun um að aðhafast í viðkomandi máli, til dæmis að hefja könnun, eða ákvörðun um að 

ekki skuli aðhafst í málinu, til dæmis að hefja ekki könnun.169  

 

3.2.6 Nafnleynd tilkynnanda 

Hver sá sem tilkynnir til barnaverndarnefndar skal segja á sér deili, sbr. 1. mgr. 19. gr. bvl. 

Þessi regla er eðlileg í ljósi þess að barnaverndarnefnd er heimilt að hafa samband við 

tilkynnanda til þess að fá frekari upplýsingar og glöggva sig betur á tilkynningu í tengslum 

við mat á því hvort hefja skuli könnun máls eða ekki.170 Auk þess getur verið þörf á einhvers 

konar samstarfi við tilkynnanda síðar meir.171 Í þessu samhengi er rétt að nefna að barna-

verndarnefndum geta borist nafnlausar tilkynningar og þarf þá að meta hvort um sé að ræða 

tilkynningu sem bregðast skuli við í samræmi við barnaverndarlög. Slíkar tilkynningar geta 

gefið fullt tilefni til könnunar máls af hálfu barnaverndarnefndar. Með vísan til þess sem áður 

sagði um mat á tilkynningum og þeirra þátta sem litið er til við slíkt mat, meðal annars í hvaða 

aðstöðu tilkynnandi er til að þekkja aðstæður, verður samt sem áður að stíga varlega til jarðar 

við mat á því hvort nafnlaus tilkynning teljist tilkynning með tilheyrandi réttaráhrifum, 

sérstaklega ef um er að ræða tilkynningu í máli barns sem ekki er þekkt.172  

Þeir sem tilkynna á grundvelli 16. gr. bvl. um tilkynningarskyldu almennings geta óskað 

nafnleyndar gagnvart aðilum barnaverndarmáls, sbr. 2. mgr. 19. gr. bvl.173 Nafnleynd felur í 

sér undantekningu frá þeirri meginreglu að aðili barnaverndarmáls eigi, á grundvelli 

sjónarmiða um réttláta málsmeðferð, rétt til þess að vita hver tilkynnti um óviðunandi 

aðstæður eða um áhættuhegðun barns. Þannig getur aðili neytt andmælaréttar síns til fulls auk 

þess sem ætla má að það auðveldi foreldrum að skilja og hugsanlega sætta sig betur við að 

barnaverndarmál sé hafið. Nafnleyndin er byggð á þeim rökum að hún auki líkurnar á því að 

almenningur tilkynni um grun um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun 

barns. Ef tilkynnanda væri gert skylt að segja á sér deili gagnvart barni og foreldrum gæti það 

                                                
169 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 18–19.  
170 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 30.  
171 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 26 og Barnaverndarmál, bls. 46. 
172 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1828, handbók Barnaverndarstofu, bls. 25. Sjá einnig Kari Ofstad og Randi Skar: 

Barneloven, bls. 63. 
173 Áhugavert er að nefna að nefndin sem samdi frumvarp til barnaverndarlaga taldi réttara að byggja á 

meginreglunni um að aðili eigi rétt til vitneskju um það hver tilkynnir um óviðunandi aðstæður barns eða 
áhættuhegðun þess en mögulegt væri að veita nafnleynd ef aðstæður væru sérstakar. Talið var að þetta væri í 
samræmi við almenn viðhorf í stjórnsýslurétti um opna, vandaða og réttláta málsmeðferð hjá stjórnvöldum. 
(Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1828). 
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fælt viðkomandi frá því að tilkynna.174 Hugsanlegt er að tilkynnandi verði fyrir einhvers konar 

hefndaraðgerðum eða annars konar óþægindum frá foreldrum eða öðrum.175 Í nafnleyndinni 

felst því ákveðin vernd fyrir tilkynnanda auk þess sem hún er talin stuðla að virkni og árangri 

í barnaverndarstarfi enda ættu upplýsingar um hagi barna að berast barnaverndarnefndum 

greiðlegar en ella. Þessi sjónarmið eru talin vega þyngra en sjónarmið um rétt aðila 

barnaverndarmáls til vitneskju um það hver tilkynnir.176 Þegar tilkynnandi nýtur nafnleyndar 

er efni sjálfrar tilkynningarinnar kynnt aðilum málsins en þess er gætt að ekki komi fram hver 

tilkynnandi er.177 Með þessum hætti er nafnleynd tilkynnanda virt en um leið er aðilum máls 

gert kleift að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í samræmi við 47. gr. bvl. og 13. gr. ssl. 

um andmælarétt. 

Gerður er greinarmunur á tilkynningum frá almenningi og tilkynningum frá fagaðilum og 

lögreglu, sbr. 17. og 18. gr. bvl. Tilkynnendur sem tilkynna á grundvelli 17. og 18. gr. bvl. 

njóta ekki nafnleyndar. Í athugasemdum við 19. gr. frumvarps til barnaverndarlaga segir að 

eðlilegt þyki að gera þennan greinarmun.178 Einstaklingar sem tilkynna á grundvelli 16. gr. 

bvl. eru oft ættingjar, nágrannar eða aðrir sem þekkja til aðstæðna barnsins.179 Talið er 

mikilvægt að þeir geti notið ákveðinnar verndar og verið lausir við þau óþægindi sem geta 

fylgt tilkynningu án nafnleyndar.180 Tilkynningar á grundvelli 17. gr. bvl. berast barnaverndar-

nefndum hins vegar yfirleitt í nafni viðkomandi stofnunar og oft í framhaldi af því að rætt 

hefur verið við foreldra án þess að aðstæður barns eða hegðun hafi breyst til hins betra, til 

dæmis vegna ófullnægjandi útbúnaður barns í leikskóla eða mætingu í skóla. Þegar úrræði 

viðkomandi stofnunar duga ekki til er málið sent barnaverndarnefnd til þess að mögulegt sé að 

beita áhrifameiri úrræðum.181 Þetta fyrirkomulag er talið samræmast sjónarmiðum um opna 

málsmeðferð hjá stjórnvöldum auk sjónarmiða um vandaða og réttláta meðferð mála fyrir 

stjórnvöldum.182 Eftir gildistöku núgildandi barnaverndarlaga benti umboðsmaður barna á að 

afnám nafnleyndar fagaðila gæti skaðað trúnaðarsamband þeirra við börn og leitt til þess að 

þeir sem væru í nánum samskiptum við barn myndu síður tilkynna til barnaverndarnefnda.183 

Af umfjöllun um fjölgun tilkynninga virðist hins vegar ljóst að sú hafi ekki orðið raunin enda 

                                                
174 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1827.  
175 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven, bls. 63.  
176 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1827.  
177 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1827.  
178 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1827.  
179 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 25. 
180 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1827. 
181 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 27–28. 
182 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1827 og Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs: Hver er réttur barns til 

einkalífs?, bls. 59. 
183 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs: Hver er réttur barns til einkalífs?, bls. 60. 
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hefur tilkynningum almennt fjölgað umtalsvert á síðustu árum, þar á meðal tilkynningum frá 

fagaðilum sem eru í nánum samskiptum við barn, til dæmis frá starfsfólki skóla og starfsfólki 

heilbrigðisstofnana. 

Ákvæði barnaverndarlaga um tilkynningarskyldu bera það skýrt með sér að hvorki ber að 

fá samþykki foreldra eða barns fyrir tilkynningu né ber að gera foreldrum eða barni viðvart 

um tilkynningu. Við túlkun og beitingu ákvæðanna hefur samt sem áður verið leitað ýmissa 

leiða til að koma til móts við og taka tillit til afstöðu foreldra, meðal annars með því að kalla 

þá á tilkynningarfundi sem fjallað verður um hér á eftir.  

Í vissum tilvikum er afar mikilvægt að foreldrar viti ekki um tilkynningu. Í handbók 

Barnaverndarstofu og framangreindum verklagsreglum um tilkynningarskyldu heilbrigðis- og 

skólastarfsfólks til barnaverndarnefnda kemur fram að mikilvægt sé að tilkynna foreldrum 

ekki um grun um að barn verði fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á heimili sínu áður 

en tilkynnt er til barnaverndarnefndar. Slíkt geti leitt til þess að barn verði beitt hótunum eða 

frekara ofbeldi af hálfu geranda auk spillingar á lögreglurannsókn þar sem málin eru yfirleitt 

kærð af barnaverndarnefnd til lögreglu í framhaldi af tilkynningu.184 Framangreind rök eiga 

illa við ef einstaklingur tilkynnir með vilja ranglega um grun um að barn búi við óviðunandi 

aðstæður eða um áhættuhegðun barns. Við slíkar aðstæður getur barnaverndarnefnd tekið 

ákvörðun um að aflétta nafnleyndinni.185 Í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndar-

lögum er lagt til að kveðið verði á um heimild til að kæra ákvörðun barnaverndarnefndar um 

nafnleynd og synjun um að aflétta nafnleynd til kærunefndar barnaverndarmála, sbr. 9. gr. 

frumvarpsins. Kærunefndin hefur tekið slík mál til umfjöllunar þrátt fyrir að barnaverndarlög 

mæli ekki sérstaklega fyrir um kæruheimild vegna ákvarðana barnaverndarnefndar sem lúta 

að nafnleynd.186  

Sömu sjónarmið eiga við í Noregi og Danmörku um nafnleynd en ekki virðist gerður 

greinarmunur á því hvort um er að ræða tilkynningu frá fagaðila eða almenningi.187  

 

                                                
184 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 28,  
 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda,   
 http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla,  
 http://bvs.is   Barnaverndarstofa Verklagsreglur. 
185 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 28. 
186 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
187 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven, bls. 63 og Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres 

familier nr. 99/2006, bls. 274. 
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3.2.7 Tölulegar upplýsingar um tilkynningar 

Áhugavert er að víkja næst að tölulegum upplýsingum um tilkynningar og leitast við að rýna í 

tölurnar. Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir fjölda tilkynninga sem bárust barnaverndarnefndum á 

árunum 2005–2009. Eins og sjá má í töflunni hefur tilkynningum til barnaverndarnefnda 

fjölgað jafnt og þétt á síðustu árum, eða um rúm 56%.  

 Tafla 1188 

Fjöldi tilkynninga 2005 2006 2007 2008 20092 

Reykjavík 2.682 

(45,1%) 

3.411 

(49,5%) 

3.762 

(44,7%) 

3.814 

(46,3%) 

4.346 

(46,5%) 

Nágrenni Reykjavíkur1 1.660 

(27,9%) 

1.595 

(23,1%) 

2.113 

(25,1%) 

1.750 

(21,3%) 

2.142 

(23,0%) 

Landsbyggð 1.610 

(27%) 

1.887 

(27,4%) 

2.542 

(30,2%) 

2.677 

(32,5%) 

2.831 

(30,4%) 

Samtals 5.952 6.893 8.417 8.241 9.299 
1 Nágrenni Reykjavíkur tilheyra öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu nema Reykjavík, það er 

Hafnarfjörður, Garðabær, Álftanes, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.  
2 Tölur vegna ársins 2009 eru fengnar með öðrum hætti en tölur vegna áranna 2005–2008 eða 

með samlagningu úr sískráningu (reglubundinni skráningu grunnupplýsinga) sem 
barnaverndarnefndir skiluðu mánaðarlega til Barnaverndarstofu. Tölur vegna áranna 2005–2008 
eru hins vegar fengnar úr samtölublöðum/ársskýrslueyðublöðum sem nefndirnar skiluðu fyrir 
hvert ár. Tölur vegna ársins 2009 munu hugsanlega breytast eitthvað þegar ársskýrslueyðublöð 
vegna ársins berast Barnaverndarstofu.189 

Ýmislegt getur útskýrt fjölgun tilkynninga þó að erfitt sé að slá því föstu hvað veldur og í 

raun er lítið vitað um ástæður fyrir fjölgun barnaverndartilkynninga.190 

Það fyrsta sem kemur upp í hugann er að vandinn hafi aukist, það er að segja að fleiri börn 

búi við óviðunandi aðstæður eða að áhættuhegðun barna hafi aukist og tilkynningum hafi 

fjölgað í samræmi við það. Við nánari skoðun virðist sú ályktun ekki eiga við rök að styðjast 

því eins og kemur fram í töflu 3 hefur fjöldi barna sem tilkynnt er um ekki aukist í samræmi 

við fjölgun tilkynninga.  

Bent hefur verið á að efnahagskreppan og afleiðingar hennar hafi mögulega leitt til 

mikillar fjölgunar tilkynninga á árinu 2009.191 Í skýrslu Halldórs Sig. Guðmundssonar um 

                                                
188 Tölfræði sem lögð er til grundvallar töflum 1, 2, 3, 4 og 5 er fengin úr ársskýrslum Barnaverndarstofu.  
189 Það hlýtur að teljast athyglisvert að munur geti verið á tölum úr sískráningu barnaverndarnefnda og 

ársskráningu, það er tölum sem koma fram í ársskýrslueyðublöðum til Barnaverndarstofu. Verður að telja að 
slíkt gefi til kynna að skráningu sé ábótavant að einhverju leyti. Sem dæmi má nefna að árið 2006 var fjöldi 
barna sem tilkynnt var 6.207 samkvæmt sískráningu en í ársskýrslu Barnaverndarstofu 2006–2007 kemur 
fram að fjöldi barna sem tilkynnt var um árið 2006 hafi verið 4.693. Í öðrum ársskýrslum er jafnframt að finna 
aðrar tölur en í ársskýrslu en mismunurinn er ekki svona mikill.  

190 Halldór Sig. Guðmundsson: Fjölgun barnaverndartilkynninga 2005–2009, bls. 20.  
191 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008–2009, bls. II („Frá forstjóra“). 
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fjölgun barnaverndartilkynninga kemur fram að hæpið sé að skýra aukningu á tilkynningum 

með því að vísa til efnahagskreppunnar. Þó er tekið fram að þar með sé tilgátunni um að 

afleiðingar efnahagsþrenginga hafi áhrif á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda ekki 

hafnað. Reynsla Finna bendi til að áhrif efnahagsþrenginga komi ekki fram fyrr en fimm til 

sjö árum síðar og komi þá fram í fjölgun barna sem þurfa aðstoð barnaverndar.192  

Skýringuna getur þó allt eins verið að finna í betri skráningu á tilkynningum af hálfu 

barnaverndarnefnda eða aukinni vitund um tilkynningarskyldu. Á síðastliðnum árum hefur 

markvisst verið unnið að kynningu og umfjöllun um skylduna til að tilkynna til 

barnaverndarnefndar.193  

                                                
192 Halldór Sig. Guðmundsson: Fjölgun barnaverndartilkynninga 2005–2009, bls. 21.  
193  Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 60 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í töflu 2 gefur að líta yfirlit yfir þá aðila sem tilkynnt hafa um óviðunandi aðstæður barns 

eða áhættuhegðun barns til barnaverndarnefnda á árunum 2005–2009 ásamt fjölda 

tilkynninga. Einnig má sjá fjölgun tilkynninga frá viðkomandi aðilum á tímabilinu. 

  Tafla 2 

Tilkynnendur (fjölgun frá 2005–2009) 2005 2006 2007 2008 20092 

Barnið sjálft (23,7%) 38 
(0,6%) 

28 
(0,4%) 

33 
(0,4%) 

39 
(0,5%) 

47 
(0,5%) 

Foreldrar barns (69,4%) 494 
(8,3%) 

497 
(7,2%) 

605 
(7,2%) 

683 
(8,3%) 

837 
(9,0%) 

Ættingjar (aðrir en foreldrar) (99,2%) 241 
(4,0%) 

281 
(4,1%) 

345 
(4,1%) 

401 
(4,9%) 

480 
(5,2%) 

Nágrannar (176,8%) 263 
(4,4%) 

261 
(3,8%) 

547 
(6,5%) 

539 
(6,6%) 

728 
(7,8%) 

Önnur barnavernarnefnd (44,3%) 149 
(2,5%) 

132 
(1,9%) 

181 
(2,2%) 

183 
(2,2%) 

215 
(2,3%) 

Þjónustumiðstöð eða starfsmaður 
félagsþjónustu (56%) 

125 
(2,1%) 

154 
(2,2%) 

157 
(1,9%) 

182 
(2,2%) 

195 
(2,1%) 

Lögregla (42,5%) 3.240 
(54,4%) 

3.896 
(56,5%) 

4.959 
(58,9%) 

4.537 
(55,1%) 

4.617 
(49,7%) 

Skóli, sérfræðiþjónusta skóla, 

fræðslu- eða skólaskrifstofa (54%) 

583 
(9,8%) 

618 
(9,0%) 

641 
(7,6%) 

721 
(8,7%) 

898 
(9,7%) 

Leikskóli eða gæsluforeldri (129,4%) 85 
(1,4%) 

104 
(1,6%) 

106 
(1,3%) 

139 
(1,7%) 

196 
(2,1%) 

Læknir, heilsugæsla eða sjúkrahús 
(63,4%) 

388 
(6,5%) 

429 
(6,2%) 

553 
(6,6%) 

450 
(5,5%) 

634 
(6,8%) 

Aðrir (30,6%) 346 
(5,8%) 

493 
(7,2%) 

290 
(3,4%) 

367 
(4,5%) 

452 
(4,9%) 

2 Tölur vegna ársins 2009 eru fengnar með öðrum hætti en tölur vegna áranna 2005–2008 eða 
með samlagningu úr sískráningu (reglubundinni skráningu grunnupplýsinga) sem 
barnaverndarnefndir skiluðu mánaðarlega til Barnaverndarstofu. Tölur vegna áranna 2005–2008 
eru hins vegar fengnar úr samtölublöðum/ársskýrslueyðublöðum sem nefndirnar skiluðu fyrir 
hvert ár. Tölur vegna ársins 2009 munu hugsanlega breytast eitthvað þegar ársskýrslueyðublöð 
vegna ársins berast Barnaverndarstofu. 

Eins og áður sagði hefur heildarfjöldi tilkynninga aukist um rúmlega helming. Mest hefur 

fjölgunin orðið á tilkynningum frá nágrönnum eða 176,8%. Tilkynningum frá leikskóla eða 

gæsluforeldri hefur fjölgað um 129,4% og fjöldi tilkynninga frá ættingjum hefur nánast 

tvöfaldast (99,2%). Þá hefur tilkynningum frá foreldrum fjölgað um 69,4%. 

Þrjár af hverjum fjórum tilkynningum berast frá opinberum aðilum og mest fer fyrir 

tilkynningum frá lögreglu. Á hverju ári berst um það bil helmingur allra tilkynninga frá 
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lögreglu. Samt sem áður er orðalag 18. gr. bvl. hliðstætt orðalagi 16. og 17. gr. bvl. fyrir utan 

þá skyldu sem hvílir á lögreglu til þess að tilkynna grun um að refsiverður verknaður hafi 

verið framinn gegn eða af barni. Eins og áður sagði hefur lögregla þann háttinn á að senda 

barnaverndarnefndum allar þær skýrslur sem tengjast börnum á einhvern hátt. Í viðtali við 

fyrrverandi framkvæmdastjóra Barnaverndar Reykjavíkur sem birtist í veftímaritinu Netlu 

árið 2005 kemur fram að lögreglan tilkynni flest mál og henni beri raunar að tilkynna 

barnaverndarnefndum um öll sín afskipti af börnum og það gildi um mál af öllum stærðum. 

Sem dæmi er nefnt að barnaverndarnefndin fái tilkynningu frá lögreglu þegar barn er staðið að 

búðarhnupli. Slíkum málum sé ekki sinnt af hálfu nefndarinnar að öðru leyti en því að 

foreldrum sé gert bréflega grein fyrir því að tilkynning hafi borist en ekkert verði aðhafst í 

málinu.194  

Af þessu virðist ljóst að hver og ein lögregluskýrsla er skilgreind sem tilkynning. Þetta 

leiðir að sjálfsögðu til mikillar aukningar á fjölda tilkynninga og aukins álags á starfsmenn 

barnaverndarnefnda sem þurfa að vega og meta hverja tilkynningu og taka ákvörðun um hvort 

hefja skuli könnun máls. Í hverri skýrslu er hugsanlega getið um fleiri en eitt barn. Velta má 

fyrir sér hvort eðlilegra væri að á vegum lögreglu færi fram frekara mat á því hvort barn búi 

við óviðunandi aðstæður eða það sýni af sér áhættuhegðun líkt og gildir um aðra tilkynnendur. 

Jafnframt má velta því upp hvort rétt væri að breyta orðalagi 18. gr. bvl. þannig að lögreglu 

væri ekki skylt að tilkynna barnaverndarnefnd um minniháttar brot framin af barni. Eins og 

þegar hefur komið fram er í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum lagt til að 

ákvæði 18. gr. bvl. verði breytt þannig að aðeins verði tilkynnt um grun um að barn hafi 

framið eða framið hafi verið gegn barni brot gegn almennum hegningarlögum, 

barnaverndarlögum eða brot gegn öðrum lögum sem varðað getur þyngri refsingu en tveggja 

ára fangelsi.195 

                                                
194 Viðtal við Guðrúnu Frímannsdóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra Barnaverndar Reykjavíkur, sem birtist í 

Netlu – Veftímariti um uppeldi og menntun, þann 22. janúar 2005, http://netla.khi.is/ - Viðtöl. 
195 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 2–3 og bls. 28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir fjölda barna sem tilkynnt var um á árunum 2005–2008.196 Fleiri 

en ein tilkynning getur borist í máli eins barns auk þess sem ein tilkynning getur varðað mörg 

börn en gengið er út frá því að um hvert og eitt barn sé í gangi eitt barnaverndarmál í einu. 

Fjöldi barna sem tilkynnt er um árlega hefur aukist um rúmlega 15% á tímabilinu og er það 

talsvert minni aukning en orðið hefur á tilkynningum almennt. Aukning á milli ára hefur verið 

um það bil 7% fyrir utan 0,1% fækkun á börnum sem tilkynnt var um á árinu 2008. 

Tafla 3 

Fjöldi barna sem tilkynnt var um  2005 2006 2007 2008 

Reykjavík  1.629 1.722 1.719 1.858 

Nágrenni Reykjavíkur 1.088 1.209 1.425 1.219 

Landsbyggð 1.647 1.762 1.894 1.955 

Heildarfjöldi barna sem tilkynnt var um 4.364 4.693 5.038 5.032 

 

                                                
196 Samkvæmt upplýsingum úr sískráningu barnaverndarnefnda var á fyrstu níu mánuðum árins 2009 tilkynnt um 

5.704 börn. Þetta gefur til kynna að um það bil helmingi meiri fjölgun hafi orðið milli áranna 2008 og 2009 
(fyrstu níu mánuði ársins) en hin fyrri ár eða rúm 13%. Eins og áður sagði getur upplýsingum úr sískráningu 
skeikað heilmikið og því er erfitt að leggja tölur úr sískráningu til grundvallar einhvers konar ályktunum auk 
þess sem ekki er um að ræða tölur vegna alls ársins 2009. 
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Í töflu 4 er að finna yfirlit yfir fjölda barnaverndarmála á árunum 2005–2008,197 það er 

fjölda mála sem ákveðið var að hefja könnun á. Prósentutalan innan sviga sýnir hlutfall 

kannaðra mála sem er miðað við fjölda barna sem tilkynnt var um en ekki fjölda tilkynninga. 

Fjöldi barnaverndarmála fór úr 2.187 málum í 3.073 á tímabilinu og jókst því um 40,5%. 

Hlutfall kannaðra mála hefur hækkað um 21,9%.  

Tafla 4 

Fjöldi mála sem voru könnuð  2005 2006 2007 2008 

Reykjavík  697 

(42,8%) 

638 

(37,0%) 

725 

(42,2%) 

753 

(40,5%) 

Nágrenni Reykjavíkur 525 

(48,3%) 

607 

(50,2%) 

600 

(42,1%) 

666 

(54,6%) 

Landsbyggð 965 

(58,6%) 

877 

(49,8%) 

1.054 

(55,6%) 

1.150 

(58,8%) 

Heildarfjöldi mála sem voru könnuð 

(Heildarhlutfall kannaðra mála) 

2.187 

(50,1%) 

2.122 

(45,2%) 

2.379 

(47,2%) 

3.073 

(61,1%) 

 

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að fjöldi tilkynninga sem berst barnaverndarnefndum 

hefur nánast tvöfaldast á tímabilinu 2005–2009. Fjöldi barnaverndarmála, það er fjöldi mála 

sem ákveðið er að hefja könnun á, hefur aukist minna eða um rúmlega 20%. Nánar verður 

vikið að hlutfalli kannaðra mála í tengslum við umfjöllun um skyldu barnaverndarnefnda til 

að gæta jafnræðis hér á eftir.198 

 

                                                
197 Samkvæmt upplýsingum úr sískráningu barnaverndarnefnda var á fyrstu níu mánuðum ársins 2009 ákveðið að 

hefja könnun í 2.680 málum.  
198 Sjá umfjöllun um skyldu til að gæta jafnræðis í kafla 3.4.3 um málsmeðferðarreglur sem eiga við um 

ákvörðun um að hefja könnun máls. 
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3.2.8 Upplýsingar sem berast með öðrum hætti 

Barnaverndarnefnd getur ákveðið að hefja könnun máls á grundvelli upplýsinga sem berast 

henni með öðrum hætti en með tilkynningu, sbr. 2. mgr. 21. gr. bvl.  

Undir ákvæðið falla meðal annars upplýsingar, sem lúta að óviðunandi aðstæðum eða 

áhættuhegðun barns, sem berast barnaverndarnefnd eða starfsmanni í tengslum við vinnslu 

annars konar mála, til dæmis mála samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991.199  

Þá geta slíkar upplýsingar borist barnaverndarnefnd við vinnslu umsagnar í 

umgengnisdeilum eða við eftirlit með umgengni samkvæmt ákvæðum barnalaga.200 Rétt er að 

nefna að í nýju frumvarpi til breytinga á barnalögum er lagt til að þetta hlutverk 

barnaverndarnefnda, það er aðkoma að umgengnismálum, verði lagt niður. Í frumvarpinu er 

bent á að hlutverk barnaverndarnefndar í umgengnisdeilu valdi iðulega misskilningi, 

togstreitu og óöryggi hjá foreldrum. Auk þess sé málsmeðferð nefndar við gerð umsagnar 

óþarflega viðurhlutamikil við þessar aðstæður. Þá er bent á að barnaverndarnefndir veiti ekki 

lengur umsögn í forsjármálum, sem séu yfirleitt talin afdrifaríkari mál en umgengnismál, 

heldur sé stuðst við matsgerð dómkvadds matsmanns. Að öllu þessu virtu telja frumvarps-

höfundar óheppilegt að barnaverndarnefndir hafi þeim hlutverkum að gegna við lausn 

ágreinings um umgengni eða framkvæmd umgengni sem mælt er fyrir um í núgildandi lögum. 

Í frumvarpinu sé gert ráð fyrir að farnar verði aðrar leiðir til að mæta þörfum barns. Eingöngu 

sé gert ráð fyrir hlutverki barnaverndarnefndar við þær aðstæður þegar framkvæma þarf 

ákvörðun um forsjá, lögheimili eða umgengni með aðför enda verði að telja þau mál sérstaks 

eðlis.201 

Ef grunur vaknar við vinnslu máls um að önnur börn en það sem málið varðar kunni að 

búa við óviðunandi aðstæður er um að ræða upplýsingar sem berast með öðrum hætti í 

skilningi barnaverndarlaga. Í Noregi er litið á slíkar upplýsingar sem tilkynningu. Ef 

barnaverndarnefnd þar í landi berst tilkynning vegna barns og við vinnslu málsins rísa 

áhyggjur af því að velferð og hagsmunir systkinis viðkomandi barns geti verið í hættu er um 

                                                
199 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1830. Í einhverjum tilvikum fara félagsmálanefndir sveitarfélaga með störf 

barnaverndarnefnda, sbr. 4. mgr. 10. gr. bvl. Við slíkar aðstæður getur verið að starfsmanni nefndarinnar 
berist upplýsingar um óviðunandi aðstæður barns eða áhættuhegðun barns í tengslum við vinnslu mála á 
grundvelli laga um félagsþjónustu.  

200 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1830. 
201 Frumvarpið hefur ekki verið lagt fram á Alþingi en er til kynningar á heimasíðu dóms- og 

mannréttindaráðuneytisins. 
 http://www.domsmalaraduneyti.is/  Barnalög  Kynning á frumvarpi um breytingar á ákvæðum barnalaga 

um forsjá, búsetu og umgengni. 
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að ræða tilkynningu í nýju máli systkinisins.202 Þessi munur á vinnubrögðum hefur í raun 

engin áhrif á næstu aðgerðir í málinu þar sem barnaverndarnefndum hérlendis er skylt að hefja 

könnun máls á grundvelli viðkomandi upplýsinga þrátt fyrir að ekki sé um tilkynningu að 

ræða í skilningi barnaverndarlaga. 

 

3.3 Ákvörðun um að hefja könnun máls 

Eins og kom fram í inngangi markar ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls 

formlegt upphaf barnaverndarmáls. Eftir það tímamark er ljóst að málsmeðferðarreglur 

barnaverndarlaga og stjórnsýslulaga verða virkar.203 Í VIII. kafla barnaverndarlaga er þannig 

að finna reglur sem lúta að málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd eftir að tekin hefur verið 

ákvörðun um að kanna mál. Þar sem þeim sleppir taka stjórnsýslulög nr. 37/1993 

(stjórnsýslulög eða ssl.) við, sbr. 38. gr. bvl.  

Málsmeðferðarreglur eru mikilvægur liður í því að tryggja réttaröryggi aðila 

barnaverndarmáls gagnvart barnaverndaryfirvöldum. Á grundvelli reglnanna er foreldrum 

meðal annars fenginn réttur til aðgangs að gögnum barnaverndarmáls sem er forsenda þess að 

þeir geti gætt andmælaréttar síns og komið athugasemdum á framfæri. Í þessu samhengi 

vakna spurningar um að hvaða leyti stjórnsýslulög og meginreglur stjórnsýsluréttar gilda fyrir 

eða við töku ákvörðunar um að hefja könnun máls.  

Í núgildandi barnaverndarlögum er reynt að gera ákvæði um upphaf barnaverndarmáls 

skýrari en ákvæði eldri laga um sama efni. Er það einkum gert með því að greina ákvörðun 

um að hefja könnun máls frá öðrum ákvörðunum, það er ákvörðunum sem teknar eru eftir að 

könnun máls er hafin ásamt ákvörðunum um beitingu úrræða í kjölfar niðurstöðu könnunar.204 

Í 21. gr. bvl. er að finna ákvæði sem lúta að málsmeðferð barnaverndarnefndar vegna 

tilkynninga sem berast barnaverndarnefndum eða upplýsinga sem berast með öðrum hætti og 

ákvörðun um að hefja könnun máls.205  

Í þessum kafla er ætlunin að fjalla um ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun 

máls. Verður meðal annars vikið að þeim tímafresti sem barnaverndarnefnd er settur til þess 

að taka ákvörðunina ásamt heimildum barnaverndarnefndar til rannsóknar í aðdraganda þess 

að ákvörðunin er tekin. Þá verður fjallað um það hvort ákvörðun um að hefja könnun máls 

geti talist stjórnvaldsákvörðun og hvaða réttaráhrif það hafi. Að lokum verður tæpt á þeim 
                                                
202 Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, bls. 35. 
203 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831. 
204 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1829.  
205 Eins og áður sagði má rekja flest barnaverndarmál til tilkynninga og hér eftir verður vísað til málsmeðferðar 

vegna tilkynninga eða upplýsinga sem berast með öðrum hætti með orðalaginu „málsmeðferð vegna 
tilkynninga.“ 
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málsmeðferðarreglum sem talið er að barnaverndarnefnd beri að fylgja þegar tekin er 

ákvörðun um að hefja könnun máls.  

 

3.3.1 Réttur og skylda barnaverndarnefndar til að hefja könnun máls 

Eins og áður sagði er það í verkahring barnaverndaryfirvalda að vinna að markmiðum 

barnaverndarlaga sem felast í því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Ef 

barnaverndarnefnd hefur ekki könnun máls þegar efni standa til þess má ætla að hún hafi 

brugðist hlutverki sínu. Þess vegna er óhætt að ganga út frá því að barnaverndarnefndum sé 

skylt að hefja könnun máls að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Ennfremur er ljóst af orðalagi 

1. mgr. 21. gr. bvl. að barnaverndarnefnd er skylt að taka afstöðu til þess hvort ástæða sé til að 

hefja könnun máls. Í ákvæðinu segir að þegar barnaverndarnefnd fái tilkynningu eða berist 

upplýsingar með öðrum hætti um að líkamlegri eða andlegri heilsu barns eða þroska geti verið 

hætta búin vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi 

annarra eða eigin hegðunar, skuli hún taka afstöðu til þess án tafar, og eigi síðar en innan sjö 

daga frá því að henni barst tilkynning eða upplýsingar, hvort ástæða sé til að hefja könnun á 

málinu. Ekki er mælt fyrir um að barnaverndarnefnd meti hvort ástæða sé til að hefja könnun 

máls eða að barnaverndarnefnd sé heimilt að taka ákvörðun um að hefja könnun máls.  

Í norsku barnaverndarlögunum er fjallað um könnun máls í 4-3. gr. laganna undir 

fyrirsögninni „Réttur og skylda barnaverndarnefndar til að kanna mál“ (n. „rett og plikt for 

barneverntjenesten til å foreta undersøkelser“). Í lögunum er þannig beinlínis kveðið á um að 

barnaverndarnefnd sé skylt að hefja könnun ef fyrir liggur rökstuddur grunur um að barn búi 

við slíkar aðstæður að rétt sé að grípa til úrræða á grundvelli 4. kafla norskra 

barnaverndarlaga, sbr. 1. mgr. 4-3. gr. nbvl. 

Af framangreindu má ætla að skylda hvíli á barnaverndarnefnd til að taka ákvörðun um að 

hefja könnun máls ef aðstæður eða hegðun barns krefjast þess. Eðli máls samkvæmt er 

nefndinni jafnframt skylt að hefja könnun máls í framhaldi. Að þessu leyti er hlutverk 

barnaverndarnefndar frábrugðið hlutverki margra annarra stjórnvalda. Í flestum tilvikum er 

stjórnvöldum heimilt að taka ákvarðanir en sjaldnast hvílir á þeim skylda til þess. Ítrekað 

hefur verið fjallað um mikilvægi þess að reglur sem lúta að upphafi barnaverndarmáls séu 

skýrar. Það að barnaverndarnefnd sé skylt að taka ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls 

undirstrikar þetta mikilvægi. 
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3.3.2 Ákvörðun um að hefja könnun máls skal tekin án tafar 

a) Tímafresturinn 

Ákvörðun um könnun skal tekin án tafar og ekki síðar en innan sjö daga frá því að 

barnaverndarnefnd berst tilkynning eða upplýsingar um grun um að barn búi við óviðunandi 

aðstæður eða um áhættuhegðun barns, sbr. 1. mgr. 21. gr. bvl. Það sama á við um tilkynningar 

eða upplýsingar vegna þungaðra kvenna, sbr. 3. mgr. 21. gr. bvl. Samkvæmt upplýsingum frá 

Barnaverndarstofu skortir í einhverjum tilvikum á að ákvörðun sé tekin innan tilskilins 

tímafrests og jafnframt að fyrir liggi hvenær ákvörðun er tekin.206  

Í norsku barnaverndarlögunum er líkt og í íslensku barnaverndarlögunum mælt fyrir um 

að könnun máls skuli hefjast án tafar og ekki síðar en innan sjö daga frá því að tilkynning 

berst barnavernd, sbr. 4-2. gr. nbvl. Með þessu er ætlunin að koma í veg fyrir að fjallað sé um 

tilkynningar til barnaverndarnefndar seint og um síðir, mögulega með alvarlegum afleiðingum 

fyrir viðkomandi barn.207 Norskar barnaverndarnefndir hafa því, líkt og hinar íslensku, sjö 

daga til að fara yfir fyrirliggjandi tilkynningu og meta hvort hún gefi tilefni til að kanna mál 

viðkomandi barns frekar.  

Þessi stutti tímafrestur í íslensku og norsku barnaverndarlögunum undirstrikar þá ríku 

hagsmuni sem í húfi eru og mikilvægi þess að ákvörðun um að hefja könnun máls sé ekki 

dregin á langinn. Ekki er aðeins um að ræða hagsmuni barns heldur líka hagsmuni foreldra. 

Foreldrar koma ekki að ákvörðun um að hefja könnun máls og þeim er tilkynnt um 

ákvörðunina eftir á eins og nánar verður gerð grein fyrir síðar.208 Fram að tilkynningu um 

ákvörðun barnaverndarnefndar er ólíklegt að þeir viti af því að nefndin hafi í raun tekið 

málefni fjölskyldunnar til umfjöllunar. Með tilliti til réttaröryggis foreldra verður að telja að 

tíminn, sem barnaverndarnefndir hafa til þess að taka ákvörðunina, skuli vera stuttur. Að sama 

skapi má ætla að heimildir nefndanna til athafna, svo sem til rannsóknar, skuli vera 

takmarkaðar.  

Samkvæmt framansögðu hefur barnaverndarnefnd að hámarki sjö daga til að meta hvort 

hafin skuli könnun á máli barns en í sumum tilvikum er ákvörðunin tekin tafarlaust, jafnvel á 

innan við fimmtán mínútum og könnun hafin samstundis. Samkvæmt tölvupósti frá Sigríði 

Maríu Jónsdóttur, lögfræðingi hjá Barnavernd Reykjavíkur, er alltaf metið hvort bregðast 

skuli við tilkynningu samstundis vegna yfirvofandi hættu sem steðjar að barni eða hvort óhætt 
                                                
206 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 59 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
207 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven, bls. 62. Lögfestingu ákvæðisins má rekja til svokallaðra 

„möppubarna“. Við athugun á aðstæðum í barnavernd í Noregi árið 1989 kom í ljós að fjöldamörg 
barnaverndarmál lágu ómeðhöndluð hjá barnaverndarnefndum og var þetta gegnumgangandi vandamál í öllu 
landinu. (Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, bls. 147). 

208 Sjá kafla 3.3.4 um heimildir til rannsóknar áður en tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls. 
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sé að bíða til næsta svokallaðs úthlutunarfundar, en hjá Barnavernd Reykjavíkur eru slíkir 

fundnir haldnir á hverjum mánudegi. Á árinu 2009 var brugðist samstundis við í 123 tilfellum 

og var það aukning á milli ára.209  

Einnig má geta þess að stundum er könnun lokið strax og gripið til úrræðis, sbr. 31. gr. 

bvl. sem fjallar um neyðarráðstafanir af hálfu barnaverndarnefnda. Þetta undirstrikar 

fjölbreytileika barnaverndarmála. Málin eru misjöfn eins og þau eru mörg og í sumum 

tilfellum þykir ástæða til að hefjast handa við könnun samstundis og grípa til úrræðis í beinu 

framhaldi. 

Í þessu samhengi er áhugavert að víkja að Hrd. 2003, bls. 4714 (172/2003). Í málinu 

kröfðust foreldrar ógildingar á úrskurði barnaverndarnefndar og úrskurði barnaverndarráðs, 

sem staðfesti niðurstöðu úrskurðar nefndarinnar, um að svipta skyldi foreldrana forsjá sex 

barna sinna. Í dómi héraðsdóms Reykjaness er vikið að málsmeðferð barnaverndarnefndar í 

kjölfar móttöku tilkynningar vegna barnanna sex: 

Í dómnum kemur fram að þann 22. maí 2000 hafi barnaverndarnefnd borist tilkynning um 
slæman aðbúnað barnanna og grun um að þau væru þolendur líkamlegs og kynferðislegs 
ofbeldis. Félagsmálastjóri og félagsráðgjafi fóru samdægurs á tjaldstæðið til að kanna aðstæður 
og aðbúnað barnanna. Foreldrar barnanna samþykktu að farið yrði með börnin til læknis sem var 
gert sama dag. Að lokinni læknisskoðun ákvað barnaverndarnefnd að koma börnunum fyrir í 
skammtímavistun á meðan málefni þeirra væru könnuð betur og foreldrar barnanna féllust á þá 
tilhögun með skriflegri yfirlýsingu, dags. 22. maí 2000. Sama dag fóru öll börnin í fóstur hjá 
fósturforeldrum.  

Í máli barnanna sex var tekin ákvörðun um að hefja könnun máls í beinu framhaldi af 

móttöku tilkynningar. Könnun máls hófst samstundis, niðurstaða hennar lá fyrir nánast um 

leið, að minnsta kosti að hluta til, og gripið var til skammtímaúrræðis, það er ráðstöfun 

barnanna í fóstur. Allt gerðist þetta á einum og sama deginum.210  

Í barnaverndarlögum er ekki mælt fyrir um hvenær skuli hefjast handa við sjálfa 

könnunina eftir að tekin hefur verið ákvörðun um að hefja hana. Velta má upp þeirri 

spurningu hvort þetta fyrirkomulag sé óheppilegt þar sem það geri barnaverndarnefndum 

kleift að draga þetta ótæpilega. Þó má vera að slíkur tímafrestur myndi þrengja um of að 

forgangsröðun barnaverndarnefnda. Með þessu er átt við að ef barnaverndarnefndum væri 

skylt að hefja könnun máls innan tiltekins tíma væri hætta á að alvarleg mál sem lægi mjög á 

að kanna en væru „aftar í röðinni“ yrðu að bíða á meðan taka þyrfti fyrstu skref í könnun mála 

sem væru ekki jafn alvarleg. Í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er lögð 

                                                
209 Tölvupóstur frá Sigríði Maríu Jónsdóttur, dags. 31. mars 2010.  
210 Í öðrum dómum Hæstaréttar sem farið var yfir er ekki fjallað með jafn nákvæmum hætti um málsmeðferð 

barnaverndarnefndar, sbr. meðal annars Hrd. 24. janúar 2008 (250/2007), Hrd. 20. september 2007 (70/2007) 
og Hrd. 2001, bls. 458.  
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áhersla á mikilvægi þess að hin eiginlega könnun hefjist strax eftir að tekin hefur verið 

ákvörðun um að hefja hana.211 Rétt er að nefna í þessu samhengi að niðurstaða könnunar, það 

er ákvörðun um beitingu viðeigandi úrræða, skal að jafnaði liggja fyrir innan þriggja mánaða 

og ekki síðar en fjórum mánuðum eftir að ákvörðun var tekin um að hefja könnun, sbr. 2. mgr. 

41. gr. bvl. Samkvæmt þessu er tímalengd sjálfrar könnunarinnar sett ákveðin takmörk og 

ljóst er að barnaverndarnefndir geta ekki dregið það lengur en í fjóra mánuði að ljúka könnun 

máls. Eðli máls samkvæmt hlýtur könnun máls því að hefjast innan þess tíma.212  

 

b) Staðfesting móttöku tilkynningar 

Í dönsku félagsþjónustulögunum er ekki mælt fyrir um hversu langur tími megi líða frá því að 

tilkynning berst og þar til hefja skuli könnun máls. Hins vegar er kveðið á um að dönsk 

barnaverndaryfirvöld skuli innan sex virkra daga senda staðfestingu á móttöku tilkynningar til 

tilkynnanda, sbr. 155. gr. dfþjl. Aðeins er um staðfestingu á móttöku að ræða og óheimilt er 

að upplýsa um það hvað barnaverndarnefnd hyggist gera í viðkomandi máli. Þó getur verið 

hentugt að upplýsa tilkynnanda um að hann teljist ekki aðili að málinu, hann muni ekki fá 

reglulegar upplýsingar um framvindu málsins og að hann hafi ekki rétt til að kæra ákvarðanir 

barnaverndarnefndar.213 Lagt hefur verið fram frumvarp til breytinga á dönsku félagsþjónustu-

lögunum og í því er meðal annars lagt til að lögfest verði heimild fyrir barnaverndarnefndir til 

að láta fagaðilum í té upplýsingar um framvindu og frekari vinnslu máls, það er hvort 

tilkynning hafi leitt til upphafs barnaverndarmáls.214  

Sams konar skylda hvílir á norskum barnaverndaryfirvöldum, það er skylda til að staðfesta 

móttöku tilkynningar og láta tilkynnanda vita að tilkynningunni verði fylgt eftir í samræmi við 

barnaverndarlög, sbr. 1. mgr. 6-7a. gr. nbvl. Norsku barnaverndarlögunum var nýlega breytt 

og til viðbótar staðfestingu á móttöku tilkynningar er barnaverndarnefndum í sumum tilvikum 

skylt að láta upplýsingar um frekari vinnslu máls fylgja staðfestingunni. Nánar verður fjallað 

                                                
211 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 59 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
212 Einhverjar kvartanir hafa borist Barnaverndarstofu um að barnaverndarnefndir virði ekki skyldu til að ljúka 

könnun máls innan frestsins. Ekki hefur farið fram heildstæð úttekt á framkvæmd barnaverndarnefnda hvað 
tímafrestinn varðar. Í fylgiskjali með frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum, þar sem er að 
finna samantekt starfshóps félags- og tryggingamálaráðherra um reynsluna af barnaverndarlögum, er hvatt til 
þess að þetta verði kannað nánar og barnaverndarnefndum og starfsmönnum þeirra verði veitt viðeigandi 
fræðsla um þessi atriði.  

213 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier nr. 99/2006, bls. 40.  
214 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område (Barnets Reform), bls. 36. 
 http://borger.dk  Lovgivning  Høringsportalen. 
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um þetta í kaflanum um tilkynningu um ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun 

máls.215 

Hérlendis er ekkert ákvæði í lögum um að barnaverndarnefnd beri að staðfesta móttöku 

tilkynningar með formlegum hætti. Í handbók Barnaverndarstofu kemur fram að oft geti þó 

skipt máli að tilkynnandi fái bréf um að tilkynningin hafi verið móttekin og að málið verði 

unnið í samræmi við lög og reglugerðir. Líkur séu á því að tilkynnandinn, sem hefur oft á 

tíðum miklar áhyggjur af barni, verði rórra ef hann veit að tekið var á móti tilkynningunni og 

henni sinnt. Slíkt stuðlar að trausti í garð barnaverndarnefnda og getur skipt máli á seinni 

stigum málsins, til dæmis ef fara á fram á einhvers konar samstarf við tilkynnanda.216 Í 

frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er lögð áhersla á mikilvægi þess að 

foreldrum berist tilkynning um þá ákvörðun sem sé tekin.217 Í frumvarpinu er lagt til að lögfest 

verði skylda barnaverndarnefnda til að staðfesta við tilkynnanda að tilkynning hafi borist og 

gefa almennar upplýsingar um málsmeðferð vegna tilkynningar, sbr. f.-lið 10. gr. laganna. Í 

viðauka við frumvarpið þar sem fjallað er um reynsluna af núgildandi barnaverndarlögum er 

fjallað um mikilvægi samstarfs í barnavernd og að samstarf þeirra sem sinni þjónustu við börn 

sé oftast lykill að farsælli niðurstöðu í máli barnsins. Samstarf geti falist í að 

barnaverndarnefnd láti öðrum í té upplýsingar um stöðu barns eða vinnslu máls eða að 

samvinna komist á um stuðningsaðgerðir, mótun þeirra, framkvæmd, eftirlit og mat á árangri. 

Slíkt samstarf er háð samþykki foreldris og hafa samstarfsaðilar barnaverndarnefndar farið 

fram á aukna möguleika á samstarfi og að slakað verði á kröfum um samþykki foreldra.218 Í 

athugasemdum við 10. gr. frumvarpsins kemur fram að með nýmælinu sé ætlunin að styrkja 

samstarf barnaverndarnefnda við þá sem láti sig hag barns varða. Markmiðið sé að tryggja að 

tilkynnandi fái örugga vitneskju um að tilkynningin hafi komist til skila. Þá kemur fram að 

barnaverndarnefnd beri að upplýsa tilkynnanda almennt um þá málsmeðferð sem viðhöfð sé í 

kjölfar móttöku tilkynningar. Hins vegar sé ekki gert ráð fyrir að barnaverndarnefnd upplýsi 

tilkynnanda um ákvörðun sem tekin er vegna tilkynningar nema samþykki forsjáraðila liggi 

fyrir.219  

 

                                                
215 Sjá kafla 3.3.5 um tilkynningu um ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls. 
216 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 26 og Barnaverndarmál, bls. 46. 
217 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 59 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
218 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 61 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
219 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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3.3.3 Skilyrði fyrir afskiptum barnaverndaryfirvalda  

Ekki skal tekin ákvörðun um að hefja könnun máls nema rökstuddur grunur liggi fyrir um að 

líkamlegri eða andlegri heilsu barns eða þroska geti verið hætta búin vegna vanrækslu, 

vanhæfni eða framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi annarra eða eigin hegðunar 

þess, sbr. 1. og 5. mgr. 21. gr. bvl. Ef barn er ófætt verður hinn rökstuddi grunur að beinast að 

því að móðir barns stefni heilsu eða lífi þess í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni 

sínu, til dæmis með ofneyslu áfengis eða fíkniefnaneyslu sbr. 3. mgr. 21. gr. bvl. Í frumvarpi 

til barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að annars vegar eigi að koma til aðstoðar 

börnum sem séu þolendur óviðunandi skilyrða vegna foreldra eða annarra sem hafa afskipti af 

þeim. Hins vegar skuli aðstoða börn sem stefna heilsu sinni eða þroska í hættu vegna eigin 

háttsemi þó þeim kunni að vera búin viðunandi uppeldisskilyrði af hálfu foreldra. Oft fari 

þetta tvennt þó saman.220  

 

a) Heilsa og þroski barns í hættu  

Þegar hefur komið fram að stjórnsýslan er lögbundin og að stjórnvöld skuli starfa samkvæmt 

lögum.221 Samkvæmt lögmætisreglunni verða lög að marka hlutverk og verkefni stjórnvalda 

með nægilega skýrum hætti. Í 1. mgr. 21. gr. bvl. koma fram meginskilyrði fyrir afskiptum 

barnaverndaryfirvalda af barni og fjölskyldu þess, það er að heilsa og þroski barns sé í hættu 

vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldris, vegna áreitni eða ofbeldis af hálfu 

annarra eða vegna eigin hegðunar barns.  

Vikið var að því í umfjöllun um tilkynningarskyldu að ákvæði barnaverndarlaga, sem 

mæla fyrir um tilkynningarskyldu almennings, fagaðila og lögreglu, feli ekki í sér ítarlegar 

lýsingar á þeim aðstæðum barns sem skylt er að gera barnaverndarnefnd viðvart um. Á sama 

hátt gefur ákvæði 21. gr. bvl. ekki mikla leiðbeiningu um það hvers konar aðstæður barns geti 

leitt til þess að tekin sé ákvörðun um að hefja könnun máls. Sennilega er erfitt að gera betur 

grein fyrir því í ákvæðinu. Í athugasemdum við 6. gr. frumvarps til laga um breytingar á 

barnaverndarlögum kemur fram að orðalag sem notað er í lögum geti aldrei orðið tæmandi 

lýsing á þeim aðstæðum barns sem barnaverndarnefnd eigi að láta sig varða. Nánari útlistun 

aðstæðna verði að byggjast á túlkun ákvæðisins með hliðsjón af þekkingu og rannsóknum á 

þörfum barna í vanda.222 Í athugasemdum við 21. gr. frumvarps til barnalaga nr. 80/2002 er 

                                                
220 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1809.  
221 Sjá kafla 2.3.1 um skilgreiningu hugtaksins barnaverndarmál. 
222 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Sjá einnig fyrrnefnda umfjöllun um að erfitt 

sé að lýsa öllum þeim aðstæðum í lögum sem réttlætt geti afskipti barnaverndaryfirvalda í athugasemdum við 
frumvarp til laga um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 (Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 647). 
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heldur ekki að finna nánari umfjöllun um hvers konar aðstæður barns skuli tilkynnt til 

barnaverndarnefndar. 

Í athugasemdum við 21. gr. frumvarps til laga um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 

er hins vegar að finna slíka umfjöllun. Í athugasemdunum var í fyrsta skipti gerð tilraun til 

þess að setja fram flokkun á þeim aðstæðum barns sem barnaverndarnefnd skyldi láta sig 

varða. Fram kemur að þær skiptist í fjóra flokka; Í fyrsta lagi sé um að ræða líkamlega áverka 

eða skaða og í þennan flokk falla meðal annars marblettir, brunasár og beinbrot vegna 

hegðunar eða aðgæsluleysis foreldra; Í öðru lagi andleg eða líkamleg vanræksla sem nái til 

hvers konar aðgerðarleysis foreldra varðandi líkamlegar eða andlegar þarfir barns fyrir 

umönnun, umhirðu, næringu, hreinlæti, örvun, þjálfun og svo framvegis; Í þriðja lagi andleg 

kúgun sem geti verið erfitt að greina þar sem einkennin séu óáþreifanlegri. Í flokkinn falli 

börn sem foreldrar hafna, jafnvel frá fæðingu; Í fjórða lagi sé um að ræða kynferðislegar 

misþyrmingar eða áreitni sem felist í því að fullorðinn einstaklingur neyti yfirburða sinna til 

þess að láta barnið taka þátt í kynferðislegum verknaði sem samræmist hvorki tilfinninga- né 

líkamsþroska þess.223 Flokkunin er svipuð þeirri sem skilgreiningar- og flokkunarkerfi 

Barnaverndarstofu byggir á og getur slík flokkun komið að gagni við mat á því hvort 

aðstæður, sem lýst er í tilkynningu, séu þess eðlis að barnaverndarnefnd sé rétt og skylt að 

hefja afskipti.  

Þá kemur fram í athugasemdum við 21. gr. frumvarpsins að barninu þurfi að vera hætta 

búin vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra. Hugtakið „vanræksla“ vísi til hvers 

konar aðgerðarleysis foreldra. Hugtakið „framferði“ vísi til einhvers konar athafna eða 

hegðunar foreldra sem skaðað geti barnið hvort sem um sé að ræða líkamlegt ofbeldi eða 

andlega kúgun. Kynferðisleg þjökun barna innan fjölskyldna feli oft í sér hvort tveggja. Þá 

kemur fram að varðandi hugtakið „vanhæfni“ að hafa verði í huga þá meginreglu við mat 

barnaverndarnefndar að miða matið við barnið fremur en eiginleika foreldranna. Þó verði ekki 

framhjá því litið að börnum stafi meiri hætta af vissum eiginleikum í fari foreldra en öðrum. 

Sem dæmi má nefna sljóa og framtakslitla foreldra, foreldra með lélega sjálfstjórn, 

langvarandi og alvarlega þunglynda foreldra, foreldra með mjög skerta greind eða alvarlegar 

geðveilur og loks foreldra sem misnoti áfengi eða aðra vímugjafa. Þá kemur fram að heildar-

mat á aðstæðum sé nauðsynlegt þar sem sterkir og jákvæðir þættir í félagslegu umhverfi, svo 

sem hæfur maki eða stuðningur fjölskyldu, geti vegið upp einstaka veikleika, til dæmis slaka 

greind annars foreldris.224 

                                                
223 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 656-657. 
224 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 658. 
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Síðar verður vikið að því hvort ákvörðun um að hefja könnun máls teljist til 

stjórnvaldsákvarðana. Hvort sem um er að ræða stjórnvaldsákvörðun eða ekki er hægt að hafa 

til hliðsjónar sjónarmið úr hinum almenna stjórnsýslurétti um matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir. Hin matskennda stjórnvaldsákvörðun verður að rúmast innan ramma 

viðkomandi lagaákvæðis og svigrúm stjórnvalds til mats takmarkast því af lagaákvæðinu.225 

Ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls er byggð á mati nefndarinnar á því 

hvort rökstuddur grunur leiki á að heilsa eða þroski barns sé í hættu vegna vanrækslu, 

vanhæfni eða framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi annarra eða eigin hegðunar 

þess, sbr. 1. mgr. 21. gr. bvl. Í skýrslu nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda kemur fram að 

mat stjórnvalda á því hvaða lagasjónarmiðum ákvörðun skuli byggð á sé ekki frjálst að öllu 

leyti. Það sé bundið af almennum efnisreglum stjórnsýsluréttarins, svo sem jafnræðisreglunni 

og meðalhófsreglunni sem og öðrum efnisreglum, lögfestum og ólögfestum.226 Þá segir að 

málefnaleg sjónarmið verði að búa að baki stjórnvaldsákvörðunum og greining á því hvaða 

sjónarmið teljist málefnaleg sé af sama toga og hefðbundin lögskýring. Við greininguna sé 

byggt á öllum réttarheimildum sem þýðingu hafa í viðkomandi máli, lögskýringargögnum svo 

og viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum.227  

Ætla má að önnur ákvæði barnaverndarlaga, svo sem um könnun og úrræði, geti gefið 

vísbendingar um það hvers konar aðstæður réttlæti afskipti barnaverndaryfirvalda. Mögulegt 

er að líta til ákvæða um könnun máls og umfjöllun um þau atriði sem afla skal upplýsinga um. 

Barnaverndarnefnd skal afla sem gleggstra upplýsinga um hagi barns, svo sem andlegt og 

líkamlegt ásigkomulag, tengsl við foreldra eða aðra, hagi foreldra, aðbúnað barns á heimili, 

skólagöngu, hegðun og líðan þess, sbr. 1. mgr. 22. gr. bvl. Þessi upptalning er ekki tæmandi 

en af henni er ljóst að rannsaka þarf hina ýmsu þætti í lífi barns og það gefur til kynna hversu 

fjölbreyttar aðstæður barns geta réttlætt afskipti barnaverndaryfirvalda.228 Ennfremur er ljóst 

að þessar upplýsingar þurfa ekki að liggja fyrir í upphafi, það er áður/þegar ákvörðun um að 

hefja könnun er tekin. Einhverjar vísbendingar þurfa að liggja fyrir en málið þarf alls ekki að 

vera upplýst. 

Í þessu sambandi er einnig rétt að nefna að við mat á því hvort aðstæður barns séu þess 

eðlis að rétt sé að hefja könnun máls og þar með að hefja barnaverndarmál er hægt að hafa 

hliðsjón af sjónarhornunum þremur sem fjallað var um í tengslum við skilgreiningu á 

hugtakinu „barnaverndarmál“. Með því er átt við að við matið sé rétt að líta til stöðu foreldris, 

                                                
225 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 22.  
226 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 22.  
227 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 24.  
228 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1833. 
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stöðu barns og þeirra úrræða sem þörf er á. Könnun máls miðar meðal annars að því að afla 

upplýsinga um hagi barns og foreldra auk þess sem hún beinist að því að rannsaka mál nánar 

til þess að komast að niðurstöðu um hvort grípa eigi til úrræða á grundvelli barnaverndarlaga. 

Því hefur verið haldið fram að mál sé alltaf barnaverndarmál þegar beita eigi 

barnaverndarúrræðum.229 Úrræðin taka mið af aðstæðum sem falla undir barnaverndarlög og 

því má gera ráð fyrir að þau geti gefið vísbendingar um hverjar þær aðstæður séu.230 Ákvæði 

laganna um stuðningsúrræði, sbr. 24. gr. og 25. gr. bvl., gefa til kynna að úrræðin geti verið 

afar fjölbreytt enda eru þau ekki tæmandi talin í lögunum. Ekki þarf að liggja fyrir rökstuddur 

grunur um að gripið verði til forsjársviptingar. Rétt er að taka fram að ekki þarf að liggja fyrir 

rökstuddur grunur um að úrræðum verði beitt, líkt og í norskum og dönskum 

barnaverndarrétti. Samkvæmt norsku barnaverndarlögunum verður hinn rökstuddi grunur (n. 

rimelig grunn) að beinast að því að barn búi við slíkar aðstæður að rétt sé að grípa til úrræða á 

grundvelli 4. kafla norskra barnaverndarlaga, 1. mgr. sbr. 4-3. gr. nbvl. Úrræðin ráða því hvort 

gripið verði til aðgerða eða ekki. Það sama á við um dönsku félagsþjónustulögin og er þörf 

barns fyrir sérstakan stuðning (d. særlig støtte) samkvæmt lögunum gerð að skilyrði fyrir 

könnun máls, sbr. 1. mgr. 50. gr. dfþjl. Þrátt fyrir að íslensku barnaverndarlögin geri það ekki 

að skilyrði að rökstuddur grunur leiki á að úrræðum verði beitt verður að telja að úrræði geti 

gagnast barnaverndarnefndum við mat á því hvaða aðstæður kalli á afskipti 

barnaverndaryfirvalda. 

Í skýrslu starfshóps um skilgreiningu hugtaksins barnaverndarmál er fjallað lítillega um 

þær aðstæður sem réttlæta afskipti barnaverndaryfirvalda. Í umfjölluninni kemur meðal annars 

fram að það sé ekki ástand heldur fyrirsjáanlegar afleiðingar ástands, hættu, misbrests eða 

atburða sem máli skipta við mat á því hvort hefja skuli afskipti af barni og fjölskyldu þess. 

Jafnframt þurfi barni að vera hætta búin en skaði þurfi þó ekki að vera skeður. Þá segir að 

mikilvægt sé að aðstæður barns séu kannaðar í heildarsamhengi með lengri og skemmri tíma í 

huga. Loks verði að meta líkur á þróun framundan í lífi barnsins.231 

Af því sem hér hefur verið sagt um aðstæður sem réttlæta afskipti barnaverndaryfirvalda 

má ráða að erfitt sé að lýsa slíkum aðstæðum í lögum og að túlkun ákvæða barnaverndarlaga 

þar að lútandi verður að byggjast á faglegri þekkingu og reynslu barnaverndarnefnda.  

 

                                                
229 Barnaverndarmál, bls. 70. 
230 Barnaverndarmál, bls. 69. 
231 Barnaverndarmál, bls. 73.  
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b) Rökstuddur grunur 

Ákvörðun um að hefja könnun máls verður að byggjast á rökstuddum grun um að aðstæður 

barns séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. 21. gr. bvl.  

Í tíð laga um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 var bent á að hugtakið „rökstuddur 

grunur“ væri óljóst kallað var eftir nánari afmörkun á hugtakinu. Í athugasemdum við 21. gr. 

frumvarps til barnaverndarlaga nr. 80/2002 er gerð tilraun til þess. Fram kemur að í skilyrðinu 

um rökstuddan grun felist að ekki sé heimilt að hefja könnun máls nema gild ástæða sé til 

þess að ætla að tilefni sé til þess. Hafa verði í huga að hvers kyns afskipti barnaverndar-

yfirvalda af fjölskyldum geti verið viðkvæmt mál fyrir hlutaðeigandi. Af því leiði að grunur 

verði að vera á rökum reistur um að aðstæður séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. 21. gr. 

bvl. Erfitt sé að skilgreina nánar hvenær grunur teljist á rökum reistur. Í stuttu máli megi segja 

að í skilyrðinu felist að ekki sé heimilt að hefja rannsóknaraðgerðir nema nokkrar líkur séu á 

því að tilefni sé til þess. Ekki verði hjá því komist að fela þeim sem sinna barnaverndarstarfi 

að meta það í hverju einstöku tilviki hvort skilyrðinu sé fullnægt. Óraunhæft sé að ætla að 

hægt sé að kveða skýrar á um þetta skilyrði í lagatexta.232 Erfitt er að draga ályktanir af 

þessum orðum um það hvenær rökstuddur grunur sé fyrir hendi en vera má að það sé snúið að 

lýsa því betur hvað felist í hugtakinu „rökstuddum grun“.  

Í þessu samhengi er rétt að hafa í huga að barnaverndarnefnd hefur takmarkaðar heimildir 

til rannsókna á högum og aðstæðum barns og fjölskyldu þess áður en tekin er ákvörðun um að 

hefja könnun máls. Auk þess er skylt að láta mál niður falla á síðari stigum ef í ljós kemur að 

ekki er ástæða til frekari afskipta.233 Þannig ætti ekki að vera vegið um of að réttaröryggi aðila 

barnaverndarmáls þrátt fyrir að ekki séu sett strangari skilyrði fyrir töku ákvörðunarinnar. 

Barnaverndarnefnd er þó alls ekki heimilt að framkvæma könnun á högum og aðstæðum allra 

barna sem tilkynningar varða. Meta verður mál hvers og eins barns fyrir sig með tilliti til þess 

hverjar líkurnar eru á því að aðstæður séu með þeim hætti sem greinir í 1. mgr. 21. gr. bvl., 

sbr. 4. mgr. 14. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004.234 

Stigsmunur er á rökstuddum grun, sem liggur til grundvallar ákvörðun um að hefja 

könnun máls og grun, sem liggur til grundvallar tilkynningu til barnaverndarnefndar. Á 

grundvelli ákvæða barnaverndarlaga um tilkynningarskyldu ber öllum að tilkynna grun um að 

barn búi við óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun barns. Af athugasemdum við 17. gr. 

frumvarps til barnaverndarlaga má ráða að frumvarpshöfundar hafi gengið út frá því að 

                                                
232 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1831.  
233 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831.  
234 Sjá einnig: Knut Lindboe: Barnevernrett, bls. 63.  
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tilkynningarskyldan væri fremur víðtæk. Því má ætla að tilkynnanda sé óhætt að tilkynna þrátt 

fyrir að grunur hans sé ekki sterkur. Ekki er tekin ákvörðun um að hefja könnun á grundvelli 

allra tilkynninga enda verður ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls að 

byggja á rökstuddum grun.  

Krafan um rökstuddan grun hlýtur að gera það að verkum að barnaverndarnefndir geti 

ekki byggt ákvörðun um að hefja könnun máls á einhvers konar tilfinningu heldur verði að 

vera mögulegt að færa rök fyrir ákvörðuninni. Telja verður að fyrst og fremst hvetji krafan til 

markvissra og vandaðra vinnubragða af hálfu barnaverndarnefnda, það er að 

barnaverndarnefndir haldi vönduðum stjórnsýsluháttum í heiðri. 

Í Noregi skal hefja könnun máls ef fyrir liggur rökstuddur grunur (n. rimelig grunn) um að 

barn búi við slíkar aðstæður að rétt sé að grípa til úrræða á grundvelli 4. kafla norskra 

barnaverndarlaga, sbr. 4-3. gr. nbvl. Ekki þarf að vera fullvíst að barnaverndarnefnd grípi til 

úrræða heldur þarf aðeins að vera möguleiki á því en sá möguleiki verður hins vegar að 

grundvallast á áþreifanlegum grun. Bent hefur verið á að mikilvægt sé að barnaverndarnefndir 

hefji könnun máls tiltölulega snemma. Með því sé mögulegt að koma í veg fyrir að 

barnaverndarnefnd hefji afskipti af barni þegar vandamálin eru orðin svo alvarleg að 

nauðsynlegt sé að grípa til íþyngjandi úrræða, til dæmis forsjársviptingar, sem ekki hefði 

reynst nauðsynlegt ef barnaverndarnefnd hefði komið fyrr að máli viðkomandi barns. Þá hefði 

ef til vill verið nægilegt að grípa til stuðningsúrræða til þess að fyrirbyggja vandann.235 Í 

samræmi við þetta segir í leiðbeiningum með norsku barnaverndarlögunum að á grundvelli 

núgildandi barnaverndarlaga þurfi minna til svo að skilyrðið um „rimelig grunn“ teljist 

uppfyllt en á grundvelli eldri barnaverndarlaga frá 1953. Þessi breyting á rætur að rekja til 

sjónarmiða um snemmtæka íhlutun barnaverndaryfirvalda; ef könnun máls hefst snemma eru 

meiri líkur á að hægt sé að koma í veg fyrir að vandamál barns verði alvarleg.236  

Í þessu samhengi er áhugavert að líta til MDE, K.T. gegn Noregi, 25. september 2008 

(26664/03). Í málinu hélt K.T. (kærandi) því fram að með því að barnaverndaryfirvöld 

framkvæmdu aðra könnun á högum fjölskyldunnar eftir að fyrri könnun hafði leitt í ljós að 

ásakanir í hans garð af hálfu fyrrverandi eiginkonu hans voru ekki á rökum reistar hefði verið 

brotið gegn rétti hans til fjölskyldulífs samkvæmt 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Í Rt. 

2003, bls. 301 var máli kæranda vísað frá, með fjórum atkvæðum gegn einu. Í rökstuðningi 

meirihlutans kemur fram að með könnun barnaverndarnefndar hafi verið vegið að rétti 

                                                
235 Knut Lindboe, Barnevernret, bls. 63. 
236 Saksbehandling i barneverntjenesten, frá 22. apríl 2002,  
 http://www.regjeringen.no  Departementene  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet  

Dokumenter  Rundtskriv. 
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kæranda til fjölskyldulífs samkvæmt 1. mgr. 8. gr. MSE. Hins vegar hafi skilyrði 2. mgr. 8. gr. 

MSE, um undantekningar frá réttinum til fjölskyldulífs, verið uppfyllt og þar með hafi 

könnunin verið heimil. Ennfremur segir að ákvörðun um að hefja könnun máls sé bundin því 

skilyrði að rökstuddur grunur liggi fyrir um að barn búi við slíkar aðstæður að rétt sé að grípa 

til úrræða á grundvelli 4. kafla norskra barnaverndarlaga. Skilyrðið um rökstuddan grun sé 

túlkað þannig að þröskuldurinn skuli vera lágur, það er að ekki þurfi mikið til þess að könnun 

máls sé hafin. Af hálfu meirihlutans var talið sannað að nauðsynlegt hefði verið að 

framkvæma aðra könnun á högum fjölskyldunnar með tilliti til hagsmuna barna kæranda. 

Þannig hefði ekki verið brotið gegn rétti kæranda til fjölskyldulífs á grundvelli 

mannréttindasáttmála Evrópu. Mannréttindadómstóll Evrópu tók undir með Hæstirétti Noregs 

og taldi að skilyrðum fyrir skerðingu á réttinum til fjölskyldulífs hefði verið fullnægt og því 

hefði ekki hefði verið brotið gegn 8. gr. MSE. Í dómnum segir: 

In any event, a general duty such as that suggested by the applicant, for the child welfare 
authorities to thoroughly investigate the validity of a report of concern before opening an 
investigation could hardly be derived from Article 8 of the Convention. If it were to be a 
prerequisite that all such reports, even those that appear credible on their face, should be verified 
in advance, it would risk delaying such investigations, deflecting attention and resources away 
from the real problems and reducing their effectiveness and hampering efforts in instances 
where it was paramount to establish urgently and without delay whether a child was living under 
conditions that may harm his or her health or development. In this connection, the Court cannot 
but note the emphasis placed on effectiveness in Article 19 of the UN Convention on the Rights 
of the Child. 

Íslensku barnaverndarlögin nr. 53/1966 voru að miklu leyti byggð á norsku 

barnaverndarlögunum frá 1953. Í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 58/1992 og frumvarpi til 

núgildandi barnaverndarlaga er ekki með skýrum hætti fjallað um að lækka skuli þröskuldinn 

líkt og gert var í Noregi. Þrátt fyrir það má velta því upp hvort ekki séu ákveðin rök fyrir því 

að hugtakið „rökstuddur grunur“ sé túlkað með sama hætti og hugtakið „rimelig grunn“ í 

Noregi enda liggja sömu sjónarmið til grundvallar skilyrðinu í norskum og íslenskum 

barnaverndarlögum. 

 Í Danmörku skal hefja könnun máls ef talið er víst (d. antages), á grundvelli fyrirliggjandi 

upplýsinga, að barn hafi þörf fyrir sérstakan stuðning af hálfu barnverndaryfirvalda vegna 

skertrar líkamlegrar eða sálrænnar hæfni237 (d. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne), sbr. 

50. gr. dfþjl.  

 

                                                
237 Stuðst er við þýðingu á orðasambandinu „nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne“ sem er að finna í 

Barnaverndarmál, bls. 26. 
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3.3.4 Heimildir til rannsóknar áður en tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls 

a) Almennt 

Áður en tekin er ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls fer ekki fram sérstök rannsókn; 

ákvörðun barnaverndarnefndar verður fyrst og fremst að byggjast á fyrirliggjandi tilkynningu 

enda gefur hinn stutti frestur, sem barnaverndarnefndum er settur til að taka ákvörðun, 

sterklega til kynna að lítið eigi að gera. Við mat á því hvort könnun máls skuli hafin eða ekki 

skiptir meðal annars máli hversu alvarlegar ávirðingar koma fram í tilkynningu, hversu 

nákvæm hún er, af hverju tilkynningin stafar og í hvaða aðstöðu tilkynnandinn er til að þekkja 

aðstæður.238  

Í handbók Barnaverndarstofu eru settar fram eftirfarandi spurningar sem gagnlegt er fyrir 

starfsmenn barnaverndarnefndar að hafa í huga við mat á því hvort rétt sé að hefja könnun 

máls: Er líkamlegur, tilfinningalegur og vitsmunalegur þroski barnsins í hættu? Er barnið í 

hættu? Hvað bendir til þess? Er barnið vanrækt? Hvað bendir til þess? Hver tilkynnir? 

Hvernig eru tengsl tilkynnanda við barnið og fjölskylduna?239  

Við mat á því hvort hefja skuli könnun máls er barnaverndarnefnd heimilt að óska eftir 

nánari upplýsingum frá tilkynnanda.240 Þessa heimild barnaverndarnefndar hlýtur að þurfa að 

skoða með það í huga á hvaða stigi hið hugsanlega barnaverndarmál er. Foreldrar hafa ekki 

vitneskju um tilvist þess og geta því ekki komið sjónarmiðum sínum á framfæri. Því þurfa 

barnaverndarnefndir að stíga varlega til jarðar þegar kemur að því að afla frekari upplýsinga 

frá tilkynnanda. Verður að telja að rétt sé að afla aðeins þeirra upplýsinga sem varpa betra 

ljósi á tilkynningu. Á þessu stigi er ekki rétt að afla allra upplýsinga sem tilkynnandi kann að 

búa yfir. Eftir að tekin hefur verið ákvörðun um að hefja könnun máls er hins vegar rétt að 

óska eftir öllum þeim upplýsingum sem tilkynnandi býr yfir og hugsanlega tengjast 

barnaverndarmálinu. Í þessu samhengi skal áréttað að í sumum tilvikum eru það foreldrar sem 

tilkynna til barnaverndarnefndar. Foreldrar hljóta að þurfa að sæta því, líkt og aðrir 

tilkynnendur, að barnaverndarnefnd taki við tilkynningunni og að ákvörðun nefndarinnar á 

grundvelli tilkynningarinnar verði kynnt í kjölfarið. Ekki á að vega og meta hvort taka eigi 

ákvörðun um að hefja könnun máls í samráði við tilkynnanda, hvort sem um foreldri er að 

ræða eða utanaðkomandi aðila. Í barnaverndarlögum er skýrt kveðið á um að það sé hlutverk 

barnaverndarnefndar að taka ákvörðunina og engra annarra.  

                                                
238 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1832.  
239 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 29.  
240 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1832, handbók Barnaverndarstofu, bls. 30 og Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og 

erfðaréttur“, bls. 489. 
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Auk þess að óska eftir nánari upplýsingum frá tilkynnanda er barnaverndarnefnd heimilt 

að skoða eldri upplýsingar eða gögn um sömu fjölskyldu.241 Í þessu samhengi vakna meðal 

annars spurningar um hvort aðeins megi skoða eldri upplýsingar eða gögn um barnið sem á í 

hlut eða hvort jafnframt megi skoða gögn sem varða önnur börn sem foreldrar viðkomandi 

barns kunna að eiga, burtséð frá því hvort foreldrar séu saman eða ekki. Hvorki er að finna 

leiðbeiningu um þetta í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002 né í handbók 

Barnaverndarstofu. Þó má hugsanlega ætla að barnaverndarnefnd sé heimilt að skoða allar 

eldri upplýsingar og gögn hjá viðkomandi barnaverndarnefnd sem tengjast foreldrum 

viðkomandi barns þar sem slíkt er til þess fallið að varpa ljósi á aðstæður og hagi barnsins.  

Barnaverndarnefnd er óheimilt að afla frekari gagna og þannig er til dæmis ekki heimilt að 

afla upplýsinga frá öðrum en tilkynnanda um viðkomandi barn, fjölskyldu þess eða heimili án 

vitneskju foreldra.242  

 

b) Tilkynningarfundir 

Af framangreindu er ljóst að barnaverndarnefnd hefur ekki samband við foreldra á þessu stigi 

hins hugsanlega barnaverndarmáls. Með hliðsjón af því og hagsmunum barns hefur nefndin 

þröngar heimildir til rannsóknar. Foreldrum er hins vegar gert viðvart um ákvörðun 

barnaverndarnefndar eftir að hún er tekin eins og fjallað verður um í næsta kafla. 

Þónokkrar barnaverndarnefndir hafa beitt þeirri aðferð að hvetja samstarfsaðila til að boða 

fulltrúa barnaverndarnefndar, foreldri og/eða barn til tilkynningarfundar. Á fundinum er 

fjallað um þá þætti í umönnun og aðbúnaði barns sem viðkomandi samstarfsaðili, til dæmis 

skóli, hefur áhyggjur af. Í kjölfar fundarins spjallar fulltrúi barnaverndarnefndar við foreldri 

og/eða barn þar sem nánar er farið yfir málin. Með slíkum fundum fær foreldri og/eða barn 

strax í upphafi vitneskju um fyrirliggjandi tilkynningu um grun um að barn búi við 

óviðunandi aðstæður eða um áhættuhegðun barns. Jafnframt er foreldrum gert ljóst hvaða 

breytingar eru taldar mikilvægar og hvers konar stuðningsúrræði standa fjölskyldunni til 

boða.243  

Barnavernd Reykjavíkur heldur úti tilraunaverkefni sem kallast „Þrándheimsmódelið“ og í 

því felst að tilkynningarfundir eru haldnir af sjálfri barnaverndarnefndinni. Þegar tilkynning 

berst nefndinni er foreldri og/eða barn ásamt tilkynnanda kallað á fund án tafar. Fundinum er 

stjórnað af fulltrúa barnaverndarnefndar og hann fer fram með svipuðum hætti og 

                                                
241 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1832, handbók Barnaverndarstofu, bls. 30 og Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja- og 

erfðaréttur“, bls. 489. 
242 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1832 og handbók Barnaverndarstofu, bls. 30. 
243 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 25. 
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tilkynningarfundir samstarfsstofnana. Á fundinum er leitast við að komast að einhvers konar 

niðurstöðu sem allir aðilar eru sammála um, til dæmis að málið skuli fellt niður eða að tiltekin 

úrræði skuli reynd.244 

Ætla má að slíkir tilkynningarfundir geti haft þau áhrif að foreldrar verði sáttari við 

ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls þar sem þeir hafa fengið tækifæri til 

að taka einhvers konar þátt í töku hennar og koma athugasemdum á framfæri. Hitt er svo 

annað mál að hugsanlegt er að brotið sé gegn jafnræði foreldra með því að sumir foreldrar, en 

ekki allir, séu kallaðir á fund og fái tækifæri til að setjast niður með starfsmanni 

barnaverndarnefndar og tilkynnanda og tjá sig um þær áhyggjur sem til staðar eru vegna 

barnsins. Sumir foreldrar fá því að neyta andmælaréttar á þessu stigi en ekki allir. Þetta hlýtur 

að vekja upp stórar spurningar varðandi grundvallarsjónarmið stjórnsýsluréttar um jafnræði 

og andmælarétt. 

Í Noregi er gengið út frá sömu meginreglu og gildir í íslenskum rétti, það er 

barnaverndaryfirvöld hafa heimildir til þess að hafa samband við tilkynnanda til að afla 

frekari upplýsinga.245 Sjónarmið um heimildir til rannsóknar á þessu stigi hins hugsanlega 

barnaverndarmáls komu til skoðunar í Noregi í tengslum við tilkynningarfundi. Vöknuðu 

ýmsar spurningar um það hvernig slíkir fundir fengju samræmst ákvæðum norskra 

barnaverndarlaga um málsmeðferð vegna tilkynninga og ákvörðunar um að hefja könnun 

máls. Í svari við fyrirspurn um tilkynningarfundi og túlkun á 4-2. og 4-3. gr. nbvl. tók norska 

barna-, jafnréttis- og félagsmálaráðuneytið fram að innan ramma laganna hefðu 

barnaverndaryfirvöld frelsi til að móta hentug vinnubrögð og málsmeðferð við mat á því 

hvernig skyldi bregðast við tilkynningum. Slíkar málsmeðferðarreglur yrðu þó að samræmast 

ákvæðum norsku barnaverndarlaganna, meðal annars ákvæðum sem mæla fyrir um skyldu til 

að kanna mál ef skilyrði laganna væru uppfyllt. Ráðuneytið lýsti þeirri skoðun sinni að 

könnun máls hæfist í raun á slíkum fundi. Með öðrum orðum að líta mætti á tilkynningarfund 

sem staðfestingu á því að tilkynningin hefði gefið barnaverndarnefnd ástæðu til að kanna 

aðstæður og aðbúnað barns nánar. Aðeins í undantekningartilvikum gæti tilkynningarfundur 

talist hluti af aðdraganda könnunar máls. Ef nóg væri að hafa samband við tilkynnanda eða 

foreldra símleiðis til að meta hvort könnun máls skyldi hafin væri ekki þörf á að boða til 

tilkynningarfundar.246 Af skáletruðu orðunum virðist ljóst að norskar barnaverndarnefndir hafi 

                                                
244 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 25–26 og Geir Hyrve: „Meldingsmøte“, bls. 74.  
245 Kari Ofstad og Randi Skar: Barnvernloven, bls. 64. 
246 Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven §§ 

4-2 og 4-3, bls. 2–3. 
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þröngar en þó einhverjar heimildir til þess að hafa samband við foreldra áður en könnun máls 

hefst.  

Hérlendis er ekki gert ráð fyrir því að haft sé samband við foreldra áður en tekin hefur 

verið ákvörðun um að hefja könnun máls. Það hefur þó verið gert í einhverjum tilvikum þegar 

foreldrar eru kallaðir á tilkynningarfundi. Ekki verður fullyrt um það hvort slíkt samræmist 

barnaverndarlögum. Í næsta kafla verður vikið að því hvenær barnaverndarnefnd er skylt að 

hafa samband við foreldra vegna barnaverndarmáls. 

 

3.3.5 Tilkynning um ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls  

a) Tilkynning til foreldra 

Þegar tekin hefur verið ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls eða ekki, er meginreglan 

sú að foreldrum barns er tilkynnt að tilkynning hafi borist og um ákvörðunina, sbr. 4. mgr. 21. 

gr. bvl. Þetta er í samræmi við meginreglu stjórnsýsluréttar um að aðili máls eigi rétt til þess 

að vita að mál hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldi. Ef hann veit ekki um málið er stjórnvaldi 

skylt að gera honum grein fyrir því svo fljótt sem því verður við komið, sbr. 14. gr. ssl.247 

Þegar aðila máls hefur verið tilkynnt um meðferð málsins getur hann meðal annars neytt 

upplýsinga- og andmælaréttar síns. 

Í tengslum við þetta vakna spurningar um það hverjum skuli tilkynnt, það er hverjir teljist 

til foreldra í skilningi barnaverndarlaga. Á aðeins að tilkynna forsjárforeldri? Hvað með 

foreldra sem fara með sameiginlega forsjá barns án þess að búa saman? Hvernig snýr 

tilkynningarskyldan að forsjárlausu foreldri?  

Með „foreldrum“ er að jafnaði átt við þá sem fara með forsjá barns, sbr. 3. mgr. 3. gr. bvl. 

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að í 

barnaverndarlögum sé gert ráð fyrir víðtækri samvinnu við foreldra um beitingu úrræða þegar 

þess sé þörf. Jafnframt sé gert ráð fyrir heimildum til beitingar þvingunarúrræða gegn 

foreldrum þegar nauðsyn krefji. Í slíkum tilvikum sé eingöngu átt við foreldra sem fara með 

forsjá barns samkvæmt ákvæðum barnalaga.248  

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins er ekki fjallað um réttarstöðu foreldra, sem fara 

sameiginlega með forsjá en búa ekki saman. Við túlkun á hugtakinu „foreldri“ má líta til 

annarra ákvæða barnaverndarlaga og ákvæða barnalaga um réttarstöðu þess foreldris sem barn 

býr ekki hjá. Á grundvelli barnalaga geta foreldrar sem búa ekki saman gert samning um að 

þeir fari sameiginlega með forsjá barns. Sé slíkur samningur gerður verður jafnframt að 

                                                
247 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3295.  
248 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 21. 
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ákveða hjá hvoru forsjárforeldra barn skuli eiga lögheimili, sbr. 1. mgr. 32. gr. bl. Foreldri 

sem barn býr hjá er heimilt að taka ýmsar ákvarðanir um daglegt líf barnsins án þess að hafa 

samráð við hitt foreldrið.249 Við vinnslu barnaverndarmáls er aðaláhersla lögð á samvinnu við 

það foreldri sem barn býr hjá.250 Af þessu er ljóst að réttarstaða forsjárforeldris sem barn býr 

ekki hjá er ekki alveg sambærileg réttarstöðu þess foreldris sem það býr hjá. 

Réttarstaða forsjárforeldris sem býr ekki með barni er betri en réttarstaða foreldra sem fara 

ekki með forsjá samkvæmt ákvæðum barnalaga. Í handbók Barnaverndarstofu kemur fram að 

barnaverndarnefnd verði að taka meira frumkvæði að samvinnu við forsjárforeldri sem barnið 

býr ekki hjá en á við um forsjárlausa foreldra.251 Hvorki er í barnaverndarlögum fjallað um 

aðild foreldra sem ekki fara með forsjá barns samkvæmt barnalögum né foreldra sem hafa 

afsalað sér forsjá til barnaverndarnefndar samkvæmt barnaverndarlögum. 

Foreldrar sem hafa verið sviptir forsjá á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga eiga mun 

lakari rétt en forsjárforeldrar með tilliti til aðildar að barnaverndarmálum. Ekki virðist vera 

gert ráð fyrir aðild forsjársviptra foreldra nema að því leyti sem þeim eru sérstaklega fengin 

ákveðin réttindi á grundvelli barnaverndarlaga,252 sbr. meðal annars 3. mgr. 33. gr. bvl. þar 

sem kveðið er á um aðild forsjársvipts foreldris í málum sem lúta að umgengni þess við barn í 

fóstri. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að 

byggt sé á þeirri grundvallarreglu að foreldri sem svipt hefur verið forsjá hafi ekki lengur rétt 

til íhlutunar um málefni barnsins og eigi ekki aðild að ákvörðunum um frekari ráðstafanir í 

barnsins þágu. Í forsjársviptingunni felist að foreldrar séu sviptir öllum rétti til að taka 

ákvarðanir fyrir hönd barna sinna. Eina undantekningin frá þessu séu ágreiningsmál sem 

varða umgengnisrétt þeirra.253  

Af UA 9. nóvember 2009 (5186/2007) er ljóst að umboðsmaður fellst ekki á þessa túlkun á 

aðildarhugtaki barnaverndarmála. Í álitinu kemur fram að ekki sé fært að túlka hugtakið með 

svo fortakslausum hætti, að minnsta kosti þegar ekki sé í tilteknu ákvæði laganna mælt með 

tæmandi hætti fyrir um það hverjir eigi aðild að því máli sem er til úrlausnar að virtu eðli þess 

og tegund. Verði þannig ekki á það fallist að fyrirfram sé hægt að ganga út frá því að 

                                                
249 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála“, bls. 229.  
250 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 37. 
251 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 37. 
252 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 21 og Handbók barnaverndarstofu, bls. 37. Rétt er að nefna að á grundvelli 2. 

mgr. 52. gr. bl. á foreldri sem ekki fer með forsjá samkvæmt ákvæðum laganna rétt til munnlegra upplýsinga 
um barn sitt frá barnaverndarnefnd. Ekki er um rétt til aðgangs að gögnum að ræða. Í handbók 
Barnaverndarstofu segir um þetta að ekki verði um neina samvinnu að ræða við forsjárlaust foreldri nema með 
samþykki forsjáraðila eða það leiði beinlínis af öðrum ákvæðum laga. 

253 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1842.  
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forsjárlausir foreldrar geti aðeins átt aðild í þeim málum þar sem getið sé um rétt þeirra, svo 

sem til umgengni við barn í fóstri. Jafnframt segir: 

Eins og orðalagi ákvæða VI. og VIII. kafla barnaverndarlaga og lögskýringargögnum er háttað 
skortir á að nægar forsendur séu að lögum til þeirrar ályktunar að girt sé með öllu fyrir að 
forsjárlaust foreldri geti átt aðild að barnaverndarmálum sem varða beina hagsmuni þeirra 
sjálfra þannig að fullnægi ofangreindum kröfum sem leiða af aðildarhugtaki stjórnsýsluréttar. 
Um hvort slíkt er að ræða verður þannig að leysa í hverju tilviki á grundvelli heildstæðs mats á 
hagsmunum og tengslum hins forsjárlausa foreldris við það úrlausnarefni sem til meðferðar er. 
Við slíkt mat verður m.a. að huga að því hvort og þá hvaða áhrif hugsanlegar ákvarðanir eða 
beiting úrræða barnaverndarnefndar í máli á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002 kunna að 
hafa á réttindi og skyldur forsjárlauss foreldris í merkingu 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 
37/1993. Einnig er nauðsynlegt að horfa til þess hvort hagsmunir foreldrisins séu slíkir að því sé 
þörf á að njóta verndar þeirra réttaröryggisreglna sem sérstaklega er mælt fyrir um í VIII. kafla 
barnaverndarlaga um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd. Að þessu virtu tel ég að ef leggja 
ætti á annað borð til grundvallar þá fortakslausu afstöðu til aðildar að barnaverndarmálum, sem 
fram koma í ofangreindum bréfum Barnaverndar Reykjavíkur og Barnaverndarstofu, þyrfti að 
mínu áliti a.m.k. að koma til skýr og ótvíræð afstaða löggjafans í lögunum sjálfum. Henni er 
ekki til að dreifa í gildandi barnaverndarlögum. Þá getur tilvísun til 52. gr. barnalaga 76/2003, 
sem fram kemur í áðurnefndu bréfi Barnaverndarstofu, dags. 28. mars 2007, ekki haft sérstaka 
þýðingu þegar reynir á álitaefni um upplýsingarétt aðila máls samkvæmt barnaverndarlögum. 

Af þessari umfjöllun umboðsmanns Alþingis um aðildarhugtak barnaverndarlaga leiðir að 

ekki er mögulegt að fullyrða að forsjárlausir foreldrar eigi aldrei aðild að barnaverndarmáli 

nema þegar þeim séu fengin sérstök réttindi líkt og gert er ráð fyrir í frumvarpi til 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 og af hálfu barnaverndaryfirvalda. Ekki er ljóst hvaða áhrif 

þetta álit umboðsmanns hefur í tengslum við tilkynningar um ákvörðun barnaverndarnefndar 

um að hefja könnun máls þar sem aðild þýðir ekki endilega að viðkomandi sé tilkynnt um 

ákvörðun. Til samanburðar má nefna að barnaverndarnefnd er ekki skylt samkvæmt lögum að 

tilkynna barni, sem náð hefur 15 ára aldri um ákvörðun um að hefja könnun máls. 

 

b) Tímafrestur 

Ekki er kveðið á um það í barnaverndarlögum hvenær foreldrum skuli tilkynnt að tilkynning 

hafi borist og ákvörðun barnaverndarnefndar á grundvelli hennar. Í samræmi við fyrrnefnda 

tilkynningarreglu í stjórnsýslurétti má ætla að það skuli gert svo fljótt sem verða má. 

Hugsanlega væri heppilegra að lögfesta ákvæði sem mælir fyrir um að foreldrum skuli 

tilkynnt um ákvörðun barnaverndarnefndar innan ákveðins frests. Þannig væri lítil hætta á að 

ákvörðun um að hefja könnun máls væri tekin og langur tími liði þar til foreldrar fengju 

vitneskju um tilvist málsins en slíkt hlýtur að ganga afar nærri réttaröryggi foreldra. Í 

frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er lagt til að kveðið verði á um skyldu 

til að tilkynna foreldrum um fyrirliggjandi tilkynningu og ákvörðun barnaverndarnefndar um 

hvort hefja skuli könnun máls innan viku frá því að ákvörðunin var tekin, sbr. e-lið 10. gr. 
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frumvarpsins. Í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að með þessu sé ætlunin að tryggja 

markviss og samfelld vinnubrögð í barnaverndarmáli.254 

 

c) Form og efni tilkynningar 

Í barnaverndarlögum er ekki mælt fyrir um form tilkynningar til foreldra og ekki er gerð krafa 

um það í stjórnsýslulögum að tilkynning um upphaf máls sé skrifleg. Hins vegar er um að 

ræða skyldu sem barnaverndarnefnd ber að fullnægja og bent hefur verið á að þess vegna og 

vegna tengsla tilkynningarreglunnar við andmælaregluna sé almennt tryggara að slík 

tilkynning sé skrifleg.255 Velta má fyrir sér hvort hugsanlegt sé að á einum og sama fundinum 

berist barnaverndarnefnd tilkynning vegna barns, ákveðið sé að hefja könnun, foreldri sé 

tilkynnt um ákvörðunina og könnun hefjist. Slíkar aðstæður gætu komið upp þegar foreldri 

leitar sjálft til barnaverndarnefndar. Varðandi efni tilkynningarinnar þá hefur verið bent á að 

tilkynning um upphaf máls skuli bera með sér að hvaða atriðum athugun stjórnvalds beinist, 

það er um hvaða mál ræðir. Jafnframt að í tilkynningunni komi fram tilvísun til hugsanlegrar 

niðurstöðu og afleiðinga máls fyrir aðila þess.256  

 

d) Frestun á tilkynningu til foreldra 

Heimilt er að fresta tilkynningu til foreldra vegna ríkra rannsóknarhagsmuna, sbr. 3. málsl. 4. 

mgr. 21. gr. bvl. Þannig er heimilt að fresta tilkynningu ef talið er að hún geti raskað könnun 

barnaverndarnefndar á máli eða lögreglurannsókn.257 Þetta á helst við þegar grunur leikur á 

um að barn hafi verið beitt kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu ofbeldi á heimili sínu. Með 

því að fresta tilkynningu til foreldra gefst barnaverndarnefnd og eftir atvikum lögreglu 

tækifæri til að rannsaka mál að einhverju leyti áður en foreldrum er tilkynnt um það.258 Við 

slíkar aðstæður eru rannsóknarhagsmunir og hagsmunir barns látnir ganga framar hagsmunum 

foreldra og er það í samræmi við þær meginreglur sem byggt er á í barnaverndarstarfi.  

Velta má því fyrir sér hvort frestun á tilkynningu til foreldra feli í sér brot gegn 

tilkynningarreglu stjórnsýsluréttar. Telja verður að svo sé ekki þar sem reglan gerir ráð fyrir 

að aðila stjórnsýslumáls sé tilkynnt um meðferð málsins svo fljótt sem því verði við komið, 

sbr. 14. gr. ssl. Heimildir til að fresta tilkynningu eru einnig þröngar og eiga einungis við í 

                                                
254 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
255 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 439. 
256 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 439. 
257 Handbók Barnaverndarstofu, bls. 30.  
258 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 47 og handbók Barnaverndarstofu, bls. 30.  
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undantekningartilvikum.259 Í samræmi við þetta er í athugasemdum við 21. gr. frumvarps til 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 tekið fram að í ljósi meginreglunnar um skyldu til að tilkynna 

foreldrum strax um ákvörðun um könnun á máli verði að túlka þessa undantekningu þröngt.260  

 

e) Tilkynning til annarra en foreldra 

Hérlendis er barnaverndarnefndum ekki heimilt eða skylt að láta utanaðkomandi aðilum, til 

dæmis tilkynnendum, í té persónuupplýsingar um barn sem tilkynnt er um eða fjölskyldu þess, 

þar á meðal upplýsingar um hvort ráðist verði í könnun máls. Eins og áður sagði er í 

frumvarpi til breytinga á barnverndarlögum lagt til að lögfest verði skylda barnaverndar-

nefnda til að staðfesta við tilkynnanda að tilkynning hafi borist og veita almennar upplýsingar 

um málsmeðferð vegna tilkynningar, sbr. f.-lið 10. gr. frumvarpsins. Tilkynnandi fær 

almennar upplýsingar um málsmeðferð og ekki er því um að ræða sams konar tilkynningu og 

send er foreldrum því ekki er gert ráð fyrir að tilkynnandi fái upplýsingar um ákvörðun 

barnaverndarnefndar á grundvelli tilkynningar í einstökum málum. Í þessu samhengi er einnig 

rétt að víkja að því að í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði heimild fyrir 

barnaverndarnefndir til kveða upp úrskurð um að láta aðilum, sem vinna með mál viðkomandi 

barns og nefndir eru í 2. mgr. 17. gr. og 18. gr. bvl., í té upplýsingar um líðan barns eða 

meðferð máls ef það er talið nauðsynlegt vegna hagsmuna barnsins, sbr. a-lið 13. gr. 

frumvarpsins. Með þessari breytingu er ætlunin að auka möguleika til samstarfs við þá sem 

vinna með mál barns án samþykkis foreldris. Í athugasemdum við 13. gr. frumvarpsins kemur 

fram að þetta eigi aðeins við ef barnaverndarnefnd hefur reynt til þrautar að ná samvinnu við 

foreldra en telji engu að síður að slík upplýsingagjöf geti þjónað hagsmunum barnsins.261 

Í Noregi skal ekki aðeins tilkynna foreldrum um ákvörðun barnaverndarnefndar um að 

hefja könnun máls. Tilteknum samstarfsaðilum barnaverndarnefndar skal jafnframt tilkynnt 

um ákvörðunina. Eins og kom fram í umfjöllun um tilkynningar ber norskum 

barnaverndarnefndum að senda tilkynnanda staðfestingu á móttöku tilkynningar innan þriggja 

vikna frá móttöku hennar. Þegar um er að ræða tilkynningar sem berast á grundvelli 2. og 3. 

mgr. 6-4. gr. nbvl., það er frá opinberum aðilum, ber norskum barnaverndarnefndum 

ennfremur að upplýsa tilkynnanda um ákvörðun nefndar á grundvelli tilkynningarinnar, það er 

hvort tekin hafi verið ákvörðun um að hefja könnun máls, sbr. 2. mgr. 6-7a. gr. nbvl. Þá skal 

jafnframt tilkynna viðkomandi tilkynnendum um lok könnunar máls og niðurstöðu könnunar, 

                                                
259 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 438.  
260 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 47. Sjá einnig um túlkun undantekningarákvæða Róbert R. Spanó: Túlkun 

lagaákvæða, bls. 341. 
261  Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sbr. 3. mgr. 6-7a. gr. nbvl. Loks skal barnaverndarnefnd upplýsa um þau úrræði sem gripið er 

til ef nauðsynlegt er að hinn opinberi tilkynnandi fái vitneskju um það til þess að geta fylgt 

máli barnsins nánar eftir, sbr. 4. mgr. 6-7a. gr. nbvl. Slík upplýsingagjöf um málsmeðferð í 

tilteknu barnaverndarmáli felur í sér undantekningu frá reglum um þagnarskyldu starfsmanna 

barnaverndarnefnda og þeirri meginreglu að barnaverndarnefndir láti aðeins af hendi 

upplýsingar í barnaverndarmáli til þriðja aðila ef fyrir liggur samþykki foreldra.262  

Skyldu barnaverndarnefnda til að staðfesta móttöku tilkynningar og til frekari upplýsinga-

gjafar í tilteknum tilvikum má rekja til breytinga sem gerðar voru á norsku 

barnaverndarlögunum á árinu 2009. Áður en lögunum var breytt höfðu barnaverndarnefndir 

einhverjar, en þó takmarkaðar, heimildir til þess að láta af hendi upplýsingar í 

barnaverndarmáli, til dæmis ef foreldrar samþykktu slíkt eða það var talið nauðsynlegt til þess 

að aðrir gætu fylgt máli barnsins eftir.263 Í frumvarpi til breytingarlaganna kemur fram að 

ástæðuna fyrir breytingunum megi rekja til athugasemda frá barnaverndarnefndum og öðrum 

opinberum aðilum þess efnis að þagnarskyldan hafi þrengt um of að frelsi barnaverndarnefnda 

til að hafa samband við þá sem höfðu tilkynnt um áhyggjur af barni. Jafnframt segir í 

frumvarpinu að rökin fyrir breytingunum séu þau að veiting tiltekinna upplýsinga til annarra 

opinberra aðila geti leitt til betri niðurstöðu máls fyrir barnið og betri samvinnu milli 

barnaverndaryfirvalda og annarra opinberra aðila. Auk þess sem breytingarnar geti leitt til 

aukins trausts í garð barnaverndaryfirvalda. Þá er tekið fram að ókostur þess að lögleiða 

skyldu barnaverndarnefndar til að staðfesta móttöku tilkynningar og frekari upplýsingagjafar 

felist aðallega í þeirri óhjákvæmilegu dreifingu á persónuupplýsingum um barnið og 

fjölskyldu þess. Á hinn bóginn megi ætla að tilkynnandinn þekki fjölskylduna og þær 

aðstæður sem leiddu til tilkynningar. Með öðrum orðum að tilkynnandinn búi þegar yfir 

viðkomandi persónuupplýsingum, að minnsta kosti að einhverju leyti.264 

 

Af framangreindri umfjöllun um ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls 

er ljóst að ákvörðunin er í eðli sínu ekki mjög viðurhlutamikil eða þungbær. Hún er tekin á 

innan við viku og því gefst ekki tækifæri til ítarlegrar rannsóknar af hálfu 

barnaverndarnefndar auk þess sem rannsóknarheimildir eru takmarkaðar. Á hinn bóginn 

verður skilyrðið um rökstuddan grun að vera uppfyllt. Þar af leiðandi hefur vissulega farið 

fram einhvers konar mat á því hvort grunur tilkynnanda sé á rökum reistur. Auk þess getur 

                                                
262 Ot.prp. nr. 69 (2008–2009) om lov om endringer i barnevernloven, bls. 49.  
263 Ot.prp. nr. 69 (2008–2009) om lov om endringer i barnevernloven, bls. 49. 
264 Ot.prp. nr. 69 (2008–2009) om lov om endringer i barnevernloven, bls. 51. 
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ákvörðunin haft afdrifaríkar afleiðingar á fjölskyldulíf hlutaðeigandi aðila; hvort sem ákveðið 

er að hefja könnun máls eða láta mál niður falla. Ákvörðun um að hefja könnun er fyrsta 

skrefið í ferli sem getur orðið ansi viðurhlutamikið og þungbært.  

Rétt er að víkja næst að því hvort ákvörðun um að hefja könnun máls geti talist til 

stjórnvaldsákvarðana og hvaða réttaráhrif það hafi. Samhengisins vegna verður fyrst leitast 

við að útskýra hvaða skilyrðum stjórnvaldsákvörðun þarf að fullnægja og hvort ákvörðun um 

að hefja könnun máls uppfylli viðkomandi skilyrði. Jafnframt verður stuttlega farið yfir þær 

málsmeðferðarreglur sem talið er að fylgja beri við töku stjórnvaldsákvörðunar auk þess sem 

fjallað verður um þær málsmeðferðarreglur sem hugsanlega ber að fylgja við töku ákvörðunar 

um að hefja könnun máls jafnvel þótt ekki sé um stjórnvaldsákvörðun að ræða.  

 

3.4 Getur ákvörðun um að hefja könnun máls talist stjórnvaldsákvörðun? 

3.4.1 Einkenni stjórnvaldsákvörðunar 

Páll Hreinsson hefur skilgreint hugtakið „stjórnvaldsákvörðun“ með eftirfarandi hætti: 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust 
út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi hátt um rétt eða 
skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.265  

Í fyrsta lagi er um að ræða ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds. Viðkomandi 

stjórnvald hefur komist að niðurstöðu í tilteknu máli með því að ákveða hvernig skuli leyst úr 

tilteknu álitaefni eftir að hafa rannsakað það. Leiðbeiningar eða ráðgjöf geta því ekki talist til 

stjórnvaldsákvörðunar.266 Það sama á við um ákvarðanir stjórnvalda sem eru einkaréttarlegs 

eðlis, til dæmis gerð samninga.267 Stjórnvaldsákvarðanir eru allsherjarréttarlegs eðlis og eru 

teknar í skjóli stjórnsýsluvalds. Með því að taka stjórnvaldsákvörðun hefur stjórnvald beitt 

opinberu valdi sem því hefur verið falið og hefur einkarétt á að beita.268 Ákvörðun um að hefja 

könnun máls er tekin í skjóli stjórnsýsluvalds enda hafa barnaverndarnefndir einkarétt á 

framkvæmd barnaverndarlaga. Einhver rannsókn hefur farið fram þegar ákvörðunin er tekin 

þrátt fyrir að hún sé ekki ítarleg.  

Í öðru lagi hefur stjórnvaldsákvörðun bindandi réttaráhrif gagnvart þeim sem hún beinist 

að og einnig gagnvart því stjórnvaldi sem tók ákvörðunina. Stjórnvaldið getur því ekki breytt 

stjórnvaldsákvörðun að vild eftir að hún hefur verið birt, sbr. 1. mgr. 23. gr. ssl. Slíkt er aðeins 

heimilt ef tekin er ný stjórnvaldsákvörðun, til dæmis ef fyrri stjórnvaldsákvörðun er 

                                                
265 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 
266 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 138–139. 
267 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 44. 
268 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 139. 
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afturkölluð eða mál er endurupptekið.269 Telja verður að ákvörðun um að hefja könnun máls 

verði ekki breytt eftir að hún hefur verið tilkynnt foreldrum en barnaverndarnefnd hefur hins 

vegar heimild til að láta mál niður falla á síðari stigum ef ljóst er að ekki er ástæða til frekari 

afskipta.270  

Í þriðja lagi er viðkomandi ákvörðun beint út á við að borgurunum. Ákvarðanir sem lúta 

að starfsemi stjórnvalds eða innri málefnum teljast ekki til stjórnvaldsákvarðana. Slíkar 

ákvarðanir geta þó haft áhrif á réttarstöðu borgaranna en samt sem áður varða þær ekki beint 

og milliliðalaust rétt eða skyldu manna.271 Ákvörðun um að hefja könnnun máls markar 

upphaf barnaverndarmáls og er tilkynnt aðilum málsins. Henni er því beint út á við að 

borgurunum og hún varðar ekki starfsemi eða innri málefni stjórnsýslunnar.  

Í fjórða lagi er um að ræða ákvörðun sem beinist að tilteknum aðila eða aðilum. Ef 

fyrirmæli stjórnvalda felast í hugleiðingum um túlkun á réttarreglum eða fela einfaldlega í sér 

réttarreglu, sem beint er að ótilteknum fjölda manna, er ekki um stjórnvaldsákvörðun að 

ræða.272 Ákvörðun um að hefja könnun máls er ekki beint að ótilteknum fjölda manna heldur 

beinist ákvörðunin að tilteknum aðilum, það er aðilum barnaverndarmáls.  

Í nánum tengslum við þetta er stjórnvaldsákvörðun í fimmta lagi tekin í ákveðnu og 

fyrirliggjandi máli. Almenn fyrirmæli, sem fela í sér réttarreglur og gilda um alla sem falla 

undir þau samkvæmt gildissviði þeirra, eru ekki stjórnvaldsákvarðanir. Þegar tekin er 

stjórnvaldsákvörðun, sem byggir á málavöxtum tiltekins máls og hefur verið undirbúin í 

samræmi við stjórnsýslulög, hefur því verið slegið föstu með bindandi hætti hver réttindi eða 

skyldur aðila málsins verða í því. Stjórnvaldsákvörðunin er einungis bindandi úrlausn í þessu 

tiltekna máli og bindur aðila þess eftir að hún hefur verið birt. Almenn fyrirmæli binda hins 

vegar alla frá því að þau hafa verið birt án þess að viðkomandi stjórnvald hafi haft 

stjórnsýslumál til umfjöllunar.273 Þegar tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls er byggt á 

fyrirliggjandi gögnum, það er tilkynningu, í máli viðkomandi barns. Ekki er um að ræða 

almenn fyrirmæli heldur ákvörðun í þessu tiltekna máli. 

Í sjötta lagi er um að ræða ákvörðun um rétt eða skyldur manns, sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl. Að 

þessu leyti greinast stjórnvaldsákvarðanir frá þjónustustarfsemi á vegum hins opinbera. Með 

þjónustustarfsemi er átt við þjónustu fyrir almenning, til dæmis heilsugæslu, skólastarf og 

                                                
269 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 145. 
270 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831.  
271 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 149.  
272 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 157. 
273 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 160. 
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umönnun fatlaðra og aldraðra.274 Rétt er að nefna að þjónustustarfsemi hefst oft með 

stjórnvaldsákvörðun, með þessu er átt við að tekin sé stjórnvaldsákvörðun þess efnis að 

tiltekinn aðili skuli njóta tiltekinnar þjónustu af hálfu hins opinbera. Í barnaverndarstarfi 

fléttast mjög saman taka stjórnvaldsákvarðana og veiting þjónustu af hálfu 

barnaverndaryfirvalda. Sem dæmi má nefna að um stjórnvaldsákvörðun er að ræða þegar 

barnaverndarnefnd ákveður með úrskurði að vista barn á heimili eða stofnun á vegum 

Barnaverndarstofu skv. 27. gr. bvl. en umönnun barns á viðkomandi stofnun telst til 

þjónustustarfsemi. Hins vegar er með ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun 

máls ekki kveðið á um rétt eða skyldu foreldra eða barns. Með ákvörðuninni er 

barnaverndarmál hafið og í málinu geta verið teknar hinar ýmsu stjórnvaldsákvarðanir.  

Í sjöunda lagi getur stjórnvaldsákvörðun bundið enda á tiltekið stjórnsýslumál. Ákvörðun 

um meðferð stjórnsýslumáls telst ekki stjórnvaldsákvörðun. Slíkar ákvarðanir varða form 

viðkomandi máls en ekki efni þess, þær eru svokallaðar formákvarðanir. Þær binda ekki enda 

á málið en stuðla að því að málið verði nægilega rannsakað og undirbúið svo að mögulegt sé 

að taka efnisákvörðun, það er stjórnvaldsákvörðun, í málinu.275 Ákvörðun stjórnvalds um að 

taka tiltekið mál til umfjöllunar telst ákvörðun um meðferð máls en ekki 

stjórnvaldsákvörðun.276 Ákvörðun stjórnvalds um að vísa máli frá telst hins vegar 

stjórnsýsluákvörðun þar sem slík ákvörðun bindur vissulega enda á mál.277 Í þessu samhengi 

er rétt að nefna að ákvörðun barnaverndarnefndar um að loka máli hefur verið tekin til 

meðferðar af kærunefnd barnaverndarmála. Sem dæmi má nefna úrskurð kærunefndar frá 24. 

júlí 2004 í máli nr. 15/2003 þar sem móðir barna kærði ákvörðun barnaverndarnefndar um að 

láta málið niður falla og krafðist þess að því yrði haldið áfram. Kærunefndin tók kæruna til 

umfjöllunar en staðfesti ákvörðun barnaverndarnefndar.278  

Í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum eru gerðar tillögur um sérstaka 

málsmeðferð þegar barnaverndarnefnd tekur ákvörðun um loka barnaverndarmáli, það er 

þegar tekin er ákvörðun um að láta mál niður falla eftir að það er hafið. Gert er ráð fyrir að 

mögulegt verði að skjóta ákvörðun um að loka máli til kærunefndar barnaverndarmála.279 

Þessi breyting á rætur sínar að rekja til framangreindrar túlkunar kærunefndar 

barnaverndarmála á valdsviði sínu.  
                                                
274 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 163. 
275 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 152. 
276 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 153.  
277 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46. 
278 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála“, bls. 224–225. Úrskurðir kærunefndar 

barnaverndarmála eru ekki birtir og því ekki aðgengilegir almenningi. Telja að verður að slíkt sé óheppilegt 
með tilliti til sjónarmiða um opna stjórnsýslu. 

279 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Af því sem hér að framan hefur verið sagt um ákvörðun um að hefja könnun máls er ljóst 

að slík ákvörðun, það er að taka mál tiltekins barns til umfjöllunar, fellur í flokk 

formákvarðana. Þetta er í samræmi við sjónarmið sem reifuð eru í athugasemdum við 21. gr. 

frumvarps til barnaverndarlaga nr. 80/2002 þar sem kemur fram að gengið sé út frá því að 

gerður sé skýr greinarmunur annars vegar á þeirri athugun sem sé undanfari ákvörðunar um 

könnun ásamt ákvörðuninni og hins vegar á sjálfri könnuninni. Ákvörðun um að hefja könnun 

máls sé ákvörðun um málsmeðferð og því sé ekki um eiginlega stjórnsýsluákvörðun að ræða 

sem falli undir 2. mgr. 1. gr. ssl.280  

Ákvæði stjórnsýslulaga og barnaverndarlaga sem lúta að málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefndum og kærunefnd barnaverndarmála eiga því ekki við um undirbúning og 

form ákvörðunar um hvort hefja skuli könnun máls.281  

Sömu sjónarmið eiga við í Noregi, það er ákvörðun um að hefja könnun máls fellur í flokk 

formákvarðana og telst því ekki til stjórnvaldsákvarðana. Þetta kom skýrt fram í Rt. 2003, bls. 

301 sem minnst var á hér að framan. Með dómnum var máli föður, sem hélt því fram að 

brotið hefði verið gegn rétti hans til fjölskyldulífs, vísað frá dómi. Í rökstuðningi meirihluta 

dómara kemur meðal annars fram að ákvörðun um að hefja könnun máls sé ekki 

stjórnvaldsákvörðun í skilningi norskra stjórnsýslulaga. Jafnframt segir að gengið sé út frá því 

sem meginreglu í norskum rétti að ekki sé hægt að láta reyna á lögmæti slíkra 

málsmeðferðarreglna í sérstöku dómsmáli. Hins vegar geti reynt á lögmæti þeirra í dómsmáli 

sem varði stjórnvaldsákvörðun sem tekin var í viðkomandi máli. 

Ákvörðun um málsmeðferð verður ekki kærð sjálfstætt til æðra stjórnvalds en mögulegt er 

að kæra hana um leið og stjórnvaldsákvörðun í viðkomandi máli er kærð, sbr. 2. mgr. 26. gr. 

ssl. Í athugasemdum við 26. gr. frumvarps til stjórnsýslulaga kemur fram að rökin fyrir þessu 

fyrirkomulagi séu þau að meðferð mála á fyrsta stjórnsýslustigi taki almennt skamman tíma 

og því sé talið óheppilegt að mál verði dregin á langinn með því að leyfa að ákvarðanir um 

málsmeðferð séu kærðar áður en stjórnvaldsákvörðun er tekin í málinu. Auk þess sé 

réttaröryggi aðila yfirleitt nægilega tryggt með því að mögulegt er að kæra slíkar ákvarðanir 

eftir að stjórnvaldsákvörðun hefur verið tekin í málinu.282 Í samræmi við þetta er ákvörðun um 

                                                
280 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831.  
281 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831. 
282 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3306. Í þessu samhengi er rétt að nefna að ef barnaverndarnefnd ákveður að hefja 

könnun máls og hefja þar með barnaverndarmál mun málinu yfirleitt ljúka með töku stjórnvaldsákvörðunar, 
það er ákvörðunar um að loka máli. Þegar barnaverndarnefnd tekur hins vegar ákvörðun um að hefja ekki 
könnun hafa aðilar ekki möguleika til þess að fá ákvörðunina endurskoðaða af kærunefnd barnaverndarmála. 
Eins og komið hefur fram er ekki mögulegt að kæra ákvörðunina sjálfstætt og eðli máls samkvæmt verður 
ekki tekin stjórnvaldsákvörðun á seinni stigum málsins sem mögulegt er að kæra.  
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að hefja könnun máls eða að láta mál niður falla ekki kæranleg til kærunefndar 

barnaverndarmála eða annars stjórnvalds, sbr. 4. mgr. 21. gr. bvl.283 

Þrátt fyrir að ákvörðun um að hefja könnun máls verði ekki kærð til kærunefndar 

barnaverndarmála má gera ráð fyrir að mögulegt sé að koma kvörtun til Barnaverndarstofu 

vegna ákvörðunarinnar á grundvelli 3. mgr. 8. gr. bvl. Þannig má ætla að mögulegt sé að ná 

fram einhvers konar endurskoðun á ákvörðun barnaverndarnefndar enda getur hver sem er 

kvartað til Barnaverndarstofu, ekki aðeins aðilar barnaverndarmáls líkt og gildir um kærur til 

kærunefndar barnaverndarmála. Í athugasemdum við 8. gr. frumvarps til barnaverndarlaga 

sem urðu að lögum nr. 80/2002 segir að í eftirlitshlutverki Barnaverndarstofu felist ekki að 

stofan taki beinan þátt í vinnslu tiltekins barnaverndarmáls eða taki formlega þátt í einstökum 

ákvörðunum þeirra. Eftirlitinu sé fyrst og fremst ætlað að samhæfa barnaverndarstarf á 

landinu og fylgjast með því að barnaverndarnefndir ræki skyldur sínar lögum samkvæmt. 

Einnig er áréttað að ekki sé gert ráð fyrir að einstökum ákvörðunum eða úrskurðum nefndanna 

verði skotið til Barnaverndarstofu. Stofan fjalli ekki um kærur á stjórnsýsluákvörðunum 

barnaverndarnefnda heldur einungis um almennar kvartanir sem lúta að vinnslu máls og 

kvartanir sem lúta að starfsháttum nefndanna almennt og starfsvenjum þeirra.284  

Fljótt á litið virðist þessi umfjöllun frumvarpshöfunda um eftirlit Barnaverndarstofu með 

barnaverndarnefndum skjóta skökku við þar sem tekið er fram að Barnaverndarstofa taki ekki 

til endurskoðunar „einstakar ákvarðanir“ barnaverndarnefnda heldur aðeins almennar 

kvartanir sem lúta að „vinnslu máls“. Vinnsla barnaverndarmáls felst að miklu leyti í því að 

teknar eru ákvarðanir, ýmist form- eða efnisákvarðanir, um framvindu málsins og hver næstu 

skref skuli verða. Ef ekki er mögulegt að koma kvörtun til Barnaverndarstofu vegna 

formákvarðana barnaverndarnefnda, það er þeirra ákvarðana sem ekki verða kærðar til 

kærunefndar barnaverndarmála, virðist lítið standa eftir. Í athugasemdunum er reyndar tekið 

fram að Barnaverndarstofa fjalli ekki um stjórnvaldsákvarðanir barnaverndarnefnda og rennir 

það stoðum undir þá túlkun að með orðalaginu „kvartanir sem lúta að vinnslu máls“ sé átt við 

að stofan hafi heimildir til að taka til skoðunar aðrar ákvarðanir barnaverndarnefnda, til dæmis 

ákvörðun um að hefja könnun máls.  

                                                
283 Í þessu samhengi er rétt að nefna að í frumvarpi til breytinga á barnaverndarlögum er lagt til að orðalagi 4. 

mgr. 21. gr. bvl. verði breytt þannig að í stað orðanna „að láta mál niður falla“ komi „að hefja ekki könnun 
máls“. Er þetta gert í samræmi við fyrrnefndar tillögur í frumvarpinu að breytingum varðandi málsmeðferð í 
tengslum við lokun barnaverndarmáls. Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 

284 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1815.  
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Í eftirfarandi töflu er að finna yfirlit yfir fjölda kvartana sem borist hafa Barnaverndarstofu 

vegna upphafs máls. Eins og sjá má eru kvartanir sem lúta að upphafi máls ekki verulega stór 

hluti af heildarfjölda kvartana sem berast Barnaverndarstofu á ári hverju. Hlutfallið er á bilinu 

sex til þrjátíu prósent. Hæst var hlutfallið á árinu 2007 eða þrjátíu prósent. Flestar kvartanir 

vegna upphafs máls bárust á árinu 2006 og voru þær sjö talsins.  

Tafla 5 

Kvartanir vegna upphafs máls 2005 2006 2007 2008 

Reykjavík 0 3 4 2 

Nágrenni Reykjavíkur 1 0 1 0 

Landsbyggðin 0 4 1 1 

Landið allt 1 7 6 3 

Heildarfjöldi kvartana  17 25 20 26 

Ýmislegt getur fallið undir „upphaf máls“. Í ársskýrslu Barnaverndarstofu 2008–2009 eru 

nefnd nokkur dæmi, þar á meðal álitaefni sem lúta að skilgreiningu á því hvenær mál telst 

barnaverndarmál og hvenær ekki, atriði sem tengjast tilkynningarskyldu auk réttar 

tilkynnanda til nafnleyndar. Í skýrslunni er reyndar ekki sérstaklega tekið fram hvort um er að 

ræða kvartanir vegna ákvörðunar um að hefja könnun máls þrátt fyrir að sú ákvörðun marki 

formlegt upphaf barnaverndarmáls.285  

 

3.4.2 Málsmeðferðarreglur sem fylgja ber við töku stjórnvaldsákvörðunar  

Stjórnsýslulögin hafa að geyma málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum ber að fylgja við töku 

stjórnvaldsákvörðunar, sbr. 1. gr. ssl. Stjórnsýslulögin mæla fyrir um lágmarkskröfur sem 

gerðar eru til stjórnsýslunnar og gert er ráð fyrir því að á einstökum sviðum stjórnsýslunnar 

séu gerðar strangari kröfur.286 Fjallað er um ýmsar meginreglur stjórnsýsluréttar í öðrum 

lögum, til dæmis upplýsingalögum nr. 50/1996 og lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Ákvæði stjórnsýslulaga ganga framar ákvæðum annarra laga 

                                                
285 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008–2009, bls. 5. Umfjöllun í skýrslunni lýtur að ráðgjöf Barnaverndarstofu 

við barnaverndarnefndir, aðrar opinberar stofnanir og almenning. Sams konar flokkun er notuð um ráðgjöf og 
kvartanir og því er óhætt að vísa til umfjöllunarinnar. Rétt er að nefna að kvartanir sem berast 
Barnaverndarstofu eru ekki aðgengilegar en telja verður heppilegra ef svo væri, meðal annars með hliðsjón af 
sjónarmiðum um opna stjórnsýslu. 

286 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3277–3278 og Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 102 og bls. 231 
þar sem fram kemur að þessi grundvallarregla verði einnig leidd af gagnályktun frá 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. 
stjórnsýslulaga.  



 

 91 

sem mæla fyrir um vægari kröfur til stjórnvalda, með öðrum orðum víkja önnur lög fyrir 

stjórnsýslulögum ef þau mæla fyrir um lakari rétt borgaranna. Einnig ber að skýra ákvæði laga 

til samræmis við ákvæði stjórnsýslulaga.287  

Í athugasemdum við frumvarp til stjórnsýslulaga kemur fram að einkennandi sé fyrir 

íslenska stjórnsýslu hve mörg mál séu afgreidd með óformlegum hætti, oftast nær munnlega, 

án þess að nokkuð skriflegt sé til um afgreiðslu þeirra.288 Helsta markmiðið með setningu 

stjórnsýslulaganna var að tryggja réttaröryggi borgaranna gagnvart stjórnvöldum með því að 

kveða skýrt á um málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum væri skylt að fylgja við töku 

stjórnvaldsákvörðunar.289 

Í lögunum er að finna helstu meginreglur um meðferð mála fyrir stjórnvöldum, meðal 

annars reglur um leiðbeiningarskyldu, málshraða, jafnræði í stjórnsýslunni ásamt rannsóknar- 

og meðalhófsreglunni, sbr. III. kafla ssl. Jafnframt er mælt fyrir um andmælarétt aðila máls og 

rétt hans til aðgangs að málsgögnum. Í lögunum er ennfremur að finna ákvæði sem lúta að 

birtingu ákvarðana, rökstuðningi og tengdum atriðum, breytingu, leiðréttingu og afturköllun á 

stjórnvaldsákvörðun og stjórnsýslukæru auk reglna um stjórnsýslunefndir. Sumar reglnanna 

hafa verið lögfestar sérstaklega í barnaverndarlögum og eru þær aðlagaðar að þessu tiltekna 

sviði stjórnsýsluréttar, barnavernd. Ákvæði barnaverndarlaga sem lúta að málsmeðferð eru þó 

fæst jafn almennt orðuð og hliðstæð ákvæði í stjórnsýslulögunum. Orðalagið tekur mið af 

sérstöðu barnaverndarmála og meðferð þeirra.290  

Flestar af reglum stjórnsýslulaga eru útfærsla á hinum óskráðu grundvallarreglum 

stjórnsýsluréttar en þær síðarnefndu hafa almennt mun víðtækara gildissvið en lögin sjálf.291 

Ekki er því mögulegt að gagnálykta frá 1. gr. ssl. á þann veg að reglur stjórnsýsluréttar eigi 

ekki við um annars konar athafnir stjórnvalda en töku stjórnvaldsákvarðana.  

Verður næst fjallað um þær málsmeðferðarreglur sem talið er að barnaverndarnefnd beri 

að fylgja við töku ákvörðunar um að hefja könnun máls þrátt fyrir að hún teljist ekki 

stjórnvaldsákvörðun. 

 

3.4.3 Málsmeðferðarreglur sem eiga við um ákvörðun um að hefja könnun máls 

Eins og áður sagði hafa sumar af reglum stjórnsýslulaga verið sérstaklega lögfestar á sviði 

barnaverndar með gildistöku barnaverndarlaga. Fáar reglnanna, en þó nokkrar, eiga við um 
                                                
287 Alþt. A-deild, 1992–93, bls. 3284 og Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 

13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 476–477.  
288 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3281. 
289 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3277. 
290 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1847.  
291 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3292. 
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ákvörðun um að hefja könnun máls enda er ekki um stjórnvaldsákvörðun að ræða. Hér á eftir 

verður fjallað um þær reglur stjórnsýsluréttar sem talið er að barnaverndarnefndum beri að 

fylgja við töku ákvörðunar um hvort hefja skuli könnun máls ásamt þeim 

málsmeðferðarreglum barnaverndarlaga sem eiga við um ákvörðunina. 

 

a) Skylda til að skrá tilkynningar, upplýsingar og mál 

Í upplýsingalögum nr. 50/1996 (uppl. eða upplýsingalög) er mælt fyrir um skyldu stjórnvalda 

til að skrá mál, sem koma til meðferðar hjá þeim, og varðveita málsgögn þannig að þau séu 

aðgengileg, sbr. 1. mgr. 22. gr. uppl. Að sama skapi er kveðið á um skyldu til að skrá tilteknar 

munnlegar upplýsingar um málsatvik, sbr. 23. gr. uppl.  

Með hliðsjón af því að í 23. gr. uppl. er sérstaklega vísað til mála þar sem taka á 

stjórnvaldsákvarðanir má ætla má að hugtakið „mál“ í skilningi 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga 

sé víðtækara en hugtakið „barnaverndarmál“. Hugtakið nái til hvers kyns vinnslu af hálfu 

stjórnvalds, þar á meðal barnaverndarnefnda. Í samræmi við þetta hvílir á barnaverndar-

nefndum skráningarskylda, það er skylda til að skrá tilkynningar, munnlegar upplýsingar og 

mál sem koma til meðferðar nefndanna, sbr. 39. og 42. gr. bvl. ásamt 2. mgr. 12. gr. 

reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. Barnaverndarnefndir verða 

að sjá til þess að allar upplýsingar séu skráðar skipulega og að baki þessari skyldu liggja 

sjónarmið um þá hagsmuni sem aðilar hafa af því að „málsmeðferð hjá barnaverndarnefnd sé 

greið og skipuleg“ eins og segir í athugasemdum við 39. gr. frumvarps til barnaverndarlaga. 

Jafnframt segir að ljóst þurfi að vera hvenær og hvernig mál hefjist, hvaða gögn tilheyri því 

og hvenær ákvarðanir hafi verið teknar. Vandaðri skráningu máls sé ætlað að stuðla að þessu. 

Þá sé skipuleg og vönduð skráning mála forsenda fyrir því að Barnaverndarstofa geti rækt 

eftirlitshlutverk sitt.292 

 Í viðauka við frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum þar sem fjallað er um 

reynslu af núgildandi barnaverndarlögum er meðal annars fjallað um skráningu upplýsinga hjá 

barnaverndarnefndum. Kemur meðal annars fram að mikilvægt sé að barnaverndarnefndir 

hagi skráningu mála þannig að unnt verði að senda Barnaverndarstofu nauðsynlegar 

upplýsingar með skilvirkari hætti en nú er. Gerð er athugasemd við þann drátt sem virðist vera 

á því að barnaverndarnefndir skili upplýsingum sem birtar eru í ársskýrslu Barnaverndarstofu. 

Í því samhengi er tekið dæmi um að árið 2008 hafi verið birtar upplýsingar fyrir árið 2006 

sem telja verði ófullnægjandi. Jafnframt er bent á að reglubundin skráning grunnupplýsinga, 

                                                
292 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1848.  
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eða sískráning á vegum Barnaverndarstofu, virðist ganga nokkuð vel og þannig liggi fyrir á 

hverjum tíma nýlegar upplýsingar um ákveðna grunnþætti, svo sem fjölda tilkynninga, 

ákvarðanir um könnun og fleira.293 

 

b) Skylda til að hraða máli eftir föngum 

Mælt er fyrir um málshraðaregluna í stjórnsýslulögum. Ákvarðanir í málum skulu teknar svo 

fljótt sem unnt er, sbr. 1. mgr. 9. gr. ssl. Í samræmi við þetta er í barnaverndarlögum skýrt 

kveðið á um að ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls verði tekin án tafar og ekki síðar 

en innan sjö daga frá því að barnaverndarnefnd barst tilkynning eða upplýsingar, sbr. 1. mgr. 

21. gr. bvl. Með ákvæðinu hefur málshraðareglan verið lögfest sérstaklega um þetta skref í 

ferlinu enda brýnt að upphaf svo viðkvæmra og mikilvægra mála dragist ekki á langinn 

sérstaklega vegna hagsmuna barns en einnig í ljósi þess að málin hefjast án vitneskju foreldra.  

 

c) Skylda til að rannsaka mál til hlítar 

Rannsóknarreglan hefur verið lögfest í stjórnsýslulögum og kveðið er á um að stjórnvald 

skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því, sbr. 10. gr. ssl. 

Færa má fyrir því rök að einhvers konar rannsóknarskylda hvíli á barnverndarnefndum í 

aðdraganda þess að tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls. Á grundvelli 

rannsóknarreglunnar er stjórnvöldum skylt að sjá til þess að eigin frumkvæði að málsatvik 

stjórnsýslumáls séu nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.  

Oft er mögulegt að rannsaka og upplýsa mál á fleiri en einn máta. Það er mismunandi eftir 

sviðum stjórnsýslunnar og því máli sem er til umfjöllunar hverju sinni hvaða aðferð er 

hagfelldast að beita. Ef mál hefst að frumkvæði málsaðila veita aðilar yfirleitt þær upplýsingar 

sem eru nauðsynlegar til að stjórnvald geti leyst úr því.294 Barnaverndarmál hefst sjaldnast að 

frumkvæði aðila þess og því er það undir barnaverndarnefnd komið að afla nauðsynlegra 

gagna og upplýsinga til að geta tekið rétta ákvörðun í málinu.  

Eins og áður sagði er rannsóknarheimildum barnaverndarnefnda þröngur stakkur skorinn 

við þær aðstæður þegar taka þarf ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls. Grundvallast 

það af tilliti til hagsmuna foreldra að ekki fari fram ítarleg rannsókn á högum og aðstæðum 

fjölskyldunnar án vitundar þeirra.295 Þrátt fyrir þetta verða barnaverndarnefndir að rýna í 

                                                
293 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 56–57 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Vert er að benda á það sem áður sagði 

um sískráningu og að henni virðist ábótavant þar sem misræmi er í tölum úr sískráningu og tölum úr 
ársskráningu. 

294 Páll Hreinsson: Álitsumleitan, bls. 407.  
295 Alþt. 2001–02, A-deild, bls. 1831.  
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tilkynningu og hafa jafnvel samband við tilkynnanda í þeim tilgangi að fá frekari upplýsingar 

um aðstæður eða hegðun viðkomandi barns auk þess sem nefndin getur skoðað eldri mál 

sömu fjölskyldu ef þau eru til staðar. Ákvörðun barnaverndarnefndar verður að byggjast á 

rökstuddum grun og til þess að hægt sé að segja að grunur sé rökstuddur verður einhvers 

konar rannsókn að hafa farið fram. Með þeim hætti er tryggt að barnaverndarnefnd geti fært 

rök fyrir ákvörðun sinni og meiri líkur á að ákvörðunin verði rétt.  

 

d) Skylda til að gæta jafnræðis 

Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti, sbr. 1. mgr. 

11. gr. ssl. Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum, sbr. 2. mgr. 11. gr. ssl.  

Barnaverndarnefndir verða að gæta jafnræðis þegar tekin er ákvörðun um hvort hefja skuli 

barnaverndarmál. Jafnræðisreglan leggur þær skyldur á stjórnvöld að leysa úr sambærilegum 

málum á sambærilegan hátt. Ef atvik, sem liggja til grundvallar töku ákvörðunar um hvort 

hefja skuli könnun máls, eru sambærileg í tveimur málum í lagalegu tilliti skulu ákvarðanir 

barnaverndarnefndar í viðkomandi málum vera sambærilegar.296 Aðeins er gerð krafa um að 

tiltekin atriði máls séu sambærileg þar sem engin tvö mál eru að öllu leyti eins.297  

Sjónarmið um að ákvarðanir í málum, sem eru sambærileg, skuli vera sambærilegar, eiga 

bæði við um ákvarðanir einnar og sömu nefndar og ákvarðanir mismunandi nefnda og leiðir 

það einnig af lögmætisreglunni. Með þessu er átt við að allar ákvarðanir tiltekinnar 

barnaverndarnefndar verða að vera sambærilegar ef atvik eru sambærileg auk þess sem 

ákvarðanir mismunandi nefnda verða að vera sambærilegar ef um sambærileg atvik er að 

ræða. Jafnræðisreglan á því við um ákvarðanatöku innan hverrar og einnar barnavernda-

nefndar og á milli nefnda.  

Mat á því hvaða tilteknu atriði mála verði að vera sambærileg og hvað geti talist 

sambærilegt, byggist á túlkun þess lagaákvæðis sem við á, á gildismati sem verður ráðið af 

settum lögum og öðrum réttarheimildum, sem og á ríkjandi siðferðisviðhorfum.298 Skýrsla 

starfshóps um skilgreiningu hugtaksins barnaverndarmál ber það með sér hversu erfitt er að 

komast að niðurstöðu um það hvað sé sambærilegt. Í kaflanum „Hvaða aðstæður eru 

                                                
296 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3294 og Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 340. 
297 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 341.  
298 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 341. 
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sambærilegar?“ eru tekin nokkur dæmi sem sanna það.299 Þá benda niðurstöður rannsóknar 

Anni G. Haugen á beitingu úrræða í barnavernd til þess að barnaverndarstarfsmenn meti mál 

með ólíkum hætti. Þetta getur skapað vandamál með tilliti til jafnræðis.300  

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða þann mun sem er á hlutfalli kannaðra mála á milli 

barnaverndarnefndar Reykjavíkur, barnaverndarnefnda í nágrenni Reykjavíkur og 

barnaverndarnefnda á landsbyggðinni. Rétt er að birta aftur upplýsingar úr töflu 4 um fjölda 

mála sem ákveðið var að kanna. 

 Tafla 4  

Fjöldi mála sem voru könnuð  2005 2006 2007 2008 

Reykjavík  697 

(42,8%) 

638 

(37,0%) 

725 

(42,2%) 

753 

(40,5%) 

Nágrenni Reykjavíkur 525 

(48,3%) 

607 

(50,2%) 

600 

(42,1%) 

666 

(54,6%) 

Landsbyggð 965 

(58,6%) 

877 

(49,8%) 

1.054 

(55,6%) 

1.150 

(58,8%) 

Heildarfjöldi mála sem voru könnuð 2.187 

(50,1%) 

2.122 

(45,2%) 

2.379 

(47,2%) 

3.073 

(51,1%) 

Eins og sjá má er talsverður munur á hlutfalli kannaðra mála á milli Reykjavíkur, 

nágrennis Reykjavíkur og landsbyggðarinnar. Hlutfallið er hæst á landsbyggðinni en lægst í 

Reykjavík. Munurinn er á bilinu 12–18%. Rétt er að líta nánar á samanburð á fjölda 

barnaverndarmála í hverju umdæmi miðað við hver þúsund börn. 

 Tafla 6 

Fjöldi barnaverndarmála á hver 1000 börn  2006 2007 2008 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur  53,9 52,8 55 

Félagsmálaráð Seltjarnarness 47,8 60 50,2 

Félagsmálaráð Kópavogs 35,5 30,9 60,7 

Fjölskylduráð Garðabæjar 24,4 34,0 29,4 

Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar 40,6 47,7 50,0 

                                                
299 Barnaverndarmál, bls. 75–76. 
300 Anni G. Haugen: Beiting úrræða í barnaverndarmálum, mörkin milli stuðnings og þvingunar og 

ákvörðunarferlið. Rétt er að nefna að í rannsókninni var fyrst og fremst verið að skoða mörkin milli stuðnings 
og þvingunar en ætla má að starfsmenn meti mál með mismunandi hætti á öllum stigum þess. 
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Félagsmálanefnd Álftaness 21,1 53,1 36,4 

Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 61,3 71,3 81,2 

Félagsmálaráð Grindavíkur 28,2 34,8 48,9 

Barnaverndarnefnd Sandgerðis, Garðs og Voga 55,2 52,4 78,1 

Félagsmálaráð Mosfellsbæjar 61,5 73,1 66,7 

Félagsmálaráð Akraness 47,4 48,5 50,4 

Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala 7,3 12,0 9,5 

Félagsmálanefnd Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga 18,0 13,6 5,0 

Barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum 42,4 62,4 72,0 

Barnaverndarnefnd Vesturbyggðar og Tálknafjarðar 20,3 13,3 16,4 

Félagsmálaráð Húnaþings vestra og Stranda  52,1 37,7 47,1 

Félagsmálaráð Austur-Húnavatnssýslu 19,2 40,1 31,3 

Barnaverndarnefnd Skagafjarðar 21,3 24,7 17,4 

Barnaverndarnefnd ÚtEy 20,5 36,2 52,9 

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar 49,1 47,9 60,2 

Barnaverndarnefnd Grímseyjar 0,0 0,0 0,0 

Félags- og barnaverndarnefnd Þingeyinga 68,1 53,3 72,1 

Barnaverndarnefnd Fljótsdalshéraðs og 
Seyðisfjarðarkaupstaðar 

30,7 54,9 63,1 

Félagsmálanefnd Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps 66,1 44,6 39,9 

Félagsmálaráð Hornafjarðar 25,4 17,2 36,0 

Félagsmálanefnd Árborgar 56,0 60,9 59,4 

Félagsmálanefnd uppsveita Árnessýslu, Bláskógabyggð 48,2 38,0 67,5 

Félagsmálanefnd Hveragerðis 45,4 52,8 48,2 

Barnaverndarnefnd Ölfushrepps 23,3 30,0 20,8 

Barnaverndarnefnd Rangárvalla- og V- Skaftafellssýslu 38,9 48,6 41,7 

Félagsmálaráð Vestmannaeyjabæjar 70,6 65,6 66,8 

Eins og sjá má í töflu 6 er talsverður munur á hlutfallslegum fjölda barnaverndarmála á 

milli barnaverndarnefnda. Velta má fyrir sér hvort skýring á þessum mun liggi í því að 

umfang vandans, sem er til staðar í sveitarfélögum, sé mismunandi. Gera má ráð fyrir því að 
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félagsleg samsetning sé mismunandi og að annar og jafnvel meiri vandi sé til staðar í þéttbýli 

en ólíklegt er að það útskýri þennan mikla mun á fjölda barnaverndarmála.301  

Jafnframt getur komið til greina að tilkynningar sem berist séu einfaldlega færri sums 

staðar og því séu barnaverndarmál að sama skapi færri.  

Þá má velta því upp hvort mun á fjölda barnaverndarmála á milli barnaverndarnefnda 

megi rekja til mismunandi vinnulags lögreglu eftir umdæmum að því er varðar tilkynningar til 

barnaverndarnefnda.  

Loks má vera að í einhverjum tilvikum sé ekki tekin formleg ákvörðun um að hefja 

barnaverndarmál heldur sé unnið í málinu óformlega, til dæmis innan skólakerfisins. Slíkt 

brýtur í bága við barnaverndarlög enda ber að taka ákvörðun um að hefja könnun máls, það er 

að hefja barnaverndarmál, ef ástæður eru til þess. Þar að auki má ætla að skyldan til að gæta 

jafnræðis sé vanrækt, það er í þeim tilvikum sem atvik mála eru sambærileg en ekki er tekin 

sambærileg ákvörðun á milli umdæma.  

Í skýrslu Halldórs Sig. Guðmundssonar um fjölgun barnaverndartilkynninga 2005–2009 

kemur fram að sá munur sem er á hlutfalli kannaðra mála á milli sveitarfélaga bendi til þess 

að af hálfu barnaverndarnefnda sé lagður mismunandi skilningur í það hvað teljist 

barnaverndarmál og einnig að skráning mála sé með nokkuð ólíkum hætti þrátt fyrir að 

samræmd eyðublöð liggi til grundvallar henni.302 Í ársskýrslu Barnaverndarstofu 2008–2009 

er tekið í sama streng og bent á að mismunandi skráningarhefðir barnaverndarnefnda geti 

skýrt mun á fjölda barnaverndarmála að einhverju leyti.303  

Í viðauka við frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum kemur fram að 

frumvarpshöfundar telji umhugsunarverðan þann mun sem hefur verið á hlutfalli tilkynninga 

og ákvarðana um könnun milli einstakra barnaverndarumdæma. Komið hafi í ljós að 

barnaverndarnefndir túlki það með mismunandi hætti hvernig ákvörðun er tekin um könnun 

þegar fleiri en ein tilkynning berist í máli tiltekins barns. Hvetja verði til þess að 

skilgreiningar, skráning mála og talning verði með sambærilegum hætti um allt land og að 

leiðbeiningar Barnaverndarstofu gegni lykilhlutverki í því sambandi. Einnig er bent á að 

hugsanlega tengist þetta vandamál að einhverju leyti mismunandi skilgreiningum á hugtakinu 

                                                
301 Í ársskýrslu Barnaverndarstofu 2006–2007 kemur fram að árið 2006 var meðalfjöldi barnaverndarmála á hver 
þúsund börn hæstur hjá sveitarfélögum með fleiri en 5.000 íbúa en lægstur hjá sveitarfélögum með færri en 
1000 íbúa þar sem ekkert mál var skráð á árinu. Eins og sjá má í töflu 6 er meðalfjöldinn hæstur í stærstu 
sveitarfélögunum. 

302 Halldór Sig. Guðmundsson: Fjölgun barnaverndartilkynninga 2005–2009, bls. 14.  
303 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008–2009, bls. 45. 
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barnaverndarmál. Slíkt verði að teljast varhugavert með hliðsjón af meginreglunni um 

lögbundna stoð allra verkefna ríkis og sveitarfélaga.304 

 

e) Skylda til að gæta meðalhófs 

Í 12. gr. ssl. er mælt fyrir um að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar 

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

gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. 

Þegar hefur komið fram að barnaverndarnefndir verði ávallt að hafa meðalhófsregluna að 

leiðarljósi og þær verði að gæta hófs við beitingu valds síns.305 Í athugasemdum við 12. gr. 

frumvarps til stjórnsýslulaga segir: „Stjórnvaldi er ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs 

sem starf þess stefnir að heldur ber því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra 

einstaklinga og lögaðila sem athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að. Stjórnvaldi ber 

að fara ákveðinn meðalveg á milli þessara andstæðu sjónarmiða.“306 Eins og áður sagði byggja 

barnaverndarlögin mjög á meðalhófsreglunni og leitast er við að taka tillit til réttar foreldra til 

að haga uppeldi og högum barns síns eftir eigin höfði, sem og réttar barns til sérstakrar 

verndar. Markmið laganna er að tryggja vernd barna en engu að síður er leitast við að taka 

tillit til hagsmuna og réttinda foreldra, sem yfirleitt fara saman, þrátt fyrir að hagsmunir 

barnsins séu ávallt settir í fyrsta sæti.  

Reglur sem lúta að upphafi barnaverndarmáls mótast af sjónarmiðum um meðalhóf, það er 

sjónarmiðum um að taka beri tillit til foreldra eins og hægt er. Þessi sjónarmið endurspeglast 

meðal annars í þeim stutta tíma sem barnaverndarnefndir hafa til að taka afstöðu til þess hvort 

hefja skuli könnun máls ásamt þeim takmörkuðu heimildum sem nefndirnar hafa til þess að 

rannsaka aðstæður og hagi fjölskyldunnar. Þá liggja sjónarmið um meðalhóf meðal annars til 

grundvallar þeirri meginreglu að tilkynna skuli foreldrum um fyrirliggjandi tilkynningu og 

ákvörðun barnaverndarnefndar á grundvelli hennar.  

Túlkun reglnanna ræðst að miklu leyti af sömu sjónarmiðum um meðalhóf. Sem dæmi má 

nefna að barnaverndarnefnd skal taka ákvörðun um hvort hefja skuli könnun máls eins fljótt 

og auðið er þrátt fyrir að nefndin hafi heimild til að fullnýta sjö daga frestinn. Það sama á við 

um rannsókn á þessu stigi máls, gengið er út frá því að aðstæður og hagir barns séu ekki 

rannsakaðir meira en nauðsynlegt er. Heimilt er að hafa samband við tilkynnanda en aðeins í 

þeim tilgangi að nálgast nauðsynlegar upplýsingar til þess að hægt sé að taka ákvörðunina. 

                                                
304 Þskj. 947, 138. lögþ., 2009–10, bls. 60 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
305 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3294 og Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 504.  
306 Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3294. 
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Ekki er gert ráð fyrir að tilkynnandi gefi upp allar þær upplýsingar sem hann býr yfir á þessu 

stigi. Í samræmi við sjónarmið um meðalhóf má ætla að foreldrum skuli gert viðvart um 

ákvörðun barnaverndarnefndar strax og könnun hafin í kjölfar þess.  

 

f) Andmælaréttur 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. ssl. skal aðili máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en 

stjórnvald tekur ákvörðun í því, svo framarlega sem afstaða hans og rök fyrir henni liggi ekki 

fyrir í gögnum málsins eða slíkt sé augljóslega óþarft. Með ákvæðinu hefur grundvallarregla 

stjórnsýsluréttar um andmælarétt verið lögfest. Í barnaverndarlögum er einnig að finna ákvæði 

sem mæla fyrir um andmælarétt aðila barnaverndarmáls, sbr. 2. mgr. 46. gr., 47. gr., 3 .mgr. 

55. gr. bvl. Rétt er að undirstrika það sem áður sagði um málsmeðferðarreglur 

barnaverndarlaga og stjórnsýslulaga að þær eiga aðeins við þegar barnaverndarmál er hafið. 

Þar af leiðandi eiga ákvæði um andmælarétt ekki við fyrr en tekin hefur verið ákvörðun um að 

hefja könnun máls. 

Nauðsynleg forsenda andmælaréttar er að sjálfsögðu sú að aðili hafi vitneskju um að mál 

hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldi. Í samræmi við reglu 14. gr. ssl. um skyldu stjórnvalds til 

að tilkynna aðila um meðferð máls hans er foreldrum tilkynnt um upphaf barnaverndarmáls í 

framhaldi af því að tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls, sbr. 4. mgr. 21. gr. bvl. Fram 

að því hafa þeir sjaldnast vitneskju um að borist hafi tilkynning vegna barns þeirra og að 

barnaverndarmál sé hugsanlega í uppsiglingu. Foreldrar hafa aðeins vitneskju um að 

tilkynning hafi borist ef þeir hafa tilkynnt sjálfir eða ef tilkynnandi hefur talið rétt að gera 

þeim viðvart um tilkynninguna. Rétt er að undirstrika að barnaverndarlög gera ráð fyrir að 

barnaverndarnefnd taki ákvörðun um að hefja könnun máls án samráðs við foreldra og 

nefndin hefur ekki samband við foreldra í þeim tilgangi að láta þá vita af tilkynningu vegna 

barns þeirra.  

Velta má upp því sjónarmiði hvort heppilegra væri að miða við að barnaverndarmál hæfist 

formlega þegar tilkynning bærist. Foreldrar fengju þá tækifæri til að kynna sér málið og koma 

athugasemdum á framfæri strax í upphafi. Auk þess sem engin athugun á högum 

fjölskyldunnar færi fram án vitundar þeirra. Þó má vera að breyting í þá veru myndi ekki 

skipta sköpum með tilliti til réttarstöðu foreldra þar sem barnaverndarnefndir hafa aðeins sjö 

daga til þess að taka þá ákvörðun sem markar upphaf barnaverndarmáls og þar að auki má 

ætla að hagsmunum foreldra sé óhætt þar sem nefndirnar hafa takmarkaðar heimildir til 

rannsóknar á þessu stigi máls. Í ljósi þess hversu margar tilkynningar berast barnaverndar-

nefndum er augljóst að málum myndi fjölga mikið ef upphafi barnaverndarmáls væri flýtt 
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með þessum hætti. Samfara því myndi álag á barnaverndarnefndir aukast þar sem gera má ráð 

fyrir að allir foreldrar væru boðaðir í viðtal vegna tilkynninga sem bærust vegna barna þeirra. 

Í dag er meginreglan sú að foreldrar eru boðaðir í viðtal við upphaf könnunar máls en í þeim 

tilvikum sem ákveðið er að hefja ekki könnun máls er foreldrum sent bréf þess efnis. Ef 

upphaf barnaverndarmáls væri miðað við móttöku tilkynningar hæfist könnun máls  

samstundis og allir foreldrar yrðu jafnframt boðaðir í viðtal. Þá má ætla að tilkynnendum 

þætti erfiðara að gera barnaverndarnefnd viðvart um áhyggjur sínar ef tilkynning þeirra leiddi 

sjálfkrafa til þess að barnaverndarmál hæfist. Við slíkar aðstæður væri hægt að rekja upphaf 

barnaverndarmáls beint til tilkynningarinnar í stað ákvörðunar barnaverndarnefndar um að 

hefja könnun máls.  

Jafnframt má velta því upp í þessu samhengi hvort rétt væri að veita foreldrum einfaldlega 

andmælarétt áður en tekin er ákvörðun um að hefja könnun máls. Slíkt væri þó til þess fallið 

að meira yrði gert úr ákvörðuninni en nauðsynlegt er. Með þessu er átt við að ákvörðunin er í 

sjálfu sér ekki viðurhlutamikil og henni væri gefið aukið vægi með því að veita foreldrum 

andmælarétt, að minnsta kosti í þeirra augum. Í þessu samhengi er rétt að nefna að þegar 

fyrrnefndir tilkynningarfundir eru haldnir fá (sumir) foreldrar að koma að ákvörðun 

barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls. Við slíkar aðstæður er foreldrum gert viðvart 

um hið hugsanlega mál áður en það hefst formlega. Ef foreldrum yrði veittur andmælaréttur 

gæti það leitt til þess að „málsmeðferð“ á þessu stigi yrði þyngri í vöfum og ekki tækist að 

bregðast nógu hratt við tilkynningum sem bærust. Einnig vakna spurningar um hversu langt 

ætti að ganga að öðru leyti, til dæmis varðandi öflun upplýsinga. Þá gæti orðið erfitt að hafa 

frestinn til að taka ákvörðun um að hefja könnun jafn stuttan og hann er í dag. Á sjö dögum 

þyrfti að ná í foreldra, gera þeim viðvart um tilkynninguna, ræða við þá og gefa þeim kost á 

að koma að athugasemdum. 

  

3.5 Upphaf annarra stjórnsýslumála 

Í ritgerðinni hefur ítrekað verið minnst á sérstöðu barnaverndarmála og það sem greinir þau 

frá flestum öðrum málum innan stjórnsýslunnar. Barnaverndarmál fjalla um persónulega, 

viðkvæma og mikilvæga hagsmuni fólks; málin hefjast sjaldnast að frumkvæði aðila þeirra; 

aðilar hafa ekki mikil áhrif á framvindu málanna; vinnsla málanna litast af hinni sterku stöðu 

barnaverndarnefnda auk þess sem vinnsla og lyktir málanna eru iðulega ófyrirsjáanlegar. Til 

samanburðar verður nú fjallað stuttlega um upphaf annarra stjórnsýslumála, það er upphaf 

mála sem lúta að umsóknum um leikskóladvöl og lögreglumál sem lúta að heimilisofbeldi 

gagnvart fullorðnum einstaklingum. Þessi dæmi eru valin með tilliti til þess að þau sýna vel 
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þá sérstöðu sem barnaverndarmál hafa í samanburði við önnur stjórnsýslumál. Um er að ræða 

stjórnsýslumál þar sem reynir á sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga en sá réttur aðila 

barnaverndarmáls er skertur að miklu leyti eins og ljóst má vera af fyrri umfjöllun í 

ritgerðinni. Í fyrra tilvikinu reynir sá sjálfsákvörðunarrétt foreldris og í því seinna reynir á 

sjálfsákvörðunarrétt fullorðins þolanda heimilisofbeldis. Í báðum tilvikum verður 

sjálfsákvörðunarrétturinn ofan á.  

 

3.5.1 Umsókn um leikskóladvöl 

Leikskóli er fyrsta skólastigið í íslensku skólakerfi og að ósk foreldra, það er þeirra sem fara 

með forsjá barns í skilningi barnalaga, annast leikskóli uppeldi, umönnun og menntun barna á 

leikskólaaldri, sbr. 1. gr. laga leikskóla nr. 90/2008 (hér eftir leikskólalög eða lskl.). 

Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla og tryggja börnum leikskóladvöl, sbr. 1. mgr. 4. 

gr. lskl. Í eftirfarandi umfjöllun verður litið til meðferðar Reykjavíkurborgar á umsóknum um 

leikskólapláss. Leikskólaráð Reykjavíkurborgar hefur sett reglur um leikskólaþjónustu fyrir 

sveitarfélagið og í þeim er meðal annars að finna ákvæði um umsókn og innritun í leikskóla.307  

Í samræmi við fyrirmæli leikskólalaga um að leikskóli annist uppeldi, umönnun og 

menntun barna að ósk foreldra er í reglunum gert ráð fyrir að foreldrar sæki um leikskóladvöl 

fyrir börn sín. Það er algjörlega undir foreldrinu komið hvort barn þess fer á leikskóla enda 

nær skólaskylda ekki til leikskóla, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. 

Leikskólayfirvöldum er ekki heimilt á grundvelli leikskólalaga að grípa til einhvers konar 

aðgerða að eigin frumkvæði gegn vilja foreldra ólíkt því sem á við um barnaverndaryfirvöld. 

Ef hins vegar vaknaði grunur um að barn yrði að vera á leikskóla vegna óviðunandi aðstæðna 

heima fyrir væri mögulegt að tilkynna gruninn til barnaverndarnefndar á grundvelli 

barnaverndarlaga.  

Í leikskólalögum er ekki sérstaklega vikið að upphafi máls varðandi umsókn um 

leikskóladvöl. Slíkt mál er annars eðlis en barnaverndarmál meðal annars af þeirri ástæðu að 

það hefst að frumkvæði foreldra en ekki stjórnvalda. Þegar stjórnsýslumál hefst að frumkvæði 

stjórnvalda er áríðandi með hliðsjón af lögmætisreglunni að skýrt sé kveðið á um heimildir 

stjórnvalda til að hefja málið. Afstaða foreldris ræður hins vegar úrslitum um hvort mál 

varðandi umsókn um leikskóladvöl hefjist. Þar að auki stjórnast framvinda málsins alfarið af 

afstöðu foreldris þar sem það getur hvenær sem er dregið umsókn sína til baka. Foreldri hefur 

því mun meira að segja í slíku máli en barnaverndarmáli. 

                                                
307 Reglur Reykjavíkurborgar um leikskólaþjónustu, tóku gildi 1. nóvember 2009,  
 http://www.rvk.is  Stjórnkerfið  Svið og stofnanir Leikskólasvið Leikskólar borgarinnar  Innritun. 
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Í framhaldi af móttöku umsóknar hefst stjórnsýslumál um umsóknina og tekin er afstaða 

til þess hvort fallist skuli á umsókn foreldris eða ekki. Lyktir slíkra mála eru því strax í 

upphafi mun fyrirsjáanlegri en niðurstaða barnaverndarmáls. 

 

3.5.2 Heimilisofbeldismál 

Í málum sem lúta að rannsókn lögreglu á heimilisofbeldi eru, líkt og í barnaverndarmálum, til 

umfjöllunar viðkvæmir hagsmunir. Með heimilisofbeldi er átt við ofbeldi sem konur og karlar 

verða fyrir af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka í skjóli friðhelgi heimilisins, hvort sem 

um er að ræða hjón eða sambúðarfólk.308  

Eins og þegar hefur komið fram litast barnaverndarstarf mjög af þeirri togstreitu sem til 

staðar er á milli réttar foreldra til friðhelgi fjölskyldu og sjálfstæðs réttar barns til að hljóta 

fullnægjandi vernd og umönnun. Í skýrslu dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldis hjá 

lögreglu kemur fram að heimilisofbeldi sé afbrot sem tengist mjög einkalífi manna, enda oft 

um að ræða persónuleg málefni sem eigi sér stað innan „friðhelgi heimilisins“. Vegna þessa 

geti málin verið mjög erfið og vandasöm úrlausnar fyrir lögreglu.309 Að þessu leyti eru 

barnaverndarmál svipuð heimilisofbeldismálum. Í báðum málaflokkunum vegast á mikilvægir 

hagsmunir hlutaðeigandi aðila. Í fyrrnefndri skýrslu segir jafnframt að þeim sem hlut eigi að 

máli finnist lögreglan oft komin út fyrir yfirráðasvæði sitt og farin að hnýsast í einkamál 

þeirra. Þetta eigi einkum við í þeim tilvikum þar sem hvorki brotaþoli né gerandi kalli til 

lögreglu. Lögreglumenn séu því oft að vinna í umhverfi þar sem þeir eru óvelkomnir og hafi 

fá úrræði til að hjálpa hlutaðeigandi aðilum.310 Starfsmenn barnaverndarnefnda vinna oft á 

tíðum í sams konar umhverfi sem einkennist af óvild í garð þeirra þar sem foreldrar og aðrir 

hlutaðeigandi aðilar líta á nefndirnar sem einhvers konar barnaverndargrýlu, ef svo má að orði 

komast. Þeim er illa við afskipti nefndanna og vald þeirra.311 Þar að auki telja þeir eflaust að 

með afskiptum sínum séu nefndirnar að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við. 

Þegar kemur að mati lögreglu á því hvort hefja eigi rannsókn á hugsanlegu heimilisofbeldi 

virðist meira tillit tekið til afstöðu þolenda en þegar kemur að mati barnaverndarnefnda á því 

hvort hefja eigi afskipti af þeirra hálfu vegna gruns um að barn búi við óviðunandi aðstæður 

eða um áhættuhegðun barns. Virðing fyrir friðhelgi einkalífs tveggja fullorðinna, sjálfráða 

einstaklinga sem deila virðist vera meiri en virðing fyrir friðhelgi einkalífs og fjölskyldu þegar 

um afskipti af börnum er að ræða. Þetta má mögulega rekja til eldri hugsanaháttar sem 

                                                
308 Alþt. 1996–97, A-deild, bls. 3162 og Ársskýrsla samtaka um Kvennaathvarf 2008, bls. 5.  
309 Alþt. 1997–98, A-deild, 5691. 
310 Alþt. 1997–98, A-deild, 5691. 
311 Hrefna Friðriksdóttir: „Börn og réttarkerfið. Viðhorf og staða barna“, bls. 56. 
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endurspeglast í skriflegu svari Rannsóknarlögreglu ríkisins til Alþingis frá árinu 1991 þar sem 

kemur fram að vandamálin samfara heimilisofbeldi séu ekki refsiréttarlegs eðlis heldur öllu 

fremur félagslegs eðlis.312  

Í fyrrnefndri skýrslu dómsmálaráðherra segir að útkall, sem flokkist undir heimilisofbeldi, 

sé skráð í dagbók lögreglunnar og málið sé ekki rannsakað frekar nema það teljist alvarlegt. 

Ýmislegt bendi til þess að áverkar á þolanda og það hvort hann segist vilja kæra ráði miklu 

um framhaldið. Þá kemur fram að flest mál sem séu rannsökuð og skráð í málaskrá séu „lögð 

upp“, það er rannsókn þeirra sé hætt og þeim talið lokið.313  

Í skýrslunni segir ennfremur að samkvæmt upplýsingum frá lögreglumönnum falli 

þolendur frá kærum sínum í flestum tilfellum að liðnum einhverjum tíma. Slík mál fái ekki 

frekari framgang í réttarvörslukerfinu nema einstaka tilfelli og einkum alvarlegustu brotin. 

Ákvörðun sína um að falla frá kæru skýrðu þolendur með mismunandi hætti, til dæmis þannig 

að fjölskyldan hefði ákveðið að setja niður deilur eða að kærði kynni að ganga fram af meiri 

hörku ef kærumál héldi áfram. Þá var haft eftir lögreglumönnunum að við þessar 

kringumstæður og með vísan til undanþágu frá vitnaskyldu, sbr. þágildandi 52. gr. laga um 

meðferð opinberra mála nr. 90/1991, væri fáum réttarúrræðum til að dreifa og lítið annað fyrir 

lögregluna að gera en að bjóða fram aðstoð sína.314 Ef þolandi heimilisofbeldis dregur kæru 

sína til baka er sennilegt að stoðunum sé kippt undan rannsókn lögreglu þar sem viðkomandi 

er aðalvitni um það sem fram fór auk þess sem viðkomandi fellur líklega undir undanþágu frá 

vitnaskyldu. Það er því alfarið undir þolanda komið hvort heimilisofbeldismálinu verði fylgt 

eftir eða ekki. Að þessu leyti greinast slík mál frá barnaverndarmálum því vinnsla 

barnaverndarmála er óháð vilja hlutaðeigandi aðila eins og ítrekað hefur komið fram.  

 

Af þessum tveimur dæmum ætti að vera ljóst hve sérstök barnaverndarmál eru með tilliti 

til sjálfsákvörðunarréttar og afstöðu aðila. Sjálfsákvörðunarréttur foreldra og eftir atvikum 

barns er látinn lúta í lægra haldi fyrir því sem talið er barni fyrir bestu. Afstaða og vilji 

foreldra hefur afar lítið að segja í barnaverndarmálum en því er öfugt farið í 

heimilisofbeldismálum sem þó eru alls ekki ósvipuð barnaverndarmálum að því er varðar 

umfjöllunarefni.  

                                                
312 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 2138.  
313 Alþt. 1997–98, A-deild, 5693. 
314 Alþt. 1997–98, A-deild, 5695. Sambærilegt ákvæði um undanþágu frá vitnaskyldu er að finna í 117. gr. laga 

um meðferð sakamála nr. 88/2008. 
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4 Lokaorð 

Í ritgerðinni var leitast við að gera upphafi barnaverndarmáls skil ásamt því að velta upp 

hinum ýmsu álitaefnum sem umfjöllunarefninu tengjast. Ítrekað var minnst á sérstöðu 

barnaverndarmála og þau mikilvægu sjónarmið sem leikast á í barnavernd, það er sjónarmið 

um rétt foreldra til fjölskyldulífs og sjónarmið um sjálfstæðan rétt barns til verndar og 

umönnunar. Í inngangi var lögð áhersla á mikilvægi þess að skýrt væri kveðið á um það í 

lögum hvenær barnaverndaryfirvöldum væri skylt að grípa inn í líf barns; hvaða skilyrðum 

slíkt inngrip þyrfti að fullnægja; hvernig ætti að taka ákvörðun um að hefja afskipti af barni; 

hvers eðlis slík ákvörðun væri og; hver réttarstaða aðila væri.  

Vikið var að þeirri þróun sem orðið hefur á lagaákvæðum er lúta að upphafi barnaverndar-

máls og varpað var ljósi á að sífellt meiri áhersla er lögð á skýrleika slíkra ákvæða, bæði hvað 

varðar lýsingar á þeim aðstæðum sem réttlæta afskipti barnaverndaryfirvalda og formlegt 

upphaf barnaverndarmála.  

Gerð var grein fyrir aðdraganda formlegs upphafs barnaverndarmáls og farið var yfir ýmis 

atriði í tengslum við tilkynningarskyldu almennings, fagaðila og lögreglu. Bent var á að 

hugsanlega væri tilkynningarskylda lögreglu eins og hún er afmörkuð í barnaverndarlögum of 

víðtæk en að samkvæmt frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum stæði til 

þrengja hana töluvert. Jafnframt var vikið að því að lýsingar á aðstæðum barns sem skylt er að 

tilkynna væru ekki ýkja skýrar í barnaverndarlögum en að lögin væru sennilega ekki þess 

megnug að tæma það fyllilega. Ennfremur væru til staðar ýmis annars konar „tæki“ sem veittu 

tilkynnendum leiðbeiningar í þeim efnum. Þá var fjallað um hina miklu fjölgun sem orðið 

hefur á tilkynningum til barnaverndarnefnda og fjallað um mögulegar skýringar á því. 

Fjallað var um hið formlega upphaf barnaverndarmáls, það er ákvörðun um að hefja 

könnun máls, og álitaefnum því tengdu. Í því samhengi var bent á að skilyrði fyrir afskiptum 

barnaverndarnefnda væru heldur óskýr, bæði hvað varðaði lýsingar á aðstæðum og skilyrðið 

um rökstuddan grun. Lögð var áhersla á að hvers kyns athafnir af hálfu barnaverndarnefnda 

áður en ákvörðun um að hefja könnun máls væri tekin yrðu að taka mið af því að foreldrar 

vissu ekki af fyrirliggjandi tilkynningu og að barnaverndarmál væri í uppsiglingu. Jafnframt 

var gerð athugasemd við að „málsmeðferð“ á þessu stigi máls miðaðist alfarið við foreldra og 

ekki virtist gert ráð fyrir aðkomu barns að henni.  

Þeirri spurningu velt upp hvort ákvörðun um að hefja könnun máls gæti talist 

stjórnvaldsákvörðun með tilheyrandi réttaráhrifum. Talið var að svo væri ekki en brýnt væri 

að tilteknum óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar væri fylgt við töku 
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ákvörðunarinnar. Í umfjöllun um skyldu til að gæta jafnræðis var vikið að þeim mun sem er á 

hlutfalli kannaðra mála á milli einstakra barnaverndarnefnda og gerð grein fyrir hugsanlegum 

skýringum á honum. Því var jafnframt velt upp hvort réttlætanlegt væri að foreldrar nytu ekki 

andmælaréttar á þessu stigi. Bent var á leiðir sem hægt væri að fara í þeim tilgangi að leyfa 

foreldrum að koma sjónarmiðum sínum á framfæri en færð voru rök fyrir því að þær væru 

ekki vænlegar til vinnings.  

Loks var til samanburðar fjallað um upphafa annars konar stjórnsýslumála og leiddi sá 

samanburður í ljós þá sérstöðu sem barnaverndarmál hafa innan stjórnsýslunnar, ekki síst 

hvað varðar upphaf þeirra. 
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