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1 Inngangur 

Opinbert eftirlit með stjórnsýslu á Íslandi hefur mjög verið til umræðu síðustu misserin, 

meðal annars í kjölfar hruns íslenska bankakerfisins í október 2008. Talið hefur verið að 

skortur á eftirliti með framkvæmd laga og reglna á fjármálamarkaði hafi verið meðal orsaka 

þess að hrun bankanna átti sér stað.
1
 Opinbert eftirlit barnaverndaryfirvalda með 

barnaverndarmálum hefur og sætt mikilli gagnrýni eftir að upp komst um slæma meðferð 

barna á vist- og meðferðarheimilum ríkisins, einkum á Breiðavík á árunum 1952-1979. Við 

rannsókn sem unnin var af nefnd sem skipuð var af forsætisráðherra samkvæmt heimild í 

lögum nr. 26/2007 til að kanna starfsemi vistheimilisins á Breiðavík, (vistheimilanefnd) kom í 

ljós að opinbert eftirlit með starfsemi heimilisins hafði verið verulega ábótavant.
2
  

Í ritgerð þessari er markmiðið að rýna ofan í eftirlit velferðarráðuneytisins með 

Barnaverndarstofu sem kveðið er á um í 4. mgr. 5. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

(skammstöfuð bvl.). Ætlunin er að rannsaka hvernig eftirlit ráðuneytis er rækt og hvort það sé 

gert í samræmi við lög. Í fyrstu er fjallað almennt um eftirlit og hvernig eftirliti í 

stjórnsýslunni er háttað auk þess sem sérstaklega er fjallað um réttarstöðu sjálfstæðra 

stjórnvalda og eftirlit með þeim. Byggist sá kafli fyrst og fremst á skýrslu nefndar sem 

forsætisráðherra skipaði samkvæmt ályktun Alþingis frá 2. júní 1998 til að gera úttekt á 

starfsskilyrðum stjórnvalda, eftirliti með starfsemi þeirra og viðurlögum við réttarbrotum í 

stjórnsýslu.
3
 Að því búnu er rakin stuttlega saga eftirlits ráðuneyta með barnaverndarmálum. 

Því næst er fjallað um eftirlitsheimildir velferðarráðuneytisins með Barnaverndarstofu, rakið 

hvað í þeim felst og á hvaða lagagrundvelli þær eru reistar. Þessu næst  verða rakin þrjú mál 

sem komið hafa til afgreiðslu hjá ráðuneytinu og Barnaverndarstofu er varða lok 

þjónustusamninga um rekstur meðferðarheimila, og gerð tilraun til að leggja mat á það hvort 

afgreiðsla mála hafi verið fullnægjandi og í samræmi við eftirlitsheimildir og góða 

                                                 
1 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2. kafli 
2 Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, bls. 123-

139 
3 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 5 
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stjórnsýsluhætti. Að endingu verður gerð grein fyrir ákvæðum frumvarps til breytinga á bvl. 

sem lagt hefur verið fram á Alþingi, sem þýðingu hafa fyrir efni ritgerðar þessarar. 

 Í eftirfarandi umfjöllun er ýmist rætt um eitt og sama ráðuneytið, sem velferðarráðuneytið, 

félags- og tryggingamálaráðuneytið, félagsmálaráðuneytið eða einungis ráðuneytið, þar sem 

ráðuneytið hefur verið nefnt þessum nöfnum á mismunandi tímabilum. Því er stuðst við það 

heiti ráðuneytisins sem hverju sinni hefur komið fram í lögum.
4
 

Til skýringar skal tekið fram í upphafi að skv. 2. mgr. 3. gr. bvl. er með 

barnaverndaryfirvöldum, átt við velferðarráðuneytið, Barnaverndarstofu, kærunefnd 

barnaverndarmála og barnaverndarnefndir. Í gildistíð eldri laga voru starfræktar stofnanir sem 

nú hafa verið lagðar niður, s.s. Barnaverndarráð og Unglingaheimili ríkisins og töldust þær til 

barnaverndaryfirvalda á sínum tíma.  

Við öflun gagna naut höfundur meðal annarra aðstoðar Þorgerðar Benediktsdóttur, 

lögfræðings hjá velferðarráðuneytinu og er henni þakkað fyrir hjálpina. 

2 Almennt um eftirlit í stjórnsýslunni og eftirlit með sjálfstæðum 

stjórnvöldum 

Samkvæmt 14. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 (skammst. stjskr.), bera 

ráðherrar ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Ákvæðið byggist meðal annars á þeirri 

forsendu að ráðherrar fari með yfirstjórn þeirra stjórnarmálefna sem undir þá heyra. Í 

framkvæmd hefur þó löggjafanum verið talið heimilt að ákveða með lögum að tiltekin 

starfsemi skuli vera sjálfstæð og þar með undanskilin yfirstjórn ráðherra sem annars mundi 

undir hana heyra.
5
 

 Það er undirstöðuregla í íslenskri stjórnskipun að stjórnvöld eru bundin af lögum.
6
 Í 

þessari reglu, sem almennt er nefnd lögmætisreglan, felst að ákvarðanir stjórnvalda verða 

annars vegar að eiga sér stoð í lögum og hins vegar mega þær ekki vera í andstöðu við lög.
7
 

Eftirlit með stjórnsýslunni er almennt innbyggt í sjálft stjórnsýslukerfið.
8
 Ákveðnar 

stjórnunarheimildir felast í stjórnsýslusambandi því sem er á milli ráðherra og lægra settra 

stjórnvalda. Stjórnsýsla ríkisins er stigskipt þannig að æðri stjórnvöld hafa yfirstjórn og eftirlit 

með þeim stjórnvöldum sem lægra eru sett. Því hvílir á ráðherra ákveðin eftirlitsskylda með 

                                                 
4 Að auki skal greint frá því að í núgildandi barnaverndarlögum er heiti Barnaverndarstofu ritað með stórum 

bókstaf (B), en í eldri lögum var það ritað með litlum bókstaf (b). Í ritgerð þessari er stuðst við hina nýju 

framkvæmd og nafn Barnaverndarstofu ritað með stórum bókstaf 
5 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 86 
6 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17                                                    
7 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18 
8 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79.  
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lægra settum stjórnvöldum, sbr. 9. gr. laga um stjórnarráð Íslands nr. 73/1969. Þessi 

eftirlitsskylda er nefnd almenn eftirlitsskylda. Í lögum er ráðherra stundum falið að fara með 

sérstakar eftirlitsskyldur umfram það sem leiðir af þessu stjórnsýslusambandi og ræðst þá 

inntak þessara heimilda af túlkun viðkomandi laga.
9
 Á það reynir m.a. þegar stjórnvaldi er 

ætlað að starfa sjálfstætt því eins og áður sagði þá er stjórnvald með því undanskilið yfirstjórn 

ráðherra. Svo er ástatt um Barnaverndarstofu sem er til skoðunar hér, en skv. 1. mgr. 7. gr. 

bvl. er hún sjálfstæð stofnun sem heyrir undir velferðarráðherra.  

Sjálfstæðum stjórnvöldum er með lögum skipað til hliðar við þau stjórnvöld sem heyra 

undir yfirstjórnunarheimildir ráðherra og fara þau gjarnan með málefni á starfssviði hans. 

Getur ráðherra almennt ekki gefið þeim bindandi fyrirmæli um framkvæmd stjórnsýslu nema 

hann hafi til þess sérstaka lagaheimild.
10

 Ef lög mæla aðeins fyrir um eftirlit án eftirfarandi 

úrræða eru heimildir og skyldur hlutaðeigandi eftirlitsaðila takmarkaðar við að fylgjast með 

störfum hins sjálfstæða stjórnvalds og krefjast í því skyni upplýsinga. Eina úrræðið sem 

eftirlitsaðilanum gefst kostur á í slíkum tilvikum er að láta í ljós (óbindandi) álit sitt við hið 

sjálfstæða stjórnvald telji hann að hin eftirlitsskylda starfsemi sé ekki starfrækt í samræmi við 

lög.
11

 Standi til þess heimild í lögum kann ráðherra þó að vera fært að beita ýmsum úrræðum 

sem honum eru fengin. Dæmi um það er að hann kann að hafa heimild til þess að skipa 

forstöðumann stofnunar,
12

 en velferðarráðherra er einmitt fengin sú heimild í lokamálslið 1. 

mgr. 7. gr. bvl. að skipa forstjóra Barnaverndarstofu. Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. laga nr. 

70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (skammst. stml.) eru forstöðumenn 

stofnana skipaðir með því að ráðherra setur þeim erindisbréf.
 
Ráðherra getur jafnframt 

ákveðið að framlengja ekki skipunartíma forstöðumanns sem er að jafnaði 5 ár sbr. 1. mgr. 

23. gr. laganna, heldur getur hann ákveðið að auglýsa embættið laust til umsóknar, eins og 

fram kemur í 2. mgr. 23. gr. Að auki eru heimildir til handa ráðherra í VI. kafla sömu laga til 

að veita forstöðumanni lausn frá embætti af ýmsum ástæðum sem þar eru upp taldar. 

Önnur eftirlitstæki sem ráðherra kann að vera fengin með lögum, geta verið með ýmsu 

móti. Má nefna heimild til að setja stjórnvaldi reglugerð, heimild til að krefja stjórnvald um 

upplýsingar, m.a. með skilum á ársskýrslum, hann staðfesti reglur settar af stjórnvaldinu eða 

                                                 
9 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79 og bls. 84 
10 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 84 
11 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 84 
12 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 89 
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fjárhagsáætlanir unnar af því og hann kann að hafa úrskurðarvald um einstök mál eða 

einstakar ákvarðanir stjórnvaldsins á grundvelli kæruheimilda eða kvartana.
13

   

Ekki virðist almenn skilgreining hafa verið mótuð um eftirlit í stjórnsýslunni, en af 

ofangreindri umfjöllun má ráða að lögbundið eftirlit stjórnvalda felist að meginstefnu til í því 

að fylgjast með því að eftirlitsskyldir aðilar fari að lögum í störfum sínum
14

 og brjóti ekki 

gegn þeim. Með eftirlitsheimildum virðist átt við þau tæki eða úrræði sem stjórnvaldi eru 

fengin með lögum til að rækja eftirlit sitt og til að halda að eftirlitsskyldum aðilum að haga 

starfsemi sinni í samræmi við lagaskyldur.
15

 

3 Sögulegt ágrip um eftirlit ráðuneyta barnaverndarmála 

Fyrstu heildstæðu lögin sem sett voru á Íslandi um barnavernd voru lög nr. 43/1932 um 

barnavernd. Fyrir gildistöku þeirra var víða í löggjöf að finna dreifð ákvæði sem vörðuðu 

hagsmuni barna á einn eða annan hátt og heimildir hins opinbera til „eftirlits og afskipta af 

börnum ef talið var að heimilislíf væri siðspillandi, börn vanrækt eða þau sættu illri 

meðferð.“
16

 Með lögum þessum var í fyrsta sinn öll meðferð barnaverndarmála sett í hendur 

stjórnvalda sem höfðu að aðalstarfi að sinna barnavernd.
17

 

Næstu heildarlög sem sett voru og leystu af hólmi lög nr. 43/1932 með síðari breytingum, 

voru lög nr. 29/1947 um vernd barna og ungmenna. Í þeim lögum var fyrst kveðið á um 

yfirstjórn ráðuneytis, þá menntamálaráðuneytis, yfir barnaverndarmálum.
18

 Með þeim lögum 

var Barnaverndarráð sett á stofn.
19

 Í lögum nr. 53/1966 um vernd barna og ungmenna sem 

leystu lög nr. 29/1947 af hólmi, sagði í lokamálslið 1. mgr. 2. gr. að menntamálaráðuneytið 

hefði með höndum yfirstjórn barnaverndarmála. Ekkert sagði um eftirlit ráðuneytisins, en eins 

og áður hefur verið fjallað um felst í yfirstjórnunarheimildum ráðuneytis, skylda til að hafa 

eftirlit með lægra settum stjórnvöldum. Í fyrri málslið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 53/1966 kom 

fram að starf til verndar börnum og ungmennum ræktu barnaverndarnefndir og 

Barnaverndarráð. Í V. kafla þeirra laga var Barnaverndarráði falið almennt eftirlitshlutverk 

með barnaverndarstarfi í landinu. Í 51. gr. sagði að hlutverk Barnaverndarráðs væri að hafa 

yfirumsjón starfa allra barnaverndarnefnda á landinu og fara með úrskurðarvald 

barnaverndarmála. Skyldi það veita barnaverndarnefndum hvers konar leiðbeiningar um starfa 

                                                 
13 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 88-89 
14 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79 
15 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79-110 
16 Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, bls. 45 
17 Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, bls. 45  
18 Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, bls.49 
19 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1796 
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þeirra, skilning á lagaákvæðum er þær vörðuðu og svo framvegis. Samkvæmt 52. gr. sömu 

laga var Barnaverndarráði veitt heimild til að krefja barnaverndarnefnd skýrslna ef ráðið taldi 

hana ekki rækja störf sín í samræmi við lög  og gat haldið að henni að rækja skyldu sína. 

Barnaverndarráði var heimilt skv. 53. gr. laganna að taka mál í umdæmi barnaverndarnefndar 

til meðferðar og leggja fyrir hana að framkvæma sérstakar ráðstafanir í því. Barnaverndarráði 

var falið að heimta ársskýrslur frá barnaverndarnefndum í 54. gr. og átti samkvæmt því 

ákvæði að gefa út útdrátt úr þeim ásamt skýrslu um eigin störf ekki sjaldnar en annað hvert ár. 

Var ráðherra veitt heimild í lokamálslið 54. gr. til að beita dagsektum 50-100 kr. á dag, ef 

barnaverndarnefnd vanrækti að standa skil á fyrirskipuðum skýrslum. Í 55. gr. sagði að 

Barnaverndarráð hefði yfirumsjón allra barnaheimila og uppeldisstofnana á landinu sem og 

beint eftirlit með þeim. Sagði í 2. mgr. 55. gr. að tálmanir gegn framkvæmd eftirlits varðaði 

refsingu að lögum.  

 Með lögum nr. 58/1992 um vernd barna og ungmenna, sem leystu lög nr. 53/1966 af 

hólmi, var yfirstjórn barnaverndarmála færð til félagsmálaráðuneytis.
20

 Var jafnframt gerð sú 

breyting að hið almenna eftirlitshlutverk var flutt frá Barnaverndarráði í hendur 

félagsmálaráðuneytisins. Ráðuneytinu voru fengnar samskonar eftirlitsheimildir og 

Barnaverndarráð hafði áður haft í lögum nr. 53/1966, en skv. 2. mgr. 3. gr. laganna skyldi það 

hafa eftirlit með störfum allra barnaverndarnefnda á landinu, heimta frá þeim ársskýrslur og 

gefa árlega út skýrslu um starfsemi barnaverndaryfirvalda. Ráðuneytinu var veitt sérstök 

heimild í sama ákvæði til að halda að barnaverndarnefnum að rækja skyldu sína og gat 

ráðuneytið gefið tilteknar skipanir um hvernig með mál skyldi fara ef því þótti ástæða til. 

Ráðuneytinu var falið í 4. mgr. 3. gr. að sjá til þess að settar yrðu á fót stofnanir sem nánar var 

kveðið á um í 51. gr. laganna, nánar tiltekið hvers konar vistheimili eða meðferðarheimili 

fyrir börn og unglinga og skyldi ráðuneytið hafa eftirlit og umsjón með stofnunum þar sem 

börn væru vistuð á vegum barnaverndarnefnda. Ráðuneytið hafði samkvæmt ákvæðinu 

yfirumsjón með vistun barna og ungmenna utan foreldrahúsa en á grundvelli samnings sem 

ríkið og Reykjavíkurborg gerðu árið 1970 starfaði Unglingaheimili ríkisins að rekstri 

meðferðarheimila.
21

 Einnig skyldi ráðuneytið annast fræðslustarfsemi fyrir þá sem störfuðu að 

barnaverndarmálum skv. 51. gr. Hlutverk Barnaverndarráðs eftir gildistöku laga nr. 58/1992 

var einungis fólgið í úrskurðarvaldi í þeim málum sem skotið var  til þess, sbr. 10. gr. 

laganna. 

                                                 
20 Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, bls.49 
21 Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979, bls. 35 
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 Með lögum nr. 22/1995 sem breyttu lögum nr. 58/1992, var Barnaverndarstofa sett á 

stofn. Í almennum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 22/1995 er rakin 

forsaga þess, en þar segir að samkvæmt úttekt Hagsýslu ríkisins á heildarskipan 

barnaverndarmála sem gerð var að beiðni félagsmálaráðuneytisins á árinu 1993, hafi 

stjórnsýslu málaflokksins verið verulega ábótavant og brýn þörf hafi verið á endurskoðun á 

skipulagi barnaverndarmála. Skortur þótti á sveigjanleika og samhæfingu þeirra aðila sem að 

þessum málum komu, skortur var sagður vera á gæðamati og eftirliti með árangri þeirra 

stofnana sem ríkið rak eða styrkti á grundvelli laga nr. 58/1992. Verkaskipting ráðuneytis og 

undirstofnana var talin samrýmast illa stjórnsýsluvenjum og var aðstoð og eftirliti með 

barnaverndarstarfi sveitarfélaga talið vera ábótavant,
22

 en skv. 6. gr. laga nr. 58/1992 voru 

barnaverndarnefndir starfræktar á vegum sveitarfélaga. Við setningu breytingarlaganna var 

Unglingaheimili ríkisins lagt niður og í stað þess komu tvær stofnanir, önnur þeirra var 

Barnaverndarstofa eins og áður segir og hin móttöku- og meðferðarstöð fyrir unglinga.
23

 

Barnaverndarstofu var ætlað það hlutverk að annast daglega stjórn barnaverndarmála ríkisins 

og skyldi hún annast stjórnsýsluverkefni á þessu sviði í stað félagsmálaráðuneytisins og 

Unglingaheimilis ríkisins, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 22/1995. Félagsmálaráðuneytinu var 

áfram ætlað að hafa yfirstjórn barnaverndarmála á sinni ábyrgð ásamt því að annast 

stefnumótun í málaflokknum, sbr. 1. málsl. 3. gr. laga nr. 58/1992, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

22/1995. Ekki var kveðið á um eftirlit félagsmálaráðuneytis með Barnaverndarstofu en því 

var ætlað að kveða nánar á um starfsemi Barnaverndarstofu í reglugerð. Í 1. mgr. 3. gr. laga 

nr. 58/1992, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 22/1995, var Barnaverndarstofa sérstök stofnun sem 

skyldi vinna að samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs. Átti hún samkvæmt ákvæðinu að 

annast daglega stjórn barnaverndarmála. Meginhlutverk hennar var talið upp í átta stafliðum 

ákvæðisins. Barnaverndarstofu var ætlað að vera undirstofnun ráðuneytisins og hafði það því 

með höndum almennt eftirlit með stofunni. Ákvörðunum Barnaverndarstofu var hægt að 

skjóta til ráðuneytisins sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1992, sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 22/1995. 

Var henni og gert að gefa árlega út skýrslu um starfsemi sína sbr. 4. mgr. 3. gr. laga nr. 

58/1992, sbr. 4. mgr. 2. gr. laga 22/1995.  

 Núgildandi barnaverndarlög nr. 80/2002 tóku gildi 1. júní 2002. Þau leystu af hólmi lög 

nr. 58/1992 með síðari breytingum.  

                                                 
22 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 1532 
23 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1797 
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4 Lögbundin eftirlitsskylda velferðarráðuneytisins með Barnaverndarstofu  

Í 1. mgr. 7. gr. bvl. segir að Barnaverndarstofa sé sjálfstæð stofnun sem heyri undir yfirstjórn 

ráðherra. Í frumvarpi því sem varð að bvl. sagði í 1. mgr. 7. gr. að Barnaverndarstofa væri 

sérstök stofnun sem heyrði undir yfirstjórn félagsmálaráðherra. Í meðförum frumvarpsins á 

Alþingi var orðalagi þessu breytt þannig að kveðið var á um Barnaverndarstofu sem 

sjálfstæða stofnun, eins og nú segir í 1. mgr. 7. gr. laganna. Var breytingin gerð eftir tillögu 

frá félagsmálanefnd Alþingis
24

 án nokkurra skýringa. Þannig er hvergi um það fjallað hvaða 

þýðingu það hafi að stofnuninni er ætlað að vera sjálfstæð en ekki sérstök, eins og fyrst var 

ráð fyrir gert, en eins og fjallað var um í 2. kafla ritgerðar þessarar hefur það töluverða 

þýðingu, með tilliti til stjórnunar- og eftirlitsheimilda ráðuneytis gagnvart stjórnvaldi ef það er 

gert sjálfstætt. Skort á skýringum Alþingis um þessa framkvæmd má telja gagnrýniverðan.  

Eins og lýst er í 2. kafla er ráðherra almennt ekki heimilt að hafa eftirlit með sjálfstæðum 

stjórnvöldum nema annað sé ákveðið í lögum, en í 4. mgr. 5. gr. bvl. var velferðarráðherra 

fengin slík heimild. Þar segir: „Ráðuneytið skal hafa eftirlit með starfi Barnaverndarstofu. Það 

getur krafist upplýsinga um einstök mál á grundvelli kvartana eða annarra upplýsinga“.  

Upphaflega var ekki að finna ákvæði um eftirlit ráðuneytis með Barnaverndarstofu í 

frumvarpi því sem varð að núgildandi barnaverndarlögum. Ákvæðinu var bætt inn við 

meðferð málsins á Alþingi, eftir breytingartillögu félagsmálanefndar. Í nefndarálitinu segir: 

„Þá er áréttað að félagsmálaráðuneyti skuli hafa eftirlit með starfi Barnaverndarstofu ... “.
25

 

Það vekur athygli að ritað skuli vera að áréttað sé að ráðuneytið skuli hafa eftirlit með 

Barnaverndarstofu. Þessi breyting félagsmálanefndar er gerð án frekari skýringa. Hér skortir á 

að gerð sé grein fyrir hvað átt er við með þessari fullyrðingu nefndarinnar. Með hliðsjón af 

umfjöllun 2. kafla ritgerðarinnar má þó álykta sem svo að verið sé að taka af allan vafa um að 

ráðuneytið skuli hafa eftirlit með Barnaverndarstofu eftir sem áður þó hún sé ekki lengur 

undirstofnun ráðuneytisins, og jafnframt má telja að þessi orðnotkun staðfesti að 

eftirlitsskylda ráðuneytis með Barnaverndarstofu hafi verið til staðar í gildistíð laga nr. 

58/1992, sbr. lög nr. 22/1995, þó ekki hafi verið þar lagaákvæði þess efnis. 

Eftirlit ráðuneytis með Barnaverndarstofu hlýtur eðli máls samkvæmt að beinast að 

störfum hennar og því hvort þeim sé sinnt og því verður  nú rakið hvaða hlutverki 

Barnaverndarstofa gegnir og hvaða verkefni hún hefur með höndum.  

                                                 
24 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 5527 
25 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1197 
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4.1 Hlutverk Barnaverndarstofu og verkefni sem hún ber ábyrgð á 

Barnaverndarstofa annast stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til skv. 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. 

bvl., en gildissvið laganna er afmarkað í fyrstu ákvæðum þeirra. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. er 

markmið laganna að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna 

heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skuli við að ná markmiðum 

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

einstökum börnum þegar það á við. Í 2. mgr. 2. gr. segir að lögin taki til allra barna sem eru á 

yfirráðasvæði íslenska ríkisins.  

Í 4. gr. laganna eru meginreglur barnaverndarstarfs tíundaðar en í 1. mgr. segir að í 

barnaverndarstarfi skuli beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að séu barni fyrir bestu. Segir 

svo að hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. Í 

athugasemdum með 1. mgr. 4. gr. frumvarps þess sem varð að bvl. segir: „Reglan kemur m.a. 

fram í 1. tölul. 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þar er tekið fram að 

það sem er börnum fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum 

hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir taka ákvarðanir 

sem þau varða.”
26

 Hér skal einnig minnast á að í 5. mgr. 4. gr. laganna kemur fram sú 

meginregla að barnaverndaryfirvöld skulu í störfum sínum leitast við að hafa góða samvinnu 

sín á milli og við aðrar stofnanir sem fjalla um málefni barna.  

 Í 7. gr. bvl. eru rakin þau verkefni sem hvíla á ábyrgð Barnaverndarstofu. Samkvæmt 2. 

mgr. hennar skal Barnaverndarstofa vinna að samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs í 

landinu og vera ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í málaflokknum. Hún skuli hlutast til 

um að fram fari þróunar- og rannsóknarstarf á sviði barnaverndar. Þá skal Barnaverndarstofa 

skv. 3. mgr. hafa með höndum leiðbeiningar um túlkun og framkvæmd barnaverndarlaga og 

fræðslu og ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndir í landinu. Enn fremur hefur Barnaverndarstofa 

eftirlit með barnaverndarnefndum skv. 3. mgr. en nánar er um það fjallað í 8. gr. laganna. 

Samkvæmt 4. mgr. 7. gr. annast Barnaverndarstofa leyfisveitingar til fósturforeldra, tekur 

ákvarðanir og veitir barnaverndarnefndum liðsinni í fósturmálum skv. XII. kafla laganna.  

 Í 5. mgr. 7. gr. er Barnaverndarstofu falin yfirstjórn heimila og stofnana sem ríkinu ber að 

sjá til að séu tiltæk skv. XIII. kafla laganna og skal hún hlutast til um að slík heimili og 

stofnanir verði sett á fót. Í 79. gr. sem er að finna í nefndum XIII. kafla, er fjallað um heimili 

og stofnanir sem ríkið skal sjá um að séu tiltæk. Í 1. mgr. ákvæðisins segir að ráðuneytið beri 

ábyrgð á að tiltæk séu heimili og stofnanir til að:  

                                                 
26 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1811 
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a. veita börnum móttöku í bráðatilvikum til að tryggja öryggi þeirra vegna meintra afbrota eða 

alvarlegra hegðunarerfiðleika,  

b. greina vanda barna sem talin eru þurfa sérhæfða meðferð og  

c. veita börnum sérhæfða meðferð vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, vímuefnaneyslu og 

meintra afbrota. 

 

Í 2. mgr. 79. gr. er kveðið á um að Barnaverndarstofa, í umboði ráðuneytisins, annist 

uppbyggingu og rekstur heimila og stofnana skv. 1. mgr., en stofunni er þó heimilað að fela 

öðrum rekstur þessara heimila á grundvelli þjónustusamnings. Þá er áréttað að heimilin lúti 

yfirstjórn Barnaverndarstofu og að stofan hafi faglegt og fjárhagslegt eftirlit með starfsemi 

þeirra og hún geti mælt fyrir um tiltekna sérhæfingu þeirra. Samkvæmt lokamálslið 2. mgr. 

veitir Barnaverndarstofa þeim sem reka heimili og stofnanir fræðslu, leiðbeiningar og 

almennan faglegan stuðning.  

Í 2. málsl. 2. mgr. 7. gr. bvl. kemur fram að stofan hafi yfirumsjón með vistun barna á 

þessum heimilum og stofnunum og í lokamálslið sömu greinar kemur fram að hún annist enn 

fremur leyfisveitingar skv. XIII. og XIV. kafla laganna, sbr. 2. mgr. 83. gr. og 4. mgr. 84. gr.  

Í XIV. kafla er fjallað um heimili og önnur úrræði sem eru á ábyrgð sveitarfélaganna og 

barnaverndarnefndir, sem starfa á þeirra vegum sbr. 1. mgr. 10. gr., skulu hafa tiltæk, sbr. 84. 

gr.  

 Í samræmi við hlutverk Barnaverndarstofu skv. 2. mgr. 7. gr. getur hún á grundvelli 6. 

mgr. sömu greinar rekið sérstakar þjónustumiðstöðvar í því skyni að treysta þverfaglegt 

samstarf, eflingu og samhæfingu stofnana við meðferð mála á sviði barnaverndar. Í 

athugasemdum við 6. mgr. 7. gr. frumvarps þess sem varð að bvl. segir:  

 

Ákvæði þetta, að því er varðar beint þjónustuhlutverk Barnaverndarstofu, er nýmæli. Með því er 

átt við að ef Barnaverndarstofa metur það æskilegt þá geti stofan boðið sértæka þjónustu, fyrst 

og fremst sérhæfð úrræði, sem barnaverndarnefndum ber að öðru jöfnu að hafa tiltæk. Kemur 

þetta helst til álita þegar þörf er sérhæfingar, svo sem við meðferð utan stofnunar í málum vegna 

kynferðisbrota bæði fyrir þolendur og gerendur, og annars konar meðferð utan stofnunar vegna 

afmarkaðra vandamála, t.d. vímuefnanotkunar eða hegðunarerfiðleika. Einnig gerir þetta 

Barnaverndarstofu kleift að þróa nýjungar í meðferð fyrir börn utan stofnana, en sífellt meiri 

áhersla er lögð á slíkt í nágrannalöndum okkar. Barnaverndarstofa hefur unnið að slíkum 

verkefnum. ... Eitt af mikilvægustu verkefnum Barnaverndarstofu af þessu tagi hingað til er 

Barnahús. ... Nefndin telur æskilegt að renna styrkari stoðum undir möguleika 

Barnaverndarstofu á því að koma þjónustu af þessu tagi á laggirnar. Á því er tillagan í 6. mgr. 

byggð.”27  

 

                                                 
27 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1816 
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Barnahús hóf starfsemi sína í nóvember 1998 en rekstur þess er á vegum 

Barnaverndarstofu.
28

 

„Barnahús sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri áreitni eða 

ofbeldi. Barnaverndarnefndir bera ábyrgð á vinnslu slíkra mála og geta óskað eftir þjónustu 

Barnahúss.”
29

 

 Að endingu er rétt að geta þess að skv. 1. mgr. 49. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður 

ríkisins bera forstöðumenn ríkisaðila, þ.e. stjórnvalda, ábyrgð á því að fjárhagsráðstafanir 

þeirra séu í samræmi við heimildir. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar varða brot á ákvæðum 

þeirra laga skyldur opinberra starfsmanna samkvæmt stml. Samkvæmt 42. gr. stjskr. skal fyrir 

hvert reglulegt Alþingi, þegar er það er saman komið, leggja frumvarp til fjárlaga fyrir það 

fjárhagsár, sem í hönd fer, og skal í frumvarpinu fólgin greinargerð um tekjur ríkisins og 

gjöld. Þá segir að lokum í 41. gr. stjskr. að ekkert gjald megi greiða af hendi, nema heimild sé 

til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum.  

4.2 Tæki ráðuneytis til að hafa eftirlit með Barnaverndarstofu 

Í bvl. er að finna ýmis ákvæði sem fjalla á einn eða annan hátt um tæki sem nýtast 

ráðuneytinu til að rækja eftirlitsskyldu sína. Er þar fyrst að nefna að í síðari málslið 4. mgr. 5. 

gr. segir að ráðuneytið geti krafið Barnaverndarstofu um upplýsingar um einstök mál á 

grundvelli kvartana eða annarra upplýsinga. Til að afmarka hvert valdssvið ráðuneytisins er á 

grundvelli þessa ákvæðis, þarf að skoða hvaða ákvarðanir Barnaverndarstofu eru kæranlegar 

og þá með hvaða hætti. Verður það gert í köflum 4.2.1 og 4.2.2. Í framhaldi þess verður farið 

yfir önnur eftirlitstæki ráðuneytis, þ.e. heimild til að setja reglugerð um starfsemi 

Barnaverndarstofu í kafla 4.2.3, skyldu Barnaverndarstofu til að skila ársskýrslu í kafla 4.2.4 

og að lokum ákvæði barnaverndarlaga sem kveða á um samstarf ráðuneytis og 

Barnaverndarstofu með ýmsum hætti í kafla 4.2.5. 

4.2.1 Kærunefnd barnaverndarmála 

 Í 1. mgr. 6. gr. bvl. segir að ráðherra skipi kærunefnd barnaverndarmála til fjögurra ára í 

senn. Kærunefnd barnaverndarmála var sett á stofn með núgildandi lögum og var 

Barnaverndarráð jafnframt lagt niður,
30

 sbr. og 2. mgr. 100. gr. laganna þar sem segir að 

kærunefnd barnaverndarmála taki við meðferð allra mála sem skotið hefur verið til 

Barnaverndarráðs og eru þar til meðferðar þegar lög þessi taki gildi. Samkvæmt 3. málsl. 1. 

                                                 
28 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?m=2&ser=70 
29 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://bvs.is/?m=2&ser=70 
30 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1802 
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mgr. 6. gr. má skjóta til nefndarinnar ákvörðunum Barnaverndarstofu skv. 3. og 5. mgr. 15. 

gr., 66. gr., 2. og 4. mgr. 83. gr. og 2. mgr. 91. gr. Ákvæðið í 3. mgr. 15. gr. sem er í III. kafla 

um barnaverndarnefndir, varðar ákvörðunarvald Barnaverndarstofu um ágreining sem rís á 

milli barnaverndarnefnda um valdsvið þeirra, þegar ákveða þarf í hvaða umdæmi mál barns er 

rekið hafi það flust á milli umdæma. Í 5. mgr. 15. gr. segir að Barnaverndarstofa skeri úr 

ágreiningi um hvaða barnaverndarnefnd skuli fara með mál ef barn á ekki lögheimili á Íslandi. 

Ákvæði 66. gr. laganna er í XII. kafla um ráðstöfun barns í fóstur. Fjallar ákvæðið um 

leyfisveitingar Barnaverndarstofu til þeirra sem óska eftir að taka barn í fóstur. Ákvæði 83. gr. 

eru í XIII. kafla um heimili og stofnanir á ábyrgð ríkisins. Í þeirri grein er fjallað um leyfi til 

að reka stofnanir og heimili fyrir börn skv. 1. mgr. 79. gr. sem áður er um fjallað, en 

Barnaverndarstofa ber ábyrgð á slíkum leyfisveitingum eins og áður sagði. Í 91. gr. fjallar um 

aðra vistun barns á heimili án atbeina barnaverndaryfirvalda en slík vistun er leyfisskyld skv. 

2. mgr. 91. gr. og slík leyfi tekur Barnaverndarstofa ákvarðanir um.  

 Ákvarðanir Barnaverndarstofu sem kæranlegar eru til kærunefndar barnaverndarmála eru 

allt stjórnvaldsákvarðanir, þ.e. ákvarðanir sem stjórnvald tekur einhliða um rétt eða skyldu 

manna,
31

 sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í almennum athugasemdum 

frumvarps þess sem varð að bvl., nánar tiltekið í b-lið 4. kafla athugasemdanna, segir að til 

kærunefndar barnaverndarmála verði unnt að skjóta stjórnvaldsákvörðunum 

Barnaverndarstofu.
32

 Af þessu virðist mega draga þá ályktun að ekki sé gert ráð fyrir því að 

Barnaverndarstofa taki aðrar stjórnvaldsákvarðanir en þær sem sérstaklega eru tilteknar í 1. 

mgr. 6. gr. laganna. 

4.2.2 Málskot til velferðarráðuneytis 

Eins og áður segir er ríkið ábyrgt fyrir því að tiltæk séu heimili og stofnanir sem nánar er 

kveðið á um í 79. gr. bvl. Annast Barnaverndarstofa, í umboði velferðarráðuneytisins, 

uppbyggingu og rekstur þeirra heimila og stofnana. Stofan getur skv. 2. mgr. 79. gr. falið 

öðrum rekstur þeirra á grundvelli þjónustusamnings. Ákvarðanir stjórnvalda sem eru 

einkaréttarlegs eðlis, svo sem gerð þjónustusamninga við verktaka, eru ekki 

stjórnvaldsákvarðanir og lúta þar með ekki stjórnsýslulögum nr. 37/1993.
33

 Af því leiðir að 

um þær gilda ekki almennar kæruleiðir stjórnsýslulaga, sbr. 26. gr. þeirra.
34

 Því þarf að kveða 

á um það sérstaklega í lögum ef hægt á að vera að fá slíkar ákvarðanir endurskoðaðar á 

                                                 
31 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 44 
32 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1802 
33 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 44 
34 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 265 
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stjórnsýslustigi. Var það gert með 3. mgr. 79. gr. bvl.  Þar segir að komi til ágreinings milli 

Barnaverndarstofu og rekstraraðila heimila skv. 1. mgr. megi skjóta þeim ágreiningi til 

ráðuneytisins, sbr. 3. mgr. 79. gr. laganna. Sama á við ef ágreiningur rís um framkvæmd 

þjónustu milli einstaklings sem nýtur þjónustu á heimili skv. 1. mgr. eða forráðamanns hans 

annars vegar og Barnaverndarstofu hins vegar eins og segir í síðari málslið 3. mgr. sömu 

greinar. Nokkuð hefur reynt á þessa heimild eins og nánar verður fjallað um í 5. kafla. 

4.2.3 Reglugerð um Barnaverndarstofu 

Velferðarráðherra var fengin heimild í 9. mgr. 7. gr. bvl. til að setja reglugerð um starfsemi 

Barnaverndarstofu. Núgildandi reglugerð um Barnaverndarstofu er nr. 264/1995 og hefur því 

ekki verið sett ný reglugerð eftir gildistöku bvl.  

Ýmsar breytingar urðu með setningu laganna sem eru í ósamræmi við ákvæði gildandi 

reglugerðar, má þar nefna að í 10. gr. reglugerðarinnar er fjallað um málskot sem er í 

ósamræmi við núverandi framkvæmd. Þar kemur fram að unnt sé að skjóta ákvörðunum, sem 

ekki sé hægt að skjóta til barnaverndarráðs, til úrskurðar Barnaverndarstofu. Barnaverndarráð 

var lagt niður með setningu núgildandi bvl. þegar kærunefnd barnaverndarmála var sett á 

laggirnar eins og áður var lýst.  

En þó ný löggjöf sé sett sem leysir aðra af hólmi, þarf það ekki að merkja að reglugerðir 

sem settar hafa verið í skjóli eldri laga falli úr gildi.  Þær halda gildi sínu að svo miklu leyti 

sem þær samrýmast hinum nýrri lögum. Það ræðst síðan af skýringu á ákvæðum þeirra hvort 

svo sé.
35

 

4.2.4 Skylda Barnaverndarstofu til að skila ársskýrslu 

Samkvæmt 8. mgr. 7. gr. bvl. ber Barnaverndarstofu að gefa út skýrslu um starfsemi sína 

árlega. Í athugasemdum við 7. gr. sem fylgdi frumvarpi til laganna segir að slíkar skýrslur 

muni veita mikilvægar upplýsingar um barnaverndarstarf í landinu.
36

  

 Skýrslur þessar eru birtar á vef Barnaverndarstofu og má þar sjá að þessari skyldu 

stofunnar hefur verið sinnt. Þó má geta þess að nýjasta skýrslan sem þar er að finna er fyrir 

árin 2008-2009. Þó hafa verið birtar upplýsingar um tilkynningar til barnaverndarnefnda og 

fjölda umsókna um þjónustu vegna áranna 2009-2010.
37

  

 Félags- og tryggingamálaráðuneytið leitaði til Rannsóknarstofnunar í barna- og 

fjölskylduvernd sumarið 2009 og fór þess á leit að gerð yrði athugun á fjölgun tilkynninga til 

                                                 
35 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 137-138 
36 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1816 
37 Vefsíða Barnaverndarstofu, http://www.bvs.is 
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barnaverndarnefnda. Beiðnin var gerð vegna upplýsinga sem fengnar voru úr ársskýrslu 

Barnaverndarstofu fyrir árin 2008-2009.
38

 Af þessu má sjá að upplýsingar sem berast frá 

Barnaverndarstofu í ársskýrslum eru nýttar og unnið er úr þeim efni, sem síðar nýtist til 

þróunar og eflingar barnaverndarstarfs. Bendir það til þess að eftirlit ráðuneytis sé virkt að 

þessu leyti og að ársskýrslur komi að góðum notum. 

4.2.5 Samstarf ráðuneytis og Barnaverndarstofu 

Í bvl. er gert ráð fyrir að velferðarráðuneytið og Barnaverndarstofa eigi náið samstarf um 

þau verkefni sem hvíla á ábyrgð þeirra samkvæmt lögunum. Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. 

laganna skal ráðuneytið leggja fyrir Alþingi framkvæmdaáætlun til fjögurra ára í senn að 

loknum sveitarstjórnarkosningum. Þá segir í 2. mgr. 7. gr. að Barnaverndarstofa skuli vera 

ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í málaflokknum. Ráðuneytið lagði fyrir 135. 

löggjafarþing Alþingis, tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 

barnaverndarmálum fram til sveitarstjórnarkosninga árið 2010 og var hún samþykkt 

samhljóða.
39

 Í 2. gr. þingsályktunarinnar segir:  

 

Til að efla barnaverndarstarf á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins skal unnið að því 

að tryggja nauðsynlegt fjármagn til málaflokksins, að unnið sé að þróun löggjafar á sviði 

barnaverndar og skal félags- og tryggingamálaráðuneytið vinna reglubundið í samstarfi við 

Barnaverndarstofu að þróun málaflokksins og að því að tryggja samráð og samvinnu við önnur 

ráðuneyti sem sinna málefnum barna.
40

  

 

Í athugasemdum við þingsályktunartillöguna sagði í inngangi: „Ætlunarverk félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins og Barnaverndarstofu felst í því að tryggja að börn sem búa við 

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

aðstoð. Í því augnamiði hafa ráðuneytið og stofan sett sér ... meginmarkmið sem unnið verður 

að á áætlunartímabilinu”.
41

 Framkvæmdaáætlunin sem birt er sem athugasemdir við 

þingsályktunartillögu þessa fjallar ítarlega um mörg og víðfeðm verkefni sem 

Barnaverndarstofa hugðist vinna á fyrirhuguðum gildistíma áætlunarinnar.
42

  

 Nefna má ýmis dæmi um önnur ákvæði í bvl. sem gera ráð fyrir samstarfi ráðuneytis og 

Barnaverndarstofu. Flest ákvæði laganna sem varða setningu reglugerða af hálfu ráðuneytis 

segja að þær skuli settar að fengnum tillögum frá Barnaverndarstofu.  

                                                 
38 Fjölgun barnaverndartilkynninga 2005-2009, bls. 6 
39 Alþt. 2007-08, B-deild, bls. 8071 
40 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 6301 
41 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 4867 
42 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 4867-4886 



 15 

 Af ofangreindu má ljóst vera að samstarf og samráð ráðuneytis og Barnaverndarstofu er 

talsvert. Má leiða að því líkum að það auðveldi ráðuneyti að hafa eftirlit með því að 

Barnaverndarstofa fari að lögum við meðferð sinna mála. 

4.3 Úrræði ráðuneytis til að bregðast við ef leitt er í ljós að Barnaverndarstofa starfar 

ekki í samræmi við lög 

Eins og kemur fram í 2. kafla hefur ráðuneytið í grundvallaratriðum tvær leiðir til að bregðast 

við ef eftirlit leiðir í ljós að Barnaverndarstofa fer í störfum sínum á svig við lög.  

 Fyrri leiðin felur í sér að ráðuneytið getur látið Barnaverndarstofu óbindandi álit sitt í té 

sbr. það sem áður var um það sagt. Hin seinni varðar heimildir ráðuneytis sem því eru veittar í 

stml., sbr. og 1. mgr. 7. gr. bvl. til að skipa forstjóra Barnaverndarstofu. Hægt er að beita 2. 

mgr. 38. gr. stml. og áminna forstjóra sbr. 21. gr., sem og að beita ákvæðum VI. kafla um 

lausn frá embætti, sbr. og 2. mgr. 23. gr. sömu laga. 

4.4 Valdssvið ráðuneytis til eftirlits með Barnaverndarstofu 

Samkvæmt framansögðu virðist eftirlitsheimild ráðuneytis skv. 4. mgr. 5. gr. bvl. með 

Barnaverndarstofu vera bundin við almenna starfsemi hennar sem og málsmeðferð einstakra 

mála annarra en þeirra sem enda með stjórnvaldsákvörðun, en þær verða ekki kærðar á 

þessum grundvelli til ráðuneytis skv. gagnályktun frá 6. gr. bvl.  

5 Gagnrýni á störf Barnaverndarstofu  

Undanfarin misseri hafa gagnrýnisraddir verið nokkuð háværar um vinnubrögð 

Barnaverndarstofu. Hefur það einkum og sér í lagi tengst málum er varða lokanir á 

meðferðarheimilum skv. 1. mgr. 79. gr. bvl. Ríkisendurskoðun hefur nýverið lokið 

heildarúttekt á þjónustusamningum Barnaverndarstofu við meðferðarheimili og lokum 

þeirra.
43

 Kemur þar sitthvað fram sem vert er að rekja hér. Minnt er á að skv. 5. mgr. 7. gr. 

bvl., sbr. 2. mgr. 79. gr., fer Barnaverndarstofa með yfirstjórn þessara heimila og í umboði 

ráðuneytis annast hún uppbyggingu og rekstur þeirra. Forstjóri Barnaverndarstofu ber ábyrgð 

á að rekstrarútgjöld stofunnar séu í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á 

árangursríkan hátt, eins og kemur fram í 2. málsl. 2. mgr. 38. gr. stml. 

Frá árinu 1996-2010 var fjórtán þjónustusamningum Barnaverndarstofu við einkarekin 

meðferðarheimili sagt upp áður en gildistími þeirra rann út. Átta sinnum hafði 

Barnaverndarstofa frumkvæði að slitum samnings en sex sinnum sögðu rekstraraðilar sjálfir 

                                                 
43 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra 
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upp samningi.
44

 Í þeim tilvikum sem Barnaverndarstofa hafði frumkvæði að samningsslitum 

var lítil eftirspurn þjónustu nefnd sem ástæða í sex skipti, eitt sinn var vísað í trúnaðarbrest og 

annað sinn til vanefnda.
45

 Helstu ástæður þess að rekstraraðilar sögðu samningi sínum upp, 

voru persónulegar ástæður eða einhvers konar ágreiningur við Barnaverndarstofu.
46

 Í skýrslu 

ríkisendurskoðunar segir um þetta:  

 

Af fyrirliggjandi gögnum verður ekki annað ráðið en að Barnaverndarstofa hafi við þessi 

samningsslit yfirleitt leitast við að gæta hagsmuna ríkisins og þeirra barna sem dvöldu á 

meðferðarheimilunum, án þess þó að fara í bága við meðalhóf eða sýna rekstraraðilum óbilgirni. 

Þá hefur andmælaréttur þeirra jafnan verið virtur.47  
 

Ríkisendurskoðun gagnrýndi í skýrslu sinni að í sjö tilvikum var samið sérstaklega við 

rekstraraðila um greiðslur umfram lagaskyldu vegna samningsslita og hafði 

Barnaverndarstofa forgöngu að fimm þeirra en ráðuneyti félagsmála að tveimur. Í engu þeirra 

tilvika var vísað til reglna eða ákvæða í þjónustusamningum til að rökstyðja slíkar greiðslur. 

Þrisvar var samið við rekstraraðila um nokkurs konar lokauppgjör eða það sem nefnt var 

sanngirnisbætur. Þessi þrjú tilvik vörðuðu lokun heimilanna Torfastaða árið 2004 og 

Götusmiðjunnar og Árbótar árið 2010.
48

 Verða þessi tilvik nú skoðuð nánar. 

5.1 Torfastaðir 

Rekstraraðilar meðferðarheimilisins Torfastaða sögðu þjónustusamningi sínum við 

Barnaverndarstofu upp með bréfi til félagsmálaráðuneytis 27. september 2003 með tólf 

mánaða fyrirvara og báru við „langvarandi óvild“
49

 forstjóra Barnaverndarstofu í sinn garð og 

trúnaðarbresti við hann. Ætti það m.a. sök á fjárhagslegum erfiðleikum heimilisins sem væri 

mismunað gagnvart öðrum sambærilegum heimilum.
50

 Í áliti Ríkisendurskoðunar í september 

2004 sem félagsmálaráðuneytið óskaði eftir, kom fram að framlög til Torfastaða hefðu að 

meðaltali verið 3,4 m.kr. lægri á ári en til annarra sambærilegra heimila, þ.e. samtals 13.4 

m.kr. lægri.
51

 Eftir heildarmat Ríkisendurskoðunar á framkvæmd þjónustusamningsins komst 

hún að þeirri niðurstöðu að meðferðarheimilið ætti ekki lögvarinn rétt til kröfu vegna 

vanefnda á samningnum. Eðlilegar skýringar voru taldar hafa verið á mismunandi 

                                                 
44 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 3 
45 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 3 
46 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 4 
47 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 4 
48 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 4 
49 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 34 
50 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 34 
51 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 35 
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greiðslufjárhæðum til meðferðarheimila.
52 

Hins vegar taldi hún að þungvæg sanngirnisrök 

mætti færa fyrir uppbótargreiðslu til rekstraraðila meðferðarheimilisins með hliðsjón af 

forsögu málsins.
53

 Varaði Ríkisendurskoðun jafnframt við fordæmisgildi slíkrar úrlausnar. 

Var Torfastaðamálinu einnig vísað til Ríkislögmanns til umsagnar. Niðurstaða hans var sú 

að hafna bæri öllum greiðslum þar sem ósannað væri að forráðamenn heimilisins ættu 

lögvarða bótakröfu á hendur íslenska ríkinu.
54

 Engu að síður lauk málum þannig að 

félagsmálaráðuneytið gerði samkomulag við rekstraraðilana í júní 2005 um uppgjörsgreiðslu 

sem hljóðaði upp á 13,5 m.kr. Var sú fjárgreiðsla tekin af fjárheimildum Barnaverndarstofu. Í 

bréfi til ráðuneytisins tekur forstjóri það fram að „þrátt fyrir að Barnaverndarstofa hlýti 

þessari niðurstöðu ráðuneytisins þá verður stofan að koma á framfæri þeirri skoðun sinni að 

umrædd fjárhæð sé óhófleg með hliðsjón af þeim fyrirvörum sem Ríkisendurskoðun gerir um 

slíka greiðslu og fram koma í skýrslu hennar“.
55

  

 Inn í umrætt mál fléttaðist ágreiningur vegna málsmeðferðar Barnaverndarstofu þegar 

fram komu alvarlegar ásakanir um kynferðislega misnotkun af hálfu starfsmanns á heimilinu 

sem jafnframt var sonur rekstraraðila heimilisins.
56

 Barnaverndarstofa kærði meint 

kynferðisbrot til lögreglu. Rekstraraðilar sendu í kjölfarið formlega kvörtun til 

félagsmálaráðuneytis.
57

 Beindist kvörtunin m.a. að því að forstjóri Barnaverndarstofu hafði 

tjáð sig við fjölmiðla um meint kynferðisbrot og mátti skilja orð hans sem svo að þó ekki 

hefði verið lögð fram ákæra í málinu, þýddi það ekki endilega að sá er borinn var sökum, 

hefði verið saklaus.
58

 Ráðuneytið hóf könnun málsins með því að kalla eftir greinargerð frá 

Barnaverndarstofu, sem skilaði henni í júní 2004.
59

 Í gögnum ráðuneytis sem bárust höfundi, 

er ekki að finna neinar vísbendingar um hvernig þessum þætti málsins lyktaði, en má telja að 

það hefði verið eðlilegra með vísan til góðra stjórnsýsluhátta að gerð hefði verið grein fyrir 

afgreiðslu og lokum þess og greinargerð þar að lútandi hefði verið látin fylgja gögnum 

málsins frá ráðuneytinu.  

 Ályktun: Ráðuneytið ákvað gegn mótmælum forstjóra Barnaverndarstofu að greiða 

sanngirnisgreiðslu til rekstraraðila Torfastaða án þess að kveðið væri á um slíka greiðslu í 

                                                 
52 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 35 
53 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 35 
54 Bréf Ríkislögmanns til félagsmálaráðuneytis, 9. maí 2005 
55 Bréf forstjóra Barnaverndarstofu til félagsmálaráðuneytis, 15. júlí 2005 
56 Ljósrituð gögn um mál Torfastaða sem bárust frá velferðarráðuneyti 
57 Ljósrituð gögn um mál Torfastaða sem bárust frá velferðarráðuneyti 
58 Drífa Kristjánsdóttir: „Ávirðingar á Braga Guðmundsson, Barnaverndarstofu”. Bréf félagsmálaráðuneytis til 

Barnaverndarstofu, tilkynning um kvörtun, 24. maí 2004 
59 Greinargerð um málsmeðferð Barnaverndarstofu, 10. júní 2004 
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samningi eða lögum. Öll málsmeðferð varðandi uppsögn samningsins fór fram í ráðuneytinu, 

uppsögnin var þangað send og voru ákvarðanir að meginstefnu til teknar um uppgjör í 

ráðuneytinu. Samkvæmt gögnum frá ráðuneytinu og eins og kom fram í greinargerð 

Ríkisendurskoðunar árið 2004 ríkti mikið ósætti á milli rekstraraðila og forstjóra 

Barnaverndarstofu.
60

 Má rekja langa sögu um erfið samskipti á milli aðila allt frá stofnun 

Barnaverndarstofu. Er hugsanlegt að þau sjónarmið hafi vegið þungt þegar ákvörðun um 

sanngirnisbætur var tekin.
61

 Má telja eðlilegt í ljósi aðstæðna að ráðuneytið skyldi taka að sér 

afgreiðslu  málsins, með vísan til yfirstjórnunarhlutverks þess, sbr. 1. mgr. 5. gr. bvl., sbr. og 

4. mgr. 5. gr. og 1. mgr., sbr. 3. mgr. 79. gr., þrátt fyrir að Barnaverndarstofu væri með lögum 

falið að hafa yfirumsjón með meðferðarheimilum, sbr. 5. mgr. 7. gr. og 2. mgr. 79. gr. 

laganna. 

 Á heildina litið var málsmeðferð ráðuneytis vegna lokunar Torfastaða eðlileg ef horft er til 

forsögu málsins. Má segja að ráðuneytið hafi tekið að sér hlutverk sáttasemjara í deilu þessari, 

en það samrýmist yfirstjórnunarhlutverki ráðuneytisins sem kveðið er á um í 5. gr. bvl., sbr. 3. 

mgr. 79. gr. Sú uppgjörsgreiðsla sem ákveðið var að inna af hendi til rekstraraðila Torfastaða 

átti sér stoð í útreikningi og tillögum Ríkisendurskoðunar sem fram komu í greinargerð 

hennar í september 2004, þó hún hafi verið í andstöðu við álit Ríkislögmanns sem taldi að 

hafna ætti öllum kröfum rekstraraðilanna. Ákvörðunin um greiðsluna var í andstöðu við 

skýran vilja forstjóra Barnaverndarstofu
62

 sem taldi hana óhóflega eins og áður sagði.
63

  

5.2 Árbót 

Meðferðarheimilið Árbót var rekið frá árinu 1992 með ágætis árangri og góðum samskiptum 

við Barnaverndaryfirvöld.
64

 Í kjölfar kynferðisafbrotamáls sem kom þar upp á árunum 2008 

og 2009 og leiddi til sakfellingardóms Hæstaréttar yfir starfsmanni heimilisins (Hrd. 28. 

Október 2010 (204/2010)), minnkaði eftirspurn eftir vistun á heimilinu svo verulega að ekki 

þótti lengur grundvöllur til frekari reksturs heimilisins af hálfu Barnaverndarstofu.
65

 Í kjölfar 

langvinnra tilrauna til úrbóta af beggja aðila hálfu, sagði Barnaverndarstofa upp samningi 

sínum við rekstraraðila meðferðarheimilisins í Árbót.
66

 Var það gert á grundvelli 

                                                 
60 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 34 og 35 
61 Byggt á upplýsingum um Torfastaðamálið frá velferðarráðuneytinu 
62 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 35 og 36 
63 Byggt á upplýsingum um Torfastaðamálið frá velferðarráðuneytinu 
64 Byggt á upplýsingum um Árbótarmálið frá velferðarráðuneytinu 
65 Byggt á upplýsingum um Árbótarmálið frá velferðarráðuneytinu 
66 Byggt á upplýsingum um Árbótarmálið frá velferðarráðuneytinu 
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uppsagnarákvæðis í þjónustusamningnum.
67

 Ágreiningur reis um uppgjör við rekstraraðilana 

sem héldu því m.a. fram að ekki hefðu verið forsendur til að segja upp samningi á grundvelli 

slæmrar nýtingar heimilisins.
68

 Þeir kröfðust þess að fá greiddar bætur á grundvelli kostnaðar 

og skulda vegna uppbyggingar í Árbót.
69

 Barnaverndarstofa taldi ekki lagaleg rök fyrir því að 

greiða rekstraraðilum Árbótar neitt umfram rekstrarframlag á uppsagnartíma þar sem 

samningi hefði verið löglega sagt upp.
70

 Ekki kom til þess að Barnaverndarstofa leitaði 

samninga við rekstraraðilana um uppgjör þótt það væri formlega á hennar verksviði enda kusu 

rekstraraðilar að leita beint til félags- og tryggingamálaráðuneytis um samkomulag. Leiddi 

það til þess  að félags- og tryggingamálaráðuneytið fór fram á það við Barnaverndarstofu að 

hún óskaði formlega eftir því að ráðuneytið annaðist fyrir hennar hönd samninga við Árbót 

um lok á þjónustusamningi.
71

 Var það gert af hálfu Barnaverndarstofu með bréfi í mars 

2010.
72

 

 Samningaviðræður ráðuneytis við rekstraraðilana gengu hægt. Á tímabili varð vart við 

nokkurn pólitískan þrýsting frá þingmönnum norðaustur kjördæmis sem vildu hafa áhrif á það 

að heimilið yrði starfrækt áfram í héraði.
73

 Var m.a. um þrýsting frá fjármálaráðherra að ræða. 

Hann lýsti því yfir í tölvubréfi til félags- og tryggingamálaráðherra að hann myndi hvorki 

samþykkja aukafjárveitingar né tilfærslu fjármuna eftir því sem slíks samþykkis hans þyrfti 

við nema betur yrði farið ofan í saumana á forsendum mála.
74

 Þrátt fyrir þessa afstöðu 

fjármálaráðherra, urðu lyktir mála þær að samþykkt var 30 m.kr. lokauppgjör við rekstraraðila 

Árbótar.
75

 Var það gert til að koma til móts við skuldir sem rekstraraðilar sögðu tilkomnar 

vegna uppbyggingar við heimilið til hagsbóta fyrir meðferðarstarfið. Í úttekt 

Ríkisendurskoðunar segir um þetta: „Ljóst er að þessi tillaga um greiðslu byggðist ekki á 

útreikningum á hugsanlegu fjárhagstjóni rekstraraðila vegna starfslokana. Hún var miklu 

fremur viðleitni til málamiðlunar og sátta.”
76

 Var samkomulagið gert í andstöðu við vilja 

                                                 
67 Byggt á upplýsingum um Árbótarmálið frá velferðarráðuneytinu 
68 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 46 
69 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 46 
70 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 47 
71 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 48 
72 Byggt á upplýsingum um Árbótarmálið frá velferðarráðuneytinu 
73 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 47 
74 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 48 
75 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 49 
76 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 48 
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forstjóra Barnaverndarstofu.
77

 Af gögnum málsins má sjá að þeir ráðherrar tveir sem komu að 

málinu höfðu veruleg áhrif á úrslit þess.
78

  

 Í skýrslu ríkisendurskoðunar um lok þjónustusamninga Barnaverndarstofu er margt í fari 

þessa ferlis gagnrýnt. í fyrsta lagi taldi embættið uppsagnarákvæði þjónustusamningsins 

ótvírætt og taldi því hafa verið fylgt við uppsögn samningsins af hálfu Barnaverndarstofu. En 

ráðuneytið virðist hafa verið tvístígandi um hvort ákvæðið væri nægjanlega skýrt og hafði 

m.a. litið til þess við ákvörðun um uppgjörsgreiðslu.
79

 Í öðru lagi taldi embættið forsendur 

fyrir uppsögninni skiljanlegar, þ.e. minnkandi nýting vistunarrýma. Í þriðja lagi taldi 

embættið rekstraraðilana ekki hafa átt lögvarinn rétt til bóta. Í fjórða lagi var talið að stuðst 

hafi verið við ómálefnaleg rök með því að semja um lokauppgjör við Árbótarheimilið, m.t.t. 

jafnræðissjónarmiða þar sem slík lokauppgjör höfðu almennt ekki tíðkast við lokun 

meðferðarheimila. Í fimmta lagi veltir Ríkisendurskoðun upp þeirri spurningu hvort 

stjórnmálamenn hafi haft óeðlileg afskipti af málefnum Árbótar og þeim ákvörðunum sem 

teknar voru í kjölfar uppsagnar þjónustusamnings þess. Segir um þetta í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar: 

 

... ber að hafa í huga að Barnaverndarstofa ber að öllu jöfnu stjórnsýslulega ábyrgð á 

þjónustusamningum við meðferðarheimili fyrir börn og unglinga, jafnt gerð þeirra, framkvæmd 

og lok. ... Það kom því í hlut félags- og tryggingamálaráðuneytis og ráðherra þess að ljúka 

málinu og er í sjálfu sér ekki gerð athugasemd við það. Inn í samningsferli ráðuneytisins og 

Árbótar blönduðust þó augljós afskipti einstakra þingmanna Norðausturkjördæmis, m.a. 

fjármálaráðherra (sbr. áðurnefnt tölvubréf ...). Telja verður að þau afskipti hafi að einhverju leiti 

veitt málinu úr faglegum farvegi og inn í hreinar samningaviðræður um bætur til heimilisins. Í 

þessu samhengi má ... vitna í tölvubréf félagsmálaráðherra til nokkurra starfsmanna 

ráðuneytisins ... : „Af hverju erum við að borga meira en 30 milljónir umfram skyldu? Hvers 

vegna? Jú – vegna sanngirnissjónarmiða og þrýstings frá kjördæmisþingmönnum.“ Innan 

ráðuneytisins kom því hvorki til greina að óska álits ríkislögmanns á réttmæti bótagreiðslna, 

leita til dómstóla eða gera upp rekstur Árbótar á grundvelli ársreiknings heimilisins. 

Meginþunginn var lagður á einhvers konar málamiðlun. Að mati Ríkisendurskoðunar eru slík 

vinnubrögð ekki til fyrirmyndar eða til þess fallin að auka tiltrú almennings á stjórnsýslunni.80 

  

Ályktun: Við uppgjör á þjónustusamningi Árbótar var greitt umfram lagaskyldu, að stóru 

leyti vegna þrýstings stjórnmálamanna. Ekki var leitað álits Ríkislögmanns á álitaefninu og 

ekki kom til tals að láta málið fara fyrir dómstóla. Verður að telja það ganga í berhögg við 

góða stjórnsýsluhætti og jafnvel brjóta í bága við 2. gr. stjskr. um þrískiptingu ríkisvaldsins að 

þingmenn hafi afskipti af afgreiðslu einstakra mála í meðferð ráðuneytis. Hafi stjórnvöld frítt 

                                                 
77 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 48 
78 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 42-54 
79 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 51 
80 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 54 
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spil til að bjóða einkaaðilum greiðslur á grundvelli málamiðlana er hætta á að það leiði til þess 

að jafnræðis verði ekki gætt og ákvarðanir verði teknar á ómálefnalegum grundvelli. 

5.3 Götusmiðjan 

Meðferðarheimilið Götusmiðjan var starfrækt frá 1999-2010
81

 á grundvelli þjónustusamninga 

við Barnaverndarstofu að mestu í góðu samkomulagi. Á fyrri hluta árs 2010 tók að bera á 

vandamálum í innra starfi Götusmiðjunnar og sendu tíu starfsmenn hennar af fjórtán 

Barnaverndarstofu bréf þar sem fram komu alvarlegar athugasemdir um stjórnun, rekstur og 

starfsmannastefnu heimilisins. Kvörtuðu starfsmennirnir jafnframt yfir aðgerðarleysi 

Barnaverndarstofu vegna þessa.
82

 Barnaverndarstofa ákvað í kjölfarið og á grundvelli fleiri 

vandkvæða, s.s. dvínandi meðferðarheldni, að hefja samningaviðræður við Götusmiðjuna um 

starfslok heimilisins. Eftir nokkrar samningaviðræður náðist samkomulag um 

uppgjörsgreiðslu upp á 40,4 m.kr. Við samningsgerðina var litið til skulda forstöðumannsins 

sem voru tilkomnar vegna reksturs Götusmiðjunnar sem og launagreiðslna starfsfólks í 

uppsagnarfresti. Samkomulagið var þó ekki undirritað.
83

 Tilteknir atburðir á 

meðferðarheimilinu, fyrirvaralaus uppsögn eins reyndasta starfsmanns smiðjunnar og hótanir 

forstöðumanns í garð skjólstæðinga Götusmiðjunnar, urðu til þess að samkomulagið var 

afturkallað af hálfu Barnaverndarstofu og meðferðarheimilinu var tafarlaust lokað.
84

 Í 

framhaldinu ritaði Barnaverndarstofa bréf til forstöðumanns Götusmiðjunnar og félags- og 

tryggingamálaráðuneytis þar sem fram kom að stofan teldi sterkar líkur á því að 

forstöðumaðurinn hefði vanefnt samningsskyldur sínar svo verulega að réttlætt gæti tafarlausa 

riftun samningsins, sem mögulega hefði þýtt að engar frekari greiðslur ætti að inna af hendi til 

Götusmiðjunnar frá Barnaverndarstofu. Forstöðumanni Götusmiðjunnar var gefið tækifæri til 

að andmæla og gerði hann það í bréfi. Í því kemur fram að hann hafni frásögnum af 

reifarakenndri atburðarás og lýsti hann því yfir að hann teldi samkomulag það er gert hafði 

verið við Barnaverndarstofu í fullu gildi. Aðilar náðu samkomulagi um slit á samningi, þrátt 

fyrir vísbendingar um verulega vanefnd af hálfu rekstraraðila. Þess ber að geta að félags- og 

tryggingamálaráðuneytið hafði tveimur dögum áður komist að þeirri niðurstöðu að 

barnaverndaryfirvöld hefðu farið að málsmeðferðarreglum barnaverndarlaga og 

stjórnsýslulaga við rannsókn á málefnum Götusmiðjunnar og tekið ákvarðanir sínar með 

                                                 
81 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 38 
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hagsmuni barnanna að leiðarljósi eins og þeim væri skylt.
85

 Skýringa fyrir samkomulaginu er 

því ekki að leita í því að ástæða hefði verið til að horfa til sanngirnissjónarmiða við 

samningsgerðina af hálfu Barnaverndarstofu vegna ranglátra rannsóknaraðferða eða 

ómálefnalegra sjónarmiða. Samningslok urðu þau að alls námu uppgjörsgreiðslur til 

Götusmiðjunnar 33,6 m.kr.
86

 Félags- og tryggingamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti voru 

ekki aðilar að þessu samkomulagi en voru upplýst um það. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar segir 

um þessi málsúrslit: 

 
Í samkomulagi Barnaverndarstofu og Götusmiðjunnar um slit á samningi vekur sérstaka athygli 

að þau eru sögð í samræmi við 3. mgr. 17. gr. þjónustusamnings aðila sem lýtur að ófyrirséðum 

breytingum. Hvergi er vísað í áðurnefnda 5. mgr. sömu greinar sem lýtur að verulegum 

vanefndum, eins og Barnaverndarstofa hafði ítrekað gert í bréfum sínum vikunum þar á undan. Í 

þessu felst augljós mótsögn sem bendir til þess að stofan hafi annaðhvort talið vandséð hvort 

knýja mætti fram þá niðurstöðu sem eðlilega leiðir af verulegri vanefnd, og hugsanlega hefði 

endað sem dómsmál, eða viljað forða Götusmiðjunni frá því að fara í þrot. Af bréfi 

Barnaverndarstofu til Ríkisendurskoðunar ... verður að telja síðarnefndu túlkunina líklegri. Þar 

kemur skýrt fram að stofan hefur aldrei fallið frá upprunalegu mati sínu á þeim atburðum sem 

leiddu til uppsagnar, þ.e. fullyrt er að „ekki lék vafi á um að forsendur fyrir fyrirvaralausri riftun 

voru fyrir hendi .... Hins vegar leit stofan til þess að það yrði félaginu mjög þungbært ef 

samningi yrði rift, sem fæli í sér að ekki yrði um að ræða frekari greiðslur til félagsins“.87 

 

Ríkisendurskoðun telur að með þessu hafi Barnaverndarstofa látið sanngirnissjónarmið 

vega þyngra en lögboðin skylda hennar stóð til. Þar sem forsendur fyrir fyrirvaralausri 

uppsögn samnings hafi verið fyrir hendi bar Barnaverndarstofu engin skylda til neinna 

greiðslna eftir riftun samnings. Aldrei kom þó til riftunar þar sem samningar náðust innan 

frests sem gefinn hafði verið. Enn fremur segir Ríkisendurskoðun: „Því síður má telja að 

Barnaverndarstofa hafi með einhverjum hætti borið ábyrgð á skuldum Götusmiðjunnar sem 

heimilið stofnaði raunar að stórum hluta til á upphafsárum sínum og áður en 

Barnaverndarstofa gerði þjónustusamning við það“.
88

 Við þessa málsmeðferð virðist engin 

athugasemd hafa verið gerð af hálfu félags- og tryggingamálaráðuneytis. 

Ályktun: Í máli því sem varðaði lok á þjónustusamningi Götusmiðjunnar virðist lítið hafa 

farið fyrir eftirliti ráðuneytis með störfum Barnaverndarstofu. Telja verður að ráðuneytinu 

hafi borið að vera aðili að samkomulaginu á grundvelli 1. mgr. 79. gr. bvl. þar sem það ber 

ábyrgð á rekstri meðferðarheimila og Barnaverndarstofa gerir samninga í umboði 

ráðuneytisins á grundvelli 2. mgr. 79. gr. Þar með hefði ráðuneytið lagt formlega blessun sína 
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yfir framkvæmdina. Samkvæmt niðurstöðu Ríkisendurskoðunar virðist Barnaverndarstofa 

hafa við meðferð þessa máls farið út fyrir lagaheimild sína skv. 2. mgr. 79. gr. bvl. 

5.4 Niðurstöður 

Eftirlit velferðarráðuneytis með Barnaverndarstofu er ekki vel skilgreint í lögum. Þar sem 

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun leikur vafi á hversu ríkar heimildir ráðuneytið hefur til 

að hlutast til um málefni stofunnar. Af ofangreindri umfjöllun má ráða að vinnureglur eru 

ekki mjög skýrar, framkvæmd tilviljunarkennd og hætta er á að ákvarðanir byggðar á geðþótta 

fái að ráða niðurstöðum mála. Verður að telja að nauðsyn beri til að skilgreina nánar í lögum í 

hverju eftirlit ráðuneytis með Barnaverndarstofu á að felast og jafnframt að skilgreina hvort 

ráðuneyti ber að bregðast við með tilteknum úrræðum ef eftirlit leiðir í ljós að ekki sé farið að 

lögum í störfum Barnaverndarstofu. 

Almennt virðist Barnaverndarstofa starfa í samræmi við meginreglur bvl., sbr. 4. gr. 

laganna. Segir í úttekt Ríkisendurskoðunar að ekki verði annað ráðið af fyrirliggjandi gögnum 

en að Barnaverndarstofa hafi við samningsslit leitast við að gæta hagsmuna ríkisins og 

skjólstæðinga stofunnar, án þess þó að ganga í bága við meðalhóf eða sýna rekstraraðilum 

óbilgirni.
89

 Má í því sambandi benda á að við ákvarðanir um hvort loka skyldi 

meðferðarheimilinu Götusmiðjunni voru börn þau sem þar voru vistuð látin njóta vafans 

þegar forstöðumaður heimilisins var sakaður um hótanir í garð barnanna. Voru þau 

umsvifalaust tekin af heimilinu og komið á staði þar sem  öryggi þeirra var talið tryggt. 

Jafnframt virðist Barnaverndarstofa taka fjárhagslega ábyrgð sína á málaflokknum alvarlega 

og gætir hún þess að ekki sé farið út fyrir fjárheimildir og að nýting fjár sé hagkvæm, eins og 

kemur fram í umfjöllun um lokun meðferðarheimilisins Árbótar. 

 Í úttekt Ríkisendurskoðunar eru gerðar ýmsar athugasemdir um framkvæmd á lokum 

þjónustusamninga og eru settar fram ábendingar til velferðarráðuneytis um úrbætur.
90

 Þær 

voru eftirfarandi: 1) Taka þyrfti afstöðu til einkarekinna meðferðarheimila sem rekstrarforms, 

þ.e. hvort ekki væru lengur forsendur til að halda slíkri þjónustu áfram, 2) greiðslur vegna 

samningsslita yrðu gagnsæjar og málefnalegar, 3) ganga þyrfti úr skugga um lögmæti 

uppsagnar og síðast en ekki síst 4) efla þyrfti eftirlit með þjónustu Barnaverndarstofu. Var 

síðastgreind ábending rökstudd þannig: 

 

Samkvæmt reglugerð um Barnaverndarstofu hefur stofan sjálf eftirlit með framkvæmd þeirra 

þjónustusamninga sem hún gerir um rekstur meðferðarheimila fyrir börn og unglinga. 

Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að velferðarráðuneyti komi á sjálfstæðu ytra eftirliti með 

framkvæmd þessa samninga, þ.e. gæði og árangri þeirrar þjónustu sem stofan skilgreinir og 
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ákveður hvar og hvernig er veitt. Slík verkaskipting yrði án efa til að efla góð og fagleg 

vinnubrögð og eyða hugsanlegri tortryggni um geðþóttaákvarðanir og mismunun.91 

 

6 Nýtt frumvarp til breytinga á barnaverndarlögum 

Fyrir Alþingi liggur nú nýtt frumvarp um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002. Í 50. 

gr. frumvarpsins er lagt til að í lögin verði settur nýr kafli, XV. kafli, sem skal nefndur Mat og 

eftirlit með gæðum úrræða og vistun barna utan heimilis. Skal kaflinn hafa að geyma fjórar 

nýjar greinar 89. gr. a – 89. gr. d. Í athugasemdum við 50. gr. frumvarpsins er ítarleg 

umfjöllun um ákvæðin. Um a-lið 89. gr. segir að í ákvæðinu sé fjallað um markmið mats og 

eftirlits með gæðum og vistun. Lögð sé áhersla á að tryggja að rekstur úrræða og framkvæmd 

vistunar sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða, staðla og reglna. Þá beri að tryggja að 

einstaka ráðstafanir nái tilgangi sínum og að réttindi barna séu virt. Markmiðið sé einnig að 

auka gæði og stuðla að umbótum, svo og að safna upplýsingum, m.a. um vistun, nýtingu og 

árangur.
92

 

 Í d-lið 89. gr. er fjallað um hlutverk velferðarráðuneytisins. Um það ákvæði segir í 

athugasemdum: 

 

Í því felst fyrst og fremst það nýmæli að ráðuneytinu er með berum orðum falið eftirlit með því 

að úrræði á ábyrgð ríkisins uppfylli hverju sinni þær kröfur sem gerðar eru í lögum, 

reglugerðum, stöðlum og þjónustusamningum eftir atvikum. Samkvæmt ákvæðum 4. mgr. 5. gr. 

núgildandi laga hefur ráðuneytið eftirlit með starfsemi Barnaverndarstofu en hún hefur skv. 2. 

mgr. 79. gr. laganna faglegt og fjárhagslegt eftirlit með starfsemi heimila og stofnana sem ríkið 

skal sjá um að séu tiltæk. Barnaverndarstofa hefur á undanförnum árum falið óháðum 

sérfræðingi að gera reglubundnar úttektir á meðferðarheimilum ríkisins og þess má geta að það 

samræmist tillögum í skýrslu nefndar samkvæmt lögum nr. 26/200793 (vistheimilanefnd). 
 

Síðan segir:  

 

Til að tryggja frekar skilin milli annars vegar faglegrar og fjárhagslegrar yfirstjórnar og 

hins vegar eftirlits og tryggja frekar sjálfstæði eftirlitsaðila er lagt til í 1. mgr. að 

ráðuneytið tilnefni óháðan sérfræðing til að heimsækja heimili og stofnanir skv. 79. gr. 

laganna með reglubundnum hætti.
94

 

 

 Hér er því áformað að eftirlit með starfsemi meðferðarheimila skv. 79. gr. núgildandi laga 

verði fært frá Barnaverndarstofu til velferðarráðuneytis. Er það í samræmi við þá gagnrýni 

sem komið hefur fram frá ýmsum aðilum í gegnum árin, m.a. frá Umboðsmanni barna,
95
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91 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra, bls. 6 
92 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 47 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
93 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 50 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
94 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 50 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
95 Umsögn Umboðsmanns barna við frumvarp til barnaverndarlaga árið 2001 
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að fræðslu- og leiðbeiningarhlutverk Barnaverndarstofu fari ekki saman við eftirlitshlutverk 

hennar. Slíkt geti leitt til þess að hún geti átt á hættu að þurfa að hafa eftirlit með framkvæmd 

eigin leiðbeininga til stjórnvalds. Er því með þessu komið til móts við kröfur um breytingar á 

þessum þáttum, sem komu og fram í úttekt Ríkisendurskoðunar sbr. umfjöllun 5. kafla.  

 Frumvarp þetta er nú til meðferðar í félagsmálanefnd Alþingis. Það var lagt fyrir Alþingi á 

síðasta löggjafarþingi en fékk þar ekki afgreiðslu og hefur því verið lagt fyrir að nýju. 

7 Lokaorð 

Í ritgerð þessari sem fjallar um eftirlit velferðarráðuneytis með Barnaverndarstofu skv. 4. mgr. 

5. gr. bvl., hefur verið fjallað almennt um viðfangsefnið sem og nánar um 2 tiltekin mál sem 

hafa komið til afgreiðslu ráðuneytisins og 1 mál sem einungis var unnið hjá 

Barnaverndarstofu varðandi lok þjónustusamninga um rekstur meðferðarheimila. Vitanlega 

eru efnistökin afar yfirgripsmikil og ekki hægt í ritgerð af þessari stærð að gera tæmandi 

úttekt á viðfangsefninu.  Sjá má af þeim tilteknu málum er varða lok þjónustusamninga um 

rekstur meðferðarheimila sem valin voru til umfjöllunar, að ekki virðist í öllu vera fylgt 

góðum stjórnsýsluháttum í störfum annars vegar ráðuneytis og hins vegar Barnaverndarstofu. 

 Erfitt er að álykta um hvort eftirlit ráðuneytis með Barnaverndarstofu sé fullnægjandi eða 

í samræmi við lagaskyldu 4. mgr. 5. gr. bvl. Þar sem eftirlitsskyldan er hvergi skilgreind eru 

engar leiðbeinandi reglur til að nota sem mælikvarða við þetta mat. Er því ekki hægt með 

afgerandi hætti að álykta um hvort eftirlitið uppfylli kröfur. En svo virðist vera að eftirlit það 

sem er  fyrir hendi sé bundið við kærumál eða umkvartanir, en ekki er að sjá að eftirlit eigi sér 

stað að frumkvæði ráðuneytis. 

 Með frumvarpi því sem nú liggur fyrir Alþingi um breytingar á bvl. er ætlunin að færa 

eftirlit með starfsemi meðferðarheimila skv. 79. gr. bvl. frá Barnaverndarstofu til ráðuneytis. Er 

það ágætis þróun ef það nær fram að ganga og er með því komið til móts við skoðanir um að 

það eigi almennt ekki saman að stjórnvaldi sé falið að hafa eftirlit með öðru stjórnvaldi og 

jafnframt hafa með höndum fræðslu- og leiðbeiningarhlutverk gagnvart því. Er það og í 

samræmi við ábendingar Ríkisendurskoðunar sem fram kom í úttekt hennar sem fjallað var um í 

kafla 5.4. Ekki er með frumvarpi þessu áformað að gera neinar breytingar á eftirliti ráðuneytis 

með Barnaverndarstofu eða skýra það. Væri hyggilegt að skýra betur í lögum í hverju 

eftirlitsheimildir ráðuneytis með Barnaverndarstofu eiga að felast eða hvaða úrræði eiga að vera 

ráðuneyti möguleg ef Barnaverndarstofa fer ekki að lögum við framkvæmd starfa sinna. 

 Margt bendir til þess að eftirliti víða í stjórnsýslunni sé ábótavant, sbr. það sem um er 

fjallað í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku 

bankanna 2008, en meðal annarra niðurstaðna nefndarinnar var að skortur á eftirliti með 
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fjármálastofnunum hafi verið einn orsakaþáttur hrunsins. Í skýrslu vistheimilanefndarinnar 

svonefndu var einnig komist að þeirri niðurstöðu að skortur á eftirliti væri tvímælalaust á 

meðal orsaka þess að ekki komst upp um misgjörðir gagnvart börnum sem á Breiðavík 

dvöldust. 

 Í almennri umræðu er gjarnan bent á fjárskort sem aðalástæðu þess að eftirlit er ekki virkt 

eða að því sé ekki fylgt eftir með úrræðum til úrbóta ef eftirlit leiðir í ljós vankanta á störfum 

stjórnvalda. Er full ástæða til að tryggja að nægt fjármagn sé fyrir hendi til að uppfylla 

skyldur um eftirlit, því gera má ráð fyrir að virkt eftirlit leiði til hæfari stjórnsýslu sem á 

endanum skilar sér í aukinni skilvirkni og þar með auknum sparnaði. Að endingu skal minna á 

að virkt eftirlit getur ekki síst bjargað börnum frá slæmri meðferð og getur leitt til þess að 

hagur þeirra batni. 
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