
Málþing  um drög að stefnumarkandi áætlun félags- og 
tryggingamálaráðuneytis og Barnaverndarstofu haldið á Grand Hótel 
mánudaginn 4. febrúar kl. 13.00–16.30 
 
„Sjónarmið Samtaka félagsmálastjóra um drögin að  áætluninni“ 
Gunnar Sandholt formaður samtakanna. 
 
Mér er nokkur vandi á höndum varðandi þetta innlegg hér í dag, að eiga að gera 
grein fyrir sjónarmiðum Samtaka félagsmálastjóra um drögin að  stefnumarkandi 
áætlun Félagsmálaráðuneytisins og Barnaverndarstofu. Rétt eins og Samband 
sveitarfélaga eru Samtök félagsmálastjóra sem slík með afar takmarkað umboð frá 
meðlimum sínum – í prinsippinu eru þetta næstum því skoðanalaus samtök, þetta er 
samráðsvettvangur. En afar mikilvægur sem slíkur. Barnaverndarmál og meðferð 
þeirra taka töluvert pláss á fundum samtakanna. M.a. fagna samtökin nýjung sem 
Barnaverndarstofa átti frumkvæði að  - árlegir fundir með barnaverndarstofu, þar sem 
grunnurinn að þessari stefnumarkandi áætlun var kynntur okkur fyrir rúmum tveimur 
árum. Ég mun nú reyna að reifa ýmis sjónarmið sem fram hafa komið á okkar 
vettvangi. Ef einhver kolleganna kannast  ekki við það sem hér kemur fram þá verða 
þau viðhorf að skrifast á mig sjálfan.  
 
Hér er um ítarlega og á köflum nokkuð orðmarga áætlun að ræða en hún ber vott um 
bæði áhuga og metnað um bætt vinnubrögð í vinnslu barnaverndarmála og er slíkt til 
sóma. Samt er til þess að gera auðvelt að átta sig á markmiðum og leiðum því þau 
komast fyrir á einu blaði. mér er næst að halda að hún sé framkvæmanleg líka ef 
þokkalega er á spilum haldið. Ég er ekki í vafa um ef það verður gert þá verði 
eitthvað skárra umhorfs í málaflokknum árið 2011 en var í ársbyrjun 2007. 
 
Varðandi bjartar vonir sem vakna er þó rétt að hafa í huga að glíman við 
barnaverndarvandann er allstaðar höfuðverkur stjórnvalda, fagfólks og skjólstæðinga, 
hvort sem þeir eru þolendur eða gerendur. Viðfangsefnin eru þannig að þau eiga 
stundum ekki endilega samleið, - annarsvegar vanræksla og ill meðferð á börnum – 
hins vegar skaðleg hegðun stálpaðra barna. Það hefur reynst erfitt að fá kerfi hins 
opinbera til að vinna almennilega saman. Þekking okkar á vandanum og 
viðfangsefnunum er brotakennd. Nokkuð er vitað um skaðleg áhrif vanrækslu og illrar 
meðferðar, en einnig er mikið vitað um skaðleg áhrif tengslarofa, jafnvel þótt rofin séu 
tengsl sem út frá almennum móral eru talin neikvæð. Efasemdir hafa verið settar fram 
um jákvæð áhrif stofnanameðferðar og forspárgildi tiltækra aðgerða í einstökum 
málum er lítið. Mér virðist að jafnvel þau ríki sem spýtt hafa mest í lófana í 
málaflokknum eins og Noregur t.a.m. séu enn í vandræðum eins og við, þar er 
kannski bitamunur en ekki fjár. 
 
Áætluninni má skipta í tvo meginkafla: Þann part sem tekur til ráðuneytisins og hins 
sem tekur til Stofunnar.  
 
Varðandi ráðuneytispartinn, er óhætt að óska ráðuneytinu til hamingju með þetta 
skref. Ég minnist þess ekki  að ráðuneyti hafi sett sér hliðstæða áætlun varðandi hina 
almennu félagsþjónustu, en þessi fyrirliggjandi áætlun í barnavernd og önnur í 
málefnum fatlaðra eru mjög jákvæð skref í leið að skipulegri nálgum á 
viðfangsefnunum. 
 



Sérstaklega vil ég fagna því að starfshópur meti reynsluna af barnaverndarlögunum 
nýju. Þar vona ég að skoðað verði alvarlega hvort ekki sé rétt að taka það skref sem 
aðeins var stigið til hálfs síðast og færa úrskurðarhlutann alfarið til dómstóla, leggja 
niður barnaverndarnefndirnar og gera kröfu til sveitarfélaganna um að byggja upp 
burðuga faglega þjónustu sem tekið getur faglegar ákvarðanir og borið ábyrgð á 
þeim. Vandræðagangurinn við skipan pólitískrar barnaverndarnefndar í höfuðborginni 
nýverið segir allt sem segja þarf um það fyrirkomulag. 
 
Eitt af þeim atriðum sem ítrekað hafa komið fram á vettvangi samtakanna, sem 
samráðsvettvangs framkvæmdastjóra barnaverndarnefnda á landinu, er að samráð 
sé haft við nefndir landsins þegar úrræði eru sett á laggirnar sem hafa í för með sér 
aukin útgjöld sveitarfélaga. Sumum finnst að í drögunum er að finna þefinn af slíku 
ráðslagi. Telji ráðuneytið sig í þeirri stöðu að geta kallað eftir auknu framlagi í tíma og 
peningum í málaflokkinn þarf slíkt frá okkar sjónahóli að vera vel rökstutt og byggt á 
athugunum á vinnuframlagi sveitarfélaganna, þannig að nýst geti okkur 
framkvæmdastjórum málaflokksins á vettvangi í baráttunni þegar kökunni er skipt. Að 
öðrum kosti er hætt við að slíkar ábendingar verði gangslitlar og einvörðungu til að 
styggja heilaga kú, sem sé sjálfákvörðunarrétt sveitarfélaganna. 
  
 Sé litið  á Stofupartinn gætir hér margra og fjölbreytilegri grasa. Sumt er þegar í 
gangi og hefur sumt þegar reynst vel, um annað er of snemmt að tjá sig. 
 
Áætlanir sem fram koma og varða þróun nýrra úrræða eru athyglisverðar. Þar er 
gripið til nýbreytni varðandi hegðunarvandræði stálpaðra barna sem samtökin munu 
fylgjast spennt  með og hafa tilnefnt samstarfsaðila í þeim efnum.  Sem sveitamaður 
verð ég samt að láta í ljós viss vonbrigði með hlut landsbyggðarinnar í þeim efnum og 
óttast að  veið verðum útundan. Þrátt fyrir að það hljóti að vera markmiðið að aðstoða 
unglinga á heimilum sínum verður líklega ekki komist hjá faglega sterkum 
vistunarheimilum. Afar mikilvægt er að gera langtíma markmið um slíkan rekstur og 
skilgreininga vel hvers konar erfiðleika slík heimili eiga að takast á við. Spurt er hvort  
Barnaverndarstofa þurfi ekki að ráða yfir lokaðri meðferðardeild fyrir unglinga og þá á 
höfuðborgarsvæðinu, en þörf fyrir slíkt úrræði virðist vera að aukast að sumra mati. 
 
Þá er til að taka árangursmat af hvers konar barnaverndarstarfi. Eftirlit með vistun 
barna utan heimilis og þar með aukin gæði slíkra ráðstafana er nauðsynlegt. Áætlað 
er að slíkt eftirlit fari fram af óháðum sérfræðingi sem hlýtur að vera forsenda 
framgangs í þessum málum. Í því sambandi hefur verið spurt hvort eðlilegt sé að á 
herðum Barnaverndarstofu hvílirallt í senn ráðgjöf til barnaverndarnefnda, eftirlit með 
þeim og meðferðarheimilum samhliða rekstri þeirra.  
 
Efling menntunar og þjálfunar starfsmanna sem vinna í barnaverndarmálum m.a. 
með því að koma á fót framhaldsnámi í barnavernd er þjóðþrifamál. Aukin menntun 
er forsenda góðrar málsmeðferðar í barnavernd og ber því sérstaklega að fagna þeim 
áætlunum ráðuneytisins og Barnaverndarstofu. Með slíkum aðgerðum, sem eiga sér 
reyndar fordæmi, en fyrir nokkrum árum var ráðist í slíkt nám á vegum 
Endurmenntunar HÍ, skapast jafnframt grundvöllur til endurskoðunar á námi í 
barnavernd yfirleitt.    
 
Eitt af því sem er forsenda vitrænnar umræðu um barnavernd er að vita hvað við 
erum að gera. Því er ekki að leyna að árskýrsluskráning eins og hún er skipulögð af 



Stofunni pirrar margan stjórann. Barnaverndarstofa getur kallað eftir upplýsingum án 
þess að leggja nokkuð af mörkum í sambandi við þróun hugbúnaðar. Við vitum 
væntanlega öll að upplýsingar þær sem stofunni berast eru afar misjafnar að gæðum 
og áreiðanleika m.a. vegna þess  hve skýrslan er flókin. Eðlilegt væri að stofan færi 
að fordæmi heilbrigðisráðuneytisins sem lét þróa hugbúnað vegna vistunarmats 
aldraðra  eða Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem lét gera Smalann skráningakerfi 
vegna húsaleigubóta.  
  
  
Í ljósi fjölmiðlaumræðu og fyrirspurna umboðsmanns Alþingis um viðbrögð þegar 
vista þarf barn utan heimilis vegna gruns um ofbeldi þá get ég ekki látið hjá líða að 
benda á að úrræði eru í dag engu betri en fyrir 15 árum, ekki er unnt að vista börn á 
BUGL ef á forsendum barnaverndar og á neyðar- og meðferðardeildum Stuðla er 
ekki þverfótað fyrir börnum sem eru djúpt sokkin í neyslu fíkniefna. Eina leiðin fyrir 
virðist vera almenn barnadeild sem yfirleitt hefur brugðist fljótt við en þar geta nefndir 
tæplega tryggt öryggi barns ef það sjálft eða forsjáraðilar voru ósáttir við vistunina 
sem væntanlega er regla ef um þvingunaraðgerð er að ræða.  
 
Loks hafa komið fram viss vonbrigði með þann þátt áætlunarinnar sem tekur til 
starfsemi Stofunnar  til stuðnings við barnaverndarstarf á vettvangi. Þ.e. leiðbeiningar 
og ráðgjöf við nefndirnar og starfsmenn þeirra. Sá þáttur er nánast ósýnilegur. Hér er 
auðvitað aðstaða sveitarfélaganna afar misjöfn. Ég reikna ekki með að Barnavernd 
Reykjavíkur telji sig þurfa að sækja mikið til Stofunnar dagsdaglega, en við sem erum 
í einmenningum þurfum þess svo sannarleg og höfum mikið gagn af, enda á Stofunni 
samankomin elítan í bransanum eða hvað?  Ég  á mér þá ósk að ráðuneytið geri 
Stfounni kleyft að styrkja þann þátt að nálgast okkur starfsmenn barnaverndarnefnda 
t.d. með heimsóknum til okkar þar sem þeir fengju innsýn í starf okkar og 
starfsumhverfi. Aukin samskipti á milli þessara aðila eru æskileg. Barnaverndarstofa 
þarf að sýna jákvæðan stuðning og leiðbeiningar en ekki aðeins eftirlit, og er þar ekki 
vandara heldur en okkur fótgönguliðunum á vettvangi, að sameina þessa 
þverstæðukenndu þætti starfsins. Eitt af því sem með þessu væri hægt að þróa er 
með hvaða hætti er unnt að snúast til varnar barnaverndarstarfsfólki þegar 
fjölmiðlaumfjöllun er óréttmæt, sem stundum vill brenna við.  
Partur af þessari leiðbeiningarskyldu sem ég myndi vilja sjá áætlun um er að Stofan 
og ráðuneytið vinni upp í aðgengilegu formi úrskurði kærunefndar, niðurstöður 
Barnaverndarstofu í málum sem hafa almennt gildi og svo  dóma sem falla í 
barnaverndarmálum. Þetta efni þarf að túlka og matreiða með þeim hætti að það fái 
vægi við hæfi í leiðbeiningum til okkar.   
 
Almennt má segja að um athyglisverðar áætlanir sé að ræða. Þó mætti koma skýrar 
fram skipting milli ráðuneytisins og Barnaverndarstofu á ábyrgð og framkvæmd, 
fjármögnun og ráðuneytið og Barnaverndarstofa ætla sér að vera ákveðnari 
stuðningsaðilar við sveitarfélögin og jafnframt samhæfingaraðilar stofnana ríkis og 
sveitarfélaga.  Ég var einu sinni að smíða áætlun fyrir Skagfirðinga og spurði Jón 
Björnsson, ein snjallasta og reyndasta  stefnuáætlunarsmið landsins hvort ekki væri 
eitthvað til sem hægt væri að kötta og peista. „Jú, jú“  svaraði Jón á sinn rólega og 
yfirvegaða hátt: „ það er til mikið af góðum og ónotuðum stefnum!“  
Vonandi verða það ekki eftirmæli þessarar sem hér er kynnt. Þökk þeim er hlýddu 
 
 


