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Formáli 
Þessi álitsgerð fjallar um atriði sem lúta að skilgreiningum á hugtakinu barnavernd. 

Gerð er grein fyrir helstu forsendum fyrir afmörkun hugtaksins í nágrannalöndum og 
hérlendis og þetta borið saman og loks er fjallað um leiðir til skilgreiningar.  

Bakgrunn þeirrar vinnu, sem stofnað var til vegna þessarar álitsgerðar, má rekja til 
nýrrar skipanar barnaverndar í Reykjavík. Í mars 2003 skilaði sérstakur starfshópur um 
barnavernd, skipaður af borgarstjóra í desember 2002, skýrslu um skipulag barnaverndar 
og úrbætur á reglum og málsmeðferð barnaverndarmála á vegum Reykjavíkurborgar. 
Skýrslan var samþykkt í viðkomandi nefndum borgarinnar og í borgarráði. Sá starfshópur 
lagði fram tillögur til breytingar og endurskoðunar á starfsháttum og verkaskiptingu milli 
Barnaverndar Reykjavíkur og Félagsþjónustunnar í nokkrum liðum. Þar segir meðal 
annars að brýnt sé að vinna að fræðilegri og lagalegri skilgreiningu á hugtakinu 
„barnaverndarmál“ hér á landi. Vísbendingar séu um að hérlendis sé hugtakið skilgreint  
mun víðar en annars staðar í Evrópu. Mikilvægt sé að sá eðlismunur sem sé á 
stuðningsmálum og formlegum barnaverndarmálum endurspeglist í meiri mæli en nú er í 
verkaskiptingu á milli borgarhlutaskrifstofu Félagsþjónustunnar og Vesturgarðs og 
Barnaverndar Reykjavíkur.   

Í kjölfar þessa skipaði félagsmálastjórinn í Reykjavík starfshóp í september 2003 til að 
afla upplýsinga um hugtakið „barnaverndarmál“ í nágrannalöndunum og gera samanburð 
á skilgreiningum. Enn fremur var óskað eftir áliti starfshópsins á skilgreiningu á 
hugtakinu hér á landi, er samræmst gæti gildandi barnaverndarlögum. Ekki var gert ráð 
fyrir því að starfshópurinn skilaði fullmótuðum tillögum heldur miklu fremur rökstuddu 
áliti. 

Dr. Guðrún Kristinsdóttir skyldi leiða hópinn og bera ábyrgð á skýrsluskrifum. Við 
vinnu sína skyldi starfshópurinn hafa til hliðsjónar niðurstöðu starfshóps um barnavernd 
og gildandi barnaverndarlög. Jafnframt skyldi starfshópurinn meta við hvaða lönd hann 
teldi eðilegt að miða og afla upplýsinga frá þeim. Elizabeth Fern, aðjúnkt við Háskólann 
á Akureyri, eru færðar þakkir fyrir upplýsingar um skilgreiningar í Englandi og Wales. 

Í starfshópnum voru: Freydís Jóna Freysteinsdóttir, félagsráðgjafi og lektor við Háskóla 
Íslands, Guðrún Frímannsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur,  Guðrún 
Kristinsdóttir, prófessor við Kennaraháskóla Íslands, Gunnar M. Sandholt 
félagsmálastjóri, frá Samtökum félagsmálastjóra, Hrefna Friðriksdóttir, lögfræðingur hjá 
Barnaverndarstofu, og Ólöf Finnsdóttir, forstöðumaður lögfræðiskrifstofu 
Félagsþjónustunnnar í Reykjavík. 

 

Starfshópurinn skilar hér með áliti sínu.  

Reykjavík, 10.5.2005 
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Inngangur 
Í formála er rakinn aðdragandi að þessari álitsgerð. Starfshópurinn ákvað að afmarka 

samanburðinn við Bandaríki Norður-Ameríku, Danmörku, England og Wales, Finnland, 
Noreg og Svíþjóð auk Íslands. Valið markaðist annars vegar af hefð, þar sem lög og 
framkvæmd hérlendis hafa tekið mjög mið af skipan mála í Skandinavíu. Hins vegar þótti 
rétt að leita fanga víðar en svo og nýta þekkingu innan hópsins. Sérstök skipan 
barnaverndarmála er í Skotlandi, sem er nokkuð frábrugðin hinni ensku, en það var ekki 
skoðað. Gert var ráð fyrir að skoða úttektir nefndra landa og byggja á rannsóknartengdum 
niðurstöðum svo sem unnt væri, samanber markmiðið að vinna að lagalegri og fræðilegri 
skilgreiningu. Starfshópurinn ákvað að hafa eftirfarandi spurningar til hliðsjónar: Hvað 
segja lög, greinargerðir, reglur og leiðbeiningar um eftirfarandi: 

o Hvenær ber barnaverndaryfirvöldum að hefjast handa? 
o Hvenær ber að tilkynna mál til barnaverndaryfirvalda? 
o Hvernig eru mörkin dregin milli stuðnings- og þvingunarmála? 
o Er gerður greinarmunur á  málum eftir stöðu og aldri geranda? 

Starfshópurinn ákvað að nýta einkum rökstuðning í frumvörpum, álitsgerðum og 
greinargerðum um breytingar á ofangreindum atriðum. Athugunin afmarkast því ekki við 
lagabókstaf, reglugerðir og leiðbeiningar heldur var athugað hvað lægi að baki skipan 
mála og hvaða álitamál hefðu verið ofarlega á baugi. Tímatakmörk setja því meðal annars 
skorður hve djúpt er kafað og ljóst er að ýmis atriði væri hægt að athuga nánar.  

Starfshópurinn hefur haft til hliðsjónar lagaákvæði allra samanburðarlanda að 
Bandaríkjunum undanskildum, þar sem stuðst var við yfirlit frá ráðuneyti. Skoðaðar voru 
leiðbeiningar til starfsmanna við lögin í Danmörku, Noregi og Svíþjóð, svo og opinberar 
skýrslur sem gefnar hafa verið út í tengslum við endurskoðanir í Noregi og Svíþjóð. 
Leitað var fanga í tímaritsgreinum og bókum og á Netinu eftir aðstæðum og með 
fyrirspurnum til sérfræðinga og formaður aflaði heimilda í Svíþjóð. 

Starfshópurinn hélt sex fundi og rætt var við sérfróða aðila eftir því sem tækifæri gafst. 

Hér á eftir verður fyrst fjallað um viðfangsefnið og ræddar forsendur og niðurstöður í 
áðurnefndri skýrslu starfshóps borgarstjóra. Þá fylgja niðurstöður og samanburður 
varðandi einstakar spurningar. Að því loknu eru niðurstöður ræddar og álit starfshópsins 
sett fram. 
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Um viðfangsefnið 
Eins og rakið var í formála byggist álitsgerðin á þeirri niðurstöðu starfshóps 

borgarstjóra um barnavernd að athuga þurfi skilgreiningu hugtaksins „barnaverndarmál“ 
til að gera umræðu um þessi mál markvissari hérlendis. Starfshópur um barnavernd telur 
þannig brýnt að fá fram fræðilega og lagalega endurskilgreiningu og jafnframt álítur hann 
að vísbendingar séu um að annars staðar í Evrópu sé hugtakið skilgreint mun þrengra. 
Sem dæmi er nefnt að allar lögregluskýrslur sem barnaverndaryfirvöldum berast 
hérlendis, til dæmis fyrir hnupl, séu skilgreindar sem barnaverndartilkynningar. Frekari 
rökstuðningur eða dæmi eru ekki nefnd. 

Fram kemur í niðurstöðum starfshóps um barnavernd að hann telur að eðlismunur sé á 
stuðningsmálum og formlegum barnaverndarmálum. Með stuðningsmálum er þá átt við 
mál þar sem foreldrar leita sjálfir eftir aðstoð vegna til dæmis afbrota eða vímuefnaneyslu 
barna sinna. Með formlegum barnaverndarmálum er vísað til þeirra mála þar sem vafi 
leikur á um hæfi foreldra eða grunur er um refsivert athæfi þeirra gagnvart börnum 
sínum.  

Starfshópur um skilgreiningu telur rétt að staldra í upphafi við ofangreindar forsendur. Í 
fyrsta lagi er hlutverk hópsins að reyna að grafast fyrir um hvort hugtakið 
barnaverndarmál er skilgreint svipað eða öðruvísi í nokkrum nágrannalöndum en ekki er 
kunnugt um neina athugun á því máli hérlendis.  

Í öðru lagi virðist ýmislegt benda til þess að það álit starfshóps um barnavernd að um 
eðlismun sé að ræða á stuðningsmálum og formlegum barnaverndarmálum eigi ekki við 
nema að hluta til. Barnaverndarmál hafa vissulega verið flokkuð í ólíkar gerðir, til dæmis 
í ársskýrslum stofnana til að fá yfirsýn yfir starfsemi þeirra. Í barnaverndarlögum er rætt 
um ólíkar tegundir úrræða. Orðið eðlismunur virðist gefa til kynna að mikil og óbrúanleg 
gjá sé á milli slíkra flokka. Vissulega er hægt að fallast á að munur er á tegundum mála í 
barnavernd en við teljum fremur um stigsmun en eðlismun að ræða, þar sem mál þróast 
oft úr einni gerð yfir í aðra, eins og vikið verður að nánar hér á eftir.  

Þá er óskýr sú tvískipting sem rætt er um í niðurstöðum starfshóps borgarstjóra um 
barnavernd, þegar gerður er greinarmunur á málum þar sem foreldrar leita eftir aðstoð og 
þar sem grunur er um vanhæfi þeirra eða refisvert athæfi. Það er vel þekkt að foreldrar 
sem leita eftir aðstoð vegna barna sinna, til dæmis vegna afbrota eða vímuefnaneyslu, eru 
mishæfir til að annast börn sín. Sumir foreldrar sem leita eftir aðstoð eru vanhæfir og þar 
með falla flokkarnir tveir saman. Sumir foreldrar sem leita eftir aðstoð geta legið undir 
grun um refsivert athæfi gagnvart börnum sínum og falla þá flokkarnir tveir líka saman. 
Þá er að nefna að skjótt skipast veður í lofti á þessum vettvangi. Þegar foreldrar leita eftir 
aðstoð og fá stuðning vegna barna sinna getur til dæmis vaknað grunur um vanhæfi og 
málið breytist, jafnvel er farið að huga að úrræðum án samþykkis aðila. Á meðan á 
slíkum breytingum stendur, sem stundum tekur nokkurn tíma, eru skilin milli flokkanna 
óskýr. Þetta hefur verið nefnt „gráa svæðið“ í framkvæmd barnaverndarstarfs og er þekkt 
fyrirbæri. Þá er ónefnt að stundum leita börn sjálf eftir aðstoð, þarfnast og fá sérstaka 
aðstoð sem fellur undir barnavernd og eru þau mál af margvíslegu tagi og geta fallið utan 
þeirra tilvika sem nefnd eru í skýrslu starfshóps um barnavernd. 
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Loks ber að minnast á orðið formlegt sem kemur fyrir í niðurstöðu starfshóps um 
barnavernd. Öll mál vegna barna og unglinga sem félagsþjónusta og barnaverndaryfirvöld 
annast eru formleg með einum eða öðrum hætti. Að vísu eru nákvæmari og skýrari 
ákvæði um málsmeðferð sumra barnaverndarmála, en um öll málefni gilda lög og reglur 
og eru þau formleg í þeim skilningi. 

Einnig er rétt að staldra við merkingu orðsins mál sem hefur margvíslega merkingu. Í 
íslenskri orðabók er orðið meðal annars skýrt með vísan til lögfræðilegrar merkingar og 
sagt þýða sök, ákæra, málaferli eða réttarfarsmál. Þetta er of þröng skýring á vettvangi 
barnaverndar. Málskilningur fagmanna á vettvangi félagsþjónustu og barnaverndar virðist 
vera að mál nái yfir málefni einstaklinga og fjölskyldna sem fá aðstoð og/eða verða fyrir 
afskiptum. Hugsanleg afmörkun er að aðgerðir skuli vera skrásettar til að mál teljist vera 
til staðar með formlegum hætti, samanber að oft er talað um að búa til mál á 
fjölskyldu/einstakling, eða að loka máli. Slíkt orðalag er notað bæði um félagsþjónustu og 
barnaverndarafskipti. Ef ekkert er skráð niður um samskipti eða afskiptin er samkvæmt 
þessu ekki um mál að ræða í þessu sambandi. Sem dæmi má taka að dönsku 
félagsþjónustulögin gera ráð fyrir ráðgjöf við börn og unglinga sem hluta af 
stuðningsúrræðum; þar stendur í kafla 1. 2 í leiðbeiningum með lögunum að ekki sé skylt 
að skrásetja mál þegar barn eða unglingur sækir eftir og nýtur eingöngu slíkrar ráðgjafar 
(Socialministeriet 2002). Önnur hugsanleg afmörkun er að mál verði til við að eitthvað 
kalli á aðgerðir af hálfu yfirvalda og er vísað til þess í sænskum skrifum (Leveskiöld, 
Lundgren L et al. 2003). Það virðist því ekki augljóst hvernig á að skilgreina hugtakið 
mál. 

Þau atriði sem staldrað var við hér að ofan varpa ljósi á þann vanda sem starfshópur um 
barnavernd bendir á. Mörg atriði á þessu sviði þarfnast frekari skýringa því að efnið er 
margbrotið og verður nú vikið að því. Sum atriði sem tekið er á í skýrslu þessari eru 
flókin. Dæmi má taka af mörkum milli stuðningsaðgerða og aðgerða án samþykkis. Leidd 
hafa verið að því gild rök að slík mörk séu óljós og að sú skipting sé villandi (Gording 
Stang 2002). Vikið verður sérstaklega að þessum þætti síðar; þó ekki gerð fyllileg skil 
enda væri það efni í sjálfstæða umfjöllun  

Barnaverndarstarf er félagslegs og lögfræðilegs eðlis og að baki liggja ýmis fræðileg 
sjónarhorn. Það er einnig siðferðilegs eðlis að skilgreina við hvers kyns vanda ber að 
bregðast og hvernig það skuli gert en sá sjónarhóll, vinnulag, er ekki til athugunar hér. 

Hugtökin barnaverndarstarf og barnaverndarmál eru samofin. Sveitarstjórnum er, eins 
og kunnugt er, falið að fara með barnaverndarmál sem málaflokk og ríkið hefur umsjón 
með framkvæmd hans og jafnframt er ákveðnum málum beint til dómstóla. Þessir aðilar 
skilgreina og bregðast við barnaverndarvanda sem félagslegu og réttarfarslegu fyrirbæri. 
Barnaverndarlög og lög um félagslega þjónustu hvíla á pólitískri stefnumörkun og 
lagasetningu sem er beitt til að leysa úr félagslegum vanda. Vissulega er hægt að hugsa 
sér aðrar túlkanir, svo sem að barnavernd snúist fyrst og fremst eða öðrum þræði um 
félagslegt taumhald. En það útilokar ekki að verið er að bregðast við félagslegum vanda 
með pólitískum aðgerðum, nota lög og beita stjórnsýsluaðgerðum til að afmarka með 
hvaða hætti skuli leitast við að leysa hann. 

Fleiri aðilar en barnaverndaryfirvöld koma að því að skilgreina verkefni á sviði 
barnaverndar þó að endanleg afmörkun liggi hjá framkvæmdaraðilum. Ýmsar stofnanir 
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og lög kveða á um skyldur er skarast við verkefni barnaverndaryfirvalda, svo sem lög um 
heilbrigðisþjónustu; til dæmis ungbarnavernd, skólahjúkrun og barnageðlækningar; 
skólalöggjöf kveður á um sérfræðiþjónustu við börn, að réttarkerfinu ógleymdu. Þessum 
aðilum er skylt að starfa saman og/eða tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef grunur 
vaknar um að barn þurfi aðstoðar við. 

Almenningur hefur tilkynningarskyldu að gefnum lögbundnum skilyrðum og mál berast 
til yfirvalda þá leiðina. Þessi athugun beinist ekki að því hvernig þessir ytri aðilar 
skilgreina hugtakið en rétt er að hafa í huga að skilgreiningar eru undir áhrifum margra 
aðila í senn. 

Hugtakið „barnaverndarmál“ hefur samkvæmt þessu í senn stjórnsýslulega, pólitíska, 
faglega og almenna merkingu. Mat á vanda sem liggur að baki slíkum málum nær til 
félagslegra, lagalegra, tilfinningalegra, siðferðilegra og heilsufarslegra þátta. Hvaða 
þættir verða til þess að litið er á aðstæður, atburði og hegðun sem barnaverndarmál fer 
eftir því hver skynjar þau, skilgreinir, og er það háð stöðu hvers og eins aðila (Lundström 
2000).1 Í þessu ljósi er tekið undir ályktun sænska prófessorsins Lundström, um að 
ríkjandi viðhorf ásamt lögum og faglegri umræðu hafa mikil áhrif á hvaða aðstæður 
kalla á aðgerðir og til hvaða aðgerða er gripið. Sagt með færri orðum; um 
skilgreiningaratriði er að ræða eins og starfshópur um barnavernd hefur þegar bent á.  

Önnur hlið málsins lýtur að því að ákvarða gerð barnaverndarmála, til dæmis hvort þau 
séu einnar gerðar eða ekki. Félagslegur veruleiki er eins og kunnugt er breytilegur og 
samsettur eins og áður var minnst á. Aðstæður að baki barnaverndarmála þróast oft úr 
einu yfir í annað; til dæmis getur virst í einu tilviki að refsivert eða óviðunandi athæfi 
foreldris gagnvart barni leiði til afbrota hjá barni. Vegna þess hve samsett fyrirbærin eru 
oft getur hvert mál fallið í fleiri en einn flokk; til dæmis getur bæði verið um að ræða 
hegðunarerfiðleika hjá barni og viðvarandi vímuefnaneyslu foreldra sem vekur grun um 
vanhæfi hinna síðarnefndu til að annast barn sitt. Stundum eru málin einfaldari en hitt er 
líklega algengara. Þetta leiðir til þess að mat mála og flokkun er oft flókin. Segja má að 
erfitt sé að greina einn kjarna í barnaverndarmálum; það einkenni þau fremur að þar séu 
nokkrir þættir að verki í senn.  

Félagsmála- og barnaverndaryfirvöld eiga að hlúa að uppvaxtarskilyrðum barna og er 
þannig falið víðtækt hlutverk. Barnaverndaryfirvöld hafa sértækum skyldum að gegna við 
að aðstoða og vernda börn og fjölskyldur. Þau eiga einungis að grípa til verndaraðgerða 
þegar skýrar og ríkar ástæður eru fyrir hendi. Einstakur atburður eða aðstæður sem 
skapast og standa í skamman tíma leiða yfirleitt ekki af sér nauðsyn til afskipta 
barnaverndaryfirvalda. Aftur á móti eru sumar slíkar aðstæður langvarandi og leiða til 
afdrifaríkra aðgerða; til dæmis dvelur nú á annað hundrað barna hérlendis í fóstri árum 
saman (Barnaverndarstofa 2002). Þetta rennir enn frekari stoðum undir það sjónarmið að 
barnaverndarmál séu öðru fremur samsett fyrirbæri sem standa um hríð og að 
birtingarform þeirra séu fjölbreytileg. Þess vegna er ekki ofmælt að segja að skilgreining 
hugtaksins sé flókin en vissulega virðist hægt að afmarka barnaverndarmál frá öðrum 
verkefnum þessara yfirvalda.  

                                                 
1 Lundström (2000:18) vitnar til margra fræðimanna í þessu sambandi.  
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Í því sambandi blasir fyrst við að þrátt fyrir víðtækar skyldur félags- og 
barnaverndaryfirvalda snýr félagsleg barnavernd oftast að málefnum einstakra 
fjölskyldna barna og unglinga, ef miðað er við tíma og fjármagn til málaflokksins. Þó að 
ekki sé vitað mikið um framkvæmd mála hérlendis vegna skorts á rannsóknum virðist 
óhætt að halda þessu fram. Ekki verður farið nánar út í það af hverju þetta stafar. Þegar 
litið er í skýrslur um barnaverndarstarf og tegundir sem þar koma fram kemur í ljós að 
slíkt starf snýr oftast að einstaklingum og fjölskyldum (Barnaverndarstofa 2002; 
Félagsþjónustan í Reykjavík 2002).  

Barnaverndarstarf og barnaverndarmál er ekki hið sama; starfið felst í ákveðnum 
aðgerðum, meðal annars leiðbeiningum, ráðgjöf, stuðningi, eftirliti, fóstri og vistun barns 
á stofnun. Almennt er talað um starf sem nær til þess konar aðgerða og snýr að 
einstaklingi/fjölskyldu sem mál. Barnaverndarstarf er flokkað misjafnlega vítt en sumir 
myndu fella undir það ýmis verkefni og vinnubrögð sem snúa að félagsheildum, svo sem 
leitarstarf meðal unglinga eða stuðningshópa fyrir einstæða foreldra. Almennt er þó ekki 
rætt um að þess konar starf sé barnaverndarmál. Þetta rennir stoðum undir það að 
hugtakið „barnaverndarmál“ vísi öðru fremur til málefna einnar fjölskyldu eða eins 
einstaklings sem fær aðstoð eða höfð eru afskipti af með vísan til barnaverndarlaga og 
laga um félagsþjónustu sem oft er beitt samhliða. Í þessari álitsgerð er fjallað um 
hugtakið barnaverndarmál í þeim skilningi. Þar af leiðir að hér er ekki fjallað um starf 
sem beinist að heilum hópum, stofnunum eða félagsheildum, til dæmis leitarstarf eða 
starf á heimilum fyrir börn og unglinga.  

Viðfangsefnið lýtur einnig að ytri skilyrðum, svo sem að verkaskiptingu, er vísar raunar 
til upphafs þessarar umfjöllunar sem rekja má til umræðna um verkaskiptingu 
barnaverndar í Reykjavík. 

Uppbygging opinberrar velferðarþjónustu byggist á því meðal annars að skipta 
verkefnum milli stofnana/málaflokka með eins skýrum hætti og frekast er unnt. Gera 
verður ráð fyrir að markmið löggjafar um tiltekinn málaflokk sé að afmarka hvaða 
verkefni falla þar undir, jafnvel þótt veitt sé ákveðið svigrúm í framkvæmd eftir 
aðstæðum, til dæmis eftir íbúafjölda umdæma og fjár- eða bolmagni sveitarfélaga. 
Markmið með verkaskiptingu og sértækri lagasetningu virðist ekki hvað síst vera að 
skýra ábyrgðarmörk yfirvalda, þannig að þau sé sem ljósust yfirvöldum og þeim sem eiga 
rétt á þjónustunni.  

Eins og málum er háttað er skörun milli félagsþjónustu- og barnaverndarlaga og hægt 
að ákveða að félagsmálaráð fari með verkefni samkvæmt hinum síðarnefndu. Engin 
ákvæði heimila að þessu sé öfugt farið þannig að barnaverndarnefnd fari með verkefni 
samkvæmt félagsþjónustulögum. Þetta kallar sérstaklega á afmörkun málaflokksins 
barnavernd. 
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Barnaverndarmál – skilgreining hugtaksins 

Almenn skipan barnaverndar  
Hér á eftir verður lýst upplýsingum sem aflað var um skilgreiningar í 

nágrannalöndunum sem voru Bandaríki Norður-Ameríku, Danmörk, England/Wales,  
Finnland, Noregur og Svíþjóð.  

Mun minna er fjallað um bandarísk og finnsk atriði en annað. Því veldur skipan mála í 
Bandaríkjunum sem eru sambandsríki með sundurleita löggjöf og framkvæmd og væri 
mikið verk að athuga alhliða. Tungumálaerfiðleikar hömluðu gagnaöflun í Finnlandi. Í 
samantekt um finnskar aðstæður er fyrst og fremst stuðst við finnsku barnaverndarlögin, 
þar sem reglugerðir og leiðbeiningar hafa lítt verið aðgengilegar vegna tungumálsins. 
Talsvert af erlendum texta hefur verið þýtt en stundum er valið að notast við mál þess 
lands sem um er fjallað hverju sinni og réð þar ýmist tími einstakra nefndarmanna eða 
skýrleikasjónarmið. 

Bandaríkin 
Almenn stefna ríkir í Bandaríkjunum um barnaverndarmál svo sem fram kemur í 

alríkislögum landsins (federal laws). Hins vegar er hvert fylki með sérlög (state laws), þar 
sem alríkislögin eru útfærð, og getur því verið um að ræða mun milli fylkja. Þetta á við 
um barnaverndarlög eins og önnur lög í Bandaríkjunum. 

Algengt er að sérstakar stofnanir sem kallast „Department of Human Services“ (DHS) 
sjái um að framfylgja lögum um barnavernd. Á þeim stofnunum er tekið á móti 
barnaverndartilkynningum, mál könnuð og metið hvort þörf sé á stuðningsúrræðum 
og/eða þvingunarúrræðum í málum og áætlanir gerðar. Jafnframt er fylgt eftir árangri 
íhlutunar. Þegar um þvingunarúrræði er að ræða, eins og til dæmis töku barns af heimili 
eða forsjársviptingu, fer málið fyrir dómstóla (U.S. Department of Health and Human 
Services 2003). 

Danmörk  
Í Danmörku eru í gildi lög um félagsþjónustu (SEL) og eru barnaverndarákvæðin í 

þeim lögum (Socialministeriet 2003). Lögin eru frá 2002 með breytingum fram til 2003. 
Samkvæmt lögunum fer félagsþjónusta sveitarfélaganna með framkvæmd barnaverndar. Í 
lögunum er fyrst kafli um almenn félagsþjónustuúrræði. Samkvæmt 1. grein er markmið 
laganna um félagslega þjónustu: 

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have forebyggende 

sigte, 
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer. 

Samkvæmt þessu hefur danska félagsþjónustan yfir að ráða almennum fyrirbyggjandi 
aðgerðum svo sem dagvist barna og öðrum dagtilboðum fyrir börn, stuðningi og ráðgjöf 
og á einnig að mæta ýmsum sérþörfum einstaklinga, svo sem segir í lið 3 hér að ofan. 
Meðal stuðningsaðgerða er talin upp ráðgjöf, stuðningur við uppeldi á heimili, 
fjölskyldumeðferð, persónulegur ráðgjafi, tilsjónarmaður, skilgreind fjárhagsaðstoð og 
vistun. 
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Í 8. kafla laganna eru ákvæði sem segja má að svari til íslenskra laga um barnavernd. 
Kaflinn heitir Særlig støtte til børn og unge. Þar er að finna ákvæði um 
tilkynningaskyldu, könnun máls og heimildir/skyldur yfirvalda í þeim efnum, 
ákvarðanatöku, meðal annars um þvingun, og ákvæði um úrræði. Heiti kaflans veitir ríka 
vísbendingu um efnislega skilgreiningu barnaverndar í Danmörku. Þannig má segja að 
mál sé barnaverndarmál þegar barn hefur þörf fyrir særlig støtte, eða sérstakan stuðning.  

Í 32. grein er fjallað sérstaklega um markmið kaflans og segir þar: 

Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette, er 
at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af 
deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig 
udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. 

Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um sérstakan stuðning við börn samkvæmt 
félagsþjónustulögunum, hér eftir skammstafað V-SEL (Vejledning om særlig støtte til 
børn og unge nr. 4/2002). Leiðbeiningunum er ætlað að útfæra ákvæði 8. kafla 
félagsþjónustulaganna. Þar segir um markmið kaflans að hér sé um að ræða þarfir barna 
sem ekki sé unnt að mæta með þeim úrræðum sem standi til boða samkvæmt öðrum 
ákvæðum laganna Í V-SEL (bls. 12) segir:  

I §32 opstilles målsætningen for indsatsen for de børn og unge, som har et særligt 
behov for støtte, dvs. et behov sem rækker ud over de behov. som kan opfyldes af 
de tilbud, som i almindelighed står åbne for børn/unge og deres familier, jfr. lovens 
kapitel 4 og 5 om dagtilbud mv. til børn og klubtilbud mv. til større børn og unge. 

Einnig segir í V-SEL (bls. 12):  

... kommunens opgave over for den gruppe af børn og unge og deres familier, som 
har behov for særlig støtte, er at søge disse børns og unges opvækstvilkår sikret på 
en sådan måde, at de får en tryghed i udfoldelsesmuligheder og en sikkerhed for 
udvikling og sundhed, der så vidt muligt stiller dem på linie med deres 
jævnaldrende, som ikke har eller har haft tilsvarende vanskeligheder i deres 
opvækst.   

Ætíð ber að leggja ríka áherslu á að veita aðstoð með tilliti til hagsmuna og þarfa 
barnsins og stefna að því að tryggja barni stöðug og góð tengsl við fullorðna og samfellu í 
uppvexti. 

Í leiðbeiningum við lögin (V-SEL) segir meðal annars: 

Med udgangspunkt i den fastsatte målsætning for indsatsen for børn og unge, der 
har et særligt behov for støtte, indeholder serviceloven de nærmere regler for, 
hvordan særlig støtte kan ydes til børn, unge og deres familier, dels ved 
iværksættelse af foranstaltninger på frivilligt grundlag dels ved foranstaltninger m. 
v., der må gennemføres tvangsmæssigt (bls. 1), (Socialministeriet 2002). 

Í leiðbeiningum (V-SEL) kemur fram að markmiðið með almennum og sértækum 
úrræðum sé hið sama. Þar stendur meðal annars:  

Det understreges således, at den særlige indsats over for børn og unge med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller et andet særligt behov for støtte skal ses i 
tæt sammenhæng med og bygge på de generelle tilbud (kap. 1, grein 4.1, bls. 2). 
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Barnaverndarmál – skilgreining hugtaksins 

Eins og áður sagði gefur heiti 8. kafla SEL vísbendingu um efnislega skilgreiningu 
þeirra mála sem kalla má barnaverndarmál í Danmörku. Þó ber að nefna að ekki er að 
finna í lögunum eða leiðbeiningunum útlistun á hugtakinu særlig støtte.   

V-SEL gefa mikilvægar vísbendingar um hvernig dregin er lína á milli vinnslu mála 
samkvæmt kaflanum um sérstakan stuðning við börn og vinnslu annarra mála. Mörkin 
virðast vera dregin við þörf fyrir sérstakan stuðning þar sem almenn úrræði sem nefnd eru 
hér að ofan eru ekki talin duga. 

Samkvæmt 5. grein laganna skal hvert sveitarfélag sjá til þess að fjölskyldu-meðlimum 
standi til boða ókeypis fjölskylduráðgjöf vegna vanda sem hún á við að etja. Í 
leiðbeiningunum við lögin (V-SEL, bls. 3) segir að ef fram komi í ráðgjöf þörf fyrir 
annars konar úrræði þá beri að beita ákvæðum 8. kafla laganna: 

Viser det sig i forbindelse med rådgivningen, at der er behov for anden form for støtte, 
finder bestemmelserne i lovens kapitel 8 anvendelse./.../Viser henvendelsen fra barnet 
eller den unge, at der er behov for andet end rådgivning, faller situationen helt uden for 
anvendelseområdet for §5. , það er ákvæðið um ráðgjöf. – Hvis barnet eller den unge selv 
beder om bistand, der ekki kan klares med rådgivning alene, gælder de almindelige regler 
for starten af en børnesag (Vejledning bls. 3–4).  

Í þessu ákvæði kemur orðið børnesag (mál vegna barns) fyrir sem sérstakt hugtak og 
eins og sjá má er þar rætt um að hefja slíkt mál. Álykta má að hér sé afmörkuð sérstök 
tegund mála enda lúta þau sérstökum ákvæðum um málsmeðferð.  

Með orðalaginu hér að ofan verður matið á þörfum barnsins og markmiðið með 
stuðningnum hið mikilvægasta í þessu samhengi. Hugtakið særlig støtte er ekki skilgreint 
sérstaklega eins og sagði hér að ofan, en markmiðið með að veita stuðning er útfært í 
lögunum og leiðbeiningunum; hann skal beinast að: 

Börnum sem þarfnast sérstaks stuðnings, sem veitir þeim traust til að njóta sín og 
tryggir þroska þeirra og heilsufar þannig að þau standi jafnfætis þeim jafnöldrum sem 
ekki hafa átt við sams konar erfiðleika að etja í uppvextinum (Socialministeriet 2002).  

Eins og sagði er þessum barnaverndarmálum fundinn staður innan dönsku 
félagsþjónustulaganna og þarf að meta eftir hvaða kafla á að fara og hvort mál falli 
undir 8. kafla og séu sérstök barnaverndarmál í þeim skilningi.  

England og Wales  
Í Englandi og Wales er í gildi lagabálkur, Children Act frá 1989, sem tekur til allra 

þeirra úrræða og stuðnings sem sveitarstjórnum ber að veita börnum og fjölskyldum sem 
þarfnast aðstoðar. Þannig tekur lagabálkurinn meðal annars til fjárhagsaðstoðar, 
heimaþjónustu, ráðgjafar, aðstoðar vegna dagvistunar, húsnæðisaðstoðar (þar með talin 
,,vistheimili“), fósturmála (care) og neyðarúrræða vegna barna í bráðri hættu. Því má 
segja að ,,Children Act“ taki til íslenskra laga um félagsþjónustu, barnalaga og 
barnaverndarlaga.2

Sveitarstjórnir bera þannig meginábyrgð á velferð barna í þeirra umdæmi og ber meðal 
annars skylda til að koma á fót ,,barnaverndarnefnd“ (Area child protection committees) 

                                                 
2 Önnur skipan er í Skotlandi. 
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sem hefur það meginhlutverk að stilla saman strengi aðila er vinna að velferð barna í 
sveitarfélaginu.  

Meginhlutverk félagsþjónustunnar er að tryggja það að börn verði ekki fyrir 
,,significant harm“ og hafi yfir að ráða úrræðum fyrir börn og fjölskyldur þeirra (Health 
1999). 

Mikil umræða hefur átt sér stað á sviði barnaverndar (child welfare concerns) um það 
að hve miklu leyti hið opinbera hefur rétt til afskipta af uppeldisháttum foreldra. Hafa þar 
skipst á tímabil með mjög ólíkri nálgun. Nú hallast menn helst að þeim sjónarmiðum að 
hagsmunir barns hverju sinni skuli hafðir að leiðarljósi en jafnframt sé þess gætt að réttur 
foreldra sé í heiðri hafður eftir fremsta megni; þetta kemur fram í heimild á bls. 86–87. 
(Colton, Sanders et al. 2001). Ákvæði Children Act 1989 byggjast á því 
grundvallarsjónarmiði að velferð barnsins skuli vera í fyrirúmi þegar ákvörðun er tekin á 
grundvelli laganna. Í 1. grein laganna er að finna svohljóðandi ákvæði: Welfare of the 
child:  

(1)When a court determines any question with respect to 
(a) the upbringing of a child; or 
(b)the administration of a child´s property or the application of any income 

arising from it, the childs welfare shall be the court´s paramount 
consideration. 

(2)In any proceedings in which any question with the respect to the upbringing of a 
child arises, the court shall have regard to the general principle that any delay in 
determining the question is likely to prejudice the welfare of the child ... 

Skylda yfirvalda vegna barna er takmörkuð við börn sem talin eru hafa þörf á því eða, 
eins og segir á ensku, við children in need og er fjallað um þetta í kaflanum um skyldur 
og heimildir til aðgerða í næsta hluta skýrslunnar. 

Í Englandi og Wales gilda samkvæmt þessu heildarlög um málefni barna, og þar með 
barnavernd, og er almenn skipan frábrugðin því sem gerist hérlendis. Í einum lagabálki 
er að finna ákvæði og úrræði vegna barna sem er að finna í íslenskum barnalögum, 
barnaverndarlögum og lögum um félagsþjónustu.3

Finnland  
Finnsku barnaverndarlögin, „Barnskyddslag“, eru frá árinu 1983. Þau tóku nokkrum 

breytingum 1990 og 1999 og eru nú í endurskoðun frá 2003. Samtímis 
barnaverndarlögunum voru sett barnalög í Finnlandi, „lagen angående vårdnad om barn 
och umgängesrätt (361/83)“ og er vísað til þeirra laga varðandi rétt barna til sómasamlegs 
aðbúnaðar og umsjár. Öðrum stofnunum voru einnig faldar skyldur á þessu sviði 
jafnframt, svo sem skólum, heilbrigðis- og skipulagsyfirvöldum sveitarfélaga.  

Pólitískt kjörin félagsmálaráð (socialnämnd) sveitarfélaganna fara með framkvæmd og 
ákvörðunarvald í barnaverndarmálum en úrskurðir gegn vilja foreldra og barna yngri en 
15 ára fara fyrir héraðsrétt (stjórnsýsludómstóll) til dómsúrskurðar.  

Í lögunum er lögð áhersla á velferð allra barna og regluna um hagsmuni barns (barninu 
fyrir bestu) á að hafa í fyrirrúmi. Þar segir að barn skuli ekki tekið af heimili nema önnur 
                                                 
3 Önnur skipan er í Skotlandi. 
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úrræði dugi ekki. Í þessu skyni á að veita fjölskyldunni félagslegan, fjárhagslegan og 
sálfræðilegan stuðning. Stuðningsaðgerðir eru til dæmis heimilishjálp, dagvist barna og 
fjárhagsaðstoð sem sníða á að þörfum fjölskyldunnar. Skortur hefur verið á úrræðum og 
hafa frjáls félagasamtök (þriðji geirinn) því komið talsvert að þessum málum.  

Almenn úrræði laganna taka til einstaklinga allt að 21 árs aldri. 

Höfundar sem bera saman finnska og enska barnavernd telja vandasamt að bera saman 
hugökin „lastensuojelu“ (fi. barnavernd/velferðarmál barna) og „child protection“ (e. 
barnavernd) (Hearn, Pösö et al. 2004). Þeir álykta að ekki aðeins sé um ólíkt málfar að 
ræða heldur ólíkar sögulegar, lagalegar og menningarlegar hefðir, þegar rætt er um 
íhlutunarrétt og skyldur hins opinbera í málefnum barna. „Lastensuojelu“ taki samkvæmt 
finnskri hugsun og lögunum frá 1983 til allra barna. Á Englandi taki barnaverndin í 
hugsun og lagalegum skilningi til verndar barna í sérstakri áhættu og til aðgerða til að 
bæta velferð þeirra barna sem eru í sérstakri þörf fyrir slíkt.  

Hearn og félagar telja finnsku lögunum áfátt hvað snertir þvingunarákvæði og 
takmörkun á vistun utan heimilis og er varðar samband foreldra og barna í því sambandi. 
Skilgreina þurfi betur réttindi fósturbarna. Við þá endurskoðun sem nú fer fram þurfi að 
athuga hvaða aðili eigi að taka ákvörðun um umsjá barns. Ríkisstjórnin sem tók við vorið 
2003 setti sér það markmið í stjórnarsáttmála að endurskoða bæði lög og framkvæmd á 
sviði barnaverndar (Barnskyddsförbundet 2003). 

Frá sjónarhóli þessarar áiltsgerðar er mikilvægt að hafa í huga að finnsku 
barnaverndarlögin eru rammalög. Félagsþjónustan og starfsmenn hennar, aðallega 
félagsráðgjafar, starfa í umboði félagsmálanefnda og er hlutur þeirra mikill í 
ákvörðunarferlinu samkvæmt lögunum. Hearn og félagar (2004) benda á að aðstæður sem 
kalla á afskipti yfirvalda séu ekki skilgreindar nákvæmlega og hafi félagsráðgjafar því 
mikið svigrúm til að ákvarða/skilgreina hvenær heilsu og þroska barns sé ógnað svo 
mikið að aðgerða sé þörf. Ákvörðunartaka í barnaverndarmálum stýrist meira af mati 
fagmanna en af lögunum. Faglegt mat er skilgreint (Heino 1997 sbr. Hearn, op. cit.) sem 
sveigjanlegt ferli þar sem vitsmunaleg þekking og rök eru lituð af gildisbundnum og 
tilfinningalegum þáttum.  

Orðaforði laga, tölfræði, leiðbeininga eða kennslubóka stýrist ekki af áherslu á ofbeldi 
og vanrækslu. Lýsingar á hvaða vandi er á ferðinni sýna að fjölskylduátök, áfengis- og 
vímunefnavandi og hjálparleysi eru algengar skilgreiningar á vanda sem kemur til kasta 
barnaverndar. Kjarni málsins er oftast að foreldri er talið vanhæft til að sjá um barnið og 
veita því gott atlæti. Börn á unglingsaldri eru oft flokkuð ein og sér sem vandamál. Áhugi 
er að aukast á því að koma á nákvæmari lýsingum á skjólstæðingum, vandamálum, 
framkvæmd og ákvörðunartöku. Hearn og fleiri (2004) segja eftirfarandi atriði einkenna 
finnska barnavernd í samanburði við enska: 

o að hún miði að forvörnum og samþættingu velferðarúrræða; 
o stjórnist af svigrúmi (discretion) í faglegu mati fremur en lagalegri túlkun;  
o beinist að fjölskyldu og samfélagi fremur en að einstökum börnum. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er finnsk skilgreining og framkvæmd víðari en í 
Englandi og Wales. 
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Í Finnlandi eru sérstök barnaverndarlög og félagsmálaráð fara með framkvæmd 
þeirra.  Sama regla gildir og hérlendis að beita skal forvörnum, velferðarúrræðum og að 
jafnaði skal reyna stuðningsúrræði til hlítar áður en barn er tekið af heimili. Athygli 
vekur að aldur miðast við 21 árs aldur eða þremur árum lengur en íslensk lög gera ráð 
fyrir. 

Noregur  
Í Noregi eru tvenn lög, barnverndarlög og félagsþjónustulög, og heyrir félagsþjónustan 

og barnaverndin undir sitt ráðuneytið hvor. Samkvæmt 3. kafla barnaverndarlaganna eiga 
framkvæmdaaðilar að sinna almennum verkefnum sem felast í forvörnum, samstarfi við 
aðra opinbera aðila, samstarfi við félagssamtök og annast sértæk úrræði og er þeim 
skipað í kafla 4.  

Framkvæmd barnaverndar heyrir undir sveitarfélögin að undanskildum verkefnum sem 
heyrt hafa undir héraðsnefndir síðan 1992. Ríkið hefur eftirlit með framkvæmdinni. 

Breytingar urðu á skipan mála 2004 þegar verkefni fylkjanna á sviði barnaverndar og 
fjölskylduráðgjöf voru færð til ríkisins (lov 2003-05-09 nr. 29). Þetta nær þó ekki til 
Óslóarborgar þar sem sérreglur gilda. Markmið breytinganna er jöfnuður í þjónustu. Þessi 
skipulagsbreyting felur í sér að í stað fyrri skrifstofa eru sett á laggirnar 256 fagteymi sem 
er dreift um landið (Barne- og familiedepartementet 2004).  

Markmið norsku barnaverndarlaganna er að tryggja að börn sem búa við aðstæður er 
geta skaðað heilsu þeirra og/eða þroska skuli fá nauðsynlega aðstoð þegar þess er þörf. 
Einnig gera lögin ráð fyrir því að barnaverndaryfirvöldum beri að leggja sitt af mörkum 
til þess að uppeldisaðstæður barna séu öruggar. Samkvæmt grein 4.4 í norsku lögunum er 
um að ræða nokkuð víðtækar heimildir til stuðningsaðgerða. 

Ályktun 
Með fyrirvara um að norsku félagsþjónustulögin voru ekki athuguð virðist mega álykta 

að í Noregi hafi barnaverndin víðtækari heimildir til stuðnings, til dæmis veita 
fjárhagsaðstoð (4-4), en gerist hérlendis. 

Svíþjóð  
Sænsku félagsþjónustulögin, „socialtjänstlagen“ (SoL), eru rammalög sem kveða á um 

að aðstoð sé veitt á grundvelli lýðræðis og samstöðu, að lögin skuli stuðla að fjárhagslegu 
og félagslegu öryggi og að jafnrétti hvað lífskjör snertir og virkri samfélagslegri þátttöku. 
Grundvallarsjónarmiðið er að aðstoð sé veitt með hliðsjón af því að gæta virðingar og 
sjálfsákvörðunarréttar notenda. Þetta á einnig við um börn og unglinga.  

Félagsmálaráð í sænskum sveitarfélögum bera sérstaka ábyrgð á því að börn og 
unglingar njóti tryggra og góðra aðstæðna í uppvexti. Sænsk lög gera ráð fyrir að hægt sé 
að grípa til þvingunar gagnvart barni til að koma í veg fyrir að þroski þess og aðstæður 
þróist til hins verra. Þetta á við þegar ekki næst samstarf um aðstoð við tilteknar 
aðstæður. Enn fremur kunna aðstæður að vera þannig að barnið þurfi sérstaka vernd, sem 
kallar á þvingunaraðgerðir (SOSFS 2003). Aðgerðir vegna barna eiga að miða að því að 
hagsmunir barns séu í fyrirrúmi. 
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Í Svíþjóð fór fram heildarendurskoðun laga um félagsþjónustu í lok sjöunda áratugar 
síðastliðinnar aldar. Öll ákvæði um umsjá og afskipti án samþykkis voru felld í sérlög 
(Grönwall and Nasenius 1981). Breytingarnar urðu til eftir mikla umræðu, þar sem menn 
skiptust mjög í fylkingar (Guðrún Kristinsdóttir 1982). Þessi skipan er enn við lýði í 
höfuðdráttum. Lagabálkarnir sem gengu í gildi 1982 voru: 

o Socialtjänstlagen, (SoL); félagsþjónustulögin. 
o Lagen om vård av unga (LVU); lög um aðstoð við og afskipti af börnum. 4   
o Lagen om vård av missbrukare (LVM); lög um aðstoð/afskipti af fullorðnum 

áfengis- og vímuefnaneytendum. 

Árið 1990 gengu í gildi endurskoðuð lög með sérákvæðum um börn (LVU). 
Þröskuldurinn varðandi þvingunarheimildir var lækkaður, þar sem til dæmis hegðun 
unglings, svo sem ofneysla eða afbrot, var ástæða til aðgerða. Í stað hugtaksins „alvarleg 
hætta“ kom nú „augljós áhætta“ (påtaglig risk). Breyttar reglur, meðal annars um 
niðurfellingu ákæru, leiddu til mjög aukins fjölda unglinga sem voru teknir í umsjá 
barnaverndaryfirvalda eftir úrskurð dómstóla. LVU-lögin eru í gildi með nokkrum 
breytingum og er markmið þeirra að samfélagið geti sinnt þeirri skyldu sinni:  

o að vernda börn og unglinga sem þarfnast sérstakrar verndar,  
o að sinna börnum sem þarfnast þess að þau verði tekin í umsjá hins opinbera,  
o að geta sinnt börnum sem talin eru þarfnast meðferðar.  

Sænsk lög um félagsþjónustu (SoL) og lögin um sérstaka aðstoð við börn og ungt fólk 
(LVU) hafa verið til athugunar og endurskoðunar í áföngum. Ný lög voru sett 1998 og 
voru helstu breytingar þær: 

o að auka áherslu á að athuga aðstæður barna, 
o að hafa í huga rétt þeirra, 
o að taka tillit til skoðana barna, 
o tilkynningaskyldan var víkkuð, með breyttu orðalagi, 
o innleidd voru hámarkstímamörk vegna könnunar máls (Välfärdsbokslut 2003).  

Þá var fjallað um hvernig mætti skýra samfélagslega ábyrgð frekar og í því skyni voru 
settar ýmsar nýjar reglur. Í frumvarpi um breytingar á SoL á árinu 2000 var gert skylt að 
gera áætlanir um aðstoð (vård) við vistun barns utan heimilis.5 Þar á að kveða skýrt á um 
hver ber ábyrgð á framkvæmd áætlunar. Í frumvarpinu er einnig rökstuðningur um 
réttaröryggi, skýrleika, hvernig á að standa að eftirfylgd og mati á afskiptum 
(Lagrummet). 

Sama ár leiddi starf ofangreindrar endurskoðunarnefndar til frumvarpsins „Aukin vernd 
barna í erfiðum aðstæðum“ og nær hún til hvorutveggja laganna, SoL og LVU.6  Lögð 
var áhersla á samstarf milli yfirvalda og að félagsþjónustan beri höfuðábyrgð á að 
samstarfi sé komið á. Sett var ákvæði sem heimilaði að flytja forsjá ef barn hafði verið 

                                                 
4 Aðstoð er þýðing á vård, sem merkir umönnun, aðstoð, stuðning í almennri merkingu orðsins;, barn getur 
fengið vård bæði með eða án samþykkis. Það er víðara hugtak en omhändertagande en hið síðara vísar til 
að barn sé tekið í umsjá barnaverndaryfirvalda og er hægt að gera með eða án samþykkis. 
5 Frv. nr. 2000/01:80.   
6 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer. 2002/03:53. 
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fóstrað í þrjú ár á sama heimili og ef fyrir hendi eru ástæður sem fram koma í 
Barnalögum 6:8.7  Ný félagsþjónustulög tóku gildi 1. janúar 2003. 

Socialstyrelsen hefur unnið mikið með eftirlitsatriði á ýmsum sviðum, meðal annars í 
barnavernd (Hollander 2003).8

Sænsku breytingarnar á tíunda áratugnum eru að sumu leyti andstæðukenndar 
(Lundström 2000). Í framkvæmd var lögð aukin áhersla á þýðingu fjölskyldunnar, til 
dæmis á ættingjafóstur og fjölskyldusamráð. Lögin leggja aukna áhersla á réttindi 
barnsins en jafnframt var dómstólum veitt heimild 1999 til að dæma unglinga í 
tímabundna frelsissviptingu, sem er afplánuð innan félagsþjónustu á svonefndum § - 12 
heimilum. Samhliða þessum breytingum sem víkkuðu ábyrgðarsvið barna- og 
unglingaverndar var réttur einstaklingsins til aðstoðar takmarkaður, með því að 
áfrýjunarréttur samkvæmt SoL var felldur niður við endurskoðun laganna 1998.  

Önnur breyting fólst í aukinni áherslu á refsingar með því að § - 12 heimilin komu til en 
samkvæmt ákvæðum um þau má úrskurða unglinga í vistun á stofnun á vegum 
félagsþjónustu. Þetta hefur stuðlað að aukningu úrskurða um vistun unglinga. Athygli 
vekur að úrskurðirnir kveða að jafnaði á um langa dvöl á § -12 heimilunum, eða 8,5 
mánuði að meðaltali. Jafnframt dró úr trú á gildi meðferðar. Dregið var úr miðstýringu og 
þjónusta keypt af einkaaðilum í auknum mæli, sérlega dvöl á litlum stofnunum. 
Lundström, sem vísað er í hér að ofan, tekur fram að síðastnefnda breytingin hafi orðið án 
pólítiskrar stefnumörkunar.  

Lundström (2000) ræðir um þróun mála frá sjónarhóli þeirra fræðimanna sem hafa 
rannsakað framkvæmdina. Hann bendir á nokkra veikleika og segir að sænsk barnavernd 
byggi aðgerðir sínar ekki á staðfestri þekkingu, mjög skorti á rannsóknir á afleiðingum 
afskipta og á því hvaða aðgerðir leiði til vænlegri árangurs. Skipulagsbreytingar séu 
algengar og hafi þær sýnt sig að leysa ekki vanda á tilætlaðan hátt. Athugun sýni að 
aðgerðir félagsþjónustunnar taki ekki miklum breytingum, nokkrar tegundir aðgerða séu 
algengar og haldið sé áfram að beita þeim. Þar sem aðferðir til að meta starfsemina séu 
ekki fyrir hendi sé ekki hægt að segja neitt um breytingar hvað snertir gæði þjónustunnar 
og aðgerðir, hvort markmiðum var náð eða hvort skilvirkni hefur breyst. 

Sænsku félagsþjónustulögin kveða á um víðtæka félagslega aðstoð vegna barna sem 
sveitarfélög bera ábyrgð á. Lögin með sérákvæðum um aðstoð og afskipti án samþykkis 
(LVU) eru mun þrengri en núverandi íslensk barnaverndarlög. Skoða þarf ákvæði bæði í 
Sol og LVU til að fá heildstæða mynd af sænska fyrirkomulaginu sem svarar til íslenskrar 
tilhögunar. 

Ísland  
Fjallað er um hagsmuni barna og þjónustu við börn í nokkrum lagabálkum og því vakna 

stundum spurningar um á hvaða lagagrunni skuli veita þjónustuna. Spurningarnar er 
varða vinnu starfshópsins vakna um mörkin á milli félagsþjónustu- og barnaverndarlaga. 
Hvað segja lögin? 

                                                 
7 Sjá SOU 2000:41; SOU 2001:18; SOU 2001:72. 
8 Einnig hefur nefnd farið yfir ákvæði er varða misþyrmingar á börnum og hefur hún skilað af sér nokkrum 
skýrslum. Tillögur hennar hafa leitt til lagabreytinga sem koma fram í frv. 2002/03:53. 
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Segja má að auðvelt sé að gera nokkuð skýran greinarmun á formlegri vinnslu mála um 
almenna félagsþjónustu og barnaverndarmála samkvæmt íslenskum lögum. Þetta byggist 
á því að skoða með hvaða hætti afskipti opinberra yfirvalda snerta friðhelgi 
fjölskyldunnar. Lögin um félagsþjónustu sveitarfélaga leggja höfuðáherslu á 
sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem þjónustunnar njóta og í lögunum er hvergi að finna 
sjálfstæð ákvæði um valdbeitingu. Barnaverndarlög leggja höfuðáherslu á hagsmuni 
barna, að beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við og lögin hafa að 
geyma mörg ákvæði um rétt og skyldur til að grípa fram fyrir hendur á foreldrum á öllum 
stigum máls ef nauðsyn krefur. Barnaverndarlög leggja áherslu á samvinnu og samráð en 
það er formlega allt annað hugtak en sjálfsákvörðunarréttur. 

Þessi formlega afmörkun veitir takmörkuð svör við spurningum um hvenær sé eðlilegt 
að fjalla um mál á grundvelli hvorra laga fyrir sig. Skipan félagsþjónustu- og 
barnaverndarlaga í tvo sjálfstæða bálka undirstrikar vilja löggjafans til að halda 
málaflokkunum aðskildum. Draga má þá ályktun að staða einstaklinga, eðli málanna eða 
uppbygging og skipulag úrræða innan hvorra laga fyrir sig verði með einhverjum hætti að 
að réttlæta eða skýra þennan grundvallarmun á málsmeðferð. Til að leita skýrari svara um 
afmörkun verður að skoða efnislegar skilgreiningar.  

Þótt lagaákvæði um félagsþjónustu sveitarfélaga og um barnavernd séu aðgreind í 
tvennum lögum sem eru ólík, ekki síst með tilliti til sjálfsákvörðunarréttar notandans og 
hver fer með forræði máls, er sveitarfélögum falin framkvæmd hvorutveggja. Flest 
sveitarfélög og öll hin stærri hafa valið þá leið að samþætta framkvæmdina. Samkvæmt 
upplýsingum félagsmálaráðuneytisins eru á fyrri hluta árs 2004 33 félagsmálastofnanir í 
sveitarfélögum á Íslandi (skilgreindar þannig að ráðnir hafi verið sérstakir 
félagsmálastjórar) og fara þær allar með barnaverndarmál. Víðast hvar fara sömu 
starfsmenn með barnaverndarmál og félagsþjónustumál. Í Reykjavík hefur, eins og 
kunnugt er, verið gerð tilraun til að aðgreina skipulagslega vinnslu barnaverndarmála og 
annarra mála er félagsþjónustan sinnir með það að markmiði að efla annars vegar ráðgjöf 
og stuðning á jafnræðisgrundvelli, sem byggist á sjálfsforræði notandans, og hins vegar 
að efla sérhæft barnaverndarstarf þar sem stofnunin fer með forræði málsins og taumhald 
eða þvingun koma við sögu. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 
Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru útlistuð í 1. grein og þar 

segir: Markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og 
félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Skal það gert með 
því: 

a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, 
b. að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, 
c. að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað 

atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi,  
d. að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. 

Við framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn tilábyrgðar 
á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar. 
(Frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40, 1991). 
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Samkvæmt 11. grein er hlutverk félagsmálanefnda meðal annars að veita einstaklingum 
og fjölskyldum aðstoð með ráðgjöf, fjárhagslegri fyrirgreiðslu og annarri þjónustu og að 
beita sér fyrir forvörnum sem eru til þess fallnar að tryggja stöðu einstaklinga og 
fjölskyldna. Í 2. mgr. 12. greinar segir að aðstoð og þjónusta skuli jöfnum höndum vera 
til þess fallin að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist 
í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf. 

Í lögunum er að finna almenn ákvæði í I.–IV. kafla og svo taka við kaflar um einstakar 
tegundir þjónustu: 

V. kafli um félagslega ráðgjöf 
VI. kafli um fjárhagsaðstoð 
VII. kafli um félagslega heimaþjónustu 
VIII. kafli um málefni barna og ungmenna 
IX. kafli um þjónustu við unglinga 
X. kafli um þjónustu við aldraða 
XI. kafli um þjónustu við fatlaða 
XII. kafli um húsnæðismál 
XIII. kafli um aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir 
XIV. kafli um atvinnuleysisskráningu o.fl. 

Það er munur á skipan þessara kafla, þeir miða sumir við úrræði sem hafa skal tiltækt 
(til dæmis V.–VII. og XII. kafli) og aðrir frekar við að mæta þörfum ákveðins hóps (til 
dæmis VIII.–XI. kafli) og kafli XIII fléttar þetta tvennt saman. 

Þegar lesin eru ákvæði þeirra kafla sem fjalla um málefni tiltekinna hópa virðist ljóst að 
reynt er að afmarka hlutverk félagsmálanefndar frá hlutverkum annarra samkvæmt öðrum 
lögum. Í VIII. kafla um málefni barna og ungmenna segir að félagsmálanefnd skuli sjá til 
þess að börn fái notið hollra og þroskavænlegra uppvaxtarskilyrða, til dæmis leikskóla og 
tómstundaiðju. Í greinargerð er sérstaklega tekið fram að þetta ákvæði kveði á um að 
félagsmálanefndir skuli vinna að forvörnum í þágu barna og ungmenna eða stuðla að því 
að aðrir aðilar sinni því. Þá segir að forvarnastarf í málefnum barna og ungmenna miði að 
því að bæta þroskaskilyrði og aðstæður barna almennt í samfélaginu en beinist ekki að 
einstöku barni. Tekið er fram að leikskólar skuli reknir; um starfsemi þeirra fari 
samkvæmt öðrum lögum en félagsmálanefnd skuli veita leyfi til daggæslu barna í 
heimahúsum og annast rekstur gæsluvalla fyrir börn. Að öðru leyti er ekkert fjallað um 
úrræði í kaflanum, hvorki uppbyggingu þeirra né beitingu.  

Í greinargerðinni er sérstaklega vikið að hlutverki barnaverndarnefnda; þar segir í 
athugasemdum við 33. grein (samsvarandi 31. grein laganna): 

Á sama tíma og undirbúningur þessa frumvarps fór fram vann nefnd á vegum 
menntamálaráðuneytis að því að endurskoða lög um vernd barna og ungmenna. 
Samráð var haft við þá nefnd. Þar kom fram að sú nefnd mun leggja til að 
barnaverndarnefndir verði áfram lögskipaðar nefndir en þó verði heimilt að fela 
félagsmálanefndum verkefni barnaverndarnefnda þar sem það þykir henta, enda 
hafi félagsmálanefnd sömu umdæmismörk og barnaverndarnefnd. Í frumvarpi, sem 
fyrrgreind nefnd hefur samið, eru ítarleg ákvæði um skyldur barnaverndarnefnda 
gagnvart einstökum börnum og fjölskyldum þeirra. Einnig eru þar ítarleg ákvæði 
um hvaða úrræðum verði beitt til bættrar aðbúðar barna og um meðferð mála. Gert 
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er ráð fyrir að öll meðferð og framkvæmd barnaverndarmála fari eftir lögum um 
vernd barna og ungmenna hvort sem sveitarstjórn velur að hafa sérstaka 
barnaverndarnefnd eða fela félagsmálanefnd verkefni barnaverndarnefndar. 

Í IX. kafla um þjónustu við unglinga segir að skipulagt forvarnastarf skuli vera í 
unglingamálum að tilhlutan sveitarfélaga sem miði að því að beina athafnaþörf æskufólks 
á heillavænlegar brautir. Samkvæmt 36. grein skal félagsmálanefnd sjá um þá þætti 
unglingaþjónustunnar sem varða málefni einstaklinga, til dæmis ráðgjöf, 
útideildarstarfsemi (leitarstarf) og rekstur unglingaathvarfa eftir því sem þörf er á. Að 
lokum er tekið fram í 37. grein að um önnur atriði, er lúti að þjónustu við unglinga, fari 
eftir lögum um æskulýðsmál, íþróttalögum, lögum um grunnskóla og lögum um vernd 
barna og ungmenna. 

Oft er haft á orði að lög um félagsþjónustu sveitarfélaga séu rammalög. Í greinargerð 
um frumvarpið til félagsþjónustulaganna segir eftirfarandi: 

... taldi nefndin ljóst að vinna bæri að frumvarpi að heildstæðri löggjöf um 
félagsþjónustu sveitarfélaga. Hér komu tvær leiðir til álita. Önnur var sú að leggja 
til að öll lög um félagsþjónustu sveitarfélaga yrðu felld saman í einn lagabálk, 
heildarlög. Hin leiðin var sú að vinna að frumvarpi til rammalaga þar sem kveðið 
yrði stuttlega á um meginreglur en við hlið þeirra laga gildi sérlög, auk þess sem 
sveitarfélög setji sér sjálf reglur. Við þetta úrlausnarefni vó þungt sú staðreynd að 
undanfarin ár hefur lagaþróun verið sú að sett hafa verið sérlög innan 
félagsmálalöggjafarinnar, svo sem lög um málefni aldraðra og lög um málefni 
fatlaðra. Þróunin hefur þannig ekki stefnt að heildarlöggjöf heldur fremur að hinu 
gagnstæða. Hin nýju sveitarstjórnarlög, sem fela í sér áherslur á 
sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, höfðu ekki síður áhrif á niðurstöðu nefndarinnar. 
Hún varð því sú að unnið yrði að frumvarpi til rammalaga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga. 

Í greinargerðinni er vakin sérstök athygli á því að setning reglugerða sé ekki tilgreind 
sem hluti af ábyrgð ráðuneytis. Skýring þess er sú að í lögunum er ekki að finna almenna 
reglugerðarheimild og það fyrst og fremst rökstutt með vísan til þess að sérlög gildi um 
marga málaflokka frumvarpsins. Gera verður ráð fyrir að með þessu sé átt við að sérlög 
sem útfæri einstaka þætti þjónustu gangi ætíð framar almennri rammalöggjöf. 

Ályktanir 
Innnan skilgreiningarhópsins voru skiptar skoðanir á afmörkun barnaverndarlaga 

gagnvart félagsþjónustulögum. Allir voru sammála um að öll málsmeðferð og þjónusta 
samkvæmt ákvæðum félagsþjónustulaga byggist á reglum um sjálfsákvörðunarrétt. 
Jafnframt að einungis er kveðið á um þvingunarúrræði í barnaverndarlögum. 

Hvað skiptar skoðanir varðar kom annars vegar fram eftirfarandi: 

- Ákvæði félagsþjónustulaga um börn og ungmenni taka fyrst og fremst til 
forvarna, það er aðgerðir eiga að miðast við aðstæður barna almennt í 
samfélaginu en ekki beinast að einstöku barni.   

- Ákvæði félagsþjónustu um aðstoð við börn og ungmenni hvað snertir einstök 
börn takmarkast við þá þjónustu sem ekki fellur undir önnur lög, svo sem 
barnaverndarlög. 
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Annað sjónarmið kom fram sem orða má á eftirfarandi hátt: 
- Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga eru rammalög þannig að sérlög sem útfæra 

skyldur opinberra aðila við tilteknar aðstæður ganga framar.  
- Hins vegar er einnig ljóst að ákvæði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og 

ákvæði barnaverndarlaga skarast að vissu leyti.  

Sem dæmi um hið síðarnefnda er 1. mgr. 30. greinar félagsþjónustulaga sem er 
svohljóðandi:  

Félagsmálanefnd er skylt, í samvinnu við foreldra, forráðamenn og aðra þá aðila 
sem hafa með höndum uppeldi, fræðslu og heilsugæslu barna og ungmenna, að 
gæta velferðar og hagsmuna þeirra í hvívetna.  

Hér er beinlínis kveðið á um skyldur félagsmálanefndar gagnvart einstökum börnum og 
fjölskyldum þeirra og þess getið sérstaklega að höfð skuli samvinna við foreldra í þeim 
efnum. Einnig má í þessu samhengi vísa til 17. greinar félagsþjónustulaga sem er 
svohljóðandi:  

Félagsleg ráðgjöf tekur meðal annars til ráðgjafar á sviði fjármála, 
húsnæðismála, uppeldismála, skilnaðarmála, þar með talinna forsjár- og 
umgengnismála, ættleiðingarmála og fleira. Henni skal ætíð beitt í eðlilegu 
samhengi við aðra aðstoð samkvæmt lögum þessum og í samvinnu við aðra þá 
aðila sem bjóða upp á slíka þjónustu, svo sem skóla og heilsugæslustöðvar eftir 
því sem við á. 

Barnaverndarlög 
Í barnaverndarlögum er tekið fram að 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. Samkvæmt 4. grein skulu barnaverndaryfirvöld leitast við að 
eiga góða samvinnu við börn og foreldra sem þau hafa afskipti af og ávallt sýna þeim 
fyllstu nærgætni og virðingu. 

Í lögunum er að finna ýmis almenn ákvæði, svo sem um barnaverndaryfirvöld og 
hlutverk þeirra, í I.–III. Þá taka við kaflar um vinnslu barnaverndarmála og má nefna 
eftirfarandi: 

IV. kafli um tilkynningarskyldu og fleira 
V. kafli um upphaf barnaverndarmáls 
VI. kafli um ráðstafanir barnaverndarnefnda. 

Í þessum köflum eru allítarleg ákvæði um feril barnaverndarmáls, skilyrði 
ákvarðanatöku og einstök úrræði. Einnig er fjallað nánar um úrræði í XII.–XIV. kafla 
(fóstur, heimili og stofnanir) og um málsmeðferð í VIII.–XI. kafla.  

Til að leita svara um afmörkun barnaverndarmála frá öðrum málum má lesa ákvæðin 
um hvenær ber að tilkynna barnaverndarnefndum um aðstæður barns (16.–18. grein), 
hvenær barnaverndarnefnd ber að taka ákvörðun um að kanna mál (21. grein) og hvaða 
úrræði skal hafa tiltæk (VI. kafli). Um þetta er fjallað nánar í kaflanum um skyldur og 
heimildir yfirvalda til að hefjast handa um aðgerðir.  
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Þrátt fyrir að barnaverndarlög séu ítarleg hafa þau einnig að geyma talsverðan fjölda 
reglugerðarheimilda. Þannig ber að útfæra nánar í reglugerð meðal annars málsmeðferð 
barnaverndarnefnda, ákvæði um fóstur, um heimili og stofnanir á ábyrgð ríkisins og um 
heimili og önnur úrræði, svo sem stuðningsúrræði á ábyrgð sveitarfélaga.  

Segja má að auðvelt sé að gera nokkuð skýran greinarmun á formlegri vinnslu mála um 
almenna félagsþjónustu og barnaverndarmála samkvæmt íslenskum lögum. Byggist þetta 
á því að skoða með hvaða hætti afskipti opinberra yfirvalda snerta friðhelgi 
fjölskyldunnar. Það er lykilatriði við formlega afmörkun barnaverndarmála frá öðrum 
málum að skoða með hvaða hætti afskipti opinberra yfirvalda snerta friðhelgi 
fjölskyldunnar. Þannig þarf að skoða hvenær yfirvöldum er heimilt/skylt að hefja afskipti, 
grípa til aðgerða og leiða mál til lykta með tilliti til hagsmuna barna án þess að 
forsjáraðilar geti ráðið því hvort mál er í gangi og/eða hvort mál heldur áfram eða ekki. 
Líta má á það sem formlegt einkenni á málum um almenna félagsþjónustu að forsjáraðilar 
barna ráði því hvenær, hvort og hvaða þjónustu er leitað eftir hverju sinni fyrir barn. Á 
hinn bóginn er það formlegt einkenni á barnaverndarmáli að forsjáraðilar hafa ekki fullt 
forræði á málsmeðferðinni. Rétt er að undirstrika að þessi afmörkun byggist annars vegar 
ekki á samvinnu og hins vegar á þvingun gagnvart forsjáraðilum í framkvæmd heldur á 
lagalegum heimildum/skyldum opinberra yfirvalda í hverju máli. Efnisleg afmörkun 
barnaverndarmáls frá máli um almenna félagsþjónustu byggist á að skoða við hvaða 
aðstæður barns/foreldris á þessar lagalegu heimildir/skyldur hinna opinberu yfirvalda 
verði virkar.  

Ljóst er að lögin um félagsþjónustu sveitarfélaga leggja höfuðáhersla á 
sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem þjónustunnar njóta og í lögunum er hvergi að finna 
sjálfstæð ákvæði um valdbeitingu. Barnaverndarlög leggja höfuðáherslu á hagsmuni 
barna, að beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við, og lögin hafa að 
geyma fjölmörg ákvæði um rétt og skyldu til að grípa fram fyrir hendur á foreldrum á 
öllum stigum máls ef nauðsyn krefur. Barnaverndarlög leggja mikla áherslu á samvinnu 
og samráð en þau byggjast ekki á sjálfsákvörðunarrétti. 

Þessi formlega afmörkun veitir takmörkuð svör við spurningum um hvenær sé eðlilegt 
að fjalla um mál á grundvelli hvorra laga fyrir sig. Skipan félagsþjónustu- og 
barnaverndarlaga í tvo sjálfstæða bálka undirstrikar ásetning um að halda þessum 
málaflokkum aðskildum að nokkru leyti. Draga má þá ályktun að staða einstaklinga, eðli 
málanna eða uppbygging og skipulag úrræða innan hvorra laga fyrir sig hljóti með 
einhverjum hætti að verða að réttlæta eða skýra þennan mun á málsmeðferð. Til að leita 
skýrari svara um afmörkun verður að skoða efnislegar skilgreiningar. 

Það er mikilvægt að afmarka þessa málaflokka hvorn frá öðrum, þannig að eins skýrt sé 
og unnt er út frá faglegum og praktískum sjónarmiðum á hvaða lagagrundvelli er unnið 
hverju sinni.  

 

Ályktanir  
Barnaverndarmál eins og fjallað er um þau hér lúta að stöðu og aðgerðum vegna 

tiltekins barns. Í barnaverndarlögum eru vísbendingar um hvaða staða/aðstæður barna 
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kalli á afskipti barnaverndaryfirvalda en ekki glöggar skilgreiningar á því hver þessi staða 
er. Eftirfarandi er þó ljóst:   

o lögin gera ekki greinarmun á málum eftir því hvort foreldri eða barn leitar hjálpar, 
hvort tilkynning kemur frá öðrum aðila eða hvort upplýsingar berast 
barnaverndarnefnd með öðrum hætti,  

o lögin eiga jafnt við um vanda barns hvort sem hann má rekja til forsjáraðila eða 
annarra,  

o lögin eiga við um hegðun barna hvort sem hún beinist að þeim sjálfum eða öðrum, 
o lögin leggja ríka áherslu á samvinnu á öllum stigum máls og stuðning við foreldra 

þannig að barnaverndarmál er alls ekki skilgreint sem mál um beitingu 
þvingunarráðstafana. 

Lögin hafa að geyma nokkuð skýrar reglur um málsmeðferð sem gerð er að skilyrði 
fyrir því að unnt sé að grípa til aðgerða í máli barns. 

Barnaverndarlög byggjast ekki á hugmyndinni um sjálfsákvörðunarrétt eins og lög um 
félagsþjónustu gera. 

Þegar hér er komið að álykta skilur leiðir í starfshópnum þar sem sumir telja að 
barnaverndarlög hafi að geyma nokkuð skýr ákvæði um úrræði sem ber að hafa tiltæk en 
að þetta útiloki ekki að sams konar úrræðum sé beitt samkvæmt grundvelli annarra laga, 
svo sem félagsþjónustulaga, um til dæmis stuðningsfjölskyldur. 

Aðrir í starfshópnum telja að barnaverndarlög útiloki einmitt að sams konar úrræðum sé 
beitt á grundvelli annarra laga nema þau lög kveði sérstaklega á um beitingu slíkra 
úrræða. Þar til viðbótar megi færa rök fyrir því að ekki sé um sams konar úrræði að ræða 
því að (ólíkar) þarfir einstaklinga eigi að kalla á annars konar beitingu úrræðis og þar af 
leiðandi í raun á annars konar úrræði. Dæmi: barnaverndarlög og félagsþjónustulög kveða 
bæði á um ráðgjöf – því megi gera skóna að þarna sé um að ræða ráðgjöf sem beinist að 
ólíkum þörfum og því eigi í raun ekki að vera um sams konar úrræði að ræða. Í 
félagsþjónustulögum sé ekki talað um önnur úrræði sem barnaverndarlög tilgreina og 
ekki megi nota úrræði eins og tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa og 
stuðningsfjölskyldu á grundvelli ákvæða félagsþjónustulaga. Lög um málefni fatlaðra 
nota einhver þessi hugtök um úrræði á grundvelli þeirra laga en hér má aftur færa rök 
fyrir því að úrræðin eigi að mæta öðrum þörfum en úrræði barnaverndarlaga. 

Útfæra þarf betur en nú greinargerð um 21. grein laganna. Þetta verður rætt nánar í 
síðari kafla. 

Í þessum túlkunarmun birtist því mikilvægt álitamál sem virðist vera sá öxull sem 
umræða um ógreinileg mörk milli Barnaverndar Reykjavíkur og borgarhlutaskrifstofa 
snýst að mestu leyti um. 
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Heimildir og skyldur yfirvalda 
Þessi kafli fjallar um hvenær yfirvöldum ber að hefjast handa um aðgerðir, nánar 

tiltekið hvaða vísbendingar og aðstæður eru tilgreindar sem skylda eða veita heimild til 
afskipta.  

Bandaríkin 
Ef tilkynning felur í sér að um misfellur í uppeldi sé að ræða, barn hafi verið beitt 

ofbeldi eða vanrækt af hálfu forsjáraðila eða aðila sem annast barn, þá ber að hefja 
könnun máls. Misbrestur í umönnun er í allflestum fylkjum Bandaríkjanna (96%) 
túlkaður sem eitthvað af eftirfarandi: a) líkamlegt ofbeldi, b) kynferðislegt ofbeldi, c) 
vanræksla og d) tilfinningalegt ofbeldi eða tilfinningaleg vanræksla. Í sumum fylkjum 
túlkast vanræksla varðandi nám einnig undir misfellur í umönnun barna.   

Áhættuhegðun barna telst ekki vera barnaverndarmál og unnið er í þeim málum hjá 
félagsþjónustu („child in need for services“) eða dómskerfi (juvenal justice system).   

Þegar gerendur eru aðrir en forsjáraðilar barns eða þeir sem barnið dvelur hjá og slíkir 
aðilar hafa ekki brugðist skyldu sinni að vernda barn, þá er ekki um barnaverndarmál að 
ræða. Þetta á við til dæmis þegar gerendur eru utan fjölskyldu (U.S. Department of Health 
and Human Services 2003). 

Danmörk  
Í leiðbeiningum við dönsku barnaverndarlögin (V-SEL) er fjallað um hvernig mál geti 

borið að. Fram kemur að mörg mál byrji með umsókn aðila og félagsmálayfirvöld geti 
haft frumkvæði að máli; á bls. 8 segir: 

i kraft af den særlige forpligtelse til at sørge for, at et barns eller en ungs forhold 
undersøges, ligesom kommunen har adgang til at fortsætte en sag, der er startet 
som ansøgningssag. (Socialministeriet 2002) 

Eins og áður sagði er hugtakið sérstakur stuðningur ekki skilgreint sérstaklega í dönsku 
lögunum eða leiðbeiningunum en það hugtak er lykilatriði varðandi það að hefjast handa 
um aðgerðir. Í lýsingum á ástæðum þess að yfirvöld skuli aðhafast kemur þetta þó fram 
með ýmsum hætti. Ákvæði um hvenær barnaverndaryfirvöldum ber að hefjast handa er 
að finna í 8. kafla dönsku laganna í ákvæðum um tilkynningarskyldu, um könnun máls og 
um úrræði utan heimilis án samþykkis á eftirfarandi hátt: Fjallað er um 
tilkynningarskyldu í sérkafla í þessari álitsgerð. 

Í grein 38 segir að könnun beri að hefja ef álitið er að barn þurfi sérstakan stuðning, 
sem á meðal annars við um skerta líkamlega eða sálræna getu barns („nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne“).  

Í grein 39 segir að ef augljós hætta sé á að þroski barns eða heilsufar verði fyrir tjóni, 
(„åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling“), sé 
hægt að kanna mál án samþykkis forsjáraðila og barns, sem fari fram á stofnun eða með 
innlögn á sjúkrahús, meðal annars á geðdeild. 
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Niðurstöður könnunar skulu vera rökstuddar og taka skal afstöðu til þess hvort þörf er á 
aðgerðum (foranstaltninger) og þá hvers konar. Í niðurstöðum skal geta um afstöðu 
foreldra og barna til þessa. 

Grein 42 fjallar um heimild til að ákvarða um vistun barns utan heimilis án samþykkis 
forsjáraðila og barns yfir 15 ára aldri ef aðstoð sem veitt er á heimilinu nægir ekki til 
úrlausnar. Greinin gefur innsýn í hvaða aðstæður heimila slíka vistun. Þær eru ef augljós 
hætta er á að heilsa eða þroski barns eða unglings bíði alvarlegan skaða vegna 

o ófullnægjandi umönnunar eða meðferðar á barni,  
o ofbeldis eða annars alvarlegs athæfis (overgreb), 
o ofneysluvanda, afbrotahegðunar eða annarra alvarlegra hegðunarvandkvæða barns  
o annars hegðunar- eða aðlögunarvanda barns. 

Lykilatriði við afmörkun á því hvenær beita skuli ákvæðum 8. kafla SEL virðist vera 
þörf barns fyrir sérstakan stuðning sem tengist skertri líkamlegri eða sálrænni getu barns 
og ef heilsu og þroska barns er augljós og alvarleg hætta búin. 

Ljóst virðist að undir hugtakið barnaverndarmál, eins og reynt er að afmarka það 
innan ramma danskra laga, falla örugglega mál um óviðunandi umönnun, um 
áhættuhegðun barna og mál þar sem brotið er á barni og gerandi er utan eða innan 
fjölskyldu, hvort sem gerandi er barn eða fullorðinn, samanber orðalag 42. greinar SEL. 

England og Wales 
Í III. kafla ensku laganna „Children Act 1989“ er fjallað um stuðning sveitarstjórna við 

börn og fjölskyldur þeirra. Skylda yfirvalda við börn er takmörkuð við þau sem þess 
þarfnast; við þau sem eru ,,in need“. Í því felst skylda yfirvalda til þess að auglýsa þá 
þjónustu sem í boði er og leita þeirra barna sem eru í þörf fyrir aðstoð (,,in need“) og 
bjóða þeim fjölskyldum aðstoð í forvarnarskyni. Þá þarf að skilgreina hvaða börn eru í 
þörf fyrir aðstoð, það er ,,in need“. 

Grein 17, 10, töluliður a., kveður á um viðmið sem horft er til, sem eru meðal annars 
heilsufar barns og þroski og mikilvægi aðstoðar í því samhengi. Lagt er á starfsmenn að 
meta það hvort heilsu og þroska barns muni að öðrum kosti vera hætta búin, ef ekki er 
gripið til úrræða. Lögð er áhersla á það að öll þjónusta samkvæmt III. kafla laganna sé 
veitt í fullu samráði og með forræði forsjáraðila. Foreldrar eru virkir þátttakendur í 
ákvarðanatöku ásamt börnum eftir atvikum. Heilbrigðisráðuneytið hefur gefið út 
leiðbeiningar til starfsmanna sveitarfélaga um framkvæmdina. (Department of Health 
2000). Þar á bls. 17 er meðal annars að finna leiðbeiningar um það hvaða aðferðum skuli 
beitt við afskipti, til dæmis hugræna atferlismeðferð, ráðgjöf, lausnarmiðaða meðferð og 
fjölskyldumeðferð.   

The methods include psychosocial casework, cognitive behavioural work, 
counselling, family therapy, task-centered casework, crisis intervention and so 
forth. 

Hvaða aðferð verður fyrir valinu ræðst af því hvað hentar þörfum barns og fjölskyldu 
hverju sinni. Ef fyrir liggur að ekki eru líkur á því að barn hafi orðið fyrir meiri háttar 
tjóni, það er ,,significant harm“, eða ekki eru taldar líkur á slíku er gerð stuðningsáætlun 
fyrir fjölskylduna. Rétt er að benda á að starfsmönnum er skylt að taka tillit til 
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mismunandi kynþátta og menningarlegs munar við mat á því hvenær börn geta talist vera 
í þörf fyrir þjónustu. 

Á bls. 19 í ofangreindri heimild er bent á að í raun er mjög erfitt að greina á milli mats 
og afskipta (,,assessment and intervention“). Mál á grundvelli 17. greinar eru alltaf unnin 
í samvinnu en fela í raun í sér afskipti þar sem meta þarf þörfina á stuðningi. Ef hins 
vegar liggi fyrir það mat að stuðningur dugi ekki eða þá að forsjáraðilar eru ekki til 
samvinnu verður að grípa til íþyngjandi ráðstafana í kjölfar könnunar. 

Skylda til könnunar máls samkvæmt 47. grein hvílir á sveitarfélagi þegar starfsmenn fá 
vitneskju um barn í þeirra umdæmi sem eftirfarandi á við um:  

o kveðinn hefur verið upp ,,emergency protection order, 
o þegar barn er í ,,vörslu“ lögreglu, 
o þegar barn hefur brotið gegn útivistarbanni skv. hegningarlögum, 
o þegar rökstuddur grunur liggur fyrir um það að barn ,,is suffering, or is likely to 

suffer significant harm“, eiga starfsmenn sveitarfélags að hefjast handa um 
könnun máls í þeim tilgangi að meta hvort nauðsynlegt sé að grípa til ráðstafana 
til þess að vernda hagsmuni barns.  

Í ákvæðinu felast jafnframt leiðbeiningar um það hver skuli vera tilgangur könnunar og 
til hvaða úrræða megi grípa ef viðeigandi upplýsingar fást ekki.  

Hugtakið ,,significant harm“ skiptir miklu máli í Children Act 1989, meðal annars 
varðandi heimildir til könnunar máls og heimildir til þess að grípa til íþyngjandi úrræða 
án samvinnu. Hér á eftir verður því gerð grein fyrir því hugtaki. 

Skilgreining 
Bentovim barnageðlæknir hefur sett fram skilgreiningu og viðmið sem þótt hafa 

nokkuð skýr og hljóða svo:  

„Significant harm“ mætti segja að væri samsafn mikilsverðra atburða, bæði sem 
hafa verið skyndilegir og langvarandi, sem hafa áhrif á þroska barns og sem trufla, 
breyta eða skerða líkamlegan og andlegan þroska barnsins. Fórnarlamb ,,significant 
harm“ hefur mjög líklega skerta sjálfsmynd og áhrifin munu trúlega vara til 
frambúðar. „Significant harm“ er eitt aðaleinkenni á skorti á aðlögun foreldra að 
hlutverki þeirra og snertir einnig fjölskyldu og samfélag. (Margaret Adcock 1998)  

Adcock ályktar sem svo að ,,the significance of harm“ liggi að meginstefnu til í 
langtímaáhrifum á þroska barnsins og vísar hún til rannsókna sem styðja þá kenningu 
(Margaret Adcock 1998). Hún segir mikilvægt að draga mörk milli meiri háttar tjóns 
(„significant harm“) á heilsu barns og þroska og ofbeldis og vanrækslu („child abuse and 
neglect“), þó að hvort tveggja geti verið til staðar samhliða. Hægt sé að draga mörkin 
með því að ofbeldi lýsi athöfnum og skorti á þeim og meiri háttar tjón á heilsu barns og 
þroska lýsi áhrifum. (Social Care Group 2000)  

Afskipti („intervention“) byggja á mati starfsmanna félagsþjónustunnar hverju sinni 
með hliðsjón af viðeigandi hjálpargögnum. Í erindi Margaretar Adcock kemur fram að 
fyrirliggjandi er matsblað ,,Needs Assessment Framework“ sem byggt er á og þar má 
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finna ítarlega upptalningu á þáttum sem meta þarf hjá barninu og foreldrum. (Margaret 
Adcock 1998)9

Cleaver og Walker gerðu nýlega grein fyrir niðurstöðum könnunar sem staðið hefur frá 
útgáfu framangreindra leiðbeininga um mat á aðstæðum barna og fjölskyldna þeirra. Þar 
er meðal annars greint frá því að almennt hafi leiðbeiningunum verið vel tekið af þeim 
sem vinna með börnum og fjölskyldum þeirra og ljóst að þær hafi strax frá upphafi haft 
rík áhrif á stefnu og framkvæmd allrar þjónustu við börn. Þá þykir og sýnt að 
leiðbeiningarnar séu grunnur sem styrki ,,the assessment of children in need and their 
families“. Mestu áhrif leiðbeininganna eru þó talin vera fólgin í aukinni þátttöku 
fjölskyldna og barnanna í öllu matsferlinu. (Cleaver and Walker 2004)  

Cretney bendir á að ákvörðun um að leita heimilda til íþyngjandi afskipta geti haft 
alvarlegar afleiðingar og því hafi heilbrigðisráðuneytið gefið út leiðbeiningar 1991. Þar 
kemur fram að umsókn til dómstóla skal vera liður í vel skilgreindu ferli, sjá bls. 277. 
(Cretney 2000) Samvinna skal höfð á milli ,,area child protection committee“ og ,,child 
protection registers“ ásamt því að halda formlegan fund um málið ,,case conference“, sjá 
neðar. Áhersla er lögð á eftir fremsta megni að sem best samvinna náist á milli 
félagsþjónustustarfsmanna, lögreglu, heilsugæslu, skóla, og fleiri.(Health 1999) 

„Child protection conference“ er frekar skilgreind í leiðbeiningum 
heilbrigðisráðuneytisins, en þar kemur meðal annars eftirfarandi fram:  

Í ,,case conference“ skulu allir hlutaðeigandi koma að málinu, foreldrar, barn með 
hliðsjón af aldri þess og þroska, ásamt þeim sem hafa lögvarðra hagsmuna að gæta 
varðandi framtíð barnsins. „Child protection conference“ er haldin þegar barn er talið 
vera í áframhaldandi hættu á að hljóta ,,significant harm“. 

Í kjölfarið er metið hvort nafn verði skráð í „Child protection register“. (bls. 154) 
(Colton, Sanders et al. 2001) 

„Child protection register“: Haldin er skrá í hverju sveitarfélagi um þau börn sem eru 
talin eiga á hættu að verða fyrir meiri háttar tjóni (,,risk of significant harm“) og yfir þau 
börn sem fyrir liggur barnaverndaráætlun („child protection plan“). Spurning hvort segja 
megi sem svo að þau mál sem eru skráð samkvæmt framansögðu geti talist 
,,barnaverndarmál“ í skilningi Children Act 1989 en hugtakið ,,child protection“ virðist 
nánast eingöngu notað í ofangreindu samhengi. Hafa ber í huga að samkvæmt ofanskráðu 
eru talsverðar formlegar hömlur á því hvenær barn er sett á þessa skrá. 

Í Englandi og Wales er það lagt á starfsmenn að meta á grundvelli laganna hvenær á 
að hefjast handa um könnun máls. Gefnar hafa verið út ítarlegar leiðbeiningar til þeirra 
um þetta. Stuðningur, ráðgjöf og meðferð og fleira er veitt þegar talið er að barn þarfnist 
þess „(in nee“d). Ef talin er ástæða til íþyngjandi aðgerða, en þar skiptir hugtakið 
„significant harm“ höfuðmáli, fer mál fyrir dómstóla að undangengnu ferli þar sem lögð 
er áhersla á vel skilgreint ferli í áföngum, með formlegum fundahöldum og 
ákvarðanatöku. Haldin er sérstök skrá, „child protection register“, yfir börn sem talin 
eru eiga verulegt tjón á hættu; „risk of significant harm“. Hugtakið veruleg hætta á 

                                                 
9  Adcock ritstýrði bók um efnið; Adcock, M. og White, R. (Ritstj.) (1998) Significant Harm:  its 
management and outcomes. Significant Publ. Croydon. 
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skaða er vegið og metið með tilliti til aldurs, ástands og þroska barnsins, hæfni foreldra 
og í ljósi langtímaáhrifa af aðstæðum.  

Finnland 
Svo sem fram kemur í inngangi einkennast finnsku lögin af mikilli breidd og taka til 

velferðar allra barna. Hlutverk barnaverndar samkvæmt 2. grein laganna er að tryggja rétt 
barns til góðra uppeldisaðstæðna og fjölbreytilegs þroska með stuðningi við forsjárhafa í 
uppeldishlutverkinu og með því að framkvæma það sem í greininni er kallað „fjölskyldu- 
og einstaklingsvæn barnavernd“ (familj- och individinriktad barnskydd). Þetta hugtak er 
notað sem slíkt á nokkrum stöðum í lagatextanum. Markmiðið er að öll börn búi við þau 
uppeldisskilyrði sem skilgreind eru í barnalögunum. 

Í öðrum kafla laganna er mælt fyrir um almenna þjónustu og stuðning við uppalendur. Í 
7. grein er mælt fyrir um að sveitarfélögunum, það er félagsþjónustu, heilsugæslu og 
skóla, sé skylt að kanna og leggja mat á þörf barna, ungmenna og barnafjölskyldna fyrir 
sérstakan stuðning, með sérstakri áherslu á þarfir barna og barnafjölskyldna. Skylt er að 
taka mið af þörfum og óskum barna og ungs fólks. 

Í þriðja kafla laganna eru almennar reglur. Í 8. grein er meðal annars greint á milli 
þriggja stiga þjónustunnar sem eru:   

o stödåtgärderna inom den öppna vården,  
o omhändertagande,  
o vård utom hemmet,  
o eftervård  

Það er að segja almennar stuðningsaðgerðir, yfirtaka umsjár og vistun utan heimilis og 
loks eftirmeðferð. Í 9. grein er mælt fyrir um að miða skuli við hvað barninu er fyrir 
bestu: 

I fråga om familje- och individinriktat barnskydd skall barnets bästa beaktas i 
första hand och fostringsmöjligheterna för barnets föräldrar och andra personer 
som sköter barnet stödjas så att för barnet uppväxtförhållanden stabiliseras. 

Í fjórða kafla er fjallað um almennar aðgerðir og í 12. grein er skilgreint hvenær 
nefndum er skylt að hefjast handa: 

Socialnämnd skall ofördröjligen vidtaga sådana stödåtgärder som avses i detta 
kapitel,  
1) om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar barns eller ung persons 

hälsa eller utveckling; eller  
2) om barn eller ung person genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller 

utveckling.  
Samkvæmt þessu skal félagsmálanefnd án tafar ákvarða stuðningsaðgerðir ef 

uppeldisaðstæður ógna eða tryggja ekki heilsu barns eða þroska; eða barn ógnar heilsu 
sinni eða þroska með eigin hegðun. 

Beita skal almennum úrræðum félagsþjónustunnar eftir þörfum og auk þess þegar þörf 
krefur veita liðveislu (tilsjón) eða stuðningsfjölskyldu, veita stuðning við skólagöngu 
barns eða ungmennis, búa það undir atvinnu, útvega húsnæði og miðla atvinnu, stuðla að 
tómstundaiðju og veita annan stuðning eftir persónulegum þörfum, auk þess að bjóða upp 
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á iðju og/eða dvalir í fríum. Unnt er að vista barn sem hluta af stuðningsaðgerðum ef 
foreldrar eru samþykkir slíkri aðgerð en ekki gegn vilja barns sem orðið er 12 ára. 

Auk þessa hafa nefndirnar sérstökum skyldum að gegna sem talsmenn barns ef víkja 
skal því úr skóla og við lögreglurannsókn og dómsmeðferð, sé slík nærvera ekki 
augljóslega óþörf. 

Ekki er um frekari skilgreiningar í finnsku lögunum að ræða varðandi hvenær skylt er 
að hefjast handa á grundvelli laganna.  

Í Finnlandi skal félagsmálanefnd án tafar ákvarða stuðningsaðgerðir ef 
uppeldisaðstæður ógna eða tryggja ekki heilsu barns eða þroska; eða barn ógnar heilsu 
sinni eða þroska með eigin hegðun. 

Noregur  
Norsku barnaverndarlögin kveða á um að hefja skuli könnun ef líklegt verður að telja 

(dersom det er rimelig grunn til å anta) að hægt sé að bæta úr aðstæðum barnsins með 
stuðningsúrræðum af hálfu barnaverndar (grein 4. 3.).  

Hugtakið sem stuðst er við í lögunum er „rimelig grunn““. Í leiðbeiningum ráðuneytis á 
bls. 2 segir að þetta verði byggt á mati og að þröskuldurinn sé nú lægri en sá sem miðað 
var við í lögum frá 1953. Bakgrunnur þess sé að fyrirbyggja megi alvarlegan vanda með 
snemmtækri könnun og íhlutun (Barne- og familiedepartementet 2004).   

Í grein 4.3 er kveðið á um að könnun skuli gera með skjótum hætti (snarest).  
Samkvæmt grein 6.9 skal könnunin fara fram eins fljótt og mögulegt er og vera lokið 
innan 3ja mánaða. Í sérstökum tilvikum er fresturinn 6 mánuðir. Könnun er lokið þegar 
barnavernd (barneverntjenesten, framkvæmdaaðilinn) hefur tekið ákvörðun um úrræði 
eða lokað málinu. Ef vísa þarf máli til héraðsnefndar er könnun lokið þegar barnavernd 
hefur lagt fram tillögu til aðgerða.  

Barnaverndin getur gripið til stuðningsaðgerða svo sem ráðgjafar, leiðbeininga, 
fjárhagsaðstoðar, leikskóladvalar eða annarrar dagþjónustu; hið síðasttalda er háð 
ákvörðun héraðsnefndar (grein 4.4).  

Hægt er að grípa til skyndiákvörðunar og taka barn af heimili ef barnið er án umsjár 
vegna sjúkdóma foreldra eða af öðrum ástæðum. Sama á við ef hætta er á að barn verði 
fyrir alvarlegu tjóni (vesentlig skadelidende) við áframhaldandi dvöl á heimili sínu (grein 
4.6). Þessum ákvörðunum þarf strax að skjóta til ákvörðunaraðila og er gefinn 2–6 vikna 
frestur, mismunandi eftir grein sem beitt er. 

Samkvæmt grein 4.10 getur héraðsnefnd ákveðið að barn verði rannsakað af lækni ef 
ástæða er til að ætla að barn þjáist af lífshættulegum eða öðrum sjúkdómi eða hefur orðið 
fyrir tjóni og foreldrar sjá ekki um að leita því meðferðar. Enn fremur er hægt að ákvarða 
um meðferð barnsins. 

Samkvæmt grein 4.1.1 getur héraðsnefnd ákveðið um meðferð og þjálfun barns ef 
foreldrar barns með sérþarfir (funksjonhemmet eller spesielt hjelpetrengende) sjá ekki 
fyrir henni.  

Í grein 4.12 eru taldar upp eftirfarandi ástæður til að taka barn í umsjá barnaverndar:  

o Barnið þarfnast úrræða vegna aðstæðna á heimili sínu eða af öðrum ástæðum. 
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o Fyrir liggur að um er að ræða alvarlegan skort á daglegri umsjá, eða alvarlegan 
skort á persónulegu sambandi og öryggi sem barn þarfnast miðað við aldur þess 
og þroska. 

o Foreldrar koma ekki til móts við þörf barns fyrir meðferð og þjálfun þegar barnið 
er veikt, með fötlun eða hefur sérþarfir.  

o Barn verður fyrir ofbeldi eða annarri alvarlegri misnotkun á heimilinu. 
o Ef yfirgnæfandi líkur eru á að heilsufar og þroski barns geti beðið alvarlegt tjón 

vegna vanhæfni foreldra til að taka nægjanlega ábyrgð á barninu.  

Í grein 4.24 er gert ráð fyrir að barn megi taka í umsjá barnaverndar ef það á í 
alvarlegum hegðunarerfiðleikum    

o vegna alvarlegrar og endurtekinnar brotahegðunar,  
o vegna viðvarandi ofneyslu vímuefna eða  
o vegna annars. 

Í slíkum tilvikum má koma barni fyrir á stofnun án samþykkis forsjáraðila til 
athugunar, rannsóknar og skammtímameðferðar í allt að 4 vikur eða til ákveðins tíma 
innan tímamarka sem kveðið er á um þegar ákvörðun er tekin. Hægt er að framlengja 
dvöl barns í 4 vikur. Greinin kveður einnig á um heimild til lengri dvalar. Þessar 
ákvarðanir hafa heyrt undir héraðsnefnd. 

Að nokkru leyti svipar ákvæðum saman hérlendis og í Noregi varðandi heimildir til að 
kanna mál, ástæður og aðstæður sem tilgreindar eru að meginstofni hinar sömu þó að 
orðalag sé ekki samhljóða. En ástæða er til að ræða hvort munur sé á heimild til að hefja 
könnun.  

Í íslensku lögunum segir í 21. grein að ekki skuli taka ákvörðun um að hefja könnun 
nema rökstuddur grunur liggi fyrir um að tilefni sé til (Barnaverndarlög). Í norsku 
lögunum er eins og áður sagði kveðið á um „rimelig grunn“ og í leiðbeiningum er tekið 
fram að búið sé að lækka þröskuldinn miðað við lögin 1953 (Barne- og 
familiedepartementet 2004). Í greinargerð með frumvarpi til núgildandi íslenskra laga er 
þetta atriði rætt stuttlega en þó nokkru ítarlegar en í frumvarpi frá 1990 (Frv. til laga um 
vernd barna og ungmenna 1990; Frv til barnaverndarlaga 2001–2002). Segir á bls. 67 að 
erfitt sé að skilgreina nánar hvenær grunur sé á rökum reistur en í því felist að ekki sé 
heimilt að hefja rannsóknaraðgerðir nema nokkrar líkur séu á því að tilefni sé til þess. 
Einnig er tekið fram að þetta megi ekki túlka of þröngt, sérstaklega í ljósi þess hversu 
afmarkaðar heimildir eru til að athuga mál áður en könnun er hafin. Óraunhæft sé að 
kveða skýrar á um þetta skilyrði í lagatexta og ekki verði hjá því komist að fela 
starfsmönnum að meta þetta. Að þessu leyti er staðan hin sama; opinberar forskriftir bæði 
hér og í Noregi fela starfsmönnum að meta þetta atriði. Ekki voru tök á því að athuga 
hvort til eru frekari skrif og túlkanir Norðmanna á hugtakinu „rimelig grunn“. Þar sem 
íslensku lögin frá 1966 byggðu mjög á norsku lögunum frá 1953 og ekki kemur skýrt 
fram í greinargerð frá 1990, þegar þau voru endurskoðuð, né í greinargerð um núgildandi 
lög frá 2001–2002 að verið sé að lækka þröskuldinn hérlendis verður ekki séð að við 
höfum tekið slíkt skref líkt og Norðmenn gerðu hvað þetta snertir.  

Svo virðist bæði af almennum málskilningi og af þessu sem hugtakið „rimeleg grunn“ 
sé nokkuð víðara en hugtakið „rökstuddur grunur“. Bæði á Íslandi og í Noregi er gert 
ráð fyrir því að verið sé að meta líkur eða eins og segir í 21. grein íslensku laganna „að 
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barni geti verið hætta búin...“ Mikilvægt er að undirstrika að aðstæður eða ástand 
barnsins þurfa ekki að vera óviðunandi til að könnun sé hafin, heldur geta verið líkur á 
því að svo sé eða að svo verði ef ekkert er að gert. 

Svíþjóð  
Engin lögformleg regla eða takmörkun er á því hvernig mál skuli bera að hjá sænsku 

félagsþjónustunni. Í lögum segir að félagsmálaráð skuli án tafar hefja könnun máls þegar 
umsókn berst eða ráðið fær á annan hátt vitneskju sem getur verið tilefni til aðgerðar af 
hálfu ráðsins. Algengast er að aðili sæki um aðstoð en það sem ræður úrslitum er hvort 
eitthvað kallar á aðgerð. Umsókn um aðstoð þarf ekki að vera skrifleg, þó að sum 
sveitarfélög geri þá kröfu. Ef vafi leikur á um hvað er sótt ber starfsmanni að athuga það. 
(Leveskiöld, Lundgren L et al. 2003).  

Félagsþjónustan á að stuðla að því „að börn og unglingar alist upp við örugg og góð 
skilyrði“ og „fylgjast af sérstakri athygli með þroska barna og unglinga sem hafa sýnt 
merki um óheillavænlegan þroska“. 

Löggjafinn hefur ekki sagt mikið um hvað er átt við með orðunum óheillavænlegur 
þroski og hvernig sveitarfélög eigi að vinna með börnum/unglingum og foreldrum þeirra. 
Þannig hafa þau mikið svigrúm til túlkana. Hins vegar eru að talsverðu marki útfærðar 
forsendur þess að barni er komið fyrir á vegum barnaverndaryfirvalda og þær snúast fyrst 
og fremst um hvaða skilyrði fósturheimili og stofnanir þurfa að uppfylla. Á sama hátt er 
erfitt að lesa úr lögunum hvaða réttur liggur fyrir til stuðnings fjölskyldum með börn sem 
eiga erfitt eða eiga á hættu að þroskast óheillavænlega, eins og segir í lögunum. 
(Lundström 2000).  

Samkvæmt 1. grein sérlaganna vegna barna (LVU) eru afskipti án samþykkis 
undantekning frá meginreglunni um samvinnu við aðila. 1. grein hljóðar svo: 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den 
unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och 
integritet. 

Helstu atriði sem samkvæmt 2. grein LVU (aðstæður í umhverfi barns) geta leitt til þess 
að barni sé komið fyrir án samþykkis forsjáraðila eru:  

o líkamlegt eða andlegt ofbeldi,  
o óviðunandi misnotkun (otillbörligt utnyttjande),  
o ófullnægjandi umsjá, 
o einhverjar aðrar aðstæður á heimilinu fela í sér augljósa hætta (påtaglig risk) á því 

að heilsufar og þroski barnsins verði fyrir skaða.  

Í 3. grein LVU er kveðið á um eigin hegðun barna og segir þar að slíka aðstoð án 
samþykkis megi veita ef barnið stefnir heilsu sinni eða þroska í augljósa hættu með 
misnotkun vímuefna, afbrotum eða einhverri annarri félagslega skaðlegri hegðun. 
Afskipti af þessu tagi geta meðal annars snúið að þeim sem orðinn er átján ára en ekki 
tvítugur, ef það er talið heppilegra en önnur afskipti (vård) og ef ekki fæst samþykki hans. 

Aldursmörk vegna afskipta án samþykkis (LVU) eru þannig að hluta til önnur en 
hérlendis og fara eftir því hvort mál er tekið fyrir vegna aðstæðna í umhverfi barns eða 
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vegna hegðunar barns. (Sérstaklega er bent á að meta vandlega hvoru ákvæðinu á að 
beita og sérlega þegar um er að ræða börn á unglingsaldri (yngre tonåren). Umsjá þegar 
aðstæðum í umhverfi barns er áfátt er hægt að ákveða að 18 ára aldri og lýkur í síðasta 
lagi við sama aldur (LVU 21. grein, 2. mgr.). Umsjá þar sem hegðun barns er tilefni 
afskipta má ákvarða að 20 ára aldri. Slíka umsókn þarf að samþykkja áður en 
einstaklingur nær 20 ára aldri en ákvörðun þarf þó ekki að hafa tekið gildi.10 Afskiptum 
lýkur eigi síðar en við 21 árs aldur (LVU 21. grein, 3. mgr.). 

Að baki ákvörðunar um umsjá vegna eigin hegðunar verður að vera fyrir hendi påtaglig 
risk á að barnið sjálft skaðist. Í umfjöllun segir að oft eigi hegðun barnsins sér rætur í 
annmörkum í umhverfi þess heima við. Socialstyrelsen álítur því að félagsmálaráð eigi að 
gaumgæfa hvort umhverfisforsendur liggi fyrir vegna barns þegar sótt er um umsjá með 
vísan til LVU. Þetta á fyrst og fremst við um táninga.  

Þá er tekið fram að eingöngu þörf barnsins sjálfs fyrir umsjá eigi að liggja til 
grundvallar afskiptum; hagsmunir eins og til dæmis að vernda þurfi samfélagið eða 
fjölskyldu barnsins fyrir barninu eru ekki nægjanleg ástæða fyrir umsjá samkvæmt LVU. 
Í SOU 2000:77 er fjallað nánar um þær aðstæður sem geta hindrað heillavænlegan þroska 
barna og um áhættuhugtakið og bent á að mikil þekking liggi fyrir um grundvallarþarfir 
barna og þroska (LVU-utredningen). Hugtakið augljós áhætta er greinilega mikilvægt í 
sænsku lögunum og nú verður því lýst stuttlega hvað átt er við með því. 

Augljós áhætta11

Forsenda aðgerða með vísan til laga um aðstoð við og afskipti af börnum (LVU) er:  

o að fyrir liggi ófullnægjandi aðstæður í umhverfi barns eða hvað snertir hegðun 
þess.  

Þar að auki þurfa aðstæður að fela í sér  

o augljósa hættu ( påtaglig risk) á að heilsufar eða þroski barns skaðist og  
o að ekki sé unnt að veita með samþykki þá aðstoð sem þarf til að fyrirbyggja eða 

bæta skaðann.  

Með heilsufari er bæði vísað til líkamlegs og sálræns heilbrigðis. Þroski barns nær yfir 
tilfinningalegan og vitsmunalegan þroska.  

Þekking á þörfum barna og þroska skiptir höfuðmáli í þessu sambandi. Matið á 
aðstæðum á fyrst og fremst að vera félagslegt í víðum skilningi hugtaksins.Við ákveðnar 
aðstæður þarf til viðbótar hinu félagslega mati að afla vottorða réttarlæknis, 

                                                 
10 Ef ákvörðun er áfrýjað og einstaklingurinn verður 20 ára áður en æðra dómstig úrskurðar hindrar það ekki 
staðfestingu ákvörðunarinnar (hér er vitnað í skjal frá embætti ríkissaksóknara, RÅ 1987 ref 8). Ef ákvörðun er aftur á 
móti synjað á lægra dómstigi getur æðra áfrýjunardómstig ekki staðfest umsókn um umsjá ef einstaklingurinn nær 20 
ára aldri á meðan fjallað er um málið. Í leiðbeiningunum er vísað í mörg atriði sem eru talin upp og þeim lýst nánar. 
11 Upplýsingar í þessum kafla voru þýddar úr Svensk Författningssamling SOSFS (2003). Socialstyrelsens 
författningssamling. nóvember 2003, 
http://www.sos.se/sosfs/1997_15/1997_15.htm. og sóttar af vefslóð í nóvember 2003. SOSFS (2003). Socialstyrelsens 
författningssamling. nóvember 2003, 
http://www.sos.se/sosfs/1997_15/1997_15.htm. eru birtar reglugerðir og leiðbeiningar ásamt tilkynningum. 
Reglugerðir (föreskrifter) eru bindandi. Leiðbeiningar (allmänna råd) vísa í hvernig hægt er að beita eða beita ber 
ákvæðum og girða ekki fyrir að öðrum ráðum sé beitt í  sama skyni. Tilkynningar ( kungörelser) eru oftast um að 
leiðbeiningar falli úr gildi.   
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barnageðlæknis, sálfræðings eða annarra sérfræðiálita. Leggja ber mat á forsendur 
foreldra til að koma til móts við þarfir barns og möguleika þeirra til að skapa fullnægjandi 
heimilisaðstæður og fullnægjandi stuðning.  

Ófullnægjandi (missförhållandet) aðstæður eða hegðun þurfa ekki að hafa leitt til skaða 
fyrir barnið en hættan á slíku þarf að vera augljós (påtaglig). Félagsmálaráð verður að 
sýna fram á þær afleiðingar sem ófullnægjandi aðstæður eða hegðun getur leitt til.   

Í greinargerð frumvarpsins sem leiddi til LVU í lok níunda áratugarins (prop. 
1989/90:28 s. 62) kom eftirfarandi fram varðandi den påtagliga risken för skada:  

Ekki má samþykkja svo alvarlega aðgerð sem umsjá án samþykkis nema til þess 
liggi ríkar ástæður (utan tungt vägande skäl). Afskipti á grundvelli laganna krefjast 
þess að ekki sé um að ræða óverulega, óskýra eða fjarlæga hættu (obetydlig, oklar 
eller avlägsen risk) fyrir barnið heldur skal hættan snerta heilsu og þroska barnsins 
á skýran og áþreifanlegan (konkret) hátt.  

Í hugtakinu „påtaglig risk för skada“ felst samkvæmt þessu að ekki er um að ræða 
minni háttar líkur á að barnið skaðist. Skammtíma eða minniháttar hætta nægir ekki til 
afskipta samkvæmt LVU. Það verður að vera hægt að sýna fram á að hættan á tjóni hafi 
slík áhrif á heilsufar barnsins eða þroska að barnið þarfnist ótvírætt umsjár. Þannig verða 
að vera til staðar áþreifanlegar (konkret) aðstæður sem styðja það að hætta sé á að heilsa 
eða þroski barns verði fyrir tjóni. Almennar huglægar ályktanir eða óviðkomandi 
aðstæður, til dæmis almennar samfélagsskoðanir eða trúarleg afstaða, mega ekki liggja að 
baki ákvörðun um umsjá barns án samþykkis (prop. 1989/90:28 s. 107). 

Í greinargerð með frumvarpinu er enn fremur bent á að jafnvel lítils háttar ofbeldi getur 
stefnt heilsu og þroska barnsins í hættu, ef ekki er um að ræða einstakan atburð sem gerist 
án umhugsunar (prop. 1989/90:28 s. 107). Ef ofbeldið er alvarlegra ber að sjá barninu 
reglulega fyrir umsjá utan eigin heimilis. Jafnvel þó að koma megi í veg fyrir hættu á að 
ofbeldið endurtaki sig með því að gerandi hitti barnið ekki meira getur  påtaglig risk legið 
fyrir og þar með þörf á umsjá. Atburðir eða aðstæður geta hafa leitt til þess að barnið 
þurfi umsjá sem ekki verður komið til móts við á heimili þess.   

Sömu forsendur að baki umsjár án samþykkis liggja til grundvallar málum sem snerta 
hegðun barns og aðstæður í umhverfi barns, það er að segja påtaglig risk för skada. 
Markmiðið er að gefa til kynna að samfélagið á að geta hlutast snemma til um mál ungs 
fólks sem misnotar vímuefni, gerist brotlegt við lög eða á í félagslegum aðlögunarvanda 
þegar hægt er að snúa skaðlegri þróun til betri vegar (prop. 1989/90:28 s. 63). 

Leiðbeiningar frá socialstyrelsen fjalla um forsendur fyrir aðstoð og afskiptum á 
grundvelli LVU-laganna, sem þegar hafa verið taldar upp. Þar segir enn fremur í lauslegri 
þýðingu: 

Í fyrsta lagi er um að ræða að aðstæður í umhverfi barnsins feli í sér hættu eða skaða 
fyrir barnið: Það eru þó ekki aðstæðurnar í sjálfu sér sem liggja til grundvallar afskipta 
samkvæmt LVU heldur afleiðingar sem þær geta haft fyrir heilsu og þroska barns sem í 
hlut á, til lengri eða skemmri tíma. Meta þarf þessar aðstæður í hverju tilviki og skoða 
þær í ljósi þess að börn hafa mismunandi þarfir og mismunandi bjargir og hæfni foreldra 
til að mæta þörfum barna sinna er ólík.  
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Svíar telja ómögulegt að lýsa öllum kringumstæðum og aðstæðum sem geta leitt til 
aðgerða af hálfu félagsmálaráða, með eða án samþykkis. Að sjálfsögðu þarf að ákveða í 
hverju tilviki um sig til hvaða aðgerða er gripið. Það er mikilvægt að vega og meta þarfir 
barnsins og hæfni foreldranna og annarra aðstandenda í heild sinni til að koma til móts 
við barnið. Oft liggur ekki einn þáttur að baki ákvörðun heldur margir. Hver þeirra um sig 
myndi ekki vera ástæða til ákvörðunar á grundvelli LVU, fremur er að samanlagðir 
uppfylla þeir forsendur til slíkrar ákvörðunar. 

Socialstyrelsen vill leggja mikla áherslu á að meta afleiðingarnar af hæfni foreldranna 
til að sinna barninu, og til dæmis ekki vímuefnamisnotkun þeirra í sjálfu sér. 

Í leiðbeiningunum er vísað í mörg atriði sem eru talin upp og þeim lýst nánar.  

Í SOU 2000:77 er enn fremur fjallað um hugtakið hvað er barninu fyrir bestu, um 
sjónarhól barnsins, um könnun máls, mat á aðstæðum, hvað eigi að koma fram í 
greinargerðum og hæfni sem þurfi að þjálfa betur með starfsmönnum. Hér er stiklað á 
stóru um helstu atriði. 

Rödd barnsins og könnun máls  
Mati á aðstæðum hefur verið áfátt samkvæmt rannsóknum sem Lundström (2000) vísar 

til og fjallað er um í LVU-skýrslunni (LVU-utredningen). Niðurstöður rannsókna- og 
þróunarstarfs sýna að auka þarf hæfni barna til að tjá sig og snýr sá vandi að 
starfsmönnum. Dagmar Lagerberg segir um þetta (hér er vísað til þess er segir í SOU: 
38): 

Það væri mikils virði ef greinargerðir um könnun í barnaverndarmálum gætu verið 
svo öruggar að þær slæmu aðstæður sem félagsþjónustan verður vör við (greinir) 
séu raunverulega hættulegar eða skapi áhættu fyrir barnið, og séu ekki endurgerð 
(konstruktioner) á því sem víkur frá mynd félagsþjónustunnar af „góðri bernsku“. 
Það er til dæmis ófullnægjandi að starfsmaður álykti að ofneysla eigi sér stað eða 
það sé óreiða á heimilinu. Aðstæðurnar verða líka að fela í sér áhættu/hættu fyrir 
barnið. Við könnun má ekki sneiða hjá því að félagsráðgjafinn kynnist barninu og 
sýn þess á málið. Rödd barns þarf að heyrast í greinargerðinni. (Lagerberg 1998) 

Svo virðist sem LVU-utredningen sé meðvituð um að skortur á þjálfun starfsmanna sé 
hluti þess vanda sem felst í matinu. Talin er ástæða til að benda á að starfsmenn 
félagsþjónustu (og leikskóla og skóla) þurfi að læra meira um hvernig þeir eigi að tala við 
börn til að laða fram þeirra sýn á lífið og því haldið fram að það sé ekki auðvelt. Vísað er 
í skýrsluna Barnmisshandel, SOU 2000:42 og sagt að þar sé lýst kröfum sem gera þurfi til 
þeirra sem eiga að tala við börn, þekkingu á þroska barna, hæfni barna til að tjá sig, hæfni 
til að hugsa, skilja og muna. Mikilvægt sé að stýra ekki frásögn barnsins. 

Þarfir barns, þroski og heilbrigðismerki  
Augljóst er að Svíar hafa gert sér mun meira far um að skilgreina ofbeldi og vanrækslu 

við undirbúning lagasetningar á þessu sviði en gert hefur verið hérlendis. Þó að lesa megi 
um slíkt í mörgum erlendum fræðilegum heimildum kann því að vera fengur í því að gera 
nokkuð ítarlega grein fyrir þeirra skilgreiningum á þessum þáttum.  

Vikið er að því að umhverfið hafi áhrif á þarfir barna og þroska, bernskan sé ekki 
einsleitt fyrirbæri, til séu margar bernskur. Þetta komi í ljós ef börn fái sjálf að tjá sig. 
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Erfitt er þó að telja allt upp sem máli skiptir fyrir þroska barna, en tilgreind hafa verið 
mörg atriði sem hægt er að nefna algildar sálrænar þarfir. Í stuttu máli sagt hefur barn 
þörf fyrir: Traust, tengsl, öryggi, örvun miðað við aldur og þroska, mörk sem snúa að 
hegðun þess, fyrir að fá að víkka reynsluheiminn smám saman frá nánasta umhverfi til 
hins ytra, og fyrir að þróa með sér sjálfsmynd þar sem bakgrunnur þess og menning er 
virt. 

Tekið er mið af nýlegum rannsóknum og bent á að börn geti þroskast vel þó að 
aðstæður þeirra virðist markast af félagslega slæmri stöðu. Eftir því sem áhættuþáttum 
fjölgar því meiri hætta skapast fyrir barnið.12 Þess vegna er mikilvægt að meta ekki bara 
áhættuþætti heldur einnig merki um heilbrigði (friskfaktorer). Eitt mikilvægasta atriðið er 
að vernda börn fyrir reynslu sem þau geta ekki ráðið við. Barn sem lendir stöðugt í 
aðstæðum sem það skilur ekki og ræður þess vegna ekki við lifir við stöðuga streitu. 

Lögin eiga að vernda barn gegn því að það verði fyrir skaða í nánasta umhverfi eða 
vegna eigin hegðunar. Einnig á að vernda það gegn handahófskenndum afskiptum hins 
opinbera og vernda ber rétt barns og foreldra til einka- og fjölskyldulífs. Erfitt er að meta 
áhættu í þessu sambandi og líkur á þróun framundan í lífi barns. Stundum má auðvelda 
matið með því að leita eftir áliti barnageðlæknis eða skyldra sérfræðinga til viðbótar við 
þá athugun sem fram fer. 

Tekið er fram að fræðimenn haldi því fram að ekki sé hægt að gera öruggt áhættumat. Í 
stað þess benda menn á að miða við það sem barn á rétt á samkvæmt BSÞ og að skilgreint 
sé hvar mörkin liggja milli þess sem taldar eru heppilegar eða óheppilegar aðstæður fyrir 
barn. Ef ekki er hægt að meta ástandið er hætta á að ekkert verði afhafst fyrr en barnið 
hefur hlotið skaða. Þess vegna er nauðsyn að hugtakið augljós skaði standi í lögunum. Að 
þessari umræðu lokinni er helstu áhættuflokkum lýst svo sem segir hér á eftir í samantekt. 

Ofbeldi, vanræksla eða skortur á umönnun  
Um ofbeldi er í skýrslunni stuðst við skilgreiningu Dagmar Lagerberg (LVU-

utredningen). Bent er á að sérstaklega erfitt sé að skilgreina andlegt ofbeldi. Það sem er 
augljóst er að bannað er að beita barn líkamlegu ofbeldi. Lagerberg (1998) flokkar 
sálrænt ofbeldi í tvennt og er hér stiklað á stóru: 

Virkt sálrænt ofbeldi liggur á kvarða frá kuldalegu viðmóti til skýrra 
hremmingaraðferða, svo sem að læsa inni eða ógna barni með aðskilnaði. Foreldrar taka 
ekki tillit til þarfa barnsins og skilja það ekki. Þeir halda að barnið eigi að uppfylla þarfir 
þeirra og hafa óraunsæjar væntingar til barnsins. Þetta getur birst í stöðugri gagnrýni og 
að barni sé refsað vegna eðlilegra teikna barnsins um lífsmark, til dæmis þegar barn 
skríkir eða hleypur um. Enn fremur er hægt að beita slíku ofbeldi án orða með því að 
sniðganga barn eða útiloka. 

Óvirkt sálrænt ofbeldi birtist þannig að foreldrarnir eiga í svo miklum erfiðleikum að 
þeir geta ekki mætt þörfum barns fyrir athygli, samband og örvun. Hér getur verið um að 

                                                 
12 Um þetta fræðilega sjónarhorn má nánar sjá í norrænni rannsókn á aðstæðum og færni tíu barna. Backe-Hansen, E., 
og Ogden, T. (ritstj.) (1998). Tio-åringar i Norden. Kompetanse, risiko, oppvekstmiljö, NordHelse1998:003. 
Kaupmannahöfn, Nordisk Ministerråd, Guðrún Kristinsdóttir (2000). „Tíu ára börn standa vel að vígi. Athugun á færni, 
áhyggjum og lausnum barna.“ Uppeldi og menntun 9: 77 - 94. 

37 



Barnaverndarmál – skilgreining hugtaksins 

ræða tilfinningalegan flótta, foreldri hverfur að heiman, oft er misnotkun, veikindi eða 
lélegur efnahagur til staðar. 

Vanræksla eða skortur á umönnun birtist í því að skortur er á fæði, klæðum eða 
hreinlæti í þeim mæli að barn getur átt á hættu að veikjast. Foreldrar vernda ekki barnið 
fyrir hættu. Foreldrar sjá ekki til þess að barnið fái læknishjálp. Tilfinningalegum þörfum 
er ekki mætt, öryggi og umönnun er stórlega ábótavant sem getur stafað af ofneyslu eða 
sálrænum truflunum foreldra.  

Samantekt–hvenær ber Svíum að hefjast handa? 
Félagsmálaráð í sænskum sveitarfélögum fara með framkvæmd barnaverndar. Þau bera 

sérstaka ábyrgð á því að börn og unglingar njóti tryggra og góðra aðstæðna í uppvexti. 
Samkvæmt lögum um sérstök ákvæði vegna barna er hægt að grípa til þvingunar gagnvart 
barni til að koma í veg fyrir að þroski þess og aðstæður þróist til hins verra. Þetta á við ef 
ekki næst samstarf um aðstoð við tilteknar aðstæður. 

Félagsþjónustulögin, „socialtjänstlagen“, eru rammalög, sem kveða á um að aðstoð sé 
veitt á grundvelli lýðræðis og samstöðu, og eiga að stuðla að fjárhagslegu og félagslegu 
öryggi, jafnrétti hvað lífskjör snertir og virkri samfélagslegri þátttöku (SOSFS 2003).  

Félagsþjónusta sveitarfélaga á að stuðla að því „að börn og unglingar alist upp við 
örugg og góð skilyrði“ og hún á að „fylgjast af sérstakri athygli með þroska barna og 
unglinga sem hafa sýnt merki um óheillavænlegan þroska“. Þessi hugtök eru ekki 
skilgreind mjög nákvæmlega. Um aðstoð og stuðning á grundvelli samþykkis hafa 
sveitarfélögin mikið rými til túlkana. Á sama hátt er erfitt að lesa úr lögunum hvaða réttur 
er fyrir hendi til stuðnings fjölskyldum með börn sem eiga erfitt eða eiga á hættu að 
þroskast óheillavænlega eins og segir í lögunum.  

Engin lögformleg regla eða takmörkun er á því hvernig mál kemur upp hjá sænsku 
félagsþjónustunni. Í félagsþjónustulögum segir að félagsmálaráð skuli án tafar hefja 
könnun máls eftir að umsókn hefur borist eða hún hefur á annan hátt fengið vitneskju sem 
getur verið tilefni til aðgerðar af hálfu ráðsins. Það sem ræður úrslitum er hvort eitthvað 
kallar á aðgerð af hendi nefndarinnar. Lögin gera einnig ráð fyrir að mál berist með 
tilkynningu. Einstaklingar, yfirvöld eða starfsfólk sem vinnur hjá yfirvöldum getur 
tilkynnt um mál.  

Aðstæður sem kalla á að sérlögunum (LVU) sé beitt eru betur skilgreindar, þegar ekki 
næst samkomulag um aðstoð. Helstu vísbendingar sem eiga við í slíkum tilvikum og leiða 
til þess að barni er komið fyrir án samþykkis forsjáraðila eru líkamlegt, andlegt og 
kynferðislegt ofbeldi og misnotkun, að notfæra sér barn, að barn verði fyrir skaða eða 
árásum, ófullnægjandi umönnun, vanræksla eða aðrar aðstæður á heimilinu sem stefna 
heilsufari og þroski barns í hættu (risk). Hvað snertir hættu sem barni stafar af eigin 
hegðun nefnir löggjafinn sérstaklega misnotkun áfengis og annarra vímuefna og afbrot 
sem ástæður fyrir afskiptum. Einnig er útfært hvaða aðstæður þurfa að vera fyrir hendi til 
að barni sé komið fyrir á vegum barnaverndaryfirvalda og þá snýst málið fyrst og fremst 
um hvaða skilyrði fósturheimili og stofnanir þurfa að uppfylla.  

Svíar hafa gert nokkrar tilraunir til að skilgreina forsendur fyrir aðstoð og afskiptum. 
Sérlega á þetta við um afskipti án samþykkis á grundvelli sérlaganna (LVU). Bent er á að 
könnun máls sé vanda bundin og hafa fræðimenn bent á að ekki sé hægt að gera öruggt 
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áhættumat. Jafnframt er því haldið fram af fræðimönnum að aðgerðir barnaverndar 
byggjast ekki á staðfestri þekkingu og að enn skorti vitneskju til að meta árangur og 
afleiðingar aðgerða, að úrræði séu fábreytileg að gerð, framkvæmd taki hægum 
breytingum og að tíðar endurskipulagningar leiði yfirleitt ekki til fyrirhugaðra breytinga.  

Hugtakið augljós áhætta (påtaglig risk) fyrir heilsufar og þroska barns er notað sem 
forsenda afskipta. Ástæður að baki afskipta án samþykkis verða að vera ríkar og 
forsendurnar skýrar, sennilegar og augljósar. Ályktanir um áhættu mega ekki byggjsta á 
almennum, huglægum ályktunum eða óviðkomandi aðstæðum, til dæmis almennum 
samfélagsskoðunum eða trúarlegri afstöðu eða hagsmunum, s.s. að vernda þurfi 
almenning. Aðstæðurnar þurfa ekki að hafa leitt til skaða fyrir barnið þegar gripið er til 
aðgerða. Jafnvel lítils háttar ofbeldi getur skaðað heilsu eða þroska barns. 

Ísland  
Í 1. mgr. 1. greinar barnaverndarlaga nr. 80/2002 er sett fram það meginsjónarmið sem 

lögin eru reist á; að barn eigi rétt á sérstakri vernd og umönnun. Þá er tekið fram að börn 
skuli njóta réttinda í samræmi við aldur og þroska. Samkvæmt 2. grein 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. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu er 
reynt að útfæra þetta lítillega (Frv til barnaverndarlaga 2001–2002). Þar kemur fram að 
þess hafi verið freistað að setja barnaverndaryfirvöldum eðlileg og raunhæf markmið, það 
sé ekki verkefnið að stuðla að því að öll börn búi við bestu mögulegu aðstæður heldur 
fyrst og fremst að aðstæður einstakra barna sem yfirvöld hafa afskipti af séu viðunandi. Í 
greinargerðinni kemur fram að það hljóti að vera matsatriði hvað teljist viðunandi og það 
geti verið breytilegt á hverjum tíma eftir almennum efnahag, siðferðilegu gildismati og 
breytilegum kröfum um nauðsynleg lífsgæði. 

Í greinargerðinni kemur fram að lögð sé áhersla á tvenns konar tilvik, sem þó geti oft 
farið saman; þar segir: 

- börn sem búa við óviðunandi aðstæður, það er börn sem eru þolendur óviðunandi 
skilyrða sem þeim eru búin af hendi þeirra sem hafa umsjá þeirra eða annarra 
sem hafa afskipti af þeim 

- börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu, það er eigin háttsemi barna sem 
kunni annars að vera búin viðunandi uppeldisskilyrði af hálfu foreldra. Oft fer 
þetta tvennt saman.  

Í greinargerð með frumvarpi til laga um vernd barna og ungmenna frá 113. 
löggjafarþingi, 1990 eru settar fram nokkuð nákvæmar skilgreiningar á aðstæðum og 
tilefnum sem skylda barnaverndaryfirvöld til að hefjast handa og er vísað til þess hér. Í 
skýringum við 21. grein nefndrar greinargerðar er meðal annars tekið fram að ekki sé gert 
ráð fyrir að skaði hafi orðið, heldur sé nægilegt tilefni að hætta sé á ferðum, ef aðstæður 
verði ekki færðar til betri vegar. Hafi barnið þegar beðið skaða sé tilefnið því brýnna. Í 
greinargerðinni eru taldir upp hópar barna sem hætta er búin, svo sem þegar fyrir hendi 
eru líkamlegir áverkar eða skaði, vanræksla, andleg eða líkamleg, andleg kúgun, 
kynferðislegar misþyrmingar eða áreitni. Þessu er síðan lýst. Einnig er fjallað um 
vanhæfni foreldra og bent á að mat á tilefnum miðist við barnið fremur en við eiginleika 
foreldra sem geti þó komið til álita í vissum tilvikum.  
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Tilkynningarskylda til barnaverndar 

Bandaríkin  
Misjafnt er eftir fylkjum hvaða fagstéttum er skylt að tilkynna. Í yfir 90% af fylkjum er 

eftirfarandi fagstéttum skylt að tilkynna til barnaverndaryfirvalda: starfsfólki félagslegrar 
þjónustu, starfsfólki heilbrigðisþjónustu, starfsfólki geðheilbrigðisþjónustu, starfsfólki 
skóla og skólaþjónustu, starfsfólki leikskóla og dagforeldrum, lögreglu og fólki sem 
starfar við löggæslu. Í yfir 80% af fylkjum eru fósturforeldrar skyldugir til að tilkynna til 
barnaverndaryfirvalda. Almenningur er ekki skyldugur til að tilkynna til 
barnaverndaryfirvalda. (U.S. Department of Health and Human Services 2003) 

Danmörk  
Í 33. grein félagsþjónustulaga (SEL) er fjallað um tilkynningarskyldu milli 

sveitarfélaga. Flytji fjölskylda með börn undir 18 ára aldri frá sveitarfélagi sem telur 
börnin þurfa sérstakan stuðning, ber því sveitarfélagi að tilkynna mál til þess sveitarfélags 
sem fjölskyldan flytur til. 

Í 35. og 36. grein SEL er fjallað um tilkynningarskyldu annarra. Í 35. grein segir að 
félagsmálaráðherra geti sett reglur um skyldur þeirra sem sinna opinberri þjónustu til að 
tilkynna. Ef þeir verða í starfi sínu varir við aðstæður sem gefa til kynna að barn eða 
unglingur undir 18 ára aldri þarfnist sérstaks stuðnings.  

Skv. 2. mgr. 35. greinar getur ráðherra sett reglur um tilkynningarskyldu annarra 
fagaðila. Í 3. mgr. 35. greinar er fjallað um heimild ráðherra til að setja reglur um 
tilkynningarskyldu vegna þungaðra kvenna og í 4. mgr. er sérstaklega fjallað um 
tilkynningarskyldu vegna sjónskerðingar barna. 

Reglur um tilkynningarskyldu hafa verið settar, samanber „bekendtgørelse om 
underretningspligt over for kommunen efter lov om social service“, nr. 1092/2000. Í 
reglunum segir meðal annars: 
Tilkynningarskylda samkvæmt 1. grein er fyrir hendi þegar: 

1) barn eða unglingur á í vanda sem rekja má til daglegs umhverfis, skóla eða 
samfélags eða býr á annan hátt við óviðunandi aðstæður, eða 

2) þörf er á stuðningi vegna skertrar líkamlegrar eða sálrænnar hæfni (nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne). 

Enn fremur segir:  

Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen 
virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og 
vejledning af forældrene og barnet eller den unge samt gennem dialog og 
samarbejde eventuelt med henblik på inddragelse af kommunen. 
Ved vurderingen af, om der skal foretages underretning, må det tages i betragtning, 
at kommunerne yder forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for 
et barn eller en ung, gratis familieorienteret rådgivning efter lovens § 5 samt yder 
støtte, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns 
eller en ungs særlige behov for støtte, jf. lovens § 40. 
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36. grein SEL kveður á um almenna tilkynningarskyldu og hljóðar svo: 

Sá sem fær vitneskju um að barn eða unglingur undir 18 ára aldri verður fyrir 
vanrækslu eða niðurlægjandi meðferð eða býr við aðstæður sem stefna heilsufari 
hans eða þroska í hættu, er skyldugur að tilkynna það sveitarfélaginu. 

Í gildi eru leiðbeiningar um hröð viðbrögð við refsiverðum brotum barna (Vejledning 
om hurtig indsats over for børn og unge, der begår kriminalitet nr. 10/2000) þar sem 
meðal annars er lögð áhersla á skyldu lögreglu til að tilkynna félagsmálayfirvöldum 
fyrsta brot sem barn fremur.  

Félagsmálayfirvöld meta tilkynningar eða upplýsingar sem berast með öðrum hætti og 
taka ákvörðun um framhaldið. Í V-SEL segir á bls. 14:  

Igangsættende for kommunens undersøgelsesvirksomhed kan først og fremmest 
være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv om hjælp eller 
særlig støtte. Kommunen kan endvidere gennem underretningsreglerne i §§ 35 og 
36 blive gjort opmærksom på, at hjælp eller støtte til et barn eller en ung er eller 
kan blive aktuel.  

Reglur um tilkynningarskyldu eru útfærðar nánar í leiðbeiningum um aðstoð við börn 
og unglinga með samræðum og samstarfi við foreldra og er bent á þær í leiðbeiningum 
við lögin en þær voru ekki athugaðar við gerð þessarar álitsgerðar. 

Ályktun 
Í reglum um tilkynningarskyldu virðist reynt að skilja á milli annars vegar þjónustu sem 

veita skal skv. öðrum lögum, svo og almennrar félagsþjónustu sem felst í ráðgjöf skv. 5. 
grein SEL, meðal annars um uppeldismál, og hins vegar þörf barns fyrir sérstakan 
stuðning.  

Samkvæmt 38. grein SEL skal kanna mál þegar grunur leikur á að barn þurfi sérstakan 
stuðning, „herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne“. V-SEL segir 
á bls 14:  

Kommunen er eftir § 38, stk. 1, forpligtet til at undersøge forholdene nærmere, når 
det på baggrund af foreliggende oplysninger må antages, at et barn eller ung 
trænger til særlig støtte.  

Áhersla er lögð á samvinnu en könnun er ekki háð samþykki foreldra. Í V-SEL á bls. 15 
segir: 

Afgørelsen om en undersøgelse af barnets eller den unges forhold skal træffes i 
forståelse med forældremyndighaverens indehaver og den unge, hvis denne er fyldt 
15 år. Forældremyndighedsindehaverens forståelse for undersøgelsen har stor 
betydning, da undersøgelsen bør være indledning til et samarbejde mellem 
kommunen og indehaveren af forældremyndigheden om at løse de vanskeligheder 
for barnet eller den unge, sem de foreliggende oplysninger tyder på. I visse tilfælde 
kan det dog være nødvendigt at gennemføre en undersøgelse uden samtykke. 

Í Danmörku er tilkynningarskylda milli sveitarfélaga vegna fjölskyldna sem flytja 
búferlum og þarfnast aðstoðar. Lögin kveða á um almenna tilkynningarskyldu óháð því 
um hvern er að ræða. Jafnframt veita lögin ráðherra heimildir í nokkrum liðum til að setja 
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reglur er varða fagaðila og aðra þá er verða í starfi sínu varir við þörf barns fyrir sérstakan 
stuðning eða fyrir aðgerðir og þær hafa verið settar. Áhersla er lögð á samvinnu við 
forsjáraðila og barnið og á að meta tilkynningar í ljósi stuðningstilboða sveitarfélagsins 
ekki síður en alvarlegri afskipta, til dæmis um fjölskylduráðgjöf. Þannig virðist litið á 
tilkynningu meðal annars sem samræðugrundvöll við foreldra og barn um lausnir. 
Viðbrögð í kjölfar tilkynningar eru þó engan veginn háðar samvinnu við forsjáraðila. 
Sérstaklega er í lögunum fjallað um tilkynningarskyldu vegna sjónskerðingar barna. 

England og Wales  
Í handbók sem heilbrigðisráðuneytið gaf út 1999 ,,Working Together to Safeguard 

Children“ er að finna nokkuð ítarlegar leiðbeiningar til heilbrigðisstarfsmanna (ekki 
byggt á lagagrunni), kennara, lögreglustarfsmanna og félagsþjónustunnar í þeim tilgangi 
að stilla saman strengi þeirra sem starfs síns vegna hafa afskipti af eða tengjast börnum.  
Handbókin er hugsuð sem opinber rammi sem sveitarfélögin geta haft til hliðsjónar við 
setningu sinna eigin reglna um frekari útfærslu. Neðangreint er byggt á upplýsingum sem 
er meðal annars að finna í áðurnefndri handbók:  

Félagsþjónustan ber ábyrgð gagnvart öllum þeim börnum sem heilsa og/eða þroski er 
hætta búin nema gripið sé til stuðnings- eða annarra þjónustuúrræða. Félagsþjónustunni 
ber að láta fjölskyldur vita hvernig þær geta leitað til þeirra og hvaða þjónustu þau geta 
vænst. Það er félagsþjónustunnar í samvinnu við aðra þá sem vinna með börnum að koma 
sér saman um ákveðin viðmið um það hvenær málum skuli vísað til félagsþjónustunnar 
(tilkynnt). (,,Social services should agree criteria with other local services and 
professionals as to when it is appropriate to make a referral to social services departments 
in respect of a child in need.“)   

o Ef það er mat manna að barn bíði verulegt tjón eða eigi það á hættu skal tilkynna 
til félagsþjónustu (,,child may be suffering, or may be at risk of suffering 
significant harm, then he/she should always refer his or her concerns to the 
social services department.“ Lögð er áhersla á það að sérfræðingar ræði áhyggjur 
sínar við foreldra og leiti, ef mögulegt er, samþykkis þeirra fyrir því að vísa máli 
til félagsþjónustunnar.  

o Ef foreldrar, sérfræðingar eða aðrir leita til félagsþjónustunnar vegna ótta um að 
velferð barns kunni að vera hætta búin, er félagsþjónustunni skylt að fara yfir 
málið,  ,,greina“ eðli tilkynningar og meta hvort nauðsyn er á því að bregðast við 
með neyðarráðstöfun. 

o Ef grunur er á refsiverðu broti gagnvart barni er félagsþjónustunni skylt að 
tilkynna lögreglu þar um og þeirra í sameiningu að meta hvernig hagsmunum 
barns verði best borgið.  

o Félagsþjónustan á að ákveða innan 24 klst. hver verði næstu skref í málinu. Ef það 
er metið sem svo að þörf sé á frekari aðgerðum (könnun eða jafnvel afskiptum) 
þarf að ákveða áætlun þar að lútandi. 

o Upphaflegt mat á aðstæðum barna (inital assessment) og ákvörðun í máli barns 
sem er í ,,need“, (whether or not there are child protection concerns) á eða vera 
lokið eigi síðar en 7 vinnudögum eftir að tilkynning barst. Ítarlegra mati (core 
assessment) skal vera lokið innan 35 vinnudaga frá lokum upphaflega matsins. 
(Cleaver and Walker 2004). Gefnar eru leiðbeiningar um það hvaða þætti á að 
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skoða, til dæmis hverjar eru þarfir barnsins, eru foreldrarnir í stakk búnir til þess 
að mæta þörfum barnsins, þarf að grípa til aðgerða til þess að vernda hagsmuni 
barns. Í þessu samhengi á að hitta og ræða við barn, fjölskyldumeðlimi, afla 
upplýsinga frá sérfræðingum og kanna hvort fyrirliggjandi eru eldri gögn í máli. 
Í þessu ferli eiga starfsmenn að meta hvort 
- barn er í þörf fyrir aðstoð ,,in need“ 
- rök eru til þess að áætla að barn ,,is suffering, or is likely to suffer, significant 

harm“ og þá í kjölfarið að leita þeirra úrræða sem 47. grein laganna býður upp 
á (leita til dómara). 

Í Englandi og Wales er lögð áhersla á mikilvægi þess að fagmenn og foreldrar tilkynni 
um misbresti á aðstæðum barna og áhyggjur af hegðun þeirra og aðbúnaði ef þeir telja 
líkur á að þeim sé hætta búin eða þau þarfnist aðstoðar. Enn fremur ber félagsþjónustu 
að láta lögreglu vita um grun á refsiveruðu broti gagnvart barni.  

Í samanburði við Ísland er munur ekki síst fólginn því að í Englandi og Wales er ekki 
um lögbundna tilkynningaskyldu að ræða heldur er kveðið á um hana í leiðbeiningum 
heilbrigðisráðuneytis. Hins vegar er í þeim leiðbeiningum að finna mun ítarlegri ákvæði 
um tímafresti eftir að tilkynning berst en í íslenskum lögum. Þannig mega 24 klst. líða frá 
því að tilkynning berst þar til ákvörðun er tekin um næsta skref; 7 vinnudagar mega líða 
þar til upphafsmati á aðstæðum er lokið og ítarlegra mati skal vera lokið innan 35 
vinnudaga frá lokum upphaflega matsins.  

Finnland 
Um tilkynningarskyldu er kveðið á í 40. grein finnsku barnaverndarlaganna og þar 

segir:  

Har den som är anställd eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och 
hälsovården, skolväsendet, polisväsendet eller en församling, vid handhavandet av 
sin tjänst eller befattning eller sitt uppdrag fått vetskap om att barn är i uppenbart 
behov av familje- och individinriktat barnskydd, skall han utan dröjsmål anmäla 
detta till socialnämnden.  
Även annan än den som avses i 1 mom. kan göra sådan anmälan.  

Í fyrri hluta greinarinnar er lögð skylda á þá sem starfa með börnum eða gegna 
sérstökum trúnaðarstörfum, það er þeirra sem starfa innan félagsþjónustu og heilsugæslu, 
skóla, lögreglu eða að félagsstörfum (församling, safnaðarstarf eða annað almennt 
félagsstarf með börnum), samanber 17. og 18. grein íslensku barnaverndarlaganna. Mælt 
er fyrir um að þeir sem vegna starfa sinna eða verkefna verða varir við að barn sé í 
augljósri þörf fyrir „fjölskyldu- eða einstaklingsvæna barnavernd“ skuli án tafar tilkynna 
það til félagsmálanefndar.  

Almenningur getur tilkynnt slík tilvik, en er samkvæmt greininni ekki skylt að gera það. 

Noregur 
Norsku barnaverndarlögin kveða á um að opinberir aðilar skuli eiga frumkvæði að því 

að gefa upplýsingar til barnaverndaryfirvalda í málum sem falla undir greinar 4.10, 4.11 
og 4.12, meðal annars ef ástæða er til að ætla 
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o að barn sé beitt ofbeldi á heimili sínu eða að um aðra alvarlega vanrækslu sé að 
ræða 

o að barn hafi til lengri tíma sýnt alvarleg hegðunarfrávik.   

Opinberir aðilar og ýmsar fagstéttir og stofnanir sem hafa þagnarskyldu (og eru 
tilgreindar í leiðbeiningum en ekki nefndar í lögum) eru skyldugar að veita 
barnaverndaryfirvöldum upplýsingar að eigin frumkvæði eða ef þess er óskað. (gr. 6.4). 
Þetta nær meðal annars til fagstétta sem starfa eftir lögum um geðheilbrigðisþjónustu, 
lögum um fjölskylduráðgjöf (þau eru nú úr gildi), lögum um heilbrigðisþjónustu 
sveitarfélaga og lögum um sjúkrahús. Í lögum er ekki kveðið á um að einstaklingar, 
nágrannar eða vinir hafi tilkynningarskyldu gagnvart barnaverndaryfirvöldum. En í öllum 
leiðbeiningum kemur almenn skylda fram svo sem hér segir: 

Alle har et ansvar for å melde fra om barn som lider overlast. Privatpersoner har 
moralsk, men ikke et juridisk ansvar. 

Margar tilkynningar berast frá almenningi samkvæmt munnlegum upplýsingum Helgu 
Jóhannesdóttur, cand. phil., í Ósló, sem hefur langa starfs- og kennslureynslu á þessu 
sviði.   

Í leiðbeiningum um málsmeðferð um móttöku tilkynninga samkvæmt grein 4.2 segir að 
meta eigi tilkynningu strax og eigi síðar en innan viku (Barne- og familiedepartementet 
2004). Það á einnig við þegar foreldri eða barn óskar eftir úrræði frá barnavernd. 
Nafnlausar tilkynningar ber að athuga og þar ber að gæta varúðar og meta nákvæmlega 
hvort tilkynning er sett fram til að skaða aðra persónu.  

Barnavernd ber að skýra þeim sem óskað er eftir að veiti upplýsingar frá þeirri 
lagaheimild sem byggt er á ( þ.e. barnaverndarlög, grein 6.4) og upplýsa um áfrýjunarrétt, 
sem hindrar þó ekki að eftir kröfunni sé gengið.  

Enn fremur stendur bæði í lögum (gr. 6.4) og í leiðbeiningum að aðrar fagstéttir og 
stofnanir sem eru bundnar þagnarskyldu séu skyldar að veita barnaverndaryfirvöldum 
upplýsingar. Þetta eru meðal annars lögregla, læknar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, 
tannlæknar, ljósmæður, sjúkraþjálfarar og kennarar á ýmsum skólastigum. 
(Barnevernsboka 2000, utgitt av Senter for atferdsforskning) 

Í NOU 2000:12 er gerð grein fyrir norskum rannsóknum á framkvæmd og 
ákvarðanatöku í kjölfar tilkynninga og könnunum einstakra mála og ályktað að talsverður 
munur komi þar fram (NOU 2002:12 Beslutningsprocesser i barnevernet). Rannsóknir 
eru fáar en einnig er litið til athugana í öðrum löndum til að rökstyðja ályktanir. Í ljós 
kemur að í sveitarfélögum með svipaðan íbúafjölda og þegar borið er saman milli 
sambærilegra hverfa, er tekið ólíkt á tilkynningum og könnunum (rannsóknin náði til 
Bergen, Trondheim og Tromsø). Svo virðist sem um sé að ræða ólíka staðbundna 
menningu eða hefðir í barnaverndarstarfinu, en fram kemur að niðurstöðurnar skýra ekki 
nánar í hverju munurinn er fólginn. 

Nefndin, þ.e. NOU 2000:12, ályktar jafnframt að ákvarðanir í barnavernd 
sveitarfélaganna í Noregi virðast einkennast af því að vera fjölbreytilegar. Vandinn sem 
mætir barnaverndinni er innbyrðis ólíkur (varierar sterkt). Þetta virðist líka eiga við um 
þætti sem hafa áhrif á ákvarðanir í einstökum málum.  
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Nefndin bendir á að niðurstöður rannsókna séu ósamhljóða og fræðimenn dragi ólíkar 
ályktanir um vinnulag og forsendur norsks barnaverndarstarfs. Þetta geti að hluta til 
stafað af því að rannsóknirnar séu gerðar með ólíkum hætti en það skýri þó málið ekki til 
fullnustu. Það virðist vera talsverður munur á því hvernig farið er með tilkynningar og 
kannanir í hinum ýmsu landshlutum Noregs og í heimildinni er þetta sýnt að hluta til í 
töflum. Þó hefur ekki verið sýnt fram á að munurinn liggi fyrst og fremst í mismunandi 
þörfum og ólíkum vanda. Hvað tölfræðilegan samanburð varðar virðist hlutfall 
starfsmanna og íbúafjöldi yfir 50.000 helst skýra þennan mun.    

Nefndin ræðir einnig í áliti sínu að rannsóknir sýni mikla áherslu á óskir foreldra og 
samstarf við þá í norsku barnaverndarstarfi; þetta þó með einstökum undantekningum. 
Það vekur spurningu um hvað stýri mati á tilkynningum og gerð tillagna um að barn sé 
tekið í umsjá barnaverndar. Þetta hefur lítt verið rannsakað en svo virðist sem undanfari 
slíkra tillagna sé oftast keðja ákvarðana auk margs kyns stuðningsaðgerða og 
neyðarvistana. 

Ekki hefur verið sýnt fram á að samband sé á milli erfiðleikastigs tilkynninga og 
ákvarðana (tilkynningar sem leiða/leiða ekki til aðgerða – málum lokað/ákvörðun tekin 
um úrræði). Ekki er hægt að greina mun á mati yfirvalda á málum sem enda með umsjá 
og málum sem ekki enda þannig. Hið sama kemur fram í erlendum rannsóknum. 

Þetta vekur sterkar efasemdir um hvort og í hve miklum mæli ákvarðanir í norskri 
barnavernd mótast af fræðilegri hugsun (vitenskapelig rationalitet). Þegar höfð er hliðsjón 
af öðrum fræðiskrifum um stofnanir og tengslum milli rekstrarfræðilegra hugmynda og 
framkvæmdar vekur þetta dálitla furðu að mati nefndarinnar. (NOU 2000:12) 

Norska nefndin veltir því líka fyrir sér hvort hægt sé að taka ákvarðanir á grundvelli 
rannsókna í barnavernd. Þó að vísa megi til almennra takmarkana mannsins við að álykta 
og sértækra vandamála sem tengjast ákvarðanatöku í barnavernd, og þekkingar sem er 
meira eða minna ófullkomin, álítur hún ekki ástæðu til að gefa markmiðið um faglega 
ígrundað barnaverndarstarf upp á bátinn.  

Nefndin sem tók saman þessi skrif (NOU 2000:12) undirstrikar að gagnrýnið viðhorf til 
einstakra hliða á ákvörðunum barnaverndarstarfsins megi ekki skilja sem almennt vanmat 
á þekkingargrunni eða framkvæmd barnaverndarstarfsins. Hún telur ástæðu til að 
endurtaka að barnavernd sé og eigi að vera starf sem byggist á gildum, auk þess að 
byggja á félagsfræðilegri, sálfræðilegri og lögfræðilegri þekkingu. 

Það er samt sem áður mikið áhyggjuefni (alarmerende) ef réttar reynast fyrirliggjandi 
vísbendingar um að barnaverndaryfirvöld veiti alvarlegustu málum ekki forgang. Hið 
sama á við um mun á þjónustu eftir landshlutum, sérstaklega hvað snertir vistanir utan 
heimilis.   

Auka þarf skipulega gæðatryggingu, innsýn og þar með réttmæti aðgerða. Nefndin 
bendir á að skriflegir vinnuferlar og og hugsanlegir gátlistar séu einungis hluti af slíku 
gæðakerfi.Gæðatrygging verður meðal annars að ná til skipulags starfsins og virkrar 
notkunar á faglegum úrræðum þeirra yfirvalda (hér er vísað í kafla 4 og 7 í sömu skýrslu 
sem fjalla um faglegar bjargir yfirvalda og hæfniþjálfun).  

Í kafla 8.5 er rætt um hvernig bæta megi ákvarðanatöku í barnaverndarmálum. 
Sveitarfélögin og fylkin bera fyrst og fremst ábyrgð á því að tryggja gæði starfsins. Þörf 
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sé á því að draga saman og miðla þeirri þekkingu sem fyrir hendi er.Ríkisstofnanir, 
rannsóknarstofnanir og þeir sem annast rannsóknir og þróun (kompetansemiljøer) þurfi 
að ræða sín á milli um hvernig eigi að standa að því. 

Nefndin ræðir í lokin þann vanda að almenningur og fleiri hafa nokkra vantrú á 
barnavernd og nefnir að vandamál sem tengjast lögmæti hindri starfið og að auka þurfi 
innsýn á þessum vettvangi. 

Tilkynningarskyldan er orðuð fyrst og fremst sem skylda til að veita 
barnaverndaryfirvöldum upplýsingar og hún nær til opinberrra jafnt sem aðila í 
einkarekstri. Norskar rannsóknir sýna að ekki er samband milli erfiðleikastigs 
tilkynninga og ákvarðana (tilkynningar sem leiða/leiða ekki til aðgerða – málum 
lokað/ákvörðun tekin um úrræði). Ekki er heldur hægt að greina mun á mati yfirvalda á 
málum sem enda með umsjá og málum sem ekki enda þannig. Rannsóknir staðfesta að 
ólíkt er tekið á tilkynningum og könnunum við sambærilegar aðstæður og að alvarlegustu 
mál fái ekki alltaf forgang. Opinber nefnd sem skoðaði þessi mál árið 2000 lýsti 
áhyggjum sínum af  vanköntum er tengjast tilkynningum og mati á málum í kjölfar þeirra.  

Svíþjóð  
Um tilkynningarskyldu segir í sænsku lögunum að hver sá sem fær vitneskju um 

eitthvað sem getur falið í sér að félagsmálaráð ætti að grípa til aðgerða til verndar barni á 
að tilkynna það til ráðsins samkvæmt 14. kafla félagsþjónustulaga. Yfirvöld sem starfa að 
málum barna og unglinga og heilbrigðiskerfið, réttarkerfið og þeir sem gera 
réttargeðlæknisfræðilegar rannsóknir eru á sama hátt skyldir að tilkynna án tafar. Þetta á 
einnig við um starfsmenn sem starfa hjá þessum aðilum og um alla sem starfa á 
stofnunum fyrir börn og unglinga og á sviði félagsþjónustunnar. Fjölskylduráðgjöfum ber 
líka að tilkynna ef þeir fá vitneskju um að barn er beitt kynferðislegu ofbeldi eða 
misnotkun, líkamlegu eða andlegu ofbeldi á heimili.  

Yfirvöld, starfsmenn og ákvörðunaraðilar eru skyldir að veita félagsmálaráði allar 
upplýsingar sem kunna að hafa þýðingu fyrir könnun á þörf barns fyrir vernd. 
Umboðsmaður barna hefur tilkynningarskyldu og ber að láta allar upplýsingar af hendi til 
félagsþjónustunnar um þau mál sem hann tilkynnir. Um tilkynningarskyldu hans gilda 
ákvæði í lögum um það embætti. 

Engin ákvæði er um form tilkynninga. Þær geta verið skriflegar eða munnlegar. 
Umboðsmaður dómsmála hefur þó tjáð sig um tilkynningar frá öðrum yfirvöldum og sagt 
að þær skuli vera skriflegar. Þó geti sérstakar aðstæður legið fyrir þegar tilkynna þarf án 
tafar og þá sé ekki hægt að gera þessa kröfu. Sá sem tilkynnir skuli þá bæta skriflegum 
upplýsingum við síðar.  

Ekki er talið eins sjálfsagt að tilkynningar samkvæmt 14. kafla leiði til þess að mál 
verði til eins og þegar fólk sækir um aðstoð. Munurinn liggur í því að um leið og sótt er 
um aðstoð verður mál til sem afgreiða verður með ákvörðun. Ef ljóst liggur fyrir frá 
upphafi að tilkynning er tilhæfulaus má hins vegar láta hjá líða að gera eitthvað í málinu, 
þar sem engum umsækjanda með áfrýjunarrétt er til að dreifa við tilkynningu.  

Því má við bæta að í tengslum við umfjöllun um tilkynningar er rætt um upplýsingar til 
tilkynnanda og tekið fram að sá sem tilkynnir til félagsþjónustu hafi yfirleitt miklar 
áhyggjur af barninu og því sé sjálfsagt að hann hafi áhuga á að vita hvernig gengur. Það 
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sé þó ekki hægt vegna trúnaðar, nema foreldrar samþykki það. Hins vegar beri að 
staðfesta móttöku tilkynningarinnar og útskýra þessar hindranir. Þetta mætti verða til 
eftirbreytni sem almenn vinnuregla hérlendis, því að þetta virðist mjög almenn 
umkvörtun tilkynnenda barnaverndar. 

Mál verða til á fleiri vegu en greinir hér að ofan. Útideildir, heimaþjónusta og starfsfólk 
heilbrigðisþjónustu geta tilkynnt um þörf fyrir aðstoð eða aðgerðir. Lögreglan á að gefa 
skýrslur um unga afbrotamenn. Íbúaskráningin (þjóðskrá hér) tilkynnir um ógifta konu 
sem eignast barn og eins er tilkynnt ef faðernismál er höfðað. Mál geta borist frá öðru 
félagsmálaráði.Dómstóll getur óskað eftir tilnefningu starfsmanns (kontaktperson) til að 
vera viðstaddur umgengni barns við foreldri. 

Ef félagsþjónustan fær vitneskju um að aðstoðar sé þörf ber henni að kanna hvernig 
hægt er að koma til móts við viðkomandi. Ef viðkomandi óskar ekki eftir aðstoðinni eða 
félagsþjónustan getur ekki eða á ekki að grípa til aðgerða verður mál ekki til.  

Loks getur mál orðið til við það að dómstóll óskar eftir umsögn um mál, sem 
félagsþjónustan er skyldug að veita. 

Tilkynningarskylda samkvæmt sænskum lögum  er víðtæk og almenn, hún nær til 
hverrar þeirrar vitneskju sem kann að ná til þess að börn þurfi vernd og ber að tilkynna 
til félagsmálaráðs. Allir aðilar, einstaklingar, yfirvöld og starfsmenn innan og utan 
félagsþjónustu eru skyldugir að tilkynna. Um yfirvöld og starfsmenn er tekið að fram að 
þeim beri að tilkynna án tafar. Yfirvöldum ber að veita allar nauðsynlegar upplýsingar. 
Umboðsmaður barna hefur tilkynningarskyldu samkvæmt lögum um það embætti og ber 
að láta allar upplýsingar af hendi til félagsþjónustunnar um þau mál sem hann tilkynnir. 

Ísland  
Í 4. kafla Barnaverndarlaga er tilkynningarskyldunni skipt upp í 

o tilkynningarskyldu almennings, 16. grein, 
o tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum, 17. grein, 
o tilkynningarskyldu lögreglu, 18. grein. 

Samkvæmt 16. grein barnaverndarlaga er  

„ ... hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 
uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í 
alvarlega hættu er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd“ og svo er „hverjum 
manni rétt að gera barnaverndarnefnd viðvart um hvert það tilvik sem telja má að 
hún eigi að láta sig varða“. 

Samkvæmt 17. grein er  

„ ... hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum 
barna og verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, 
verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega 
hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart.“ Í greininni er síðan hnykkt á 
sérstakri tilkynningarskyldu tilgreindra starfsstétta sem skulu „gera 
barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem 
lýst er í 1. mgr.“ 
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Barnaverndarmál – skilgreining hugtaksins 

Loks er samkvæmt 18. grein lögreglu gert skylt að tilkynna barnaverndarnefnd ef hún  

„ ... verður þess vör að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni 
eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu ...“  

Lögreglu er einnig skylt að tilkynna barnaverndarnefnd og gefa henni kost á að fylgjast 
með rannsókn málsins „þegar grunur leikur á að refsiverður verknaður hafi verið framinn 
annaðhvort af barni eða gegn því“.  

Í greinargerð með frumvarpi til barnaverndarlaga er vakin athygli á því nýmæli að 
lýsing á þeim aðstæðum sem eiga að leiða til skyldu til að tilkynna sé ítarlegri en í 
þágildandi lögum og í samræmi við upphaf 21. greinar frumvarpsins sem fjallar um 
hvenær barnaverndaryfirvöld skuli hefjast handa (Frv. til barnaverndarlaga 2001–2002).  

Orðalagi 16. greinar um tilkynningarskyldu almennings var breytt miðað við fyrri lög 
og vísar til þess að aðstæður barns séu óviðunandi. Tekið er fram að í þeirri  breytingu 
felist þó ekki efnisbreytingar. Ákvæði 16. greinar mæli fyrir um almenna 
tilkynningarskyldu allra borgara sem hafa ástæðu til að ætla að börnum sé misboðið 
vegna vanrækslu eða annars konar illrar meðferðar eða ef þau stofna sjálf lífi sínu og 
heilsu í hættu.  

Í athugasemdum við 17. grein er vikið að því að matsatriði geti verið hvenær 
tilkynningarskylda þeirra sem hafa afskipti af börnum verður virk og hvenær aðstæður 
eru með þeim hætti að tilkynna beri um þær. Vissulega geti tilkynning til 
barnaverndarnefndar verið viðkvæmt mál og óheppilegt að tilkynnt sé án ástæðu. Við 
túlkun samsvarandi ákvæðis eldri laga hafi það sjónarmið verið orðað að 
tilkynningarskyldan eigi við þegar aðstæður barns eru með þeim hætti að líklegt sé að 
þær geti leitt til sérstakra ráðstafana af hálfu barnaverndaryfirvalda. Í athugasemdum 
segir að þessi túlkun þrengi þó óþarflega að tilkynningarskyldunni og sé til þess fallin að 
dregin verði sú ályktun að tilkynnandi eigi ekki að tilkynna nema hann telji líklegt að 
aðstæður séu þannig að leiði til sérstakra ráðstafana af hálfu nefndar. Hefur þessi túlkun 
leitt til þess að aðilar telji sig þurfa að kanna mál nánar áður en þeir tilkynna og í sumum 
tilfellum hafi þetta leitt til sérstakrar málsmeðferðar af hálfu þessara aðila áður en 
ákvörðun er tekin um að tilkynna. Þetta sé ekki ætlunin. Sérstök könnun máls áður en 
viðkomandi tilkynnir sé ósamrýmanleg barnaverndarlögum. 

Þannig má ljóst vera að frumvarpshöfundar hafa lagt nokkuð rúman skilning í 
tilkynningarskylduna og ætla barnaverndarnefndum að meta hvort ástæða sé til að hefja 
könnun máls á grundvelli barnaverndarlaga eður ei. 

Orðalag um tilkynningarskyldu lögreglu er alveg hliðstætt orðalagi hinna tveggja 
greinanna. Að auki er fjallað um þá skyldu lögreglu að gefa barnaverndarnefnd kost á að 
fylgjast með rannsókn máls. Vegna þess vinnulags að lögregla sendi 
barnaverndarnefndum allar skýrslur þar sem börn koma við sögu hafa orðið umræður um 
hvort ávallt beri að skilgreina slíkar upplýsingar sem tilkynningar. Séu þær skilgreindar 
svo leiðir það óhjákvæmilega til mikillar aukningar barnaverndarmála í tölulegum 
upplýsingum nefndanna. Verklagið ýtir þannig undir mjög rúma skilgreiningu 
barnaverndarhugtaksins og snertir þess vegna efni þessarar skýrslu.   

Rök er varða tilhögun skráningar og framleiðslu tölulegra upplýsinga er aukaatriði í 
þessu sambandi. Það sem skiptir höfuðmáli er hvernig og hverjir eiga á að fara með slík 
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mál sem lögregla tilkynnir, svo sem grun um brot sem geta verið meiri eða minni háttar. 
Ef lögð er áhersla á víða skilgreiningu á úrræðum barnaverndarlaga og að ekki sé hægt að 
grípa til úrræða í slíkum málum (ráðgjöf, persónulegur ráðgjafi) á grundvelli laga um 
félagsþjónustu verða þessi mál eingöngu talin til barnaverndarmála og eingöngu þeir 
starfsmenn sem vinna að barnavernd sinna þeim. Þeir sem aðhyllast víða skilgreiningu á 
félagsþjónustulögum og telja að samkvæmt þeim eigi að stunda snemmtæka íhlutun, til 
dæmis með félagslegri ráðgjöf, stuðningsviðtölum og samningum við ungmenni, sem 
grunur leikur á að hafi ástundað hegðun sem er skaðleg þeim og/eða öðrum (svo sem 
grunur um minni háttar afbrot) telja að lög barnaverndar og félagsþjónustu skarist og að 
málið megi leysa með skýrri verkaskiptingu. Mikilvægt atriði, er varðar skilgreiningu, 
hlýtur að vera að menn geri (sér) skýra grein fyrir því á hvaða grundvelli er unnið. 
Höfuðatriðið er hins vegar að það sem gert er gagnist sem best. Þessa vegna á 
skilgreining að markast af markmiði laganna og afleiðingum af beitingu þeirra, sem sé af 
því hvað gagnast barninu eða ungmenninu best. 

Tilkynningarskyldan á Íslandi er almenn og víðtæk. Hún tekur bæði til almennings og 
þeirra sem koma sérstaklega að málefnum barna vegna starfa sinna. Orðalagsmunur 
greinanna „ætla má“ og „verða var við“  er enginn sem máli skiptir. Vilji löggjafans 
virðist hafa staðið til að lýsing á þeim aðstæðum sem eiga að leiða til tilkynningarskyldu 
séu ítarleg. Orðalagið er þó opið og háð túlkun, einkum er varðar uppeldisaðstæðurnar: 
„óviðunandi aðstæður“. Orðalagið er einnig notað í 2. grein laganna og er tilraun til að 
setja barnaverndarstarfi raunhæf markmið. 
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Mörk milli stuðnings- og þvingunarmála 
Það er almennt viðurkennt að starfsemi barnaverndar einkennist bæði af stuðningi og 

aðhaldi. Með því er átt við að samkvæmt lögum fela verkefnin í sér að veita fjölskyldum 
og börnum stuðning en jafnframt að grípa til úrræða án samþykkis ef þörf er talin á því. 
Meðferð þessa tvöfalda hlutverks er oft talin aðalvandinn í framkvæmd barnaverndar. 
Þess vegna höfum við tekið sérstaklega á þessu atriði.  

Bandaríkin 
Það er óháð skilgreiningu á barnavernd hvort gripið er til stuðnings- eða 

þvingunaraðgerða. Barnaverndarmál afmarkast við ofbeldi eða vanrækslu umönunaraðila 
gagnvart börnum óháð því hver tilkynnir. 

Þegar heilsu barns og þroska er hætta búin og/eða forsjáraðilar sýna 
barnaverndaryfirvöldum ekki samstarfsvilja og fara ekki eftir leiðbeiningum 
barnaverndaryfirvalda getur mál orðið að þvingunarmáli og fer þá fyrir dómstóla. (U.S. 
Department of Health and Human Services 2003) 

Danmörk  
Í 32. grein dönsku laganna er áréttað að stuðning beri að veita fljótt og samfellt svo að 

taka megi á vanda barns án þess að fjarlægja það af heimili sínu. Í leiðbeiningunum við 
lögin segir meðal annars um afstöðu foreldra á bls. 12: 

På den anden side signaleres også, at denne forståelse med familien rækker til en 
vis grænse, dvs. at hvis barnets eller den unges forhold tilsiger et nødvendigt 
indgreb mod forældrenes vilje, så må dette finde sted. (V-SEL)   

Þá segir í 4. mgr. að leitast skuli við að leysa vanda barns í samvinnu við fjölskylduna. 
Ef það er ekki hægt skal útskýra bakgrunn aðgerðarinnar, markmið og inntak fyrir 
forsjáraðilanum, barninu eða unglingnum (2. ml. 4. mgr. 32. grein laganna).  

Í 40. grein laganna er fjallað um stuðningsaðgerðir. Þar segir: 

Kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger ... når det må anses for at være 
af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. 

Samkvæmt ákvæði 39. greinar laganna er unnt að vista barn án samþykkis utan heimilis 
til að kanna hagi þess: 

Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig 
skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget 
uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, 
beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller 
indlæggelse på sygehus ... 

Í lögunum er einnig gert ráð fyrir að unnt sé að beita þvingunarráðstöfunum. 
Samkvæmt leiðbeiningum við lögin er meginskilyrði fyrir beitingu þvingunar  

åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling 
... Begreberne „åbenbar risiko“ og „sundhed eller udvikling“ angiver envidere, at 
der skal tages hensyn til såvel barnets/den unges øjeblikkelige tilstand som til dets 
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fremtidige opvækstbetingelser. Behovet for at beskytte børn tilsiger, at der bør være 
mulighed for at gribe ind inden det tidspunkt, hvor barnet/den unge er skadet i en 
grad, der gør det meget vanskeligt at hjælpe. Det er således ikke en betingelse for 
tvangsmæssig anbringelse, at der kan konstateres en allerede indtruffet alvorlig 
skade ... åbenbar risko vil efter omstændighederne kunne foreligge, hvis det – f. 
eks. på grund af forældremyndighedsindehaverens adfærd over for ældre søskende 
til barnet – kan fastslås, at denne er helt ude af stand til at tage vare på barnet. (V-
SEL, bls. 37) 

Í leiðbeiningum við lögin er fjallað nánar um orsakir þess að heilsufari eða þroska barns 
sé stefnt í augljósa hættu. Nefnt er: 

o Utilstrækkelig omsorg, vold eller andre alvorlig overgreb 
o Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos 

barnet eller den unge 
o Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.(V-SEL,  38) 

Fjallað er um það sem kalla má minni háttar þvingunarráðstafnir í 41. grein SEL. Í 
ákvæðinu segir meðal annars að grípa megi til þess að skipa tilsjónarmann eða 
persónulegan ráðgjafa eða gefa fyrirmæli um tiltekinn aðbúnað án samþykkis  

når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den 
unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at 
kunne opnås uanset det manglende samtykke. 

Í 42. grein laganna er fjallað um vistun utan heimilis án samþykkis. Þar segir að: 

Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider 
alvorlig skade på grund af: 
1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge 
2) vold eller andre alvorlige overgreb 
3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder 

hos barnet eller den unge eller 
4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge kan børn og 

unge-udvalget uden samtykke fra [forsjáraðilum og barni 15 ára og eldra] træffe 
afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. 

England og Wales 
Í ,,The Children Act 1989“ er lögð áhersla á að leitað sé eftir fremsta megni samvinnu 

við forsjáraðila barna frekar en að grípa til íþyngjandi afskipta við verndun barna. 

Í III. kafla laganna er að finna ítarleg ákvæði sem kveða á um skyldur sveitarfélagsins 
til þess að veita börnum og fjölskyldum þeirra stuðning við nánari skilgreindar aðstæður, 
það er þeim fjölskyldum sem eru í þörf fyrir þjónustu (in need). Stuðningur við börn og 
fjölskyldur þeirra getur verið margs konar, svo sem fjárhagsaðstoð, leikskólavist, 
félagslegt leiguhúsnæði, persónulegur ráðgjafi o.s.frv.  

Ef það er metið sem svo í kjölfar könnunar að framangreind stuðningsúrræði dugi ekki 
til og ef ekki næst samvinna við foreldra þar sem ,,child may be suffering, or may be at 
risk of suffering significant harm“ er heimilt á grundvelli IV. kafla og V. kafla laganna að 
grípa til íþyngjandi ráðstafana að fyrirliggjandi dómsúrskurði þar um. 
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Sjá skilgreiningu í kaflanum um skyldur yfirvalda. 

Finnland 
Dugi ekki almennar aðgerðir er félagsmálanefnd unnt að taka umsjá barns og vista það 

utan heimilis. Viðmiðin eru svipuð þeim sem tilgreind eru í 12. grein hér að framan. Um 
það gildir fimmti kafli laganna sem hljóða svo:  

Socialnämnden skall omhändertaga barn och ordna barnets vård utom hemmet, 
såvida brister i omsorgen om barnet eller andra förhållanden i hemmet allvarligt 
hotar att äventyra barnets hälsa eller utveckling eller barnet allvarligt äventyrar sin 
hälsa eller utveckling genom att använda rusmedel, genom brottslig gärning som 
ej kan anses obetydlig eller genom annat därmed jämställbart beteende, såvida i 4 
kap. stadgade åtgärder inte är ändamålsenliga eller möjliga eller såvida de har 
visat sig otillräckliga, och såvida vården utom hemmet bedöms motsvara barnets 
bästa. 

Félagsmálanefnd skal samkvæmt þessu taka umsjá barns í sínar hendur svo fremi sem 
brestir í forsjá þess eða aðrar aðstæður á heimili eru alvarleg ógnun við heilsu barns eða 
þroska, ellegar barnið sjálft ógnar heilsu sinni eða þroska með notkun vímuefna, 
afbrotum sem ekki er unnt að telja óveruleg eða samsvarandi hegðun, og 
stuðningsaðgerðir eru gagnslausar („inte ändamålsenliga“) eða óframkvæmanlegar eða 
þær hafa reynst ófullnægjandi og vistun utan heimilis sé talin barninu fyrir bestu.  

Ljóst er af fáorðum texta laganna og fyrrgreindri úttekt Hearn og félaga að bæði 
almenn skilyrði íhlutunar og beiting þvingunar í finnskri barnavernd er mjög háð faglegu 
mati á því hvað barni er fyrir bestu. (Hearn, Pösö et al. 2004) 

Noregur  
Þetta atriði var ekki skoðað með tilliti til einstakra lagaákvæða í vinnu við álitsgerðina. 

Í grein Gording Stang, sem byggist meðal annars á hennar eigin rannsóknum, kemur fram 
að mörkin milli stuðnings og þvingunar séu oft óljós í norskri barnavernd (Gording Stang 
2002). Hún finnur vísbendingar um að áherslan á aukið réttaröryggi foreldra geti leitt til 
skerðingar á rétti barns til aðstoðar í þeim tilvikum þar sem hagsmunir barns og foreldris 
stangast á, og þetta geti grafið undan reglunni um að hagsmunir þess skuli vera í öndvegi 
við ákvarðanir.  

Hún bendir á að yfirleitt sé talað um hjálp þegar vísað er til aðgerða með samþykki 
aðila samkvæmd grein 4, 4. tölulið og litið á hana sem andstæðu þvingunaraðgerða. Þetta 
telur Gording Stang misvísandi bæði þar sem samþykkið er afstætt og aðgerðir gegn 
samþykki foreldra verði barni stundum til góðs. Oftast sé vísað til 4. greinar, 12. töluliðs 
þegar rætt sé um aðgerðir án samþykkis en einnig séu önnur ákvæði af þessu tagi í 
lögunum. 

Hægt sé að hugsa sér aðra skiptingu, til dæmis að draga mörk milli aðstoðar (með og án 
samþykkis) og aðgerða sem leiða til skammtíma eða varanlegrar umsjár (með eða án 
samþykkis), eða gera skil á milli aðgerða á heimilinu (með og án samþykkis) og aðgerða 
þar sem barn er vistað utan heimilis (með og án samþykkis). 

Hún spyr hvers vegna haldið sé fast við gamla skiptingu í stuðning og þvingun,  þegar 
aðrar markalínur svari fullt eins vel til raunveruleikans. Svarið geti verið fólgið í því að 
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lögfræðingar hafi verið uppteknir af réttaröryggi í málum án samþykkis og bendir á að 
það geti líka veikst þegar um samþykki er að ræða. Gording Stang leggur vítt 
þvingunarhugtak til grundvallar og bendir á að ekkert sé því til fyrirstöðu að foreldrar 
samþykki yfirtöku forsjár. Samt sem áður sé farið með slík mál sem þvingunarmál í 
héraðsnefndum með þeim réttaröryggisákvæðum sem lögin feli í sér. Í þeim tilvikum sé 
málið einungis þvingunarmál að forminu til. Hið sama eigi við um aðgerðir með 
samþykki. Að baki samþykki geti legið mismikil sátt eða ósátt.  

Gording Stang segir flesta sammála um að tilkoma héraðsnefnda og nýjar 
málsmeðferðarreglur 1990 hafi orðið mjög til bóta og tekur undir það. Reyndar hafi ekki 
þurft mikið til; margir hafi bent á misbresti hvað fyrra kerfi snerti. Gording Stang bendir 
á hagnýtan vanda, meðal annars að sé fyrir hendi réttur til greiðslu fyrir lögfræðilega 
aðstoð í þvingunarmálum, í málum með samþykki sé um heimildarákvæði að ræða og 
slík ákvörðun sé því háð mati. 

Hún vísar til skrifa Havnen, Christiansen og Havik frá 1988, sem bendi á að norsk 
barnavernd geti verið að þróast yfir í tvískipt kerfi og rætt sé um velferdsbarnevern og 
risikobarnevern. Þetta sé ekki endilega andstætt lögunum, það virðist reyndar nokkuð í 
samræmi við þau. Það sem kunni að vera athugavert sé ef meirihluti kraftanna og fjárins 
fari í velferðarbörnin og ýmis sjónarmið geti ráðið meðferð fjármuna í hvorn flokk, til 
dæmis hagsmunir er varða ímynd málaflokksins og stjórnmálamanna.  

Gording Stang lýsir áhyggjum af þeim börnum sem lenda á mörkunum, 
overgangsbarna. Það séu oft hagsmunir í að vinna fyrirbyggjandi með snemmtækri 
íhlutun. Þarna geti legið hundur grafinn, þar sem hætta myndist á þrýstingi á að veita 
samþykki án þess að réttaröryggi sé tryggt. Befring-nefndin bendi á bls. 14 í skýrslu sinni 
á að fyrirbyggjandi aðgerðir séu vanrækt og vanmetið svið samfélagsins.  

Gording Stang telur nærliggjandi að hverfa frá hinni gömlu tvískiptingu og líta á 
stuðning og þvingun sem samfellu, þar sem ekki sé hægt að stika mörkin nákvæmlega. 
Eftir að hafa bent á þessi vandamál rekur höfundur mörg dæmi um hin óljósu mörk í 
grein sinni. Hún ræðir meðal annars um afleiðingar lækkaðs aðgerðaþröskuldar vegna 
íhlutunar sem nefndur var í kaflanum um heimildir til aðgerða. Hin óljósa skilgreining 
barn í sérstakri þörf  hafi orðið til þess að úrræðum með samþykki sé beitt án þess að 
lagaskilyrðið um að barn sé í sérstakri þörf sé uppfyllt. Vissulega sé erfitt að skilgreina 
slíkt en rannsóknir sýni að matið sé of tilviljanakennt og þróun í þá átt að 
barnaverndaryfirvöld veiti fjölskyldum aðstoð í auknum mæli, þar sem þörf sé á 
almennum velferðarúrræðum fremur en barnaverndarúrræðum. Þau ágætu markmið sem 
menn settu sér með því að lækka aðgerðaþröskuldinn virðist ekki hafa náðst. Í stað þess 
hafi hópurinn sem nýtur barnaverndarúrræða víkkað, án þess að sú þörf sé alltaf fyrir 
hendi. Þessi umræða kann að hafa beina skírskotun til aðstæðna og umræðna um skipan 
barnaverndar í Reykjavík og ef til vil annars staðar hérlendis. 

Fleiri dæmi í greininni verða ekki rakin hér en látið nægja að nefna að einnig eru rædd 
vandamál er snerta kröfur til samþykkis. Það er eitt þeirra atriða sem komið hafa til álita 
einnig í Svíþjóð við nýlega endurskoðun þar, hvaða kröfur skuli gerðar til samþykkis og 
er minnst á það í kafla um sænska lagalega þróun. Enn fremur sést í kaflanum um 
tilkynningarskyldu í Danmörku að þar er lögð áhersla á að ræða við börn og foreldra í 
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tengslum við tilkynningar og líta á þær samræður sem hugsanlegt upphaf að úrlausn sem 
kann að vera að raunhæft við ákveðnar aðstæður og aðrar ekki.  

Þeir sem starfsreynslu hafa kannast vel við þau óljósu mörk sem Gording Stang ræðir 
og vita hve vandmeðfarin þau geta verið. Ef þau leiða jafnframt til ólíkrar stöðu varðandi 
réttaröryggi og að röngum úrræðum sé beitt miðað við aðstæður, eins og norskar 
rannsóknir veita vísbendingar um samkvæmt efni greinarinnar, er vert að huga að því.   

Svíþjóð 
Starfshópurinn athugaði hvort nýlega hefðu komið fram í Svíþjóð nýmæli er varða 

markalínurnar á milli stuðnings og þvingunar. Haft var samband við tvo sérfræðinga í 
Svíþjóð sem bentu réttilega á að málið varðaði innsta kjarnann í vanda 
barnaverndarstarfsins. 

Skilin milli stuðnings og þvingunar eru hvorki skilgreind nákvæmlega né mörkuð með 
ákveðnum hætti í Svíþjóð (Andersson 2003; Hollander 2003). Í lögunum er þetta atriði 
skoðað í ljósi þess 

• hvort samþykki er veitt, 
• hvort samþykki er trúverðugt, 
• hvort samþykki leggur grunn að stuðningsaðgerðum sem farið geta fram á frjálsan 

(óþvingaðan) hátt. 

Málið hefur að öðru leyti ekki verið í brennidepli við nýlegar endurskoðanir. Þær 
aðstæður sem taldar eru upp og leiða til aðgerða samkvæmt LVU voru taldar upp hér að 
ofan. Í þeim birtist í almennum orðum hvenær gripið er til aðstoðar og afskipta án 
samþykkis aðila, með þvingun. Vernda á barn gegn líkamlegu og andlegu ofbeldi, skaða 
og áreitni, skorti á umönnun eða vanrækslu, misnotkun og kynferðislegu ofbeldi. 

Hvernig þetta er metið kemur fram í hinum almenna rökstuðningi um þarfir og þroska 
barna. Þar er bent á að þetta mat sé erfitt í framkvæmd. Enn fremur er fjallað um það í 
lagasafni (SOSFS) og leiðbeiningum frá socialstyrelsen sem athugaðar voru á Netinu og 
þar er vikið sérstaklega að hugtakinu áhætta; sjá hér að neðan.  

Áður en að því kemur er rétt að benda á að í framkvæmd getur falist stuðningur í 
þvingun og þvingun í stuðningi. Þeir sérfræðingar sem rætt var við bentu réttilega á að 
lög og reglugerðir eru eitt og annað er upplifun af því taumhaldi sem felst í 
stuðningsaðgerðum og stuðningi sem felst í þvingunaraðgerðum. Þetta þarf að fást við 
ekki síður en lögfræðileg álitamál. (Anderson 1991; Andersson 2003) 

Samantekt um mörk milli stuðnings og þvingunar hjá Svíum 
Skilin milli stuðnings og þvingunar eru hvorki skilgreind nákvæmlega né mörkuð með 

ákveðnum hætti í Svíþjóð (Anderson 1991; Andersson 2003; Hollander 2003). Í lögunum 
er þetta atriði athugað í ljósi þess hvort samþykki er veitt, hvort samþykki er trúverðugt 
og hvort samþykki leggur grunn að stuðningsaðgerðum sem farið geta fram á frjálsan 
(óþvingaðan) hátt. Um 1990 var þröskuldurinn lækkaður varðandi heimildir til að nota 
þvingun (þar sem til dæmis hegðun unglings svo sem ofneysla eða afbrot er ástæða 
aðgerða). Í stað hugtaksins „alvarleg hætta“ kom „augljós áhætta“ (påtaglig risk). 
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Sá varnagli er sleginn að lögin eiga að vernda barn gegn því að það verði fyrir skaða í 
nánasta umhverfi eða vegna eigin hegðunar. Á hinn bóginn á að vernda barn gegn 
handahófskenndum afskiptum hins opinbera og vernda rétt barns og foreldra til einka- og 
fjölskyldulífs. Rétt er að benda á að bæði í lagaákvæðum og framkvæmd blandast saman 
stuðningur og þvingun.  

Ísland 
Eins og kunnugt er kveða barnaverndarlög bæði á um úrræði með og án samþykkis 

foreldra. Starfshópurinn telur ástæðulaust að tíunda þau ákvæði hér. 

Það virðist hafið yfir allan vafa að ekki verði gripið til þvingunarúrræða gagnvart 
foreldri eða barni nema á grundvelli barnaverndarlaga. Skilyrði laga fyrir því hvenær 
beita má þvingun gefa að sjálfsögðu vísbendingar um hvenær mál er örugglega 
barnaverndarmál en segja ekkert um það hvenær mál er ekki barnaverndarmál. Mörkin 
milli stuðnings og þvingunar eru þannig ekki til þess fallin að afmarka barnaverndarmál 
frá öðrum málum. Leggja verður ríka áherslu á að íslensk lög gera ráð fyrir því sem einu 
meginhlutverki barnaverndarnefnda að beita stuðningi í samvinnu við aðila máls. Skýrar 
reglur um málsmeðferð, aðdraganda og skilyrði fyrir beitingu þvingunar, ekki síst 
meðalhófsreglan, undirstrika einnig að mál skuli vinna á grundvelli barnaverndarlaga 
löngu áður en komið er að þessu erfiða tímamarki. 

Þetta hefur það í för með sér að sú staðreynd hvort foreldri/barn leitar sjálft eftir aðstoð 
eða úrræðum hefur engin áhrif á það hvort mál er barnaverndarmál eða ekki. 
Barnaverndarlögin ganga út frá því að foreldri og/eða barn geti sjálft tilkynnt til 
barnaverndarnefndar og þessir aðilar gera það eins og sjá má af tölfræði sem birt er í 
ársskýrslum Barnaverndarstofu. Til samanburðar má einnig benda á að umsókn foreldris 
um þjónustu annars vegar eða tilkynning annarra hins vegar hefur engin áhrif á flokkun 
mála samkvæmt dönskum og sænskum lögum. 
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Munur eftir geranda og þolanda 

Bandaríkin 
Gerendur í Bandaríkjunum eru forsjáraðilar eða þeir sem annast barn (þegar um er að 

ræða vanrækslu eða ofbeldi eða hættu á slíku). Þolendur eru börn sem ekki hafa náð 
sjálfræðisaldri. Ef um aðra aðila er að ræða sem gerendur er málið lögreglumál, ekki 
barnaverndarmál, nema í þeim tilfellum þegar forsjáraðili bregst skyldu sinni við að 
vernda barn sitt gagnvart öðrum aðila (failure to protect), þá er um vanrækslu að ræða af 
hálfu forsjáraðila. Til dæmis þegar forsjáraðili fær aðila til að gæta barns síns sem beitir 
barnið kynferðislegu ofbeldi og forsjáraðila ætti að vera ljóst að ekki er allt með felldu, til 
dæmis vegna einkenna barnanna. Þetta á reyndar einnig við um sambýlisaðila foreldris 
sem barnið býr hjá. Ef sá aðili beitir barn líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi, er um 
brest á vernd að ræða af hálfu foreldris. (U.S. Department of Health and Human Services 
2003)  

Önnur lönd 
Þessi greinarmunur er ekki gerður í hinum löndunum.  
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Önnur ákvæði 
Í samanburði á öðrum einstökum ákvæðum var bent á mun milli Noregs og Íslands 

varðandi barnshafandi konur. 

Noregur 
Varðandi barnshafandi konur sem stofna lífi ófæddra barna sinna í hættu er ekki kveðið 

sérstaklega á um tilkynningarskyldu gagnvart ófæddu barni í norskum 
barnaverndarlögum. Ekki gera barnaverndarlögin heldur ráð fyrir því að hægt sé að grípa 
inn í slíkar aðstæður, nema með samþykki verðandi móður. (lagagrein 4.4.1) 
Félagsþjónustulögin (lagagrein 6.2) veita möguleika á að grípa til þvingunaraðgerða 
gagnvart barnshafandi konu sem vegna neyslu fíkniefna stofnar lífi ófædds barns í hættu. 

Ísland 
Í 16. og 17.grein barnaverndarlaga um tilkynningarskyldu er ekki tekið sérstaklega fram 

að lagagreinarnar nái til ófæddra barna. Í 1. grein 3. mgr. sömu laga er hins vegar talað 
um að heimilt sé að hefja könnun samkvæmt barnaverndarlögum ef yfirvöldum hafa 
borist upplýsingar um að þunguð kona stofni heilsu eða lífi ófædds barns í hættu. Í 30. 
grein barnaverndarlaga segir að barnaverndaryfirvöld skuli beita úrræðum sömu laga í 
samráði við hina þunguðu konu, og eftir atvikum gegn vilja hennar í samráði við 
forsjáraðila hennar ef hún hefur ekki náð lögræðisaldri. 

Varðandi barnshafandi konur virðast Íslendingar því með víðtækari aðkomu en 
Norðmenn; hér á landi er gert er ráð fyrir möguleika á að beita úrræðum bæði með og án 
samþykkis verðandi móður til að vernda heilsu og líf ófædds barns. Í Noregi eru það 
einungis félagsþjónustulögin sem heimila að beita þvingunaraðgerðum gagnvart verðandi 
móður. Samkvæmt norsku barnaverndarlögunum er heimilt að kanna aðstæður verðandi 
móður og beita stuðningsúrræði í samvinnu við hana. Ekki var unnt að athuga nánar hvort 
þessi munur á lögum og aðkomu endurspeglast í framkvæmd eða hún er svipuð hérlendis 
og í Noregi. Ljóst er hins vegar að í Noregi hefur íhlutun án samþykkis við fæðingu barns 
í slíkum tilvikum verið tíðkuð alllengi. (Guðrún Kristinsdóttir 1983) 

Barninu fyrir bestu 
Svo sem kunnugt er ríkir víða sú frumregla í barnaverndarstarfi að við ákvarðanir skuli 

hagsmunir barns sitja í fyrirrúmi. Því var ákveðið að taka saman hér atriði sem 
starfshópurinn átti í fórum sínum um þessa reglu. 

Í Bandaríkjunum hljóðar ákvæðið sem snýr að þessu þannig: protect children from 
harm (að vernda barn fyrir skaða). 

Danmörk 
Í reglugerð um sérstakan stuðning við börn og unglinga, 33. grein, stendur að reglan um 

að gæta hagsmuna barnsins (barnets bedste) sé ein hin mikilvægasta í Barnasáttmála SÞ13 
(Socialministeriet 2002). Sérstakan stuðning skuli veita í samræmi við ákvæðið og ætíð 

                                                 
13 Vísað er til samnings um réttindi barnsins, sem oft er nefndur Barnasáttamáli SÞ hérlendis. 

57 



Barnaverndarmál – skilgreining hugtaksins 

beri að leggja ríka áherslu á veita aðstoð með tilliti til hagsmuna og þarfa barnsins og 
stefna að því að tryggja barni stöðug og góð samskipti við fullorðna og samfellu í 
uppvexti. Ef hagsmunir foreldra og barns stangast á, skulu hagsmunir barnsins vega 
þyngst. Barn sé þó ekki aðskilinn hluti af fjölskyldunni, líta beri til heildaraðstæðna þess 
og jafnframt skuli hugað að skilyrðum þess til lengri tíma. 

England og Wales  
Velferð barnsins er það grundvallarsjónarmið sem liggur að baki ákvæðum ,,The 

Children Act 1989“ og er það sjónarmið reifað strax í 1. grein lagabálksins.  

Welfare of the child:  
(1) When a court determines any question with respect to 

(c) the upbringing of a child; or 
(d)the administration of a child´s property or the application of any  income 

arising from it, the childs welfare shall be the court´s paramount 
consideration. 

(2)In any proceedings in which any question with the respect to the upbringing of a 
child arises, the court shall have regard to the general principle that any delay in 
determining the question is likely to prejudice the welfare of the child. 

Noregur 
Í Noregi skulu hagsmunir barns vera á öndvegi þegar gripið er til úrræða og er kveðið á 

um það í grein 4.1. Meðal annars á að leggja áherslu á stöðug tengsl við fullorðna og 
samfellu í uppvexti. Útskýringar á þessu hafa ekki verið athugaðar frekar í tengslum við 
þessa vinnu.  

Formaður héraðsnefndar getur skipað barni talsmann í málum til ákvörðunar skv. grein 
7.2 sem eru allt meiri háttar ákvarðanir. (Forskrift om barnets talsperson i saker som skal 
behandles i fylkesnemnda 1994)  

Svíþjóð 
Eins og áður var lýst hafa 3. og 12. grein í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna verið 

felldar inn í lög um félagsþjónustu og barnaverndarlögin sem snúa að þvingun. 
Hagsmunir barns skulu vera í fyrirrúmi við allar ákvarðanir og ber að taka þær með 
hliðsjón af sjónarhóli barnsins. Mat og ákvarðanir eiga að eiga sér stoð í fræðilegri 
þekkingu og staðfestri reynslu. (LVU-utredningen) 

Í umfjöllun um þessa meginreglu segir að hugtakið „barninu fyrir bestu“ sé stundum 
notuð eins og um sé að ræða skýrt fræðilegt hugtak og bent á að um þetta ríki ólíkur 
skilningur, viðhorf, og hagsmunir stangist einnig á. Hugtakið breytist líka eftir aðstæðum, 
aldri barna, kyni, uppruna og fleiri þáttum. Hið sama gildi sem sé ekki um öll börn.  

Annað hugtak sem einnig er notað er „sjónarhóll barnsins“ (barnperspektiv). Það er líka 
notað á ólíkan hátt af mismunandi aðilum. Segir í umfjöllun þar um að „sjónarhóll barns“ 
sé notað yfir það sem barnið tjáir sjálft og til séu eru fleiri en einn sjónarhóll. Ýmsar 
aðstæður auk aldurs, kyns, stéttarlegs bakgrunns hafa áhrif á upplifun barns af lífinu og 
umhverfinu. Hinn fullorðni þarf að reyna að skilja og skýra frá því sem barnið segir án 
þess að blanda inn eigin túlkun. Þetta felur í sér að reyna að fá barnið til að skýra frá því 
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hvernig það skilur, upplifir, sjálft sig og tengsl sín við aðra, umhverfi sitt og mismunandi 
aðstæður og erfiðleika í daglegu lífi. 

Taka þarf tillit til alls sem snertir líkamlega og sálræna líðan barnsins. Veita á barni 
bestu möguleg skilyrði til þroska. Með þroska er átt við alhliða þroska, líkamlegan, 
sálrænan, félagslegan, andlegan og siðferðilegan. Málið snýr ekki einungis að 
tengslamyndun eða þörf fyrir tengsl, þó að það skipti miklu í þessu sambandi. 

Ísland 
Eins og kunnugt er kveður 4. grein gildandi laga á um að í barnaverndarstarfi skuli 

beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. Þetta ákvæði hefur verið í 
eldri lögum, þó með öðru orðalagi. Enn fremur segir að hagsmunir barna skuli ávallt 
hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. Greinargerð með frumvarpi til 
laganna er nokkuð ítarleg og breytt um þetta atriði. Bent er á að ákvæðið vísi til sjálfstæðs 
réttar barnsins og þegar hagsmunir aðila eru vegnir skuli aðrir hagsmunir, svo sem 
foreldra, víkja ef þeir stangast á við hagmuni barnsins. Þetta komi og fram í 1. tölulið, 3. 
greinar samnings SÞ um réttindi barnsins. Reglan í barnavernd takmarkast við úrræði er 
þau yfirvöld hafa yfir að ráða. 

Samráð við barnið 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið til umræðu í tengslum við barnavernd 

hjá flestum þjóðanna sem hér eru til athugunar. Eins og kunnugt er hafa Bandaríki 
Norður-Ameríku ekki staðfest samninginn. Nokkur munur er á því hve mikið hefur verið 
fjallað um sáttmálann og hve beint efni hans hefur verið tengt við barnavernd í lögum. 
Þetta atriði var ekki athugað hvað öll löndin snerti en látið fylgja hér engu að síðar, þar 
sem það var gert. 

Danmörk  
Í inngangi að reglugerð um sérstakan stuðning við börn og unglinga segir að reglurnar 

um þennan stuðning snúi að réttindum sem eru skilgreind í Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna og í evrópska mannréttindasáttmálanum. Þar segir jafnframt að ákvæði dönsku 
laganna séu í samræmi við þessa samninga og gert sé ráð fyrir því að þeim sé beitt í 
samræmi við það (Socialministeriet 2002). Í grein 31 er lögð áhersla á að alltaf skuli 
leitað sjónarmiða barns eða unglings og tekið hæfilegt tillit til þess miðað við aldur og 
þroska. Bent er á grein 40 varðandi það að ræða við barn (høring af barnet eller den 
unge). 

Hingað til hefur verið miðað við aldursmarkið 12 ár um að leitað skuli álits barns um 
ákvarðanir samkvæmt 8. kafla dönsku félagsþjónustulaganna. Komið hefur í ljós að allt 
of lítið er gert af því að hafa samráð við börn þegar sveitarfélög taka ákvarðanir um 
stuðningsaðferðir og vistanir utan heimilis (Ankestyrelse 2003). Í apríl 2003 kemur fram 
hjá Den sociale ankestyrelse að lagt sé til að núverandi ákvæði skuli fellt út og framvegis 
skuli ávallt leita álits barns svo fremi sem þroski barnsins mæli ekki gegn því. Til að 
tryggja að þetta verði gert á faglegan hátt og af virðingu við barnið voru veittar 60 
milljónir danskra króna til eftirmenntunar og þróunar aðferða á þessu sviði; fjárveitingin 
dreifist á fjögur ár.  
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England og Wales 
Mannréttindasáttmáli Evrópu var fyrst lögfestur í Englandi og Wales 1998 og tóku 

lögin gildi í október 2000. Það var almennt álit fræðimanna að áhrif lögfestingar 
Mannréttindasáttmálans myndi hafa gríðarleg áhrif á réttarkerfið í Englandi og Wales 
(Wadham and Mountfield 2000). Þetta á meðal annars við um túlkun ákvæða Children 
Act 1998, einkum og sér í lagi varðandi 8. grein Mannréttindasáttmálans um réttarstöðu 
foreldra við ákvarðanatöku. Hins vegar hefur á sama tíma verið bent á mikilvægi þess að 
dómarar horfðu við úrlausn mála í meiri mæli til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar 
sem væri að finna góðar leiðbeiningar varðandi réttarstöðu barna við málsmeðferð. 
(Kilkelly 1999) 

Svíþjóð  
Samkvæmt félagsþjónustulögum (SoL) má barn sem orðið er 15 ára tala máli sínu 

sjálft. Tilsvarandi ákvæði er að finna í sérlögunum um afskipti án samþykkis (LVU). 
Þetta þýðir að barn sem er orðið 15 ára en hefur ekki náð 18 ára aldri á rétt á því að reka 
sitt eigið mál án þess að hafa forsjáraðila sem millilið. Það er sjálfstæður aðili að máli 
sem snertir það. Það getur til dæmis sótt um fé, tjáð sig um mál og fengið aðgang að 
öllum skjölum, annað hvort ásamt foreldrunum eða án þeirra (Leveskiöld, Lundgren L et 
al. 2003). Ætíð ber að afgreiða umsókn um aðstoð frá einstaklingi sem orðinn er 15 ára 
og er það óháð áliti foreldra. Óheimilt er að hafna umsókn með vísan til þess að 
foreldrarnir verði að styðja hana. Leyfilegt er að taka tillit til skoðana foreldranna við 
afgreiðslu málsins og hefur gengið dómur um það ákvæði. Forsjáraðilar barna undir 15 
ára aldri eiga að koma fram fyrir þeirra hönd. Önnur ákvæði gilda um hvaða börn má 
spyrja á meðan á könnun máls stendur. 

Endurskoðunarnefndin um aðstoð við börn í erfiðum aðstæðum athugaði hvernig 
styrkja mætti barnasjónarmið laganna, hvernig vernda mætti börn foreldra sem ekki 
óskuðu eftir samstarfi við félagsþjónustu og hvernig mætti skapa aukna möguleika til að 
flytja forsjá barna sem höfðu dvalið í langtímafóstri og misst samband við kynforeldra og 
var sett um hið síðastnefnda ákvæði eins og sagði í kaflanum um félagsþjónustulögin.  

Vilji var til að laga lögin að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til að styrkja stöðu 
barnsins. Um þetta hafði verið fjallað í nokkurn tíma þó að vissulega væru ákvæði í 
sænskum barna- og barnaverndarlögum, félagsþjónustulögum og hegningarlögum um að 
hagsmunir barns skyldu vera í öndvegi þegar teknar væru ákvarðanir um hagi þess 
(Ewerlöf and Sverne 1994:33). Í frumvarpi frá 1996 er til dæmis að finna rökstuðning 
fyrir ákvæðinu um barnasjónarmiðið í sænsku félagsþjónustulögunum o.fl.14

Endurskoðunin 2002/03 leiddi til þess að 3. og 12. grein Barnasáttmálans voru færðar 
inn í hvorutveggja lögin, SoL og LVU, og er þeirri breytingu lýst sem 
„barnasjónarmiðinu“. Eins og kunnugt er hljóða þessar greinar Barnasáttmálans svo: 

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á 
vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir 
gera ráðstafanir sem varða börn. 

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra 
sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja 

                                                 
14 Frv. nr. 1996/97:124. 
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börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni 
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.  

3  Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og 
vernd starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um 
öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega 
yfirumsjón. 

12. grein Barnasáttmálans hljóðar svo:  
1. Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta 

þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til 
skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. 

2. Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá 
málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða 
fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem samræmist 
reglum í lögum um málsmeðferð.  

Eins og sjá má er í sáttmálanum fyrst og fremst hnykkt á skyldum ríkja til að gæta 
hagsmuna barnsins, tryggja börnum vernd þegar nauðsyn krefur og sjá til þess að 
stofnanir sinni skyldum sínum. Enn fremur er undirstrikað mikilvægi þess að barn fái að 
tjá sig óþvingað um eigin málefni, að tekið sé tillit til skoðana þess og það hafi beinan 
aðgang að stjórnvaldi eða dómstólum þar sem fjallað er um málefni þess.  

Að baki þessari breytingu í Svíþjóð lá að gagnrýnt hafði verið að þungamiðja laganna 
hefði verið að kanna og athuga hvað skorti á hjá foreldrum fremur en að greina hvað væri 
best fyrir barnið. Þetta þarf að laga og skýra betur markmið laganna sem er að gera það 
sem barni er fyrir bestu. 

Anna Hollander, prófessor í félagsrétti við Stokkhólmsháskóla, átti sæti í nefndinni sem 
sérfræðingur og fengust ofangreindar upplýsingar hjá henni. Hún telur að þessar 
breytingar nái ekki mjög langt (Hollander 2003). Reynslan muni sýna hvort sú breyting 
að fella ákvæðin inn í sænsk lög leiði til þess að ákvæði sáttmálans öðlist meira vægi.  
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Samanburður 
Ýmsar meginreglur eru svipaðar í flestum og stundum öllum löndunum. Alls staðar er 

lögð áhersla á hið almenna markmið að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi í 
ákvarðanatöku um einstök mál og hefur svo verið um nokkurn tíma.  

Áhersla á réttindi barna hefur verið að aukast eins og kunnugt er. Í ljós kemur að það 
atriði er rætt í mörgum þeirra gagna sem stuðst var við, til dæmis í dönskum 
leiðbeiningum og norskum úttektum. Minnst er á samninginn um réttindi barnsins (BSÞ) 
í öllum norrænum skrifum um breytingar á barnaverndarákvæðum og Svíar hafa fært sum 
ákvæði sáttmálans inn í barnaverndarákvæði. Í Englandi og Wales hefur áhrifa 
Mannrétttindasáttmála Evrópu gætt á barnaverndarlögin. Eins og kunnugt er hafa 
Bandaríkin ekki staðfest Barnasáttmálann.  

Almenn skipan – ýmist sérlög eða ekki  
Nokkuð er mismunandi hvernig almenn lagaskipan er eins og sést hér að neðan:  

1. Bandaríkin: Sérstök barnaverndarlög, alríkis- og fylkislög. Hvert fylki með 
sérlög. 

2. Danmörk: Félagsþjónustulög með sérkafla um meðferð barnaverndarmála. 
3. England og Wales: Heildarlög um málefni barna: með félagsþjónustu, 

barnavernd og barnalögum. 
4. Finnland: Sérlög. 
5. Noregur: Sérlög. 
6. Svíþjóð: Tvenn lög, sérlög um aðgerðir án samþykkis foreldra og ungmenna. 

Stuðningur fellur undir félagsþjónustulög. 
Meginhluti framkvæmdar er á vegum sveitarfélaga í öllum löndunum. Frumkvæði að 

aðgerðum liggur hjá sveitarfélögum en úrræðin geta verið á vegum ýmissa aðila. Ríkið 
sér um ýmsa þætti framkvæmdar en það fellur utan við verksvið starfshópsins að fjalla 
um þá verkaskiptingu og að hvaða leyti einkaaðilar og samtök koma þar að. Mikilvægt 
atriði í vinnu starfshópsins var að athuga afmörkun lagalegra ákvæða og hvers kyns 
meginlíkan er stuðst við. Það er sýnt í töflu hér að neðan.  

Samhliða áhersla á velferð og vernd 
Tafla 1  Samanburður á markmiðum og afmörkun laga 

 Víður rammi 
Velferð 
(child welfare) 

Þröngur rammi Vernd 
(child protection) 

Skilgreiningar- 
mörk 

Framkvæmd 
Rannsóknir sýna 

Bandaríkin Human services Failure to protect Ólík meðferð eftir 
aldri og 
geranda/þolanda 

 

Danmörk Almene 
serviceydelser 

Behov for særlig støtte Mörk 8. kafli í 
fél.þj.l. 

Mat oft óljóst  
 

England/Wales In need May be suffering or 
may be at risk of 
suffering significant 
harm 

Lögin ná til 
ákvæða sem eru 
hér í bvl.,.fél..þj. 
og barnalögum. 
Sérskrá um börn  

Mat oft óljóst, 
miklar rannsóknir. 
Ítarlegar tilraunir 
til markalína 
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Finnland Lastensuojela 
(barnavernd) 
 

Lastensuojela 
(barnavernd) 

Sérlög um bv. 
Víðari skilgrein. en 
Engl. og Wales 

Forvarnir. 
Velferðaráhersla. 
Faglegt svigrúm 
mikið  

Noregur Forebygge 
omsorgssvikt og 
adferdsproblemer 
(3.1.) 

Særlig behov af 
hjelpetiltak 

Sérlög um bv. 
Heimila víðtæka 
aðstoð  

Mat oft óljóst. 
Tilhneiging til 
velferd/risiko- 
skiptingar 

Svíþjóð Främja allsidig och 
gynnsam 
utveckling (§1)  

Missförhållanden 
miljö/beteende 
Påtaglig risk för skada 

Sérlög um 
þvingunarúrræði. 
Kafli í fél.þj. 
lögum um skyldur 
við börn 

Starf oft án trausts 
þekkingargrunns 

Ísland Gæta velferðar, 
holl og 
þroskavænleg 
skilyrði (Fél.þj) 

Heilsu og þroska 
stofnað í hættu, 
aðstæður eða hegðun 
barns. Óviðunandi 
skilyrði, ill meðferð 
og fél.l.erfiðleikar 
(Bvl) 

Kaflar í bvl. og 
fél.þj. lögum um 
skyldur við börn 

Staðfest þekking 
lítil. Litlar 
rannsóknir 

 

Norræn lög gera öll ráð fyrir snemmtækri íhlutun og að beita félagsþjónustu og 
barnavernd samhliða. Þar fer saman víð velferðaráhersla og þrengri áhersla á afskipti í 
alvarlegum málum. Í Bandaríkjunum virðist sem ofbeldi eða vanræksla þurfi að vera fyrir 
hendi til að mál verði barnaverndarmál. England og Wales gera á svipaðan hátt og 
Norðurlönd ráð fyrir að mæta þörfum barna og hafa sértæk úrræði þegar hætta steðjar að 
heilsu og þroska þeirra. Um þessa tvískiptingu tala Bretar sem child welfare og child 
protection. Það orðalag hefur ekki komið upp hérlendis í framkvæmd eða lögum, hér er 
eitt hugtak notað um barnavernd eins og kunnugt er. Hérlendis væri nærri lagi að kalla 
þessa tvískiptingu velferð og áherslu á vernd. 

Ef vikið er að þrengri skilningi hugtaksins barnavernd sést af töflunni að í Danmörku 
og Norregi er orðið þörf mikilvægt og rætt um þörf fyrir sérstakan stuðning í báðum 
löndum sem heimili og skyldi til afskipta. Í Svíþjóð og Englandi/Wales er hugtakið hætta 
notað og svo er einnig hérlendis. Í öllum þessum löndum er skýrt tekið fram að líkur á 
hættu eigi að vera tilefni afskipta og hnykkt á því að skaðinn þurfi ekki að vera skeður og 
að æskilegt sé að grípa fyrr inn. Af töflunni sést að þessi mismunandi hugtök, þarfir og 
hætta, tengjast ekki beint lagaskipan; sjá til dæmis að dönsk og norsk lög eru ýmist sérlög 
eða ekki en nota bæði þarfahugtakið. Hins vegar er skipan í þeim löndum sem nota 
hugtakið hætta (Ísland, Svíþjóð og England/Wales) með ýmsum hætti. Það vekur líka 
athygli sem kemur fram fyrr í álitsgerðinni að í nýlegum skrifum ræða Svíar um að 
fremur en að ræða um hættu og erfiðleika ætti að snúa dæminu við og ræða um réttindi 
barna, sem sé að nær væri að skilgreina hvaða aðstæður og skilyrði  börn eigi rétt á að 
búa við en að tilgreina hvað er ófullnægjandi.  

Alls staðar á Norðurlöndum og í Englandi og Wales er verið að meta líkur, samanber 
orðalagið rimelig grunn, rökstuddur grunur, may be suffering og svo framvegis. Skýrt 
kemur fram í þeim gögnum sem voru athuguð að þetta mat er vanda bundið. Í öllum 
samanburðarlöndunum staðfesta rannsóknir að framkvæmd byggi ekki á eða í 
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takmörkuðum mæli á fræðilegri þekkingu, mat á málum sé oft óljóst, faglegt svigrúm of 
mikið og þetta er gagnrýnt, lögfræðilega og í rannsóknum sálfræðinga og félagsráðgjafa. 

Forsendur aðgerða með eða án samþykkis 
Í öllum löndunum eru ákveðin lykilhugtök notuð til að skilgreina forsendur þess að 

hefjast handa um mat, inngrip og aðgerðir. Þetta er dregið saman í töflu 2 og ákveðið var 
að þýða ekki þá texta. 

Tafla 2  Forsendur stuðnings og afskipta án samþykkis 
 Forsendur stuðnings Forsendur afskipta án samþykkis  

 
Bandaríkin  Failure to protect 

 
England og 
Wales 

He is unlikely to achieve or maintain, or 
to have opportunity of achieving/ 
maintaining a reasonable standard of 
health or development without the 
provision ... of services ... under this 
(Part) of Act § 17 

Is suffering/likely to suffer significant harm 

Danmörk når det må anses for at være af væsentlig 
betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte. § 40 

åbenbar risiko for alvorlig skade §39, 42 

Finnland 1) om uppväxtförhållandena äventyrar 
eller inte tryggar barns eller ung persons 
hälsa eller utveckling; eller  
2) om barn eller ung person genom sitt 
beteende äventyrar sin hälsa eller 
utveckling 

såvida brister i omsorgen om barnet eller andra 
förhållanden i hemmet allvarligt hotar att 
äventyra barnets hälsa eller utveckling eller 
barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller 
utveckling genom att använda rusmedel, genom 
brottslig gärning som ej kan anses obetydlig eller 
genom annat därmed jämställbart beteende 

Noregur Særlig behov for hjelpetiltak (§ 4-4) Alvorlige mangler ved omsorg, personlig kontakt 
og trygghet eller behovsdækning.  Mishandel, 
overgrep, overvejende sannsynlig at barns helse 
eller utvikling kan bli alvorlig skadd 

Svíþjóð Behov för skydd och stöd, vård och 
fostran utanför det egna hemmet (§1 
SoL) 
 

Missförhållanden i miljö eller eget beteende och 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas. § 2-3 

Ísland Börn sem búa við óviðunandi aðstæður 
eða börn sem stofna heilsu sinni og 
þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð.  
§ 2  

Ef úrræði skv. 24. eða 25. grein báru ekki 
árangur eða eru ófullnægjandi og heilsu barns og 
þroski hætta búin vegna vanrækslu, vanhæfni eða 
framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis annarra 
eða eigin hegðunar þess (nánar meðal annars 29. 
grein)  

 

Í töflunni er dregið saman í mislöngu máli sú orðanna hljóðan er kemur fram í lögum 
þar sem mörk eru dregin milli almennrar barnaverndar og ákvæða um sértæk úrræði. 
Þessu hefur verið lýst nokkuð ítarlega í sérstökum kafla álitsgerðarinnar en taflan er hér 
sett fram sem yfirlit. Meginreglan í flestum landanna er að beita skuli lágmarksíhlutun 
nema nauðsyn krefji yfirvöld um sértæk úrræði. Ekki verður séð að það sé mikill munur á 
áherslum milli landa að Bandaríkjunum undanskildum. Alls staðar er gert ráð fyrir 
almennum aðgerðum til að veita stuðning, tryggja öryggi og sérstakar þarfir barna. Alls 
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staðar er gert ráð fyrir sértækum aðgerðum ef heilsa barns eða þroski er í hættu. 
Munurinn kemur helst fram í tæknilegu atriði sem er hvort ákvæði laga eru aðskilin eftir 
því hvort um er að ræða aðstæður í umhverfi barns eða hegðun þess. Sú skipting er til 
dæmis skýr í sænskum lögum. Þannig voru ákvæðin áður fyrr í íslenskum lögum en það 
er nú breytt og hér er þetta að vísu aðgreint sem tvenns konar aðstæður sem heimila 
afskipti en innan sömu greinar. Rannsóknir hafa sýnt að tilhneiging er til að beita rökum 
um aðstæður í umhverfi barns oftar þegar um yngri börn er að ræða og vísa oftar til 
hegðunar barns þegar það er eldra. Bent hefur verið á að þetta byggi á viðhorfum fremur 
en á raunverulegum aðstæðum, staðfestu mati eða ígrundaðri þekkingu. (Lundström 
2000) 

Tilkynningarskylda víðtæk hérlendis 
Ákvæði um tilkynningarskyldu tengjast atriðum í næsta kafla hér á undan þar sem mörg 

mál ber að með tilkynningu og knýja á um að yfirvöld hefjist handa um aðgerðir, þó að 
svo sé alls ekki alltaf. Ákvörðun um aðgerðir stýrist sem kunnugt er af niðurstöðum 
frummats við móttöku tilkynningar og að lokinni formlegri könnun máls ef til hennar 
kemur. Jafnframt er augjóst að mál ber að með ýmsum öðrum hætti svo sem fram hefur 
komið. Engu að síður var athyglisvert að bera saman hvar tilkynningarskylda var fyrir 
hendi og hverjum ber að tilkynna. 

Tafla 3  Tilkynningarskylda  
 

Tegundir mála Til lögreglu Almenningur Fagstéttir 
Bandaríkin Já Nei 90% fylkja 
Danmörk Já Já Já (reglur) 
England/Wales Nei, þó í leiðbeiningum Nei Nei, þó í 

leiðbeiningum 
Finnland Já Heimilt, ekki skylt Já 
Noregur Já Já, siðferðileg Já 
Svíþjóð Já Allir skyldir ekki tilgr. sér 
Ísland Já Já Já 

 

Það sem ekki kemur fram í töflunni er að í Danmörku er sveitarfélögum skylt að 
tilkynna sín á milli ef fjölskyldur flytja sem þarfnast aðstoðar. Þar er ráðherra heimilt að 
setja reglur um tilkynningarskyldu fagaðila og hefur það verið gert. Danir leggja skýra 
áherslu á að tilkynning geti orðið upphaf að samræðum við börn og foreldra um úrlausnir.   

Í Englandi og Wales er félagsþjónustu skylt að tilkynna lögreglu um afbrot barns og ber 
þeim að vinna saman, þannig að málið telst vera barnaverndarmál. Þó ekki séu ákvæði í 
lögum kemur skýrt fram í leiðbeiningum að fagstéttum ber skylda til að tilkynna. 

Eins og sést af töflunni er öllum í Svíþjóð skylt að tilkynna og fagaðilar eru ekki 
sérstaklega tilgreindir í lögum; það er skýrt tekið fram í leiðbeiningum að hvers kyns 
stofnanir og aðilar séu tilkynningarskyld. Þá er tekið fram að samkvæmt lögum um 
umboðsmann barna er honum skylt að veita allar upplýsingar um mál sem hann tilkynnir. 

Í Danmörku, Svíþjóð og hérlendis er kveðið á um tilkynningarskyldu almennings. Í 
Bandaríkjunum, Englandi og Wales og Noregi eru ekki lögbundin ákvæði um 

65 



Barnaverndarmál – skilgreining hugtaksins 

tilkynningarskyldu almennings en í Noregi kemur fram að almenningur hafi siðferðilega 
skyldu og hún er nýtt talsvert. 

Segja má að ákvæðin séu einna víðtækust í Svíþjóð og hérlendis, þar sem hún nær til 
fagstétta og almennings og er lögbundin en til dæmis í Englandi/Wales og Danmörku 
byggist hún á heimild, sem er þó vel að merkja nýtt. Eins og fram kom í kafla um Noreg 
var mat á tilkynningum borið saman milli sveitarfélaga þar nýlega og sýndi sig að eðli 
mála, til dæmis þyngd, skýrði ekki talsverðan mun sem þar kom fram á meðferð eftir að 
tilkynning barst. Þetta leiddi til sérstakrar umfjöllunar í stjórnskipaðri nefnd um að 
fjölbreyttar aðgerðir þyrfti til að tryggja betur gæði starfsins (NOU 2002:12 
Beslutningsprocesser i barnevernet). Það er ekki bara í Noregi sem ákvarðanataka hefur 
sýnt sig að vera veikburða; rannsóknir í Danmörku og Svíþjóð sýna hið sama. (Egelund 
1997; Backe-Hansen 2001) 

Nokkur orðalagsmunur er á greinum hvað þetta snertir þó að það hafi ekki verið borið 
saman í öllum atriðum. Íslensku lögin kveða á um tilkynningarskyldu hins almenna 
borgara og einnig opinberra starfsmanna. Þar er kveðið á um að opinberir aðilar skuli 
gera barnaverndaryfirvöldum viðvart ef viðkomandi verður í starfi sínu var við 
óviðunandi uppeldisskilyrði barns, að barn verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn 
stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Norsku lögin kveða á um að fagaðilar skuli 
tilkynna ef ástæða er til að ætla, á meðan hér á landi er talað um að tilkynna skuli ef 
fagaðili hefur orðið var við. Hins vegar stendur í grein íslensku laganna um 
tilkynningarskyldu almennings að hver sá sem hefur ástæðu til að ætla að ... skuli 
tilkynna. Að þessu leyti er tilkynningarskylda fagaðila jafn víðtæk í báðum löndum því 
að ætla verður að 16. grein ísl. laga nái líka til fagaðila. 

Aldursmörk er afskiptum lýkur 
Aldursmörk þegar afskiptum og ábyrgð yfirvalda lýkur eru mismunandi eftir löndunum 

eins og fram kemur í töflunni hér að neðan. 

Tafla 4  Aldur þegar afskiptum og ábyrgð yfirvalda lýkur 
 

Land Bandaríkin Danmörk England 
Wales 

Finnland  
 

Noregur  
 

Svíþjóð   Ísland  
 

Aldur   18 ára 
 

17 ára 
 

21 árs 18 ára 18–21 árs 
 

18 ára 

 
Hvergi lýkur skyldu yfirvalda fyrr en við 17 ára aldur og eru 18 ára mörkin algengust. 

Í Svíþjóð lýkur umsjá samkvæmt LVU, það er án samþykkis, þegar aðstæðum er áfátt 
að 18 ára aldri (LVU-lögin 2 grein, 2. mgr.) en umsjá vegna hegðunar má úrskurða að 20 
ára aldri og lýkur í síðasta lagi 21 árs. (LVU-lögin 21 grein, 2. mgr.)   

Í Englandi og Wales eru aldursmörk sveigjanleg og ráðast af aðstæðum hverju sinni. 
Vel er hugsanlegt að sveitarfélag styðji við barn sem er í umsjá yfirvalda (in public care) 
mun lengur ef þörf er á, sérstaklega ef barn hefur verið í fóstri. Þjónusta sem sér ungu 
fólki fyrir persónulegum ráðgjafa nær til 19 ára aldurs, enn fremur er veitt fjárhagsaðstoð, 
húsnæðisaðstoð og aðstoð við framtíðaráform eftir 18 ára aldur. Andi ensku/velsku 
laganna er að stuðningur skuli veittur áfram eftir þörfum og ef unglingurinn óskar þess. 
Sveitarfélagið sem hefur tekið unga manneskju í umsjá kemur í stað foreldris og ber að 
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haga sér samkvæmt því. Lágmarksákvæði segja til um hve lengi viðkomandi þarf að hafa 
verið í opinberri umsjá til að eiga rétt á þessari þjónustu.  

Hér að ofan eru sett í töflur og borin saman efnisatriði er varða helstu spurningar sem 
ákveðið var að beina sjónum að í þessari álitsgerð. Ályktanir hafa þar að auki verið 
dregnar af umfjöllun um þessi atriði í einstökum köflum. Í starfshópnum var rætt um 
leiðir sem fara mætti við skilgreiningar. Tvær leiðir voru aðallega ræddar og er því lýst 
hér að neðan.  
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Leiðir til skilgreiningar 
Það hefur komið skýrt í ljós í vinnu starfshópsins að í þeim löndum sem mest var litið 

til við samanburðinn hefur umfangsmikið starf farið fram í því skyni að afmarka og 
skilgreina hugtök og aðstæður sem koma til mats við grun um þörf á barnaverndarstarfi. 
Þetta á við hvort sem um er að ræða stuðningsúrræði eða úrræði án samþykkis 
forsjáraðila. Opinberar nefndir sem undirbúa lagasmíð hafa sent frá sér ítarlegar skýrslur 
og álitsgerðir og þar var byggt á rannsóknum fræðimanna á framkvæmd. Í sumum 
tilvikum var efnt til rannsókna sérstaklega í tengslum við þessa vinnu. Þessar heimildir 
hafa verið ómetanlegar fyrir starfshópinn. Hérlendis gegnir öðru máli; greinargerðir með 
lögum eru knappar og undirbúningsvinna takmörkuð. Ef litið er til lengra tímabils sést þó 
að greinargerðir með styttri frumvörpum eru að verða nokkru ítarlegri. Hérlendis eru 
rannsóknir ennþá fáar og ná til afmarkaðra þátta, þó að gleðjast megi fyrir því að þær eru 
farnar að líta dagsins ljós. Þær íslensku heimildir sem nærtækast var að leita í voru auk 
laga greinargerðir með frumvörpum til barnaverndarlaga frá 1990 og 2001–2002.  

Starfshópurinn ræddi um að nálgast mætti verkefnið að skilgreina hvaða mál teljast 
barnaverndarmál á nokkra ólíka vegu. 

Svo virðist sem oftast sé rétt að fara fleiri en eina leið til að svara því hvort einstakt mál 
er barnaverndarmál og meta hvaða sjónarhorn gefur skýrasta svarið í hverju tilviki. 

Mest var rætt um tvær leiðir og er niðurstaða starfshópsins sú að veigamesti þátturinn 
sé að horfa til stöðu barns og foreldris. Einnig var rætt um að fara mætti þá leið að 
skilgreina mál út frá  þörf fyrir tiltekið úrræði. Þriðja atriðið sem kom til umræðu var að 
skilja á milli mála eftir því hvort afskipti og aðgerðir væru með eða án samþykkis 
foreldra og barna eftir því sem við á. Henni var hafnað, þar eð markalínur hérlendis 
virðast ekki með þeim hætti. 

Nú verða þessar tvær leiðir reifaðar og ræddar. Auk þess verður rætt um álitamál sem 
komu til umræðu í starfshópnum og atriði sem voru hvati að þessari vinnu og reynt að 
bregðast við þeim. 

Leið 1: Úrræði markar skilgreiningu 
Ein leið til að skilgreina hugtakið barnaverndarmál er að láta hana stýrast af mati á því 

á hvaða úrræði er talin þörf.  

Danir virðast aðskilja barnaverndarmálin frá almennum félagsþjónustumálum með því 
að leggja áherslu á hvaða úrræði börn hafa þörf fyrir. Þannig skipta Danir úrræðum í 
almenn úrræði innan félagsþjónustu (ráðgjöf, dagvist, tómstundatilboð) og sérstakan 
stuðning, eða úrræði samkvæmt 40. grein SEL. Þetta er svipað og hérlendis nema hvað 
hér er úrræðum skipað í tvo aðskilda lagabálka. 

Það virðist ljóst að hægt er að aðgreina barnaverndarmál frá félagsþjónustumálum (og 
öðrum málaflokkum) annars vegar út frá þeim úrræðum sem stendur til að beita og hins 
vegar út frá aðstæðum sem barn er í. Hér nær hugtakið aðstæður yfir atburði, stöðu, 
færni og skort sem barn líður, að svo miklu leyti sem slíkt fellur undir ákvæði 
barnaverndarlaga. 
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Eðlilegt er að gera ráð fyrir að þau úrræði sem ástæða hefur þótt til að tilgreina í 
barnaverndarlögum og útfæra nánar í reglugerðum séu sérstaklega sniðin að aðstæðum 
sem menn gera ráð fyrir að mæta í barnaverndarmálum. Sérstaklega blasir þetta við þegar 
um sértæk, afmörkuð úrræði er að ræða eins og tilsjónarmenn, persónulega ráðgjafa, 
stuðningsfjölskyldur og vistun barns utan heimilis enda eru þetta úrræði sem er að engu 
getið í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Ef þetta er athugað nánar má byrja á að fjalla um úrræði sem felast í vistun barns utan 
heimilis. Öll vistun barna utan heimilis sem ekki fellur undir ákvæði annarra laga (svo 
sem skóla- eða sjúkrahúsdvöl) er á ábyrgð barnaverndaryfirvalda. Þetta að undanskilinni 
tímabundinni dvöl í sumarbúðum sem heyrir undir barnaverndarlög, en foreldrar bera 
fulla ábyrgð á.  

Ljóst er af ákvæðum barnalaga nr. 76/2003 og almennum ákvæðum barnaverndarlaga 
að foreldrar hafa ákveðnar forsjárskyldur gagnvart börnum sínum og að börnum er 
almennt talið fyrir bestu að alast upp hjá foreldrum sínum. Í barnaverndarlögum er lögð 
rík áhersla á muninn á því að beita úrræðum án þess að taka barn af heimili og úrræðum 
sem fela í sér vistun barns utan heimilis, óháð því hvort um er að ræða þvingun eða ekki. 
Þetta var undirstrikað enn frekar með breytingu á uppsetningu ákvæða um úrræði í 
lögunum frá 2002 frá því sem áður var. Í almennum athugasemdum við VI. kafla í 
greinargerð með frumvarpinu segir að þessari breytingu hafi verið ætlað að undirstrika 
þann mun sem sé á beitingu þessara úrræða, bæði að formi til og efnislega. Einnig 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. Efnislega eru gerðar ríkari 
kröfur til undirbúnings úrræða sem fela í sér vistun utan heimilis og að formi til er þar 
gert ráð fyrir aðild barns sem náð hefur 15 ára aldri. Þá eru sérstakir kaflar í lögunum sem 
útfæra fóstur og heimili og stofnanir bæði á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga þar sem tekið er 
meðal annars á skilyrðum, samningum, réttindum og skyldum og eftirliti. 

Með vísan til þessa verður að telja hafið yfir allan vafa að barn verði ekki vistað utan 
heimilis af hálfu opinberra yfirvalda nema á grundvelli barnaverndarlaga. Ef grunur 
vaknar eða vissa er um þörf fyrir vistun barns utan heimilis sé mál því ætíð 
barnaverndarmál. 

Sams konar rök er hægt að heimfæra upp á beitingu úrræða eins og tilsjónarmanns, 
persónulegs ráðgjafa og stuðningsfjölskyldu. Inntak og framkvæmd þessara úrræða á að 
miðast við að fyglt hafi verið reglum laganna um meðferð máls, það er gerð könnun og 
ályktanir dregnar af henni á grundvelli barnaverndarlaga. 

Flokkun mála eftir því hvaða úrræði er beitt svarar ekki öllum spurningum. Ein 
spurningin sem eftir stendur er sú hvaða viðmið eigi að nota þegar sértækum úrræðum 
sem barnaverndarlögin skilgreina sleppir. Hver á að finna, byggja upp og beita 
einstaklingsmiðuðum úrræðum til að mæta þörfum barns? Þetta er að sjálfsögðu háð eðli 
málsins en færa má nokkur veigamikil rök fyrir því að oftar en ekki eigi að beita úrræðum 
af þessu tagi á grundvelli barnaverndarlaga. Ljóst er að upptalning úrræða í 24. grein 
barnaverndarlaga er í dæmaskyni. Í athugasemdum með 24. grein í greinargerð segir að 
barnaverndarnefnd geti beitt öðrum úrræðum sem ekki séu sérstaklega nefnd ef þau þyki 
henta, enda sé það á færi barnaverndarnefndar að beita þeim. Hér er vísað til úrræða sem 
ekki eru skilgreind eða mótuð í öðrum sérlögum. 
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Veigamestu rökin eru þó væntanlega sjónarmið um meðalhóf. Í 7. mgr. 4. greinar 
barnaverndarlaga kemur fram að barnaverndarnefnd skuli eftir föngum gæta þess að 
almenn úrræði til stuðnings fjölskyldu séu reynd áður en gripið er til annarra úrræða. 
Ávallt skuli miða við að beitt sé vægustu ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem 
stefnt sé að og ekki skuli gera ráð fyrir íþyngjandi ráðstöfunum nema lögmætum 
markmiðum verði ekki náð með öðru og vægara móti. Það er alger forsenda fyrir beitingu 
þessarar meðalhófsreglu að yfirvald hafi skyldu og rúmar heimildir til að móta úrræði 
sem henta tilteknu barni út frá hagsmunum þess og þörfum. Ef öðrum en 
barnaverndaryfirvöldum eru ætlaðar víðtækar heimildir til að beita hvers konar 
stuðningsúrræðum og barnaverndaryfirvöldum ætlað fyrst og fremst að beita þvingun, 
hafa þau ekki svigrúm til að beita meðalhófsreglunni eins og lög kveða á um. Eðlilegt 
hlýtur að teljast að öðrum en barnaverndaryfirvöldum sé fyrst og fremst ætlað að byggja 
og veita almenna afmarkaða þjónustu og ef þarfir barns kalla á frekari úrræði sem ekki 
eru afmörkuð í öðrum lögum þá eigi að koma til kasta barnaverndaryfirvalda. 

Hér er því haldið fram að mál sé alltaf barnaverndarmál þegar beita eigi 
barnaverndarúrræðum. Þetta má ekki skilja sem svo að mál geti ekki verið 
barnaverndarmál í öðrum tilvikum. Samkvæmt b. lið 1. mgr. 24. greinar barnaverndarlaga 
eiga barnaverndarnefndir við ákveðnar aðstæður að aðstoða foreldra með því að stuðla að 
því í samvinnu við hlutaðeigandi stofnanir að beitt verði úrræðum samkvæmt öðrum 
lögum. Getur þetta til dæmis átt við þegar um seinfæra foreldra er að ræða eða foreldra 
sem eru illa færir um að tryggja barni sínu almenna þjónustu sem samfélagið hefur upp á 
að bjóða. 

Þegar þessum sértæku úrræðum sleppir getur spurningin um meðalhóf vaknað. 

Það getur einnig falist veikleiki í þessari leið sem er sá að talin er þörf á ákveðnu úrræði 
en það er ekki fyrir hendi og ekki hægt að koma því á af ýmsum ástæðum. Þetta er ekki 
óalgengt. Annar veikleiki kann að vera skortur manna á hugarflugi. Á það hefur verið 
bent að nokkur úrræði í barnaverndarstarfi hafi lengi verið notuð og menn hafi 
tilhneigingu til að grípa til þeirra og hafi hvorki tíma, vilja né færni til að láta reyna á 
nýjar leiðir. Þetta á til dæmis við um fóstur barna sem er elsta aðgerð 
barnaverndarstarfsins. Þessu má snúa við og segja að þessi leið gefi einmitt svigrúm til að 
prófa ný úrræði.   

Leið 2: Staða barns/foreldris markar skilgreiningu 
Oft getur sjálft vandamálið veitt sterka vísbendingu eða jafnvel tekið af öll tvímæli um 

að mál teljist barnaverndarmál. Orðið „vandamálið“ er hér notað vítt sem samheiti yfir 
þau atriði í félagslegri aðstöðu/hegðun/líðan viðkomandi sem geta bent til þess að 
aðstæður barns séu óviðunandi; hér geta fallið undir tilteknir áhættuþættir, atburðir eða 
misbrestur og afleiðingar af þessu. 

Í kaflanum um heimildir og skyldu yfirvalda til aðgerða er gerð ítarleg grein fyrir 
sænskum skilgreiningum sem byggja á áratuga rannsóknum þarlendis og styðjast við 
alþjóðlega þekkingu. Talsvert er við að styðjast þar ef athuga á þetta mál frekar. Í þessu 
sambandi er sú ábending Svía mikilvæg að það hvíli á félagsmálaráði (starfsmönnum 
þess) að sýna fram á þær afleiðingar sem ófullnægjandi aðstæður eða hegðun getur leitt 
til. Þetta myndi eiga hér við um barnaverndarnefnd. Meta þarf aðstæður í hverju tilviki og 
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athuga þær í ljósi þess að börn hafa mismunandi þarfir og bjargir og hæfni foreldra til að 
mæta þörfum barna sinna er ólík. Í sænskum greinargerðum er lögð mikil áhersla á að 
meta afleiðingarnar af hæfni foreldranna til að sinna barninu, og til dæmis ekki á 
vímuefnamisnotkun þeirra í sjálfu sér. Í leiðbeiningunum er vísað í mörg atriði sem eru 
talin upp og þeim lýst nánar og meðal annars minnst á að meta þurfi líkur á þróun 
framundan í lífi barns. 

Í greinargerðum með lögum hérlendis kemur ýmislegt fram um þau atriði sem teljast til 
vandamála og þá þætti sem koma til álita 

Í athugasemdum við 17. grein í greinargerð með frumvarpi til barnaverndarlaga segir að 
það geti að sjálfsögðu verið matsatriði hvenær tilkynningarskylda verður virk og hvenær 
aðstæður séu með þeim hætti að tilkynna beri um þær (Frv til barnaverndarlaga 2001–
2002). Enn fremur segir að við túlkun eldri laga hafi það sjónarmið verið orðað að 
tilkynningarskyldan eigi við þegar aðstæður barns séu með þeim hætti að líklegt sé að 
þær geti leitt til ráðstafana af hálfu barnaverndarnefndar. Í greinargerðinni segir að þetta 
sjónarmið þrengi um of að tilkynningarskyldunni og að tilkynnandi þurfi ekki að meta 
hvort aðstæður séu þannig að leiði til sérstakra ráðstafana. Vísað er til þess að 
barnaverndarnefnd þurfi að meta hvort ástæða sé til að hefja könnun máls. 

Ef litið er til þess hvað núverandi lögin segja sést að samkvæmt 21. grein 
barnaverndarlaga á barnaverndarnefnd að taka ákvörðun um að kanna mál þegar hún 
hefur rökstuddan grun 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. Í greininni segir jafnframt að mál teljist 
barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun um að hefja 
könnun. 

Starfshópurinn er sammála um nauðsyn þess að útfæra nánar orðalag 21. greinar ef 
öðlast á skilning á því hvenær staða barns er með þeim hætti sem ákvæðið lýsir. 

Í athugasemdum við 21. grein segir að ýmis álitaefni geti komið upp við túlkun á 
orðalagi greinarinnar um málsmeðferð vegna tilkynninga. Vera kunni að af tilkynningu sé 
þegar ljóst að aðstæður sem þar er lýst geti ekki leitt til sérstakra ráðstafana af hálfu 
barnaverndarnefndar og í slíkum tilvikum taki nefnd ákvörðun um að hefja ekki könnun. 
Þessum aðstæðum er þó ekkert lýst frekar. Í athugasemdum er fjallað nokkuð um 
hugtakið „rökstuddur grunur“ en sú umfjöllun gefur ekki miklar vísbendingar um hvenær 
tilefni sé til könnunar máls. Þó er lögð áhersla á að þetta megi ekki túlka þröngt enda hafi 
barnaverndarnefnd takmarkaðar heimildir til athugunar á máli áður en ákvörðun er tekin 
um að hefja könnun. 

Einhverjar vísbendingar er hægt að fá í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laga um 
vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 enda virðist barnaverndarlögum nr. 80/2002 ekki 
hafa verið ætlað að breyta markmiði barnaverndar á Íslandi (Frv. til laga um vernd barna 
og ungmenna 1990). Í athugasemdum við V. kafla í greinargerð með þessum eldri lögum 
segir að á síðari árum hafi verið bent á nauðsyn þess að skilgreina vel í lögum skyldur 
barnaverndaryfirvalda, meðal annars hvenær skuli hefja íhlutun og hvaða úrræðum skuli 
beitt. Í 21. grein gömlu laganna voru tilgreind þau tilvik sem barnaverndarnefndir skyldu 
láta sig varða og er þetta að flestu leyti sambærilegt við ákvæði laga nr. 80/2002.   
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Í athugasemdum við 21. grein í greinargerðinni með 1992-lögunum er tekið fram að 
ekki nægi að aðbúnaði barns sé í einhverjum atriðum ábótavant heldur þurfi að liggja 
fyrir að aðstæður verði ekki færðar til betri vegar. Skaði þurfi þó ekki að hafa orðið 
heldur sé nægilegt tilefni afskipta barnaverndarnefndar að hætta sé á ferðum ef aðstæður 
verði ekki færðar til betri vegar. Hafi barnið þegar beðið skaða verði íhlutun nefndarinnar 
því brýnni. Svo segir á bls. 27: 

Þegar barnaverndarnefnd metur hvort vanræksla, vanhæfni eða framferði foreldra 
sé hættulegt barni þarf oftast að meta hversu alvarlegt framferðið eða vanrækslan 
er, hvort um langvarandi ástand sé að ræða og hvort það er yfirstandandi, nýafstaðið 
eða langt um liðið. (Frv. til laga um vernd barna og ungmenna 1990) 

Það orðalag sem hér er vísað til undirstrikar að barnaverndarnefndir geta þurft að 
athuga áhættuþætti, atburði og aðstæður og afleiðingar (jafnvel löngu liðinna atburða) við 
mat á því hvort mál er barnaverndarmál eða ekki. Það undirstrikar líka að aðstæður séu 
athugaðar í heildarsamhengi og með lengri og skemmri tíma í huga. 

Í athugasemd við 21. grein eldri laganna segir að sérfræðingar greini yfirleitt fjóra hópa 
barna sem þannig sé hætta búin vegna: 

a. líkamlegra áverka eða skaða 
b. vanrækslu, andlegrar eða líkamlegrar 
c. andlegrar kúgunar 
d. kynferðislegrar misþyrmingar eða áreitni. (Frv. til laga um vernd barna og 

ungmenna 1990) 

Þessir flokkar útiloka engan veginn hvor annan. Þannig er vanrækt barn stundum beitt 
líkamlegu ofbeldi og barn, sem hlýtur líkamlega áverka af hendi forsjáraðila eða er 
misþyrmt kynferðislega, hlýtur oftast andlegan skaða. Greinargerðin afmarkar nánar 
hvern hóp fyrir sig og tekur til dæmis dæmi um hegðun, atburði, aðgæsluleysi og 
afleiðingar. Einnig er tekið fram að þessir flokkar útiloki engan veginn hver annan. Þá er 
reynt að afmarka aðeins hvað felst í orðunum vanræksla, framferði og vanhæfni. 

Þar segir að vanræksla vísi til hvers konar aðgerðaleysis foreldra. Framferði vísi til 
hvers konar athafna eða hegðunar af hálfu foreldra sem skaðað getur barnið hvort sem um 
er að ræða líkamlegt ofbeldi eða andlega kúgun. Kynferðisleg þjökun barna innan 
fjölskyldna felur oft í sér hvort tveggja. Hvatning foreldra til afbrota er einnig dæmi um 
slíkt framferði. 

Þá segir jafnframt að vanhæfni foreldra komi einnig til álita en hafa þurfi í huga þá 
meginreglu við mat barnaverndarnefndar að miða við barnið og þá hættu sem það er í, 
fremur en við eiginleika foreldranna. Þó verður ekki litið fram hjá því að börnum stafar 
meiri hætta af vissum eiginleikum í fari foreldra en öðrum og eru nokkrir nefndir til 
sögunnar. Tekið er fram að heildarmat á aðstæðum sé nauðsynlegt því að sterkir jákvæðir 
þættir í félagslegu umhverfi, til dæmis hæfur maki eða stuðningur fjölskyldu, geta vegið 
upp einstaka eiginleika, svo sem slaka greind annars foreldris. 

Í b-lið 1. mgr. er vísað til þess að barn eða ungmenni stefni heilsu sinni eða þroska í 
hættu með hegðun sinni. Hér er einkum vísað til neyslu áfengis eða annarra vímuefna, 
afbrota eða annarrar jafnskaðlegrar hegðunar, sbr. 25. grein. 
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Eftir að rætt er í greinargerð um rannsóknarskyldu barnaverndanefnda kemur 
eftirfarandi fram á bls. 27–28, sem einnig skiptir máli fyrir hvaða aðstæðum og þáttum 
var gert ráð fyrir: 

Aðstæður barns, sem ógna heilsu þess eða þroska, eru oftast afleiðing marga 
orsakaþátta; ytri aðstæður, svo sem álag, félagslegar aðstæður og samskipti 
foreldra, ráða þar nokkru, en einnig persónulegir þættir, svo sem eigið uppeldi, 
geðheilsa og persónuleiki. Gagnsemi stuðningsaðgerða hlýtur að velta á vandaðri 
greiningu á sálfræðilegum og félagslegum þáttum og heildarmati á aðstæðum 
barnsins og fjölskyldu þess. Gert er ráð fyrir að nefndir hafi starfsmenn og leiti til 
sérfróðra aðila til að geta sinnt þessu. (Frv. til laga um vernd barna og ungmenna 
1990) 

Greinargerðin með frumvarpi frá 1990 sem nú var rakið úr er mun ítarlegri í þessu efni 
en greinargerð frá 2001–2002, en þar er þó minnst á nokkra þætti til viðbótar (við fyrri 
greinargerð sem áður var rakin í meginatriðum) sem skipta einnig máli og eru það tengsl 
barns við foreldra eða aðra og skólaganga. (Frv til barnaverndarlaga 2001–2002) 

Það sem nú hefur verið tíundað eru margvíslegar aðstæður, hættur og  misbrestur sem 
kann að stefna heilsu barns og þroska í hættu. Jafn mikilvægt er að í greinargerðunum er 
líka horft til annarra atriða sem eru samofin í þessari upptalningu. Þetta eru lykilatriði 
sem ástæða er til að telja upp úr textanum, svo sem: 

o Það er ekki ástand heldur afleiðingar ástands, hættu, misbrests eða atburða sem 
máli skipta. 

o Barni þarf að vera hætta búin. Skaði þarf þó ekki að vera skeður heldur liggja fyrir 
rökstuddur grunur um að hann verði, ef aðstæður verði ekki færðar til betri 
vegar. 

o Athuga þarf hvort styrkleikaþættir eru í umhverfi barnsins sem vega upp á móti 
veikleikum. 

o Aðstæður séu athugaðar í heildarsamhengi og með lengri og skemmri tíma í huga 
og jafnvel þarf að meta afleiðingar jafnvel löngu liðinna atburða. (Við það má 
bæta að athuga þarf að einstakur atburður, þótt hann virðist í fyrstu alvarlegur, 
þarf ekki að hafa leitt til skaða, meta þarf heildaráhrif.) 

o Meta þarf líkur á þróun framundan í lífi barnsins. 

Þó að nefndir séu ýmsir þættir í ofangreindum greinargerðum er farið nokkuð fljótt yfir 
sögu þar. Á undanförnum tveimur áratugum hefur verið lögð aukin áhersla á svonefnda 
verndandi þætti í umhverfi barna og á mikilvægi samþættrar heildarsýnar. Það örlar á 
þessu í greinargerðinni en því eru ekki gerð skýr skil. Áherslan hefur flust frá því að 
einblína á áhættuþætti til að athuga færni barna og styrk og hvernig verndandi þættir hafa 
sýnt sig að draga úr áhrifum áhættuþátta. (Guðrún Kristinsdóttir 2000; Freysteinsdóttir 
2004) 
Í þessu ljósi er rétt að bæta við einu matsatriði sem er: 

o Styrkleiki barnsins sjálfs og verndandi þættir í umhverfi þess. 

Hafa mætti lengra mál um þetta atriði en hér er gert. Verður látið nægja að benda á að 
margvíslegar rannsóknir síðustu ára hafa dregið fram styrk barna sem sjálfstæðan þátt 
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sem taka beri tillit til. Látið er nægja að vísa í eina heimild þessu til stuðnings en 
fjölmargar áhugaverðar rannsóknir hafa dregið þetta fram að undanförnu. (Hill 1999) 

Nú er verið að prófa hérlendis flokkunarkerfi í nokkrum sveitarfélögum sem nota það 
til að flokka tilkynningar og sem tæki við könnun barnaverndarmála (Freydís J. 
Freysteinsdóttir 2003). Margir hafa flokkað aðstæður, hættu er steðjar að barni í þætti, 
misbresti í umönnun barna og umhverfi, styrkleikaþætti og afleiðingar alls þessa í 
barnavernd. Sumar slíkar skilgreiningar og flokkanir hafa verið notaðar áratugum saman 
erlendis (Social Care Group 2000) (Lundström 2000). Slík flokkunarkerfi, kvarðar og 
leíðbeiningar sem þeim fylgja geta gefið vísbendingar um við hvaða aðstæður mál skuli 
verða barnaverndarmál. Það sjónarhorn að telja upp tilteknar aðstæður eða atburði og 
flokka þá getur þó ekki svarað því, eitt og sér, í öllum tilvikum hvenær mál skuli teljast 
vera barnaverndarmál. Framar í álitsgerðinni hefur verið vísað til ítarlegra leiðbeininga 
sem beitt er í Englandi og Wales við mat á málum og á bls. 29 var skýrt frá rannsókn á 
árangri þess mats sem virðist hafa gefið góða raun. Málið er þó talsvert umdeilt í 
Englandi og Wales og kann sú deila að eiga sér bæði hagnýtar og hugmyndafræðilegar 
rætur. Verður ekki farið nánar út í þá sálma hér en það sem skiptir höfuðmáli er að komið 
hefur í ljós að þetta mat er alls staðar vanda bundið og þar hafa fleiri þættir áhrif en  
félagsleg aðstaða/hegðun/líðan barna og foreldra, sem talið hefur verið upp. Þar má helst 
nefna það sem dregið er saman í hægri dálki í töflu 1 hér að framan á bls. 62: 

o Mat á málum er oft óljóst þrátt fyrir rannsóknir og ítarlegar tilraunir til markalína. 
(England/Wales) 

o Forvarnir, velferðaráhersla. Faglegt svigrúm mikið. (Finnland) 
o Mat oft óljóst. Tilhneiging til velferd/risiko-skiptingar. (Noregur) 
o Starf oft án trausts þekkingargrunns. (Svíþjóð) 
o Staðfest þekking lítil. Lítil vinna farið fram. (Ísland) 

Þessu til viðbótar er framar í álitsgerðinni bent á sænska úttekt þar sem segir að 
veikleikar felist í þáttum eins og  

o áhrifum fagmanna,  
o hefðum sem tengjast vinnulagi og aðgerðum, 
o faglegu umhverfi og  
o stjórnsýslu. 

Þar segir jafnframt að barnavernd byggi aðgerðir sínar ekki á fræðilegri þekkingu, mjög 
skorti á rannsóknir á afleiðingum afskipta og á því hvaða aðgerðir leiða til vænlegs 
árangurs (Lundström 2000). Skipulagsbreytingar séu algengar og hafi þær sýnt sig að 
leysa ekki vanda á tilætlaðan hátt. Athuganir sýni að aðgerðir félagsþjónustunnar taki 
ekki miklum breytingum; nokkrar tegundir aðgerða séu algengar og haldið sé áfram að 
beita þeim. Þetta atriði kann að vera sérlega áhugavert fyrir þá sem báðu um álitsgerðina. 
Nýlegar rannsóknir í Danmörku, Noregi og Svíþjóð sýna þar að auki bresti í 
ákvarðanatöku eins og vikið hefur verið að. 

Niðurstaða: Með vísan til þeirra gagna sem hafa verið dregin saman í álitsgerðinni er 
ljóst að bæði hérlendis og erlendis er farin sú leið að meta aðstæður, ástand, stöðu barns 
og foreldra í heild sinni, hættuástand, atburði, hegðun og líðan barns og leggja það til 
grundvallar þess þegar hugtakið barnaverndarmál er skilgreint. Þetta má til dæmis sjá af 
töflum 1 og 2 og af því sem rakið var úr íslenskum greinargerðum með frumvörpum til 
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laga frá 1990 og 2001–2002. Starfshópurinn telur að sú leið að skilgreina 
barnaverndarmál þannig að staða barns/foreldris stýri sé bæði vænleg og raunhæf. Leiðin 
til skilgreiningar í gegnum mat á stöðu barns og foreldris er þó vörðuð ýmsum 
erfiðleikum. Líta ber á ábendingar um vankanta sem hér hafa verið tíundaðar sem 
mikilvæga þekkingu enda byggist hún bæði á reynslu og rannsóknum. Þær eru merki um 
að menn hafa notað þessa leið mikið og eru að koma auga á leiðir til endurbóta á henni. 
Fleiri möguleikar eru þó fyrir hendi, svo sem að byggja skilgreiningu á „jákvæðri 
skilgreiningu“ sem verður vikið að í lokaorðum. 

Talsverða grunnvinnu þarf að vinna hérlendis til að greina stöðu barna og foreldra og 
þætti í faglegu umhverfi og stjórnsýslu sem virðast hafa mikil áhrif á þessa leið.  

Hvaða aðstæður eru sambærilegar? 
Eitt atriði sem bent var á í nefndinni var að sum mál koma alls ekki inn á borð 

barnaverndaryfirvalda. þó að aðstæður geti verið sambærilegar. Dæmi er tekið af unglingi 
sem þarfnast meðferðar og foreldrar leita með hann á sjúkrastofnun, til dæmis til 
áfengismeðferðar. Þetta mál kemur ekki sjálfkrafa til kasta barnaverndaryfirvalda, þó að 
það væri vel hugsanlegt að lög kvæðu á um það. Vandinn sem við er að etja kann að vera 
hinn sami og ef leitað væri með unglinginn á meðferðarstofnun sem heyrir undir 
Barnaverndarstofu. Í því tilviki væri málið skilgreint sem barnaverndarmál. 

Við umræðu um þetta í starfshópnum voru skoðanir skiptar. Meðal annars var spurt 
hvort aðstæður í þessu dæmi væru sambærilegar að öllu leyti. Því var haldið fram að 
skyldur og úrræði velferðarþjónustukerfa ættu að miðast við þær þarfir sem þeim er ætlað 
að mæta og úrræði almennra hjálparkerfa (það er annarra en barnaverndar) ættu að miðast 
við sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem sækja þjónustuna. Þeir sem réðu við að sækja, nýta og 
fylgja eftir þessari þjónustu fyrir börnin sín væru ekki endilega í „sambærilegri aðstöðu“ 
við þá sem réðu ekki við þetta – og þar af leiðandi börnin ekki heldur. Tekið var dæmi: 
Barn þarf á uppskurði að halda, foreldrið fer með barnið og gerir allt sem því er ráðlagt, 
málið er ekki barnaverndarmál. Ef hins vegar foreldri fer ekki með barnið, til dæmis 
neitar uppskurði, meðferð og svo framvegis, getur málið orðið barnaverndarmál ef þetta 
er barninu hættulegt. Sjúkdómur barnsins er hinn sami í báðum tilvikum. Þannig er 
skilgreining á aðstæðum afstæð. Það myndi draga verulega úr líkum á því að sambærileg 
mál barna væru unnin í fleiri en einu kerfi, ef hvert kerfi hefði mismunandi úrræði til að 
mæta mismunandi þörfum. 

Þetta kann að vissu leyti að mega til sanns vegar færa en dæmin geta verið fleiri og 
stangast á. Það er vissulega mikilvægt að meta þetta út frá sjálfsákvörðunarrétti foreldra 
og barna, enda er barnaverndaryfirvaldi skylt að grípa aðeins inn í ef nauðsyn krefur. 
Þarna vaknar því spurningin um hve langt armur barnaverndar á að teygja sig. Hið altæka 
kerfi væri að allar sjúkrahúsinnlagnir og aðrar ráðstafanir vegna barna væru 
tilkynningaskyldar. Það er hvorki raunhæft né æskilegt. Með dæminu um ungling sem fer 
í vímuefnameðferð annaðhvort á sjúkrastofnun eða á meðferðarheimili undir barnavernd 
er þó vissulega bent á misræmi og í því geta falist ýmsar gildrur í framkvæmd. Það er vel 
hugsanlegt að aðstæður í sumum slíkra dæma séu sambærilegar og að barn fái ranga 
aðstoð. Það er þekkt úr ferilrannsóknum erlendis að fyllilega sambærileg mál fara ólíkar 
leiðir eftir því hvar þau byrja, til dæmis að mál sem hefst með sérkennslu fari aðra leið en 
mál þar sem foreldri leitar með barn til læknis eða félagsþjónustu. Það misvægi sem 
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kemur fram bæði hérlendis og erlendis, þar sem börn úr fátækum fjölskyldum verða 
frekar fyrir afskiptum barnaverndar en önnur, vekur grun um að sambærilegar aðstæður 
og sambærileg vandamál kunni að steðja að einhverju hlutfalli barna úr betur stæðum 
fjölskyldum. Enn fremur vaknar spurning um hvort ekki sé æskilegt að fjölbreyttar 
meðferðar- og stuðningsleiðir fái að þróast og vera tiltækar samhliða. Það er þó lengri 
umræða en hér er rúm til. 

Eru einhver mál „minni háttar“?  
Eitt af þeim vandamálum sem reifuð voru í umræðu sem var undanfari þessarar vinnu 

er hvort til sé ein gerð mála sem kalla má „minni háttar barnaverndarmál“. Þetta snertir 
spurninguna um hvort tilkynningar lögreglu vegna minni háttar brota teljist til 
barnaverndarmála. Spurningin gæti líka átt við um tilkynningar annarra, til dæmis 
skólastjóra eða kennara vegna barna um minni háttar atvik. Starfshópurinn fær ekki séð 
annað en að þetta sé stjórnsýslulegt vandamál fremur en lagalegt. Eins og bent hefur verið 
á sinnir fjöldi sveitarfélaga þessum málum öllum undir einum hatti og er það talið löglegt. 
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Umræða 
Önnur hugsanleg leið til skilgreininga en nú hafa verið nefndar er að skilgreina hvað er 

góð aðbúð og viðunandi uppeldisaðstæður fremur en frá hverju eigi að forða börnum.  

Þess má geta að þessari leið er hafnað í athugasemdum við 21. grein í frumvarps til laga 
frá 1990 á bls. 26 með þeim rökum að menn verði seint á eitt sáttir um hvað sé 
heilbrigður einstaklingur og hvernig megi tryggja fullkominn þroska hans með uppeldi og 
ytri aðstæðum. Þekking á aðstæðum og hegðun sem er skaðleg börnum sé mun 
nákvæmari og byggist síður á huglægu gildismati eða geðþótta úrskurðaraðila. 

Ólíklegt verður að telja að starfshópurinn hreki þessar fullyrðingar núna. Þó skal bent á 
það að á síðastliðnum árum hefur verið lögð talsverð áhersla á að rannsaka heilbrigði og 
styrk jafnframt því að haldið er áfram að athuga skaðlega þætti og veikleika. Framar í 
álitsgerðinni var fjallað um hugtakið augljós áhætta eins og Svíar skilgreina það.Tekið er 
mið af nýlegum rannsóknum og bent á að börn geta þroskast vel þó að aðstæður þeirra 
virðist markast af félagslega slæmri stöðu. Eftir því sem áhættuþáttum fjölgar því meiri 
hætta skapast fyrir barnið. Þess vegna er mikilvægt að meta ekki bara áhættuþætti heldur 
einnig merki um heilbrigði (sæ. friskfaktorer). Þetta merkir að leggja beri áherslu á að 
athuga heilbrigðismerki hjá barninu og í umhverfi þess, það er hvað snertir stöðu foreldra 
einnig, ekki síður en hið gagnstæða. Þetta kallar auðvitað á að við höfum þekkingu á 
jákvæðum aðstæðum og getum skilgreint þær. Svo virðist sem Svíar telji sig hafa 
innistæðu fyrir því og því skyldum við ekki hafa það líka? Við komum hér aftur að sama 
sjónarhorni og reifað var í kaflanum hér að framan um leið 2, það er þá leið að staða 
barns/foreldris marki skilgreiningu á barnaverndarmáli. 

Sú leið að beita jákvæðri skilgreiningu minnir einnig á aðra niðurstöðu Svía sem er sú 
að tímabært sé að huga að því að skilgreina fremur réttindi barna en vankanta á stöðu 
þeirra, til að undirstrika hvers kyns aðstæðum börn eigi rétt á. Eins og fram hefur komið 
hafa Svíar nú fært tilteknar greinar samningsins um réttindi barnsins (Barnasáttmála SÞ) 
inn í sín lög til að undirstrika vægi þeirra og styrkja stöðu barnsins og er það í þessum 
anda.  
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Lokaorð 
Í öllum ofangreindum löndum eru sérstök lög til verndar börnum. Nokkur munur er á 

skipan mála; sums staðar er einn lagabálkur og sums staðar tveir, barnavernd og 
félagsþjónusta, sem skarast eins og hérlendis. Bandaríkin hafa þá sérstöðu að vera 
sambandsríki þar sem munur er á lögum á milli fylkja.  

Heimildir til að hefjast handa eru svipaðar hérlendis og í samanburðarlöndum að 
Bandaríkjunum undanskildum. Þær snúa í stuttu máli með svolítið ólíku orðalagi að 
ófullnægjandi aðstæðum, hættu og hegðun sem er skaðleg fyrir andlega og líkamlega 
heilsu barna og félagslegan, tilfinningalegan og vitsmunalegan þroska þess. 

Starfshópurinn telur að ekki sé um eðlismun að ræða á milli ólíkra mála; fremur sé þar 
stigsmunur. Í inngangi var nefnt að stundum leita börn sjálf eftir aðstoð, þarfnast og fá 
sérstaka aðstoð sem fellur undir barnavernd og eru þau mál af margvíslegu tagi og geta 
fallið utan þeirra tilvika sem nefnd eru í skýrslu starfshóps frá borgarstjóra um 
barnavernd (desember 2002–mars 2003). Í dönsku lögunum er minnst á slíkar aðstæður 
þar sem stendur í V-SEL, kafla 1.6 (bls. 4) að ef barn þurfi aðstoð sem ekki er hægt að 
leysa eingöngu með ráðgjöf gildi almenn ákvæði um að opna skuli mál vegna barns 
(børnesag).  

Ein af niðurstöðum þessa starfshóps er að athugun hans renni ekki stoðum undir þá 
fullyrðingu að barnaverndarmál séu víðar skilgreind hér á landi en á annars staðar á 
Norðurlöndunum. Samanburðurinn hér að framan sýnir að flestar meginreglur eru 
svipaðar, áhersla er á þau almennu markmið við ákvarðanatöku að hafa hagsmuni barns 
að leiðarljósi, vaxandi áhersla er á réttindi barna og fer það saman við alþjóðlega þróun 
sem fram kemur í samþykkt og staðfestingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Í hinum enskumælandi löndum er gerður greinarmunur á barnavernd (child protection) 
og velferðarþjónustu barna (child welfare). Hér hefur starfshópurinn notað hugtökin 
„víður rammi/þröngur rammi“ til þess að festa hendur á þessum samanburði milli 
markmiða og afmörkunar laganna, samanber töflu 1 á bls. 62. Enn fremur má nota 
orðalagið „velferðaráhersla“ eða „verndaráhersla“. Segja má að almennar 
velferðaráherslur (víður rammi) speglist skýrar í lagasetningu á Norðurlöndunum en í 
hinum engilsaxnesku. Hugsanlega ganga Finnar lengst í þessari skilgreiningu eins og 
samanburður milli finnskra laga og enskra sýnir (Hearn, et al.). Dönsk og norsk áhersla á 
þörf barns sem heimili og skyldi yfirvöld til aðgerða virðist hliðstæð 
sænskri/enskri/íslenskri áherslu á hættu/líkur á hættu.  

Sá munur sem er á orðalagi í afmörkun og markmiðum laganna virðist þó ekki gefa 
tilefni til þess að álykta að hér á landi sé almennt stuðst við víðari hugtakanotkun en í 
samanburðarlöndunum. En í öllum löndunum leitast löggjafinn við að setja ramma um 
það þegar barnaverndin þarf að meta líkur á því sem geti skaðað heilsu og þroska barns. 
Íslenska orðalagið viðunandi/óviðunandi er tilraun til að setja barnaverndinni raunhæf og 
afmörkuð markmið í þessu sambandi. 

Sama niðurstaða fæst þegar athugaðar eru forsendur stuðnings annars vegar og 
íhlutunar án samþykkis foreldra hins vegar, samanber töflu 2 hér að framan. 
Orðalagsmunur hér sýnist frekar vera bitamunur en ekki fjár.  
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Tilkynningarskylda almennings gildir alls staðar á Norðurlöndunum nema í Noregi en í 
öllum norskum leiðbeiningum segir að almenningur hafi siðferðilega skyldu en ekki 
lögfesta og fólk nýtir sér hana. Í öllum löndunum gildir tilkynningarskylda fagstétta. Bent 
er á að tilkynningarskyldan sé einna víðust í Svíþjóð þar sem ekki er gerður greinarmunur 
á skyldu almennings og annarra og hérlendis er hún almenn og víðtæk. Af nokkrum 
orðalagsmun hvað varðar tilkynningarskylduna milli landanna er þó ekki dregin sú 
ályktun að það hafi áhrif á hversu víðtækar hemildir/skyldur til íhlutunar eru. 

Hafa ber í huga þegar þessi niðurstaða er gaumgæfð að athugun starfshópsins tekur að 
mestu leyti til laga og opinberra leiðbeininga, en ekki til þess hvernig framkvæmdin er í 
raun. Þó hafa norskar og sænskar úttektir á framkvæmd verið athugaðar talsvert við 
undirbúning álitsgerðarinnar og enskar/velskar að einhverju marki. Eins og alkunna er, er 
staðfest þekking á framkvæmd íslenskra barnaverndarlaga lítil enda rannsóknir mjög af 
skornum skammti. Framkvæmd barnaverndarlaga er háð ýmsum öðrum þáttum en 
sjálfum lögunum, eins og bent er á hér að framan. Má þar nefna almennt gildismat, þróun 
og styrk ýmissa stoðúrræða félagsþjónustu og heilsugæslu, faglega umræðu um 
barnavernd, menntun og þjálfun starfsfólks, réttarvitund og leiðbeiningar yfirvalda.  

Samstaða er í starfshópnum um að sú leið að staða barns og foreldra eða foreldris eða 
barns marki skilgreininguna á hugtakinu barnaverndarmál, sé nothæf og raunhæf. Ljóst er 
að sú leið kallar á talsvert samþætta skilgreiningu þar sem aðstæður, hegðun, líðan, staða 
og atburðir fléttast saman. Aðrar leiðir voru einnig ræddar, svo sem að taka mið af 
úrræðum við skilgreininguna.  

Vandi er fólginn í því meðal annars að skilgreining á hugtakinu barnaverndarmál og 
mat á aðstæðum fólks er afstætt og margir þættir hafa því áhrif. Þetta gefur þó líka ýmsa 
möguleika. Bent er á að áríðandi sé að taka merki um heilbrigði, verndandi þætti og 
styrkleika barns og í umhverfi barnsins mun skýrar inn í skilgreiningar og mat en nú er 
gert. Mat leiðir af skilgreiningu, þótt annað hafi þar áhrif og á að einskorðast við stöðu 
barns og foreldra og afleiðingar fyrir þau. Ríkar vísbendingar komu fram um að í öðrum 
löndum hafi hefðir í stjórnsýslu, faglegt svigrúm í starfi og tíðar skipulagsbreytingar áhrif 
á skilgreiningar, mat og ákvarðanatöku, til dæmis viðbrögð við móttöku tilkynninga og 
mat einstakra mála, og líklegt er að svo sé einnig hérlendis. Þessa þekkingu og reynslu 
þarf að viðurkenna og vinna frekar úr. 

Skiptar skoðanir eru innan starfshópsins um nokkur atriði er varða notkun 
stuðningsúrræða og túlkun á barnaverndarlögum og félagsþjónustulögum er varða 
heimildir til að beita úrræðum, eins og kemur fram í ályktunum í köflum um þau hér að 
framan.  

Eftir því sem næst verður komist hafa þessi mál verið í brennidepli í öllum löndunum á 
undanförnum árum og breytingar verið gerðar bæði á lögum og  hvað snertir þróun 
aðferða í framkvæmd og sums staðar er lögð rík áhersla á gæðatryggingu og rannsóknir. 
Augljóst er að hinar Norðurlandaþjóðirnar og England og Wales hafa unnið meira að 
skilgreiningum og þróað þekkingu á mati mála en við og er það til fyrirmyndar, þó að 
vissulega sé þar bent á að framkvæmdin sé mörkuð af ýmsum vanda í þessum löndum. 
Starfshópurinn leggur til að gerð verði gangskör að því að athuga þetta viðfangsefni mun 
nánar. Frekari athugun á efninu mun trúlega draga fram athyglisverð atriði og mun án 
efna dýpka þekkingu og bæta framkvæmd hérlendis. 
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