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Umsögn: Reglur um framlag vegna barna hjá dagforeldrum 

Neðangreind umsögn er unnin með vísan í tölvupóst fjármálastjóra Leikskólasviðs 
Reykjavíkurborgar til undirritaðs þar sem spurt er um skoðun Innri endurskoðunar á nýjum 
reglum um framlag vegna barna hjá dagforeldrum (hér eftir kallaðar „Reglurnar“). Reglurnar eru 
settar á grundvelli reglugerðar um daggæslu barna í heimahúsum ,nr. 907 frá 5. október 2005, 
útgefin af félagsmálaráðuneytinu. Reglugerðin er í þrettán köflum og tekur til gæslu barna fram 
að grunnskólaaldri í heimahúsum, sem rekin er í atvinnuskyni.  

 

Starfsemi dagforeldra er valkostur sem foreldrar í Reykjavík geta nýtt sér fyrir börn sín fram að 
grunnskólaaldri. Starfsemin er leyfisskyld1 og hvílir sú ábyrgð á sveitarfélögum að hafa umsjón 
og eftirlit með starfsemi dagforeldra eins og fram kemur í 4. grein: “Sveitarfélög bera ábyrgð á 
því að höfð sé umsjón og eftirlit með starfsemi dagforeldra“. 

Leyfisveiting er háð ströngum skilyrðum og í byrjun er leyfið veitt til eins árs til reynslu, en eftir 
það til allt að fjögurra ára, eins og fram kemur í 11. grein reglugerðarinnar. Í 13. grein eru talin 
þau skilyrði sem sett eru fyrir leyfisveitingu til dagforeldra. Ábyrgð sveitarfélags nær m.a. til að 
sjá til þess að umsækjendur hafi aðgang að námskeiðum er veita hnitmiðaða og vel uppbyggjandi 
fræðslu einkum um uppeldi og umönnun barna þarfir þeirra og þroska og hvernig koma megi til 
móts við þær þarfir, eins og kemur fram í 21. grein reglugerðarinnar. Sveitarfélögum er heimilt, 
samkvæmt 42. grein reglugerðarinnar, að niðurgreiða kostnað við daggæslu dagforeldra, en þar 
segir:“ Heimilt er sveitarstjórn að greiða niður kostnað við daggæslu í heimahúsum. Skal þá 
sveitarstjórn setja reglur þar um“. Af þessu að dæma hafa sveitarfélög sjálfsstjórnarvald varðandi 
reglusetninguna innan tilskilins lagaramma. 

Til uppfyllingar þessu skilyrði samþykkti leikskólaráð einróma reglur, á fundi 19. maí 2010, um 
„framlag vegna barna hjá dagforeldrum“. Í Reglunum er 11. grein svohljóðandi: “Leikskólasvið 
áskilur sér rétt til að kanna hvort farið er að reglum þessum, t.d. með skoðun dvalarsamninga, 
heimsóknum til dagforeldra og með annarri upplýsingjagjöf frá dagforeldrum“.  

Leikskólasviði ber að sannreyna tilvist samþykktra samninga milli aðila, sem er grundvöllur fyrir 
útreikningi á greiðslum borgarsjóðs til dagforeldra, og þau gögn önnur sem þurfa þykir til 
samanburðar og fullvissuúttekta. Ákvæði Reglnanna verður því að orða skýrt og með 
afdráttarlausum hætti þannig að ekki misskiljist hvað átt sé við. Að mati Innri endurskoðunar 
uppfyllir orðalag Reglnanna og þ.m.t. 11. greinar þessi skilyrði.  

                                                           
1 7.grein reglugerðar nr. 907/2005 



 

Við vinnslu umsagnar þessarar kom fram að Leikskólasvið hefur ekki sett sér skriflegar nánari 
verklagsreglur um það hvernig sviðið framfylgir þessu eftirliti. Að uppfylltri setningu slíkra 
verklagsreglna er það mat Innri endurskoðunar að Leikskólasvið sé vel í stakk búið til að 
framfylgja eftirlitshlutverki sínu og að með skilyrðum Reglnanna,  þ.m.t. 11. greinar, er leitast við 
að tryggja virkni innra eftirlits og að meðferð fjármuna borgarinnar sé í samræmi við lög og 
reglur, til samræmis við kröfur sem gerðar eru til eftirlits- og fullvissuaðferða hjá stofnunum 
Reykjavíkurborgar.  

Að endingu vakin athygli á að á “staðfestingarblaði til þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar“ er 
ekki gert ráð fyrir að foreldrar staðfesti yfirlitið með undirskrift sinni, líkt og kveðið er á um í 35. 
grein reglugerðar nr. 907/2005. 

      

 

Virðingarfyllst, 
 
 
 
 
Hallur Símonarson, 
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 


