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Tillaga velferðarráðs um styrkingu starfsemi barnaverndar í Reykjavík: 
 

Velferðarráð samþykkir að styrkja starfsemi barnaverndar í Reykjavík með því að 
breyta skipuriti velferðarsviðs og setja á laggirnar tvær fagskrifstofur á Barnavernd 
Reykjavíkur. Annarsvegar á sviði stjórnsýslu og lögfræði og hinsvegar ráðgjafar. 
Jafnframt verði stöðugildum fjölgað tímabundið, til þriggja ára,   til að innleiða 
gæðastjórnun og árangursmat,   auka fræðsluhlutverk barnaverndar og flýta fyrir 
notkun rafrænna lausna í daglegri umsýslu. Áætlaður kostnaður vegna fjölgunar 
stöðugilda og vegna   innleiðingar breytinga og   fjölda umbótaverkefna hjá 
Barnavernd Reykjavíkur nemur 90 mkr. á árinu 2019.  

 
 
Greinargerð: 
Velferðarráð samþykkti haustið 2017 að ráðist yrði í úttekt á skipulagi 
barnaverndarstarfs hjá Reykjavíkurborg á árinu 2018. Í febrúar var samið við RR 
ráðgjöf og Capacent um framkvæmd úttektarinnar að undangenginni auglýsingu og 
verðkönnun. Tilgangur úttektarinnar var að greina skipulag og verklag hjá Barnavernd 
Reykjavíkur og samspil á milli Barnaverndar og þjónustumiðstöðva í málefnum barna 
og fjölskyldna þeirra. Markmiðið var að nýta ábendingar úr úttektinni til að tryggja 
skilvirka og árangursríka þjónustukeðju og bæta starfsumhverfi starfsmanna hjá 
Barnavernd Reykjavíkur. Enn fremur að nýta efnivið úr úttektinni til að undirbúa gerð 
framkvæmdaáætlunar Reykjavíkurborgar á sviði barnaverndar til fjögurra ára. 
Gagnasöfnun fór meðal annars fram í gegnum djúpviðtöl, vinnustofur og netkönnun. 
Þeir sem tóku þátt voru starfsmenn barnaverndar og þjónustumiðstöðva auk helstu 
samstarfsaðila. 

Skýrsluhöfundar benda á að öflugt og faglegt starf sé unnið hjá Barnavernd Reykjavíkur 
og að slíkt megi sjá í undirbúningi mála sem koma fyrir barnaverndarnefnd og 
dómstóla. Veruleg tækifæri séu þó til staðar til þess að auka skilvirkni í starfsemi 
barnaverndar og í samstarfi barnaverndar við þjónustumiðstöðvar og aðra aðila innan 
borgarkerfisins sem koma að barnavernd. Of mikil starfsmannavelta hafi leitt til þess 
að erfitt sé að byggja upp nauðsynlega reynslu og þekkingu innan starfseminnar og að 
óskilvirkir ferlar geti valdið óþarfa álagi á starfsfólk. Loks er bent á að húsnæði 
barnaverndar hæfi illa starfseminni, hvort heldur sem litið er til starfsumhverfis 
starfsmanna eða móttöku gesta. Varðandi barnavernd á Íslandi þá telja skýrsluhöfundar 
að undanfarin ár hafi barnaverndarstarf á Íslandi liðið fyrir óskýra verkaskiptingu og 
tortryggni í samskiptum milli ríkis og sveitarfélaga. Fyrir kemur að þjónusta/úrræði 
falli milli mismunandi þjónustukerfa og laga. Vísað er til skilgreininga á vanda barna 
út frá lögum um málefni fatlaðra, heilbrigðisþjónustu eða barnaverndar. Framboð af 
viðeigandi úrræðum er ekki nægjanlegt og biðtími eftir þeim er of langur. Sérstaklega 
var vísað til aðgengis að annars stigs þjónustu og bráðaþjónustu sem einnig er rekin á 
vegum ríkisins. Loks er bent á mikilvægi þess að efla grunnþjónustu við börn hjá 
Reykjavíkurborg og tryggja jafnt aðgengi að úrræðum, óháð því hvar börn og unglingar 
búa í borginni. Skýrsluhöfundar segja jafnframt að niðurstöður úr viðtölum gefi 
vísbendingar um að skipulag skólastarfs valdi tilteknum hópi nemenda í auknum mæli 



vanlíðan. Þær vísbendingar þurfi að taka alvarlega og vinna með orsök frekar en 
afleiðingar. 

Í skýrslunni er að finna fjölmargar ábendingar til úrbóta og enn fremur eru lagðar til 
ákveðnar skipulagsbreytingar, þ.e. stofnun sérstakra fagskrifstofa á sviði stjórnsýslu-   
og lögfræði annars vegar og ráðgjafar hins vegar. Bent er á að skipulag Barnaverndar 
Reykjavíkur hafi verið óbreytt frá stofnun skrifstofunnar árið 2004 þrátt fyrir mikla 
fjölgun mála og starfsmanna, auknar kröfur um málsmeðferð og ákall um bætt 
starfsumhverfi.  
 
Áætlaður kostnaður vegna fjölgunar stöðugilda er 60 mkr. á ári. Áætlaður kostnaður 
vegna innleiðingar breytinga auk fjölda umbótaverkefna sem verða unnin hjá 
Barnavernd Reykjavíkur á árinu 2019 nemur um 30 mkr.  
 
 

 
 

Fylgiskjal:  
Úttekt Capacent og RR Ráðgjafar á skipulagi barnaverndarstarfs í Reykjavík.  
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