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Uppfært erindisbréf valnefndar um tilnefningar í umdæmisráð barnaverndar Reykjavíkur, drög.  
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E R I N D I S B R É F 

Valnefnd umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur 
 

Ábyrgðarmaður: 
Borgarstjóri. 
 
Inngangur: 
Hinn 1. janúar 2022 tóku gildi breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002, sbr. lög nr. 
107/2021. Ein meginbreyting laganna er sú að frá og með 1. janúar 2023 verður 
barnaverndarnefnd Reykjavíkur lögð niður. Þann dag taka barnaverndarþjónusta 
Reykjavíkur og umdæmisráð Barnaverndar Reykjavíkur við þar tilgreindum verkefnum 
barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Samkvæmt lögunum er umdæmisráð ný eining 
innan stjórnkerfis sveitarfélaga sem er ætlað að tryggja faglega meðferð 
barnaverndarmála hjá sveitarfélögum. Umdæmisráð skal því vera sjálfstætt í störfum 
sínum og skýrlega aðskilið frá barnaverndarþjónustu. Á fundi borgarráðs 10. febrúar 
2022 var samþykkt að stofna umdæmisráð Barnaverndar Reykjavíkur. Sveitarstjórn 
ber ábyrgð á að skipa í umdæmisráð barnaverndar til fimm ára í senn, sbr. 14. gr. 
barnaverndarlaga nr. 80/2002.  
 
Skipan valnefndar: 
Reykjavíkurborg skipar þriggja manna valnefnd til að gera tillögu til borgarráðs um 
skipun umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur, sbr. 14. gr. barnaverndarlaga nr. 
80/2002. 
 
Hlutverk og markmið: 
Hlutverk valnefndar er að gera tillögu til borgarráðs um skipan umdæmisráðs 
Barnaverndar Reykjavíkur samkvæmt 14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.  
 
Umdæmisráð skal skipað þremur ráðsmönnum, lögmanni sem er formaður ásamt 
félagsráðgjafa og sálfræðingi, sbr. 2. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 
Ráðsmenn skulu hafa í það minnsta þriggja ára starfsreynslu í barnavernd og næga 
færni og þekkingu til setu í ráðinu. Ráðsmenn þurfa ekki að eiga lögheimili í umdæmi 
viðkomandi umdæmisráðs og getur sami einstaklingur setið í fleiri en einu 
umdæmisráði. Ekki er heimilt að skipa ráðsmann sem starfar við barnaverndarþjónustu 
Reykjavíkur. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.  
 
Valnefnd skal við tillögugerðina hafa til hliðsjónar lista mennta- og 
barnamálaráðuneytisins yfir einstaklinga sem uppfylla almenn hæfisskilyrði til að taka 
sæti í umdæmisráðum barnaverndar, sbr. 5. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga nr. 
80/2002. 
 
Valnefnd skal að öðru leyti viðhafa faglegt mat við gerð að tillögu til borgarráðs um 
skipan umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur og gæta að því við tillögugerðina að 
einstaklingar hafi fullnægjandi og umfangsmikla þekkingu sem nýtist til að geta gegnt 
starfi ráðsmanns. 
 
Skipunartími umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur er fimm ár, þ.e. frá 1. janúar 
2023 til 31. desember 2027, sbr. 1. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 



  
Umdæmisráð Barnaverndar Reykjavíkur heldur umboði og hlutverki sínu þar nýtt ráð 
hefur verið skipað. 
 
Nýskipun og mat á hæfi: 
Ef ráðsmaður óskar lausnar eða er vikið úr umdæmisráði Barnaverndar Reykjavíkur 
vegna framkomu hans eða skorts á hæfi til setu í því gerir valnefnd tillögu til borgarráðs 
um ráðsmann í hans stað til þess tíma sem eftir er af skipunartíma ráðsins, sbr. 3. mgr. 
14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 
 
Fundir valnefndar: 
Formaður valnefndar umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur boðar til funda og stýrir 
þeim. Valnefnd kemur saman eins og þurfa þykir. 
 
Valnefnd umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur skipa: 
Trausti Fannar Valsson lögfræðingur – formaður 
Ellý Þorsteinsdóttir félagsráðgjafi 
Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs 
 
Til ráðgjafar: 
Með starfshópnum starfar borgarritari og starfsmaður skrifstofu borgarstjóra og 
borgarritara. 
Nefndinni er heimilt að leita aðstoðar utanaðkomandi ráðgjafa við störf sín. 
 
Starfstímabil: 
Frá 24. nóvember 2022 til og með 31. desember 2027. 
Valnefnd heldur hlutverki sínu þar til ný nefnd hefur verið skipuð. 
 
Gildistaka: 
Erindisbréf þetta var upprunalega samþykkt á fundi borgarráðs 24. nóvember 2022 
en uppfærsla á erindisbréfi samþykkt á fundi borgarráðs þann 8. desember 2022. 
 

Reykjavík, 8. desember 2022 
 
 
 

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri 
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