
                                          

 
Fjölskyldustefnur á Norðurlöndunum og velferð barna 

Ráðstefna um velferð barna og fjölskyldna  

5. september 2014, Nauthóll, Reykjavík.  

 
Markmið og lýsing: Ráðstefnan er hluti af dagskrá vegna formennsku Íslands í Norrænu 
ráðherranefndinni 2014 og er markmið hennar að varpa ljósi á sögulega þróun í 
málaflokknum og samanburður við Norðurlönd. Farið er yfir þætti sem miða að því að auka 
velferð barna og barnafjölskyldna og helstu viðfangsefni í málefnum fjölskyldunnar sem 
stjórnvöld á Norðurlöndunum hafa staðið frammi fyrir og viðbrögð við þeim. Fjallað verður 
um forvarnir og aðkomu grunnþjónustu sveitarfélaga að velferð fjölskyldna. Gefinn verður 
gaumur að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem er 25 ára um þessar 
mundir. Að lokum er horft til framtíðar út frá tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu og 
aðgerðaáætlun með áherslu á börn á Íslandi, en vinna við mótun hennar hófst um mitt árið 
2013 og er nú langt komin.  

Dagskrá 

08:45-09:00  Skráning 
09:00–09:15 Opnun  Gunnar M. Sandholt, ráðstefnustjóri 

Tónlistaratriði flutt af ungum listamönnum: Jóhann Örn Thorarensen, fiðla 
og Jóhanna Brynja Ruminy, fiðla 

09:15–09:30 Ávarp félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir 

Hluti I – Stefnur og stuðningur við börn og barnafjölskyldur 
09:30–10:15 Fjölskyldustefnur og fátækt meðal barna á Norðurlöndunum: Tapio 

Salonen, prófessor í félagsráðgjöf Háskólanum í Malmö 

10:15–10:30 Kaffi  

Hluti I framhald 
10:30–11:00 Börn og fátækt á Íslandi: Einkenni og skýringar Stefán Ólafsson, prófessor í 

félagsfræði Háskóla Íslands 
11:00–11:45 Í leit að Evrópustefnu sem styður við börn og foreldra:  

Mona Sandbæk, prófessor í félagsráðgjöf Háskólanum í Osló og Akershus 
11:45–12:15 Pallborðsumræður:  Mona Sandbæk, Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur 

velferðarráðuneyti, Stefán Ólafsson og Tapio Salonen 

12:15–13:00 Matarhlé 

  



                                          
Hluti II – Forvarnir og fjölskylduvelferð 

13:00–13:20 Forvarnargildi fjölskylduráðgjafar:  Sigrún Júlíusdóttir, fjölskylduráðgjafi og 
prófessor í félagsráðgjöf Háskóla Íslands 

13:20–13:55 Þjónusta við börn með ADHD og tengdar raskanir: Staða og stefna  
Gyða Haraldsdóttir, forstöðumaður Þroska- og hegðunarstöðvar 

13:55–14:15 Heilsugæsla: Líkami og sál Ingibjörg Sveinsdóttir, sálfræðingur Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins 

14:15–14:45 Pallborðsumræður:  Gyða Haraldsdóttir, Hildigunnur Árnadóttir, 
félagsráðgjafi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Ingibjörg Sveinsdóttir, 
Sigrún Júlíusdóttir og Sveindís Anna Jóhannsdóttir, félagsráðgjafi 
Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar og Félagsráðgjafanum ehf. 

14:45–15:05 Kaffi 

Hluti III – Fjölskyldustefna á Íslandi og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins 

15:05–15:25 Fjölskyldur, velferð og vandi - fjölskyldustefna í sögulegu ljósi:   
Guðný Björk Eydal, prófessor í félagsráðgjöf Háskóla Íslands 

15:25–15:45 Hvers vegna að hlusta á börn? Herdís Ágústa Kristjánsdóttir Linnet og Sara 
Líf Sigsteinsdóttir frá ungmennaráðum Barnaheilla og UNICEF á Íslandi og 
Kristinn Jóhannsson, ráðgjafahópi Umboðsmanns barna 

15:45–16:05 Mikilvægi samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins:  
Petrína Ásgeirsdóttir, félagsráðgjafi og sjálfstætt starfandi sérfræðingur 

16:05–16:25 Horft til framtíðar:  Guðrún Valdimarsdóttir, hagfræðingur og formaður 
verkefnisstjórnar um mótun stefnu og aðgerðaáætlunar í málefnum barna 
og barnafjölskyldna 

16:25–16:55 Pallborðsumræður: Elísabet Gísladóttir, lögfræðingur Umboðsmanni 
barna, Guðný Björk Eydal, Guðrún Valdimarsdóttir, Ingibjörg Broddadóttir, 
sérfræðingur velferðarráðuneyti, Kristinn Jóhannsson, María Rún 
Bjarnadóttir, lögfræðingur innanríkisráðuneyti, og Petrína Ásgeirsdóttir 

16:55–17:00 Samantekt og ráðstefnuslit:  Gunnar M. Sandholt 
 

Ráðstefnan er hluti af viðburðaröð velferðarráðuneytisins á sviði félags- og heilbrigðismála 
vegna formennsku Íslands í norrænu ráðherranefndinni árið 2014 

Ráðstefnan er öllum opin og gjaldfrjáls. Sérstaklega er þó vænst þátttöku fagfólks í  
málaflokknum, fræðimanna, stjórnenda og annarra sem starfa að stefnumótun í  
velferðarþjónustu.  Fjöldi á ráðstefnunni er takmarkaður og skráning fer fram 
á http://registration.yourhost.is/forms/fpcw2014/skraning.php 

Ráðstefnan fer fram á ensku.   
Ath. að það verður bein útsending frá ráðstefnunni á vef ráðuneytisins, www.vel.is  

http://registration.yourhost.is/forms/fpcw2014/skraning.php
http://www.vel.is/

