
                                          

 
Familiepolitikken i de nordiske land og velferd for barn  

Konferanse om barns og families velfærd  

5. september 2014, Nauthóll, Reykjavík.  

 

Formål og beskrivelse: Konferansen er en del av programmet i tilknytning til det islandske 
formannskapet i Nordisk ministerråd i 2014. Hensikten er å belyse den historiske utviklingen 
på dette feltet, samt sammenligning mellom de nordiske land. De elementer som tar sikte på 
å øke velferden hos barn og familier blir diskutert, samt de viktigste utfordringene 
vedrørende  familieproblemer som myndighetene i de nordiske landene har møtt og prøvd å 
finne svar på. Forebygging og involvering av lokale grunnleggende tjenester til de som 
trenger vil bli diskutert. Oppmerksomhet vil bli gitt til FNs konvensjon om barnets rettigheter 
som feirer 25 år i 2014. Til slutt ser vi mot fremtiden og de viktigste punktene i utformingen 
av et forslag til en parlamentarisk resolusjon om familiepolitikk, samt en handlingsplan med 
fokus på barn i Island i 2013–-2014. 

Agenda 
08:45-09:00 Registrering 
09:00-09:15 Åpning  Gunnar M. Sandholt konferanseleder 

Musik fremført av unge kunstnere: Jóhann Örn Thorarensen, violin og 
Jóhanna Brynja Ruminy, violin 

09:15-09:30 Foredrag av sosial- og boligminister Eygló Harðardóttir 

Del I - Politikk og støtte til barn og barnefamilier 
09:30-10:15 Familiepolitikk og fattigdom blant barn i de nordiske landene: Tapio Salonen, 

profoessor i sosialt arbeid, Høgskolen i Malmö 

10:15-10:30 Kaffe 

En del av dialogen 
10:30-11:00 Barn og fattigdom i Island - Kjennetegn og forklaringer: 

Stefán Ólafsson, professor i sosiologi, Islands Universitet 
11:00-11:45 På leting etter en europeisk sosialpolitikk for å støtte barn og foreldre:  

Mona Sandbæk, professor i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus 
11:45-12:15 Paneldebatt:  Mona Sandbæk, Sigríður Jónsdóttir, spesialist 

Velferdsdepartementet, Stefán Olafsson og Tapio Salonen 

12:15-13:00 Lunsj 

  



                                          
Del II - Forebygging og familiens velferd 
 
13:00-13:20 Familierådgivning - En forebyggende intervensjon Sigrún Júlíusdóttir, 

familieterapeut og professor i sosialt arbeid, Islands Universitet  
13:20-13:55  Tjenester for barn med ADHD og relaterte lidelser: Status og trend  

Gyða Haraldsdóttir, direktør for Utviklings- og atferdssenter  
13:55-14:15 Primærhelsetjenesten: Kropp og sjel Ingibjörg Sveinsdóttir, psykolog Health 

Capital området 
14:15-14:45 Paneldebatt:  Gyða Haraldsdóttir, Hildigunnur Árnadóttir, sosionom fra  

Kommunenes sentralforbund, Ingibjörg Sveinsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir og 
Sveindís Anna Jóhannsdóttir, sosionom 

14:45-15:05 Kaffe 

Del III - Familiepolitikk i Island og FNs konvensjon om barnets rettigheter 
 
15:05-15:25 Familier, velferd og utfordringer: Familiepolitikk i historisk sett:   

Guðný Björk Eydal, professor i sosialt arbeid, Islands Universitet  
15:25-15:45 Hvorfor lytte til barn? Herdís Ágústa Kristjánsdóttir Linnet, Kristinn 

Jóhannsson og Sara Líf Sigsteinsdóttir, fra ungdomsråd Redd Barna Island, 
Barneombudet og UNICEF Island  

15:45-16:05 Betydningen av FNs konvensjon om barnets rettigheter:  
Petrína Ásgeirsdóttir, sosionom og selvstendig konsulent 

16:05-16:25 Et blik på fremtiden:   Guðrún Valdimarsdóttir, økonomist og leder av Task på 
politikk og handling når det gjelder barn og familier 

16:25-16:55 Paneldebatt:  Elísabet Gísladóttir, advokat Barneombudet, Guðný Björk Eydal, 
Guðrun Valdimarsdóttir, Ingibjörg Broddadóttir, spesialist 
Velferdsdepartementet, Kristinn Jóhannsson, María Rún Bjarnadóttir, advokat 
Interiørdepartementet, og Petrína Ásgeirsdóttir 

16:55-17:00 Oppsummering og konferanseslutt:  Gunnar M. Sandholt 

Konferansen er en del af aktiviteteter på  social-og helseområdet under Islands formandskab 
i Nordisk Ministerråd 2014.  

Konferansen er åben for alle med speciel henblik på fagpersoner som jobber i feltet, 
forskere, administratorer, politikere og andre tillitsvalgte. Konferansen er gratis og 
registrering skal ske på  http://registration.yourhost.is/forms/fpcw2014/skraning.php 

Konferansespråket er engelsk. 

Konferansen sendes direkte på internettet på ministeriets website www.vel.is  

 

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

