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Barnvænt Ísland

• Stefna og aðgerðaáætlun um markvissa 

innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna.

• Í umsjón félagsmálaráðuneytisins og 

stýrihóps Stjórnarráðsins um málefni barna.

• Unnin í víðtæku samráði. 

• Sjónarmið barna.

• Þingsályktunartillaga lögð fyrir á næstunni.



Grundvallarforsendur Barnasáttmála SÞ



Mælaborð um velferð 
barna í Kópavogi

• Liður í innleiðingu Barnasáttmála SÞ, undir 

formerkjum Barnvænna sveitarfélaga.

• Upphaflega þróað af Kópavogsbæ, í samstarfi 

við félagsmálaráðuneytið og UNICEF á Íslandi.

• Kortlagning á velferð og réttindum barna.

• Byggir á tiltækum tölfræðigögnum.

• Alþjóðleg viðurkenning UNICEF - framúrskarandi

lausn og nýsköpun í nærumhverfi barna.
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Mælaborð um velferð 
barna á Íslandi

• Stýrihópur Stjórnarráðsins skipaður 20. október.

− Fulltrúar sjö ráðuneyta auk umboðsmanns barna, 
Hagstofu Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

• Vinna stendur yfir við að þróa mælaborð sem gefur 
heildstæða mynd af réttindum og velferð barna á Íslandi.

− Samanburður milli sveitarfélaga.

− Þróun yfir tíma.

− Heildarsýn fyrir allt landið.

• Gagnreynd nálgun við stefnumótun, mat á árangri og 
forgangsröðun stjórnvalda.



Nightingale

• Hugbúnaðarlausnin Nightingale hýsir mælaborð á 

landsvísu. 

− Lausn þróuð af Kópavogi.

− Þægilegt notendaviðmót. 

− Stendur öllum sveitarfélögum til boða án endurgjalds.

− Tenging mælinga við tiltekin úrræði, áherslur eða 

skilgreind markmið.

− Möguleiki fyrir sveitarfélög til að þróa einnig eigin 

mælaborð/vísitölur.













Næstu skref

• Útgáfa mælaborðs 2021. 

− Skalanleiki, réttmæti og gæði mælinga.

− Samráð.

− Viðkvæmir hópar.

− Tenging við barnaverndargagnagrunn.

− Þróunarvinna með 11 sveitarfélögum.

• Hugbúnaður og mælaborð aðgengilegt öllum 

sveitarfélögum 2021.




