
 
Vistheimili að Hamarskoti 

 
Þann 1. janúar 2010 gerði Barnaverndarstofa samning til reynslu í 12 mánuði við hjónin Sigurð 
Inga Sigurðsson og Gerði Hreiðarsdóttur um rekstur vistheimilis að Hamarskoti í Flóahreppi. 
Vistheimilið er rekið samkvæmt b-lið 1. mgr. 84. gr og er ætlað til vistunar unglinga á vegum 
barnaverndarnefnda sem lokið hafa meðferð á vegum Barnaverndarstofu og eiga ekki 
afturkvæmt á heimili sitt. Heimilið er ekki ætlað til vistunar í bráðatilvikum. 
Hjónin í Hamarskoti hafa um nokkurra ára skeið getið sér gott orð með sambærilegri þjónustu 
undir formerkjum fósturúrræðis. Frá og með 1. janúar 2010 er ekki heimilt að vista fósturbörn í 
Hamarskoti. Þó skulu þeir fóstursamningar sem í gildi eru við undirritun halda gildi sínu. Komi 
til áframhaldandi vistunar viðkomandi barna á samningstímabilinu skal fara með hana í samræmi 
við 84. grein og neðangreindar reglur um vistanir í Hamarskoti. 
 
Markhópur og markmið 
Vistheimilið Hamraskot er ætlað unglingum frá 16 ára aldri sem hafa lokið grunnskóla , hafa 
lokið meðferð á vegum Barnaverndarstofu og eiga ekki afturkvæmt á heimili sitt og 
barnaverndarnefnd þarf að ráðstafa skv. 25. gr. barnaverndarlaga. Lögð skal áhersla á að auka 
sjálfstæði þeirra unglinga sem búa í Hamarskoti og styðja þau í námi og/eða starfi. Jafnframt skal 
kappkosta að eiga náið og gott samstarf við foreldra og aðra aðstandendur og kveða skal nánar á 
um það í vistunarsamningum vegna einstakra unglinga. 
Hamarskot getur einnig tekið á móti þunguðum konum sem barnaverndarnefndir telja 
nauðsynlegt að fái aðhlynningu og meðferð á viðeigandi stofnun, sbr. 30. gr. barnaverndarlaga. 
Barnaverndarstofu og viðkomandi barnaverndarnefnd ber að meta þarfir viðkomandi konu í 
samráði við rekstraraðila áður en til vistunar hennar kemur. 
Rekstraraðilar í Hamarkoti skulu leggja sig fram við að mynda félags- og tilfinningatengsl við þá 
einstaklinga sem á heimilinu dvelja og skapa þeim eins gott atlæti og frekast er kostur. Þeir 
ábyrgjast að uppeldi og aðstæður þeirra sem dveljast á heimilinu séu í samræmi við kröfur 
Barnaverndarstofu á hverjum tíma. Eftir því sem við á skulu staðlar Barnaverndarstofu fyrir 
vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda gilda um Hamarskot, sem og reglur um 
beitingu þvingunar á meðferðarheimilum undir yfirstjórn stofunnar og reglur um samstarf 
meðferðarheimila og barnaverndarnefnda. Rekstraraðilum í Hamarskoti er ætlað að eiga góða 
samvinnu við barnaverndarnefndir og aðra lykilaðila. 
 
Fjöldi 
Á heimilinu mega dvelja allt að fjórir unglingar undir 18 ára aldri. Að auki er heimilt að 
einstaklingar á aldrinum 18-20 ára búi í sjálfstæðri búsetu í smáhýsum við heimilið sjálft. 
Heildarfjöldi má aldrei fara yfir sex og að hámarki mega fimm einstaklingar dvelja samtímis inni 
á heimilinu sjálfu (ekki í sjálfstæðri búsetu). Við sérstakar kringumstæður, svo sem ef útlit er 
fyrir að fækka muni á heimilinu innan þriggja mánaða, og að fengnu samþykki 
Barnaverndarstofu, er heimilt að sjö unglingar dveljist á heimilinu samtímis. 
Að auki er gert ráð fyrir að ein til tvær þungaðar konur geti dvalist á heimilinu, bæði heimilinu 
sjálfu og í sjálfstæðri búsetu, sbr. að framan. Heildarfjöldi rýma í Hamarskoti að þessum 
meðtöldum má aldrei fara yfir átta á hverjum tíma. 
  



 
Umsóknir og undantekning frá reglum um markhóp 
Barnaverndarnefndir sækja um vistun beint til rekstraraðila í Hamarskoti. Ef umsóknir eru ekki í 
samræmi við viðmið markhópsins - að barn hafi náð 16 ára aldri, hafi lokið meðferð á vegum 
Barnaverndarstofu og lokið grunnskóla, og eigi ekki afturkvæmt á heimili sitt – þarf 
barnaverndarnefnd að sækja um vistun til Barnaverndarstofu áður en til vistunar kemur. 
Óski nefndir eftir að nýta heimilið sem úrræði fyrir þungaða konu skv. 30. gr. barnaverndarlaga 
ber að sækja um slíkt til Barnaverndarstofu. Barnaverndarstofa kynnir rekstraraðila slíkar 
umsóknir og á samráð við rekstraraðila um það er lýtur að ákvörðunum um vistun en endanlegt 
ákvörðunarvald liggur hjá stofunni. Sé óskað framlengingar á vistun þungaðrar konu ber 
Barnaverndarstofu að taka afstöðu til slíkrar beiðni í ljósi árangurs af úrræðinu og í samráði við 
rekstraraðila og viðkomandi barnaverndarnefnd. Sama á við sé þess óskað að þunguð kona fari 
úr úrræðinu áður en vistunarsamningur rennur út. 
 
Vistunarsamningur og áætlun um meðferð máls 
Barnaverndarnefnd gerir vistunarsamning við Hamarskot, ungling eða þungaða konu, samþykki 
hún úrræðið, og foreldra unglings. Óheimilt er að taka einstaklinga inn á heimilið án þess að 
gerður sé vistunarsamningur þar sem m.a. er kveðið á um tímalengd vistunar. 
Barnaverndarnefndum ber að hafa í gildi áætlun um meðferð máls skv. 23. gr. barnaverndarlaga 
fyrir hvern skjólstæðing fyrir sig. Áður en til útskriftar kemur og vinna á málið áfram samkvæmt 
ákvæðum barnaverndarlaga skal liggja fyrir áætlun um þann stuðning sem veita á í málinu. 
 
Gjald 
Til viðbótar við rekstrarframlag Barnaverndarstofu greiða barnaverndarnefndir rekstraraðilum 
Hamarskots gjald sem svarar 11 meðlögum á mánuði eins og það er ákveðið af Tryggingastofnun 
ríkisins á hverjum tíma. Þar af skal eitt meðlag renna til unglingsins sjálfs sem framfærslueyrir til 
að greiða persónulegar þarfir, sem ekki telst eðlilegt að greiðist af rekstrarfé heimilisins, t.d. til 
greiðslu vasapeninga, ýmissa persónulegra útgjalda og vegna sérstakra áhugamála. 
Rekstraraðilar halda yfirlit yfir ráðstöfun framfærslueyris og skila því til barnaverndarnefndar 
við útskrift. 
Fyrirkomulag greiðslna og fjárhæð vegna vistunar þungaðrar konu skal metið af 
Barnaverndarstofu og viðkomandi barnaverndarnefnd í samráði við rekstraraðila áður en til 
vistunar kemur. 
 
Skólamál 
Hafi unglingar sem á heimilinu dveljast ekki lokið grunnskólaprófi skulu rekstraraðilar í 
samvinnu við barnaverndarnefnd sem vistar barnið sjá til þess að þeir fái kennslu í samræmi við 
ákvæði grunnskólalaga. Einnig skulu rekstraraðilar leggja áherslu á að aðstoða unglinga á 
heimilinu og þungaðar konur við að stunda nám við sitt hæfi á framhaldsskólastigi eða sækja 
vinnu. 
 
Eftirlit Barnaverndarstofu 
Barnaverndarstofa hefur eftirlit með starfsemi vistheimilisins með reglulegum heimsóknum í 
Hamarskot, eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Þá skulu rekstraraðilar veita stofunni skriflegar 
upplýsingar um starfsemina sem hún telur nauðsynlegar, m.a. er varðar nýtingu rýma, þegar 
stofan óskar eftir því. Rekstraraðilar skulu mánaðarlega skila Barnaverndarstofu yfirliti yfir þá 



einstaklinga sem dveljast að Hamarskoti, þar sem fram kemur fullt nafn, kennitala, upphafstími 
vistunar og á vegum hvaða barnaverndarnefndar viðkomandi er vistaður. 


