
Reglur Barnaverndarnefndar Borgarfjarðar og Dala um greiðslu lögmannskostnaðar í 

barnaverndarmálum 

1. gr. 
Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala veitir fjárstyrk til að greiða fyrir lögmannsaðstoð 

foreldra eða annarra forráðamanna barna eða ungmenna áður en barnaverndarmnefnd kveður 

upp úrskurð, sbr. 47. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002. Greiðslurnar koma frá því 

aðildarsveitarfélagi sem við á hverju sinni. 

Leggja skal fram umsókn um fjárstyrkinn. Þegar umsókn er metin, skal litið til fjárhags 

umsækjenda, enda leggi umsækjandi fram fullnægjandi upplýsingar um fjárhagsstöðu sína. 

Félagsmálastjóri Borgarbyggðar eða félagsmálastjóri  Hvalfjarðarsveitar afgreiða umsóknir 

eftir því sem við á.  

 

2. gr. 

Barnaverndarnefnd veitir jafnframt fjárstyrk til að greiða fyrir lögmannsaðstoð, þegar úrskurði 

nefndarinnar er skotið til kærunefndar barnaverndarmála. 

 

3. gr. 

Fjárstyrkur til greiðslu lögmannsaðstoðar er háður því að lögmaður hafi réttindi til 

málflutnings fyrir héraðsdómi eða hæstarétti, sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn. 

 

4. gr. 

Foreldrar eða aðrir forráðamenn barna eða ungmenna velja sér sjálfir lögmann. Lögmaðurinn 

geri í umsókn um fjárstyrk, f.h. síns skjólstæðings, grein fyrir vinnuframlagi lögmannsins 

vegna málsins í formi tímaskýrslu. Tímagjald skal taka mið af gjaldi fyrir dómstólum.. 

 

Ef Barnaverndarnefnd skipar barni talsmann sbr. 3. mgr. 46. gr. l. nr. 80/2002, gilda sömu 

reglur. 

 

5. gr. 

Hámarksfjárhæð sem greidd er fyrir lögmannsaðstoð, þegar mál er fyrir Barnaverndarnefnd 

Borgarfjarðar og Dala nemur að hámarki einni grunnfjárhæð skv. reglum um fjárhagsaðstoð í 

Borgarbyggð ( nú kr. 135.498 ). Til viðbótar getur komið kostnaður vegna málskots til 

kærunefndar barnaverndarmála, allt að hálf grunnfjárhæð skv. sömu reglum.  

 

Barnaverndarnefnd er heimilt að veita hærri fjárstyrk en að framan greinir ef vinna við málið 

reynist sérstaklega umfangsmikil. Slíkur viðbótarstyrkur getur að hámarki numið hálfri 

grunnfjárhæð.  Skal viðkomandi lögmaður sækja um slíkan viðbótarstyrk í upphafi vinnu, eða 

þegar þörf á viðbótarstyrk er fyrirsjáanleg.  

 

6. gr. 

Unnt er að kæra ákvörðun um upphæð styrkjar til kærunefndar barnaverndarmála, sbr. 6. gr. 

barnavernarlaga nr. 80/2002. 

7. gr. 
Sé mál barns eða ungmennis til meðferðar fyrir barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala, 

skulu foreldrum eða forráðamönnum þeirra kynnt efni þessarra reglna. 

Þannig samþykkt á fundi Barnaverndarnefndar Borgarfjarðar og Dala, 13. desember 

2012. 



 

 


