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Efni: Umsögn - frumvarp til laga um útlendinga - 728. mál.
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um útlendinga, 728. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 22. apríl sl., þar sem stofunni er gefið tækifæri 
á að gefa allsherjar- og menntamálanefnd umsögn um frumvarp til laga um útlendinga, 728. mál. Þakkar 
Barnaverndarstofa fyrir að fá að koma að sínum sjónarmiðum varðandi frumvarpið á þessu stigi málsins.

Helstu ábendingar og athugasemdir Barnaverndarstofu eru eftirfarandi:

1. Nauðsynlegt er að kveðið sé á um að haft sé samráð við barnaverndaryfirvöld við mat á því hvað sé 
viðkomandi barni fyrir bestu í öllum þeim ákvæðum sem kveða um að slíkt mat fari fram. Sjá nánar í kafla I hér 
að neðan.

2. Mikilvægt er að afmarka með skýrari hætti í frumvarpinu við hvaða aðila í barnaverndarkerfinu ber að 
hafa samráð við þegar taka á ákvarðanir er varða börn. Sjá nánar í kafla I hér að neðan.

3. Mat á því, hvað sé barni fyrir bestu, þyrfti að fara fram hjá miðlægri stofnun, líkt og Barnaverndarstofu, 
sem hefur tök á því að afla þeirrar þekkingar sem nauðsynleg er. Sjá nánar í kafla I hér að neðan.

4. Óljóst í frumvarpinu hvort vinna á mál barnsins á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga eða hvort um 
sérstaka málsmeðferð er að ræða samkvæmt lögum um útlendinga. Sjá nánar í kafla II hér að neðan.

5. Heppilegra er að Útlendingastofnun, eða annað stjórnvald sem hefur starfsmann með sérþekkingu á 
þessum málum, skipi barni slíkan hagsmunagæslumann en að slíkt sé gert af barnaverndarnefnd, Sjá nánar í 
kafla III hér að neðan.

Nánari upplýsingar og útskýringar varðandi einstaka athugasemdir og ábendingar:

I.
Í ýmsum ákvæðum frumvarpsins þar sem fjallað er um málefni barna er kveðið á um að tekin skuli ákvörðun á 
grundvelli hagsmuna barnsins og því sem barninu sé fyrir bestu. Má þar t.a.m. nefna 5. mgr. 37. gr. frumvarpsins 
um flóttamannahugtakið þar sem kemur m.a. fram að við mat á því hvort barn telst vera flóttamaður skuli hafa 
það að leiðarljósi það sem barninu sé fyrir bestu. Þá segir að við framkvæmda þessa ákvæðis beri 
Útlendingastofnun að eiga samráð við barnaverndaryfirvöld. Í 71. gr. frumvarpsins um dvalarleyfi fyrir börn er 
einnig fjallað um hagsmuni barnsins til grundvallar ákvörðun um dvalarleyfi. Ennfremur er kveðið á 
framangreint í 3. mgr. 102. gr. frumvarpsins um vernd gegn frávísun og brottvísun og takmarkanir við ákvörðun 
um brottvísun og í 3. mgr. 103. gr. frumvarpsins um hvenær ákvörðun getur komið til framkvæmda. Það er hins 
vegar ekki kveðið á um að haft sé samráð við barnaverndaryfirvöld við mat á því hvað sé viðkomandi barni fyrir 
bestu í öllum þeim ákvæðum sem kveða um að slíkt mat fari fram. Í framangreindum ákvæðum kemur ekki fram 
með beinum hætti hvaða aðilar koma að því að meta hvað sé barninu fyrir bestu að undanskyldu því sem segir í 
5. mgr. 37. gr. um að haft sé samráð við barnaverndaryfirvöld.

Hér verður að hafa í huga að hugtakið barnaverndaryfirvöld er skýrt í 2. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr.
80/2002. Þar segir að með barnaverndaryfirvöldum sé átt við velferðarráðuneytið, Barnaverndarstofu, 
úrskurðarnefnd velferðarmála og barnaverndarnefndir. Það er því mat stofunnar að mikilvægt sé að afmarka með 
skýrari hætti hvern þessara aðila beri að hafa samráð við þegar taka á ákvarðanir er varða börn. Að mati 
stofunnar er eðlilegt að haft sé samráð við þá barnaverndarnefnd sem unnið hefur að máli barnsins. Þá er það mat 
stofunnar að mikilvægt sé að gæta samræmis varðandi þær ákvarðanir sem lögin fjalla um. Þannig að ávallt sé 
haft samráð við barnaverndaryfirvöld þegar verið er að taka íþyngjandi ákvarðanir varðandi barn. Ennfremur er 
það mat Barnaverndarstofu að skýra þurfi nánar í ákvæðum laganna með hvaða hætti umrætt samráð skuli haft.



Leggur stofan til að fjallað verði sérstaklega um hvernig því skuli háttað auk þess að kveða á um hvaða vægi 
athugasemdir og tillögur barnaverndaryfirvalda hafa við töku endanlegrar ákvörðunar í fyrirliggjandi máli.

Hvað framangreint varðar er það mat Barnaverndarstofu að til þessa að geta og hafa forsendur til þess að meta 
hvað sé best fyrir barn í slíkum aðstæðum verði að vera einhver lágmarksþekking til staðar um málaflokkinn. 
Telur stofan mikilvægt að búa þannig um hnútana að sérfræðiþekking geti safnast saman á einum stað. Í þessum 
málaflokki er um að ræða um sérstakar reglur sem byggja á alþjóðlegum samningum og skuldbindingum. Telur 
stofan því mikilvægt að sá aðili sem framkvæmir mat um það sem þjóni hagsmunum barns best, í þeim tilvikum 
sem framangreind ákvæði frumvarpsins fjalla um, verði að hafa hlotið sérstaka þjálfun, aflað sér þekkingar og 
helst reynslu í málum sem þessum. Hér verður að hafa hugfast að starfslið barnaverndarnefnda hefur 
sérþekkingu á þeim málefnum barna sem fjallað er um í barnaverndarlögum. Slík þekking felur ekki sér 
sérfræðiþekkingu á málefnum veglausra barna, umsækjenda um alþjóðlega vernd eða annað það sem fjallað er 
um í frumvarpinu og byggir mikið til á alþjóðlegu regluverki. Með hliðsjón af aðstæðum hér á landi er ekki um 
að ræða mörg mál á ári sem reynt hefur á þessa þætti. Slíkt gerir það m.a. að verkum að enn erfiðara er að mynda 
sérfræðiþekkingu og reynslu á þessu sviði. Eðli málsins samkvæmt þá reynir einnig mikið á samskipti við erlend 
stjórnvöld í málum sem þessum. Má þar nefna þegar barn er hér á landi án forsjáraðila og afla þarf upplýsinga 
um fjölskyldu þess auk annarra upplýsinga frá barnaverndaryfirvöld í öðrum löndum. Með hliðsjón af því sem að 
framan er rakið er það mat Barnaverndarstofu að best færi á því að mat á því hvað sé barni fyrir bestu í 
framangreindum málum fari fram hjá miðlægri stofnun, líkt og Barnaverndarstofu, sem hefur tök á því að afla 
þeirrar þekkingar sem nauðsynleg er. Þannig væri unnt að byggja upp þekkingu með sérstakri þjálfun og reynslu 
sem mikilvægt er að sé til staðar og nauðsynleg svo framangreint mat á hagsmunum barnsins sé byggt á réttum 
forsendum í málum sem t.a.m. varða alþjóðlega vernd, dvalarleyfi og hugsanlega brottvísun.

II.
Er það mat Barnaverndarstofu að í þeim tilvikum þegar frumvarpið leggur ákveðnar skyldur á 
barnaverndarnefndir sé mikilvægt að hlutverk barnaverndarnefnda séu útfærð með skýrari hætti í lögunum sjálfu. 
Meðal annars þarf að kveða á um það með skýrum hætti hvort um sé að ræða hlutverk barnaverndarnefndar eða 
annarra stjórnvalda ásamt því að það komi skýrt fram í lögunum sjálfum hvort um sé að ræða hlutverk 
barnaverndarnefndar í því umdæmi sem barn er statt eða annars stjórnvalds og þá hvaða stjórnvalds.

Í þessum efnum er stofan að horfa til ákvæða líkt og 3. mgr. og 10. mgr. 33. gr. frumvarpsins um réttindi 
umsækjanda um alþjóðlega vernd til aðgangs að skyldunámi grunnskóla. Þá er að mati stofunnar óljóst í 
frumvarpinu hvort vinna á mál barnsins á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga eða hvort um sérstaka 
málsmeðferð er að ræða samkvæmt lögum um útlendinga. Sé það raunin að vinna eigi mál barnsins á grundvelli 
laga um útlendinga þá þarf að kveða nánar á um málsmeðferð í málunum auk þeirra heimilda sem 
barnaverndarnefnd hefur við vinnslu málsins, s.s. til þess að afla sér upplýsinga um barn eða ábyrgðaraðila, 
t.a.m. við mat á því hvort viðkomandi sé hæfur til þess að verða forsjáraðili barnsins.

III.
Veltir Barnaverndarstofa því fyrir sér varðandi ákvæði 31. gr. frumvarpsins um skipan hagsmunagæslumanns 
barns hvort barnaverndarnefnd sé heppilegasti aðilinn til þess að skipa barni hagsmunagæslumann á þessu stigi 
máls. Af frumvarpinu er ekki ljóst hvort á þessu stigi sé mál barnsins orðið barnaverndarmál. Ef til vill er 
heppilegra að Útlendingastofnun eða annað stjórnvald sem hefur starfsmann með sérþekkingu á þessum málum 
skipi barni slíkan hagsmunagæslumann, sbr. athugasemdir í lið I. Auk þess sem liggja þarf fyrir hvort 
viðkomandi hagsmunagæslumaður hafi heimildir til þess að sinna starfi sínu á grundvelli barnaverndarlaga eða á 
grundvelli laga um málefni útlendinga, sbr. umfjöllun í lið II.

IV.
Barnaverndarstofa veitir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar 
sem þörf er á og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði óskað eftir því.

Virðingarfyllst, 
f.h. Barnaverndarstofu
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