
Nd. 638. Breytingartillögur
við frv. til laga um barnavernd.

Frá menntamálanefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Barnaverndarnefnd skal vera í öllum kaupstöðum landsins. Utan 
kaupstaða vinna skólanefndir störf barnaverndarnefnda og hafa að því levti 
réttindi þeirra og skyldur.

2. 2. og 3. gr. verði ein (2.) gr., svo hljóðandi (enda breytist greinatala og til- 
vitnanir eftir þ v í):

Bæjarstjórn kýs barnaverndarnefnd með hlutfallskosningum, i 
Revkjavik 7 og í öðrum kaupstöðum 5 menn. Um kjörgengi i nefndirnar 
fer með sama liætti sem um kjörgengi i bæjarstjórn. Að jafnaði skulu vera 
2—3 konur i liverri nefnd. Ennfrem ur skal kjósa með sania hætti varamenn 
í nefndina, 3 i Reykjavík og 2 í öðrum kaupstöðum. Starfsmönnum ríkis og 
kaupstaða er skylt að veita barnaverndarnefnd þá aðstoð, sem hún óskar, 
og eftir því sem við verður komið. '

3. 4. gr. (sem verður 3. gr.) skal orða svo:
Kjörtími barnaverndarnefnda er hinn sami sem bæjarstjórna. Fyrsta 

kosning gildir þó aðeins þar til bæjarstjórnarkosningar fara næsl fram .
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Það er borgaraskylda að taka kosningu í barnaverndarnefnd. Þó geta 
þeir skorazt undan kosningu, er átt hafa sæti í nefndinni allt síðasta kjör- 
tímabilið.

Bæjarstjórn ákveður þóknun nefndarmanna, enda greiðist kostnaður 
af nefndarstörfunum úr bæjarsjóði.

5. Við 7. gr.
a. 1. tölul. orðist svo:

Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs, svo og



vanþroska eða veikra unglinga fyrir ofan þann aldur, er dveljasl á lieiinili 
vandalausra og njóta ekki fu llrar um sjár foreldra.

b. 2. tölul. orðist svo:
Hún hefir og eftirlit ineð barnahælum og dagheimiluin i umdæmi 

sínu, svo og með meðferð barna ú r kaupstaðnum, sem komið hefir verið 
fy rir á slíkum stofnunum utan umdæmis hennar.

c. 3. tölul. orðist svo:
Hún rannsakar kæ rur eða kvartanir, sem lienni berast um með- 

ferð barna eða unglinga (sbr. 1. tölul.) í umdæmi hennar. Einnig iiefir 
hún sjálf frum kvæði að slikri rannsókn.

d. 1 9. tölul.: Milli „undir“ og „lögregluvaldið“ komi: dóms- og.
e. Síðari málsl. 9. tölul. („En skylt“ o. s. frv.) falli niður.

6. Við 8. gr. Setningin „yfirheyrir . . . .  tilnefna" falli riiður.
7. Við 9. gr. ”

a. Upphafið orðist svo:
Nefndinni er rétt að úrskurða, að harn eða ungling (sbr. 7. gr. 1. 

tölul.) skuli taka af heimili þess og ráðstafa því annarsstaðar.
b. 1. tölul. orðist svo:

Þegar barn undir 16 ára aldri liefir lirotið almenn hegningarlög.
8. Við 10. gr. 1. málsgr. Á eftir „2 af hverjum  3“ koini: skólanefndarmanna 

(sbr. 1. gr.), og fyrir „nefndarm önnum “ komi: barnaverndarnefndar- 
mönnum.

9. Við 11. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Þegar meiri hluti skólanefndar (sbr. 1. gr.) eða barnaverndarnefndar 

telur o. s. frv.
10. Við 14. gr. F vrir „sálarlífi þeirra“ komi: þeim.
11. Við 15. gr. Greinin orðist þannig:

Foreldrar eða fram færsliunenn eru skyldir að gefa með börniun sín- 
uni þangað, sern nefndin ráðstafar þeim, þó eigi yfir meðalmeðgjöf, þar 
sern barninu er komið fvrir, nema lögreglustjóri telji aðilja, að undangeng- 
inni rannsókn á efnum aðilja og ástæðum lians, færan um að greiða meira. 
Að því levti, sem fram færslum aður greiðir eigi meðlag, eða hluta þess, 
samkvæmt fram anskráðu, geldur sveitarsjóður eða bæ jar það, og telst þá 
það af meðlaginu, sem aðilja var skylt að greiða, sveitarstyrkur til hans. 
Nú sem ur barnaverndarnefnd um hærra meðlag með barni en meðalmeð- 
lag, og þarf þá samþykki viðkomandi fátæ krastjórnar til þess að bæjar- eða 
sveitarfélagi verði skvlt að greiða hæ rra meðlag en sein því neinur.

Kostnaður við nauðsynlegan flutning barns greiðist af fram færslu- 
manni, og ef hann þrýtur, af bæjarsjóði eða sveitar.

12. Við 16. gr. Siðari málsl. falli burt.
13. Við 19. gr. Greinin orðist svo:

Brot gegn 7. gr. 10. tölul., 10. gr. 2. málsgr., 12., 13., 16. og 17. gr. 
varða sektum, allt að 500 kr., eða fangelsi, ef m iklar sakir eru, enda hggi



14. Við 20. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Ráðherra skipar barnaverndarráð o. s. frv.

15. Við 23. gr. Greinin orðist svo:
Kostnaður af barnaverndarráði greiðist ú r rikissjóði.

16. Við 24. gr. Hún orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júb  1932. F rá  sama tíma falla úr gildi öll 

þau ákvæði í lögum, er í bága fara við lög jiessi.


