
Nd. 269. Nefndarálit [7. mál]
um frv. til l. um vernd barna og ungmenna.

Frá menntamálanefnd.

Frv. þessu var vísað til n. í þingbyrjun, og hefur hún fjallað um það síðan.
Hefur n. haldið marga fundi um málið, rætt við höfunda þess og aðra sérfróða
menn, leitað umsagnar fjölmargra samtaka og stofnana og aflað annarra gagna.
Hefur n. orðið sammála um að flytja nokkrar breytingartillögur, sem prentaðar
eru á sérstöku þingskjali. Nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja
frekari brtt.

Endurskoðun barnaverndarlaganna hefur leitt í ljós mikinn áhuga á þeim mál-
um og áhyggjur af vaxandi vanda á því sviði. Þjóðfélag Íslendinga, sérstaklega
þéttbýlið á suðvestanverðu landinu, virðist vera að ná þeirri stærð og taka öðrum
þeim stakkaskiptum, að búast megi við auknum vandamálum barna og ungmenna,
sem af einhverjum ástæðum fá ekki notið eðlilegs uppeldis.

Af þessum sökum er augljóst, að þjóðfélagið verður að gera mun meiri ráð-
stafanir á sviði barnaverndar en hingað til, fá fleira sérmenntað fólk til þeirra
starfa og skapa því þá aðstöðu, að vænta megi árangurs. Hver einstaklingur, sem
bjargað verður frá skaðlegu uppeldi eða af glapstigum, er ómetanlegur fyrir þjóðina.

Nefnd sú, sem endurskoðaði barnaverndarlögin og samdi frv., vann að mörgu
leyti gott starf. ÞÓ barst fjöldi brtt. frá ýmsum samtökum, og hefur menntamála-
nefnd tekið sumar til greina, en aðrar ekki. Sjálf hefur nefndin gert enn aðrar brtt.

Helztu efnisbreytingar á frv., sem nefndin leggur til, eru þessar:
1. 4. gr. N. leggur til, að hafa megi sameiginlegar barnaverndarnefndir sveitar-

félaga, ef þau eru lítil.
2. 8. gr. N. vill fella burt aldurshámark frv. fyrir þá, sem kosnir eru í barna-

verndarnefndir. Slík takmörkun gæti útilokað ágæta starfskrafta.
3. 12. gr. N. leggur til, að barnaverndarráð verði skipað án tilnefningar. Ef

einstök félagssamtök ættu að tilnefna menn í ráðið, kæmu f.leiri til greina en
þau, sem nefnd eru í frv., og er ókleift að hafa þau öll með.

4. 37. gr. Bætt er inn, samkvæmt tillögu kennarasamtakanna, stofnunum fyrir
börn, sem af ýmsum ástæðum eiga ekki samleið með jafnöldrum sínum í skóla.
Er vaxandi þörf á slíkum sérskólum, sem rétt er að reisa eftir sömu reglum
og aðra skóla.

5. 38. gr. Í frv. er gert ráð fyrir, að sveitarfélög skuli "semja" um meðlög barna,
sem barnaverndarnefndir ráðstafa. N. leggur til, að meðlög verði ákveðin og
komist þar engir "samningar" að, en Tryggingastofnun ríkisins greiði þau og
krefji síðan sveitarfélög.

6. 39. gr. N. hefur umskrifað greinina og hert verulega á þeim ákvæðum, sem tak-
marka vinnu barna. Þá eru sett nokkur ákvæði um hámarksvinnutíma barna.
Ástæða væri til að setja um þetta mál ýtarlega löggjöf. Þar til það verður gert,
telur n. óhjákvæmilegt að setja í barnaverndarlög strangari ákvæði en þar hafa
verið.

7. 40. gr. Barnaverndarnefndir skulu vinna gegn áfengisneyzlu barna og unglinga.
N. leggur til, að sama gildi um tóbaksneyzlu.

8. 42. gr. N. leggur til samkv. ábendingu, að reglur um útivist barna verði samræmd-
ar. Með auknum bifreiðakosti eru þegar brögð að því, að ungmenni sæki skemmt-
anir í önnur sveitarfélög, þar sem engar reglur eru um útivist.

9. 56. gr. N. hefur í samráði við þá, sem reynslu hafa á sviði kvikmyndaeftirlits, um-
skrifað greinina og hert ákvæði hennar. Þá er bætt inn ákvæði þess efnis, að
Ríkisútvarpið beri ábyrgð á þeim kvikmyndum, sem það kann að sjónvarpa,
að þvi er tekur til barnaverndarlaga.
Aðrar brtt. þurfa ekki skýringa, enda eru þær flestar um formsatriði. Víða er

orðalagi breytt svo, að það verði skýrara og ákveðnara, en dregið er úr fyrirvörum,
sem í því gætu falizt. Orðið "hæli" er numið úr frv. og notað "heimili" í þess stað.

Nánari grg. fyrir brtt. verður gerð í framsögu.
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