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Umsögn vegna frumvarps til bamaverndarlaga.

Að beiðni yðar hefur félagsmálanefnd Búða- Stöðvar- Fáskrúðsfjarðar- og 
Breiðdalshrepps kynnt sér eftir föngum nýtt fmmvarp til banavemdarlaga, 572 mál, 
og þó einkum helstu nýjungar fmmvarpsins og ræddi um það á fundi sínum 
10. apríl síðastliðinn.
Nefndin er almennt jákvæð gagnvart fmmvarpinu og helstu nýmælum þess.
Þó vill nefndin m. a. benda á, að stækkun bamaverndarumdæma á þann veg 
að íbúar á svæði hverrar bam avemdamefndar verði ekki undir 1500 íbúum sbr.10.gr. 
frumvarpsins, geta sums staðar á landsbyggðinni valdið mjög auknum kostnaði vegna 
aksturs,þar sem umdæmin verða óhjákvæmilega víða mjög víðlend,ef marki um 1500 
íbúa lágmark á að nást. Verður því kostnaður vegna bamavemdar væntanlega 
tiltölulega hærri af þessum sökum pr. íbúa í víðlendum landsbyggðammdæmum 
samanborið við barnaverndammdæmi í þéttbýli, þar sem umdæmið nær t. d. yfir einn 
kaupstað.
Fyrirsjáanlegt er að Félagsmálanefnd Búða- Stöðvar- Fáskrúðsfjarðar- og 
Breiðdalshrepps, sem farið hefur með hlutverk barnavemdamefndar í nefndum 
sveitarfélögum, vantar nokkuð upp á að hafa nægan íbúafjölda á bakvið sig miðað við 
tillögur fmm varpsins. Sama má segja um Bamaverdamefnd Djúpavogs 
(Félagsmálaráð Djúpavogs). Virðist því trúlegt að þessar nefndir yrðu að sameinast, 
ef fmm varpið verður að lögum. Yrði þá umdæmið allvíðlent og talsvert á annað 
hundrað kílómetrar frá enda til enda eða frá Fáskrúðsfirði og suður í Alftafjörð og 
Hamarsfjörð.
Þá má einnig benda á að þar sem fleiri sjálfstæð sveitarfélög standa saman um 
bam avem dam efnd gæti það orðið nokkuð þungt í vöfum. að hver sveitarstjórn fyrir 
sig ætti að gera framkvæmdaáætlun á sviði bamaverndar fyrir hvert kjörtímabil,sbr 9. 
gr. fmm varpsins, og yrðu sveitarstjómimar síðan að samræma þessar 
framkvræmdaáætianir sín á milii ( í tilíelli Suðurfjarða væntanlega 5 sveitarfélög, ef 
ekki verður um sameiningu sveitarfélaga þar að ræða á næstu misserum eða árum).
Eitt mesta nýmæli frumvarpsins er án efa tilllaga um að fela dómstólum úrskurðarvald 
í baravem darm álum .sem  væntanlega mun oft létta af barnavemdamefndum erfiðum 
ákvörðunum. M ikilvægt er að þessi brevting gangi vel og að sérþekking á þessu sviði 
verði notuð t.d. með tilkvaðningu sérfróðra meðdómsmanna.
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