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BARNAVERNDARRÁÐ
Laugavegur 36 • 101 Reykjavík • S: 5511795 & 5621588 • Fax 5624486

Umsögn Barnaverndarráðs um frumvarp til barnaverndarlaga

II. kafli um yfirstjórn barnaverndarmála

III. kafla frumvarps til bamavemdarlaga um yfirstjóm bamavemdarmála er m.a. 

ijallað um kærunefhd bamavemdarmála. Gert er ráð fyrir því að verkefni kærunefiidar 

séu að einhverju leyti þau sömu og Bamavemdarráðs eins og þau em í dag.

í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis um frumvarpið, sem fylgir 

frumvarpinu á bls. 113, kemur ffarn að kostnaður vegna kærunefridarinnar sé áætlaður 6 

m.kr. á ári. Ekki kemur fram hvemig þessi fjárhæð er ftmdin. Eins og frumvarpið lítur út 

telja undirrituð ekki óvarlegt að gera ráð fyrir því að verkefhi kærunefhdar kalli á 

svipaðan mannafla og nú er hjá Bamavemdarráði, en þar era samtals 2 stöðugildi.

Áætluð fjárhæð virðist því vera alltof lág.

6. gr.

í 6. gr. frumvarpsins kemur fram að til kærunefhdar megi skjóta úrskurðum og 

einstökum ákvörðunum barnaverndarnefhda. Um þær ákvarðanir/úrskurði er fjallað í 

ýmsum lagagreinum frumvarpsins sem er alllangt. Bamavemdarráð telur alveg 

nauðsynlegt, með tilliti til skýrleikans, að tiltaka nákvæmlega í 6. greininni hvaða 

ákvarðanir/úrskurði er um að ræða og samkvæmt hvaða lagagreinum í frumvarpinu. 

Önnur setning 6. gr. gæti orðast eitthvað í þessa áttina og svo áfram:

„Heimilt er að skjóta til hennar eftirtöldum úrskurðum og einstökum ákvörðunum 

bamavemdamefiida:

a. 3. mgr. 26. gr. um úrræði án samþykkis foreldra;

b. 8. mgr. 74. gr. um umgengni bams í fóstri;

c. 3. mgr. 77. gr. um endurskoðun fóstursamnings;

d. 9. mgr. 81. gr um rétt bama á heimili eða stofiiun til umgengni;

e. 5. mgr. 82. gr. um réttindi bama og beiting þvingunar á heimili eða stofnun;
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f. 2. mgr. 89. gr. um framfærsluskyldu foreldra bama sem vistuð eru utan heimilis.

Heimilt er að skjóta eftirtöldum ákvörðunum Bamavemdarstofu til kæmnefiidar:

a. 3. og 5. mgr. 15. gr. um valdsvið og samstarf bamavemdamefiida;

b. 66. gr. um leyiisveitingu til þeirra sem óska að taka böm í fóstur;

c. 2. og 4. mgr. 83 gr. um leyfi til að reka stofnanir og heimili fyrir böm;

d. 2. mgr. 91. gr. um vistun bama á heimilum án atbeina barnavemdaryfirvalda.”

í  2. mgr. 6. greinar em gerðar kröfur um að í kærunefhdinni sitji fólk sem hefur 

sérþekkingu á málefiium bama. Bamavemdarráð vill í þessu sambandi benda á að það er 

ekki síður nauðsynlegt að þeir sem koma með þessum hætti að bamavemdarmálum séu 

einnig vel að sér í sálarfræði fullorðinna og geti metið hæfiii þeirra til að koma til móts 

við og uppfylla þarfir bama. Bamavemdarráð bendir í þessu sambandi á meðfylgjandi 

grein Guðfinnu Eydal sem var birt í ársskýrslu ráðsins 1995.

51. gr.

í 51. gr. segir að kærunefnd skuh taka mál til meðferðar og úrlausnar innan viku frá 

því henni barst kæra. Það er að sjálfsögðu mikilvægt að hraða meðferð mála fyrir 

kærunefiid en spuming hvort það er raunhæft eða endilega nauðsynlegt að lögbinda það 

að mál sé tekið til meðferðar og úrlausnar innan viku. Bamavemdarráð telur raunhæfara 

að gera ráð fyrir því að mál skuli tekið til meðferðar fyrir kærunefiid innan tveggja vikna 

frá því að kæra berst.

í  sömu grein er gert ráð fyrir því að kæmneíhdin kveði upp úrskurð svo fljótt sem 

verða má og ekki síðar en innan 3ja mánaða. Undanfarin ár hafa umgengnismál verið 

fyrirferðarmikil hjá Bamavemdarráði og ekki ólíklegt að svo verði einnig hjá kærunefrid. 

Þau mál em oft afar erfið og vandmeðfarin og oftar en ekki er vinnu við þau ábótavant 

þegar þau berast Bamavemdarráði. Að fenginni reynslu telur Bamavemdarráð óraunhæft 

að gera ráð fyrir því að Ijúka erfiðu umgengnismáli á þremur mánuðum.

2. mgr. 52. gr. um gagnaöflun jyrir kœrunefnd.

í  2. mgr. 52. gr. kemur ffarn að ekki er gert ráð fyrir því að kærunefhd afli sjálf gagna 

heldur leggi hún fyrir aðila málsins að gera það sé þess þörf. Bamavemdarráð fullyrðir 

að með þessu móti glatist að vemlegu leyti sá ávinningur sem felst í því að hafa sérstaka 

nefiid skipaða sérfræðingum eins og kæmnefiid/Bamavemdarráð, sérstaklega vegna þess
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hversu starf í flestum bamavemdamefiidum um landið er ábótavant. í margvíslegum og 

erfiðum málum sem berast Bamavemdarráði frá bamavemdamefiidum skortir oft 

athuganir a f ýmsu tagi sem útheimta sérþekkingu. Sérfiæðingar í slíkri nefixd sem 

kæmnefiid/Bamavemdarráð búa yfir þeirri þekkingu til að meta hvaða gagna þarf að afla 

og til hvaða sérfræðinga er best að leita hverju sinni. Undirrituð fullyrða að það geti verið 

vanbúnum bamaverndarnefhdum um megn að útvega nauðsynlegar athuganir í málum en 

eins og lagagreinar um kærunefiidina era nú virðist kærunefiid ekki geta haft mikið um þá 

framkvæmd að segja. A f því sem að ofan greinir er það álit undirritaðra að það sé 

nauðsynlegt að rýmka valdsvið nefiidarinnar þannig að hún geti sjálf hlutast til um 

gagnaöflun þegar þess þykir þörf.

Undirrituð eru tilbúin til þess að koma á fund félagsmálanefiidar til þess að útskýra 

þennan mikilvæga þátt við meðferð bamavemdarmála nánar.

XII. kafli um ráðstöfun barna í fóstur 

Umgengni bama í fóstri við kynforeldra sína er oft afar erfið og getur kallað á 

meðferð og/eða mikinn stuðning. Bamavemdarráð telur nauðsynlegt að kveða 

sérstaklega á um slíkan stuðning við fósturforeldra, kynforeldra og böm meðan fóstur 

varir enda er um afar mikilsverða hagsmuni bama í fóstri að ræða. í  þessu sambandi vill 

Bamavemdarráð benda á meðfylgjandi grein Guðrúnar Emu Hreiðarsdóttur sem birtist í 

ársskýrslu ráðsins árið 1998 um svokölluð umgengnishús sem era notuð mikið víða um 

heim til þess að auðvelda erfiða umgengni.

82. gr. um réttindi bama og beiting þvingunar.

Bamavemdarráð gerir sér grein fyrir því að nauðsynlegt geti verið að grípa til 

þvingunarúrræða með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessari grein. Að mati ráðsins 

verða slíka heimildir þó að vera skýrar og nákvæmlega kveðið á um það hvemig að 

slíkum ákvörðtmum skufi staðið og hverjir skufi bærir til þess að taka þær. 

Bamavemdarráð telur aHs ekki fullnægjandi, eins og gert er ráð fyrir í greininni, að 

einkaaðHum sem reka stofiianir eða heimHi skuH falið að taka ákvarðanir á grandvelH 

greinarinnar. Ráðið telur hins vegar nauðsynlegt að utanaðkomandi fagfólk eða 

sérfræðingar í málefiium bama, t.d. bamageðlæknar eða sálfiæðingar, komi ætíð að 

ákvörðanatöku um að beita bam í meðferð líkamlegum eða andlegum refsingum eða 

innHokun.
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Þá telja undirrituð mjög óljóst hvaða ákvörðunum samkvæmt ákvæði þessu megi 

skjóta til kærunefndar bamavemdarmála og telur nauðsynlegt að mæla skýrt íyrir um það 

í lagaákvæðinu sjálftx.

3. mgr. 98. gr. Lagaskil.

Að mati undirritaðra eru lagaskilareglur frumvarpsins mjög óskýrar. I athugasemdum 

með lagaákvæði þessu er gert ráð fyrir að mál sé klárað fyrir Bamavemdarráði. Vandséð 

er eftir hvaða heimildum Bamavemdarráð starfi og hvemig það geti rækt skyldur sínar 

eftir að það hefiir verið lagt niður eins og kveðið er á um í 99. gr. frumvarpsins. Þörf er á 

að skýra hvort Bamavemdarráð skuli starfa eftir 1. janúar 2002 og á grundvelli hvaða 

lagaheimilda.
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6. AÐ STANDA VORÐ 
UM VELFERÐ BARNA
Guðfinna Eydal sálfiæðingui.

E itt það erfiðasta sem bamavemdaryfirvöld standa 
frammi fyrir er að fjarlægja bam frá kynforeldrum 
og koma því fyrir annars staðar. Slíkt er hins vegar 

oft óhjákvæmilegt þegar þarfir og hagsmunir bams eiga 
að vera í fyrirrúmi. Ef kynforeldrar skjóta máli sínu til 
Bamavemdarráðs er ráðsmönnum skylt að gæta vandlega 
að því hvort rétt hafi verið staðið að málum og hvort ætla 
megi að nægjanlegar faglegar forsendur séu fyrir því að 
bam sé svipt þeim rétti að alast upp með kynforeldmm.

Um bamavemdarmál hefur oft staðið mikill styr og 
gagnrýnisraddir ásamt blaðadeilum hafa einatt komið upp 
varðandi réttmæti aðgerða bamavemdaryfirvalda. Sú um- 
ræða hefur oft einkennst af þekkingarleysi, fordómum og 
tilfinningahita og ekki verið til þess fallin að standa vörð 
um hagsmuni bama sem geta ekki sjálf barist fyrir rétti 
sínum til að búa við viðunandi aðstæður. Umræðan hefur 
oft snúist um að reyna að finna rök fyrir því hvar 
bamavemdarmálum sé best borgið og hveijir séu best til 
þess fallnir að hafa þessi mál með höndum. Á síðustu 
mánuðum hefur umræðan beinst meira inn á þá braut að 
dómstólar séu sennilega einna best til þess fallnir að fara 
með þessi mál.

Það er skoðun undirritaðrar að þessi umræða þurfi fyrst 
og fremst að taka mið af því hvemig er hægt, í svoköll- 
uðum sviptingarmálum, að standa sem bestan vörð um að 
ákvörðun um framtíðardvalarstað bamsins sé byggð á 
traustum faglegum gmnni. Hér þarf matið hveiju sinni að 
grundvallast á bæði breiðari þekkingu og yfirsýn yfir ótal 
þætti er varða bamið og foreldrana en einnig á mjög 
sérhæfðri fagþekkingu.

Barníð 09 þroskamöguleikar þess

Nú á dögum fyrirfinnst mikil þekking á því hvað þarf að 
vera fyrir hendi í umhverfi bams til að það þroskist sem 
best. Það er einnig vitað hvaða þættir hafa óæskileg áhrif 
á þessa þróun. Sá sem á að taka ákvörðun um framtíðar- 
dvalarstað bams þarf að hafa nægan fræðilegan gmnn til 
að geta metið kosti og galla þeirra lífsskilyrða sem bamið 
býr við ásamt því að vera vel að sér í þróunarsálfræði. 
Þekking á þróunarsálfræði er algjör forsenda þess að hægt 
sé að meta hvar bam er statt hveiju sinni og hvemig and- 
legri heilsu þess er borgið. Viðkomandi þarf að geta rök- 
stutt fræðilega spumingar eins og: Hvemig er hugað að 
iíkamlegri og andlegri heilsu bams? Fær bamið næga ást 
og umhyggju? Hvemig er bamið vemdað fyrir hættum 
umhverfisins? Fær bamið næga örvun, em því sett eðlileg 
mörk, er borin næg virðing fyrir því og sérkennum þess? 
Hvemig uppeldisaðferðir em notaðar, hvað líður félags-

mótun bam s og hvem ig skynjar það stöðugleika í 
tilvemnni, aðhald og öryggi?

í  stuttu máli þarf athugun á bami að fela í sér mat á 
öllum aðstæðum þess og þörfum, greiningu á orsökum 
vanda og athugun á hvaða ráðstafanir henta sérhveiju 
bami hveiju sinni.

Mat á hælnj foreldra

Hvað þurfa foreldrar að hafa til bmnns að bera til að 
valda uppeldishlutverkinu? Oft heyrast raddir um hvort 
ekki geti verið tilviljunarkennt hvort bamavemdaryfirvöld 
hlutist til um hagi þessa bams eða hins og hvort aðgerðir 
yfirvalda séu ekki óréttmætar þar sem foreldrar geti átt í 
tímabundnum vanda vegna drykkju, vímuefnavanda, 
geðrænna eða félagslegra erfiðleika. í þessu sambandi er 
hægt að staðhæfa að vissar forsendur þurfa að vera fyrir 
hendi til að foreldrahlutverkinu sé sinnt fullnægjandi og 
að aðgerðir yfirvalda miðast yfirleitt alltaf við langvarandi 
vanrækslu foreldra.

Fyrir utan efnahagslegar og viðundandi félagslegar 
aðstæður em  nokkur atriði sem sérstaklega er vert að 
leggja áherslu á þegar meta á hæfni foreldra til að valda 
foreldrahlutverkinu.

Líta verður á andlega og líkamlega getu, ekki síst 
persónuleikatmflanir og geðræn vandkvæði af ýmsum 
toga ásamt áfengis- og annarrar vfmuefnaneyslu. Auk 
þess þarf að meta hvort foreldrar era færir um að skynja 
þarfir bamsins, uppfylla þær og hafa innsæi í nauðsyn 
þess að örva bamið, setja því mörk og veita því skil- 
yrðislausa ást og umhyggju. Þessir eiginleikar em and- 
stæðir sjálfmiðun og vanhæfni til að setja sig í spor 
bamsins sem einkennir marga foreldra sem hafa ekki veitt 
bömum sínum fullnægjandi uppeldi.

Víðtæk þekking á fullorðinssálfræði er nauðsynleg til 
að geta metið flókið samspil foreldra og bama. Einnig 
þarf að koma til þekking á því hvemig eigin uppvöxtur 
foreldra hefur áhrif á hæfni eða vanhæfni þeirra til að axla 
ábyrgð foreldrahlutverksins. f þessu sambandi er oft erfitt 
að meta að hve miklu leyti er hægt að búast við að for- 
eldrar taki leiðsögn, geti þróast áfram og breytt sér. En 
slíkt getur ráðið úrslitum um hvort verjandi sé að foreldrar 
fái annað tækifæn til að takast á við foreldraábyrgðina.

f stuttri grein sem þessari er aðeins reynt að nefna 
nokkur atriði sem geta orðið hvati til frekari umræðna. 
Flestum sem hafa komið nálægt þessum málaflokki er þó 
Ijóst að það er einungis reynsla og fagleg vinnubrögð sem 
geta tryggt að örlög bams verði ákveðin í sem bestu sam- 
ræmi við hagsmuni þess.



6. UMGENGNI BARNA I FOSTRI 
VIÐ KYNFORELDRA SÍNA

Guðrún Ema Hreiðarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Bamavemdarráðs

Haustið 1998 var haldin ráðstefna í París um umgengni 
bama í fóstri við kynforeldra sína og umgengni bama við 
foreldra í kjölfar skilnaðar og samvistaslita foreldranna. 
Nánar tiltekið var til umfjöllunar þróun og nýjungar við 
framkvæmd umgengni í erfíðum málum þar sem nauðsyn 
þykir til að umgengnin fari fram að öllu eða einhveiju 
leyti undir eftirliti. Undirrituð átti þess kost að sitja 
ráðstefnuna ásamt Ingveldi Einarsdóttur, formanni 
Bamavemdarráðs.

Að ráðstefnunni stóðu stofnanir og samtök frá nokkmm 
Evrópulöndum auk Frakklands, svo sem Bretlandi og 
Hollandi og einnig frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi, 
Bandaríkjunum og Kanada. Um var að ræða fyrstu 
alþjóðlegu ráðstefnuna um umgengni undir eftirliti og var 
aðdragandinn sá að síðasta áratuginn eða svo hafa komið 
fram í þessum löndum nýjar hugmyndir og aðferðir við 
framkvæmd umgengni undir eftirliti.

Á ráðstefnunni kom fram að málum af þessum toga 
hefði fjölgað vemlega og að aukin áhersla væri lögð á 
mikilvægi þess fyrir böm sem ekki búa hjá foreldrum 
sínum, öðm eða báðum, að njóta umgengni við þá. Til 
þess að koma til móts við þessa þróun hefur í löndunum 
sem stóðu að ráðstefnunni verið komið upp sérstakri 
aðstöðu, oftast í einbýlishúsum eða íbúðum, þar sem 
bömin fá að hitta foreldra sfna í  ömggu og hiýlegu 
umhverfi undir eftirliti sérmenntaðs fagfólks. Með þannig 
umgengnishúsi skapast ákjósanlegur vettvangur til þess 
að halda utan um erfið umgengnismál og haga meðferð 
málanna í samræmi við það sem hvert einstakt mál kallar 
á. Þannig er auðveldara að tryggja öryggi bamanna og 
koma t.d. í veg fyrir að kynforeldri nemi þau á brott; 
umgengnin getur alfarið farið fram án þess að kynforeld- 
rar og fósturforeldrar hittist þegar málum er þannig háttað 
að það þykir óæskilegt eða óþarft og það má auðveldlega

haga eftirliti og öllum afskiptum af samskiptum foreldra 
og bama eftir því sem þörf krefur í hverju máli. í  um- 
gengnishúsi er einnig góð aðstaða til þess að fræða og 
undirbúa kynforeldra, fósturforeldra og böm til þess að 
baminu nýtist rétturinn til umgengni sem best og loks má 
vinna úr umgengninni eftir að böm og foreldrar hafa hist 
eftir því sem nauðsyn þykir til.

Við þær aðstæður sem hér hefur verið lýst skapast 
einnig gmndvöllur fyrir það að afla mikilvægrar vitneskju 
um samskipti bama og kynforeldra í einstökum málum. 
Slík þekking getur síðan nýst til hagsbóta fyrir bam ef til 
breytinga á umgengninni kemur. Þannig getur úrskurðar- 
aðili kallað eftir skýrslu frá umgengnishúsi um 
umgengnina og hann getur einnig óskað eftir því að 
tiltekinn sérfræðingur, t.d. sálfræðingur, sé viðstaddur 
umgengni í því skyni að meta tiltekin fyrir fram ákveðin 
atriði varðandi samskipti foreldra og bama.

Umgengnishúsin em fjölmörg í áðumefndum löndum og 
rekstrarform þeirra er með ýmsum hætti. Þau em ýmist 
rekin af einkaaðilum eða opinberam stofnunum og starfs- 
hættir em einnig mismunandi. AIls staðar virðist þó lögð 
rík áhersla á sjálfstæði húsanna gagnvart þeim sem taka 
þvingunarákvarðanir í bamavemdarmálum eða vinna 
fyrir slíka aðila í því skyni að skapa þægilegra andrúms- 
loft og auka traust þeirra sem nota þjónustuna á henni.

í  33. gr. bamavemdarlaga nr. 58/1992 var fyrst lögfestur 
réttur bams sem er í fóstri, með eða án samþvkkis kyn- 
foreldra, til umgengni við þá og aðra sem baminu em 
nákomnir, Fyrir gildistöku laganna var umgengni bama í 
fóstri við kynforeldra ekki lögbundin en sú vinnuregla 
hafði skapast að bamavemdamefnd gerði samkomulag 
við kynforeldra um að hafa umgengni við bömin einu 
sinni til fjóram sinnum á ári. í  1. mgr. 33. gr. bama-
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vemdarlaga segir að kynforeldrum sé skylt að rækja 
umgengni við bamið og hlíta nánari skilmálum er að því 
lúta samkvæmt ákvörðun bamavemdarnefndar. 
Undantekningu frá meginreglunni er að finna í 3. mgr. en 
þar kemur fram að bamavemdamefnd geti með úrskurði 
tekið fyrir umgengni eða breytt fyrri ákvörðun um 
umgengni ef sérstök atvik valda því að mati nefndarinnar 
að umgengnin sé andstæð hag bams og þörfum. Þá getur 
nefndin lagt bann við hvers konar samskiptum foreldra og 
bams.

Urskurðum barnavemdamefnda varðandi umgengni má 
skjóta til Bamaverndarráðs. Slíkum málum hefur stöðugt 
farið fjölgandi hjá Bamavemdarráði frá gildistöku bama- 
verndarlaga þann 1. janúar 1993. í öllum þeim 
umgengnismálum sem voru til m eðferðar fyrir 
Bamavemdarráði árin 1997 og 1998 kröfðust málskots- 
aðilar rýmri umgengni við bam. f 70% málanna vom 
alvarlegir erfiðleikar af ýmsum toga við framkvæmd 
umgengninnar. Þá erfiðleika má m.a. rekja til samskipta- 
örðugleika kynforeldra og fósturforeldra og skorts á 
undirbúningi og fræðslu í þeim efnum og einnig til 
skorts á heppilegri aðstöðu fyrir umgengni undir eftirliti.

Þannig er t.d. algengt að umgengni fari fram á almanna- 
færi, svo sem í húsdýragarði eða á veitingastað, eða á 
fósturheimili bams. Við slíkar aðstæður getur verið erfitt 
að halda utan um umgengnina og gn'pa inn í eftir því sem 
nauðsyn getur krafið í hveiju tilviki en minnt er á að hér 
er eingöngu verið að fjalla um umgengni þar sem 
aðstæður em þannig að umgengni verði að fara fram undir 
eftirliti. Loks má nefna að ekki er óalgengt að 
umgengni fari fram í opinbera skrifstofuhúsnæði en það 
getur ekki talist heppilegur kostur.

Hér á landi era um 180 böm alls í varanlegu fóstri, ýmist 
með samþykki kynforeldra eða í kjölfar forsjársviptingar. 
Bamavemdarráði er ekki kunnugt um hvemig umgengni 
þessara bama við kynforeldra sína er háttað, annarra en 
bama í þeim málum sem koma til meðferðar hjá ráðinu. 
Þau mál gefa tilefni til þess að ætla að það sé nauðsynlegt 
að huga mun betur að þeim mikilvæga rétti bama í fóstri 
sem hér er.til umíjöllunar og athuga þyrfti hvort hægt 
væri að nýta hér á landi eitthvað af þeim hugmyndum um 
framkvæmd umgengni sem var til umfjöllunar á ráðstefn- 
unni í París og hefur víða verið hrint í framkvæmd.


