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Umsögn um frumvarp til barnaverndarlaga, 572. mál

Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem haldinn var27. apríl, var m.a. 
lagt fram bréf félagsmálanefndar Alþingis, dags. 4. apríl, þar sem óskað er umsagnar 
um frumvarp til barnaverndarlaga, 572. mál, heildarlög.

Stjórnin vísar til meðfylgjandi kostnaðarmats hagdeildar sambandsins á frumvarpinu, 
dags. 25. apríl 2001. Þar kemur fram að árlegur kostnaðarauki sveitarfélaga vegna 
framkvæmdar nýrra barnaverndarlaga, í samræmi við ákvæði frumvarpsins, muni 
nema um 14-20 m.kr.

Stjórnin leggurtil að fjárhagsleg áhrif frumvarpsins verði tekin til umfjöllunar í 
samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga um fjármálaleg samskipti, sbr. 8. gr. 
samsíarfssátímála ríkis og sveitarfélaga frá 4. des. 2000 og samstarfsnefndin komist 
að niðurstöðu um hvernig sveitarfélögunum verði bættur sá kostnaðarauki sem felst í 
samþykkt frumvarpsins. í trausti þess að sveitarfélögunum verði bættur sá 
kostnaðarauki gerir stjórnin ekki athugasemdir við frumvarpið að öðru leyti.

Virðingarfyllst,

Þórður Skúlason framkvæmdastjóri



Reykjavík 25. apríl 2001

Frumvarp til barnaverndarlaga / kostnaðarmat.

1. Inngangur.

Hagdeild Sambands íslenskra sveitarfélaga hefor kostnaðrmetið þátt sveitarfélaga í 
frumvarpi til barnaverndarlaga. Frumvarpið verður lagt verður fyrir yfirstandandi 
löggjafarþing.

Ekki er einfalt mál að kostnaðarmeta áhrif frumvarpsins fyrir sveitarfélögin því 
málefhið er þess eðlis að erfitt er að ieggja mat á áhrif einstakra þátta, kostnaðarlega 
séð.

Kostnaður sveitarfélaga vegna málefna barna og unglinga sem skráður er undir 
félagsmál í ársreikningum sveitarfélaga er sem hér segir (þús. kr. á verðlagi hvers árs):

Giöld_______ Tekiur
1997 142.049 2.817
1998 166.558 1.215
1999 153.395 1.615

Ekki er öruggt að þarna sé allur kostnaður skráður sem heyrir til þessa málaflokks. Má 
sem dæmi nefna þar sem sveitarfélög hafa með sér samstarf um félagsþjónustu. Hún 
annast þá meðal annars barnaverndarmál. Ekki er tryggt að kostnaðarleg 
sundurgreining liggi nákvæmlega fyrir.

2. Breytingar samkvæmt frumvarpi til barnaverndarlaga.

Hér á eftir verður farið yfir þau atriði sem geta haft breytingar í för með sér fyrir
sveitarfélögin ffá fyrri lögum.

1. Sett verður á laggirnar kærunefnd barnaverndarmála. Því fylgir að 
Barnaverndarráð í núverandi mynd verður lagt niður. Þessi breyting helst í 
hendur við að um forsjársviptingarmál og önnur hliðstæð sem fela í sér 
skerðingu réttinda verði fjallað fyrir dómi.

2. Sveitarstjórn skal fyrir hvert kjörtímabil gera framkvæmdaáætlun á sviði
barnaverndarnefhdar innan sveitarfélagsins. Barnaverndarumdæmi verða 
efld og stækkuð. Miðað er við að íbúafjöldi á bak við hverja
barnaverndarnefnd verði ekki undir 1500 manns. Hér á eftir kemur fram
yfirlit um þróun á íbúafjölda að baki hverri nefnd á árunum 1996 -  1999.
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Tafla 1. Þróun á íbúaljölda bak við hverja barnaverndarnefnd.

íbúafjöldi
< 100

fjöldi nefnda 1996
7

fjöldi nefnda 1998
6

fjö
4

1 0 0 -5 0 0 20 11 6
5 0 0 -  1000 15 7 9
1000-2000 20 15 15
2000 -  3000 5 7 5
3000 -  4000 1 1 2
4000 -  5000 7 6 6
5000 > 7 9 9
Heildarfjöldi 82 62 56

3. Ákvæði um upphaf barnaverndarmáls eru gerð skýrari í frumvarpinu en
þau hafa verið hingað til. Gerður er skýr greinarmunur á þeirri ákvörðun 
nefndarinnar að hefja rannsókn og öðrum ákvörðunum sem nefndin tekur. 
Ákvörðun um að heíja rannsókn er ekki kæranleg til kærunefndar 
barnaverndarmála.

4. Ákvæði um ráðstafanir barnaverndarnefnda fela í sér róttækar breytingar á
framsetningu ákvæða og flokkun ráðstafana séu þau borin saman við 
ákvæði gildandi laga.

5. Nýmæli er í lögunum um möguleika barnaverndarnefndar á afskiptum af
þunguðum konum, sem kunna að stofna heilsu eða lífi ófædds barns í 
hættu með líferni sínu.

6. Nýmæli er í lögunum að gert er ráð fyrr að Barnaverndarstofa eigi rétt á
upplýsingum úr sakaskrá um menn sem hafa hlotið refsidóm fyrir brot 
gegn ákvæðum XXII kafla almennra hegningarlaga, ef brot hefor beinst 
gegn einstaklingi yngri en 18 ára. Jafnframt er gert ráð fyrir að yfírmenn 
skóla, leikskóla, sumardvalarheimila, íþrótta- og tómstundamiðstöðva og 
annara slíkra stofnana þar sem börn koma saman og delja um lengri eða 
skemmri tíma skuli eiga rétt á upplýsingum úr sakaskrá hvort tiltekinn 
maður sem sótt hefur um störf á þeirra vegum hafí hlotið dóm á grundvelli 
þeirra ákvæða sem rætt erum í 1. mgr.

7. Úrskurðarvald í málum vegna sviptingar forsjár flyst frá
barnaverndarnefhdum til dómstóla. Einnig er gert ráð fyrir atbeina dómara 
í eftirtöldum tilvikum: i) Foreldrar geta borið undir dómara ákvörðun 
barnaverndarnefndar um beitingu ráðstafana skv. 1. mgr. 27. gr, þ.e. vistun 
í allt a tvo mánuði. ii) Barnaverndarnefnd skal leita úrlausnar 
héraðsdómara til að koma fram ráðstöfunum skv. 1. mgr. 27. gr, sem eiga 
að standa lengur en tvo mánuði.

8. Settar eru fram ítarlegri reglur um meðferð mála fyrir
barnaverndarnefndum en er að finna í gildandi lögum. Þá er einnig lagðar 
til sérstakar reglur um málsmeðferð fyrir kærunefnd barnavemdarmála. 
Sérstaklega er kveðið á um skyldu aðila til að láta barnaverndarnefndum 
upplýsingar af hendi endurgjaldslaust.

9. Lagt er til að sérstakar reglur gildi um meðferð máls fyrir dómara, þar sem
ekki sé um stefnu að ræða heldur er málinu beint til héraðsdómara.

10. Lagt er til að barn sem náð hefur 15 ára aldri sé aðili barnaverndarmáls.
Barn fær þannig óskoraðan rétt til að tjá sig um mál, hefur sjálfstæðan 
aðgang að gögnum og getur átt rétt á aðstoð lögmanns, auk þess sem
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heimilt er að skipa því talsmann með sömu skilmálum og gilda um yngri 
börn.

11. í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á á ákvæðum gildandi laga um 
heimili og stofnanir. Gerður er greinarmunur á því hvort vistun er á vegum 
barnaverndarnefndar eða beint á vegum annara, fyrst og fremst foreldra. 
Gert er ráð fyrir að ábyrgðin á uppbyggingu allra úrræða fyrir börn sem 
vista þarf utan heimilis flytjist til félagsmálaráðuneytisins og að 
barnaverndarstofa sjái um framkvæmd þessara mála. (Verður breytt við 
framlagningu frumvarps)

12. Almennt verndarákvæði er sett varðandi þáttöku barna í fyrirsætu- og
fegurðarsamkeppnum.

13. í XV kafla frumvarpsins er kveðið á um skiptingu kostnaðar af
barnaverndarstarfi sem tengist tillögum um breytingar á uppbyggingu 
úrræða. I 86. gr. frumvarpsins kemur ffam að sveitarstjórn ber ábyrgð á 
kostnaði sem hlýst af starfi bamaverndarnefndar, svo sem vegna þjónustu
sem hún veitir og vegna þeirra úrræða sem nefndin ber ábyrgð á
samkvæmt frumvarpinu. í 87. gr. frumvarpsins kemur fram að ríkið skal 
bera kostnað sem hlýst af störfum kærunefndar barnaverndarmála svo og 
starfsemi á vegum Barnaverndarstofu, þar með talinn rekstur heimila og 
stofnana sem ríkinu ber að sjá um að tiltæk séu. Ríkið greiðir einnig hluta 
kostnaðar vegna fósturs samkvæmt ákvörðun Barnaverndarstofu. Við 
ákvörðun á hlutdeild ríkisins skal tekið mið af kostnaði við að mæta 
sérþörfum þess barns sem ráðstafað er í fóstur og kostnaði við þá sérstöku 
þjónustu, umönnun og þjálfun sem fósturforeldrum er ætlað að veita.

3. Kostnaðarauki sveitarfélaga vegna framlagðs frumvarps miðað við 
núgildandi lög.

Hér á eftir verður gerð tilraun til að leggja mat á þann kostnaðarauka sem fylgja mun 
frumvarpinu verði það að lögum óbreytt.

a) Kærunefnd verður lögð niður og um skerðingu réttinda verður fjallað fyrir 
dómi. Hér er um kostnaðarauka að ræða vegna aðkomu lögmanna að framlagningu 
máls og flutningi þess fyrir dómi. Samkvæmt upplýsingum frá forstöðumanni 
Barnaverndarstofu er fjöldi slíkra mála misjafn milli ára en hefur á undanfornum árum 
verið sem hér segir:

1998 1999 2000
1 0 -  15 0 5 - 6

Erfitt er að segja til um hver getur verið lögfræðilegur kostnaður við undirbúning 
slíkra mála, bæði eru þau misjöfn að eðli og einnig getur þurft að leggja mismikið í 
málatilbúning.

Kostnaðarmat:
Kostnaður við hvert mál er 300.000 kr.
Samtals 8 mál á ári að jafnaði
Áætlaður heildarkostnaður á ári 2 -  3 milljónir króna

b) Fjölgun barnaverndarnefnda. Samkvæmt frumvarpinu þarf að sameina nfendir 
þar sem íbúafjöldi er undir 1500 íbúar bak við starfandi barnaverndarnefnd. Þó er 
gefið ákveðið svigrúm um frávik vegna landfræðilegra aðstæðna. Má því sambandi
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nefna starfssvæði Barnavemdarnefndar Norður Þingeyjarsýslu þar sem íbúafjöldi bak 
við nefndina er um 1400 íbúar. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum eru á árinu 
1999 19 nefndir starfandi sem hafa undir 1000 íbúa bak við sig og 15 nefndir hafa frá 
1000 til 2000 íbúa. Samkvæmt þessu má áætla að um 6 -  9000 manns sé á bak við 
nefndirnar 19 sem eru undir 1000 manna íbúafjölda. Þar getur nefndum fækkað úr 19 
nefndum niður í 6 -  8 (sagt án ábyrgðar þar sem ekki liggur fyrir landfræðileg 
skipting). Nefndum sem hafa 1000 -  2000 íbúa á bak við sig gæti vafalaust fækkað 
eitthvað eða kannske um 5. Þannig gæti nefndum fækkað niður í samtals um 40 vegna 
þess ákvæðis. Slík fækkun nefnda myndi án efa hafa í för með sér nokkurn 
kostnaðarauka í formi meiri aksturs nefndarmanna, líkur á aukinni sérfræðivinnu með 
viðkomandi nefndum og hærri fundaþóknunar vegna tímafrekari fundarsetu. Samtals 
mun þessi kostnaðarauki ekki vera verulegur, nema í þeim sveitarfélögum þar sem 
ekki hefur hingað til verið um neina sérfræðiaðstoð til handa starfandi 
barnaverndarnefndum, þar getur kostnaðarauki orðið nokkur.

Kostnaðarmat:

Stækkun nefnda vegna sameiningar minni nefnda 
Nefndakostnaður:
8 nefndir, 5 fulltrúar í hverri nefnd; 12 fundir á ári.
Samtals kostnaður um 3.0 milljónir á ári.
Akstur:
Samtals kostnaður um 800.000 kr á ári 
Kostnaður við sérfræðiþjónustu félagsráðgjafa:
Samtals kostnaður v. sérfræðivinnu 2.000.000 kr.
Akstur: 300 þúsund kr á ári

Aætlaður kostnaður 6 - 8  millj. kr.

c) Afskipti af þunguðum konum. Hér er um að ræða ákvæði sem mun hafa 
einhvern kostnað í för með sér þegar ákvæðinu verður beitt. Aðilar sem hafa 
sérþekkingu á þessum málum eru sammála um að þessu ákvæði verði einungis beitt í 
undantekningartilvikum og því fylgi ákvæðinu ekki mikill kostnaðarauki en þó 
örugglega einhver.

Áætlaður kostnaður 0,5 milljónir á ári.

d) E f uppbygging úrræða fyrir börn sem vista þarf utan heimilis færist alfarið á 
ábyrgð féiagsmálaráðuneytisins, þá verður kostnaði létt af Reykjavíkurborg, sem er 
eina sveitarfélagið á landinu sem hefur yfir að ráða úrræðum þess efnis. (Verður 
breytt við framlagningu ffumvarps).

e) Barnaverndarnefnd skal leita úrlausnar héraðsdómara til að koma fram 
ráðstöfimum um fóstur barna sem eru eldri en 15 ára og á að gilda lengur en tvo 
mánuði. Hér er því um einhvern kostnaðarauka að ræða vegna málsmeðferðar fyrir 
dómara. Sama gildir um rétt foreldra að skjóta máli til dómsstóla. Það kerfst 
lögfræðilegrar sérþekkingar vegna meðferðar málsins fyrir dómi með tilheyrandi 
kostnaði sem mun lenda á viðkomandi sveitarfélagi. Um 250 börn eru nú í fóstri á 
landinu og þar af um 125 á tímabundnum fóstursamningum.

Samtals um 2 - 5  úrskurðir á ári.
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Áætlaður kostnaður vegna meðferðar lögmanns fyrir dómi: 1 -  2 millj. kr.

f) Rétti bama yfir 15 ára aldri til að njóta aðstoðar lögmanns við meðferð 
barnaverndarmáls mun fylgja kostnaður sem lendir á viðkomandi sveitarfélagi.

Samtals um 15 tilfelli á ári.
Áætlaður kostnaður vegna aðstöðar lögmanns: 4 -  5.000.000 kr

g) Að lokum má minna á ágreining milli sveitarfélaga vegna nokkurs fjölda barna 
sem komið er í fóstur út á land (yfirleitt af höfuðborgarsvæðinu) og heimilisfangið 
flutt um leið. Þá lendir allur kostnaður á móttökusveitarfélagi, hvort heldur er um að 
ræða aukinn skólaakstur vegna vistunar barns á bæjum sem eru úr alfaraleið eða 
kostnað við stuðningsfulltrúa ef um slíkt er að ræða. Það sveitarfélag sem ber ábyrgð á 
fóstri barnsins fer engu að síður með forsjá þess samkvæmt barnaverndarlögum. Hér 
er ekki um að ræða aukningu á heildarkostnaði heldur ágreining um 
kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga.

4. Niðurstaða kostnaðarmats (með öllum fyrirvörum):

Kostnaður fyrir dómi vegna skerðingu réttinda 
Kostnaður við stærri neftidir 
Afskipti af þunguðum konum 
Kostnaður vegna meðferðar fyrir dómi 
Kostnaður vegna aðstoðar lögmanns_________

2 - 3  milljónir kr. 
6 - 8  milljónir kr 

0,5 milljónir kr 
1 -  2 milljónir kr 
4 - 5  milliónir kr

Samtals áætlaður kostnaður 1 4 - 2 0  milljónir kr.
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