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Efni: Erindi Félagsmálanefndar Alþingis, dagsett 4. apríl sl., þar sem farið er fram á umsögn 
Félagsmálaráðs Kópavogs um frumvarp til nýrra bamavemdarlaga.

Ofangreint erindi Félagsmálanefndar Alþingis hefur verið til umfjöllunar á 2 fundum 
Félagsmálaráðs Kópavogs, 23. og 30. apríl 2001. Eftirfarandi er umsögn Félagsmálaráðs um 
frumvarpið.

Umsögn Félagsmálaráðs Kópavogs um frumvarp til nýrra barnaverndarlaga.

Félagsmálaráð Kópavogs er þeirrar skoðunar að fyrirliggjandi frumvarp að nýjum 
barnaverndarlögum sé í meginatriðum til mikilla bóta. Réttarstaða bama er betur tryggð en 
áður, og sveitarstjórnum er gert skylt að gera framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar fyrir 
hvert kjörtímabil. Barnavernd og barnaverndarstaríí er nú gert hærra undir höfði en verið 
hefúr. Félagsmálaráð Kópavogs er samþykkt því nýmæli frumvarpsins að úrskurðarvald í 
veigamiklum þáttum barnaverndar flytjist til dómstóla og telur að það stuðli að faglegri 
vinnubrögðum svo og að réttarstaða allra aðila verði betur tryggð.

í fyrirliggjandi ffumvarpi eru nokkur atriði sem Félagsmálaráð Kópavogs telur að þurfí nánari 
skoðunar við. Þessi atriði eiga einkum við um kostnaðarauka sem sveitarfélög bera vegna 
nýrra ákvæða í lögunum og um skiptingu kostnaðar á barnaverndarstarfí milli ríkis og 
sveitarfélaga.

Ákvæði í frumvarpinu um málsmeðferð, vinnsluhraða og hlutverk dómstóla gefa 
ástæðu til að ætla að fjölga þurfí starfsmönnum sem sinna barnavernd. Hér er meðal 
annars átt við ákvæði 27. greinar frumvarpsins þar sem sá tími sem unnt er að 
kyrrsetja barn er miðaður við tvo mánuði. Félagsmálaráð Kópavogs telur rétt að þessi 
tími verði lengdur í þrjá mánuði.

í XIII kafla frumvarpsins er fjallað um heimili og stofnanir á ábyrgð ríkisins. 
Félagsmálaráð Kópavogs sér ekki á hvaða grundvelli hlutur ríkisins er ákvarðaður 
einungis fýrir eldri börn en ekki yngri. Má ætla að það ætti einnig að vera hlutverk 
ríkisvalds að reka sambærileg heimili fýrir yngri börn eða að öðrum kosti fáist
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fjárframlög frá ríkisvaldi til reksturs sambærilegra stofnana og getið er í 84. grein 
frumvarpsins.

Félagsmálaráð Kópavogs vill vekja athygli á lokamálsgrein 50. greinar frumvarpsins 
þar sem segir að Barnaverndarstofa geti mælt fyrir um að ákvörðun 
barnaverndaryfirvalda í öðru landi sé ffamfylgt hér. Ekki verður skilið annað en að 
framkvæmd þessa hljóti að vera á ábyrgð viðkomandi barnavemdarnefndar en ekki 
Barnaverndarstofu og þarf því að tryggja sambærilega endurgreiðslu útlagðs 
kostnaðar og rætt er um í 15. grein frumvarpsins.

Félagsmálaráð Kópavogs er þeirrar skoðunar að skipt hlutverk Barnaverndarstofu, 
ráðgjöf til barnaverndarnefnda, yfirumsjón með vistun barna á meðferðarheimili sbr. 
XIII kafla frumvarpsins og síðan eftirlit með störfum barnaverndarnefnda og 
áminningarvald samræmist illa eða ekki.
Einnig telur Félagsmálaráð Kópavogs ákvæði 6. málsgreinar 7. greinar frumvarpsins 
um gjaldtöku Barnaverndarstofu vegna sérhæfðrar þjónustu óljóst og að ákvæði 
hugsanlegrar reglugerðar því geta orðið mjög víð. Telur ráðið að þetta atriði þurfi 
endurskoðunar við.

Félagsmálaráð Kópavogs telur að ákvæði 10. greinar frumvarpsins um að hið minnsta 
1500 íbúar séu að baki hverju umdæmi barnaverndarnefndar samræmist illa markmiði 
Iaganna um málsmeðferð og réttarstöðu. Félagsmálaráð leggur því til að umdæmi 
nefnda verði stækkuð.

I 52. grein frumvarpsins virðist sem kærunefnd barnaverndarmála geti ákveðið að 
barnaverndarnefndir geti borið kostnað af málsmeðferð kærunefndar. Félagsmálaráð 
Kópavogs telur að allur kostnaður vegna kærunefndar skuli greiðast a f ríkisvaldinu.

I 75. grein frumvarpsins er að fínna ákvæði um að bamavemdarnefnd sem ráðstafar 
barni í fóstur í annað sveitarfélag skal endurgreiða dvalarsveitarfélagi kostnað vegna 
skólagöngu barns og skólaaksturs. Svo er að sjá sem það sveitarfélag sem ráðstafar 
barninu í fóstur hafi skv. greininni ekkert að segja til um þjónustustig og þar með 
kostnað sem dvalarsveitarfélag telur rétt að endurkreija. Vill Félagsmálaráð 
Kópavogs benda á að ákvæði þessarar greinar virðast rýra mjög réttarstöðu 
fósturbarns í dvalarsveitarfélagi (og oft dvelst í til fullorðinsára) og telur að hver og 
einn íbúi sveitarfélags eigi þar rétt á þjónustu án tillits til þess með hvaða hætti hann 
fluttist þangað.
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