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Umsögn um frumvarp til barnaverndarlaga.

Það er gott að hafa á einum stað meginreglur bamaverndarstarfs eins og gert er 
ráð fyrir í 4. gr. frumvarpsins.

Við teljum það mikla framför að samanlagður íbúafjöldi sveitarfélaga að baki 
hverri barnaverndarnefnd skuli ekki vera færri en 1500.

Helstu kostir að okkar mati við reglur um upphaf bamavemdarmála í nýja 
frumvarpinu felast í því að leitast er við að gera þessi ákvæði skýrari en 
samsvarandi ákvæði í gildandi lögum, sbr. einkum 18. gr. þeirra um könnun 
máls. í  nýja frumvarpinu er leitast við að gera ákvæði um upphaf 
barnaverndarmála skýrari en í gildandi lögum, einkum með því að afmarka 
með skýmm hætti ákvörðun bamavemdamefndar um að hefja könnun máls 
annars vegar og aðrar ákvarðanir um rannsóknaraðgerðir og ákvarðanir um 
beitingu úrræða hins vegar.

Við fögnum hinu mikilvæga nýmæli í 19. gr. frumvarpsins. Þar er lagt til að 
meginreglan verði sú að aðilar eigi ekki rétt á nafnleynd nema sérstakar 
ástæður mæli með því. Þá er ennfremur miðað við það að undantekningin um 
veitingu nafnleyndar eigi eingöngu við um almenning. Sérfræðistéttir skv. 17. 
gr. og lögregla skv. 18. gr. frumvarpsins eiga því aldrei rétt á nafnleynd. Við 
þetta finnst mér vert að bæta nýmælinu úr 44. gr. ffumvarpsins varðandi 
skyldur tiltekinna aðila til að láta barnavernd í té upplýsingar. Með þessu em 
tekin af öll tvímæli um skyldur þessara aðila til að láta upplýsingar í té 
endurgjaldslaust. Upplýsingaskylda samkvæmt þessum ákvæðum gengur ffarn 
þagnarskyldu einstakra starfsstétta.

í  nýja ffumvarpinu er sett ákveðin tímapressa á barnaverndarnefndir, en þær 
skulu án tafar og eigi síðar en innan viku frá þeim berst tilkynning, taka 
afstöðu til þess hvort ástæða sé til þess að hefja könnun á málinu. I gildandi 
lögum em hins vegar engin ákvæði um tímafresti til að taka afstöðu til 
tilkynningar eða með hvaða formlega hætti það skuli gert. I verklagsreglum 
barnaverndarnefndar Reykjavíkur heftir hins vegar miðað við sama ffest, en 
hér á Akranesi höfum við ekki sett okkur slíkar reglur. Því miður hefur það 
orðið til þess í einstaka tilfellum að könnun máls hefiir dregist á langinn. Þessi
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lög munu hins vegar stuðla að samræmingu verklagsreglna hjá 
barnaverndarnefndum um allt land.

Við fögnum því nýmæli sem fram kemur í 3. mgr. 21.gr. ffumvarpsins, um 
þetta er ekki hægt að frnna bein ákvæði um í gildandi bamverndarlögum. 
Þetta varðar tilkynningar sem barnaverndarnefndir fá um þungaðar konur sem 
með líferni sínu kunna að stofna í hættu lífi og heilsu ófædds barns síns. I 
gildandi lögum hefur 2. mgr. 25.gr. verið túlkuð á þann hátt að í henni felist 
heimild fyrir barnaverndamefnd til að kanna mál og meta þörf fyrir 
stuðningsaðgerðir áður en bam fæðist, því að með öðmm kosti er ekki hægt að 
uppfylla þau skilyrði um að fullreyna stuðning áður en foreldrar em sviptir 
forsjá nýfædds barns. Fmmvarpinu er ætlað að taka af öll tvímæli um þessar 
heimildir og gera þær skýrari. Þar kemur ffam að fái barnaverndarnefnd 
tilkynningu eða vitneskju með öðmm hætti um að þunguð kona stofiii heilsu 
eða lífi ófædds barns síns í hætu með líferni sínu, geti barnaverndarnefnd með 
sama hætti og mælt er fyrir um í 1. mgr., ákveðið að hefja könnun máls. Leiði 
könnun í ljós að tilefni er til aðgerða, þá á 30. gr. fmmvarpsins við sem fjallar 
um úrræði bamavemdarnefndar vegna þungaðra kvenna.

Þau atriði sem varða það að hefja könnun máls em öll mun skýrari í 
fmmvarpinu en í gildandi barnaverndarlögum og er það að okkar mati 
stuðningur fyrir starfsmenn bamaverndamefnda.

Eins og ffam kemur í greinargerð nýja fmmvarpsins hafa þær hugmyndir um 
að fela dómstólum úrskurðarvald í barnaverndarmálum lengi verið í 
umræðunni og sýnist sitt hverjum

Meginröksemdin gegn dómstólaleiðinni hefur verið sú að erfitt yrði að tryggja 
sérþekkingu dómara, sem nauðsynleg er talin í barnaverndarmálum og einnig 
var minnst á að dómsformaður þyrfti einnig að hafa nokkra sérþekkingu á 
þessum bamavemdarmálum. Við teljum að hægt sé að bregðast við þessu með 
ýmsum hætti, svo sem með kvaðningu sérfróðra meðdómenda. Þá er hægt 
samkvæmt ffumvarpinu að mæla fyrir um sérreglur um meðferð slíkra mála 
sem eiga að tryggja að sérþekkingar, að því marki sem hún er nauðsynleg, sé 
aflað áður en ákvörðun er tekin. I ffamhaldi er bent á að í ffumvarpinu sé að 
finna ákvæði þar sem beinlínis segir að sérfróða meðdómsmenn skuli að 
jafnaði kveðja til setu í dómi vegna mála skv. 29.gr. sem fjallar um 
forsjársviptingu, nánari ákvæði eru um það í 54. gr. um sérffóða 
meðdómsmenn og þinghöld. E f hægt er að fullnægja þessu sem fram kemur 
hér að ofan þá getum við tekið undir það mat ffumvarpsnefndar að þær 
ákvarðanir sem um ræðir séu þess eðlis að þær eiga eftir almennum 
sjónarmiðum um friðhelgi einkalífsjns og ann^jra mannréttinda heima hjá 
dómstólum. Ákvarðanir þessar fela Í slíka skerðingu þessara réttinda, að best 
fer á því að um þær sé fjallað fyrir dómi.

Við teljum að dómstólaleiðin einfaldi meðferð þessara mála og stytti 
heildarmeðferðartímann verulega. Varðandi kostnaðinn hins vegar getur nýja 
ffumvarpið hugsanlega orðið kostnaðarauki fyrir barnaverndarnefndir sem 
þurfa þá í auknum mæli að greiða lögffæðikostnað fyrir skjólstæðinga sína. 
Þetta getur reynst okkur á landsbyggðinni þungur baggi.



Ein rök frumvarpsnefndarinnar með dómstólaleiðinni er sú að meðferð mála 
fyrir dómi sé jafnan sú vandaðasta sem völ er á í íslensku réttarkerfi og sú 
sem tryggir best réttaröryggi aðila máls. Mótrökin hafa verið þau að þó að 
ætla megi að dómstólaleiðin tryggi rétt foreldra best hefur ekki þótt ljóst að 
hið sama myndi gilda um öryggi og velferð bamsins þegar mál væm rekin 
fyrir dómstólum. I bamavemd á að felast stuðningur samfélagsins við börn. 
E f grípa þarf til úrskurðar í barnaverndarmálum er eðli hans og tilgangur að 
tryggja velferð barnsins og öryggi, en alls ekki sá að refsa foreldrunum.

I greinargerð við gildandi bamavemdarlög. er talað um mikilvægi þess að 
tryggja samfellda meðferð þar sem eitt úrræði leiðir a f öðm barninu til 
hagsbóta. Einn meginnkostur núverandi kerfis er að barnaverndarnefnd ber 
áfram fulla ábyrgð á velferð barnsins eftir hún ákveður að taka barn af heimili. 
Mótrökin í greinargerð nýja frumvarpsins taka vel á þessu, en þar kemur fram 
að ekki verði séð að barnaverndarnefnd verði í annari eða verri stöðu til að 
tryggja samfellda og faglega meðferð máls þótt henni verði gert að gera kröfu 
fyrir dómi um að barn verði tekið af foreldrum þess, í stað þess að nefndin taki 
sjálf slíka ákvörðun. Fmmvarpsnefndin segir jafnffamt að ljóst sé að ef 
dómstóll verður við slíkri kröfu mun forsjá bams eða umsjá hverfa til 
barnaverndarnefndar sem taka mun allar ákvarðanir um ffamhald málsins eftir 
því sem best hentar hagsmunum og þörfiim þess. Meðferð málsins verður því 
áffam samfelld og barnaverndarnefnd ber áffam fulla ábyrgð á velferð 
barnsins.

Við emm sannfærð um það að einn besti kosturinn við dómstólaleiðina er að 
hún einfaldar meðferð þessara mála og styttir málmeðferðartímann. Hins 
vegar höfum við velt fyrir okkur rökum ffumvarpsnefndar um að 
dómstólaleiðin tryggi best réttaröryggi aðila máls. Hvaða aðila málsins viljum 
við spyrja? Foreldranna? Barnsins? Eða beggja? Hér viljum við fjalla um 
sönnunarbyrði annars vegar í sakamáli og hins vegar í barnaverndarmáli. 
Þessi gmndvallarregla íslenks sakamálaréttarfars á alls ekki við í 
barnverndarmálum að okkar mati. E f úrskurða þarf í barnaverndarmáli hvort 
sem það er gert á stjórnsýslusviði eða fyrir dómstólum, þá er tilgangurinn að 
tryggja öryggi og velferð barnsins. Tilgangurinn er ekki að sýna ffam á sekt 
eða sakleysi foreldra, hvað þá að refsa þeim. Hvernig er hægt að tryggja 
hagsmuni barnsins fyrir dómstólum. Sönnunarfærsla í barnaverndarmáli 
byggist að okkar mati fýrst og ffemst á skýrslum sérffæðinga, t.d. sálffæðinga, 
félagsráðgjafa eða geðlækna.

í  bamavemdarstarfi skal jafnan það ráð upp taka sem ætla má að barni sé fyrir 
bestu l.mgr. l.gr. bvl. nr. 58/1992. í þessu felst að í bamvemdarstarfi skal 
ætið hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Mikilvægt er því að dómarar temji 
sér önnur vinnubrögð í meðferð barnaverndarmála, en sakamála. Hugsanlega 
er að einhverju leiti hægt að bæta meðferð bamaverndarmála fyrir dómi með 
því að gera það að meginreglu að kveðja til setu í dómi sérffóða meðdómendur 
svo sem félagsráðgjafa, sálfræðinga og geðlækna. Einnig er möguleiki á því að 
vanda dómstólaleiðina með því að dómarar nýti í ríkum mæli heimildir 
barnalaga til að leggja fyrir aðila að afla sérffæðiskýrslna eða effir atvikum 
afla þeirra sjálfir.



Við teljum áfram að það sé mjög æskilegt að hafa lögffæðing í 
barnaverndarnefnd vegna þeirra málsmeðferðarreglna sem gæta þarf. Við 
fögnum því að í 11. gr. ffumvarpsins sé áffam inni að leitast skuli við að kjósa 
lögffæðing í barnaverndarnefndir. Við á Akranesi teljum það ómetanlegt að 
hafa haft ffóðan lögffæðing um barnaverndarmál í nefndinni síðustu tvö 
kjörtímabil og hefur það verið mjög mikilvægt í stærri og erfiðari 
barnaverndarmálum.

Vissar áhyggjur eru hjá okkur um að þetta nýja frumvarp hugsanlega leiði til 
meiri vinnuálags á þá starfsmenn sem fyrir eru eða að þörf verði á auknu 
starfshlutfalli, sem ekki er vel séð í öllum sveitarfélögum. En þetta atriði 
verður að koma í ljós með tímanum.
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