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Umsögn barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar um frumvarp 
til barnaverndarlaga.

Bamaverndamefnd Hafnarfjarðar fagnar framkomnu frumvarpi til 
barnavemdarlaga. Nefndin telur að flest þau nýmæli sem þar koma fram 
muni leiða til skilvirkari og vandaðri vinnubragða en áður hafa tíðkast í 
þessum málaflokki. Þó er ljóst að þær afdráttarlausu kröfur um vönduð 
vinnubrögð bamaverndarnefnda sem mælt er fyrir um í frumvarpinu muni 
aulca vinnuálag hjá barnavemdarnefndum til muna og gera kröfu um 
aukinn starfskraft og að ýmis ákvæði frumvarpsins muni leiða til verulegs 
útgjaldaauka fýrir sveitarfélögin, verði það að lögum.

Bamavemdamefnd Hafnarfjarðar getur tekið undir þau sjónarmið sem 
fram koma í athugasemdum við frumvarpið til stuðnings því að 
úrskurðarvald í málum vegna sviptingar forsjár flytjist frá barnaverndar- 
nefndum til dómstóla. Nefndinni þykir hins vegar leika vafi á nauðsyn 
þess að atbeini dómstóla komi til í öllum þeim tilvikum sem mælt er fýrir 
um í frumvarpinu, s.s. 1. mgr. 27. gr. sbr. 28. gr. Það kunni að verða til 
þess að barnaverndarnefndir, einkanlega í smærri sveitarfélögum, skirrist 
við að beita þeim úrræðum sem þar er að finna, þar sem nokkuð þungt sé 
í vöfum að koma að þeim ráðstöfunum ef gera þarf kröfu um það fyrir 
dómi. Þá telur nefndin eðlilegra að krafa foreldra eða bams sem náð hefur 
15 ára aldri um að samningi skv. 25. gr. verði hnekkt, sé gerð fyrir 
barnavemdarnefnd og kærunefnd barnavemdarmála, heldur en fýrir dómi.

Nefndin lýsir yfir ánægju sinni með það að ýmsir annmarkar sem eru
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í gildandi lögum og hafa á stundum torveldað vinnslu mála við ákveðnar 
aðstæður, hafa verið sniðnir af í þessu frumvarpi. Má þar nefna:

a) 1. mgr. 15. gr. um að bamaverndamefnd í umdæmi þar sem bam á 
lögheimili eigi úrlausn um málefni þess.

b) 3. mgr. 15. gr. um að barnavemdarnefndir geti samið um það sín á 
milli í hvaða umdæmi mál skuli unnið, og rýmri heimild 
Bamaverndarstofu til að mæla fyrir hvar mál skuli rekið.

c) 4. mgr. 21. gr. þar sem segir að heimilt sé vegna ríkra 
rannsóknarhagsmuna að fresta tilkynningu til foreldra um að hefja 
skuli könnun.

d) 3. mgr. 24. gr. um að samþykki þess foreldris sem barnið býr hjá til 
ráðstafana skv. þeirri grein nægi.

e) 4. mgr. 43. gr. um að heimilt sé að tala við bam og fylgjast með 
hegðun þess án vitneskju eða samþykkis foreldra ef ríkir 
rannsóknarhagsmunir mæli með því.

f) 75. gr. um greiðslu vegna skóla og aksturs.

Nefndin telur það mjög til bóta að setja skýrari reglur um málsmeðferð 
fyrir barnavemdamefndum, sbr. VIII. kafla frumvarpsins. Þá fagnar 
nefndin nýmælum í 3. mgr. 21. gr. og 30. gr. um afskipti bamaverndar- 
nefnda a f þunguðum konum, 1. mgr. 36. gr. um rétt Barnaverndarstofu til 
upplýsinga úr sakaskrá, 37. gr. um nálgunarbann og 2. mgr. 93. gr. um 
fyrirsætu- og fegurðarsamkeppnir.

Þau ákvæði frumvarpsins sem helst munu fela í sér kostnaðarauka 
verði það að lögum em að áliti nefiidarinnar þessi:

a) 9. gr. þar sem lagt er fyrir bamaverndarnefndir að gera 
framkvæmdaáætlanir fyrir hvert kjörtímabil. Nefndin telur þetta 
mjög metnaðarfullt ákvæði en útheimti talsverða vinnu 
nefndarmanna og væntanlega ekki síður starfsmanna nefndanna, 
sem ekki hefur verið innt af hendi áður.

b) 1. mgr. 21. gr. um að tekin skuli ákvörðun um hvort könnun skuli 
fara fram innan 7 daga frá því að tilkynning barst, 1. mgr. 23. gr.
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um að rita skuli greinargerð eftir könnun hvers máls, og 2. mgr. 41. 
gr. um að ákvörðun um beitingu viðeigandi úrræða skuli liggja 
fyrir innan 3ja mánaða og eigi síðar en 6 mánaða. Nefndin lýsir yfir 
eindreginni ánægju með þessi ákvæði sem eru nýmæli ffá því sem 
er í gildandi lögum og álítur að þau muni til þess fallin að bæta 
umtalsvert vinnslu mála í þessum viðkvæma málaflokki. Það sé 
hins vegar alveg ljóst, að hér muni aukast álag á starfsmenn 
barnaverndamefnda og kalla þ.a.l. á fleira starfsfólk en nefndir hafa 
víða yfir að ráða nú.

c) kostnaður vegna málarekstur fyrir dómstólum getur orðið 
veralegur, s.s. lögfræðikostnaður.

d) kostnaður vegna talsmanna skv. 25. gr. og 46. gr.

e) kostnaður vegna stuðningsfjölskyldna skv. 4. mgr. 80. gr.

Að lokum gerir bamavemdarnefnd Hafnarfjarðar eftirfarandi 
athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

a) 6. mgr. 7. gr. þar sem fram kemur að Barnavemdarstofu sé heimilt 
að taka gjöld fyrir þau sértæku verkefni sem hún sinnir skv. þessu 
ákvæði, þ.e. varðandi sérhæfðaþjónustu. Þykir nefndinni gjaldtaka 
orka tvímælis í þessum tilvikum.

b) í 4. mgr. 8. gr. er kveðið á um að Bamaverndarstofa geti áminnt 
barnavemdamefnd sem ekki fer að ábendingum og leiðbeiningum 
hennar um að rækja skyldur sínar. Bamavemdarnefnd 
Hafnarijarðar álítur að þar sem nefndirnar starfi í umboði 
sveitarstjórna sé eðlilegra að áminningar komi frá þeim og betur 
fari á því að Barnaverndarstofa hafi með höndum leiðbeiningar- og 
ráðgjafarhlutverk eins og hingað til.

c) Nefhdin er fylgjandi þeirri meginreglu um nafnleynd sem fram 
kemur í 19. gr. frumvarpsins og er óbreytt frá gildandi lögum.

d) Verði það niðurstaðan að bamaverndarnefnd geti aðeins kveðið 
upp úrskurð um töku barns af heimili og vistun eða ráðstöfun í 
fóstur í takmarkaðan tíma, þykir nefndinni fjórir mánuðir vera 
hæfilegur tími í stað tveggja eins og lagt er til í 1. mgr. 27. gr. 
frumvarpsins.
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e) Eðlilegra þykir og í betra samræmi við réttindi og skyldur 
forsjárforeldra að gera ráð fyrir samþykki beggja foreldra sem hafa 
sameiginlega forsjá en búa ekki saman, til ráðstafana skv. 25. gr., 
þótt samþykki 15 ára bams liggi fyrir, þar sem hér er um að ræða 
úrræði utan heimilis sem eru töluvert viðameiri en úrræði skv. 24. 
gr. frumvarpsins.

f) Ekki þykir þörf á að yfirmenn skóla, leikskóla, sumardvalar- 
heimila, íþrótta- og tómstundamiðstöðva og annarra slíkra 
stofnana, fái upplýsingar úr sakaskrá um tiltekna menn sem sækja 
um störf á þeirra vegum, svo sem gert er ráð fyrir í 3. mgr. 36. gr. 
Eðlilegra að umsækjendur skili sakavottorðum sjálfir.

g) Nefndin sér ekki ástæðu til að hafa áfram í lögunum ákvæði í 1. 
mgr. 90. gr. um að foreldrar skuli tilkynna bamavemdamefnd 
þegar barni er komið fyrir hjá vandamönnum ef dvölinni er ætlað 
að vara lengur en tólf mánuði.

Barnavemdarnefnd Hafnaríjarðar lýsir yfír stuðningi við 
framkomið fmmvarp til bamavemdarlaga með þeim athugasemdum 
sem að ofan greinir, en vekur enn athygli á því að frumvarpið mun 
fela í sér umtalsverðan útgjaldaauka fyrir sveitarfélögin.

Virðingarfyllst,
f.h. bamaverndarnefndar Hafnarfjarðar,

(juðríður Guðmundsdóttir, lögfr.
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