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150 Reykjavík
Mosellsbæ, 17.maí 2001.

Málefni: Félagsmálanefnd Alþingis, bréf dags. 4. aprfl 2001, beiðni um umsögn
um frum varp til barnaverndarlaga, 572. mál, heildarlög.

Á 102. fundi félagsmálanefndar Mosfellsbæjar sem haldinn var þriðjudaginn 15. maí 2001, 
var ofangreint málefni tekið til umfjöllunar og eftirfarandi bókun gerð:

“Kynnt samantekt félagsmálastjóra dags. 15.maí 2001.
Félagsmálanefnd vísar til samaníektar félagsmálastjóra varðandi 
umsögn um framlagt frum varp til barnaverndarlaga.”

Fundur verður haldinn í bæjarstjóm Mosfellsbæjar miðvikudaginn 23. maí 2001, þar sem 
bókun félagsmálanefndar verður lögð fram .

Hjálagt er ljósrit af samantekt félagsmálastjóra .

Virðingarfyllst, 
fh. félagsmálanefndarjýlosfellsbæjar

Unnur V. Ingólfsdóttir fóíagsiííalastjóri
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Samantekt félagsmálastjóra vegna beiðni Félagsmálanefndar Alþingis til 
félagsmálanefndar Mosfellsbæjar um umsögn um frumvarp til barnaverndarlaga, 
572.mál, heildarlög.

Lagt fyrir fund félagsmálanefndar 15.maí 2001

Astæða er til að fagna framkomnu frumvarpi til bamavemdarlaga. Ætla má að flest þau 
nýmæli sem þar koma fram muni leiða til skilvirkari og vandaðri vinnubragða en til þessa 
hafa verið viðhöfð. Bamavemd og bamavemdarstarfi er gert hærra undir höfði og réttarstaða 
bama er betur tiyggð en í gildandi lögum. Með ákvæðinu um að sveitarstjómir setji sér 
framkvæmdaáætlun í bamavemdarmálum fyrir hvert kjörtímabil má ætla að starf 
bamavemdamefhda verði markvissara og árangursríkara.

Ætla má að sjónarmið fmmvarpsins að úrskurðavald í málum vegna sviptingar forsjár flytjist 
frá bamavemdamefhdum til dómstóla stuðli að faglegri vinnubrögðum og að réttarstaða 
málsaðila verði betur tryggð. Ennfremur er ástæða til að lýsa yfir ánægju með að nokkrir 
annmarkar á gildandi lögum hafa verið sniðnir af, má þar nefna:
• 15.gr. um að bamavemdamefhd þar sem bam á Iögheimili eigi úrlausn um málefhi

þess, að bamavemdamefndir geti samið um í hvaða umdæmi mál skuli unnið og 
lýmri heimild til bamavemdarstofu til að mæla fyrir um hvar mál skuli rekið

• 21.gr. 4.mgr. um að ákvörðun bamavemdamefndar um það að helja mál eða láta mál
niður falla sé ekki kæranleg og að nefnd sé heimilt vegna ríkra rannsóknarhagsmuna 
að fresta tilkynningu til foreldra um að hefja skuli könnun

• 24.gr. lokamálsgrein um að samþykki þess foreldris sem bamið býr hjá nægi til
ráðstafana sem um er talað í greininni

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

Frumvarpið felur í sér mun skýrari reglur um málsmeðferð en verið hefur. Hér er um 
veigamikið atriði að ræða sem tryggir réttarstöðu málsaðila gagnvart bamavemdamefnd, en 
hefur jafnframt i för með sér auknar kröfur og vinnuálag fyrir starfsmenn. Ætla má að 
samskipti við dómstóla og kærunefnd bamavemdarmála verði nokkuð viðamikill hluti starfs, 
en aðilar máls og/eða bamavemdamefndir geta skotið máli til dómara, eða er skylt að leita 
úrskurðar dómara. Ljóst er að þessar breytingar munu bæta umtalsvert vinnslu 
bamavemdarmála en hafa jafnframt í för með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin sem 
dæmi:
• 21.gr. l.mgr. þar sem tekin skal ákvörðun um hvort könnun skuli fara fram innan 7

daga frá því að tilkynning barst.
• 23.gr. 1 .mgr. um ritun greinargerðar eftir könnun hvers máls.
• 41 ,gr.2mgr. um að ákvörðun um beitingu viðeigandi úrræða skuli liggja fyrir innan 3ja

mánaða og eigi sfðar en 6 mánaða.
• Ætla má að kostnaður vegna málareksturs fyrir dómstólum, vegna talsmanna 25.gr.

3.mgr. og 46.gr. 3.mgr. og kostnaður vegna stuðningsfjölskyldna 80gr.4mgr. geti 
orðið vemlegur.

• Breyttir starfshættir munu kalla á nýjar verklagsreglur og samvinnu við fleiri aðila.
Má þar nefha að bam sem er 15 ára sé aðili máls og á þar með rétt til
lögmannsaðstoðar, sem getur leitt til þess að í einu og sama málinu geta lögmenn
orðið fleiri en einn. Samskipti við Iögmenn, skýrsluskrif og fundarseta með þeim eru
tímafrek atriði sem geta kallað á fjölgun starfsmanna.

Annað sem ástæða er til að vekja athygli á og þarfnast endurskoðunar að mati undirritaðrar er:
• 7.gr. ó.mgr. um heimild Bamavemdarstofu til að taka gjöld fyrir þau sértæku verkefhi

sem hún sinnir. Ljóst er að kostnaður sveitarfélaga vegna bamavemdarstarfs verði



frumvarp þetta að lögum er umtalsverður og ekki ástæða til þess að 
Bamavemdarstofa innheimti gjöld af sveitarfélögunum vegna lögbundinna verkefha 
ríksins.
8.gr. 4.mgr. um heimild Bamavemdarstofu til að áminna bamavemdamefndir. 
Bamavemdamefnd starfar í umboði sveitarstjómar og því er eðlilegra að áminningar 
komi ffá sveitarstjóm en ekki Bamavemdarstofu. Reynslan hefur sýnt að núverandi 
fyrirkomulag þar sem Bamavemdarstofa hefúr að gegna þríþættu hlutverki gagnvart 
bamavemdamefhdum er afar óheppilegt og oft illa samræmanlegt. Hér er átt við það 
hutverk Bamavemdarstofu að vera ráðgefandi aðili, eftirlitsaðili og viðskiptaaðili, þar 
sem rekstur meðferðarheimila fyrir böm er í höndum stofúnnar.
27.gr. lmgr.a) um heimild bamavemdamefndar um kyrrsetningu bams í 2 mánuði er 
mjög knappur og ástæða er til að hann verði lengdur í 3 mánuði.
I XIII kafla ffumvarpsins er fjallað um heimli og stofhanir á ábyrgð ríkisins. Ástæða 
er til að benda á mikilvægi þess að böm óháð aldri eigi sama rétt til sértækrar 
þjónustu ríkisins. Svo virðist sem í ffumvapinu sé ekki gert ráð fyrir því að yngri 
aldurshópurinn eigi kost á þjónustu ríkisins ffekar en verið hefúr. Verði ekki gerð 
breyting á þessu er lagt til að sveitarfélög fái ffamlag ffá ríkinu til reksturs 
sambærilegra stofhana og getið er í 84.gr. ffumvarpsins.
í lokamálsgrein 50.gr. ffumvapsins segir að Bamavemdarstofa geti mælt fyrir um að 
ákvörðun bamavemdaryfirvalda í öðru landi sé ffamfylgt hér á landi. Ekki verður 
annað skilið en að ábyrgð á viðkomandi ffamkvæmd verði bamavemdamefndar í 
viðkomandi sveitarfélagi og því er lagt til að endurgreiðslur útlagðs kostnaðar verði 
tryggðarsbr. 15.gr. frumvarpsins.
52.gr. 3.mgr. gerir ráð fyrir því að kæmnefnd bamavemdarmála geti ákveðið á um 
hver skuli bera kostnað vegna öflunar gagna. Eðlilegt má telja að allur kostnaður 
vegna öflunar gagna fyrir kæmnefnd greiðist af ríkinu.
75.gr. um framfærslu og annan kostnað vegna bams í fóstri gerir ráð fyrir því að 
sveitarfélag sem ráðstafar bami í fóstur í annað sveitarfélag skuli endurgreiða 
dvalarsveitarfélagi kostnað vegna skólagöngu bams og skólaakstur. Segja má að 
ákvæði þetta sé í mikilli mótsögn við anda frumvarpsins um að tryggja stöðu og 
réttaröryggi þeirra bama sem hlut eiga að máli. Með ákvæði þessu má segja að horfið 
sé aftur til sveitfestinnar í framfæslulögunum frá árinu 1947, en oft eru böm sett ung í 
fóstur og dvelja hjá fósturforeldmm til fullorðinsára. Þessu til viðbótar má benda á að 
það sveitarfélag sem ráðstafar baminu í fóstur hafí skv. greininni ekkert aðsegja til 
um þjónustustig og þar með kostnað sem dvalarsveitarfélag telur rétt að endurkrefja. 
Eðlilegra væri að hver og einn íbúi sveitarfélags eigi þar rétt á þjónustu án tillits til 
þess með hvaða hætti hann fluttist þangað. Auk þess má benda á að ef ástæða þykir 
til að bæta litlum sveitarfélögum upp kostnað sem þau kunna að hafa af útgjöldum 
vegna fósturbama eða annarra bara þá er eðlilegra að sá stuðningur komi úr 
sameiginlegu sjóði eins og Jöfhunarsjóði sveitarfélaga.

Unnur V. Ingólfsdóttir


