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Umsögn félagsmálanefndar og félagsmálastjóra Árborgar, um frumvarp til 
barnaverndarlaga sem sent var til umsagnar frá Félagsmálanefnd Alþingis þann 
4. apríl 2001.

Félagsmálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp að nýjum bamavemdarlögum. 
Frumvarp þetta er viðamikið og í því er tekið á mörgu sem er til bóta frá núgildandi 
lögum. Má þar m.a. nefha að réttarstaða málsaðila gagnvart bamavemdamefhdum er 
betur tryggð. Ástæða er til að fagna framlagningu ffumvarpsins. Skýrar reglur eru 
settar um hvenær mál er bamavemdarmál og málsmeðferðarreglur eru í flestu skýrar. 
Það er mikil réttarbót að viðamestu þvingunaraðgerðir skulu færðar til dómstóla og 
ástæða er til að ætla að það hafí í för með sér faglegri vbmubrögð.

Ákvæðið um að sveitarstjómir setji sér framkvæmdaáætlanir í bamavemdarmálum 
fýrir hvert kjörtímabil er metnaðarfullt og ef vel tekst til má ætla að bamavemdarstarf 
verði vandaðra. Þó er vert að vekja athygli á, að á meðan Alþingi hefur ekki 
samþykkt opinbera qölskyldustefiiu, eða síeftm í málefhum bama, getur verið erfitt 
fyrir sveitarstjómir að marka sjálfstæða stefiiu í þessum efiium.

Þær ským málsmeðferðarreglur og kröfur um ferli mála munu kalla á aukna þörf á 
bamavemdarstarfsmönnum og þar með auknum kostnaði fyrir sveitarstjómir. I því 
sambandi má benda á eftirfarandi ákvæði.

• Ofannefiit ákvæði um ftamkvæmdaáætlanir á sviði bamavemdar skv. 9. gr.
• Ákvörðun um könnun innan 7 daga og tilkynning til foreldra skv. 21. gr.
• Skrifleg greinargerð um könnun máls skv. 23. gr.
• Urskurðarmálum mun væntanlega fjölga töluvert þar sem 15-17 ára unglingar, 

sem skv. frumvarpinu eru málsaðilar, em oft mótfallnir hvers konar afskiptum, 
þó foreldrar séu samþykkir sbr. 27. gr. 1. málsgr. og 34. gr.

• Vinna vegna undirbúnings mála fýrir dómstólum mim verða töluverð og ekki 
hvað síst vegna þess að aðilar málsins geta verið tveir, þ.e. bæði foreldrar og 
bam. Samskipti við tvo málsaðila eru tímafrekari en við einn.

• Við gildistöku laganna mun leggjast til töluverður tímabundinn kostnaður við 
þjálfun og endurmenntun starfsmanna, skipulagningu nýrra verklagsreglna, 
vhmuferlis og starfslýsinga.

Auk þessa mun hljótast beinn kostnaður vegna málareksturs fýrir dómstólum, vegna 
talsmanna og vegna stuðningsfjölskyldna
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Þrátt fyrir að frumvarpið sé að flestu leyti til bóta eru á því nokkrir anmarkar sem hér 
er vakin athygli á og mikilvægt að félagsmálanefiid Alþingis endurskoði.

• Skv. 11. gr. ffumvarpsins er ákvæði um að “leitast” skuli við að kjósa 
lögfiræðing í bamavemdamefind. Á hinn bóginn er ekki tekið fiam hvort nefiid 
sem lögfiræðingur á ekki setu í, skuli kalla til lögfiæðing í ákvarðanatöku í 
málum skv. 26. gr og 27. gr. Það verður að teljast mikilvægt að lögfræðingur 
sé aðili að slíkri ákvarðanatöku og því áríðandi að setja inn í lögin, annað 
hvort skylduákvæði um setu lögfræðings í bamavemdamefiid eða ákvæði um 
að kalla til lögfræðing í þvingunarmálum

• Heimild Bamavemdarstofii til að taka gjöld af sérstökum verkefiium sbr. 7. gr. 
Ekki er eðlilegt sbr. önnur samskipti ríkis og sveitarfélaga að gjaldtaka sé 
heimiluð fyrir lögbundin verkefiii ríkisins.

• Hið þríþætta hlutverk Bamavemdarstofu þ.e. eftirlit, ráðgjöf og rekstur orkar 
tvímælis og má velta því fyrir sér hvort ekki væri eðlilegra að hluti þessarra 
verkefiia heyrðu beint undir félagsmálaráðuneytið.

• Tímamörk um tvo mánuði skv. 27. grein em mjög knöpp og má benda á að sá 
tími nægir tæplega til rannsóknarvistunar.

• Nokkurrar þversagnar gætir í 30. greininni þar sem kveðið er á um afskipti af 
þunguðum konum. Það má áætla að all flestar þungaðar konur sem ekki hafi 
náð lögræðisaldri séu búnar að ná 15 ára aldri. í  greinargerð er kveðið á um 
að ef móðir stefiii sinni eigin heilsu sem og heilsu ófædds bams í hættu þá sé 
hægt að grípa til aðgerða gegn vilja hennar. Móðir sem hefur náð 15 ára aldri 
hlýtur því að vera aðili máls eins og önnur böm er náð hafa 15 ára aldri og því 
ekki hægt að fjalla um mál hennar skv. 24. gr. Hvað varðar seinni málsgrein 
30. gr. er hún hér óþörf þar sem um beina tilvitnun til lögræðislaga er að ræða 
og öll ákvæði þeirra laga þurfa að vera uppfyllt.
Að auki er um nokkrar siðferðislegar vangaveltur að ræða varðandi afskipti af 
þunguðum konum. í flestum tilvikum er ekki vitað um þungun móður fyrr en 
jafiivel um miðja meðgöngu, en flestir fósturskaðar gerast á fyrstu vikum 
hennar. Þrátt fyrir góðan vilja til að forða ófæddum bömum frá óviðunandi 
aðstæðum munu þetta ákvæði verða afar torvelt í framkvæmd.

• Þversagnar gætir í 66. gr. þar sem kveðið er á um að umsókn um leyfi til að 
taka böm í fóstur skuli lögð fram hjá bamavemdamefiid í heimilisumdæmi 
umsækjenda, en leyfisveitingin sé í höndum Bamavemdarstofu. Umsókn um 
leyfi hlýtur að eiga að berast til þess stjómvalds er veitir leyfið.

• 75. greinin er mjög á skjön við anda framvarpsins í heild þar sem kveðið er á 
um að það sveitarfélag sem ráðstafar bami í fóstur skuli bera allan kostnað af 
skólagöngu bams og akstri. Ákvæði þetta rýrir mjög réttarstöðu þeirra bama 
sem af einhverjum ástæðum þurfa að fara í fóstur og á vissan hátt er hægt að 
líkja því við sveitfestisákvæði sem voru í lögum þar til fyrir 10 árum síðan. 
Mikilvægt er að á ágreiningi sveitarfélaga um kostnað við skólagöngu 
fósturbama sé tekið á öðrum vettvangi t.d. innan Jöfiiunarsjóðs sveitarfélaga.
r

• I 79. grein er kveðið á um að félagsmálaráðuneytið skuli bera ábyrgð á 
heimilum og stofiiunum fyrir böm sem þurfa á aðstoð að halda vegna meintra 
afbrota eða alvarlegra hegðunarerfiðleika. í 84. greininni er kveðið á um að 
bamavemdamefhd skuli hafa tiltæk úrræði s.s. með rekstri vistheimila 
sambýla eða á annan hátt að veita bömum móttöku til að tryggja öryggi o.fl. 
vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferði foreldra. Hér er verið að gera 
greinarmun á ábyrgð sveitarfélaga og ríkis allt eftir orsökum vandans.



Mikilvægt er að að öllum bömum landsins séu tryggðir sömu möguleikar að 
stofiiunum félagsmálaráðuneytisins óháð aldri og orsökum vandans. Hægt er 
síðan að vera með heimilarákvæði um rekstur slíkra stofiiana ef sveitarfélög 
sjá sér hag í því að vera með viðbót við þau úrræði sem ríkið skal annast.

Félagsmálanefiid og félagsmálastjóri Árborgar lýsa yfir stuðningi við frumvarp 
félagsmálaráðherra til bamavemdarlaga að teknu tilliti til þeirra athugasemda er 
hér hafa verið settar fiam.
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