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Efni: Umsögn félagsmálastjóra Hveragerðis um frumvarp til barnaverndarlaga. 

Lagt fyrir fund Félagsmálanefnd Hveragerðisbæjar þann 29. maí 2001 og 
samþykkt.

Frumvarpið er tímabært og ættu lögin að leiða til skilvirkari vinnubragða. Verði 
frumvarpið að lögum er ljóst að þau muni leyta til mikils útgjaldaauka fyrir 
sveitarfélögin og gera verður ráð fyrir auknum mannafla til að sinna 
barnaverndarmálum svo ákvæðum laganna verði fylgt.

Það er talið verulega til bóta að úrskurðavald í málum vegna sviptingar forsjár flytjist 
frá barnaverndanefndum til dómstóla. Ætla má að samskipti við dómstóla og 
kærunefnd barnaverndarmála muni taka mun meiri tíma eftir en áður og leiða má líkur 
að því að þessar breytingar hafi jákvæð áhrif á feril barnaverndarmála en jafnframt hafa 
í för með sér aukinn kostnað fyrir sveitarfélögin.

Eftirfarandi eru athugasemdir undirritaðrar við frumvarpið:

> 6. mgr. 7. gr. er varðar heimild Barnaverndarstofu til að taka gjöld fyrir sértæk 
verkefni þarf að endurskoða.

>  9. gr. er lagt fyrir barnaverndarnefndir að gera framkvæmdaáætlun fyrir hvert 
kjörtímabil. Þetta er mjög gott en það mun kosta nefndar- og starfsmenn mikla 
vinnu sem ekki hefur verið unnin áður.

>  10. gr. 2. mgr., íbúafjöldi að baki hverri nefnd ætti að vera miklu hærri en 1500.

>  11. gr. 1. mgr., 7 manna nefnd er að mínu álit of fjölmenn þar sem það er stefna 
yfirvalda að minnka líkur á tengslum nefndarmanna og skjólstæðinga.

>  21.gr. 3. mgr., sbr. 30. gr. Þarf ekki að taka það fram að hér er ekki átt við 
afskipti af fóstureyðingum?

> 23. gr. 1. mgr. ritun greinargerðar eftir könnun hvers máls mun bæta vinnslu 
mála en það er alveg ljóst að þetta ákvæði eitt og sér mun kalla á fleira 
starfsfólk.

>  25. gr., 46. gr., og 80. gr., mun fela í sér kostnaðarauka og gæti haft afgerandi 
áhrif á fjárhagsstöðu fámennari sveitarfélaga.
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> 36. gr. Upplýsingar um kynferðisafbrotamenn eins og fram kemur í þessari 
grein eru mjög vandmeðfarnar og ætti að endurskoða. Réttara væri að yfirmenn 
stofnana sem ráða til sín starfsmenn til að sinna börnum fari fram á að fá 
sakavottorð frá viðkomandi umsækjanda.

>  52. gr. Allur kostnaður vegna málsmeðferðar fyrir kærunefiid ætti að greiðast af 
ríkisvaldinu.

>  75. gr. Samkvæmt þessari grein er það sveitarfélagið sem tekur við barninu sem 
ákveður kostnað varðandi skólagöngu, sérkennslu, akstur ofl. En það 
sveitarfélag sem ráðstafar barninu í fóstur greiði kostnaðinn. Það hlýtur að vera 
grundvallaratriði að endurskoða þessa grein í heild sinni þar sem gera verður ráð 
fyrir að barn sem sett er í fóstur eigi að búa við sömu réttindi og önnur börn. Ég 
teldi það réttara að ef barn er sett í fóstur þá sé það með lögheimili á 
viðkomandi fósturheimili og hljóti þá þjónustu eins og önnur börn sem þar búa. 
Einnig þarf að samræma greiðslur til fósturforeldra þar sem mikils ósamræmis 
gætir í þeim málum í dag.

>  í 84. gr. kemur fram að barnaverndarnefndir skulu hafa tiltæk úrræði, svo sem 
með rekstri vistheimila, samýla eða á annan hátt. Það er ekki á færi smærri 
sveitarfélaga að taka þátt í slíkum rekstri og ætti alfarið að vera á vegum 
ríkisins.

Eins og áður hefur komið frarn telur undirrituð þetta frumvarp til mikilla bóta frá 
núverandi barnaverndarlögum utan þess að undirrituð er þeirrar skoðunar að 
barnaverndarmál eigi ekki heima hjá sveitarfélögum heldur eigi að heyra undir ríkið 
eins og t.d. lögregla.

í dag njóta börn á Islandi ekki sömu réttinda hvað varðar úrlausnir í barnavernd.

Undirrituð hefur unnið fyrir nokkur sveitarfélög á landinu og fullyrði, að þó svo að 
hugmyndaflugi nefndarmann út á landsbyggðinni séu engin takmörk sett til að 
bjarga sér og finna úrræði þá njóta börnin á landsbyggðinni ekki sömu þjónustu og 
börn á höfuðborgarsvæðinu. A mörgum stöðum eru ekki starfandi geðlæknar, 
sálfræðingar, lögfræðingar og aðrir sem koma þurfa að vinnu í barnaverndarmálum. 
Þetta kostar það að viðkomandi sveitarfélög þurfa að senda eftir fagaðilum til 
Reykjavíkur sem hefur mikinn kostnað í för með sér sem verður til þess að menn 
jafnvel veigra sér við að taka á málum skv. barnaverndarlögum. Auk þess eru dæmi 
um það að ef að úrskurða þarf í málum er fulltrúi sýslumanns fenginn til að vera 
lögffæðingur nefndanna og er hann þá oft eini lögfræðinurinn í sveitarfélaginu. 
Þarf þá að fá lögfræðing að “sunnan” fyrir skjólstæðing nefndarinnar sem kallar á 
mikil fjárútlát fyrir viðkomandi sveitarfélag.

Með því að hafa málaflokkinn á vegum ríkisins gæti Barnaverndarstofa verið 
höfuðstöðvar barnavemdarmála og þaðan væri starfsmönnum stjórnað á öllu 
landinu, sent starfsmann á staðinn og eftir könnun máls væri tekin ákvörðun um það 
hvort senda þyrfti sérffæðing á staðinn og í hve langan tíma hann þyrfti að dvelja á 
viðkomandi stað. Einnig væri þá hægt að nýta úrræði sem stærstu sveitarfélögin 
hafa yfir að ráða.

Vinnuplögg og skýrslur væm samhæfð, þ.e. eins á öllu landinu. Það myndi 
auðvelda samantektir og kannanir og ekki væri neinn vafí á því hvernig mál væm 
unnin. Þetta myndi einnig auðvelda allar rannsóknir.



í stærri sveitarfélögum eru komin forrit til vinnslu í barnaverndarmálum en þau eru 
ekki samhæfð og í smærri sveitarfélögum eru engin forrit. Sumstaðar eru mál og 
viðtöl skráð á bréfasnepla, bókanir nefnda án nafna þannig að þeir sem taka við vita 
ekki hvaða mál á við hvern og reynir þá á að einstaka nefndarmenn viti allt um íbúa 
staðarins þannig að hægt sé að giska á hvaða mál á við hvern.

Skjólstæðingar barnaverndarnefnda eru í dag upplýstir um réttindi sín, sem fjölgun 
kærumála vegna ákvörðunar barnaverndarnefnda gefur til kynna. Þetta leiðir enn 
frekar til þess að nefndirnar þurfa á fagmenntuðum starfsmönnum að halda. Það 
hafa ekki allar barnaverndarnefndir á landinu fagmenntaða starfsmenn, sumar hafa 
enga starfsmenn, bæði vegna fjárskorts og að erfiðlega hefur gengið að fá 
fagmenntað fólk á landsbyggðina.

Mikil nýting barnaverndarnefnda á landsbyggðinni á þjónustu og ráðgjöf 
Barnaverndarstofu, sýnir að mínu áliti enn nauðsyn þess að fagaðilar komi að vinnu 
við barnaverndarmál.
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