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Um: Umsögn Bamaheilla um frumvarp til bamavemdarlaga, 572. mál, heildarlög.

Bamaheill fagna endurskoðun barnavemdarlagamia og þessu heildstæða frurnvarpi sem 
nú hefur verið lagt fram. I frumvarpinu er að frnna fjölmörg ákvæði sem bæta og styrkja 
réttarstöðu barna, svo sem um réttindi barna, meginreglur bamavemdarstarfs og reglur 
um aðild barna við vissar aðstæður.

Eftirfarandi eru nokkrar athugasemdir við frumvarpið.

1. Bamaheill hafa áður bent á þörfina á því að efla barnavemdarstarf, nauðsyn þess að 
stækka umdæmi barnavemdarnefnda sem gerir þeim kleift að öðlast reynslu, ráða 
starfsmenn og mikilvægi þess að efla faglega þekkingu og þjónustu. Barnaheill styðja því 
ákvæði sem mæla fyrir um lágmarksljölda íbúa að baki hverrar bamaverndamefndar.

2. Bamaheill telja nauðsynlegt að skoða vel ákvæði 19. gr. um nafnleynd. Barnaheill 
styðja það að almenningur njóti almennt nafnleyndar og telja að gera þurfi ráð fyrir að 
þeir sem starfa með börnum geti notið nafnleyndar þegar sérstaklega stendur á. Er því 
gerð tillaga um að bæta við 3. mgr. orðunum: "nema sérstaklega standi á". Sumir 
tilkynnendur skv. 17. gr. eru í mjög viðkvæmri stöðu og má þar sérstaklega nefna 
dagmæður.

3 .1 21. gr. er að finna lýsingu á ástæðum afskipta bamavemda. Æskilegt hefði verið að 
sjá í greinargerð nánar um skilgreiningu þessara hugtaka, svo sem vanrækslu og
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vanhæfni. Skilgreiningar og umfjöllun af því tagi er mjög mikilvæg fyrir þá sem eiga að
tilkynna eða vera í samstarfi við bamaverndamefndir, svo og nefndimar sjálfar og
starfsmenn þeirra. Þetta er mikilvægt fyrir samræmd og fagleg vinnubrögð í bamavernd.

4. í 21. gr. er orðuð heimild til afskipta af þunguðum konum. Þetta er skýrari heimild en 
er í núgildandi lögum sem er æskilegt. Bamaheill telja nauðsynlegt í vissum tilvikum að 
hefja könnun þessara mála og reyna að skipuleggja stuðning til að skapa samfellu í 
þjónustu. Einnig er mikilvægt að skapa gmndvöll til þess að taka á alvarlegum vanda og 
vemda þau böm sem þurfa virkilega á því að halda.

5. í VI. kafla gert ráð fyrir samþykki bams áður en gripið er til vissra aðgerða, eða aðild 
bams 15 ára og eldri. Bamaheill fagna þessu enda í samræmi við anda samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi bamsins.

6. í VI. kafla eru ákvæði sem gera ráð fyrir aðkomu dómstóla að ákvörðunum í 
bamavemdarmálum ef ekki liggur fyrir samþykki foreldra eða eftir atvikum barns.
Bamaheill hafa ítrekað bent á nauðsyn þess að endurskoða það ákvörðunarferli sem gert 
er ráð fyrir í gildandi lögum. Bamaheill telja sérstaklega mikilvægt að dómstólar fjalli um 
mál um að svipta foreldri forsjá bams. Að öðm leyti telja Barnaheill að ákvæði 
frumvarpsins um þetta efni séu til bóta og styrki réttarstöðu bæði foreldra og bama.

7. í 36. gr. er gert ráð fyrir að unnt sé að halda utan um upplýsingar um dæmda 
kynferðisbrotamenn og að upplýsingar þessar geti farið á milli tiltekinna aðila. I faglegri 
umræðu um kynferðisbrot hefur oft verið bent á hættu á endurtekningu brota og nokkuö 
almennt viðurkennt að nauðsynlegt er að taka á þessu með einhverjum hætti. Mál um 
kynferðisbrot era þó mjög viðkvæm og það hefur sýnt sig að viss hætta er á órökstuddum 
og röngum viðbrögðum, sérstaklega af hálfu almennings. Bamaheill telja mjög æskilegt 
að reglur um þessi atriði séu skýrar og hefur vissa fyrirvara um að 1. mgr. 36. gr. nái 
þessum markmiðum. Bamaheill verða sérstaklega að benda á óljósa heimild 
bamaverndarnefndar til að tilkynna öðrum um dóm um kynferðisbrot ef rík 
bamaverndarsjónarmið eiga við. Bæði er óljóst hvaða sjónarmið þetta eru, hverjum má 
tilkynna og hvað sá aðili má gera við þessar upplýsingar. Bamaheill telja að 
bamavemdamefndir hafi ríkar heimildir til að vinna með mál barna sem talin eru í hættu 
og að í frumvarpinu séu ýmis ákvæði til að vemda þau böm sem metið er að þurfl á því 
að halda. Barnaheill sjá rökin fyrir að Barnaverndarstofa fái upplýsingar um þá sem 
dæmdir hafa verið fyrir kynferðisbrot gegn bömum og að Bamavemdarstofa tilkynni mál 
til viðkomandi bamavemdamefndar ef þörf er á. Spurning er hvort bamavemdamefnd 
hafi þá ekki nægilegar heimildir til að vemda bamið án þess að tilkynna þetta 
utanaðkomandi aðilum.

8. Bamaheill telja eðlilegra að 3. mgr. 36. gr. hljóði svo að umsækjendur um störf með 
bömum skili sjálfir sakarvottorði eða upplýsingum úr sakaskrá. Bamaheill er kunnugt um 
að aðilar geti fengið mismunandi tegundir af sakavottorðum og vilja árétta mikilvægi
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vegna þessara starfa.

9 .1 75. gr. er gert ráð fyrir að sveitarfélag sem ráðstafar bami í fóstur greiði allan kostnað 
a f skólagöngu bams. Barnaheill telja að hér sé um róttæka breytingu að ræða sem ekki er 
útskýrð í greinargerð og geta samtökin ekki mælt með því að þessi leið verði farin.

Fóstur barna getur verið mjög mismunandi og m.a. staðið í mislangan tíma. Eftir því sem 
Bamaheill komast næst þá hefur í barnavemd verið lögð áhersla á að bamavemdarnefnd 
sem ráðstafar bami í fóstur geri samning við fósturforeldra um tilteknar greiðslur til 
þeirra en að öðm leyti gildi almennar reglur annarra laga um hverja þá þjónustu sem fólk 
þarf á að halda. Almennt miðast þjónusta oftast við lögheimili. í mjög mörgum tilvikum 
er lögheimili barna sem fara í fóstur flutt í það sveitarfélag þar sem bamið mun búa og 
eðlilegt að bamið fái þá alla gmnnþjónustu frá því sveitarfélagi. í einstaka tilvikum mun 
lögheimili ekki vera flutt, þ.e. e f bami er ráðstafað um skamman tíma í tímabundið fóstur.
Mun þá stundum hafa komið upp ágreiningur milli lögheimilissveitarfélagsins og þess 
sem tekur við baminu. Bamaheill sjá ekki að leið frumvarpsins leysi þennan ágreining 
enda er óhjákvæmilegt ef farin er þessi leið að í einu sveitarfélagi sé tekin ákvörðun um 
tiltekna þjónustu sem öðru sveitarfélagi sé svo ætlað að greiða fyrir. Þá getur komið upp 
ágreiningur í öllum fósturmálum en ekki bara þeim sem stundum er deilt um í dag, þ.e. 
þegar lögheimili er ekki flutt í tímabundnu fóstri. Barnaheill telja að þetta ákvæði geti ýtt 
undir mismunun milli fósturbarna og annarra barna. Barnaheill vilja leggja áherslu á að 
bamavemdamefndir hljóta að velja bestu fósturforeldra fyrir hvert barn óháð búsetu 
þeirra og að aðrar þjónustustofnanir séu reiðubúnar til að veita hverju barni sem flytur í 
sveitarfélag sömu þjónustu.

10 .1 frumvarpinu er að finna ný og breytt ákvæði um skyldur ríkisins og um skyldur 
bamaverndamefnda til að byggja upp úrræði fyrir böm. Bamaheill hafa ályktað um 
uppbyggingu úrræða og skorað á yfirvöld að tryggja tilvist nauðsynlegra úrræða fýrir öll 
böm sem vista þarf utan heimilis. Bamaheill hafa ennffemur lagt sitt að mörkum með 
landssöfnun fyrir vegalaus böm árið 1992 en í kjölfar hennar var byggt upp húsnæðið að 
Geldingalæk í Rangárvallarsýslu sem nú er rekið samkvæmt þjónustusamningi við 
Barnaverndarstofu.

Bæði ríki og sveitarfélög hafa verið gagnrýnd fýrir að byggja ekki upp nægilegan fjölda 
úrræða fyrir böm. Bamaheill telja gríðarlega mikilvægt að tryggja sérstaklega að bömum 
sé ekki mismunað að þessu leyti eftir búsetu, þ.e. að öllum börnum sé tryggður sami 
réttur til umönnunar. Var bent á þetta í athugasemdum bamaréttamefndar Sameinuðu 
þjóðanna þegar nefndin fjallaði um fyrstu skýrslu íslands um framkvæmd samningsins 
um réttindi bamsins. Bamaheill hafa efasemdir um að núverandi verkaskipting milli ríkis 
og sveitarfélaga nái að tryggja þetta enda liggur fyrir að sveitarfélög landsins eru mjög 
misvel í stakk búin til að byggja upp úrræði. Ef borin eru saman ákvæði 79. gr. og 84. gr. 
frumvarpsins er ennfremur talsverð hætta á að verkaskiptingin verði ekki skýr þar sem 
mjög erfitt er að greina á milli þeirra hópa barna sem ríkið á að sinna annars vegar og
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sveitarfélög hins vegar að þessu leyti. Barnaheill hvetja eindregið til þess að leitað verði 
leiða til að tryggja samfellda, faglega uppbyggingu úrræða, t.d. sú leið að flytja ábyrgð á 
uppbyggingu úrræða alfarið yfir til ríksins.

11 .1XVIII. kafla er að finna refsiákvæði sem eru lítið breytt frá gildandi lögum.
Refsiákvæðum bamaverndarlaga virðist hafa verið lítið beitt í framkvæmd þó þar sé tekið 
á ýmsum alvarlegum brotum gegn börnum sem jafnvel er ekki fjallað um með eins 
skýrum hætti í almennum hegningarlögum. Barnaheill hvetja til þess að farið verði 
rækilega í gegnum refsiákvæði bæði bamavemdarlaga og hegningarlaga og tekin upp 
samræmd stefna um hvemig grípa beri á ofbeldi gegn börnum.

12. Bamaheill hafa stutt eindregið starfsemi Barnahúss og þá þjónustu sem börnum sem 
þolendum kynferðisbrota hefur staðið þar til boða. Árið 1999 voru gerðar umdeildar 
breytingar á lögum um meðferð opinberra mála eru gerðu það að verkum að það dró úr 
þessari þjónustu. Bamaheill beina því til félagsmálanefndar Alþingis að hún beiti sér 
f y r i r  þ v í ,  í samvinnu við allsherjamefnd, að láta fara fram endurskoðun á ákvæðum laga 
um meðferð opinberra mála er varða skýrslutöku af bömum.

Virðingarfyllst, 
f.h. Bamaheilla

Kristín Jónasdóttk^frkmkvæmdastjóri.
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