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Vísað er til bréfs yðar dags. 4. apríl sl. þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til 
nýrra barnaverndarlaga, 572. mál.

Eins og fram kemur í inngangi almennra athugasemda við frumvarpið áttu forstjóri og 
lögfræðingur Bamavemdarstofu sæti í nefnd þeirri er félagsmálaráðherra skipaði í desember 
1997 og sem skilaði tillögum sínum að frumvarpi þann 19. desember 2000.
Bamavemdarstofa hefur því átt ríkan þátt í að móta þær hugmyndir sem frumvarpið byggir á 
að meginstefnu til. Barnavemdarstofa telur endurskoðun bamavemdarlaganna mjög tímabæra 
og flestar þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu bæði æskilegar og nauðsynlegar.
Ber að fagna því að félagsmálaráðherra hafi haft fmmkvæði að heildarendurskoðun 
barnaverndarlaga og að þetta frumvarp hafi verði lagt fram.

Bamaverndarstofa telur rétt að koma á framfæri nokkmm athugasemdum sem fylgja 
hér á eftir. Árétta ber að Bamavemdarstofa styður að öðru leyti efni fmmvarpsins og þau 
nýmæli sem þar er að finna.

1. Úrræði fyrir börn sem vistuð eru utan heimilis á vegum barnaverndarnefnda, 
sbr. 79. gr. og 84. gr.

Á frumvarpinu hafa verið gerðar nokkrar breytingar frá þeim drögum sem nefndin 
sem samdi það skilaði til félagsmálaráðherra. Ber þar helst að nefna að í fmmvarpinu eins og 
það er lagt fram er ekki gert ráð fyrir þeim breytingum á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga 
við uppbyggingu úrræða sem nefndin lagði til. Bamavemdarstofa styður eindregið þær 
tillögur sem nefndin mótaði um þetta efni og telur eðlilegt að gera nokkra grein fyrir þeim í 
þessari umsögn í því skyni að skapa frekari umræðu um þróun bamavemdarstarfs í landinu.

í  tillögum nefndarinnar var gert ráð fyrir viðamiklum breytingum á ákvæðum sem 
varða vistun bama utan heimilis á vegum bamaverndaryfirvalda. Leitast var við að setja öll 
vistunarúrræði saman í eina heild í því skyni að stuðla að því að samfellt yfirlit og yfirsýn 
fengist yfir þau á einum stað. Með þessu var talið að stuðla mætti að bættri og skipulagðari 
nýtingu úrræða og um leið betri nýtingu fjármuna ríkis og sveitarfélaga. Um leið var leitast 
við að skapa aukinn sveigjanleika og auka sérhæfingu úrræða þannig að þarfir bama sætu í 
fyrirrúmi hverju sinni. Þá var markmiðið að mæla fyrir um skýrari verkaskiptingu ríkis og
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sveitarfélaga, einkum er varðaði ábyrgð á því að tiltæk séu úrræði fyrir böm alls staðar á 
landinu sem nauðsynlegt reynist að vista utan heimilis.

Frá því að barnavemdarlög vom fyrst sett hér á landi hefur verið gert ráð fyrir að 
sveitarfélög beri almennt alla ábyrgð á meðferð barnavemdarmála, þ.m.t. að hafa tiltæk 
úrræði sem nauðsynleg em talin hverju sinni. Þó er ljóst að yfimmsjón með rekstri stofnana 
fyrir böm hefur verið á ábyrgð ríksins að einhverju leyti allt frá fyrstu tíð. í almennum 
athugasemdum með frumvarpinu er gerð grein fyrir útttekt Hagsýslu ríkisins árið 1993 á 
heildarskipulagi bamavemdarmála og þeim breytingum sem gerðar vom á 
barnavemdarlögum árið 1995. Þá var lögð áhersla á að ríkið tæki að sér uppbyggingu 
tiltekinna úrræða sem fæst sveitarfélög hefðu aðstöðu til að sinna með góðu móti til að treysta 
faglegt starf og eftirlit og tryggja yfirsýn yfir vistunarúrræði. Rétt er að taka fram, að þrátt 
fyrir ábyrgð ríkisins á uppbyggingu úrræða, gera gildandi lög og tillögur nefndarinnar ráð 
fyrir að bamaverndamefndir einstakra sveitarfélaga beri ábyrgð á nýtingu úrræðanna, þ.e. 
ráðstöfun og vistun einstakra bama.

Það var mat nefndarinnar að með gildandi lögum hefði að nokkm náðst sá árangur að 
samræma og auka faglegar kröfur til þeirra sem taka að sér böm sem vista þarf utan heimilis. 
Einnig að úrræðum hefði fjölgað og nýting þeirra orðin skilvirkari og markvissari. Þrátt fyrir 
þennan árangur taldi nefndin núgildandi lög hafa ýmsa ókosti sem helstir em eftirfarandi:

a. Oljós skil em enn milli þeirra úrræða sem ríkinu ber að byggja upp og úrræða á ábyrgð 
einstakra sveitarfélaga. Ljóst er að samkvæmt 5. mgr. 51. gr. núgildandi laga ber ríkið ekki 
ábyrgð á að hafa tiltæk öll þau úrræði sem nauðsynleg em talin fyrir böm sem vista þarf utan 
heimilis. Ber ríkinu einungis að sjá um að sérhæfð heimili og stofnanir séu tiltækar fyrir böm 
þegar úrræði bamaverndamefndar hafa ekki komið að gagni og hér er átt við heimili og 
stofnanir þar sem fram fer sérhæfð meðferð, svo sem vímuefnameðferð og vistun í 
bráðatilvikum vegna meintra afbrota og alvarlegra hegðunarerfiðleika. Hlutverki 
bamavemdamefnda er lýst í 2. mgr. 51. gr. en þar segir að bamaverndarnefndir skuli hafa 
tiltæk úrræði með rekstri vistheimila eða á annan hátt til að veita bömum viðtöku vegna 
aðstæðna á heimili þeirra, svo sem vegna forfalla foreldra, vanrækslu eða illrar meðferðar á 
bami eða til könnunar á aðstæðum þeirra. Ágreiningur hefur komið upp um það í hvaða 
tilvikum ríkið beri ábyrgð ef ekki er unnt af einhveq'um ástæðum að vista bam á 
meðferðarheimili eða stofnun sem samt þarf á einhvers konar meðferð að halda. Þá em ekki 
skýr skil á milli sérhæfðrar meðferðar sem ríkinu ber að veita og þess stuðnings sem 
bamaverndarnefndir em oft að veita börnum sem eru vistuð á einkaheimilum eða öðra úrræði 
á vegum sveitarfélags, svo sem vistheimili eða fjölskylduheimili.

b. Margar barnaverndamefndir eiga erfitt með að hafa tiltæk nægileg úrræði eins og gert er 
ráð fyrir í gildandi lögum. Þannig era einungis rekin vistheimili fyrir böm í Reykjavík og 
skipulögð úrræði af öðra tagi era einungis til á vegum allra stærstu bamaverndamefnda 
landsins. Það er mikilvægt réttlætismál að öllum börnum bjóðist úrræði sem henta þörfum 
þeirra, svo sem vistheimili, fjölskylduheimili, vistun á einkaheimili og sambýli, óháð búsetu 
þeirra.

c. Skipting kostnaðar milli ríkis og sveitarfélaga hefur stundum valdið ágreiningi um val á 
heppilegu úrræði fyrir barn. Borið hefur við að gerð sé krafa um lengri vistun bams á 
meðferðarheimili en nauðsynlegt sýnist ef byggt væri einungis á meðferðarsjónarmiðum. 
Sýnist það stundum vega þungt að annars konar vistun, eins og fósturheimili eða sambýli,



myndi hafa aukinn kostnað í för með sér fyrir viðkomandi sveitarfélag. Þannig eru dæmi um 
að ákvarðanir um vistun barns taki ekki fyrst og fremst mið af þörfum þess heldur fremur því 
hvemig halda megi kostnaði sveitarfélagsins í lágmarki og skiptir þá engu að úrræði ríkisins 
eru dýrari en þarflr bamsins krefjast í þeim tilvikum. Þá hafa vaknað spurningar um hver beri 
ábyrgð á kostnaði vegna nauðsynlegrar vistunar bams sem er á biðlista eftir meðferðarplássi.

d. Núverandi fyrirkomulag vistunarmála hefur ekki reynst nægilega sveigjanlegt. Erfltt hefur 
verið að sérsníða úrræði eftir þörfum hvers bams þar sem skyldur ríkisins hafa einungis náð 
til þess að hafa tiltæk mjög afmarkaða tegund úrræða og sveitarfélög hafa ekki haft 
fmmkvæði að því að móta annars konar úrræði. Getur þetta tengst óljósri verkaskiptingu og 
kostnaði. Val á úrræði hefur oft staðið á milli fósturforeldra og meðferðarheimilis enda þótt 
viðkomandi bami henti hugsanlega betur að vistast t.d. á einkaheimili þar sem mögulegt væri 
að veita því sérstaka umönnun og þjálfun, sem gæti komið í stað vistunar þess á stofnun. 
Hefur þetta einnig vakið spurningar um nýtingu fjármuna ríkisins en reynslan sýnir að vistun 
bams á meðferðarheimili er eitt dýrasta úrræðið sem völ er á. Einnig hefur verið erfítt að 
tryggja samfellu þannig að barn geti farið úr einu úrræði í annað.

Með ofangreint í huga lagði nefndin til þær róttæku breytingar að ríkinu yrði falið að 
bera ábyrgð að hafa tiltæk öll úrræði fyrir böm sem nauðsynlegt reynist að vista utan heimilis. 
Markmiðið með slíkum tillögum er að samræma ennfrekar faglegar kröfur til þeirra sem taka 
að sér börn, tryggja framboð nauðsynlegra úrræða fyrir böm á öllu landinu, tryggja 
sveigjanleika við uppbyggingu þeirra og sérhæfingu og að val á úrræði miðist við þarfir hvers 
bams hverju sinni. Var það mat nefndarinnar að þessar tillögur myndu einnig leiða til betri 
nýtingu þeirra heildarfjármuna sem nú þegar renna til þessarar starfsemi. Gert var ráð fyrir að 
unnt væri að fara mismunandi leiðir við val á rekstrarformi. Fyrst og fremst að ríkið myndi 
sjá um rekstur heimilis eða stofnunar eða gerði þjónustusamning við einkaaðila um 
reksturinn. Þá var einnig gert ráð fyrir að bamaverndamefndir og aðrir aðilar gætu rekið 
heimili eða stofnun fyrir böm að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Þess má geta að við 
útfærslu á þessum tillögum var að nokkxu fylgt því fyrirkomulagi sem gildir um uppbyggingu 
úrræða í Noregi.

Barnavemdarstofa telur æskilegt að fram fari fagleg umræða um stöðu þessara mála á 
íslandi, tiltæk úrræði, þarfir barna og mismunandi aðstöðu þeirra og mögulegar leiðir til 
úrbóta.

2. Umsókn um leyfí til að gerast fósturforeldrar, sbr. 66. gr.

í  tillögum nefndarinnar sem skilaði til félagsmálaráðherra var gert ráð fyrir að þeir 
sem óska eftir að gerast fósturforeldrar sæki um það til Bamaverndarstofu, sem er óbreytt 
fyrirkomulag frá gildandi lögum. í  frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir í 66. gr. að þeir 
sem óska eftir að taka böm í fóstur skuli beina umsókn sinni til bamaverndarnefndar í 
heimilisumdæmi sínu en í 2. mgr. 66. gr. er þó áfram tiltekið að Bamavemdarstofa veiti leyfi 
til að taka böm í fóstur. í  greinargerð segir að með þessu sé lagt til að snúið verði til þess 
horfs sem gilti fyrir gildistöku laga nr. 22/1995. Barnaverndarstofa verður að benda á að þetta 
er ekki alls kostar rétt þar sem fyrir gildistöku laga nr. 22/1995 voru það barnaverndamefndir 
í heimilisumdæmi umsækjenda sem veittu þeim leyfí og því eðlilegt að umsækjendur beindu 
umsóknum sínum þangað. Barnavemdarstofa telur mjög eðlilegt að þeir sem óska eftir leyfi 
til að gerast fósturforeldrar beini umsókn sinni til þess að aðila sem veitir leyfið, þ.e. tekur



stjórnsýsluákvörðun um afdrif umsóknarinnar. Telja verður að Barnaverndarstofa hljóti að 
vera best til þess fallin að veita samræmdar upplýsingar og ráðgjöf til þeirra sem hyggjast eða 
vilja sækja um og þetta leiði síður til tafa og ómarkvissra vinnubragða. Benda má á að 
ákvörðun um að gerast fósturforeldri er afar afdrifarík og getur falið í sér skuldbindingu fyrir 
viðkomandi fjölskyldu til allrar framtíðar. Þess vegna ríður á að verðandi fósturforeldrum sé 
hjálpað við slíka ákvörðunartöku með faglegum hætti og að þeir eigi aðgang að áreiðanlegum 
upplýsingum um þau atriði sem geta ráðið úrslitum um slíka ákvörðun. Hafa verður hugfast 
að undanfarin fimm ár hefur fjöldi umsækjenda um að gerast fósturforeldrar verið á bilinu 30 
til 50 og vel yfir þrír fjórðu þeirra búsettir utan höfuðborgarsvæðisins, oft í dreifbýli í 
umdæmum þar sem bamaverndarnefndir hafa jafnvel ekki fagfólk í þjónustu sinni. Vart 
verður því séð að bamaverndarnefndir búi almennt yflr þeirri sérþekkingu sem þarf til slíkrar 
ráðgjafar né hafi aðgang að nauðsynlegum upplýsingum til að miðla umsækjendum. Með 
hliðsjón af þessu leggur Barnaverndarstofu ríka áherslu á að þetta verði lagfært í frumvarpinu.

3. Skólakostnaður fósturbarna, sbr. 75. gr.

í  frumvarpinu er lögð til róttæk breyting á núgildandi lögum að því er varðar greiðslur 
í tengslum við fóstur bama. Þannig segir í 75. gr. frumvarpsins að sveitarfélag sem ráðstafar 
barni í fóstur skuli endurgreiða sveitarfélagi þar sem bamið dvelst kostnað vegna skóla og 
aksturs. Þessu var bætt í framvarpið eftir að nefnd skilaði því að sér og getur 
Barnavemdarstofa ekki látið hjá líða að gera nokkrar athugasemdir við tillöguna.

í  skýringum við umrætt ákvæði í greinargerð er ekki að finna neina útlistun á þessari 
gríðarlegu breytingu sem þama er lögð til. Er einungis nefnt að tillagan sé gerð í ljósi þess að 
rekstur grannskóla sé nú á vegum sveitarfélaga.

Bamavemdarstofa telur nauðsynlegt að útskýra að nokkra stöðu mála að þessu leyti 
samkvæmt núgildandi lögum. Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. núgildandi laga, sbr. og 4. mgr. 15. 
gr. frumvarpsins, fer bamaverndamefnd áfram með mál barns sem nefndin ráðstafar í annað 
umdæmi. Barnvemdamefnd sem ráðstafar bami gerir fóstursamning við fósturforeldra þar 
sem m.a. kemur fram hvað nefndin greiðir þeim vegna framfærslu bamsins, eða fósturlaun. í 
2. mgr. 32. gr. gildandi laga segir svo að allan kostnað sem bamaverndarnefnd kann að hafa 
af hvers konar ráðstöfun barna úr öðrum umdæmum skuli sveitarsjóður þeirra umdæma 
endurgreiða. Þetta ákvæði hefur verið túlkað samkvæmt orðanna hljóðan, þ.e. hér er einungis 
verið að kveða á um kostnað sem fylgir starfi barnavemdamefnda samkvæmt ákvæðum 
bamaverndarlaga og um ákveðna verkaskiptingu milli barnaverndamefnda í mismunandi 
sveitarfélögum. Gert er ráð fyrir að barnaverndamefnd sem ráðstafar barni í fóstur beri þannig 
kostnað af stuðningsaðgerðum sem kann að vera gripið til gagnvart fósturforeldram ef um 
úrræði samkvæmt bamavemdarlögum er að ræða. Af þessu leiðir sjálfkrafa að öllum öðram 
þjónustustofnunum en bamaverndamefnd í hinu nýja heimilisumdæmi barns ber að veita 
baminu og fósturforeldranum hefðbundna þjónustu án þess að geta gert kröfur um 
endurgreiðslu á þeim kostnaði sem þjónustan hefur í för með sér. Þessi þjónusta fer yfirleitt 
eftir lögheimili viðkomandi, þ.e. sveitarfélagi er skylt að veita almenna þjónustu þeim íbúum 
sem eiga lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. Þetta á við um t.d. almenna félagsþjónustu 
sveitarfélaga, leikskóla og grannskóla. Um skólagöngu barna gildir sú almenna regla 
samkvæmt ákvæðum grannskólalaga að skólanefnd í hverju skólahverfi ber að sjá til þess að 
þeir nemendur sem eiga lögheimili í skólahverfinu njóti lögboðinnar fræðslu. Þess má geta að 
skv. 5.mgr. 15. gr. reglugerðar um ráðstöfun barna í fóstur nr. 532/1996 er tekið skýrt fram að



um kostnað vegna skólagöngu barns á grundvelli laga um grunnskóla fari samkvæmt 
almennum reglum um greiðslur sveitarfélaga til reksturs grunnskóla.

Samkvæmt núgildandi lögum er fóstur tvenns konar, tímabundið eða varanlegt. í 
frumvarpinu er áfram gert ráð fyrir að fóstur geti ýmist verið tímabundið eða þar til bam 
verður lögráða, sbr. 2. mgr. 25. gr. og 69. gr. frumvarpsins. Samkvæmt 2. gr. rg. um 
ráðstöfun bama í fóstur skal barni komið í tímabundið fóstur þegar ætla má að unnt verði að 
bæta úr ástandi á heimili þeirra innan skamms tíma þannig að barnið muni geta snúið aftur til 
foreldra sinna án verulegrar röskunar á högum sínum. Markmið varanlegs fósturs er aftur á 
móti að fósturbam aðlagist og tilheyri fósturfjölskyldu með sama hætti og um eigið barn 
fósturforeldra væri að ræða enda er ástand þá talið það alvarlegt að ekki verði unnt að bæta úr 
því nema til varanlegs fósturs komi. Þegar bam fer í varanlegt fóstur hefur lögheimili þess 
ætíð verið flutt til fósturforeldra. Er þá lögð áhersla á að bamavemdamefnd sem ráðstafar 
baminu greiði til fósturforeldra samkvæmt fóstursamningi, eins og áður var nefnt, en að 
bamið og fósturforeldrarnir njóti að öðm leyti sömu stöðu í sínu sveitarfélagi og allir aðrir 
íbúar þess sveitarfélags. Bamið njóti þannig að öllu leyti samsvarandi þjónustu t.d. í leikskóla 
og gmnnskóla og önnur börn sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu bæði að því er varðar mat á 
þörf fyrir þjónustu og greiðslur fyrir hana. Ef barn fer í tímabundið fóstur samkvæmt gildandi 
lögum hefur verið tekin ákvörðun um það hveiju sinni hvort eðlilegt er að flytja lögheimili 
bamsins í annað sveitarfélag eða ekki. Tekur þetta fyrst og fremst mið að því hversu lengi 
fóstrinu er ætlað að vara en í lögum er því ekki markaður tiltekinn tími. Samkvæmt lögum 
um lögheimili nr. 21/1990 skal lögheimili manns vera sá staður þar sem hann hefur fasta 
búsetu, þ.e. þar sem hann dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og 
svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir. Samkvæmt 8. gr. 
lögheimilislaganna skal bam sem býr hjá hvoragu foreldra sinna eiga lögheimili þar sem það 
hefur fasta búsetu. Ljóst er að samkvæmt ákvæðum lögheimilislaga, svo og laga nr. 73/1952 
um tilkynningar aðsetursskipta, getur það verið matsatriði hvenær ber að flytja lögheimili 
barns sem ráðstafað er í tímabundið fóstur en í mörgum tilvikum er eðlilegt að flytja 
lögheimili barns sem búa mun í öðra sveitarfélagi t.d. í 6-9 mánuði eða lengur.

Eftir að grannskólinn fluttist til sveitarfélaganna hefur í einhveijum tilvikum risið 
ágreiningur um kostnað vegna grunnskólagöngu fósturbama. Árétta ber að Barnavemdarstofu 
er ekki kunnugt um neinn ágreining vegna bama sem ráðstafað er í varanlegt fóstur heldur 
virðist þetta alfarið hafa tengst tímabundnu fóstri. í þeim tilvikum þegar lögheimili bams 
hefur ekki verið flutt hefur stundum risið ágreiningur milli skólanefndar þess sveitarfélags þar 
sem bamið á áfram lögheimili og skólans sem tekur við barninu um fjárhæðir sem 
lögheimilissveitarfélagi ber að greiða vegna skólagöngunnar. í  þeim tilvikum þegar 
lögheimili barns hefur verið flutt hefur einnig stundum orðið ágreiningur milli 
sveitarfélaganna um lögheimilisflutninginn og tilkynningar er að þessu lúta.

í  handbók sem Bamavemdarstofa gaf út fyrir barnavemdamefndir árið 1998 er að 
finna leiðbeiningar sem ætlað er að draga úr ágreiningi af þessu tagi. Er þar lögð áhersla á að 
bamavemdarnefndir vandi val á fósturforeldram fyrir hvert barn, m.a. með því að skoða vel 
hvers konar þjónusta er í boði í því sveitarfélagi sem til álita kemur að barnið flytji til. í  þessu 
skyni geti verið rétt að hafa samband við skólanefnd í sveitarfélagi væntanlegra fósturforeldra 
ef talin er ástæða til að fá sérstakar upplýsingar. Bamavemdamefnd sem hefur í hyggju að 
ráðstafa bami í fóstur í annað sveitarfélag án þess að flytja lögheimili bamsins er bent á að 
senda skólanefnd í lögheimilissveitarfélagi bamsins tilkynningu um væntanlega ráðstöfun og 
óska staðfestingar á því að baminu verði tryggð skólavist í sveitarfélagi væntanlegra



fósturforeldra, svo og að senda afrit tilkynningarinnar til skólanefndar í viðtökusveitarfélagi. 
í  þeim tilvikum þegar lögheimili barnsins er flutt er lögð áhersla á tilkynningar til 
skólanefndar í viðtökusveitarfélagi með eins miklum fyrirvara og unnt er en sveitarfélag og 
skóli verða að öðru leyti að vera í stakk búin til að veita öllum þeim sem þangað flytja 
viðeigandi þjónustu, hvort sem það eru fósturböm eða böm sem flytja með foreldrum sínum.

Barnaverndarstofa fær ekki séð að sú leið sem lögð er til í frumvarpinu bæti stöðu 
fósturbama eða komi í veg fyrir ágreining milli sveitarfélaga. Vandséð em rök fyrir því að 
barnavemdarnefnd sem ráðstafar bami í fóstur skuli bera kostnað vegna skólagöngu barns en 
ekki kostnað sem fylgir annarri þjónustu sem barn kann að þurfa á að halda, svo sem 
leikskóla, tómstundastarf eða þjónustu vegna fötlunar sem gert er ráð fyrir að verði á ábyrgð 
lögheimilissveitarfélags samkvæmt frumvarpi til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

í  öllu barnavemdarstarfi ber að leggja áherslu á jafnræði allra bama eins og frekast er 
unnt, sbr. 4. gr. frumvarpsins og ákvæði Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
Barnaverndarstofa hefur vemlegar áhyggjur af því ójafnræði sem ákvæði frumvarpsins hafa í 
för með sér fyrir fósturböm í skóla. Þarna er gert ráð fyrir að öll fósturböm séu í ólíkri stöðu 
alla sína skólagöngu miðað við önnur börn í sama grunnskóla. Skv. núgildandi lögum sem 
nefndin gerði ráð fyrir að yrði óbreytt kemur það bara upp í örfáum tilvikum að fósturbörn 
séu í annarri stöðu, þ.e. fósturböm í tímabundnu fóstri sem varir í svo skamman tíma að 
lögheimili þeirra er ekki flutt enda er hin ólíka staða þá einungis í stuttan tíma. Telur 
Barnavemdarstofa mjög varhugavert að gera ráð fyrir mun á stöðu fósturbama og annarra 
bama varðandi svo umfangsmikla og mikilvæga þjónustu sem gmnnskólinn er hverju barni.

Þá telur Bamaverndarstofa mjög óeðlilegt fyrirkomulag að eitt sveitarfélag meti og 
taki ákvarðanir um umfang og eðli þjónustu sem annað sveitarfélag eigi svo alfarið að greiða 
fyrir, en framvarpið gerir ráð fyrir að barnavemdamefnd sem ráðstafar bami endurgreiði þann 
kostnað sem annað sveitarfélag þar sem skólinn er staðsettur hefur þá væntanlega ákveðið og 
lagt út í. Er fyrirsjáanlegt að þetta geti valdið mun víðtækari og meiri ágreiningi milli 
sveitarfélaga en hætta er á samkvæmt núgildandi lögum þar sem ágreiningur hefur ekki 
komið upp nema í nokkram tilvikum við tilteknar aðstæður.

Til að koma til móts við þau sjónarmið sem gera má ráð fyrir að ráði einhverju um 
tillöguna í framvarpinu vill Bamaverndarstofa leggja til eftirfarandi breytingu á framvarpinu. 
í  stað 2. málsliðar 75. gr. komi eftirfarandi:

"Ef fósturráðstöfun er ætlað að vara 12 mánuði eða skemur skal sveitarfélag sem
ráðstafar bami í fóstur greiða kostnað vegna skóla og aksturs meðan ráðstöfún varir."

Eins og áður hefur verið lýst hefur ágreiningur fyrst og fremst komið upp í tengslum 
við fóstur sem ætlað er að vara í skamman tíma. í  þessum tilvikum er stundum um að ræða 
börn sem þurfa talsverða þjónustu í skóla, t.d. böm sem era á biðlista eftir plássi á 
meðferðarheimili, og hefur það hugsanlega átt þátt í þeim ágreiningi sem upp hefúr komið. 
Tillaga Bamavemdarstofu ætti því að vera lausn sem tekur á vandanum án þess að raska 
stöðu fjölda fósturbarna til margra ára.

4. Kæruleiðir innan stjórnsýslunnar, sbr. 3. mgr. 79. gr.

Eftir að nefndin skilaði af sér tillögum að frumvarpi var bætt inn 3. mgr. 79. gr. um



heimild til að skjóta tilteknum ágreiningsmálum til félagsmálaráðuneytisins. 
Barnavemdarstofa getur ekki látið hjá líða að benda á nokkur atriði í þessu sambandi. Árið 
1996 var skipuð nefnd til að endurskoða vissa þætti barnaverndarlaga, fyrst og fremst 
kæruleiðir. Gerðist þetta í kjölfar álits Umboðsmanns Alþingis þar hann gagnrýndi gildandi 
lög og benti á að óeðlilegt væri að mismunandi kæraleiðir væru fyrir hendi um mismunandi 
ákvarðanir. Mjög mikilvægt er að hafa þessi atriði skýr og fyrirsjáanleg. í  tillögum 
nefndarinnar var þess freistað að móta stefnu um kæraleiðir í barnavemdarmálum þannig að 
ákvörðunum mætti annað hvort skjóta til kæranefndar barnaverndarmála eða til dómstóla. í 
athugasemdum í greinargerð með 6. gr. um kærunefndina kemur fram að ráðgert er að hún 
taki m.a. við hluta þeirra verkefna sem samkvæmt gildandi lögum séu í höndum 
félagsmálaráðuneytisins, þ.e. unnt verði að skjóta til nefndarinnar tilteknum ákvörðunum 
Bamaverndarstofu sem gildandi lög gera ráð fyrir að skotið sé til félagsmálaráðuneytisins. 
Þannig gerði nefndin ráð fyrir að ekki væri um formlega kæraleið að ræða til 
félagsmálaráðuneytisins í þessum málaflokki enda eigi formleg kæraleið ekki að vera til 
staðar um annað en stjórnvaldsákvarðanir, sbr. ákvæði stjórnsýslulaga.

Barnaverndarstofa telur óljóst hvaða ágreiningsefni er átt við í 3. mgr. 79. gr. eða 
hvaða rök era fyrir því að gera enn á ný ráð fyrir málskotsleið til félagsmálaráðuneytisins til 
viðbótar við þær afmörkuðu kæraleiðir sem framvarpið í heild sinni mælir fyrir um. í 
athugasemdum er tekið fram að hér sé ekki um að ræða málskot á stjómvaldsákvörðunum en 
Bamavemdarstofa verður að benda á að mjög sérstakt er að lögfesta formlega kæraleiðir um 
annað en stjórnvaldsákvarðanir. Spumingar vakni um með hvaða hætti félagsmálaráðuneytið 
ætli að leysa úr ágreiningi milli Bamaverndarstofu og rekstraraðila meðferðarheimila og 
afmörkun við valdssvið dómstóla. Rétt er að benda á að samningar við rekstraraðila era gerðir 
með vísan til 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríksins og eru staðfestir af 
félagsmálaráðherra. í  samræmi við ákvæði 5. mgr. 30. gr. hefur í samningum verið ákvæði 
um að rísi ágreiningur vegna samnings skuli vísa honum til úrlausnar Héraðsdóms 
Reykjavíkur.

Þá er í 3. mgr. 79. gr. gert ráð fyrir að einstaklingar geti skotið til ráðuneytisins 
ágreiningi um framkvæmd þjónustu á meðferðarheimili, þ.e. þegar ekki er um 
stjórnsýsluákvarðanir að ræða. Erfitt er að átta sig á því hvaða ákvarðanir hér er um að ræða, 
ekki síst þar sem í 5. mgr. 82. gr. um réttindi barna o.fl. er gert ráð fyrir að sett verði í 
reglugerð ákvæði um rétt foreldra og barna til að skjóta ákvörðunum um takmarkanir á 
réttindum og beitingu þvingunarráðstafana til kæranefndar barnaverndarmála. í  fjölmörgum 
ákvæðum framvarpsins er lögð áhersla á mikilvægi þess að vanda undirbúning og 
framkvæmd allra ráðstafana í bamavemd, t.d. að gera samninga við bæði foreldra og börn um 
ráðstafanir eins og vistun barns á meðferðarheimili. Barnaverndarstofa telur óhjákvæmilegt 
að meðferðaraðilar hafi visst svigrúm til að taka í kjölfar slíkra samninga tilteknar ákvarðanir 
um daglega umsjá bama og það sé bæði óæskilegt og ógerlegt að gera ráð fyrir formlegri 
málskotsleið um allar þær ákvarðanir sem þarf að taka enda er hér ljóslega um mjög 
minniháttar ákvarðanir að ræða. Kæraleiðir varðandi þær ákvarðanir sem skipta máli era 
þegar tryggðar í frumvarpinu.

5. Ýmis atriði

5.1 Framkvæmdaáætlun, sbr. 5. gr.
✓

1 5. gr. er fjallað um hlutverk félagsmálaráðuneytisins í bamavemdarmálum þar sem 
fram kemur m.a. að félagsmálaráðuneytið annist stefnumótun í málaflokknum.



Bamavemdarstofa telur rétt að kveðið sé jafnframt á um skyldur félagsmálaráðherra til að 
leggja fram á Alþingi framkvæmdaáætlun um barnavemd, t.d. á fjögurra ára fresti. Benda má 
á að í 9. gr. frv. er kveðið á um skyldur sveitarfélaga til að gera framkvæmdaáætlun fyrir 
hvert kjörtímabil á sviði barnavemdar innan sveitarfélagsins. Eðlilegt er að skyldur þessara 
stómsýslustiga séu hliðstæðar í þessum efnum enda mikilvægt í nútíma stjórnsýslu að gerðar 
séu áætlanir til lengri tíma í mikilvægum málaflokkum.

5.2 Barnahús, sbr. 7. gr.
í 6. mgr. 7. gr. er að finna ákvæði sem heimilar Bamavemdarstofu að reka 

þjónustumiðstöðvar í því skyni að treysta þverfaglegt samstarf, eflingu og samhæfingu 
stofnana við meðferð mála á sviði bamavemdar. í  athugasemdum með ákvæðinu er útskýrt að 
með því sé ætlunin m.a. að renna styrkari stoðum undir möguleika Bamaverndarstofu til að 
koma þjónustu á borð við þá sem veitt er í Barnahúsi á laggimar. Það er álit 
Barnaverndarstofu að afar æskilegt sé að renna styrkari lagastoðum undir starfsemi Barnahúss 
en gert er í frumvarpinu. Hins vegar verður það tæplega gert að óbreyttum ákvæðum laga um 
meðferð opinberra mála er varðar skýrslutöku af börnum. Vísast í þeim efnum til viðauka í 
skýrslu Barnavemdarstofu, Barnavernd á íslandi, útg. 2000, þar sem fjallað er sérstaklega um 
reynsluna af starfsemi Bamahúss og fyrmefndra lagaákvæða í lögum um meðferð opinberra 
mála. Bamavemdarstofa telur afar mikilvægt að félagsmálanefnd og allsheijarnefnd Alþingis 
leiti allra leiða til að finna farsæla lausn á þeirri óvissu sem nú ríkir um framkvæmd 
rannsókna á kynferðisbrotum gegn bömum sem gerð er ítarlega grein fyrir í fyrmefndri 
skýrslu.

5.3 Þungaðar konur, sbr. 30. gr.
í 30. gr. er að finna bein ákvæði um skyldur bamavemdarnefnda vegna þungaðra 

kvenna og þau ákvæði talin meðal helstu nýmæla í frumvarpinu. Barnaverndarstofa telur rétt 
að leggja áherslu á að nýmælin felast í því að kveða á um þetta með jafn skýmm hætti og 
frumvarpið gerir ráð fyrir. Núgildandi lög hafa verið túlkuð með þeim hætti að 
bamavemdamefndum sé skylt að bregðast við tilkynningum um að þunguð kona kunni að 
stofna í hættu lífi eða heilsu ófædds bams síns. Vísast til skýringa við 3. mgr. 21. gr. 
frumvarpsins um túlkun á 2. mgr. 25. gr. gildandi bamavemdarlaga. Þá ber að leggja áherslu 
á að hér er um að ræða könnun máls og stuðning við verðandi móður og bam en mjög 
mikilvægt er að skapa samfellu í þeirri þjónustu sem barni og foreldrum þess stendur til boða.

5.4 Upplýsingar úr sakaskrá, sbr. 36. gr.
í  36. gr. koma fram mjög mikilvæg nýmæli um rétt barnavemdaryfirvalda til 

upplýsinga úr sakaskrá um menn sem hlotið hafa refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
hegningarlaga. f 2. mgr. 36. gr. segirð að óheimilt sé að ráða menn til starfa hjá 
bamavemdaryfirvöldum eða heimili og stofnunum samkvæmt lögum þessum. Þá segir í 3. 
mgr. að yfirmenn skóla, leikskóla, sumardvalarheimila osfrv. eigi rétt til upplýsinga úr 
sakaskrá um það hvort tiltekinn maður, sem sótt hefur um strarf á þeirra vegum, hefur hlotið 
slíkan dóm. Ástæða er til að vekja athygli á því að í reglugerð um sakaskrá ríkisins nr. 569, 
1999, segir að þegar gefin em út sakavottorð til manna, þurfi ekki að geta refsidóma, þ.e. 
fangelsisdóma, ef liðin eru 5 ár frá dómsuppkvaðningu eða firá því að dómfelldi var látinn 
laus, hafi hann afplánað refsingu. Ef ætlast er til að umsækjandi verði sjálfur látinn framvísa 
sakavottorði, er eins víst að kynferðisdóms sé ekki getið á sakavottorði. Bamaverndarstofa 
telur að það þurfi að koma skýrt fram í ákvæðinu að bamavemdaryfirvöld og aðrir sem um 
ræðir fái sakavottorð, með samþykki umsækjanda, þar sem fram komi upplýsingar um hvort 
viðkomandi hafi hlotið dóm fyrir kynferðisbrot eða ekki.



5.5 Heimild til að fara á einkaheimili, sbr. 43. gr.
14. mgr. 43. gr. er gert ráð fyrir að barnaverndamefnd geti farið inn á einkaheimili eða 

annan stað án samþykkis húsráðenda eða dómsúrskurðar, í því skyni að ræða við barn, 
fylgjast með hegðun þess eða til athugunar á barni. Barnaverndarstofa telur mikilvægt að 
rýmka þær heimildir sem er að finna í núgildandi lögum í þessum efnum, ekki síst með því að 
veita umrædda heimild þegar bam dvelur utan heimilis, t.d. í dagvist, skóla, neyðarathvarfí 
eða annars staðar. Hins vegar er það íhugunarefni hvort ekki sé of langt gengið að veita 
barnavemdarnefndum ótakmarkaða heimild til að fara á einkaheimili í rannsóknarskyni. í 
þessum efnum er rétt að vekja athygli á heimild nefnda til að fara á einkaheimili þegar barn er 
í bráðri hættu, skv. 3. mgr. 31. gr. Þá virðist sem ekki sé fullur samhljómur á milli þessara 
ákvæða í fmmvarpinu.

5.6 Upplýsingaskylda til handhafa ákæruvalds, tillaga um viðbót við 44. gr.
Fyrirsögn greinarinnar verði: "Upplýsingaskylda gagnvart barnaverndarnefnd og 

upplýsingaskylda barnaverndamefndar"■
A eftir 4. mgr. greinarinnar komi ný málsgrein, 5. mgr., svohljóðandi:
"Bamaverndamefndir skulu veita handhöfum ákæruvalds upplýsingar um aðstæður 

barns, vímuefnanotkun þess, möguleg meðferðarúrræði og aðrar þær upplýsingar, sem nýst 
geta ákæruvaldi og dómstólum við mat á því hvort unnt sé að beita skilyrðum 3. mgr. 57. gr. 
almennra hegningarlaga varðandi mál barna hjá ákæmvaldi og dómstólum í samræmi við það 
sem best fellur að velferð bams".

I hegningarlögum nr. 19, 1940 em ýmis ákvæði sem fjalla um sérstaka meðferð ungs 
sakhæfs fólks vegna opinberra mála gegn þeim. Meðal annars má nefna sérstök skilyrði fyrir 
skilorðsdómi og skilorðsbundinni ákæmfrestun í 3. mgr. 57. gr. og 1. mgr. 56. gr. laganna. 
Færa má rök fyrir því að nauðsynlegt sé að handhafi ákæruvalds fái upplýsingar frá 
bamavemdamefndum um hagi og aðstæður barns, möglegan stuðning og jafnvel álit nefndar, 
svo hægt sé að beita þessum skilyrðum. Á það við bæði til að taka ákvörðun um sérstök 
skilyrði skilorðsbundinnar ákæmfrestunar og til þess að upplýsa dómara um aðstæður ákærða, 
svo dómari geti metið hvort hægt sé að beita skilyrðum 3. mgr. 57. gr. laganna með tilliti til 
þess sem bami er fyrir bestu.

Þess má geta að í norrænni löggjöf, t.d. í Svíþjóð, er að finna sambærilegar heimildir 
og hér um ræðir.

Að lokum lýsir Barnavemdarstofa sig reiðubúna til viðræðna við félagsmálanefnd 
Alþingis um efni frumvarpsins jafnframt því að að láta nefndinni í té hverjar þær upplýsingar 
sem að gagni megi koma.

Virðingarfyllst 
f.h. Bamaverndarstofu


