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ISAFJARÐARBÆR

Samantekt vegna beiðni Félagsmálanefndar Alþingis til forstöðumanns skóla- og 
fjölskylduskrifstofu ísafjarðarbæjar og barnaverndarnefnd ísafjarðarbæjar um 
umsögn um frumvarp til barnaverndarlaga.

Eftirfarandi umsögn forstöðumanns var samþykkt á fundi félagsmálanefndar 
Isajjarðarbæjar 29. maí 2001 án athugasemda.

Ástæða er til að fagna ffamkomnu ífumvarpi til bamavemdarlaga. Ætla má að 
ffumvarpið sé í meginatriðum til mikilla bóta og muni leiða til skilvirkari og vandaðri 
vinnubragða en til þessa hafa verið viðhöfð. Bamavemd og bamavemdarstarfí er gert 
hærra undir höfði og réttarstaða bama er betur tryggð en í gildandi lögum. Með ákvæðinu 
um að sveitarstjómum verði skylt að gera ffamkvæmdaráætlun á sviði bamavemdar fyrir 
hvert kjörtímabil má búast við að starf bamavemdamefnda verði markvissara og 
árangursrikara.

Frumvarpið felur í sér mun skýrari reglur um málsmeðferð en verið hefur. Hér er um 
veigamikið atriði að ræða sem tryggir réttarstöðu málsaðila gagnvart bamavemdameftid, 
en hefur jafiiffamt í för með sér auknar kröfur og vinnuálag fyrir starfsmenn. Ætla má að 
samskipti við dómstóla og kærunefhd bamavemdarmála verði nokkuð viðamikill hluti 
starfs, en aðilar máls og/eða bamavemdamefiidir geta skotið máli til dómara, eða er skylt 
að leita úrskurðar dómara. Ljóst er að þessar breytingar munu bæta umtalsvert vinnslu 
bamavemdarmála en hafa jafhffamt í för með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Sem 
dæmi má nefna:
• 21 .gr. 1 .mgr. þar sem tekin skal ákvörðun um hvort könnun skuli fara fram innan 7 

daga ffá því að tilkynning berst.
• 23.gr. 1 .mgr. um ritun greinagerðar effir könnim hvers máls.
• 41.gr. 2 mgr. um að ákvörðun um beitingu viðeigandi úrræða skuli liggja fyrir innan

3ja mánaða og eigi síðar en 6 mánaða.
• Ætla má að kostnaður vegna málreksturs fyrir dómsstólum og vegna talsmanna 25.gr. 

3.mgr. og 46.gr. 3 mgr. verði þó nokkur.
• Breyttir starfshættir munu kalla á nýjar verklagsreglur og samvinnu við fleiri aðila.

Þar má nefna að bam sem er 15 ára verður aðili máls og á þar með rétt á
lögmannsaðstoð. Þetta getur leitt til þess að í einu og sama málinu geta lögmenn orðið
fleiri en einn. Samskipti við lögmenn, skýrsluskrif og fundarseta með þeim em 
timaffek og geta kallað á fjölgun starfsmanna.

• Nánar er kveðið á mn upphaf máls en í gildandi lögum. Nauðsynlegt er því að 
samræmt verði hvenær tekin er ákvörðun um upphaf máls og hvenær ekld.
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Annað sem ástæða er til að vekja athygli á og þarfnast endurskoðunar að mati
undiritaðrar er:
• 7.gr. 6mgr. um heimild bamavemdarstofu til að taka gjöld fyrir þau verkefhi sem hún

sinnir. Ljóst er að kostnaður sveitarfélaga vegna barnavemdarstarfs verður meiri ef 
frumvarp þetta verður að lögum, og ekki ástæða til að Bamavemdarstofa innheimti 
gjöld af sveitarfélögum vegna lögbundinna verkefiia ríkisins.

• 25.gr. 1 .mgr. úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og bams. Orðalag er þannig
að það virðist eingöngu eiga við böm 15 ára og eldri.

® 27.gr. 1 .mgr. a) um heimild barnavemdamefndar til kyrrsetningar bams í 2 mánuði er
mjög stuttur. Gagnaöflun í bamverndarmálum er tímafrek og á kyrrsetningartíma í 
alvarlegu bamavemdarmáli þarf að sinna viðmiklum atriðum. Starfsmaður hefúr ekki 
þessa 2 mánuði til að vinna að málinu því reikna þarf með grei nagerðaskrifum og 
fleim. Æskilegt væri því að þessi tími yrði lengdur í 3 mánuði. I þessari grein kemur 
ekki ffam hvort nauðsynlegt er að lögmaður eða fulltrúi sýslumanns sitji í 
bamavemdarnefnd þegar mál era til úrskurðar. Slíkt var skýrt í gömlu lögunum.

• 44.gr. um upplýsingaskyldu gagnvart bamavemdamefiid. Af gefnu tilefhi er ástæða 
til að tiltaka í greininni að aðilum sé gert að upplýsa bamavemdamefnd um mál innan 
ákveðins tíma. Brögð era að því að upplýsingar berast seint og löngu eftir að atburðir 
áttu sér stað.

• IXIII kafla fiumvarpsins er fjallað um heimili 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 ffumvarpinu 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. frumvarpsins

• 50.gr. lokamálsgrein sem segir að bamavemdarstofa geti lagt á bamavemdarnefndir
að ffamfylgja ákvörðunum bamavemdaryfirvalda í öðra landi. Ekki er annað skilið en 
að ffamkvæmdin verði á ábyrgð viðkomandi barnaverndarnefhd í viðkomandi 
sveitarfélagi og því væri æskilegt að endurgreiðslur útlagðs kostnaðar verði eins og 
rætt er um í 15.gr. frumvarpsins.

• 52.gr. 3.mgr. gerir ráð fyrir að kærunefhd bamavemdarmála geti ákveðið hver beri
kostnað af öflun gagna og málsmeðferð kæranefndar. Undirrituð telur að allur 
kostnaður vegna kæranefndar ætti að greiðast af ríkinu.

• 75.gr. um ffamfærslu 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 ffumvarpsins 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 framfærslulögunum, en oft era böm sett ung í fóstur og 
dvelja hjá fóstuforeldrum til fúllorðinsára. Þessu til viðbótar má benda á að það 
sveitarfélag sem ráðstafar baminu í fóstur hafí skv. greininni ekkert að segja 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 barna þá er eðlilegra að sá stuðningur komi úr



sameiginlegum sjóði svo sem Jöfiiunarsjóði sveitarfélaga. 75.gr. mætti frekar kveða á 
um lágmarks fósturlaun. í dag er mikið ósamræmi í greiðslum til fósturforeldra sem 
gerir samningaviðræður við þá oft erfiða.

Annað:
Undirrituð telur að frumvarpið mætti taka skýrar á forvamahugtakinu heldur en nú er. 
Talað er um að vísa í lög um félagsþjónustu hvað þetta varðar en í bamavemd mætti líka 
huga að þessum þætti í ríkara mæli.
Það þarf einnig að tryggja bamaverndamefhdum og starfsmönnum þeirra námskeið við 
gildistöku laganna og brýnt að það verði sem fyrst á haustmánuðum, enda er um 
veigamiklar breytingar að ræða.

Virðingarfyllst,

mgiDjorg Mana uuomunasaottir 
forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu 
ísafjarðarbæjar og starfsmaður bamavemdamefhdar 
Ísaíjarðarbæjar.


