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Umsögn Bamavemdarnefndar Eyjaíjarðar um fmmvarp til bamavemdarlaga 
sbr. erindi dags. 4. apríl 2001.
í heild eru þær meginbreytingar sem lagt er til að gerðar verði á barnavernarlögunum 
með þessu frumvarpi til bóta. Hins vegar eru nokkur atriði sem Barnaverndarnefhd 
Eyjafjarðar telur nauðsynlegt að gera athugasemdir við og að þau fái nánari 
umfjöllun. Einkum er þar um að ræða atriði er snerta verkaskiptingu ríkisins og 
sveitarfélaga, bæði faglegra þátta en ekki síður kostnaðarlegra. Almennt verður því að 
gera þann fyrirvara að sveitarfélögin fái fjármagn til aukinna verkefna í þessum 
málaflokki.
Um einstakar greinar og kafla frumvarpsins.
í 8. gr. er ijallað um eftirlitshlutverk Bamavemarstofii. Það má velta því fyrir sér 
hvort rétt er að gera eftirlitshlutverkið eins víðtækt og þama er kveðið á um m.a. 
varðandi einstök mál og þá sérstaklega með hliðsjón af leiðbeiningarskyldu 
Bamavemarstsofu sbr. 7. gr.
Um málsmeðferð fyrir kærunefiid bamavemdarmála er íjallað í 52. gr. frumvarpsins 
sem þar segir í 3. mgr. að kærunefnd skuli kveða á um það hver ber kosnað vegna 
öflunar gagna, þar með talinna álitsgerða sérfræðinga. í greinargerð kemur fram að 
ekki er gert ráð fyrir því að kærunefndin verði sjálfstæður rannsóknaraðili en leggi 
einungis fyrir aðila að afla frekari gagna. Þetta mun væntanlega þýða að útgjöld sem 
voru áður hjá Bamavemdarráði færast til barnaverdarnefhdanna.
Tólfti kafli frumvarpsins fjallar um ráðsöfun bama í fóstur. I 66. gr. er gert ráð fyrir 
því að þeir sem óski eftir því að taka böm í fóstur beini umsókn sinni til 
barnavernarnefiidar í heimilisumdæmi sínu. Þetta er breyting frá því sem verið hefur 
og afturhvarf til fyrra horfs. Ekki eru í greinargerð færð rök fyrir þessari breytingu. 
Auðvelt er hins vegar að rökstyðja hið gagnstæða þ.e. að fólk sæki um til 
Bamavemarstofu. Eðli þessarar vinnu er ákveðin sérhæfing við mat á fósturforeldrum 
og því að mörgu leyti æskilegt að hún sé miðlæg, enda forsendur bamavemdarnefiida 
æði misjafnar til þess að takasta á við þetta verkefiii. Á Barnaverndarstofu má vænta 
þess að fyrir hendi sé fagþekking í málaflokknum og þar með til að vinna fósturmálin 
frá upphafi. Að auki er rétt að benda á að þessi breyting hefur í för með sér aukin 
kostnað sveitarfélaganna.
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I 75. gr. er fjallað um framfærslu og annan kostnað vegna barns í fóstri. Þar er gert ráð 
fyrir því að sveitarfélag sem ráðstafar bami í fóstur endurgreiði sveitarfélagi þar sem 
barnið dvelst, kostnað vegna skóla og aksturs. Fram að þessu hefur verið gerður 
greinarmunur á langtímafóstri og skemmri fósturráðstöfimum. Þegar um stuttan tíma 
er að ræða hefur heimasveit endurgreitt allan kostnað, þ.m.t. skólakostnað og 
aksturskostnað. Fari böm hins vegar í langtímafóstur hefiir heimasveitin greitt 
fósturlaun og ýmsan sértækan kostnað enda er um það að ræða að forjá barnsins er hjá 
fósturforeldrunum og lögheimili þess einnig og því eðlilegt að bam njóti allrar 
almennrar þjónustu þar sem það býr, svo sem skóla. Það verður að teljast óeðlilegt og 
jafnvel hamlandi fyrir barn í fóstri að vera með þessum hætti aðgreint frá öðrum 
bömum í hinu nýja umhverfi.
í 80 gr. er nýtt ákvæði um að barnarnvemefhd skuli flnna bami á meðferðarheimili 
stuðningsijölskyldu ef foreldrar hafa afsalað sér forsjá eða verið sviptir henni og 
vistun er ætlað að vara lengur en 2 mánuði. Eflaust er þetta til hins betra þegar um 
forjárlaus böm er að ræða, ef það tekst að fmna þeim slíkt úrræði en hér er einnig 
spuming hver á að bera ábyrgðina á að finna og nota úrræðið og kosta það.
í 84. gr. er ijallað um heimili og úrræði sem bamavernarnefndir skulu hafa tiltæk, svo 
sem vistheimili eða sambýli eða önnur sambærileg úrræði. í þessu sambandi er rétt að 
benda á að barnaverndarumdæmin í landinu em smá, í þessu frumvarpi að lágmarki 
1500 íbúar og þau tilvik sem kalla á slík úrræði em svo fá að nefhdirnar/sveitarfélögin 
í Iandinu hafa ekki treyst sér til þess að koma þeim upp. Reykjavíkurborg hefur þama 
sérstöðu vegna stærðar sinnar. Það er skoðun Bamaverndarnelhdar Eyjafjarðar að rétt 
hefði verið að setja þetta verkefhi á hendur Bamarverndarstofti og þar með ríkisins. 
Með því hefði jafnræði verið tryggt, þ.e. að öll böm í landinu ættu kost á sömu og 
bestu hugsanlegu þjónustu þegar þau þurfa á að halda.
Á sumum stöðum í frumvarpinu gætir óljósrar skiptingar á milli ríkis og sveitarfélaga 
t.d. í 88. gr. um skiptingu kostnaðar vegna fósturs. Þar er gert ráð fyrir því að ríkið 
greiði hluta kostnaðar vegna barna í fóstri samkvæmt ákvörðun Bamaverndarstofu.
Að síðustu þykir rétt að benda á tvennt sem betur má fara varðandi 
bamaverndarstarfið í landinu. Annað er skortur á úrræðum fyrir yngri bömin en 
reyndin er sú að böm á unglingsaldri eru að stórum hluta í þeim meðferðarplássum 
sem til em á vegum ríkisins. Hitt er skortur á tenginu við geðheilbrigðiskerfið sem 
virðist reyndar vanbúið að þjóna þeim mikla fjölda barna sem búa við alvarlegan 
geðrænan vanda.
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