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Lagt fram í félagsmálaráði 20. júní 2001 og 15. ágúst 2001 
Samþykkt í félagsmálaráði 15. ágúst 2001

Umsögn

Frumvarp til barnaverndarlaga.

Félagsmálanefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Félagsþjónustunnar í Reykjavík 
um fyrirliggjandi frumvarp til bamavemdarlaga mál nr. 572 sem lagt fram á Alþingi á 
vorþingi 2001.

I. Almennt:
Telja verður að framlagt frumvarp til bamavemdarlaga sé stórt skref til framfara, 
verði það samþykkt. Fmmvarpið er mjög vel upp sett og ákvæðin flest skýr og ljóst 
að tekið hefur verið á ýmsum vandamálum sem upp hafa komið við vinnslu 
bamavemdarmála. Greinilega er aukin áhersla lögð á réttarstöðu bama og er þess 
víða að fínna stað í frumvarpinu. Þá er sérstakt ákvæði sem kveður á um réttindi 
bams við málsmeðferð. (46.gr.) Ástæða er til þess að fagna sérstaklega ákvæðum um 
málsmeðferð fyrir bamavemdamefnd svo og ákvæðum um úrskurðarvald 
héraðsdóms. Ljóst er að ákvæðin eru til mikilla bóta og munu leiða til vandaðri 
málsmeðferðar og tryggja betur réttarstöðu aðila að bamavemdarmáli. Á sama tíma 
er einnig ljóst að mörg ákvæðanna hafa í för með sér kostnaðarauka fyrir 
sveitarfélögin.

I frumvarpinu felst almennt hvatning til bamavemdamefnda til þess að taka 
ákvarðanir í málefnum bama, en hins vegar tekur frumvarpið ekki á 
grundvallarspumingunni um fósturráðstöfun hins vegar og ættleiðingu annars vegar. 
Þegar horft er til nágrannalanda okkar má sjá að fósturráðstafanir tíðkast í öðmm 
tilgangi en hér á landi. Verði bami ráðstafað í fóstur er almennt gert ráð fyrir því að 
sú ráðstöfun standi tímabundið og stefnt að því að bamið sameinist fjölskyldu sinni að 
nýju. Sé ætlun sú að bam snúi ekki að nýju til kynforeldra sinna er bam ættleitt en 
ekki ráðstafað í fóstur. Því er öðm vísi farið hér á landi. Gert er ráð fyrir því að 
mögulegt sé að svipta kynforeldra forsjá og ráðstafa bami í fóstur þar til það verður 
lögráða. Velta má fyrir sér hvort ekki sé eðlilegra þegar málum er svo háttað að bam 
verði frekar ættleidd en ráðstafað í fóstur til lengri tíma.

Rétt er að gera athugasemdir við hlutverk Bamavemdarstofu. Það er mjög mikilvægt 
að stofan geti fullnægt leiðbeiningarhlutverki sínu gagnvart bamavemdarnefndum án 
þess að vera á sama tíma í efitirlitshlutverki með starfi nefndanna. Þá virðist 
frumvarpið ganga enn lengra í þá átt að fela Bamavemdarstofu að reka úrræði fyrir 
bamavemdamefndir, verkefni sem ætti ffiekar að hvíla á herðum sveitarfélaganna. 
Þetta þríþætta hlutverk kann að leiða til þess að samskipti bamavemdamefnda og 
Bamavemdarstofu verða ekki eins og góð og ella mætti gera ráð fyrir.

Þá em gerðar athugasemdir við orðalagið “óviðunandi uppeldisaðstæður”, sem ffiam 
kemur í ákvæðum í IV. kafla ffiumvarpsins. Ætla má að orðalagið “ófullnægjandi
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uppeldisaðstæður”, sem einnig er notað í frumvarpinu, myndi fremur þjóna þeim 
tilgangi laganna að bamavemdaryfirvöldum sé gert viðvart svo að hægt sé að grípa 
inn í og beita viðeigandi úrræðum til vemdar bömum þegar við á.

II. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins:

1. 6.gr. Ákvæðið kveður á um að í kærunefnd bamavemdarmála sitji þrír menn og 
að Hæstiréttur tilnefni formann. Hins vegar er ekkert tilgreint hver skipar aðra 
neíndarmenn. Telja verður eðlilegt að sveitarfélögin tilnefni einn aðila í 
kæmnefndina enda hafa þau ríkra hagsmuna að gæta. Ákvæðið mætti vera 
hliðstætt ákvæði 65. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með 
síðari breytingum.

2. 7.gr. Mikilvægt að kveðið sé sterkara að orði í ákvæðinu varðandi hlutverk 
Bamavemdarstofu varðandi samhæfingu og eflingu bamavemdarstarfs í landinu 
ásamt þróunar- og rannsóknarstarfs á sviði bamavemdar. Mætti í því sambandi 
hafa til hliðsjónar 50.gr. fmmvarps til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga sem 
lagt var fram á Alþingi á 125. löggjafarþingi 1999-2000.

Gerð athugasemd við að Bamavemdarstofa standi að rekstri þjónustumiðstöðvar 
sem er í raun liður í málsmeðferð bamvemdarmáls en á sama tíma er 
Bamavemdarstofa í eftirlitshlutverki við vinnslu málanna. Það verður að telja að 
óeðlilegt að Bamavemdarstofa standi í rekstri en slíkí samrýmist illa öðmm 
hlutverkum stofunnar, eins og bent hefur verið á kafla I. hér að framan.
Þá verður að telja að hlutverk þjónustumiðstöðvar sé ekki nægjanlega skýrt í 
frumvarpinu. Athugasemd er gerð við heimild Bamavemdarstofu til gjaldtöku 
samkvæmt ákvæðinu.

3. 3.mgr. 8.gr. Gert er ráð fyrir því að Bamavemdarstofa geti krafið 
bamavemdamefndir um allar þær upplýsingar og skýrslur sem hún telur 
nauðsynlegar. Það er mjög mikilvægt að Bamavemdarstofa sinni skyldu sinni og 
afli upplýsinga frá bamavemdamefndum en á sama tíma er það einnig mikilvægt 
að stofan gæti hófs í kröfum sínum til nefndanna hverju sinni og kalli ekki effir 
frekari gögnum en nauðsynlegt er hverju sinni.

4. 3.mgr.l5.gr. Telja verður að valdsvið Bamaverndarstofu sé o f opið og þyrfti að 
skilgreina það frekar í frumvarpinu hvenær Bamavemdarstofu er heimilt að grípa 
inn í og fela annarri bamavemdamefnd meðferð máls.

5. 31.gr. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að skuli kveða upp úrskurð innan 14 
daga þegar um neyðarráðstöfun er að ræða. Þar sem hér er um mjög alvarlegt 
inngrip að ræða í líf einstaklinga, verður að telja eðlilegra að stytta 
framangreindan tíma í 7 daga.

6. 32.gr. I ákvæðinu kemur fram að bamavemdamefnd geti óskað eftir því að bami 
^verði skipaður sérstakur lögráðamaður. Eðlilegra væri að kveðið væri fastar að
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orði þannig að bamavemdamefnd skuli sjá til þess að bami verði skipaður 
sérstakur lögráðamaður.

7. 3.mgr. 33.gr. í ákvæðinu er það sérstaklega tekið fram að foreldrar sem sviptir 
hafa verið forsjá bams eigi ekki aðild að málum sem varða ákvarðanir um úrræði
því til handa, að undanskildum málum er varða ákvörðum um umgengnisrétt. 
Hins vegar er spuming hvort ekki væri rétt að lögfesta sérstaklega ákvæði sem 
kvæði á um rétt kynforeldra til þess að vera upplýstir um ákvarðanir sem teknar 
verða og lúta að bömum þeirra, án þess þó að kynforeldrar teldust aðilar að 
ákvarðanatökunni.

8. 36. gr. I ákvæðinu er ijallað um upplýsingar úr sakaskrá. Þar kemur fram að 
yfirmenn á stöðum þar sem böm og ungmenni dvelja eigi rétt til upplýsinga úr 
sakaskrá varðandi þá aðila er þar sækja um starf. Lagt er til að sveitarfélögum 
verði gert að setja reglur um það í hvaða tilfellum krefjast eigi sakavottorðs af 
starfsmönnum.

9. 4.mgr.43. gr. Ákvæðið felur í sér mjög mikilvæga heimild til handa 
bamavemdamefndum en eins og ákvæðið er fram sett er heimildin of rúm. 
Þannig fram sett er ákvæðið ekki í samræmi við anda laganna að öðm leyti. Það 
ætti frekar að heyra til undantekninga að ákvæðið væri nýtt og framsetning 
ákvæðisins ætti að vera eftir því. I ákvæðinu kemur einnig fram að jafnan skuli 
haft samráð við foreldra ef tala á við bam eða framkvæma athuganir á því. 
Eðlilegra væri að ákvæðið hljóðaði eftirfarandi: Hafa skal samráð við foreldra ef 
tala á við bam eða framkvæma athuganir á því, nema hagsmunir bams mæli gegn 
því.

10.45.gr. Ákvæðið er ekki nægjanlega skýrt og e.t.v. ætti að setja fram ákveðna 
tímafresti fyrir bamaverndamefndir til þess að láta aðilum í té öll gögn sem mál 
varða og koma til úrlausnar fyrir bamavemdamefnd. I því sambandi væri 
mögulegt að hafa til hliðsjónar ákvæði um stefnufresti í einkamálum. Það er 
augljóst að það getur tafið málsmeðferð ef gögn em afhent aðilum of seint fyrir 
fundi nefndarinnar. Eðlilega óska þá aðilar máls efitir ffesti til þess að kynna sér 
málið betur og jafnvel til þess að leita sér lögmannsaðstoðar.

11. 46. gr. Ákvæðið felur í sér mikilvæg réttindi um rétt bama til þess að tjá sig við 
meðferð mála. Þó mætti breyta áherslu ákvæðisins þannig að bami væri ávallt 
gefinn kostur á að tjá sig um mál með hliðsjón af aldri þess og þroska, og ekki 
tilgreina nein aldursmörk í því samhengi.

12 .2.mgr. 47.gr. Það verður að teljast óeðlilegt að í ákvæðinu er 
bamavemdamefndum gert skylt að greiða kostnað vegna reksturs máls fyrir 
kæmnefnd bamavemdarmála eftir reglum sem kærunefndin setur sjálf. Telja 
verður miklu mun eðlilegra að greiðsla kæmi úr ríkissjóði en ekki frá 
sveitarfélaginu sjálfu sem er annar aðili málsins. Mætti þá hafa í huga ákvæði 
sambærileg við gjafsóknarákvæði 60.gr. frumvarpsins.

13. 48.gr. Til þess að tryggja sem best jafnræði með aðilum er eðlilegt að annar 
'■■'ttanna sem tilgreindur er í ákvæðinu sé fulltrúi foreldris eða bams.
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14. 3.mgr. 65.gr. í ákvæðinu er í raun verið að færa skyldu ríkisins til vistunar bams 
á stofnun yfir á herðar sveitarfélags, sem er mjög óeðlilegt. Fella ætti út síðasta 
málsliðinn í ákvæðinu:, og þjálfun á fósturheimili í stað þess að vista það á 
stofnun.”

15. 66.gr. í ákvæðinu er gengið út frá því að leyfisveitingin til handa væntanlegum 
fósturforeldmm eigi áfram að vera á hendi Bamavemdarstofu. Hins vegar er 
umsókn lögð fram hjá bamavemdamefnd í heimilisumdæmi væntanlegra 
fósturforeldra sem aftur vinnur umsögn fyrir Barnavemdarstofu. Ekki eru færð 
rök fyrir því af hverju er horfíð frá fyrra fyrirkomulagi. Verið er að færa verkefni 
aftur til sveitarfélaga og hægt að hugsa sér að Bamavemdarstofa fæli 
bamavemdamefndum að vinna umsögnina gegn greiðslu.

16. 4.mgr. 80. gr. Akvæðið er þarft og gott en vakin er athygli á því að það felur í sér 
auknar skyldur á herðar bamavemdamefnd og augljóslega mikinn kostnaðarauka.

17. 3.mgr. 82.gr. Oeðlilegt að tíunda hvað er óheimilt að hafa eftirlit með, ætti frekar 
heima í reglugerð.

17.86.gr. Telja verður afar óeðlilegt að lögfesta sumardvalir á vegum 
bamavemdamefnda. Það er lagaskylda bamavemdamefnda að vera með tiltæk 
úrræði fyrir böm hvort sem er að sumri eða ekki og ákvæðið þú óþarft.

18. 92.gr. og 93. gr. Ákvæðin um útivistartíma bama og um eftirlit með sýningum og 
skemmtunum samrýmast illa öðrum ákvæðum frumvarpsins. Miklu mun eðlilegra 
væri að slíkum ákvæðum væri fyrir komið á ákvæðum laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga og féllu þar undir ákvæði um almennt forvamarstarf 
félagsmálanefnda.

19. 3.mgr. 97.gr. Ákvæðið er afar óljóst og spuming hvort það á heima í ffumvarpi 
til nýrra bamavemdarlaga. Spuming hvort ákvæði almennra hegningarlaga ná 
ekki til hegðunar þeirrar sem lýst er í ákvæðinu.
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Virðingarfyllst,

Lára Bjömsdottir, 
félagsmálastjóri


