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Bamavemdamefnd Reykjavíkur hefur fengið frumvarp til bamavemdarlaga til 
umsagnar. Nefndin hefur fjallað um fmmvarpið og er umsögn nefndarinnar 
eftirfarandi:

Umsögn 

Frumvarp til barnaverndarlaga

Félagsmálanefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Bamavemdamefndar 
Reykjavíkur um fyrirliggjandi frumvarp til bamavemdarlaga, mál nr. 572, sem lagt 
var fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000 - 2001. Bamvemdamefnd Reykjavíkur 
hefur fjallað um frumvarpið á fundi sínum. Það er mat nefndarinnar að fmmvarpið sé 
til þess fallið að tryggja enn frekar réttaröryggi við meðferð bamavemdarmála. 
Eftirfarandi athugasemdir eru þó gerðar við einstök ákvæði fmmvarpsins:

15. gr. Valdsvið og samstarf barnaverndarnefnda.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir því nýmæli að í stað þess að lögsaga 
bamavemdamefnda miðist almennt við “dvalfesti” ( þ.e. fasta búsetu) bams á 
hverjum tíma eins og gert er í núgildandi lögum, skuli miðað við skráningu á 
lögheimili, sbr. l.mgr. 15. gr. frv. Það er mat nefndarinnar að ekki séu rök til 
þess að breyta núgildandi viðmiðun, enda hefur verið stuðst við skilgreiningu 1. 
gr. laga um lögheimili nr. 21/1990, við mat á því hvar viðkomandi bam sé talið 
eiga dvalfesti hverju sinni, sbr. athugasemdir sem fylgja frumvarpinu, bls. 58 í 
sérprentun. Sú framkvæmd hefur ekki valdið vafa við vinnslu bamavemdarmála, 
eins og haldið er fram í athugasemdum með fmmvarpinu, a.m.k. ekki við vinnslu 
mála í Reykjavík. Verður að telja að skilyrði um lögheimilisskráningu geti tafið 
mjög upphaf vinnslu mála og geti því skert mjög nauðsynlegan málshraða, sbr. t.d. 
til hliðsjónar 7 daga reglan í 1. mgr. 21. gr. fmmvarpsins.

Þá er gerð athugasemd við rúma heimild Bamavemdarstofu til að fela annarri 
nefnd mál, sbr. 3. mgr. 15. gr. fmmvarpsins, en þar er aðeins gert að skilyrði að 
Barnavemdarstofa telji það “tryggja betur meðferð þess”.

18. gr. Tilkynningarskylda lögreglu og skýrslutaka af börnum.

í 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins er að finna nýmæli varðandi skilgreiningu á því 
hvaða atriði það eru sem leiða til þess að lögreglu er skylt að tilkynna
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baravemdarveradamefnd um mál. Að mati Bamavemdamefndar Reykjavíkur er 
um að ræða þrengri tilkynningarskyldu en verið hefur og er það miður. Þannig er 
í 1. mgr. 14. gr. núgildandi bamavemdarlaga mælt fyrir um tilkynningarskyldu í 
þeim tilvikum þegar gmnur leikur á að refsiverður verknaður hafi verið framinn 
annað hvort af bami eða gegn því. Þá er mælt fyrir um í 2. mgr. 14. gr. að gefa 
eigi barnavemdamefnd kost á að fylgjast með rannsókn málsins, sbr. og 1. mgr. 
23. gr. barnavemdarlaga nr. 58/1992. í athugasemdum með frumvarpinu er þess 
ekki sérstaklega getið að tilgangurinn með breyttu orðalagi sé að þrengja 
tilkynningarskyldu lögreglunnar, en vísað er til ákvæða laga um meðferð 
opinberra mála, lögreglulaga sem og reglugerða varðandi réttarstöðu bama. Ef 
tilgangurinn með breyttu orðalagi er ekki sá að þrengja tilkynningarskyldu 
lögreglunnar og heimildir bamavemdamefnda til að fylgjast með rannsókn mála, 
telur Bamavemdamefnd Reykjavíkur nauðsynlegt að slíkt komi fram með skýrari 
hætti í frumvarpinu.

34. gr. Endurskoðun ráðstafana.
í 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að krafa um endurskoðun á 
ákvörðun er varðar vistun bams utan heimilis til 18 ára aldurs verði sett fram við 
dómstóla, hvort sem um er að ræða ósk um afturköllun á samþykki úrræðis skv. 
25. gr. eða forsjársviptingu skv. 29. gr. frumvarpsins. Lagt er til að í þeim 
tilvikum þegar um er að ræða afturköllun á samþykki fyrir úrræði á grundvelli 25. 
gr. geti forsjárhafi eða eftir atvikum bam, sem náð hefur 15 ára aldri, sett fram 
kröfu um endurskoðun við bamavemdamefnd. Synji bamavemdamefnd 
viðkomandi um að samningi verði hnekkt og að foreldri verði falin forsjá eða 
umsjá barnsins að nýju, skuli það gert með úrskurði. Þá verði kveðið á um 
heimild til þess að bera þann úrskurð undir héraðsdómara, sbr. til hliðsjónar 2. 
mgr. 27. gr. frumvarpsins. Bamavemdamefnd Reykjavíkur telur framangreinda 
leið vera mun skilvirkari og hafa í för með sér bæði spamað á kostnaði og tíma, án 
þess að réttaröryggi aðila verði skert.

68. gr. Fóstursamningur.
Ákvæði 68. gr. frumvarpsins er hliðstætt 31. gr. núgildandi bamavemdarlaga, að 
því undanskildu að skylda Bamavemdarstofu til að útbúa sérstök eyðublöð fyrir 
fóstursamninga er felld niður. Ekki verður séð í athugasemdum með frumvarpinu 
hver ástæða þess er, en telja verður að það samræmist vel eftirlits- og 
samhæfingarhlutverki Bamavemdarstofu að kveðið verði áfram á um þá skyldu 
stofunnar.

Þá þykir ástæða til þess að gera athugasemd við e lið 68. gr. fmmvarpsins, þrátt 
fyrir að ekki sé um breytingu að ræða frá því sem verið hefur. E liður 68. gr. frv. 
kveður á um að skylt sé að tilgreina tilhögun á umgengni í fóstursamningi sem 
bamavemdamefnd gerir við fósturforeldra og er miðað við að fóstursamningur sé 
gerður áður en bam fer í fóstur. Eins og fram kemur í athugasemdum með 
frumvarpinu er tilhögun á umgengni ekki samningsatriði á milli fósturforeldra og 
bamavemdamefnda og er gert ráð fyrir að bamavemdamefnd úrskurði um 
umgengni náist ekki samkomulag við kynforeldra, sbr. 74. gr. frumvarpsins. Þá 
er þeim sem umgengnina rækja ávallt heimilt að óska eftir endurskoðun á fyrri 
úrskurði um umgengnisrétt. Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir að fósturforeldmm 
hafi verið gerð ítarleg grein fyrir heimildum til endurskoðunar á þeirri tilhögun á
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umgengni sem ákveðin hefur verið, annað hvort með samningi eða úrskurði, þegar 
fóstursamningur er gerður, getur það skapað mikið óöryggi af hálfu fósturforeldra 
þegar krafa um endurskoðun á umgengni er sett fram. Oftar en ekki vísa 
fósturforeldrar til þess að gerður hafi verið lögmætur fóstursamningur þar sem 
umgengni sé tilgreind með ákveðnum hætti. Samningi hafi hvorki verið sagt upp 
eða hann ógiltur og sé hann því í fullu gildi. Þessu til stuðnings má til að mynda 
benda á málsástæður og lagarök fósturforeldra sem fram koma í dómi 
Héraðsdóms Reykjavíkur ffá 28. febrúar 2000, sbr. dómur Hæstaréttar í máli nr. 
209/2000 frá 7. desember 2000. Bamavemdamefnd Reykjavíkur telur því 
beinlínis villandi að tilgreina í fóstursamningi tilhögun á umgengni sem getur 
tekið breytingum á fósturtímanum, jafnvel án þess að fósturforeldrar samþykki 
slíka breytingu. Þá skal einnig bent á að ef um ágreining er að ræða varðandi 
umgengni og til úrskurðar bamavemdamefndar þarf að koma, getur málsmeðferð 
tekið nokkrar vikur. Ef gerð fóstursamnings á að tefjast af þeim sökum og hefur 
þær afleiðingar að bami verður ekki ráðstafað í fóstur fyrr en fóstursamningur 
liggur fyrir, hvort sem vistun er gerð með eða án samþykkis forsjárhafa, þykir það 
ekki þjóna hagsmunum bamsins.

70. gr. Réttindi barna í fóstri
I 2. mgr. 70. gr. frumvarpsins er kveðið á um þá sjálfsögðu skyldu 
bamavemdamefnda að veita barni sem það ráðstafar í fóstur, nauðsynlegan 
stuðning á meðan fóstur varir. í 76. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að nefndin 
skuli heimsækja fósturheimili eigi sjaldnar en einu sinni á ári og oftar ef ástæða 
þykir til. Bamavemdamefnd Reykjavíkur þykir ástæða til að ganga enn lengra til 
að tryggja aðbúnað og líðan bamsins og í því skyni er lagt til að einnig verði 
kveðið á um að bami í fóstri verði skipaður sérstakur tilsjónarmaður/talsmaður, 
sem ekki er starfsmaður bamavemdamefndar. Sá aðili hefði það hlutverk að 
fylgjast með afstöðu bamsins og líðan á meðan fósturráðstöfun varir, til að mynda 
með heimsóknum á fósturheimilið. Mögulegt væri að kveða nánar á um hlutverk 
slíks aðila í reglugerð. Heimsókn starfsmanns bamavemdamefndar á fósturheimili 
þykir ekki tryggja nægjanlega vel að sjónarmið bamsins nái að koma fram með 
skýmm hætti. Hafa verður í huga að starfsmenn nefndanna hafa ákveðnu 
stuðningshlutverki að gegna gagnvart fósturforeldmm og getur bamið upplifað 
starfsmann nefndarinnar sem nokkurs konar bandamann fósturforeldra. Slíkt gæti 
hamlað því að bamið sýndi starfsmanninum trúnað. Til hliðsjónar má benda á 22. 
gr. í 4. kafla norsku barnavemdarlaganna.

74. gr. umgengni í fóstri
í 7. mgr. 74. gr. fmmvarpsins er kveðið á um heimild bamavemdarnefndar til að 
úrskurða um að dvalarstað bams skuli haldið leyndum. Eins og fram kemur í 
athugasemdum með frumvarpinu getur slíkt verið nauðsynlegt með tilliti til 
hagsmuna bamsins. Það gæti til að mynda komið til álita þegar kynforeldri er afar 
ósátt við fósturráðstöfun og hætta er á að fósturheimili og þar með talið bamið, 
verði fyrir miklu áreiti vegna þess. Á hitt ber þó að benda að samkvæmt 
upplýsingum frá Hagstofu íslands er ekki mögulegt, eins og skráningarkerfi þeirra 
er uppbyggt í dag, að skrá lögheimili bams hjá fósturforeldrum, án þess að þær 
upplýsingar séu aðgengilegar almenningi. Vandkvæði gætu því komið upp við 
framkvæmd slíks úrskurðar, ef ekki eru gerðar samhliða breytingar á núverandi 
skráningarkerfi Hagstofu.
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75. gr. Framfærsla og annar kostnaður vegna barns í fóstri
í athugasemdum með ákvæðinu er því haldið fram að greiðsluskylda sveitarfélags 
vegna aksturs og skólagöngu bams sé í samræmi við gildandi lög. Því er mótmælt 
þar sem gerður er skýr greinarmunur á því í dag hvort um sé að ræða tímabundið 
fóstur eða varanlegt, þegar kemur að greiðslu slíks kostnaðar. Framkvæmdin 
hefur verið með eftirfarandi hætti:

• Bam sem er í tímabundnu fóstri á almennt lögheimili áfram hjá 
forsjárhafa, þ.e. í því sveitarfélagi sem ráðstafar bami í fóstur. Það 
sveitarfélag endurgreiðir kostnað vegna skóla og aksturs bamsins til þess 
sveitarfélags sem veitir þjónustuna.

• Barn í varanlegu fóstri á hins vegar almennt lögheimili hjá fósturforeldmm 
sínum og nýtur þjónustu þess sveitarfélag varðandi skóla og akstur, með 
sama hætti og önnur böm sem þar eru búsett. Sveitarfélagið sem 
ráðstafaði baminu í varanlegt fóstur hefur hins vegar ekki verið krafið um 
endurgreiðslu á þeim kostnaði.

Standi til að breyta núverandi framkvæmd verður að telja að frekari rökstuðning 
þurfi til.

81. gr. Réttur barna til umgengni
Að því er varðar 8. mgr. 81. gr. er vísað til framangreindra athugasemda við 74. 
gr. frumvarpsins, að því er varðar vandkvæði á framkvæmd úrskurða að óbreyttu 
skráningarkerfí Hagstofu íslands. Þá skal einnig bent á að vandkvæði geta skapast 
varðandi lögheimilisskráningu þegar bam sem lýtur forsjár bamavemdamefndar, 
er vistað á stofnun til meðferðar. Ákvæði 1. mgr. 1. gr. laga um lögheimili hefur 
verið túlkað á þann hátt að dvöl á meðferðarheimili geti ekki talist föst búseta og 
þar af leiðandi er ekki heimilt að skrá þar lögheimili bams.

90. gr. Heimildir foreldra til að vista börn sjálfír.
í athugasemdum með fmmvarpinu, bls. 110 í sérprentun, kemur m.a. fram að 
bamavemdamefnd getur tekið ákvörðun til bráðabirgða um að framlengja vistun 
bams í allt að þrjá mánuði, gegn vilja forsjárforeldra, en innan þess tíma beri 
nefndinni að höfða mál fyrir dómi til sviptingar forsiár. Þær athugasemdir em 
hins vegar ekki í samræmi við orðalag 4. mgr. 90. gr. framvarpsins, þar sem ekki 
verður annað séð en að einnig sé heimilt að krefjast fyrir dómi framlengingar á 
vistun í allt að 12 mánuði í senn, sbr. 28. gr. framvarpsins.

3. mgr. 98. gr. Lagaskil.
Ákvæðið þykir nokkuð óljóst orðað og ummæli í athugasemdum með 
framvarpinu, sjá bls. 112 í sérprentun, ekki í samræmi við orðalag þess. Gert er 
ráð fyrir að Bamavemdarráð verði lagt niður með gildistöku nýrra laga, en samt 
sem áður gert ráð fyrir takmarkaðri starfsemi þess áfram. Þá er kveðið á um í 
athugasemdum að bamavemdamefnd geti afturkallað úrskurð sinn og farið 
dómstólaleiðina. Þess er hins vegar ekki getið í ákvæðinu sjálfu.

Að lokum era gerðar eftirfarandi athugasemdir við framvarpið, sem ekki lúta beinlínis 
að efnisinnihaldi þess:
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• c-liður 12. gr. frv.; Orðið “ungmenni” var fellt úr texta laga nr.l 58/1992 með 
lögum nr. 160/1998 og virðist frumvarpið ekki gera ráð fyrir að það verði 
tekið upp að nýju, sbr. skýring hugtaka í 3. gr. þess.

• 3. mgr. 67. gr. og 75. gr.; Tilvísanir í 87. gr. frumvarpsins, virðast eiga við 88. 
gr. þess.

• C liður 1. mgr. 79. gr. ; Orðið “afbrota” virðist vanta í lok textans.
• 3. og 4. mgr. 95. gr.; Tilvísanir í 92. gr. frumvarpsins, virðast eiga við um 93. 

gr. þess.

Reykjavík 25. september 2001 .

f.h. Bamavemdamefndar Reykjavíkur 

Greta Baldursdóttir formaður
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