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Eriiidi: Unisögn «m frumvarp til laga um breytingar á barnaverndariögum 
nr. 80/2002» mcð siðarí brcytingum.

Framkvæmdanefiici Rannsöknastoínunar í bama- og fjölskylduvemd (RBF) iýsír 
ánægju meö framkomlð frumvarp til breytinga á bamavernílartögum pg þær 
áherslubreytingar sem þar koma fram nm að skýra og skerpa á einstökum jþáttum 
barnavemdarlaganna. Þar er sérstaklega vísad til verkaskiptingar ríkis og sveitarféiaga 
og áherslu á mat og ettirlit með gæðum þjónustuúrræða bamavemdar, ■
]>á er að matí framkvæmdanefndar RBF tiiefni til að lýsa sérstakri ánægju med 
athugun starfshöps félágs- og tryggmgamáíaráðherra um reynsiuna af 
barnavemdaríögunum sbr. íyigíslsjal í, Sllkt vmnulag er til eftirbreytni og byggir á 
viðurkenndum fræðílegum vinnubrögðunt þar sem iögð er abersla á að safna 
„gagnreyndum uppiýsingum og gilgnum" (Evkknce- Baseá Praetice andPoiicy) til áð 
þröa og þreyta stefnuíriörkun;/árr^um og aðferðum innan veiferðarþjónustunnar.

RBF vill með umsögn sinni leggja áherslu á efíirfarandimeginatriði:

K Tilefni er tií að hvetja til þeifra breytinga sem fi'umvarpið kveður á um er varóa 
skýrari og skarpari skil í verkefnum ríkis og sveitarféiaga. Ailnokkrar rannsokmr og 
einnig verkefni háskóianema hafa á síðustu árum tjaltað um þörfina á frekari skýrleika 
milii stjórnsýslustiga og bent hefur verið á afleiðingar óskýrleika tyrir skjóístæðinga 
barnaverndar (börn og flölskyldur). Fósturmáleíhi er einn þeirra þátta, og er rökréit að 
mati framkvæmdanefndar að þau skil verði skerpt og einfölduð,

2. Ástæða er tií að fagna því að nú skaii gert ráð fyrir ákvæðum til að bæta 
réttarstöðu foreldra sem ekki fara með forsjá barns eða: deita með því iögheimiii. 
Hins vegar er þeim tilmælum komið á framfærí að ganga iengra, og þá með 
réttarstöðu bæði barns og foreldris í huga, og gerá kleyft að 'bani géti átt skráð 
Iögheimili hjá báðum foreidrum setn hafa skiiið eða búa ekki saman. Til 
rökstuðnings er m.a. vísað til rannsóknar á viðhorfum ög reynslu foreldra af 
sameiginJegri forsjá eftir að hún varð að meginregíu (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna 
Rósa Arnardóttir, 2008 „Sameiginieg forsjá sem meg.inregla og íhlutun 
stjómválda.Rannsóknum slónarhorn foreldra. Tímarít íögfræðmga, 4 (58):4ö5-495).

3. Þá má benda á að æskilegt er að hugað heföi verið að gagnkvæmri rt-ttarstöðu 
ömmu/afa og barnabarna þeirra eftir skiinaö foreldra. Það atriði lýtur að retímdnm og 
skyidum sem snerta tilímningatengsí, gagnkvæman stuöning og aðstoð ásamt
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viðhaldí siðagilda og menningararfs, Er faér vísað til nýlegra niðurstaðna noiTænna 
fjölskyldurannsókna („Besteforeldreroiler í endring: Gyngestol, golf eller
generasjonsressursu? Hagestad, GO, & Herlofson; K. (2009) Magminet voksne for 
harn, 2009(5): 10-13; „Moderne besteforeldre: Veiferdsstaiens heimevem,‘? Hagestad, 
GÓ. Sc Herlofson, K, (2009) Aldring og hvsl&p, 2009(3~4):44~47: Sigrún 
Júlrasdóttir(2ÖlÖ) ‘‘Skilnaðarbörn og kynslóðalengsl” , Obirí handrit.

4, M  er sérstakt tilefhi tíl að fagna að í frumvarpinu korna fram skýr ákvæði um mat 
og eíliriit tneð gæðum úrræða og vistun barna utan heimilis. Þau ákvæði eru til þess 
fallin að (i) hvetja enn frekar tii inarkvissari úrræða innan barnaverndar, (Íi) að frám 
farlímat og:öttektir ög að (iii) á þáiin hátt.sé beitt víðurkenndum aðferöum tU að þróa 
og bæta gæði barnaverndar. I>ótt sltk stefnumörkun sé tilgreind við fóstumiálefni, er 
hón vísbending um gildi stefnumörkunar sem miðar að kröfum um fræðileg 
vinnubrögð og fagleg gæði í öðrum málaflokkum bamaverndar.

5. Framkvæmdanefnd RBI? telur að tilíaga ftumvarpsins um bréytingar á réttarstöðu 
bama þurfi að vera skýrarí en fram kemur í írumvarpinu. Jafnfraínt er lýst 
efasemdum um að slík rýmkun á aðiid bama sé í raun réttarbót iyj'ir þáu þar sem 
öskýrt Verði út frá aídri og þroska, hvenær og hvenær ekki, böm verði aðllar máis. 
Almennt þurfi að gjaida varhug við að blanda saman skyldum fullorðinna og/eða 
samféiags tíl umönnunar og forsjár barna og hvenær þau sjálf verði ábyrgir 
þátttakendur i eigín málum jafnvel áh þess að hafa íorsendur tii slíkrar þátttöku 
(Sigrún Júlíusdóttir og 'Nanna K, Sigurðardöttir, 2ÖÖ5 Réttur barna og velferð við 
skilnað foreldra, Um Iýðræðishugsun og hagsmunl Timarit iogfmðmga, 2 (55), 183> 
196).

Að lokum viií Iramkvæmdanefnd RBF þakka fýrir boð um að gefa umsögn um 
framkomið frumvarp til breytinga á barnavemdariögúm sem varða mikilvæg 
velferðannáiefhi bárná.

Virðingarfyllst,
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