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Félags- og tryggingarmálaráðherra hefur á 139. löggjafarþingi Alþingis mælt fyrir frumvarpi til laga 
um breytingu á bamaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari breytingum. í 3. mgr. 40. gr. frumvarpsins 
er mælt fyrir um breytingar á 75. gr. gildandi bamavemdarlaga þar sem kveðið er á um hver eigi að 
bera kostnað vegna skólagöngu bama sem eru í tímabundnu föstri utan iögheimilissveitarfélags, 
svohljóðandi:

GILDANDI LÖG

75. gr.
Framfœrsla og annar kostnaður vegna barns l 
fóstri.

Þegar bami er ráðstafað í fóstur skal ákveða í 
fóstursamningi hver skuh vera greiðsla með því, 
fósturlaun og annar kostnaður. Sveitarfélag sem 
ráðstafar barai greiðir kostnað við fóstur. Jaftiíramt 
skal endurgreiða því sveitarfélagi þar sem bam dvelst 
annan kostnað sem til fellur samkvæmt reglum 
settum af ráðherra. Um skiptingu kostnaðar milli ríkis 
og sveitarfélaga vegna umönnunar og þjálfunar skv. 
4. mgr. 65. gr. fer samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 88. 
gr.

BREYTING, VERÐI FRUMVARPIÐ AÐ 
LÖGUM

75. gr.
Sveií.arfth'ig sern ráðstafar bami í íostitv her ábyrgö 

á að greíöa fósturforeldrum franrfersíueyrí, 
fésí;urliiui) og eitír atvikum. aíinan útlagöíin kosluaö 
vegí'ia barnviífirt sein Idöír af ákvæöum íaga þessara.

l.Jm tjárhæörr s ííc v . 1. mgr. og skiptíngu k.osfnaöar 
vegna fósíurs á grundvelíí 4. ingr. 65. gr. í'er 
samkviwít i'cglugerö í samrænii viö ákvæði 2. mgr. 
88. gr.

Fósturforeldrar og fósturbam eiga rétt á allri 
almennri þjónustu samkvæmt lögum og fer almennt 
um kostnað vegna þeirrar þjónustu samkvæmt þeim 
lögum sem gilda á hverju sviði. Hverju sveitarfélagi 
er skylt að sjá til þess að skólaskyld böm, sem 
ráðstafað hefur verið í tímabundið fóstur til 
fósturforeldra sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, 
njóti skólavistar og ber að greiða allan venjubundinn 
kostnað sem hlýst af skólagöngu bamsins, svo sem 
vegna skóla og aksturs. Sveitarfélag sem ráðstafar 
bami í tímabundið fóstur ber þó ábyrgð á að greiða 
kostnað vegna sérfræðiþjónustu eða sérþarfa 
fósturbams i tengslum við skólagöngu,_____________

Af skýringum við 3. mgr. 40. gr. frumvarps félags- og tryggingamálaráðherra má ráða að ætlunin sé 
að lögfesta þá túlkun sem fram kemur í áliti mennta- og menningarmálaráðuneytisins, útg. 9. 
nóvember 2009, um þann ágreining sem uppi hefur verið milli þeirra sveitarfélaga sem í hlut eiga. í 
áíitinu kom fram að ákvæði laga um grunnskóla hefðu ekki að geyma bein fyrirmæli um það hvemig
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fari með kostnað vegna skólagöngu bams sem ráðstafað hefði verið tímabundið í fóstur 1 annað 
sveitarfélag án þess að eiga þar lögheimili. Um kostnað vegna slíkrar ráðstöfonar væri á hinn bóginn 
fjallað í 75. gr. bamavemdarlaga. Þegar virt væru ummæli í lögskýringargögnum er vörðuðu túlkun 
ákvæðisins yrðu ekki dregnar víðtækari ályktanir en svo að í kostnaði viðtökusveitarfélagsins fælist 
allur venjubundínn kostnaður sem hlýst af skólagöngu þessara barna, svo sem kostnaður vegna skóla 
og aksturs, en ekki kostnaður umfram það eins og kostnaður við sérfræðiþjónustu eða vegna annarra 
sérþarfa. Síðastneftidur kostnaður sé hann fyrir hendi myndi þá falla á það sveitarfélag sem ráðstafaði 
bami í fóstur sem er sama sveitarfélag og bam á iögheimili í. Af þessu leiddi einnig að gera yrði ráð 
fyrir því að ef upp kæmi ágreimngur um greiðslu kostnaðar vegna bams sem ráðstafað heíði verið 
tímabundið í fóstur heyri það undir félags- og tryggingamálaráðuneytið að fjalla um slíkan ágreining, 
sbr. ennfremur 5. gr. bamaverndarlaga nr. 80/2002 og 3. tölul. A liðar 4. gr. reglugerðar nr. 177/2007 
um Stjómarráð íslands.

Að íhuguðu máli telur mennta- og menningarmálaráðuneytið að gjalda verði varhug við því að 
lögfesta þá túlkun sem fram kemur í álitinu. Ráðuneytinu er kunnugt um að djúpstæður ágreiningur er 
um málið meðal sveitarfélaga, einkum mílli fjölmennra sveitarfélaga annars vegar og sveitarfélaga á 
landsbyggðinni hins vegar. Það eru einkum fyrmefndu sveitarfélögin sem nýta sér það úrræði að 
ráðstafa bömum á skólaskyldualdri til tímabundins fósturs til síðarnefndu sveitarfélaganna. Að mati 
sveitarfélaga á landsbyggðinni felur sú túikun sem kemur fram í álitinu og lagt er tii að staðfest verði 
í frumvarpinu í sér íþyngjandi skyldur fyrir þessi sveitarfélög og að hagsmunir fósturbama hafi ekki 
verið hafðir að ieiðarljósi við álitsgjöf mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þá telja sömu 
sveitarfélög að breytingin fari gegn þeirri meginreglu að sveitarfélögum sé ekki skylt að veita íbúum 
annarra sveitarfélaga þjónustu að kostnaðarlausu. Að sama skapi hafa fjölmenn sveitarfélög lýst 
ánægju með álitið og framangreint frumvarpsákvæði, enda sjá þau fram á stórfelldan spamað við 
skólagögnu bama sem ráðstafað er til tímabundins fósturs utan sveitarfélagsins.

Með þessa ólíku hagsmuni sveitarfélaga í huga teiur mennta- og menningarmálaráðuneytið að 
lögfesíing 3. mgr. 40. í framvarpinu kunni að stefna í hættu þeim markmiðum sem fram koma í 3. 
mgr. 5. gr. grunnskólalaga um skýlausan rétt fósturbama til skólavistar i iögheimiiissveitarfélagi 
fósturforeldra. Ráðuneytið telur að fjalla þurfí um málið heildstætt, bæði í grunnskólalögum og 
bamavemdariögum, í góðri sátt við öll sveitarféiög í landinu.

Fyrir hönd ráðherra

Karitas H.'Tjunnarsdóttir


