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Tillögur og athugasemdlr Vistforeldra í sveítum og Félags fósturforeidra á 
íslandi.

1.

óskum eftir að bætt sé ínn texta í 65 gr.„... áfengis og vímuefna neysia."

„ 65. gr. Fóstur.
„  Með fóstri er í lögum þessuin átt við að bamavemdamefhd 
feli sérstökum fósturforeldrum umsjá bams í a.m.k. 
þrjá mánuði þegar:
a. foreldrar sem fara með forsjá bams afsala sér forsjá til 
bamavemdamefndar eða samþykkja fóstur,
b. barn er forsjárlaust, svo sem vegna andláts foreldris, 
ekki næst til foreídris eða af öðrum sambærilegum ástæðum,
c. foreldrar hafa verið sviptir forsjá skv. 29. gr.
_ Fóstur getur verið tvenns konar, varanlegt eða tímabundið.
Með varanlegu fóstri er átt við að það haldist þar til forsjárskyldur 
falla niður samkvæmt logum. Fara fósturforeldrar þá 
að jafnaði með forsjárskytdur nema annað þykí betur henta 
þörfum bams og hagsmunum að mati bamavemdamefndar.
Að jafnaði skal ekki gerður samningur um varanlegt fóstur 
fyrr en að liðnum reynslutfma sem skal ekki vera lengri en 
eitt ár.
„  Markmið fósturs skv. I . mgr. er að tryggja bami uppeldi 
og umönnun innan fjölskyldu svo sem best hentar þörfum 
þess. Bami skal tryggður góður aðbúnaður hjá fósturforeldrum 
og þeir skulu sýna fósturbami umhyggju og nærfæmi og 
leitast við að efla andlegan og líkamlegan þroska þess. Nánar 
skal kveðið á um réttindi og skyldur fósturiforeldris í fóstursamningi.
Ef bam, sem ráðstafað er i fóstur, á við að stríða verulega 

hegðunarerfíðleika vegna geðrænna, tilfinningalegra og 
annarra vandamála svo sem, áfcngi.s og vímuefna neysiu.
(af því tagi er enn fremur heimilt að mæla
fyrir um sérstaka umönnun og þjálfun á fósturheimili í stað
þess að vista það á stoftmn.)

2.

Samkvæmt breytingartillögum frumvarpsins 40. grein.

Gerum við athugasemdir við yfirfærslu greiðslna vegna skólagöngu og skóiaakstur fósturbama. Þar er tilgreint 
að sveitafélag sem ráðstafar bami beri ekkí lengur kostnað af skólagöngu og skólaakstri.

Meginhluti fósturheimila eru á landsbyggðinni, í misstórum sveitarfélögum. Ljóst er að Reykjavíkurborg og hin 
stærri sveitarféiögin eru með langfelstar fósturvistamir af öllum sveitarfé!ögum í landinu

Það hefur þegar borið á því að smá sveitarfélög og skólar hafa veigrað sig við að taka við fósturbömum og 
beinlínis synjað þvert á það sem grunnskólalög segja tii um. Bæði vegna smæðar sinnar og kostnaðarauka sem 
fylgir oft þessum bömum vegna misjafiia stöðu þeirra, algengt er að þessi böm séu bóin að missa mikið úr skóia 
og þeim fylgja jafnvel engar greiningar og þar að Íeiðandi engar auka greiðsiur og hafa skólar orðið að mæta 
þessu sjálfir. Þetta hefur oft vaidið þeim og fósturforeldmm erfileikum sem ekki er á bætandi.

Við vömm stórlega við að þessi leið verði farinn og okkar tillaga er að þetta ákvæði verði fellt út.

Við leggjum til að það sveitarfélag sem ráðstafar fóstri greiði fyrirþessa þjónustu.



Samkvæmt breytingartillögum frumvarpsins 49.grein sem fjallar um framfærslukostnað. 

í bamavemdarlögunum er stuðast við reglugerð 1) Rg. 804/2004.

En samkvæmt breytingartillöguögum írumvarpsins 49. grein. Þar sem vísað er í 75. grein og 
með tilvísun skv. 4. mgr. 65.gr. fer samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 88. gr.l) 
í tillögum er vísað í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 grein nr 24.

Þar eru greiðslur til fósturrástafana tengdar við bamalífeyrir

Við förum fram á þessu orðalagi verði breytt og í staðinn notað framfærslukostnaður 
armarsvegar og hins vegar fósturlaun.

Þetta er mikið hagsmunamál að þessi tengsl við bamalífeyrir séu rofin þar sem um allsendis 
öskyldan grun er að ræða

Samkvæmt breytingartillögum firumvarpsins 87. gr. er kveður á samningsaðila þar sem 
tilgreint er Bamavendarstofa og Samband íslenskra sveitafélaga við förum fram á að þama sé 
tilgreint einnig hagsmunasamtök fósturforeldra.

Eins og staðan er í dag hafa hagsmunasamtökum fósturforeldra ekki verið boðið að 
samningarborði

Þar sem greiðslur og annar kostnaður er skilgreindur og ákvarðaður.

Mikil óánægja gætir innan þessa hóps þar sem mjög er hallað á fósturforeldra og fósturböm 
og er ekki ásættanlegt að fösturforeldrar sé sniðgengnir með þessum hætti.

5.

f bamavemdarlögum er hvergi getið um tryggingarmál fósturbama.

og viljum við benda á nauðsyn þess að skýrt sé kveðið á um réttindi bama til bóta af hvaða 
tagi sem er.

Það hefiir marg oft komið i ljós að þama skortir verulega á bæði er varðar þau sjálf og þriðja 
aðila.

Viljum við óska eftir að þetta sé tekið til greina.
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