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Umsögn vinnuhóps frá Mlðstoð foreldra og barna ehf (MFB) og Foreldrar 
meðganga barn (FMB) - teyrai Landspííala vegna frumvarps til laga um breytingar 
á barnaverndarlögum nr. 80/2002, mál nr. 56 á 139. löggjafarþingi Alþingis.

Höpurinn leggur til að tenging 30. gr. bamavemdarlaga við lögræðislög verði felld niður 
enda ekki vitað til þess að kona hafi verið svipt sjálíræði með þeim hætti.

Tillögur höpsins eru í fyrsta lagi breyting á orðalagi á 30.greinar bamavemdarlaga. í Öðru 
lagi leggur hópurinn til viðbót við núverandi bamavemdarlög sem geri fagfólki kleift að 
grípa fyrr inn í aðstæður þar sem áhyggjur eru af velferð ófædds bams vegna 
lifnaðarhátta móður. Þetta er gert með hliðsjón af sóttvaraarlögum þar sem höpurinn telur 
að velferð bamsins skuli metin jafhmikilvæg og almannaheill.

Núverandi orðalag:

30. gr. Úrrœði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna.
GJr Ef könnun bamavemdamefhdar leiðir í Íjós að þunguð kona stofnar heilsu eða iífi 

ófædds bams síns í hættu með lífemi sínu, sbr. 3. mgr. 21. gr., skal nefhdin beita 
úrræðum þessara laga í samráði við hina þunguðu konu, og eftir atvikum gegn 
vilja hennar í samráði við forsjáraðila hennar efhún hefur ekki náð lögræðisaldri, 
eftir því sem við getur átt og ætla má að að gagni geti komið.
Ef bamavemdamefnd telur að úrræði skv. 1. mgr. komi ekki að gagni getur 
nefndin sett fram kröfu um sviptingu sjálfræðis samkvæmt ákvæðum lögræðislaga 
í því skyni að koma konunni til aðhlynningar og meðferðar á viðeigandi stofnun. 
Um málsmeðferð gilda ákvæði lögræðislaga.

Miðsítfð foreldra og bama 
að fimm ára aldri



Tillögur að brcytmgu orðalags í annarri málsgrein:

1) Þar sem stendur: sviptingu sjálfrœðis samkvœmt ákvœðum lögrœðislaga kæml í 
staðinn orðið: þvingunaraðgerðir.

2) Þar sem stendur: til aðhlynningar og meðferðar á viðeigandi stofnun
kæmi í staðinn orðalagið til aðhlynningar, rannsókna og viðeigandi meðferðar.

3) Setningin Um málsmeðferð gilda ákvœði lögrœðislaga verði felld niður.

Orðalag eftir breytingu:

30. gr. Úrrœði barnaverndarnefhdar vegna þungaðra kvenna,
CjHBf könnun bamavemdamefndar leiðir í ljós að þunguð kona stofhar heilsu eða Hfi 
ófædds bams síns í hættu með lífemi sínu, sbr. 3. mgr. 21. gr., skal nefhdin beita 
úrræðum þessara laga í samráði við hina þunguðu konu, og eftir atvikum gegn vilja 
hennar í samráði við forsjáraðila hennar ef hún hefur ekki náð lögræðisaldri, efíir því sem 
við getur átt og ætla má að að gagni geti komið.
CjyEf bamavemdarnefnd telur að úrræði skv. 1. mgr. komi ekki að gagni getur nefndin 
sett fram kröfu um þvingunaraðgerðir í því skyni að koma konunni til aðhlynningar, 
rannsókna og viðeigandi meðferðar.

Viðbætur við núverandi lög :

1) Ef kona stofnar heilsu eða lífl ófædds bams síns í hættu með lífemi sínu er henni skylt 
að leita aðhlynningar eða viðeigandi meðferðar (sbr.7 gr. Sóttvamarlaga).

2) Ef ekki tekst samstarf við konuna getur baœavemdame&d leitað aðstoðar 
lögregluyfirvalda við að koma konunni til aðhlynningar, rannsókna og viðeigandi 
meðferðar.
Áður en gripið er til þvingunaraðgerða skal ætíð reynt að leysa mál með öðrum hætti 
(sbr.14.gr. sóttvamarlaga).

3) Velferðaráðherra skal tryggja að viðeigandi meðferð og stofiianir séu til staðar og 
aðgengilegar (sbr. 16 gr. Sóttvamarlaga).
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