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Umsögn:
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum barst Félagsþjónustu Kópavogs til umsagnar
með töivupósti miðvikudaginn 18, maí 2011. Frestur til þess að skila inn umsögn var gefmn
til mánudagsins 23. maí 2011. Vegna hins skamma tíma sem gefmn var til umsagnar var
ekki unnt að leggja frumvarpið fyrir félagsmálaráð Kópavogs eða barnaverndarnefnd
Kópavogs.
Sá hluti frumvarpsins sem lýtur að aðkomu barnaverndaryfírvalda að meðferð umgengismála
hjá embættum sýslumanna var kynntur starfsmönnum barnaverndar Kópavogs.
Starfsmenn barnaverndar Kópavogs taka undir það sjónarmið sem birtist í greinargerð með
frumvarpinu að óheppilegt er að bamavemdamefndir séu í hlutverki umsagnaraðila í
umgengnismálum hjá embættum sýslumanna. Vísað er til þess að málsmeðferð öll verði
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flóknari og tímafrekari og að mikilvægt sé að skerpa skilin á milli hvors yfirvalds um sig og
leita leiða til að samræma málsmeðferð, ákvarðanatöku og framkvæmd með hliðsjón af
hagsmunum barnsins.
Starfsmenn barnaverndar Kópavogs talca undir framangreind sjónarmið um nauðsyn þess að
skiJin milli barnalaga og barnaverndarlaga séu skýr. Hins vegar er mikilvægt að sýslumenn
og aðrir sem koma að umgengnismálum séu meðvitaðir um og sinni tilkynningaskyldu á
grundvelli barnaverndarlaga þegar grunur vaknar um að foreldri tryggi barni ekki viðunandi
uppeldisskilyrði. í einstaka tilvikum getur djúpstæður og langvarandi ágreiningur foreldra í
tengslum við forsjá og umgengni jafnframt réttlætt afskipti barnaverndarnefndar.
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