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Umsögn Barnahcilla - Save the Children á íslandi um frumvarp til iaga um 
breylingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari breytingum.

Bamaheill - Save the Children á íslandi fagna ofangreindu frumvaipi og þeirri miklu 
vinnu sem hefor verið lögð í það. Samtökin fagna sérstaklega bættri og skýrari réttarstöðu 
barna, auknu samstarfi bamavemdame&da og þeirra sem starfa með bömum, skýrari 
reglum varðandi ábyrgð á kostnaði vegna bama sem vistuð eru utan heimilis og skýrari 
ákvæði um eftirlit með gæðum úrræða og vistun bama utan heimilis.

Bamaheill - Save the Children á íslandi vilja hér ítreka þá grundvallarreglu bamaréttarins 
og Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna að ávallt beri að hafa hag og þarfír bamsins að 
leiðarljósi þegar málefiii þess eru ráðin, sama hver þau eru, og á það einnig við i 
umgengnis- og/eða forsjármálum.

Bamaheill -  Save the Children á íslandi vilja hér koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum:

1. 5. gr. d- liður: Breyting á 15. gr. bamaverndarlaga:

Gert er ráð fyrir að á eftir 5. mgr. komi máisgrein, svohljóðandi:

Efbami, sem er hér á landi án forsjáraðila sinna, er veitt hœli eða dvalarleyfi 
á íslandi ákveður Barnaverndarstofa hvaða bamaverndamefnd skuli taka við forsjá 
bamsins og fara með málið eftir að leyfi er veitt. Ríkissjóður greiðir allan kostnað 
viðkomandi bamavemdarnefndar samkvœmt ákvœðum laganna vegna ráðstöfunar 
bamsins ífóstur eða aðra vistun.

Bamaheill - Save the Children íslandi leggja áherslu á að ef bam er hér á landi án 
forsjáraðila sé því fenginn tilsjónarmaður, sem fylgir því í gegn um allt ferlið, allt þar til 
mál þess er til lykta leitt. Þannig hefur bamið einn aðila sem það getur tengst og treyst á.
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2. Athugasemd við 6. gr. a-lið: Breyting á 16. gr. barnaverndarlaga.

6. gr. a-liður gallar um skyldur almennings til að tilkynna til bamavemdame&dar. 
Bamaheill - Save the Children á íslandi leggja áherslu á að í tilkynningaskyldu og í starfí 
bamavemdamefoda sé hugað að því að böm sem eru vitni að ofbeldi á heimilum sínum 
eru þolendur ofbeldis og þurfa því á markvissum stuðningi að halda. Ekki er lögð til 
orðalagsbreyting svo fremi sem talið verður að b-liður feli í sér að það jafngildi ofbeldi 
að bam sé vitni að ofbeldi á heimili sínu.

3. Athugasemd vlð 32. grein laganna frá 2002.

Eftirfarandi málsgrein er í Iögunum: Barnaverndamejhd getur óskað eftirþví að bami 
verði skipaður lögráðamaður eða sérstakur fjárhaldsmaður, efhún telur það þjóna 
hagsmunum barnsins.

BamaheiII - Save the Children á Islandi telja mikilvægt að í öllum tilfellum sé bami 
skipaður tilsjónarmaður eða lögráðamaður þannig að bamið hafi ákveðinn aðila sem það 
getur leitað til. Samtökin leggja áherslu á að tilsjónarmaður hafi til að bera þekkingu og 
reynslu af málefoum bama.

4. Athugasemd við 35. gr. laganna um úrræði gagnvart þeim sem vinna með 
börnum.

1. mgr. hljöðar á eftirfarandi hátt: E f bamavemdarnefnd fœr ábendingu um að atferli 
manns, sem starfa sinna vegna hefur samskipti við born, sé stórlega ábótavant skal 
nefndin e f  hún telur tilefni til hefja könnun málsins í samrœmi við ákvœði 21. gr.

Bamaheill - Save the Children á íslandi telja að í öllum tilfellum skuli hefja könnun máls. 
Telja verður að rík könnunarskylda sé í þessum tilvikum þar sem starfsmaður ber sérstaka 
ábyrgð.

5. Athugasemd við 35. gr. b - Iið: Breyting á 67. gr, barnavemdarlaga

Bamaheill -Save the Children á íslandi hvetja til þess að skoðað sé betur samspil 
fyrmefodrar greinar og ákvæði bamalaga til að ekki komi til misræmis milli laganna.

6. Athugasemd við 44. gr. b- lið: Breyting á 82. gr. barnaverndarlaga

Bamaheill -  Save the Children á íslandi leggja til að ákvæði um að ráðherra setji 
reglugerð um framkvæmd b. og c. liða haldist í lögunum. Um er að ræða alvarleg inngrip 
og eftirlit og því rétt að kveða á um setningu reglugerðar um inntak þeirra og
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framkvæmd. Á þann háít verður leitast við tryggja að enginn vafi leiki á lögmæti reglna í 
tengslum við þessi ákvæði.

7. Athugasemd við 50. gr. í frumvarpinu -  Um hlutverk Barnaverndarstofu og 
ráðuneytts

Bamaheill ~~ Save the Children á íslandi fagna áherslum um aukið mat og eftirlit með 
gæðum úrræða og vistun bama utan heimilis. Samtökin telja hins vegar afar öheppilegt að 
áfram er gert ráð fyrir að sami aðili sjái um rekstur stofiiana og eftirlit á þeim og leggja 
því til að endurskoðaðar verði tillögur þar að lútandi. Ef Bamavemdarstofii er falinn svo 
umfangsmikilí rekstur sem lagt er til í frumvaipinu þarf eftirlitsþátturinn að vera í 
höndum ráðuneytis eða í umboði þess og aðskilið með enn skýrari hætti en frumvarpið 
gerir ráð fyrir. I greinargerð um d-Iið (89 .d.) er gert ráð fyrir sérfræðingi ráðuneytisins í 
þessu skyni. BaraaheiII - Save the Children á fslandi telja að faglegt eftirlit með 
stofiiunum þessum sé starf umfram það sem einn sérfræðingur getur annast.

Bamaheill -  Save the Children á íslandi fagna því að kveðið sé skýrar á um eftirlit með 
fósturheimilum, en hins vegar telja samtökin að ein til tvær heimsöknir á ári á 
fósturheimili sé ekki nægilegt eftirlit út frá hagsmunum bamsins.

Virðingarfyllst

f.h. Bamaheilla- Save the Children, á Islandi
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