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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaös fólks til 
ársins 2014 - 440. mál.

Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um tiliögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun 
i málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, 440. mái.

Bamaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 1. febrúar sl., þar sem stofunni 
var gefíð tækifæri á að gefa umsögn tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, 440. mál Þakkar Bamaverndarstofa fyrir að fá 
tækifæri til þess að tjá sig um efni tillögunnar. Beðist er velvirðingar á töfum á að skila 
umsögninni til velferðamefndar.

Barnavemdarstofa gerir þá athugasemd eina við tillöguna að vandséð er að setja það markmið 
að öll böm alist upp í fjölskyldu. Frá því að málefni fatlaðra færðust frá ríki til sveitarfélaga 
hafa vistanir fatlaðra bama verið á hendi barnavemdaryfírvalda, enda verða vistanir bama 
utan heimilis eftir flutninginn að vera á grundvelli bamavemdarlaga nr. 80/2002. Inn á borð 
Barnavemdarstofu hafa komið mál fatlaðra bama sem sökum fötlunar sinnar er nauðsynlegt 
að vista utan heimilis og er í sumum tilfellum nauðsynlegt að útbúa sérstakar stofnanir á 
grundvelli 84. gr. bamavemdarlaga þar sem umönnunarþörf barnsins er meiri en hægt er að 
ætla fjölskyldu að sinna. Telur Bamavemdarstofa því nauðsynlegt að gert sé ráð fyrir 
vistunum bama utan heimilis í þeirri framkvæmdaáætlun sem liggur nú fyrir þinginu.

í þessu sambandi bendir Barnavemdarstofa velferðamefnd Alþingis jafnframt á að ákvæði 
bamaverndarlaga henta að mörgu leyti illa þegar vista þarf fötluð börn utan heimilis. Einungis 
er heimilt að vista börn utan heimilis í ár í senn og að tveimur árum liðnum er gert ráð fyrir 
því að ef böm snúa ekki aftur á heimili sitt þá fari böm í varanlegt fóstur þar sem forsjá færist 
frá foreldrum til bamaverndameíhdar. Gera bamavemdarlög þannig ekki ráð fyrir að hægt sé 
að vista böm utan heimilis um lengri tíma (jafnvel í nokkur ár) en gera ráð fyrir að 
forsjárskyldur foreldra haldist með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja bæði skv. 
bamalögum og barnavemdarlögum. Þekkir Bamavemdarstofa því dæmi þess að böm eru 
ítrekað vistuð í tímabundnu fóstri langt út fyrir þann tveggja ára ramma sem lög og 
reglugerðir gera ráð fyrir. Lifa börnin og foreldamir þá ávallt í óvissu um hvað muni taka við 
að árinu liðnu. Getur slík óvissa barna um framtíð sína ekki veríð í samræmi við ákvæði 
sáttmála Sameinuðu þjöðanna um réttindi bamsins og er að auki til þess fallin að valda bæði 
foreldrum og bömum kvíða og vanlíðan.

Bamavemdarstofa veitir velferðamefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar 
sem þörf er á og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði óskað eftir því.
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