
Erindi nr, þ m/ino
komudagur ^ 2 .3 . £20/2
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Efni: Umsögn Mosfeilsbæjar um frumvarp til barnalaga þskj. 328-290. mái.

Þingskjal 328 — 290. mái. Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 
76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni). Lagtfyrir Alþingi á 140. 
löggjafarþingi 2011-2012.Bæjarráð Mosfellsbæjar, 1064. fundur 24. febrúar 2012 
vísaði erindi nefndasviðs Alþingis til umsagnar og afgreiðslu fjölskyldunefndar og 
undirritaðrar,

Fjölskyldunefnd fagnar því sérstaklega að frumvarpið veiti börnum aukinn rétt til að 
láta skoðanir sínar í Ijós og að tekið sé tillit til þess að meginreglan um hvað sé barni 
fyrir bestu skuli ávallt ráða.

Þá er lagt til í frumvarpinu að heimild til aðfarar í þeim tilgangi að koma á umgengni 
við barn verði felld brott úr lögunum. Fjöiskyldunefnd hefur þegar skilað inn umsögn 
um frumvarpið þegar það var lagt fyrir á 139. löggjafarþingi og vísar til umfjöllunar 
sinnar þar um þau atriði frumvarpsins sem eru óbreytt. Að öðru leyti fagnar 
fjölskyídunefnd því að heimildin til aðfarar vegna tálmunar á umgengni hafi verið 
Ijarlægð úr frumvarpinu, enda má gera ráð fyrir að barn geti orðið fyrir skaða þegar 
það er beitt slíkri þvingun, hvort sem er ef barnið er andsnúið umgengni vegna þess 
að það er mótað af skoðunum annars foreldrisins eða eingöngu vegna eigin afstöðu. 
Lögbundnar þvingunarráðstafanir sem leitt geta til þess að börn séu tekin með valdi 
af því foreldri sem þau eru hjá eiga aðeins að koma til í því skyni að afstýra 
hættuástandi ef barnið er beiníínis í hættu þar sem það er statt, en annars ekki. Við 
styðjum því heilshugar brottfall heimildarinnar úr barnalögum þar sem 
grundvallarmarkmið barnasáttmálans um það sem er barni fyrir bestu gengur framar 
umgengnisrétti foreldris.

Auk þessa telurfjölskyldunefnd nauðsynlegt að tryggja betur opinber úrræði fyrir 
foreldra sem standa í deilum um umgengni barna sinna, hvort sem er með eða án 
kostnaðarþátttöku viðkomandi foreldra, allt til að stuðla að því að þessar deiíur verði 
settar niður svo fljótt sem kostur er í þágu hagsmuna barnanna.

Virðingarfyllst,

Unnur V. Ingólfsdóttir 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
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