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Efni: Umsögn B arnaverndarstofu um frum varp til laga um málefni útlendinga, 541. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 6 febrúar sl., þar sem 
stofunni var gefið tækifæri á að gefa allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis umsögn um 
frumvarp til laga um málefni útlendinga, 541. mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri 
til þess að tjá sig um frumvarpið.

I.
Við gerð frumvarpsins var í nokkur skipti haft samráð við bæði lögfræðinga og ráðgjafa á 

stofunni. Að ýmsu leyti hefur verið nú þegar verið tekið tillit þeirra athugasemda sem settar voru 
fram af hálfu stofunnar ýmist á fundum varðandi einstök atriði eða í umsögnum um frumvarpið í 
heild sinni. Neðangreindar athugasemdir stofunnar hafa þ.a.l. sumar hverjar áður komið fram 
stofan en telur mikilvægt að koma þeim enn á ný á framfæri.

Barnaverndarstofa tekur undir þær röksemdir sem koma fram í athugasemdum með 
frumvarpinu um mikilvægi þess að lög um málefni útlendinga séu tekin til heildarendurskoðunar. 
Barnaverndarstofa fagnar því að grunngildi samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 
séu áréttuð sem grundvöllur ákvarðana og málsmeðferðar í öllum málum sem frumvarpið nær til 
og varða börn. Sú árétting er sérstaklega mikilvæg í ljósi þess að barnasáttmálinn hefur nú verið 
lögfestur hér á landi. Þá tekur stofan undir þær röksemdir sem finna má í frumvarpinu um 
mikilvægi þess að komið verði á fót sérstakri móttökustöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega 
vernd (hælisleitendur) þar sem unnt er að greina með sem skemmstum hætti hvaða málsmeðferð 
viðkomandi á rétt á. Ennfremur fagnar Barnaverndarstofa því að með frumvarpinu verði lögfest 
að umsækjandi um alþjóðlega vernd sem segist vera barn sé álitinn barn við meðferð máls þar til 
annað kemur í ljós ásamt því að frekari skorður séu settar við því að barn á aldrinu 15-18 ára sé 
úrskurðað í gæsluvarðhald.

Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að eitt af markmiðum með frumvarpinu sé 
að skilgreina frekar hlutverk stjórnvalda sem tengjast málaflokknum. Er það mat 
Barnaverndarstofu að í þeim tilvikum þegar frumvarpið leggur ákveðnar skyldur á 
barnaverndarnefndir er mikilvægt að hlutverk nefndanna séu útfærð með skýrari hætti í lögunum 
sjálfum. Í því sambandi horfir stofan aðallega til þess að í þeim tilvikum þegar lagðar eru skyldur 
á barnaverndaryfirvöld þarf að taka það orð út og setja inn orðið barnaverndarnefnd í þess stað. 
Ástæður þess eru þær að það eru aðeins nefndirnar sem hafa heimild til þess að fara með meðferð 
einstakra mála. Því er eðlilegt að tiltaka nákvæmlega það stjórnvald sem verið er að leggja 
skyldur á svo ljóst sé hvernig framkvæmd laganna skuli háttað. Þá horfir stofan einnig til þess að 
nauðsynlegt er að skýra nánar hvernig lögsögunni skuli háttað þegar kveðið er á um að 
barnaverndarnefnd eigi að taka mál barns, sem ýmist sækir um dvalarleyfi eða alþjóðlega vernd, 
til vinnslu. E f lögsaga nefndanna á að fara samkvæmt 15. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 telur 
stofan mikilvægt að tekið fram með skýrum hætti t.a.m. með tilvísun til barnaverndarlaga í 
almennu ákvæði um málsmeðferð. Það er mat Barnaverndarstofu að heppilegra væri að gerður 
yrði samningur við eina af barnaverndarnefndum landins þess efnis að viðkomandi nefnd sæi að 
meginstefnu til um málefni fylgdarlausra barna sem sækja hér um alþjóðlega vernd og mál 
annarra barna sem tengjast þessum málaflokki. Með því móti væri unnt að mynda ákveðna 
sérþekkingu varðandi vinnslu mála og telur stofan það betur til þess fallið að gæta að hagsmunum 
barnsins við málsmeðferð mála þeirra. Barnaverndarstofa bendir jafnframt á að með frumvarpinu



er með ýmsum hætti verið að leggja skyldur á barnaverndarnefndir í landinu. Er því mikilvægt að 
sveitarfélögum landsins sé tryggt fjármagn til þess að standa straum af auknum verkefnum.

II.
Í 53. gr. frumvarpsins er fjallað um dvalarleyfi fyrir barn. Í 7. mgr. ákvæðisins segir: „Ef 

alveg sérstaklega stendur á er heimilt við endurnýjum dvalarleyfis samkvæmt þessu ákvæði að 
víkja frá skilyrðum ákvæðis þessa, enda krefjist hagsmunir barnsins þess. Í greinargerðinni sem 
fylgir frumvarpinu segir: „Við slíkt mat skuli ávallt haft samráð við bamavemdaryfirvöld ef 
grunur leikur á að barn búi við óviðunandi aðstæður.“ Ennfremur segir: „Sem dæmi má nefna ef 
bamavemdaryfirvöld þurfa að grípa til þess úrræðis að taka barn í sína umsjá.“

Hvað framangreint ákvæði varðar telur Barnaverndarstofa óljóst hvort vinna á mál barnsins 
á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga eða hvort um sérstaka málsmeðferð er að ræða samkvæmt 
lögum um útlendinga. Sé það raunin að vinna eigi mál barnsins á grundvelli laga um útlendinga 
þá þarf að kveða nánar á um málsmeðferð í málunum auk þeirra heimilda sem barnaverndarnefnd 
hefur við vinnslu málsins, s.s. til þess að afla sér upplýsinga um barn eða ábyrgðaraðila. E f 
ætlunin er að vinna mál á grundvelli barnaverndarlaga er mikilvægt að taka það fram og vísa í 
þeim efnum til rannsóknarheimilda þeirra laga til þess að nefndin geti aflað sér upplýsinga um 
ábyrgðarðaðila og almennar aðstæður barnsins.

III.
Í 3. mgr. 69. gr. frumvarpsins kemur fram að þegar fylgdarlausu barni er veitt alþjóðleg 

vernd (hæli) skv. 63. gr. skal barnaverndarnefnd þegar í stað taka ákvörðun um skipun 
forsjáraðila eða um vistun barnsins á hæfilegum stað. Um barn í þessari stöðu er jafnframt fjallað 
í 5. mgr. 15. gr. barnaverndarlaga. Barnaverndarstofa vill benda á að ákvæði frumvarpsins er ekki 
í fullu samræmi við framangreint ákvæði barnaverndarlaga en þar kemur m.a. fram að 
viðkomandi barnaverndarnefnd taki til sín forsjá barnsins og eftir atvikum ráðstafar barninu í 
fóstur eða aðra vistun. Barnaverndarnefnd hefur því ekki heimild til þess að skipa barninu 
forsjáraðila. Stofan leggur til að annað hvort verði orðalag ákvæðisins breytt í samræmi við 
ákvæði barnaverndarlaga eða vísi til þeirra varðandi aðgerðir barnaverndarnefndar eftir að 
fylgdarlausu barni hefur verið veitt alþjóðleg vernd (hæli).

IV.
Líkt og hér að framan greinir þá fagnar Barnaverndarstofa því að ef umsækjandi um 

alþjóðlega vernd segist vera barn sé viðkomandi álitinn barn þar til annað kemur í ljós. Stofan 
telur hins vegar brýnt að kveðið sé um með hvaða hætti sé unnt að styðja við þessa einstaklinga, 
t.a.m. hvar eigi að vista þau. Í því samhengi vill Barnaverndarstofa benda á að það getur verið 
varhugavert vista börn í þessum aðstæðum með öðrum börnum sem eru í úrræðum á vegum 
barnaverndarnefnda þar sem forsaga og aðstæður þessa barns eru ekki þekktar. Komi það í hlut 
barnaverndarnefnda, eða eftir atvikum tiltekinni nefnd sem samið hefur verið sérstaklega við, að 
koma á fót úrræði fyrir börn í þessum aðstæðum leggur stofan áherslu á mikilvægi þess að þá þarf 
að gera ráð fyrir kostnaði við slíkt úrræði.

V.
Fjallað er um aldursgreiningu í 123. gr. frumvarpsins. Barnaverndarstofa vill í þeim efnum 

benda á mikilvægi þess að gæta jafnræðis varðandi það hvernig umsækjandi um alþjóðlega vernd 
er aldursgreindur. Leggur stofan til að sett verði í frumvarpið ákveðin viðmið varðandi hvenær er 
unnt að aldursgreina viðkomandi með viðtali og undir hvaða kringumstæðum reynist nauðsynlegt



að gera líkamsrannsókn. Í þessu samhengi vill stofan benda á hversu mikilvægt sé að 
aldursgreining viðkomandi umsækjanda sé gerð svo fljótt og kostur er þar sem mikilvægt er að 
horfa til hagsmuna annarra einstaklinga sem teljast börn og eru t.a.m. í vistun á vegum 
barnaverndarnefnda.

VI.
Er það mat Barnaverndarstofu að frumvarpið í heild sinni innihaldi mikið af 

reglugerðarheimildum. Telur stofan mikilvægt að gætt sé að því að slíkar heimildir standi ekki 
framkvæmd laganna fyrir þrifum. Má í dæmaskyni nefna ákvæði 81. gr. frumvarpsins sem fjallar 
um réttarstöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd. Í 2. mgr. ákvæðisins kemur fram að tryggja 
skuli að barn sem sækir um alþjóðlega vernd, aðgang að skyldunámi grunnskóla eða 
sambærilegri menntun innan hins almenna skólakerfis eða dvalarstað barnsins. Hins vegar kemur 
ekkert fram hvernig það skuli framkvæmt. Í lokamálsgrein ákvæðisins er svo kveðið á um 
heimild ráðherra til reglugerðarsetningar m.a. um þetta atriði. Vekur framangreint upp spurningar 
um hvort of langt sé gegnið í þessum efnum. Með hliðsjón af framangreindu vill
Barnaverndarstofa benda á nauðsyn þess að fjalla um grundvallarréttindi og heimildir stjórnvalda 
til töku íþyngjandi ákvarðana í lögunum sjálfum sem svo er unnt að útfæra nánar í reglugerðum 
settum á grundvelli þeirra.

VII.
Barnaverndarstofa veitir allsherjar- og menntamálanefnd fúslega nánari upplýsingar og 

skýringar sem þörf er á og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.


