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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn), 186. mál.
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn),
186. mál.
Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 25. nóvember 2013, þar sem stofunni var gefið
tækifæri á að gefa velferðarnefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga um barnaverndarlög (rekstur heimila
fyrir börn), 186. mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um frumvarpið.
Barnaverndarstofa telur nauðsynlegt að lýsa yfir miklum vonbrigðum með að fyrirhugað sé að hverfa eigi frá
áður ákveðnum flutningi úrræða fyrir börn frá sveitarfélögum til ríkisins. Alþingi hefur í tvígang, fyrst með
breytingu á barnaverndarlögum vorið 2011 og aftur þegar ákvörðun var tekið um að fresta fyrirhuguðum
flutningi umræddra verkefna í desember 2012, tekið skýra afstöðu til efnisatriða frumvarpsins, þ.e. að það væri
brýnt að börnum alls staðar af landinu stæði til boða sambærileg þjónusta og börnum í Reykjavík að þessu leyti.
Eins og fram hefur komið í fyrri umsögnum og á fundum Barnaverndarstofu hjá velferðarnefnd Alþingis þá telur
stofan mikilvægt að verkefnin verði flutt til ríkisins þar sem reynslan hefur sýnt að sveitarfélög utan Reykjavíkur
hafa ekki burði, smæðar sinnar vegna, til þess að koma á fót þeim sérhæfðu úrræðum sem 84. gr.
barnaverndarlaga kveður á um. Hefur það haft þær afleiðingar í för með sér að mikið misræmi er í þeirri
þjónustu sem börnum stendur til boða af hálfu barnaverndaryfirvölda eftir því hvar þau eru búsett og hefur
Barnaverndarstofa talið það mjög bagalegt.
Hvað varðar það sjónarmið, sem fram hefur komið í málinu, að það sé ekki þörf á slíku úrræði þá bendir
Barnaverndarstofa á að hún hefur á undanförnum árum reglulega fengið mál til skoðunar sem sýna fram á það
gagnstæða og hafa barnaverndarnefndir í slíkum málum jafnvel bent á að þær hafi ekki fullnægjandi úrræði fyrir
umrædd börn og er þá iðulega um að ræða þyngstu barnaverndarmálin þar sem börn eru í brýnni þörf fyrir öflugt
og sérhæft úrræði. Bendir Barnaverndarstofa í þessu sambandi á þau rök sem Barnavernd Reykjavíkur hefur haft
í málinu varðandi mikilvægi úrræðisins fyrir reykvísk börn og bendir á að sömu rök eiga jafnframt við varðandi
börn sem búa utan Reykjavíkur. Bendir Barnaverndarstofa jafnframt á að það hefur ávallt verið stefna stofunnar
að meðfram rekstri vistheimilis skv. 84. gr. barnaverndarlaga yrði færanlegt teymi sérfræðinga sem gæti komið
að þjónustu við börn í þeirra nærumhverfi í þeim tilvikum þar sem ekki þykir réttlætanlegt að vista þau fjarri
heimabyggð. Flutningur verkefnisins til ríkisins þýðir þannig ekki að eingöngu verði veitt þjónusta á
höfuðborgarsvæðinu.
Varðandi viðbótarkostnað barnaverndarnefnda af flutningnum þá bendir Barnaverndarstofa á að nefndirnar, að
Reykjavík undanskilinni, hafa ekki verið að verja fjármagni til sérhæfðra úrræða skv. 84. gr. barnaverndarlaga,
sem í ákvæðinu er kveðið á um að nefndirnar eigi að reka, og hafa þannig ekki verið að veita lögbundna
þjónustu. Aukinn kostnaður með elfdri þjónustu til barna við flutninginn er þannig ekki eitthvað sem hægt er að
telja ósanngjarnt að leggja á sveitarfélögin. Fyrst flutningnum fylgdi ekki fjármagn taldi Barnaverndarstofa það, í
ljósi framangreinds, ásættanlega leið til þess að framfylgja ákvörðun Alþingis að leggja daggjöld á þau úrræði
sem yrðu rekin á vegum stofunnar eftir umrædda lagabreytingu enda myndi slík leið tryggja bætta þjónustu við
börn utan Reykjavíkur. Hörð andstaða sveitarfélaganna við þá leið í vinnuhóp þeim sem skipaður var vegna
málsins hafði þær afleiðingar að aldrei var hægt að fara í efnislega umræðu um þá leið og jafnframt þær
afleiðingar að aldrei var hægt að fara út í að útfæra flutninginn að öðru leyti, þ.e. að útfæra þjónustuna efnislega.
Eins og ljóst er af framangreindu þá er það eindregin afstaða Barnaverndarstofu, sem hefur að lögum það
hlutverk að efla og samhæfa barnaverndarstarf í landinu, að lagafrumvarp það, sem nú liggur fyrir þinginu, sé
ekki í samræmi við hagsmuni og þarfir barna hér á landi heldur sé fyrst og fremst komið til þingsins vegna
fjárhagslegra atriða, ekki faglegra. Stóð fulltrúi Barnaverndarstofu í áðurnefndum starfshópi þannig ekki að
þeirri tillögu hópsins að hverfa frá flutningi verkefnanna til ríksins. Að sama skapi getur Barnaverndarstof ekki

mælt með því að Alþingi hverfi frá þeirri fyrirætlan sinni að færa umrædd verkefni frá sveitarfélögum til ríkisins
líkt og frumvarpið gerir ráð fyrir.
Barnaverndarstofa veitir velferðarnefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar sem þörf er á
verði óskað eftir því.
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