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Efni: Umsögn - Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum (Samningur 
Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi) - 401 mál.
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum 
(Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi), 401 
mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 21. janúar 2016, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri á að gefa allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 
almennum hegningarlögum (Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi), 401 mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um frumvarpið.

Barnaverndarstofa hefur ekki athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins en telur samt sem áður ástæðu til 
þess að hvetja Alþingi til þess að samþykkja frumvarpið svo fullgilda megi samning Evrópuráðsins um 
forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi (Istanbúlsamninginn). Ofbeldi 
gegn konum og heimilisofbeldi hefur alvarleg áhrif á uppeldisskilyrði og þroska barna og mikilvægt að uppræta 
það með öllum tiltækum ráðum. Þær lagabreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru nauðsynlegar á þeirri 
vegferð.

Hins vegar leyfir Barnaverndarstofa sér að benda allsherjar- og menntamálanefnd á að ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi er félagslegt vandamál sem mikilvægt er að taka á innan félagslega kerfisins samhliða 
framgöngu málanna innan refsivörslukerfisins. Er slík vinna ekki síst á forræði félags- og barnaverndaryfirvalda 
sveitarfélaga. Fyrir nokkrum misserum stóð Barnaverndarstofa fyrir tilraunaverkefni ásamt sveitarfélögunum á 
höfuðborgarsvæðinu varðandi vinnslu mála þar sem heimilisofbeldi hefur verið á heimilum þar sem börn 
dveljast þar sem áhersla er lögð á að ræða við börnin og veita þeim aðstoð eftir að málin koma upp. 
Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd (RBF) skilaði nýlega niðurstöðum úttektar á því 
tilraunaverkefni. Í þeim niðurstöðum kemur fram að mikilvægt er að barnaverndarnefndir sveitarfélaga hafi 
bolmagn til þess að sinna þessum börnum sérstaklega. Slík vinna er óumdeilanlega þeim börnum sem málin 
varða fyrir bestu. Hefur Barnaverndarstofa áhyggjur af því að sveitarfélögin hafi ekki fjárhagslega burði til þess 
að sinna þessum málum eins vel og þau vilja vegna skorts á fjármagni. Bendir Barnaverndarstofa í þessu 
sambandi á að ekkert sveitarfélaganna sem tók þátt í tilraunaverkefninu hefur talið sér fært að halda vinnulaginu 
áfram eftir að verkefninu lauk þrátt fyrir ánægju með það. Einnig liggur það fyrir að vísbendingar eru um að að 
starfsmenn sem vinna við barnavernd hjá sveitarfélögunum séu of fáir og hver starfsmaður hafi of mörg mál á 
sínum herðum til þess að geta sinnt þeim eins vel og þeir vildu gera og í samræmi við þær málsmeðferðarreglur 
sem krafa er gerð um í barnaverndar- og stjórnsýslulögum. Telur Barnaverndarstofa mikilvægt að vekja athygli 
Alþingis á þessum staðreyndum svo unnt verði að gera bragarbót á.

Barnaverndarstofa veitir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar 
sem þörf er á verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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