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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (refsing við 
tálmun eða takmörkun á umgengni), þskj. 559, 426. mál

Starfsmenn Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings gera alvarlegar athugasemdir á frumvarpi til 
laga um breytingu á barnaverndarlögum, sem kveður á um að svohljóðandi ákvæði skuli bætt við 
98.gr. laganna:

Tálmi það foreldri sem barn býr hjá honum foreldrinu eða öðrum sem eiga 
umgengnisrétt samkvæmt úrskurði, dómi, dómssátt foreldra eða samningi þeirra 
staðfestum a f sýslumanni að neyta umgengnisréttar, eða takmarki hann, varðar það 
fangelsi allt að fimm árum.

Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ákvæðið sé sett fram til að tryggja börnum rétt til 
að þekkja og umgangast báða foreldra sína, skv. barnalögum nr. 76/2003 og barnasáttmála 
Sameinuðu Þjóðanna. Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings (hér eftir SVÁ) tekur heilshugar 
undir þessi sjónarmið og telur brýnt að bæði foreldrar og barn njóti slíks umgengnisréttar. Brýnt 
er að standa vörð um þennan rétt barna og foreldra enda hefur hann mikil áhrif á velferð 
barnsins, sem á ávallt að vera í fyrirrúmi í málum sem þessum. Mál þar sem annað foreldri tálmar 
umgengni hins foreldrisins eru hinsvegar margvísleg og flókin viðureignar. Í sumum tilfellum 
búa að baki raunverulegar og rökstuddar áhyggjur lögheimilisforeldris af öryggi barns síns þegar 
umgengni fer fram og í sumum ekki. Hvort tilfellið sem um ræðir er ljóst að meta verður áhrif 
íþyngjandi úrræðis, eins og fangelsisvist lögheimilis foreldra til allt að fimm ára, á velferð
barnsins. SVÁ telur jafn íþyngjandi úrræði sjaldan, eða aldrei, geta verið velferð barnsins í hag.
Þegar upp er komin pattstaða í forsjár-og umgengnisdeilu getur verið erfitt að leysa úr hnútnum. 
Því leggur SVÁ til að kraftar löggjafarvaldsins beinist frekar að því að koma í veg fyrir að
pattstaðan verði og efli sáttameðferð hjá sýslumanni svo um munar. Ljóst er að um erfiðan
málaflokk að ræða og bitnar hæg úrvinnsla mála verulega á tengslamyndun barns og 
umgengisforeldris, mögulega á óafturkræfan hátt. Með því að fjölga sérfræðingum í 
sáttameðferð, sérfræðingum sem bera fyrst og fremst hag barnsins fyrir brjósti, má koma í veg 
fyrir að óleysanlegir hnútar skapist til að byrja með. Einnig mætti skoða hvernig upplýsingagjöf 
fer fram til foreldra varðandi rétt barnsins til umgengni við báða foreldra og mikilvægi þess að
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sá réttur sé virtur með tilliti til tengslamyndunar og velferðar barnsins. Hvað slíkt varðar mætti 
skoða stöðu félagsráðgjafa þegar kemur að mæðra- og ungbarnaskoðun á heilsugæslu en sá 
vettvangur er kjörinn til margvíslegrar ráðgjafar og forvarna.

Barnavernd ber lagaleg skylda til að huga fyrst og fremst að hagsmunum og velferð barnsins og 
er málsvari þess. Í ljósi þess að yfirgnæfandi líkur eru á að fangelsisvist lögheimilisforeldris eða 
tímabundin vistun barns utan heimilis eingöngu vegna tálmunar hafi í för með sér meiri skaða 
fyrir barnið en ella, eru litlar líkur á að barnavernd beiti þessum úrræðum. SVÁ telur notkun jafn 
íþyngjandi úrræða jafnframt brot á meðalhófsreglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Eins og áður 
hefur fram komið telur SVÁ brýnt að gæta að rétti bæði barns og foreldris til að umgangast en 
hér þykir ljóst að til stendur að nálgast vandann frá röngum enda.

F.h. Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 

María Kristjánsdóttir, forstöðumaður.
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