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Ísafirði, 24.maí 2017

Umsögn barnaverndarnefndar á norðanverðum Vestfjörðum um 
frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum (refsing við 
tálmun eða takmörkun á umgengni), 426. mál.

Um er að ræða ákvæði sem stendur til að bæta við 98.gr.barnaverndarlaga nr.80/2002 

þar sem við bætist ný málsgrein, svohljóðandi: „Tálmiþað foreldri sem barn býr hjá hinu 

foreldrinu eða öðrum sem eiga umgengnisrétt samkvæmt úrskurði, dómi, dómsátt foreldra 

eða samningi þeirra staðfestum a f sýslumanni að neyta umgengnisréttar, eða takmarki hann, 

varðar það fangelsi allt að fimm árum.“

Mat barnaverndarnefndar á norðanverðum Vestfjörðum á þessari tillögu er að um sé að ræða 

illa ígrundaða tillögu til breytinga á barnaverndarlögum og ekki til þess fallið að tryggja að 

réttur barna sé í fyrirrúmi. Sem dæmi um slíkt er að í 2.mgr.greinargerðarinnar með tillögunni 

er nefnt að það sé „ alþekkt og nokkuð algengt er að það foreldri sem barn býr hjá tálmi alfarið 

eða takmarki verulega að barn umgangist hitt foreldrið“ án þess að nefna tölur þar að lútandi 

eða rökstyðja það nánar en þessi fullyrðing er í raun ástæðan fyrir því að þessi tillaga er lögð 

fram. Ef leggja á fram tillögur um lagabreytingar á barnaverndarlögum kallar nefndin eftir að 

vandaðri vinnubrögð séu viðhöfð en þau sem sjást í þessari tillögu. Það er erfitt að fjalla um 

tillögur af þessu tagi þar sem að órökstuddar alhæfingar líkt og þessi er lögð fram sem 

grundvöllur fyrir lagabreytingatillögum og leyfir nefndin sér að fullyrða að það getur með engu 

móti staðist að í málum þeirra rúmlega 1000 barna (skv.vef Hagstofu Íslands, tölur sóttar þann 

24.5.2017) sem eiga foreldra sem hafa skilið að skiptum á Íslandi sé „alþekkt og nokkuð 

algengt“ að um tálmanir sé að ræða í umgengni þeirra barna við foreldra sína.

Í greinargerðinni er í löngu máli fjallað um vangetu sýslumannsembætta til að takast á við þau 

mál þar sem um tálmun er að ræða og þá er bæði talið til að dagsektir virki ekki og að þessi mál 

séu lengi í vinnslu og taki tíma sem geti haft áhrif á gæði tengsla barns við það foreldri sem það 

fær ekki að hitta. Hvergi í greinargerðinni er þó rætt um þann möguleika að styrkja 

sýslumannsembættin og styðja við þá vinnu sem þar fer fram þannig að málin gætu tekið styttri 

tíma, gætu verið unnin af fagmönnum sem myndu eingöngu starfa við það að koma þessum 

málum í betri farveg þannig að þessi mál næðu ekki að ganga svona langt. Þannig byggist upp 

sérfræðiþekking á einmitt þessum málum sem ekki er til staðar í dag í barnaverndarkerfinu.
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Það er svo að sáttameðferð og þau stöðugildi sem fengust inn í embætti sýslumanna hafa verið 

að skila árangri, en það er fjarri því að þau fáu stöðugildi sem nú eru til staðar dugi til að koma 

þeim málum í farveg þar sem verst gengur að sætta foreldra og koma umgengni í betra horf. 

Einnig er það svo að ekki er staða sáttameðferðaraðila hjá öllum sýslumannsembættum á 

landinu, þar með talið hjá sýslumanninum á Vestfjörðum, en gott væri að byrja á að bæta úr 

því. Það er því mat barnaverndarnefndar á norðanverðum Vestfjörðum að staða umræddra mála 

yrði ekki farsælli ef þessi mál yrðu unnin af barnavernd og væri þeim best borgið áfram hjá 

sýslumannsembættum sem vinna þau á grundvelli barnalaga, þar sem sérþekkingin er til staðar.

Ef niðurstaðan yrði sú að þessi viðbót við barnaverndarlög yrði samþykkt vill 

barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum benda á að það er skylda lögheimilisforeldris 

að vernda barn sitt gegn hvers kyns ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi sbr. 28. gr. 3 mgr. 

barnalaga og leggur barnavernd alla jafna áherslu á að foreldri setji barnið sitt ekki í hendur á 

einstaklingi sem grunur er um að sé á einhvern hátt ekki fær um að sinna barninu á ásættanlegan 

hátt. Kæmu mál inn á borð barnaverndar þar sem óskað er eftir að meta hvort verið sé að beita 

barn andlegu ofbeldi með því að tálma umgengni til hins foreldrisins þá myndi barnavernd byrja 

á að meta aðstæður, taka viðtöl við báða foreldra og jafnvel barnið sjálft og ef niðurstaðan væri 

sú að barnið óskaði ekki eftir að fara í umgengni til hins foreldrisins, að hitt foreldrið væri á 

einhvern hátt ekki fært um að sinna barninu á meðan á umgengni stæði eða á annan hátt þætti 

það ekki vera barni fyrir bestu að vera í umgengni hjá viðkomandi foreldri, þá myndi 

barnavernd, á grundvelli barnaverndarlaga, ekki mæla með að barnið færi í umgengni við 

viðkomandi foreldris, hvort sem um væri að ræða dóm, úrskurð eða eitthvað annað sem lægi 

fyrir á grundvelli barnalaga. Ekki er víst að það væri til þess að bæta hag þess foreldris sem, 

með þessari tillögu, er verið að reyna að koma til móts við.

Að lokum vill barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum taka það fram að hún 

telur það alvarlegt að svona tillaga sé sett fram án þess að rætt sé um að efla barnavernd í 

kjölfarið af þessari lagabreytingu, með auknu fjármagni eða fjölgun stöðugilda heldur halda því 

fram að „verði frumvarpið að lögum, að aukið álag verði á barnaverndaryfirvöld, a.m.k. til að 

byrja með. Hins vegar má ætla að tafsöm og kostnaðarsöm meðferð mála hjá sýslumanni vegna 

tálmana á umgengni hverfi nánast. Því er líklegra að kostnaður vegna tálmunarmála muni í 

raun verða minni frekar en aukast, ekki sístfyrir málsaðila sjálfa.“ Ættu viðkomandi þingmenn 

að kynna sér störf barnaverndarnefnda á landinu og þá staðreynd að það kerfi má alls ekki við 

auknum verkefnum og álagi frá því sem nú er, áður en þeir láta slík ummæli frá sér fara.
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Virðingarfyllst,

Fyrir hönd barnaverndarnefndar á norðanverðum Vestfjörðum, 

Ísafirði 24.maí 2017

Margrét Geirsdóttir
Sviðsstjóri Fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar
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