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Reykjavík 29. maí 2017.

Umsögn Barnaverndarnefndar Reykjavíkur um frumvarp til Iaga um breytingu á
barnaverndarlögum nr. 80/2002 (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni),
146. löggjafarþing 2016-207. Þingskjal 559 - 426. mál.
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur vill með umsögn þessari koma á framfæri afstöðu sinni til
frumvarps til laga um breytingu á barnavemdarlögum sem felur í sér að nýtt refsiákvæði
bætist við barnavemdarlög nr. 80/2002. í frumvarpinu er lagt til að það varði allt að
fimm ára fangelsi að tálma eða takmarka rétt foreldris til umgengni við bam sitt.
A f hálfu Barnavemdamefndar Reykjavíkur er tekið undir þau sjónarmið að tálmun á
umgengni og takmarkanir séu í ósamræmi við 1. gr. a bamalaga nr. 76/2003 og 7. gr.
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Það er hins vegar álitamál hvort það þjóni
hagsmunum bamsins ávallt best að það foreldri sem bamið býr hjá þurfi að sitja í fangelsi
í allt að fimm ár vegna tálmana eða takmörkunar á umgengni, sbr. 1. mgr. 4. gr.
bamaverndarlaga nr. 80/2002 og 3. gr. bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hagsmunir
bamsins skulu ávallt vera í fyrirrúmi í starfsemi bamavemdaryfírvalda en þeir eru m.a. að
barn eigi að njóta öryggis og stöðugleika í uppeldisumhverfí sínu og njóta samvista við
báða foreldra. Fari það foreldri í fangelsi, sem búið hefur baminu heimili og verið
aðalumönnunaraðili þess, er ljóst að stöðugleiki bamsins að því er varðar búsetu, félagsleg
og tilfinningatengsl, er ekki lengur fyrir hendi og samvistir við það foreldri munu
takmarkast við heimsóknir í fangelsi.
Meta þarf mikilvægi hagsmuna barnsins hverju
sinni og þegar réttindi foreldra og bams skarast þurfa hagsmunir foreldra að víkja sbr. 3.
gr. bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem mælir fýrir um að það sem bami em fyrir
bestu skuli ávallt hafa forgang þegar ráðstafanir eru gerðar sem varða börn. Er a f hálfu
Bamaverndamefndar Reykjavíkur dregið í efa að fangelsisvist lögheimilisforeldris þjóni
hagsmunum bamsins jafnvel þó á móti komi meiri samvistir við hitt foreldrið.
I athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að gera megi ráð fyrir að aukið álag verði
á bamavemdaryfirvöld, a.m.k. til að byrja með, verð frumvarpið að lögum. Hins vegar
megi ætla að tafsöm og kostnaðarsöm meðferð mála hjá sýslumanni vegna tálmana á
umgengni hverfi nánast. Því sé líklegra að kostnaður vegna tálmunarmála verði minni
Borgartúni 1 2 -14
105 Reykjavík
Sími 411 9 2 0 0
Bréfsím i 411 9 2 9 9
barnavernd@reykjavik.is

Reykjavíkurborg
Barnavernd Reykjavíkur

frekar en aukist ekki síst fyrir málsaðila sjálfa. Barnavemdamefnd Reykjavíkur vekur
athygli á því að ekki er gert ráð fyrir að aukið fjármagn fylgi nýjum verkefnum hjá
barnavemdaryfirvöldum verði frumvarpið að veruleika þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að
kostnaður ríkisins verði minni við breytingarnar.
Ekki er frekar vikið að því
athugasemdum með frumvarpinu hversu mikill fjöldi mála er um að ræða þannig að unnt
sé að meta áhrif þess á starfsemi bamavemdaryfirvalda og þörf fyrir aukningu á
starfsmönnum.
Er því gerð athugasemd við skort á mati á áhrifum breytinganna á
starfsemi bamavemdaryfirvalda, bæði kostnaðargreiningu og tölfræðiupplýsingar, en slíkt
verður að telja nauðsynlegt eigi þau yfirvöld að taka við og sinna auknum skyldum og
nýjum verkefnum verði frumvarpið að vemleika. Einnig má gera ráð fyrir því að aukið
álag verði á lögreglu vegna rannsóknar slíkra mála og því aukinn kostnaður því samfara.
Er af hálfu Bamavemdamefndar Reykjavíkur talið farsælla að veita aukið fjármagn til
fræðslu í forvarnarskyni til þess að koma frekar í veg fyrir að mál lendi í þessum erfiða
farvegi.
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