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Efni: Umsögn - OPCAT eftirlit - 235. mál.
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um umboðsmann Alþingis, nr. 
85/1997, með síðari breytingum (OPCAT-eftirlit), 235. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 7. nóvember 2018, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri til að veita stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, með síðari breytingum (OPCAT-eftirlit), 235. mál. Þakkar 
Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til að tjá sig um frumvarpið.

Ef frumvarpið nær fram að ganga verður umboðsmanni Alþingis falið að sinna OPCAT-eftirliti á grundvelli 
bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu með stofnunum og heimilum þar sem dvelja einstaklingar sem hafa verið sviptir frelsi 
sínu.

Á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002 eru rekin heimili og stofnanir sem fallið geta undir umrætt eftirlit, 
ekki síst heimili sem ríkið rekur á grundvelli XIII. gr. laganna (heimili og stofnanir á ábyrgð ríkisins sem 
Barnaverndarstofa annast uppbyggingu á og rekur, eða felur öðrum rekstur á grundvelli þjónustusamnings).

Barnaverndarstofa fagnar því ef frumvarpið nær fram að ganga og aukið verður við það eftirlit sem haft er með 
frelsissviptum einstaklingum, þ.á m. meðferðarheimilum sem stofan ber ábyrgð á. Þeim aðilum, sem falið er að 
bera ábyrgð á einstaklingum sem hafa verið sviptir frelsi sínu á einn eða annan hátt, er falið gríðarlega 
ábyrgðarmikið verkefni. Það er mikilvægt að slíkum verkefnum sé sinnt af vandvirkni og varfærni og að öflugt 
eftirlit sé með þeim.

Barnaverndarstofa treystir því að umboðsmaður Alþingis muni sinna verkefninu vandlega og að sú þekking sem 
þar býr á grundvelli þeirra verkefna sem umboðsmaður hefur sinnt undanfarin 30 ár muni nýtast vel við 
eftirlitið.

Vonast Barnaverndarstofa því til þess að Alþingi samþykki frumvarpið og að það ytra eftirlit sem felst í OPCAT- 
eftirlitinu muni leiða til þess að innra eftirlit ríkisins með frelsissviptum einstaklingum verði aukið og eflt.

Barnaverndarstofa veitir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis fúslega nánari upplýsingar og skýringar og er 
reiðubúin að fylgja umsögn sinni eftir á fundi með nefndinni verði þess óskað.
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