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M ál nr. 2019050801

Efni: Umsögn V e lfe rðarsv iðs Reykjanesbæ jar varðand i frum va rp  t i l laga um 

barnaverndarlög  (refs ing  v ið  tá lm un eða takm örkun  á um gengni), 123. mál.

Velferðarsvið Reykjanesbæjar lítur svo á að réttur barns til að umgangast báða foreldra er 
ótvíræður og mikilvægast af öllu er að barn geti búið við vernd, umönnun og öryggi í uppeldi sínu. 
í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002(refsing við tálmun eða 
takmörkun á umgengni) er lagt til að bætt verði við nýrri málsgrein við 98. gr. barnaverndarlaga 
þar sem innleiddar verða frekari refsingar við tálmunum en nú er, með aðkomu barnaverndar og 
kæru barnaverndar til lögreglu.
Þegar mikill ágreiningur er milli foreldra um umgengni barna má velta því fyrir sér hvort þessi leið 
sé heppilegust til að tryggja réttindi barns til að umgangast báða foreldra sína. Þessi mál eru 
mjög flókin og því er ekki hægt að líta svo á að þessar breytingar muni efla velferð hlutaðeigandi 
barns eða leysa þann ágreining sem er til staðar. Árangursríkara er að finna leiðir þar sem 
foreldrar þurfa að vinna með samskiptin sín á milli við skilnað eða sambúðarslit með þeim hætti 
að umgengni og velferð barns/barna sé tryggð. Löng hefð er fyrir því að líta til hinna 
norðurlandana og löggjöfin hér á landi hefur oft á tíðum tekið mið af norrænni löggjöf. í Danmörku 
er til að mynda farið að skilyrða foreldrar til að sækja foreldrafærninámskeið um samstarf eftir 
skilnað til að tryggja réttindi barna við skilnað foreldra. Nái foreldrar ekki nauðsynlegu samstarfi 
er málum vísað í sk. Foreldraréttarhús til frekari vinnslu. Lagt er til að þessi nálgun Dana verði 
skoðuð og innleidd á íslandi fremur en innleiðinga nýrra refsileiða.
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