
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum nr. 
90/2002 og almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (eftirlit með barnaníðingum), 87. mál.

Bamavemdarstofa vísar til erindis nefndarsviðs Alþingis, dags. 24. október 2019, þar sem 
stofunni var gefið tækifæri á að gefa velferðarnefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga um breytingu 
á barnavemdarlögum nr. 80/2002 og almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (eftirlit með 
barnaníðingum). Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um frumvarpið.

Barnaverndarstofa styður heils hugar að barnaverndarlögum og hegningarlögum sé breytt 
þannig að eftirlit með barnaníðingum sé aukið með það að markmiði að dregið sé úr líkum á að 
viðkomandi fremji sambærilegt brot að nýju. Telur stofan þær orðalagsbreytingar sem kveðið er á um 
1. mgr. 36. gr. séu mikið til bóta enda gera þær Barnaverndarstofu enn frekar unnt að rækja það hlutverk 
sem kveðið er á um í ákvæðinu, þ.e.a.s. að gera barnaverndarnefhd viðvart þegar einstaklingar sem hætta 
stafar a f  flytja í umdæmi þeirra.

Í frumvarpinu kemur fram í 2. gr. að með nýju ákvæði, 36. gr. a., sé kveðið á um að 
Barnaverndarstofa og Fangelsismálayfirvöld skuli eiga samstarf um úrræði gagnvart einstaklingum á 
meðan afplánum og reynslulausn varir, bendi niðurstaða mats til þess að veruleg hætta sé talin stafa af 
viðkomandi og sé kveðið á um áframhaldandi öryggisráðstafanir auk refsingar í refsidómi. Þá er kveðið 
á um það í 3. gr. frumvarpsins að séu verulegar líkur taldar á að sakborningur endurtaki hina refsiverðu 
háttsemi geti dómari ákveðið að heimilt sé að viðhafa tilteknar ráðstafanir eftir að afplánun refsidóms 
lýkur. Er Bamavemdarstofu falið það hlutverk að stýra þeirri framkvæmd í samstarfi við 
Fangelsismálastofhun, lögreglu, heilbrigðisyfirvöld og félags- og barnaverndaryfirvöld þar sem 
viðkomandi býr.

Í greinargerð kemur fram að hvað þær öryggisráðstafanir varðar, sem kveðið er á um í 
frumvarpinu, sé gert ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð um samstarf þeirrra opinberu aðila sem koma 
að slíkum öryggisráðstöfunum, svo sem upplýsingagjöf milli aðila, hlutverk hvers stjórnvalds og 
verkaskiptingu, í fyrsta lagi á meðan afplánun stendur, í öðru lagi á meðan reynslulausn varir og í þriðja 
lagi eftir að henni lýkur. Jafnframt að fjallað verði um hvernig viðkomandi ráðstafanir verði 
framkvæmdar. Barnaverndarstofa leggur mikla áherslu á að framangreind reglugerð liggi fyrir samhliða 
gildistöku laganna enda eru hlutverk hvers stjórnvalds um margt óljós í frumvarpinu. Þá bendir 
Barnaverndarstofa jafnframt á að með frunmvarpinu er stofunni falið umtalsvert hlutverk og því ljóst að 
liggja þurfa fyrir fjárveitingar vegna þessa nýja hlutverks stofunnar sem og sérhæfing starfsmanna sem 
verður falið framangreint hlutverk.

Barnaverndarstofa veitir velferðarnefnd Alþingis fuslega allar nánari upplýsingar og skýringar 
sem þörf er á verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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