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Efni: Umsögn Barnaverndar Reykjavíkur um frumvarp til laga um breytingar á 
barnaverndarlögum nr. 80/2002 (barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.)

Bamavemd Reykjavíkur fagnar í öllum meginatriðum þeim breytingum sem lagðar em til á 
bamavemdarlögum í frumvarpi til laga um breytingar á bamaverndarlögum nr. 80/2002 
(bamavemdarþjónusta, umdæmisráð bamaverndar, samþætting o.fl.) (hér eftir ,,fmmvarpið“).

Athugasemdir þær sem hér eru settar fram snúa fyrst og fremst að valdsviði og heimildum 
umdæmisráðs og samspili umdæmisráðs, bamavemdarþjónustu og úrskurðamefndar 
velferðarmála.

Samspil við úrskurðarnefnd velferðarmála

I greinargerð sem fylgir frumvarpinu er kveðið á um að umdæmisráð bamavemdar séu sérstakar 
og sjálfstæðar fjölskipaðar stjómsýslueiningar á vettvangi sveitarfélaga. Umdæmisráði eru með 
lögunum faldar heimildir til að úrskurða í þeim málum sem talin eru í 6. gr. d. frumvarpsins. Er 
hér um að ræða mál sem barnaverndarþjónustan hefur undirbúið og tekið ákvörðun um að leggja 
fyrir umdæmisráð til úrskurðar, þar sem aðilar máls hafa þá ekki verið sáttir við þá ákvörðun 
sem tekin var hjá bamavemdarþjónustunni. í greinargerð með frumvarpinu kemur fram í 
umfjöllun um d-lið að barnavemdarþjónustan komi fram gagnvart úrskurðamefndinni vegna 
kæru aðila máls á ákvörðun umdæmisráðs. Hér skapast nokkur vandkvæði enda fátítt að 
úrskurðir sjálfstæðrar stjómsýslueiningar séu kæranlegir til annarrar stjómsýslueiningar eins og 
hér er lagt til. Það er, tilteknir úrskurðir umdæmisráð eru kæranlegir til úrskurðamefndar 
velferðarmála. Það er skýrt kveðið á um það í greinargerð með frumvarpinu að 
bamavemdarþjónustan getur ekki kært úrskurði umdæmisráðs til úrskurðarnefndar og fyrir því 
kunna að liggja haldbær rök, svo sem að slíkt kynni að vera mjög íþyngjandi fyrir skjólstæðinga 
bamavemdarþjónustunnar. Hins vegar verður að telja það vanda bundið að 
bamavemdarþjónustan komi fram gagnvart úrskurðamefnd velferðarmála þegar úrskurðir 
umdæmisráðs eru kærðir þangað. Sú staða kann hæglega að koma upp að 
bamavemdarþjónustan leggi mál fyrir umdæmisráð en ekki er fallist á tillögur 
barnaverndarþjónustu í úrskurði umdæmisráðsins. Vandséð er hvemig það getur þá komið í 
hlut bamavemdarþjónustunnar að svara fyrir úrskurð umdæmisráðsins gagnvart úrskurðamefnd 
velferðarmála. Enda umdæmisráðið og bamavemdarþjónustan tvær aðskildar 
stj ómsýslueiningar.
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í 11. gr. frumvarpsins er lagt til að bæta við nýrri málsgrein sem kveður á um að 
bamavemdarþjónustu beri að óska eftir þjónustu Bamahúss við könnun máls er gmnur leikur á 
að bam hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi eða alvarlegu líkamlegu eða andlegu ofbeldi. 
Bamavemd Reykjavíkur telur þjónustu Bamahúss vera mjög mikilvæga þegar um er að ræða 
alvarlegt ofbeldi. Hins vegar hefur borið á því að biðlistar hafa myndast eftir þjónustu 
Bamahúss sem getur valdið miklum vanda við meðferð slíkra mála, þar sem eðli máls 
samkvæmt er ekki hægt að láta bam bíða í einhverjar vikur eða jafnvel mánuði eftir að fá 
viðeigandi aðstoð. Hefur Barnavemd Reykjavíkur í slíkum tilvikum leitað til sjálfstætt starfandi 
sérfræðinga til að veita bami meðferð. I þeim tilvikum nýtist ekki það mikilvæg starf og 
meðferðarúrræði sem boðið er upp á í Bamahúsi auk þess sem þá fellur kostnaður á 
sveitarfélagið sem með réttu hvílir á ríkinu.

30. gr. barnaverndarlaga

Bamavemd Reykjavíkur fagnar sérstaklega tillögum að breyttri 30. gr. barnavemdarlaga sem 
er að finna í 20. gr. frumvarpsins ásamt þeim breytingum sem lagðar eru til á lögræðislögum í 
9. tl. 41. gr. frumvarpsins. Bamavernd Reykjavíkur hefur nú í nokkur ár kallað eftir breytingum 
í þess átt á barnaverndarlögum og lögræðislögum, enda ljóst að núverandi ákvæði 
bamaverndarlaga með tilvísan til lögræðislaga dugir ekki til að sjálfræðissvipta bamshafandi 
einstaklinga stofni þeir heilsu eða lífi ófædds barns í hættu. Bamavemd Reykjavíkur telur að 
hér sé um mjög mikilvæga réttarbót að ræða til að hægt sé að vemda líf ófæddra bama. Sú staða 
hefur komið upp að barnshafandi kona var samþykk sjálfræðissviptingu til að vemda ófætt bam 
sitt, þar sem hún treysti sér ekki sjálf til þess. Þó móðir hafi verið samþykk sjálfræðissviptingu 
var ekki hægt að fallast á slíkt fyrir dómi, þar sem lagaskilyrði skorti þar sem alvarleg 
vímuefnaneysla ein og sér er samkvæmt lögræðislögum ekki næg ástæða til að sjálfræðissvipta 
bamshafandi einstakling.

Annað

Það er mat okkar að sá aðskilnaður milli bamaverndarþjónustu og umdæmisráðs sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir sé mjög til bóta og tryggi betur rétt og hagsmuni aðila að 
bamavemdarmálum. Hins vegar eru nokkrar áhyggjur af því að þær auknu kröfur sem gerðar 
verða til stjórnsýslunnar muni fela í sér að lengri tíma taki að vinna málin, sem oft á tíðum kann 
að reynast erfítt í starfsemi bamavemdarþjónustunnar.

Rétt er að taka fram að auknar kröfur á stjórnsýslu við vinnslu og undirbúning mála, kalla á 
aukið vinnuframlag og nýtt skipulag. I frumvarpinu er t.a.m. lögð aukin áhersla á rétt bama til 
að tjá sig við vinnslu máls, sbr. 5. gr. og 13. gr. frumvarpsins. Þær breytingar sem þama eru 
lagðar til eru mjög til bóta og skerpa á réttindum barnsins til að vera upplýst og láta sjónarmið 
sín heyrast. Þessu verður ekki viðkomið með góðu móti nema til þess sé varið tíma starfsmanna 
barnavemdarþjónustu og/eða talsmanna bama.

Þá er því að lokum velt upp hvort ekki færi betur á því að í stað orðsins „barnavemdarþjónusta“ 
komi einfaldlega „barnavemd“ enda er það orð þjálla auk þess sem það orð er nú þegar notað 
víðast hvar um landið um þá starfsemi sem samkvæmt lögunum á að kallast 
„bamavemdarþj ónusta“.
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