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Meðfylgjandi er umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um ættleiðingar, nr. 130/1999, með síðari breytingum (ættleiðendur). Þingskjal 
1164, 692. mál, 151. löggjafarþing. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Virðingarfyllst, 
f.h. Barnaheilla - Save the Children á Íslandi 

 
Erna Reynisdóttir, 
framkvæmdastjóri 

  



 
 

Barnaheill - Save the Children á Íslandi – Fákafeni 9, 108 Reykjavík  
s. 553 5900 – barnaheill@barnaheill.is - www.barnaheill.is 

2 

 

Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
ættleiðingar, nr. 130/1999, með síðari breytingum (ættleiðendur) 

 
Barnaheill – Save the Children á Íslandi þakka fyrir boð um að senda inn athugasemdir við ofangreint 
mál. 
 
Samtökin styðja lagabreytingatillöguna sem í ofangreindu frumvarpi birtist, að því gefnu að heimildin 
sem verður til ef frumvarpið verður að lögum, sé nýtt í fullu samráði við barnið sjálft og að það sé haft 
með í ráðum, í samræmi við rétt barna til að hafa áhrif á ákvarðanir sem þau varða, sbr. 12. grein 
Barnasáttmálans, sbr. 6. grein laga um ættleiðingar, nr. 130/1999.  
 
Enn fremur minna samtökin á að mikilvægt er að taka allar ákvarðanir um börn með það sem þeim er 
fyrir bestu að leiðarljósi og það kallar á að mat fari fram á því hvaða áhrif ákvarðanir kunna að hafa á líf 
barna. Að mati loknu ber að velja þann kost sem metinn er bestur fyrir barnið, í samræmi við 
heildarhagsmuni þess og vilja barns. Með þetta í huga vilja Barnaheill hvetja þingmenn til að bæta við 
greinargerðina með frumvarpinu umfjöllun um áhrif þessara fyrirhuguðu lagabreytinga á börn.  
 
Barnaheill leggja áherslu á rétt barns til að vera ekki mismunað og til að njóta jafnra tækifæra á við 
önnur börn, sem og rétt barna til að hafa áhrif á ákvarðanir sem þau varða. Samtökin hafa 
Barnasáttmálann að leiðarljósi í öllu sínu starfi.  

 
 

 

 


