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Meðfylgjandi er umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga um 
breytingu á ýmsum lögum í þágu barna (samþætting þjónustu, snemmtækur stuðningur). Þingskjal 
758 – 530. mál. 152. Löggjafarþing 2021-2022. 
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Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til breytinga á ýmsum lögum í 
þágu barna (samþætting þjónustu, snemmtækur stuðningur). 

 
Barnaheill – Save the Children á Íslandi senda frá sér svofellda umsögn um ofangreint mál.  
 
Barnaheill styðja að meginstefnu til þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu en vilja taka 
undir sjónarmið sem fram komu í umsögnum frá umboðsmanni barna um breytingu á 13. grein, 
frá Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála og frá Lúðvík Júlíussyni um 6. grein frumvarpsins.  

 
Sjónarmið umboðsmanns barna um túlkun á 12. gr. Barnasáttmálans og um þátttöku barna er að 
mati Barnaheilla rétt. Börn eiga rétt á að segja skoðun sína óháð aldri og þroska og þau sem 
undirbúa ákvarðanir um þjónustu við börn ber að taka tillit til skoðana barnsins í samræmi við 
aldur og þroska barnsins. Það er því mikilvægt að halda orðalagi 12. greinar Barnasáttmálans í 
lögum svo ekki verði gerðar takmarkanir á rétti barna til þátttöku með rangri og þrengri ritun laga. 
Lög verða að vera í samræmi við Barnasáttmálann en ekki ganga gegn honum eða takmarka gildi 
hans. Það er því mikilvægt að gerðar verði breytingar á 13. grein frumvarpsins og Barnaheill styðja 
tillögu umboðsmanns barna að breyttu orðalagi. 
 
Sjónarmið Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála og Lúðvíks Júlíussonar um rétt barna til 
þjónustu óháð fjölskyldugerð eru jafnframt mikilvæg að mati Barnaheilla. Þjónusta við börn þarf 
fyrst og síðast að miðast við hvað hentar barni og hagsmunum þess á heildrænan hátt og því er 
mikilvægt að gert sé ráð fyrir að þjónusta sé veitt þar sem barnið býr og dvelur, bæði á lögheimili 
sem og umgengnisheimili eða ef barn býr í skiptri búsetu hjá báðum foreldrum.  
 
Barnaheill hafa Barnasáttmálann að leiðarljósi í öllu sínu starfi og leggja áherslu á jafnan rétt barna 
til að lifa og þroskast á besta mögulega hátt.  

 

 


