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Umsögn

71. mál þingsályktunartillaga 143. löggjafarþingi 2013—2014.

Vísað er erindis nefndarsviðs Alþingis þar sem leitað er eftir umsögn Félags um 
foreldrajafnrétti við ofangreindri þingsályktunartillögu.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:

Félag um foreldrajafnrétti fagnar framkominni þingsályktunartillögu heilshugar enda ljóst að 
fyrir löngu hefur verið brýn þörf á skráningu og sögulegu yfirliti yfir umgengnisforeldra hér á 
landi.

Félagið hefur um árabil bent á ójafna stöðu umgengnisforeldra og lögheimilisforeldra 
og telur augjóst að með skráningu þessari skapist grundvöllur til að jafna stöðu umgengis- og 
lögheimilisforeldra ekki síst með þarfir barna í huga. Til þess þurfa einmitt að liggja fyrir 
upplýsingar um fjölda umgengnisforeldra, kyn, hjúskaparstöðu, fjölda barna og ekki síst 
fjárhagslega stöðu þeirra enda vel þekkt að hún er í mörgum tilfellum mjög bágborin enda 
eru umgengnisforeldrar ekki skráðir sem eiginlegir foreldrar þó þeir séu það í raun. Til að 
mynda hafa margir rekið sig á það við gerð skattskýrslu ár hvert að hvergi í skattskýrslu eru 
þeir skráðir sem foreldrar barna sinna hvað þá sem framfærendur jafnvel þó svo að þeir taki 
fullan þátt í framfærslu og uppeldi barnanna. Þetta er einungis lítið dæmi en þó með 
ólíkindum að í nútímasamfélagi skuli slíkt eiga sér stað.

Ljóst er að staða umgengnisforeldra gagnvart lögheimili er gjörólík og er mikið 
misrétti í þeim efnum. Lögheimilinu fylgja allar bætur, s.s. barnabætur, mæðralaun, auknar 
leigubætur, og öll réttindi þ.m.t. meðlög en umgengnisforeldrar njóta ekki stuðnings frá 
velferðarkerfinu að neinu leyti - jafnvel þó umgengni sé alveg jöfn og þeir séu virkir 
þátttakendur. Þar að auki greiðir umgengnisforeldrið meðlag með hverju barni í langflestum 
tilfellum og skiptir þá engu þó umgengni sé jöfn.



Þetta skapar mikið misrétti ekki síst á ráðstöfunarfé foreldra sem þannig bitnar á 
börnunum. Ráðstöfunarfé umgengnisforeldra er þannig í mörgum tilfellum mun minna en 
hjá lögheimilisforeldri. Þetta misrétti hafa fleiri og fleiri verið að reka sig á og ljóst að bág 
fjárhagsstaða umgengisforeldra stafar af þessu lagalega og bótalega misrétti.

Auk þess njóta umgengisforeldra ekki sömu stöðu gagnvart obinberri þjónustu s.s. 
skólum, heilbrigðisþjónustu og barnaverndarmálum enda litið svo á að lögheimilisforeldrið 
sé eini aðilinn að slíku og umgengisforeldrinu komi þannig málið ekki við. Að öllu 
framansögðu er því nauðsynlegt að ítarleg skráning á umgengnisforeldrum fari fram hið 
fyrsta og gerð sé ítarleg úttekt á stöðu þeirra ekki síst fjárhagslegri.

Félagið tekur þannig undir greinargerð sem liggur fyrir með þingsályktunartillögunni 
og vakin skal athygli á því sem segir m.a. í greinargerðinni:

Með því að skilgreina umgengnisforeldra sem barnlausa virðist hið opinbera hafa ákveðið að styðja þá 
foreldra ekki að neinu marki í uppeldishlutverkinu né heldur taka stöðu og tilvist þessara barna og 
foreldra með í reikninginn í ákvarðanatöku og stefnumörkun í fjölskyldumálum. Bág staða margra 
þessara foreldra, sem m.a. hlýst af þessu, bitnar að sjálfsögðu á börnunum sem búa hjá þeim.

Félagið fagnar því framkominni tillögu og telur brýnt að flýta þessu máli. Það ætti að vera í 
höndum Hagstofu Íslands að halda utan um slíka skráningu sem og Þjóðskrár. Mikilvægt er 
að umgengisforeldrar séu þannig skilgreindur hópur í hagskýrslugerðum og tekið sé tillit til 
þess þegar rætt er um stöðu einstæðra foreldra enda hefur þessi hópur ekki verið til að 
neinu leyti í kerfinu og algjörlega framhjá honum litið bæði lagalega og í allri umræðu um 
einstæða foreldra og foreldra almennt.

Í þessu sambandi viljum við jafnframt benda á tvær greinar á vef félagsins þar sem fjallað er 
um þá skekkju sem myndast vegna skorts á upplýsingum um foreldra sem ekki deila 
lögheimili með börnum sínum:

Blekking Hagstofu Íslands
http://www.foreldrajafnretti.is/blekking-hagstofu-islands/

Það eru forréttindi að mælast fátækur á Íslandi
http://www.foreldrajafnretti.is/thad-eru-forrettindi-ad-maelast-fataekur-a-islandi/

Þá viljum við jafnframt benda á rannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal og Heimis Hilmarssonar 
sem kynnt var á Þjóðarspegli 2012 birt í Rannsóknir í félagsvísindum XIII: 
Félagsráðgjafardeild. http://hdl.handle.net/1946/13379
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