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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum á sviði sifjaréttar.

Félagsþjónustunni í Hafnarfirði hefur borist bréf, dags. 18. nóvember sl., þar sem óskað er 
eftir umsögn félagsþjónustunnar í Hafnarfirði um frumvarp til laga um breyting á ýmsum 
lögum á sviði sifjaréttar, 279. mál, sameiginleg forsjá bams o.fl.

Breyting á barnalögum, nr. 76 27. mars 2003, með síðari breytingu.

Fram kemur í athugasemdum í greinargerð við breytingu á 31. gr. bamalaga að með 
breytingunni verði sameiginleg forsjá meginregla við skilnað að borði og sæng, lögskilnað og 
slit skráðrar sambúðar.

Félagsþjónustan í Hafnarfirði er hlynnt því að bamalögum verði breytt þannig að lögfest verði 
meginregla um sameiginlega forsjá foreldra við skilnað eða sambúðarslit, en bendir þó á að 
nauðsynlegt sé að skilgreina nánar hvað felist í hugtakinu sameiginleg forsjá, hvort sem slíkt 
verði gert í lögunum sjálfum eða í reglugerð með stoð í lögunum. Sameiginleg forsjá byggir á 
því grundvallarskilyrði að foreldrar séu að mestu leyti sammála um málefni bama sinna.

Gagnvart opinberum stofnunum, s.s. leikskólum og skólum, getur þessi skipan skapað 
vandamál ef ekki er kveðið skýrar að orði um hvaða ákvarðanir hvort foreldri um sig hefur 
heimild til að taka og hvaða ákvarðanir skuli sameiginlegar. I 28. gr. bamalaga þar sem fjallað 
er um inntak forsjár segir í 4. mgr. að forsjá bams feli í sér rétt og skyldu fyrir foreldri að ráða 
persónulegum högum barns og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur með 
lögformlegt fyrirsvar bams. Á þetta ákvæði í reynd við báða foreldra þar sem forsjárskipanin 
er sameiginleg? Eins og staðan er í dag getur annað foreldri breytt lögheimili bams án leyfis 
hins þrátt fyrir að forsjá sé sameiginleg. Þetta þýðir í raun að annað foreldrið getur tekið 
ákvörðun um að flytja með bamið milli sveitarfélaga án samþykkis hins.

Hjá skólayfirvöldum í Hafnarfirði hafa komið upp erfíð mál þar sem forsjá foreldra hefur 
verið sameiginleg og sem slík skapað ákveðin vandkvæði. Hægt er að nefna eitt dæmi þar sem 
foreldrar með sameiginlega forsjá deildu um forsjá bams síns. Bamið var viku í senn hjá 
hvoru foreldri. Annað foreldrið, faðirinn, þar sem bamið átti lögheimili hjá, sagði upp 
leikskólaplássi bamsins gegn mótmælum móður. Skólayfirvöld ákváðu með hliðsjón af 
hagsmunum bamsins, í samráði við félagsþjónustuna, að taka uppsögnina ekki til greina þar 
sem einvörðungu faðirinn undirritaði hana. Sú undarlega staða kom þá upp að faðirinn flutti
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með bamið til Reykjavíkur og fékk þar leikskólapláss fyrir bamið. Bamið var því viku í senn 
á leikskóla í Hafnarfírði og í Reykjavík. Endalok þessa máls urðu þau að dómstóll dæmdi 
móðurinni forsjá bamsins og það hélt því áfram á leikskólanum í Hafnarfirði. Þetta mál er því 
miður ekki einsdæmi þar sem sameiginleg forsjá hefur skapað ákveðin vandkvæði hjá 
skólayfirvöldum.

Felur sameiginleg forsjá það í sér að foreldrar þurfa báðir að samþykkja í hvaða leikskóla og 
skóla bamið gengur, felvir hún það í sér að annað foreldrið geti tekið ákvörðun um að flytja 
með bam sitt úr Reykjavík og út á land, þ.e. það foreldri sem er með skráð lögheimili? I 
skýringum með hinni sameiginlegu forsjá segir að samþykki beggja foreldra þurfi að koma til 
varðandi meiriháttar ákvarðanir sem varða persónulega hagi bamsins en að það foreldri sem 
bamið býr hjá taki ákvarðanir um daglegar þarfir bamsins hveiju sinni.

Eins og löggjöfm er í dag þá er því miður ekki nægjanlega ljóst hvaða ákvarðanir þurfi að 
vera sameiginlegar og hvaða ákvarðanir annað foreldri getur tekið einhliða. Það er því að mati 
félagsþjónustunnar í Hafnarfirði mikilvægt að skilgreina betur inntak sameiginlegrar forsjár 
áður hún verður lögfest sem hin almenna forsjárskipan.

Breyting á logum um ættleiðingar, nr. 130 31. desember 1999 og breyting á 
hjúskaparlögum, nr. 31.14. apríl 1993, með síðari breytingum.

Félagsþjónustan í Hafiiarfirði veitir jákvæða umsögn vun þær breytingar á framangreindum 
lögum sem fram koma í frumvarpinu.

F.h. Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði,

STRANDGÖTU 6 SlMI 585 5500 - BRÉFSlMI 585 5509
220 HAFNARFJORÐUR NETFANG hafnarfjordurQhafnarfjordur. is


