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Efni: Umsögn um frumvarp á breytingum á ýmsum lögum á sviði siQaréttar 279.mál og 
frumvarp til breytingar á bamalögum, 78.mál.

Umrædd frumvörp voru tekið fyrir á stjómarfimdi félagsins 14.01.2006.

Efnislega var sameiginleg forsjár rædd mikið og var það niðurstaða stjómar að taka 
hvorki afstöðu með né á móti þesskonar forsjárfyrirkomulagi. Inntak sameiginlegrar 
forsjár er ennþá frekar óljóst og af tugum mála sem koma til félagsins árlega er augljóst 
að mjög mikill misskilningur almennings er á því hvað fellst í sameiginlegri forsjá.
Varð það ákvörðun stjómar að taka ekki afstöðu til hvors máls um sig.En hvetja 
hinsvegar þá þingmenn sem sitja í Allsheijamefhd að koma því til Ieiðar að alþingi skipi 
nefiid til að endurskoða heilstætt ýmis málefiii er tengjast íslenskum fjölskyldum s.s. 
Sifja- og skiptamál, bamalög, meðlagsgreiðslum, mæðra- og feðralaun, skattamál o.fl. 
Stjómin telur að endurskoða þurfi þessi málefiii vegna hagsmuna bama sem og beggja 
foreldra. Gríðarlegur munur getur verið á aðstæðum þessara foreldra, bömum þeirra og 
aðstæðum. Óskar félagið eftir þáttöku í því starfi.

Fyrir hefur forsætisráðherra skipað jjölskyldunefnd í febrúar 2005. Málefiii hennar 
skorðast hinsvegar einvörðungu við flölskylduna heilstætt, fjölskyldustefiiu einstakra 
fyrirtækja, einstakra sveitafélaga og hefiir nefndin aldrei skoðað mál minnihlutahópa s.s. 
öiyrkja, einstæðra foreldra, forsjárlausra foreldra, fátækt eða skoðað sérstaklega málefiii 
b^ma þessa hópa. Þrátt fyrir mikinn þrýsting félagsins á málefnum þess og kröfur um 
þáttöku í nefhdinni, telur hvorki formaður hennar né forsætisráðherra þörf á þáttöku 
okkar í því starfi nefiidarinnar.
Stjóm telur brýnt að heilstæð endurskoðun fari fram á málefiium þessara hópa, meðal 
annars með tilliti til meðlagsþiggjenda, meðlagsgreiðenda, framfærsluviðmið einstæðra 
foreldra, forsjárlausra foreldra, forsjármála og þá sérstaklega úrræða og úrræðaleysis 
yflrvalda vegna réttmætrar og óréttmætrar umgengistálmanna og afskiptaleysi foreldra.
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