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135. löggjafarþing 2007-2008.
Þskj. 159 -149. mál.

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar hefur borist bréf allsherjamefndar Alþingis, dags. 13. 
nóv. 2007, þar sem farið er fram á umsögn um frumvarp til breytinga á bamalögum nr. 
76/2003 með síðari breytingum.
Beðist er velvirðingar á þeim drætti sem orðið hefur á afgreiðslu erindisins en ástæðuna 
má rekja til mikilla anna og starfsmannabreytinga.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

1.gr.
Varðar málsaðild í faðemismáli.
í núgildandi lögum segir: “Stefnandi faðemismáls getur verið bamið sjálft, móðir þess 
eða maður sem telur sig föður bams, enda hafi barnið ekki veríð feðrað “.
Lagt er til að fella út síðasta hluta setningarinnar.
Velferðarsvið er meðmælt þessari breytingu og telur hana vera til réttarbóta.

2. gr.
Lagt er til að bæta nýrri málsgrein við 28. gr. núgildandi laga ( inntak forsjár) þar sem 
fram kemur að fari foreldrar sameiginlega með forsjá sé því foreldri sem bamið eigi 
lögheimili hjá, óheimilt að flytja lögheimili bamsins án samþykkis hins.

Að mati Velferðarsviðs er nauðsynlegt að sýna varkámi þegar slík skilyrði eru sett. Telja 
verður að með þessu sé verið að setja fólki mjög þröngar skorður hvað varðar búsetu og 
atvinnutækifæri.
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3. gr.
Lagt er til að gerðar verði breytingar á 30. gr. núgildandi laga ( forsjá við andlát 
forsjárforeldris). Lagt er til að við andlát forsjárforeldris flytjist forsjáin yfír til hins 
foreldrisins, hvort sem foreldramir fari saman með forsjána eður ei.

Velferðarsvið telur ekki rétt að breyta núverandi fyrirkomulagi. í athugasemdum með 
frumvarpi að núgildandi lögum eru færð rök fyrir núverandi fyrirkomulagi. Þar segir 
m.a.: “Við andlát forsjárforeldris verður eðli málsins samkvœmt veruleg röskun á högum 
barns og við mótun reglna um forsjá í kjölfar slíks áfalls er brýnt sem aldrei jyrr að haga 
reglum þannig að sem best samrœmist hagsmunum barns. ”
Hafa verður í huga hér sem endranær að hagsmunir og velferð bamsins eiga að vera í 
fyrirrúmi. Rétt er að hafa svigrúm til að meta aðstæður í hverju tilfelli eins og hægt er 
samkvæmt núgildandi lögum. Forsjárlausa foreldrið hefur ætíð tækifæri til að krefjast 
forsjár og þá yrði málið skoðað í heild sinni og metið út frá aðstæðum bamsins og 
tengslum þess við foreldrið og stjúpforeldrið. Ef breyting þessi næði fram að ganga yrði 
stjúpforeldri, sem alið hefur bamið upp, réttlaust hvað varðar forsjá þess. Niðurstaðan 
gæti þá í mörgum tilfellum orðið sú að foreldri sem lítið eða ekkert hefur komið að 
uppeldi bamsins fengi forsjá þess. Því er talið heppilegra að halda núverandi 
fyrirkomulagi þar sem það veldur mun minna álagi fyrir bamið án þess þó að svipta 
forsjárlaust foreldri rétti sínum til að krefjast forsjár.

4. gr.
Lagt er til að gerðar verði þær breytingar á 31. gr. núgildandi laga ( forsjá við skilnað eða 
samvistarslit foreldra) að bam geti átt lögheimili hjá báðum foreldrum.

Velferðarsvið er ekki meðmælt því að bam geti átt lögheimili hjá báðum foreldum. Vakin 
er athygli á því að lögheimilisskráning er grundvöllur réttar til þjónustu samkvæmt 
ýmsum lögum. Má þar nefna lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, lög um 
leikskóla nr. 78/1994, lög um grunnskóla nr. 66/1995 og lög um málefni fatlaðra nr. 
59/1992. Því tengist lögheimilisskráning ekki einungis afgreiðslu bóta frá hinu 
opinbera. Ekki er séð hvaða hagsmuni bam hefur af þessu fyrirkomulagi og telja verður 
frekar að leggja verði þá skyldu á foreldra að ráða fram úr málum sínum á annan hátt.

Framangreint fyrirkomulag myndi ótvírætt valda miklum flækjum hvað varðar þjónustu á 
vegum sveitarfélaga. Sem dæmi má nefna að af hálfu Reykjavíkurborgar er veitt þjónusta 
á grundvelli framangreindra laga á sex mismunandi þjónustumiðstöðvum í Reykjavík og 
leitar viðkomandi aðili eftir þjónustu þar á grundvelli lögheimilisskráningar.

5. gr.
Lagt er til að gerðar verði breytingar á 34. gr. núgildandi laga ( dómur um forsjá bams 
o.fl) varðandi heimildir dómara í forsjármáli.
Meðal annars er lagt til að dómstólum verði heimilt að dæma að forsjá skuli vera 
sameiginleg.



Samkvæmt núgildandi lögum getur dómari eigi mælt fyrir um sameiginlega forsjá bams 
með dómi en foreldrar geta með dómsátt ákveðið að forsjáin verði sameiginleg. Það 
verður að teljast eðlileg niðurstaða þar sem forsenda þess að um sameiginlega forsjá geti 
verið að ræða er að um samvinnu foreldra sé að ræða. Því hlýtur, eðli málsins samkvæmt, 
að vera óeðlilegt að þvinga fólk til samvinnu í uppeldi bams og engan veginn er hægt að 
telja þá úrlausn samræmast hagsmunum bamsins. Heiftarlegur ágreiningur foreldra sem 
sjá sig knúna til að fara í dómsmál varðandi forsjá bams, getur ekki verið lagður til hliðar 
í kjölfar úrskurðar dómara. Alþekkt er að foreldrar missa oft sjónar á hagsmunum bama 
sinna í slíkum tilfellum og algengt er að ákvarðanir þeirra varðandi böm sín séu teknar 
með hefnd að leiðarljósi.
Því getur Velferðarsvið ekki mælt með framangreindri breytingu og telur að ákvæði í 
núgildandi lögum samræmist betur hagsmunum bama.

6. gr.
Lagt er til að gerðar verði breytingar á 35 gr. núgildandi laga ( úrskurður til bráðabirgða 
um forsjá bams o.fl.). Breytingin varðar m.a það að dómari geti ákveðið að bam skuli búa 
allt að 7 daga af hverjum 14 hjá því foreldri sem ekki er úrskurðað lögheimili til 
bráðabirgða enda þyki slíkt fyrirkomulag samræmast hagsmunum bams.

í núgildandi lögum getur dómari ákveðið að bam skuli búa hjá foreldrum sínum á víxl og 
verður að telja að þar sé fyrir hendi nægileg heimild til að taka mið af aðstæðum öllum. 
Erfítt er að sjá að það sé bami fyrir bestu að eiga tvö heimili þegar viðurkennt er að böm 
þurfí að búa við stöðugleika og öryggi í umhverfí sínu. Það að vera sífellt að skipta um 
umhverfi og jafnvel skóla eða leikskóla getur aldrei verið til þess fallið að hafa góð áhrif 
á böm, hvorki tilfmningalega, námslega eða félagslega. Þó að foreldramir telji sig með 
þessu móti hafa náð sínu fram getur það ekki verið besti kosturinn fyrir bamið og telja 
verður að hagsmunir þess séu fyrir borð bomir með slíku fyrirkomulagi.
Því er ekki mælt með slíkri breytingu af hálfu Velferðarsviðs.

7. gr.
Lagt er til að gerðar verði breytingar á 46. gr. núgildandi laga ( umgengnisréttur).
Þar kemur fram að það foreldri sem hefur umgengnisrétt við bamið skuli bera kostnað 
vegna umgengninnar nema annað sé ákveðið með samningi eða úrskurði.
Hér er lagt til að kostnaður vegna umgengni skiptist jafnt á milli foreldra nema annað sé 
ákveðið með samningi.
Vissulega má fallast á það að í sumum tilfellum getur verið ósanngjamt að foreldri með 
umgengnisrétt standi straum af öllum kostnaði við umgengnina. Velferðarsvið telur þó 
varhugavert að breyta því í þá veru að skipting kostnaðar verði meginreglan. Gera 
verður ráð fyrir að þetta eigi við í minnihluta umgengnismála og í núgildandi lögum er 
heimilt að ákveða annað með samningi eða úrskurði.

8. gr.
Framangreindar athugasemdir eiga einnig við um 8. gr.



9. gr.
Lagt er til að gerðar verði breytingar á 52. gr. núgildandi laga (réttur til upplýsinga um 
bam) í þá veru að forsjárlaust foreldri eigi rétt á að fá munnlegar og skriflegar 
upplýsingar um bamið frá opinberum aðilum.
Velferðarsvið mælir með því að þessu ákvæði verði breytt. Eins og lögin eru í dag hafa 
forsjárlausir foreldrar sem fylgjast vilja með velferð bama sinna mjög takmarkaðan rétt. 
Efnisleg ákvæði 52. gr. núgildandi laga voru tekin upp með lögum 23/1995 og voru 
skýrð í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga. Þar kom fram að aðeins mætti veita 
munnlegar upplýsingar og hefur ákvæði þetta valdið erfíðleikum í samskiptum yfirvalda 
við foreldra. Það verður að telja bagalegt að jafn mikilvægt atriði sé ekki skýrt orðað í 
lagatexta og því er mælt með því að breyting verði gerð þar á. í þessu samhengi ber að 
gæta þess að upplýsingar um forsjárforeldri bams tengjast að sjálfsögðu oft upplýsingum 
um hagi bams og ber þá að líta til ákvæða upplýsingalaga nr. 50/1996 þegar meta á 
beiðni aðila um afhendingu gagna. Taka þarf skýrt fram hvort slíkar upplýsingar eigi að 
veita með afhendingu gagna eður ei. Að mati Velferðarsviðs er eðlilegra og skilvirkara að 
fara þá leið fremur en að starfsmenn viðkomandi stofnana taki saman sérstaklega þær 
upplýsingar sem viðkomandi óskar eftir.

Virðingarfyllst, 

f.h. Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,

Helga Joría Benediktsdóttir, lögfr.


