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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á bamalögum, nr. 76/2003, með síðari
breytingum.
UMSÖGN

Kvenfélagasamband íslands, hér eftir skammstafað KÍ, þákkar fyrir bréf yðar dagsett 13.
nóv. 2007, þar sem KÍ er gefið tækifæri til að gera athugasemdir við ofangr. frumvarp.
í 5. gr. frumvarpsins er m.a. gert ráð fyrir að þær breytingar verði á 34.gr. laganna að
dómari geti ákveðið að bam skuli dvelja allt að sjö daga á hveijum 14 dögum hjá
foreldrinu sem ekki fær lögheimili þess. KÍ telur að ákvaeði þetta geti aukið á rótleysi
bama.
í 7. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að þær breytingar verði á 46.gr. að miðað skuli við
að kostnaður vegna umgengni skiptist jafnt á milli foreldra. KÍ telur ákvæðið ósanngjamt
eitt og sér, taka verður tillit til meðlagsgreiðslna
í 11. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að þær breytingar verði á lögum um lögheimili að
foreldrar með sameiginlega forsjá bams, sem ekki búa lengur saman, ákveði að
lögheimili bamsins sé hjá þeim báðum. KÍ telur að ákvæði þetta geti aukið á erfiðleika og
rótleysi bama. Eðlilegra er að leita heimilda til að skrá auka heimili inní þjóðskrá og að
tillit verði tekið til aðstæðna foreldra í kerfinu, s.s. þegar um hjálpartæki vegna fötlunar er
að ræða.
Jafnframt telur KÍ að gera þurfi breytingu á 48.gr. bamalaga, þar sem fjallað er um
dagsektir, þannig að hægt sé að beita dagsektum sem úrraeði fyrir það foreldri sem er að
reyna að fá fram umgengni við bamið, af hálfu þess aðila sem bamið er ekki með
lögheimili hjá.

GREINARGERÐ MEÐ UMSÖGN
Kvenfélagasamband íslands telur að hafa skuli velferð og öryggi bama að leiðarljósi við
lagasetningu er lýtur að bömum og em ofangreindar athugasemdir settar fram með tilliti
til þess.
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