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Umsögn Rannsóknastofnunar í barna- og fjölskylduvernd (RBF) um frumvarp 
til laga um breytingu á barnalögum nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og 
umgengni). Þskj. j lclO  w vd£

Rannsöknastofnun í bama- og íjölskylduvemd ( RBF), hefur kynnt sér framangreint 
frumvarp um breytingu Barnalaga. Eitt af markmiðum RBF er að láta sig varða 
velferð bama og fjölskyldna. á grundveíli rannsökna og samstarfi við vettvang. 
Fjölskyldurannsóknimar snerta meðal annars málefni skilnaðarbama og foreldra 
þeirra. Það á einkum við um foreldrasamvinnu, forsjár5» umgengnis og búsetumál.

Ekki var óskað sérstaklega eftir umsögn RBF um frumvarpið í upphaflegri mynd né 
það sem nú liggur fyrir með síðari breytingum, Vegna sérstakrar þekkingar, áhuga og 
afskipta af málaflokknum er nú hins vegar óskað effcir að fá að koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri.

Við fögnum þeim endutbótum sem gerð hafa verið á lögnunum til að skýra réttindi barna 
(1 gr.) enn frekar sem og mikilvægar skilgreiiiingar á hvað sameiginleg forsjá felur í sér (5 
gr.). Við viljum einkum koma á framfæri ábendingum varðandi ráðgjafarþáttinn og 
ákvæði um dómaraheimild.

Um skilnaðarráÖsjöýmeð (sbr 11 og 12 gr).
Kveðíð er á um að Sýslutnaður geti boðið aðilum í forsjár- umgengnismála ráðgjöf. Við 
álítum að ganga þurfí skrefínu lengra með því að gefa öllum tækifæri á samvinnusamtali, 
áður en umgengni er ákveðin. (sjá nánar fylgiskjal 1). Þetta er sú leið sem 
Norðurlandaþjóðirnar hafa farið með góðum árangri

Nú hefur einnig bætst við sérstök grein um sáttameðferð og er það vel (12 gr.).

Huga þarf verður hinsvegar nánar að þessari þjónustu og er æskilegt að þróa skipulegt 
ráðgjafarferli, aðgreina þætti þess og skilgreina nánar (sjá fylgiskjal 1) nánar. Ferlið þarf 
að spanna rófíð frá því almenna og auðvelda (foreldrar sem þurfa aðeins upplýsingar og 
minni háttar ráðgjöf) og til þess sértæka og erfiða (foreldrar sem eiga í erfiðleikum með 
að semja). Þá er mikilvægt er að hana veiti eingöngu sérfræðingar sem hafa sérmenntað 
sig í málefnum fjölskyldna á erfiðum tímum og veita ráðgjöf út frá heildarsýn 
fjölskyldunnar (Félagsráðgjafar), og velferð barns. Talsverður fjöldi fagfólks á Islandi
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FÉLAGSRÁÐGJAFARD6ILD

hefur aflað sét sérhæfiiigar á þessu sviði, margir innan félagsþjónustu sveitafélaga. Það 
væri því æskiiegt og hagkvæmt að skilnaðarráðgjöf væri skipulögð þar, enda er það í 
samræmi við 16. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991

Um dómarahemild. (13 gr.)
Það vekur athygli og stingur í stúf að hér hefur ekki verið valin sú leið sem farin hefur 
verið á hinum Norðurlöndnum er varðar heimild dómara til að úrskurða sameiginlega 
forsjá þegar annað foreldra eða bæði eru því andvíg Rannsóknir hafa sýnt nauðsyn þess 
að hafa þennan möguleilta lÖgfestan. Hins vegar hefur það líka komið í Ijós að með 
þessa heimild þarf að fara mjög varlega og hún á í raun sjaldan við. Til dæmis á hún alls 
eldd við þegar foreldrar deila hart og eru fyrst og fremst upptekin af eigin hlið mála en 
huga minna að veíferð barnsins. Um þetta Hggja fyrir rannsóknaniðurstÖður sem vert 
er að tekið sé mið af (sjá nánar fylgiskjal 2).

Fyrir hönd framkvæmdanefndar RBF

Framkvæmdanefnd Rannsóknastoínunar í barna og fjölskylduvemd ( RBF)
Elísabet Karlsdóttir, framkvæmdastýra RBF
Halldór S. Guðmundson, lektor
Sigrún Júlíusdóttir, prófessor og formaður stjómar RBF
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Fylgiskjal 1 

Um skilnaðarráðgjöf

Sigrún Júlíusdótíir, prófessor, í'ebrúar 2012

Um ráðgjöf og aðstoð ískilnaðarmálum- viðhorf íslenskra foreldra

í íslenskum rannsóknum þar sem spurt hefur verið um reynslu foreldra og viðhorfa þeirra 

ráðgjafar og fræðslu í skilnaðarmálum heíur komið fram að hlutfall þeirra sem leitar eftir 

slíkri aðstoð hefur farið vaxandi síðustu áratugi og sömuleiðis hafa viðhorf breyst í þá átt að 

foreldrar telja að slík fræðsla og ráðgjöf eigi að vera fyrir hendi.

í rannsókn um foreldra í ólíkum fjölskyidugerðum frá 1995 (546 skilnaðarforeldrar á 

landsvísu) kom fram að fremur sjaldgæft var að foreldrar hefðu leitað sér aðstoðar fagfólks, 

þó meira ekkjur/ekklar en skilnaðarforeldrar (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrík H Jónsson, Nanna 

K. Sigurðardóttir og Sigurður J Grétarsson, 1995, bls 84). í Áfram foreldar (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir 2000, bls 40) kom fram að um 54% hafði fengið 

ráðgjöf en það var þó mest í formt almennra upplýsingar um skilnað. Langalgengast var að 

fá slíkar almennar upplýsingar hjá sýslumanni, 9% frá lögfræðingum á stoíu og um 6% hjá 

félagsráðgjöfum. Almennt leituðu mæður meira eftir ráðgjöf og upplýsingum en feður. Fram 

kom að um fjórðungur skilnaðarforeldra taldi mjög eða frekar mikla þörf á ráðgjöf og þá 

marktækt algengar meðal yngri foreldra en þeirra eldri og á höfuðborgarsvæði frekar en í 

þéttbýli. í rannsókn sem kynnt er í Tímariti lögfrœðinga (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna 

Rósa Amardóttir, 2008, bls. 482) töldu mun fleiri, eða 46% skilnaðarforeldra, þörf á ráðgjöf 

bæði við ákvörðun, framkvæmd og þegar frá leið, Þetta átti einkum við, 54%, um foreldra á 

aidrinum 33-41 en í mirma mæli, 35%, um yngri foreldra (20-32 ára). Þá óskuðu líka 

foreldrar með 2 böm marktækt oftar (58 %) en foreldrar með eitt bam (39%) eftir 

skilnaðarráðgjöf. Aðspurðir um þörf á sértækri ráðgjöf í málefnum stjúpflölskyldna, svara 

94% því játandi og þá algengara meðal mæðra 65% en feðra 54%. í rannsókn frá 2009 

meðal einstæðra mæðra á Keili Ásbrú var spurt um þörf á ráðgjöf við skilnað og svöruðu 

92% að þeir myndu nýta slíka aðstoð ef hún stæði til boða að kostnaðarlausu. Rannsóknin er 

birt í Ritröð RBF (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Vaxandi áhugi og 

vitund um gildi ráðgjafar virðist þannig vera meðal skilnaðarforeldra.

Líkan fyrir frœðslu, ráðgjöf og sáttamiðlun: breitt róf
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í íslenskum skilnaðarrannsóknum kemur fram að foreldrar eru ekki alltof vel að sér í hvað 

hugtök eins og forsjá, samvistir, jöfn búseta merkja osfrv. eða hvaða ólíkar leiðir standa til 

boða og hvað í þeim felst (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; Sigrún 

Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Amardóttir, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2011; Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2012). Þvi þarf þjónusta og stuðningur í þessum málaflokki að 

spanna breitt róf allt frá almennri fræðslu og lágmarksupplýsingum til markvissrar 

ráðgjafar. aðstoðar, eftirlits og eftirfylgni, þ.e. frá því almenna og auðvelda til hins sértæka 

og erfiða. Með öðrum orðum þarf róflð að fela í sér (a)samvinnusamtöl og ráðgjöf, (b) 

sáttamiðlun, (c) sáttaumleitan eða ágreiningsúrlausn og (d) lausn fyrir dómi. Verður nú gerð 

nánari grein fyrir því:

A . Upplýsingar og almenn ráðgefandi skyldusamtöl

Þetta róf getur hafíst á almennum upplýsingum í því sem Bretar kalla upplýsingasamtöl 

(UK: parents information meeting). Samkvæmt bresku íjölskyldulögunum, Family Act, eru 

upplýsingasamtölin almenn skyldusamtöl fyrir foreldra sem sækja um skilnað og hér fá þeir 

að vita um skyldur sínar og réttindi og þá ekki síst með áherslu á hagsmuni bamsins. Þessi 

samtöl eru áþekk því sem svíar kalla samarbetssamtal. Öllum sveitarfélögum í Svíþjóð ber 

skylda til að bjóða foreldrum þessi samtöl að kostnaðarlausu og þeir skulu nýta sér amk. 

Eitt slíkt óháð því hvort þeir telja þess þörf eða ekki. í þessum samtölum gefst færi á að 

ræða almennt um skilnaðinn, praktískar ákvarðanir og fara yfir stöðuna í heild. Möguleiki er 

á fleim en einu, en langflestir foreldrar nýta sér eitt viðtal- og það dugar. í mati á 

reynslunni hefur komið fram að í mörgum tilvikum hafa þessi samvinnusamtöl öflugt 

forvamargildi því hér er tekið á málum ™ tilfmningalegum sem praktískum- sem annars 

koma oft upp síðar og em þá torleystari. Stundum lýkur þeim með undirrituðu skriflegu 

samkomulagi, en oftast aðeins munnlegi sátt. Þá hefur reynslan á nágrannalöndum sýnt að 

um 80% foreldra nær.

B. Sáttamiðlun

Með sáttamiðlun (e.mediation) er almennt átt við aðstoð til að ná samkomulagi og sáttum 

um það, en í því felst miðlun sjónarmiða án þess að til opins ágreinings hafi komið. Hér er 

ýmist eingöngu unnið með praktísk mál, forsjá, framfærslu, búsetu umgengni og gerðir 

samningar um þessi atriði- oftast skriflegt samkomulag. Stundum felur sáttamiðlunin líka í 

sér tilfínningalega ráðgjafar- eða meðferðarþátt, úrvinnslu tilfínningalegs uppgjörs,
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endurskoðun á skipan mála og almennri fjölskyldusátt (meðferðarráðgj öf). Skiptar skoðanir 

eru hvort heppilegt sé að skipta þessu upp eða samræma. Þessi þjónusta ætti líkt og 

samvinnusamtöl að fara fram á vegum sveitafélaganna, og vera veitt þar af fagfólki með 

menntun t i l  þess, m.a. úr f jö l s k y ld u - h jó n a m e ð f e r ð a m á m i  og/eða sérhæfðu námi í sátta- 

miðlun. Þetta er sú tegund skilnaðarráðgjafar -ásamt samvinnusamtölunum - sem við sjáum 

í vaxandi mæli í boði hjá sveitarfélögunum, samanber Félagsleg ráðgjöf sveitarfélaga, en 

það er m.a. í samræmi við ákvæði í 16. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr, 40/1991. 

Þar segir meðal annars að markmiðið sé að veita leiðbeiningar og upplýsingar um félagsleg 

réttindamál og stuðning vegna persónulegs og félagslegs vanda. Ráðgjöfin spannar vítt svið 

en á meðal þess sem skvlt er að veita, er ráðgjöf vegna skilnaðarmála og forsjár- og 

umgengnismála, Einnig er tíundað að ráðgjöfín skuli veitt í samvinnu við aðra aðila sem 

kunna að koma að málinu, svo sem bömin. Þessi þjónusta, umfang hennar eða gagnsemi 

hefur ekki verið könnuð sérstaklega. en á  því er þörf. Það þarf bæði að skilgreina hana 

betur, vanda markvissar til hennar og kynna hana almenningi.

Hluti fólks leitar sér nú þessarar aðstoðar hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum, einkum 

félagsráðgjöfum og öðrum fjölskyldufræðingum. Sú þjónusta er hins vegar dýr og ekki má 

gleyma að hún er eftirlitslaus. Byggt er á fusum og frjálum vilja foreldra, trúnaður er 

tryggður og áhersla á að aðilar fínni sameiginlega lausn á siðfræðilegum gmnni, m.a. með 

hagsmuni bamsins að leiðarljósi. Þótt meðferðaraðili sé ávallt hlutlaus er hann eigi að síður 

(eðli málsins samkvæmt) fulltrúi barna sem ekki em viðstödd og gætir hagsmuna þeirra.

C. Sáttaumleitan -ágreiningsúrlausn

í þessum tilvikum er um fram kominn ágreining að ræða og þörf á sérhæfðri aðstoð til að 

aðilar geti talað saman og ná megi ásættanlegri niðurstöðu. Þannig ágreiningsúrlausn ætti 

að bjóðast eftir að samvinnusamtöl og /eða sáttamiðlun hefur verið reynd en ekki borið 

árangur. Hún getur verið í tengslum við Sýslumannsembættin og dómstóla eða sérstök deild 

innan félagsþjónustu sveitafélaga. Hún ætti best heima hjá félagsþjónustu sveitafélaga því þá 

tengist hún beint við barnavemd sem hefur því hlutverki að gegna að huga að velferða bama 

sem í hlut eiga. En það er í þessum málum sem böm em í mestri áhættu á að bíða skaða. Hér 

þarf meðferðaraðili sérhæfða þjálfun og fæmi til að ráða við átök og ágreining, hæfni til 

að stýra erfiðum samtölum og leikni í því að leiðbeina, því í þessari stöðu er oftast um að 

ræða foreldra sem ekki hafa þekkingu, innsæi eða getu til að finna sjálf útúr málum. Þau 

setja sig sjálf í fyrsta sæti og baráttan um barnið er þeirra persónulegu hagsmuna- eða
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vinningsmál. Þessir foreldar eru oft vanmáttugir einstaklingar sem berjast um vald eða rétt 

sinn til yfirráða yfír baminu.

Z>. Málsúrlausn fyrir dómi

í þessum farvegi lenda þeir foreldrar sem ekki hefur reynst kleift að hjálpa til við að semja 

sín á milli eða leiða þeim fyrir sjónir hvað er hepplegast í foreldrasamstarfí og fyrir bamið. 

Þau velja því annað eða bæði að leita til dómstóia með niðurstöðu að undangengnum 

rannsóknum á aðstæðum þeirra, hæfnisforsendum og greinargerðum þarum. Þau lúta þeirri 

niðurstöðu frekar en að semja sjálf. Hér á efíir er vikið nánar að þeim hluta skilnaðarforeldra 

í þessum hópi sem deila hatrammlega og eiga í sérstökum vanda (High-Conflict Divorce).

Umrœða. Samanburður milli Norðurlanda- ólíkir foreldrahópar

NorðurlÖndin hafa þróað visst ráðgjafar- eða sáttamiðlunarkerfi í skilnaðarmálum, hvert með 

sínum hætti, en hér á landi er tæplega hægt að tala um nokkuð skipulegt ferli fyrir foreldra 

til að máta sig inní og fagfólk til að styðjast við (Forsjárnefnd sem skipuð var af 

dómsmálaráðherra 1997 lagði til að foreldrum sem stefna á sambúðarslit yrði með 

skipulögðum hætti bent á að leita sér faglegrar ráðgjafar vegna sambúðarslitanna en slíkt 

þjónustuferli hefur ekki verið þróað).

í nýrri norskri skýrslu (Ádnanes, Haugen, Jensberg, Rantalaiho og Husum, 2011) er 

yfirlit yfir stöðu mála í þessum efnum á Norðurlöndum. Er þar greinilegt að Noregur ber þar 

af í aðstoð við skilnaðarfjölskyldur og í forvömum gegn skaðsemi skilnaða fyrir böm. í 

skýrslunni er lögð áhersla á að styðja aha foreldra sem eiga í skilnaði, enda er það skylda 

þar í landi. Um 50% foreldra höfðu samið sjálf um málin fyrir hið lögbundna 

samvinnusamtal, og reyndist það hafa nýst vel til að vinna betur úr málum. Alls sömdu 

80% á þessu stigi máls um skipan búsetu, samvista og samvinnu kringum bömin. af 

heildinni valdi fjórðungur jafna búsetu. Um 8-10% þurftu fleiri viðtöl og náðu þá 

samkomulagi, um 12% náðu ekki samkomulagi. þetta er svipuð mynd og bandarískar tölur 

sýna og sem fram hafa komið hér á landi. Síðastnefndi hópurinn, oftast um 10-12%, áttu x 

hörðum deilum, hér komu samtöl að litlu gagni og vom málin leyst með dómi. Þessi 

harðsnúni hópur foreldra á almennt í átökum og deilir mest um búsetumál og samvistir. Þau 

þurfa beina íeiðsögn og stýringu um forsjármál, búsetu, foreldraábyrgð og samskipti. Því 

meiri vandi því meiri þörf á aðstoð/fleiri samtölum og eftirfylgd til lengri tíma.
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Vitað er úr ððrum m.a. bandarískum rannsóknum að í hinum harðsnúna foreldarhópi, ( 

„High Conflict Divorce44) eru oft einstaklingar með geðraskanir, ofbeldishneigð eða 

greindarskerðingu. Þau eru þannig illa stödd sjálf og þurfa því beina aðstoð og ramma til að 

vinna eftir og oft þarf umgengi við bömin að vera undir eftirliti og vemd. Þessi hópur 

foreldar virðist hvorki geta gengið frá skilnaði, gert upp samskipti sín né höndlað 

samkomulag um ábyrgð á uppeldi og umgengni við bömin. Einn fremsti sérfræðingur í 

málefnum þessara ijölskyldna, félagsráðgjafimi Janet R. Johnston, (Johnston & Campbell, 

1998, 7-12) hefur á grundvelli rannsókna sinna greint ákveðið mynstur í háttsemi þessara 

foreldra gagnvart hvort öðm: djúpt vantraust og efasemdir um hæfni hins foreldrisins til að 

vera með barainu. Þau ásökuðu hitt foreldrið um að neita að tala, hlusta eða taka þátt í 

samkomulagi um samskipti við barnið, þau brigsluðu hinu um algjöra vanrækslu á barninu 

og nokkuð var um alvarlegar ásakanir um kynferðislega misnotkun og líkamlegt ofbeldi 

(e.abuse). Þessir foreldar tókust á bæði með orðum og ofbeldi og í 2/3 tilvika voru böm 

vitni að slíku. það em þessi mál sem oftast koma fyrir dómstóla. Það getur aldrei átt við að 

dæma þessum foreldrum sameiginlega forsjá. Þau þurfa Öllu frekar sjálf forsjá og eftirlit 

sérfræðinga á vegum bamavemdar. Börnum foreldra í þessum hópi væri stefnt í hættu ef 

foreldrunum væri dæmd sameiginleg forsjá. Það væri að fara úr öskunni í eldinn eða öllu 

heldur að varpa frá sér ábyrgð á velferð bamanna til vanhæfra foreldra.

íslenskir skilnaðarforeldar í sérstökum vanda- fyrir dómi

Lítið hefur verið rannsakað eða fjallað um þennan hóp hér á landi. Nýlega vann 

meistaranemi í félagsráðgjöf undir leiðsögn Sigrúnar Júlíusdóttur að könnun á umfangi og 

eðli heildarfjölda skilnaðarmála sem fóm fyrir dóm á tímabilinu 2006-2010 í öllum átta 

héraðsdómstólum landsins, alls 340 mál ásamt nánari gagnagreiningu á öllum dómsmálum í 

þremur stærstu umdæmunum (Helena Konráðsdóttir, 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 

Athyglisverð er sú niðurstaða að í þessum ágreiningsmálum leiddi ráðgjöf til sátta - eftir að 

málið var komið til dómstóls í um tveim þriðju mála, eða í 65% tilvika, en 35% þeirra 

lyktaði með dómi. í greiningu á því hvað þessir foreldrar, (þ.e. 35% hópurinn), sem 

leggj'a ágreining sinn fyrir dóm, eiga sameiginlegt kom eftírfarandi í ljós: þriðjungur 

(33%) var í hjónabandi en meiri hlutinn (67%) var í skráðri, óskráðri eða alls ekki í 

sambúð. All nokkur hluti, eða 20%, var af erlendu bergi brotinn, ýmist annað foreldra 

eða bæði. Móðir var stefnandi í 55% tilvika en stefnandi í 35% og yfirvöld í 10% tilvika. 

Mæður frekar en feður áttu við fjölþættan vanda að stríða. Um 18% átti sögu um
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ofneyslu áfengis- og vímuefna, 11% um geðræn vandamál og svipað hlutfall um ofbeldi 

eða vanrækslu. Hjá nokkrum hluta (7%) hafði Barnaverndarnefnd haft afskipti af 

fjölskyldunni. Sá hópur sem hér var skoðaður var þó ekki einsleitur og þörf á að kann 

hann nánar. Margt bendir til að mun stærri hluti hans en þó reyndist hér hafa náðst 

myndi geta nýtt sér markvissa sáttaumleitan til ágreiningsúrlausnar einsog lýst var hér 

að framan.

6



Fylgiskjal 2

Sigrún Júlíusdóttir, prófessor, febrúar 2012

Um heimild dómara til að dæma foreldrum sameiginiega forsjá

Heimild samkvæmt lögum um að dómari geti dæmt sameiginlega forsjá gegn vilja annars 

eða beggja, þegar ágreiningur er uppi milli foreldra er ekki möguleiki samkvæmt íslenskum 

lögum. Þótt eðlilegt væri að þessi möguleiki sé fyrir hendi í lögum hér á landi líkt og á 

hinum Norðurlöndum hefur reynslan sýnt að gagnsemi þeirrar leiðar er þó ekki ótvíræð, 

eða öðrum betri. Jafnfi:amt er Ijóst að þeirri heimild ætti aðeins að beita að undangengnu 

mati á forsendum foreldra til samstarfs. Frá faglegu sjónarmiði og með hag bamsins fyrir 

augum ætti þessi leið því -eingöngu að koma til greina þegar foreldar virðast jafn hœfir og 

hafa bæði tvö forsendur til að nýta sér ráðgjöf og stuðning í foreldrahlutverkum sínum og 

í uppeldislegum samskiptum, þött þau haf! ekki getað ekki komið sér saman um formlega 

niðurstöðu. Hér getur dómur um jafna ábyrgð til að deila forsjá bamsins falið í sér 

(i)viðurkenningu á foreldrahæfni, (ii)rétti til að sinna uppeldiskyldum og (iii)njóta 

tilfínningalegra samskipta við barnið jafiit á við hitt foreldrið, en það (iv) tryggir um leið rétt 

bamsins til beggja foreldra og möguleika þess til að njóta vemdar og umhyggju beggja. 

Dómur um sameiginlega forsjá losar þessa foreldra úr togstreitunni um það „hvort sé betra 

foreldri“. Þegar þau losna úr þannig úlfakreppu geta þau oft stillt saman strengi sína og beint 

kröftum sínum að velferð bamsins. Með vísun í eldri íslenska rannsókn er vitað að formið 

sem slíkt, þ.e. jöfh formleg ábyrgð með sameiginlegri forsjá, getur leyst úr læðingi hvatningu 

til að vinna saman og dregið úr neikvæðni eða tortryggni í garð hins foreldrisins (Sigrún 

Júliusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; Ádnanes, Haugen, Jensberg, Rantalaiho, og 

Husum, 2011; Ottosen& Stage, 2011).

I tilvikum þar sem um harðan ágreining er að ræða, svo ekki sé talað um sjúkleika 

eða ofbeldi, einsog lýst var hér á undan, eru foreldrarnir ekki líklegir til að geta unnið 

saman, né verið réttlætanlegt að taka áhættu um það gagnvart barninu. í þeim tilvikum 

eru oftast báðir aðilar jafn vanhæfír. Væri annar hæfari en hinn myndi það koma í ljós í því 

að hann myndi láta í minni pokann bamsins vegna. Þegar hvomgu er til að dreifa, þ.e. getu 

til samkomulags (með aðstoð) né vilja til að sleppa eigin keppikefli með velferð bamsins að 

leiðarljósi, þá getur aldrei verið við hæfi að dæma til samvinnu. Við þannig aðstæður er 

hætt við að þau málalok myndu leiða til enn frekari vandræða milli foreldra og bitna
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þá á barninu. Foreldrar í þessum hópi þurfa oft sjálfir leiðsögn, og eru jafnvel alls ekki 

alltaf færir um að nýta sér hana í þágu velferðar barna sinna. Hér er fyrst og fremst 

þörf á ráðgjöf, stuðningi og jafnvel eftirliti barnaverndar til lengri tíma.
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