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Efni: Þingsályktunartillaga um skráningu upplýsinga um um gengnisforeldra.
Vísað er til tillögu til þingsályktunar þingskjal 618 — 480. mál sem birt er á vefsíðu
A lþingis. Þar er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að sjá til þess að haldin verði skrá
og sögulegt yfirlit yfir um gengnisforeldra, fjölda þeirra. kyn, hjúskaparstöðu og fjölda
bam a þeirra.
Þjóðskrá íslands annast alm annaskráningu hér á landi skv. 1. gr. laga um þjóðskrá og
alm annaskráningu nr. 54/1962. I þjóðskrá er byggt á upplýsingum sem stofnuninni
berast úr ýmsum áttum, bæði frá einstaklingum og opinberum aðilum.
G runnupplýsingar um einstaklinga eru færðar í þjóðskrárkerfið en ým sar upplýsingar
eru ekki skráðar í núverandi þjóðskrárkerfí þótt þær séu fyrirliggjandi í gögnum
stofnunarinnar. U pplýsingar um fjölskyldustærð og/eða tjölskyldusam setningu eru
ekki skráðar í þjóðskrá.
Þjóðskrá íslands telur að skrá um um gengnisforeldra þar sem fram kom a upplýsingar
um kyn, hjúskaparstöðu og fjölda barna þeirra geti nýst sam félaginu á m argvíslegan
hátt. N auðsynlegt hlýtur þó að vera að kanna gagnsemi og not slíkrar skrár í víðu
samhengi, einkum með tilliti til þess hvem ig skráin muni nýtast og hvort nálgast megi
um ræddar upplýsingar með öðrum hætti en með beinni skráningu í m iðlægt kerfi.
N auðsynlegt er að skoða ítarlega hver yrði heppilegasti aðilinn til þess að halda slíka
skrá og hvem ig upplýsingar berist til skráarhaldarans. Jafnfram t þ arf að hafa í huga
hvernig á að halda utan um breytingar á skrá sem þessari þ.e. hvernig þær berast
skráarhaldara og hvernig þeim er miðlað. Ennfrem ur þ arf að taka afstöðu til þess
hvort haft sé eftirlit með skráningunni og þá hver hafi það eftirlitshlutverk.
Lýsir Þjóðskrá íslands sig fúsa til samstarfs um frekari þróun m ála á þessu sviði.
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