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Ágætu þingmenn.

Hinn 30. nóvember var útbýtt á Alþingi tillaga til þingsályktunnar, um skráningu upplýsinga um 
umgengnisforeldra, nánar tiltekið mál nr. 480 á 141. löggjafarþingi 2012-2013. Að því tilefni vilja Samtök 
meðlagsgreiðenda (SMG) koma eftirfarandi umsögn á framfæri við Alþingi.

Meðfylgjandi umsögn þessari eru formleg svör Hagstofu Íslands, Þjóðskrár og Creditinfo við fyrirspurnum 
SMG er varðar skráningu umgengnisforeldra og tölfræðirannsóknir á þjóðfélagshópnum.

SMG hafa frá stofnun félagsins fundað með þeim aðilum sem koma að hagsmunum umgengnisforeldra, 
m.a. innanríkisráðherra, velferðarráðherra, velferðarvaktinni, Þjóðskrá, Samband íslenskra sveitafélaga, 
Samtökum fjármálafyrirtækja, forsvarsmönnum MP banka, Íslandsbanka og Aríon banka auk forseta 
félagsvísindadeildar H.Í., prófessora við félagsráðgjöf við H.Í., auk framkvæmdastýru Jafnréttisstofu. Við 
er að bæta formleg og ofangreind svör hagstofustjóra og Creiditinfo við fyrirspurnum samtakanna.

Samtökin telja sig hafa kortlagt skráningarvanda umgengnisforeldra en hann snertir mörg svið 
samfélagsins og kemur niður á mörgum stofnunum og fyritækjum að ógleymdum 
umgengnisforeldrunum sjálfum og börnum þeirra. Eins og sjá má á svörum hagstofustjóra við 
fyrirspurnum samtakanna hefur þjóðfélagshópur umgengnisforeldra verið undanskilinn allri 
hagskýrslugerð á Íslandi frá upphafi vega. Þannig hafa umgengnisforeldrar verið undanskildir í öllum 
lífskjararannsóknum ólíkra þjóðfélagshópa sem hafa komið frá fræðasamfélaginu, Hagstofu Íslands, 
Creditinfo, Rauða krossinum og velferðarvaktinni, svo dæmi séu tekin. Því fullyrða SMG að niðurstöður 
þeirra rannsókna sem gefnar hafa verið út af ofangreindum aðilum séu rangar ef tillit er tekið til þeirra 
vafasömu forsendna að undanskilja 14,000 manna þjóðfélagshóp í rannsóknum, sem öllum má vera ljóst 
að búa við lökustu kjörin og réttindin í landinu.

SMG urðu fyrst vör við umræddan skráningarvanda þegar við leituðum svara hjá Creiditinfo um hlutfall 
umgengnisforeldra á vanskilaskrá. Eins og sést á meðfylgjandi svari Creditinfo við fyrrispurnum 
samtakanna liggur vandinn í skráningarferli Þjóðskrár, en eins og sakir standa eru einungis 
lögheimilisforeldrar skráðir með svokölluðu fjölskyldunúmeri í þjóðskrá, með þeim afleiðingum að 
umgengnisforeldrar teljast ekki foreldrar né hluti af barnafjölskyldu nema upp að því marki sem önnur 
börn eiga lögheimili hjá honum, en hann hefur „umgengni" við (eða borgar meðlög með). Í svörum 
beggja stofnanna, Hagstofu Íslands og Þjóðskrá, kemur auk þessa í ljós, að allar upplýsingar liggja fyrir, 
en stofnanirnar telja sig ýmist skorta lagaheimildir eða fjármagn til að rannsaka umgengnisforeldra eða 
skrá þá sem foreldra. Spjót samtakanna beinast hins vegar einkum að Þjóðskrá, því hinar ýmsu 
stofnanir, eins og háskólar, grunnskólar, Creditinfo, velferðarvaktin og fjármálastofnanir, leita fyrst og 
fremst í Þjóðskrá þegar þær sækja tölfræðiupplýsingar um ólíka þjóðfélagshópa eða upplýsingar um 
fjölskyldustöðu. Samtökin telja því það forgangsmál að breyta skráningarferli Þjóðskrár.



Eins og stendur í svari Þjóðskrár liggur fyrir frumvarp hjá stofnuninni um auknar heimildir til að skrá öll 
fjölskylduvensl í þjóðskrá eins og hefur tíðkast í Svíþjóð um árabil. SMG vilja árétta að frumvarp það sem 
hér um ræðir er ekki komið á borð innanríkisráðherra og eftir því sem við best vitum er hann ekki búinn 
að leggja blessun sína yfir það frumvarp né að það verði lagt fyrir Alþingi. Hins vegar myndi slíkt 
skráningarform snerta önnur svið foreldrajafnréttis, því með þeim hætti yrðu stjúptengsl og sameiginleg 
forsjá skráð í þjóðskrá og aðgengileg stofnunum eins og grunnskólum. Skráning þessara tengsla er 
mikilvæg, því eins og sakir standa fylgja grunnskólar ekki barnalögum við upplýsingaskyldu sína gagnvart 
umgengnisforeldrum með sameiginlega forsjá, þar sem grunnskólar styðjast við þjóðskrá þegar kemur 
að því að deila upplýsingum um börn. Umgengnisforeldrar með sameiginlega forsjá hafa lagalegan rétt 
til að fá allar upplýsingar um börn sín í grunnskólum, en fá þær ekki, vegna þess að þeir eru ekki skráðir 
með ofangreint fjölskyldunúmer í þjóðskrá. SMG telja því vænlegast að bætt verði úr þeim 
skráningarvanda sem hér um ræðir með skráningu fjölskylduvensla í þjóðskrá. Með slíkri skráningu væru 
umgengnisforldrar rannsóknarhæfur þjóðfélagshópur og væri í framhaldi t.d. hægt að kanna hlutfall 
þeirra á vanskilaskrá og hvert hlutfall þeirra er af þeim sem sækja um fjárhagsstyrk hjá hjá 
félagsþjónustu sveitafélaga.

Skráningarvandi kemur kemur líka við fjármálastofnanir, því þær geta ekki með góðu móti aflað sér 
upplýsinga um raunverulegar ráðstöfunartekjur þessa 14,000 manna þjóðfélagshóps t.d. þegar 
umgengnisforeldrar sækja um lán og fara í gegnum greiðslumöt. Þar sem meðlagsgreiðslur eru ekki 
skráðar, og enn síður aukin meðlög, geta fjármálastofnanir í reynd ekki gert sér grein fyrir hvort 
umgengnisforeldar eru borgunarmenn fyrir einbýlishúsi eða stúdíóíbúð, þar sem meðlagsgreiðslur eru 
færðar til bókar sem hluti af ráðstöfunartekjum umgengnisforeldrisins og í mörgum tilfellum greiddar 
„utan kerfis". Auk þessa segja nýjar rannsóknir að kostnaður umgengnisforeldra við uppeldi 
skilnaðarbarna sé aðeins litlu minni en hjá lögheimilisforeldrum. Þetta ku vera vondur buissness og 
heldur „2007".

Ef teknar eru tölur saman hjá Creditinfo auk tölfræðigagna um þá þjóðfélagshópa sem óska eftir 
fjárhagsaðstoð hjá sveitafélögunum, þykja samtökun ljóst að fjöldi umgengnisforeldra á vanskilaskrá sé 
allt að 9,000 talsins eða 65% allra umgengnisforeldra. Sé staða einstæðra umgengnisforeldra skoðuð er 
það mat samtakanna að allt að 75% þeirra séu á vanskilaskrá. Þetta mat fáum við m.a. með því að rýna í 
stöðu einstæðra barnlausra karla á vanskilaskrá, en þeir eru um 12,000 talsins. Til samanburðar eru um 
3,000 barnslausar einstæðar konur á vanskilaskrá. Þessi munur helgast aðallega að því að drýgsti hluti 
þeirra einstæðu barnslausu karla eru í reynd einstæðir feður og umgengnisforeldrar en skráðir sem 
barnslausir einstaklingar. Til samanburðar eru um 17% einsæðra foreldra á vanskilaskrá. Ef þetta mat er 
rétt hjá samtökunum þýðir það að yfirgnæfandi líkur eru á gjaldþroti umgengnisforeldra eftir skilnað við 
barnsmóður, nema um sé að ræða hálaunamann. Telja því SMG réttindaleysi umgengnisforeldra skrýtið 
framlag stjórnvalda til jafnréttisbaráttunnar.

Samtök meðlagsgreiðenda telja það eitt mikilvægasta mannréttinda- og jafnréttismál á Íslandi í dag að 
aðkoma umgengnisforeldra að bótakerfinu verði leiðrétt og að þeir fái aðkomu að velferðarkerfinu 
almennt sem foreldrar en ekki sem barnslausir einstaklingar. Forsendan fyrir þeim réttarbótum er að 
þeir séu skráðir sem foreldrar og rannsakanlegir af stofnunum samfélagsins. Auk þess er ótækt að 
löggjafinn sé að semja lög sem varða umgengnisforeldra, t.d. í barnalögum og lögum um



Innheimtustofnun sveitafélaga, ef löggjafinn veit ekkert um hagi hans. Löggjafinn veit ekki einu sinni hve 
margir umgengnisforeldrar eru eða hve margir þeirra eru einstæðir og hvað þá hvert hlutfall þeirra er á 
vanskilaskrá. Engu að síður hefur löggjafinn samið lög er varða einungis þann þjóðfélagshóp, 
fullkomlega blindandi. Slíkt stenst ekki kröfur réttarríkisins og er framganga sem þarf að linna.

SMG hvetur þingheim að leita umsagna hjá Félagi um foreldrajafnrétti, Jafnréttisstofu, Creditinfo, 
Þjóðskrá, Félagsvísindadeild H.Í. og umboðsmanni barna, en sá síðastnefndi telur mikilvægt í árskýrslu 
sinni að skrá fjölskylduvensl í þjóðskrá.

Stjórn Samtaka meðlagsgreiðenda
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Gunnar Kristinn Þórðarson 
Langholtsvegi 174 
104 Reykjavík

Reykjavík, 5. október 2012 
Tilvísun Þ Í: 2012092075/5.12.0

Efni: Beiðni um skráningu umgengnisforeldris

Vísað er til erindis þíns, dags. 25. september sl„ þar sem þú ferð þess á leit að Þjóðskrá 
Islands skrái þig sem umgengnisforeldri í þjóðskrá með tilteknu fjölskyldunúmeri eða 
með öðrum hætti svo að þú sért sýnilegur og auðkenndur sem foreldri, líkt og foreldrar 
bamafjölskyldna. 6

Þjóðskrá íslands annast almannaskráningu hér á landi skv. 1. gr. laga um þjóðskrá og 
almannaskráningu nr. 54/1962. Þjóðskráin sjálf, þ.e. almannaskráning byggir á 
upplysmgum sem stofnuninni berast úr ýmsum áttum, bæði frá einstaklingum og 
opmberum aðilum. Hluti þeirra upplýsinga sem berast eru færðar í þjóðskrárkerfíð og 
er þar einkum um að ræða svokallaðar grunnupplýsingar um einstaklinga. Aðrar 
upplýsingar eru af tæknilegum ástæðum ekki skráðar í núverandi þjóðskrárkerfi en eru 
hms vegar fyrirliggjandi í gögnum stofhunarinnar. Þjóðskráin er takmörkuð með þeim 
hætti að vensl einstaklinga eru ekki færð í þjóðskrá. Dæmi um upplýsingar sem ekki 
eru ferðax i tolvukerfí þjóðskrár eru forsjárákvarðanir og upplýsingar um foreldra 

? Þýðir að uPP1ýsinSar um fjölskyldustærð eða fjölskyldusamsetningu eru 
ekki skraðar í tölvukerfi þjóðskrár. Svokallað fjölskyldunúmer er notað til þess að 
halda utan um skránmgu einstaklinga á hveiju lögheimili. Kennitala elsta 
emstaklmgsins á lögheimili verður fjölskyldunúmer beirrar f if tlsk v lH n  ^
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íslands ekld lagaskyldu til að taka við eða skrá upplýsingar um umgengnisforeldra eins 
og þó gildir um upplýsingar um forsjá og foreldra samkvæmt ákvæðum barnalaga.

Með hliðsjón a f framansögðu verður Þjóðskrá íslands því að hafna beiðni þinni um 
skráningu sem umgengnisforeldri í þjóðskrá.

Ákvörðun Þjóðskrár íslands er kæranleg til innanríkisráðuneytisins sbr. 26. gr. 
sljórnsýslulaga, nr. 37/1993, innan þriggja mánaða frá dagsetningu þessa bréfs.

F.h. Þjóðskrár íslands 
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Hagstofa íslands Reykjavík, 21. ágúst 2012

Hr. Gunnar Kristinn Þórðarson, 
stjómarformaður Samtaka meðlagsreiðenda 
Langholtsvegur 174 
104 Reykjavík

í tölvupósti dags 14. júlí fara Samtök meðlagsgreiðenda fram á það við Hagstofu 
Islands að hún rannsaki félagslega og íjárhagslega hagi meðlagsgreiðenda, 
einkum þeirra sem einstæðir eru. Meðal annars er farið fram á að kannað verði 
hve stórt hlutfall þeirra er á vanskilaskrá. Er erindið meðal annars rökstutt með 
því að Hagstofan undanskilji meðlagsgreiðendum eina í rannsóknum sínum og 
með því sé stofnunin að mismuna þjóðfélagshópum auk þess hljóti það að teljast 
lögbundin skylda stofnunarinnar að rannsaka skuldastöðu og fjárhagslega hagi 
hópsins.

Hagstofa íslands starfar eftir lögum nr. 163/2007 og samkvæmt þeim skal 
Hagstofan ákvarða verkefni sín með hliðsjón af þörfum stjómvalda fyrir 
tölfræðilegar upplýsingar til stefnumótunar og ákvarðana um þjóðfélagsmál, 
alþjóðlegaum skuldbindingum ríkisins um gerð hagskýrslna og af þörfúm 
almennings, aðila vinnumarkaðarins, atvinnurekstrar og rannsóknar- og 
menntastofnana fyrir tölfræðilegar upplýsingar.

Einnig er kveðið á um í lögunum að Hagstofan skipuleggi starfsemi sína og 
einstök verkefni innan þess ramma sem ræðst af fjárveitingum á fjárlögum, 
öðmm framlögum og tekjum af sölu þjónustu.

I reynd hefur Hagstofa íslands eins og aðrar stofnanir haft takmarkað svigrúm til 
að ákvarða ný verkefni nema til þess sé tryggð fjármögnun fyrirfram. Þannig 
hafa ný verkefni sem Hagstofúnni em falin verið íjármögnuð með framlagi í 
fjárlögum, með styrkjum frá erlendum alþjóðastofnunum til að innleiða 
alþjóðlegar skuldbindingar og með sértekjum vegna verkefna sem einstakir 
aðilar óska eftir og greiða fyrir.

Frá árinu 2008 hafa framlög í fjárlögum til Hagstofú íslands verið lækkuð um 
fjórðung, en á móti hafa komið styrkir frá Evrópusambandinu sem ætlaðir em til 
vel skilgreindra verkefna og óheimilt er að nota í önnur verkefni. Ekki er því 
möguleiki fyrir Hagstofuna að taka að sér ný verkefni án þess að því fylgi sértök 
fjármögnun í fjárlögum eða greiðsla frá þeim sem fer fram á að verkefnið verði 
unnið.

Það er ekki rétt sem fram kemur í bréfí Samtala meðlagsgreiðenda að Hagstofan 
mismuni þjóðfélagshópum í rannsóknum sinum. Við rannsóknir sinar á 
lífskjörum almennings er fylgt reglugerð Evrópusambandsins sem er stöðluð
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innan Evrópu til að tryggja samanburð á niðurstöðum. Er um úrtaksrannsókn að 
ræða, þar sem notað er slembiúrtak og ná því niðurstöðumar eingöngu til stærri 
hópa til að niðurstöður séu marktækar. Allar ákvarðanir ráðast því alfarið af 
faglegum sjónarmiðum og alþjóðlegum skuldbindingum. Það skal tekið fram að 
lífskjararannsóknir em dýrar í framkvæmd og til að rannsaka meðlagsgreiðendur 
sérstaklega yrði að taka sérstakt úrtak úr þeim hópi. Ef á að skipta 
meðlagsgreiðsendum enn niður eftir Qölskyldugerð þarf líklega að skoða allan 
hópinn. Slík rannsókn yrði dýrari en svo að það sé möguleg án þess að til kæmi 
íjármögnun á ljárlögum eða að Samtök meðlagsgreiðenda greiddu kostnaðinn. Er 
í þessu sambandi vísað til svars Hagstofu íslands til Umboðsmanns Alþingis 
dags. 1. desember 2011, en þar segir meðal annars:

„Upplýsingar um „meðlagsgreiðendur" er hér á landi er einna helst að finna hjá 
því stjómvaldi sem fer með innheimtu meðlagsgreiðslna, Innheimtustofnun 
sveitarfélaga og hjá Tryggingastofnun ríkisins. Hefúr komið í ljós við athuganir 
að meðlagsgreiðslur ganga einnig milliliðalaust á milli þeirra sem meðlög greiða 
og þeirra sem taka við meðlagsgreiðslum. Útjöfnun meðlagsgreiðslna tíðkast 
einnig í þeim tilvikum þar sem foreldrar tveggja bama eða fleiri skipta með sér 
forsjá þeirra. Hvemig slíkir gjömingar em skráðir hjá hinu opinbera er svo 
önnur saga. Hagstofan hefúr því ekki heildstæðar upplýsingar um 
meðlagsgreiðslur hér á landi og nánast engar upplýsingar um einstæða 
meðlagsgreiðendur sem hún telur að dugi til að svara Gunnari Kristni án þess að 
leggja út í vemlegan kostnað. Þess ber að geta að í lifskjararannsókn 
Hagstofúnnar, sem er úrtakskönnun og er gerð samkvæmt kröfum í EES 
samningnum, er spurt um meðlagsgreiðendur. í kjölfar fyrirspumar Gunnars 
Kristins var reynt að vinna upplýsingar um einstæða meðlagsgreiðendur úr þeim 
gögnum. Þar sem svo fáir einstæðir greiðendur lenda í úrtakinu og brottfall í 
þessum hópi svarenda er mikið, fengust ekki tölfræðilega marktækar upplýsingar 
um hópinn. Mjög dýrt yrði að stækka úrtakið eða beina könnun sérstaklega að 
þessum hópi.

Upplýsingar um einstæða meðlagsgreiðendur em ekki til staðar á neinum einum 
stað hjá íslenskum stjómvöldum. Til að svo yrði þyrfti viðkomandi stjómvald að 
hafa aðgang bæði að upplýsingum um íjölskyldustöðu einstaklinga og kennitölur 
þeirra og jafnframt að hafa aðgang að upplýsingum um meðlagsgreiðendur og 
kennitölur þeirra. Hagstofa íslands hefúr ekki þessar upplýsingar tiltækar né 
kallað sérstaklega eftir þeim til að fúllnægja þessum skilyrðum til 
gagnasöfnunar. Gagnainnsöfnun Hagstofúnnar tekur mið af þeim skilgreindu 
þörfúm sem verkefni hennar krefjast í hagskýrslugerð. Það er ekki á dagskrá 
Hagstofunnar í dag að gera afmarkaða rannsókn á einstæðum 
meðlagsgreiðendum, nema sérstakt tilefni krefðist þess. Bæði kostar það 
talsverða fjármuni að framkvæma slíka rannsókn sem fellur utan við verkefni 
Hagstofunnar um þessar mundir. Auk þess liggja önnur brýnni verkefni fyrir og 
aðrar tegundir heimila bíða þess að fjárhagur þeirra sé kmfínn til mergjar með 
greinargóðum hagtölum.,,
Samtök meðlagsgreiðenda lögðu fram viðbótarspumingar í tölvupósti 2. ágúst 
2012 þar sem óskað var svara tveimur spumingum um hagtölur Hagstofunnar,
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með tilvísan í skýrslu nefndar um böm úr ólíkum íjölskyldugerðum frá árinu 
2009.

Spurt er: „hvernig Hagstofa íslands kemst að þeirri niðurstöðu að árið 2008 
hafi einstæðir feður „án bama“ verið um 6.300 talsins. í sömu skýrslu em rakin 
skulda- og eignastaða þjóðfélagshópsins.“

Svar: Þessi Qöldatala var áætluð út frá gögnum þjóðskrár og úr 
vinnslugögnum Hagstofúnnar. Tekjur þessara feðra vom fengnar úr 
skattframtölum fyrir tekjuárið 2007 (sem var hið nýjasta þegar skýrslan var 
samin). Það skal tekið fram að fjöldi einstæðra mæðra „án bama“ var áætluð með 
sömu aðferð. Var efnið unnið fyrir nefnd á vegum Félags- og 
tryggingamálaráðuneytisins. Umrædd skýrsla var ekki samin til að greina frá 
Qölda meðlagsgreiðenda, heldur frá ijölskyldustöðu, enda skorti Hagstofúna 
upplýsingar um meðlagsgreiðendur auk þess sem slík rannsókn var ekki á 
dagskrá.

Spurt er; „ hversu margir „bamlausir" einstæðir feður vom skráðir árin 
2009, 2010 og árið 2011 og hversu stórt hlutfall þessara „bamlausu“ einstæðu 
feðra em á vanskilaskrá á hverju ári fyrir sig.“

Svar: Eins og fram hefur komið kostar talsverða fjármuni og mannafla að 
gera rannsókn sem svarar spurningunni með fúllnægjandi hætti. Seinni hluta 
spumingarinnar á Hagstofan engin svör við enda hefúr Hagstofan ekki aðgang að 
vanskilaskrá og hefúr engin áform um að afla sliks aðgangs. Að örðu leyti er 
vísað til svars Hagstofúnnar við erindi Umboðsmanns Alþingis, sem er 
meðfylgjandi.

Hagstofan vísar Samtökunum á að kanna hjá viðeigandi stjómvöldum hvort 
brýnt sé talið að gera rannsókn á högum meðlagsreiðenda og að fjármagna slíka 
rannsókn. Hagstofan hefur ekki gert kostnaðaráætlun um verkefnið þar sem 
skilgreina þarf það betur og kanna betur hve aðgengileg gögn em til í skrám um 
hópinn og skiptingu hans eftir fjölskyldugerð, sbr. svar Hagstofunnar til 
Umboðsmanns Alþingis. Þá hefur Hagstofan hingað til ekki haft aðgang að 
vanskilaskrá. Hagstofa íslands getur því ekki orðið við erindi Samtaka 
meðlagsgreiðenda að óbreyttu.

( Virðingarfyllst,

Ólafur Hjaimarsson, 
hagstofustjóri

Fylgiskjal:
Svar Hagstofu íslands dags. 1. desember 2011 við bréfi Umboðsmanns Alþingis 
vegna kvörtunar Gunnars Kristins Þórðarsonar sbr . mál nr. 6635/2011.
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Hagstofa íslands
Reykjavík, 1. desember 2011 

Mál Umboðsmanns Alþingis: nr. 6635/2011

Umboðsmaður Alþingis 
b.t. Tryggva Gunnarssonar 
Álftamýri 7 
150 Reykjavík

Efni: Kvörtun Gunnars Kristins Þórðarsonar

Málatl. /r Ábm CMj/
Fskj.______Mótt. Ch

Sv.fr.

Tilv.
urm.

Trm.____
Afgreiðsla.

í brefi til Hagstofu íslands dags 4. nóvember 2011 beinir Umboðsmaður Albineis 
tveimur spurmngum til Hagstofunnar. Tilefnið er kvörtun frá Gunnari Kristni 
Þorðarsym (GKÞ) sem segist hafa reynt að afla upplýsinga um „einstæða 
u  •ag^greiðendur hjá Tryggingastofnun ríkisins, Innheimtustofnun sveitarfélaga og 
lagstofu Islands. Kvarti hann yfir því til Umboðsmanns að engin opinber stofnun hafi 

nokkum tima tekið saman upplýsingar um Qölda einstæðra meðlagsgreiðenda. í erindi 
ans konn ftain að tolfræðivinna Hagstofunnar sé viðamikil, en engu að síður telii 

stofnunmn það ofar sinni getu að telja fjölda einstæðra meðlagsgreiðenda. Þetta valdi 
þvi að ekki se hægt að keyra saman tölfræði um þennan hóp við vanskilaskrá til þess

greið^uþrotieFSU þessa hóps sé { vanskilum, alvarlegum vanskilum eða

Ems °g  Umboðsmaður Alþingis rekur í bréfl sínu starfar Hagstofa íslands á 
gmndvelli laga nr. 163/2007 um Hagstofu íslands og opinbera hagskýrslugerð. Það 
16V 9007  hugtaklð ”?P,nber hagskýrslugerð“ kemur fram í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 
í 2 mn? V ,nS ° 8 Umb° f smaður Alþmgis rekur ítarlega í bréfi sínu til Hagstofunnar.

. mgr. . .  gr. segir að Hagstofan skipuleggi starfsemi sína og einstök verkefhi innan

S u m X a .4eIr. f ^ eUÍn8Um 1 öð- m framlögum og eigm

Umboðsmaður spyr hvort Hagstofan hafi tekið afstöðu til erindis Gunnars Kristins 
eða aður um hvort astæða sé til að afla upplýsinga til tölfræðiúrvinnslu um þann hóp 
sem enndi Gunnar Knstins lýtur að sbr. 1. mgr. 2. tl. 2. gr. laga nr 163 2007 Því er 
t,l að svara að Hagstofan hefur tekið þá afstöðu í kjölfar erindis Gunnars Kristins að 
ekki stu forsendur til að afla upplýsinga um einstæða meðlagsgreiðsendur. Er Gunnar 
Knstmn eini aðilinn sem Hagstofunni er kunnugt um að farið hafí fram á að slíkum 
upplysingum verði aflað. Ef Hagstofan yrði við erindinu þyrfti að forgangsraða 
verkefnum upp a nytt og legg)a af aðra hagskýrslusamstarfí að óbreyttum 
Qárveitingum. Ems og fram kemur í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 163/2007 verður Hagstofan 
t_Pf 08 aðrar stofhamr að forgangsraða verkefhum sínum innan ramma fjárlaga. Aðrar 
tekjur Hagstofunnar en framlog úr ríkissjóði eru að mestu vegna samninga um einstök
v 6 k ^ : f  fé Evró“ "dinu dl að koma á fó, htgskýrslugerð f s a n C
m t „ v ?  Hagstofa Islands hefur eins og aðrar stofnanir þurft að

mætt h T m T j t ' I f  9r 1 tÍnga á undanfóm™  og hefur meðal annars f  að hæ«a hagskyrslugerð á ákveðnum sviðum og ræðst ekki i ný
an Þess að Þau seu fyfsl fjámiögnuð með fjárveitingu í fjárlögum eða með

liorf>artiini 21a 150 Reykjavík Sími: 528 1000



öðrum tekjum. Ef Hagstofa íslands ákveður að safha upplýsingum um ákveðna hópa 
þurfi að liggja til þess ríkar ástæður þar sem meðal annars þarf að taka tillit til 
persónuvemdarsjónarmiða og forgangsröðunar verkefha eins og fram hefur komið. 
Slikar upplýsingar yrðu eingöngu birtar þannig að þær sýndu meðaltöl i samanburði 
við aðra hópa og yrðu ekki persónugreinanlegar. Upplýsingar um slika hópa yrðu ekki 
afhentar aðilum utan Hagstofunnar til frekari vinnslu svo sem til að keyra saman við 
vanskilaskrá eins og Gunnar leggur til í kvörtun sinni. Hagstofa íslands hefur ekki 
aðgang að vanskilaskrá og hefur engin áform um að nota slíka skrá í almennri 
tölfræðiúrvinnslu.

Upplýsingar um „meðlagsgreiðendur“ hér á landi er einna helst að fmna hjá því 
stjómvaldi sem fer með innheimtu meðlagsgreiðslna, Innheimtustofnun sveitarfélaga 
og hJá Tryggingastofnun ríkisins. Hefur komið i ljós við athuganir að 
meðlagsgreiðslur ganga einnig milliliðalaust á milli þeirra sem meðlög greiða og 
þeirra sem taka við meðlagsgreiðslum. Útjöfhun meðlagsgreiðslna tíðkast einnig i 
þeim tilvikum þar sem foreldrar tveggja bama eða fleiri skipta með sér forsjá þeirra. 
Hvemig slíkir gjömingar em skráðir hjá hinu opinbera er svo önnur saga. Hagstofan 
hefur þvi ekki heildstæðar upplýsingar um meðlagsgreiðslur hér á landi og nánast 
engar upplýsingar um einstæða meðlagsgreiðendur sem hún telur að dugi til að svara 
Gunnari Knstni án þess að leggja út í verulegan kostnað. Þess ber að geta að í 
lífskjararannsókn Hagstofimnar, sem er úrtakskönnun og er gerð samkvæmt kröfum í 
EES samningnum, er spurt um meðlagsgreiðendur. í kjölfar fyrirspumar Gunnars 
Knstins var reynt að vinna upplýsingar um einstæða meðlagsgreiðendur úr þeim

Þar Sem svo fáir einstæðir greiðendur lenda í úrtakinu, fengust ekki 
tolfræðilega marktækar upplýsingar um hópinn. Mjög dýrt yrði að stækka úrtakið eða 
beina könnun sérstaklega að þessum hópi.

Upplýsingar um einstæða meðlagsgreiðendur eru ekki til staðar á neinum einum stað 
hja íslenskum stjómyöldum. Til að svo yrði þyrfti viðkomandi stjómvald að hafa 
aðgang bæði að upplýsingum um fjölskyldustöðu einstaklinga og kennitölur þeirra og 
jafnframt að hafa aðgang að upplýsingum um meðlagsgreiðendur og kennitölur þeirra. 
Hagstofa Islands hefixr ekki þessar upplýsingar tiltækar né kallað sérstaklega eftir 
þeim til að fullnægja þessum skilyrðum til gagnasöfnunar. Gagnainnsöfnun 
Hagstofunnar tekur mið a f þeim skilgreindu þörfum sem verkefhi hennar krefjast i 
hagskyrslugerð. Það er ekki á dagskrá Hagstoíunnar í dag að gera afmarkaða rannsókn 
a emstæðum meðlagsgreiðendum, nema sérstakt tilefhi krefðist þess. Bæði kostar bað 
talsverða fjármuni að framkvæma slíka rannsókn, auk þess liggja önnur brýíini 
verkefhi fynr og aðrar tegundir heimila bíða þess að fjárhagur þeirra sé krufinn til 
mergjar með greinargóðum hagtölum. "

Við forgangsröðun verkefna hefur Hagstofa íslands átt ágætt samstarf við stjómvöld 
hagsmunasamtok og siðast en ekki síst í notendahópum um hagtölur og með fundum 
þar sem helstu notendur hafa komið á framfæri sjónarmiðum sínum. Hagskýrslugerð 
kostar talsverða fjarmum og þarf að forgangsraða verkefnum með tilliti til mikilvægi 
þeirra og vilja fjárveitingavaldsins til að fjármagna nýjar hagskýrslur. Þrátt fyrir að 
hagstofur forgangsraði verkefhum sínum sjálfar er reyndin að alþjóðlegar kröfur oe  
þarfir stjomvalda hafa ráðið mestu um hvaða hagskýrslum er safnað en hagstofur 
a varða alla aðferðarfræði og vinna hagtölur á hlutlægan hátt. Ferli við að hefia 
hagskyrslugerð á nýjum sviðum er ekki einfalt. Þarf verkelhið að fara í gengum 
forgangsroðun og sótt er um fjárveitingar til Alþingis til að fjármagna það eða sótt um 
alþjoðlega styrki. Miðað við núverandi stöðu er helsta áherslan í forgangsröðun 
verkefha Hagstofunnar að standa við þær kröfur sem gerðar eru í EES samningnum 
um hagskýrslugerð.

Fullyrðing GKÞ í tölvupósti til Hagstofunnar um að „Hagstofan geti t.a.m talið 
einstæða meðlagsgreiðendur ár hvert með smávægilegum breytingum á 
skattaskyrslum er rong. Breytmgar á skattframtölum eru ekki á ábyrgð Hagstofunnar



auk þess sem slíkar afmarkanir einstakra hópa á skattaframtali þarf að styðja gildum 
rökum.

Sem svar við fyrstu spumingu yðar þá hafa ekki komið fram óskir um að safnað verði 
upplýsingum um einstæða meðlagsgreiðendur í samtölum við notendahópa eða farið 
fram á slíkt a f stjómvöldum eða alþjóðastofhunum. Engin almenn krafa eða ríkar 
ástæður liggja fyrir um að slíkum upplýsingum sé safnað. í viðræðum við þessa aðila 
hafa komið fram önnur forgangsverkefni sem ekki hefur verið unnt að verða við, en 
sem stendur er lögð áhersla á að uppfylla alþjóðlegar skyldur í EES samningnum sem 
nýtur sérstakrar fjármögnunar. Fjárveitingar til Hagstofunnar hafa verið lækkaðar á 
undanfömum árum og því hefur þurft að fækka verkefnum og starfsmönnum og er 
ekki ráðist í ný verkefni nema tryggt sé að þau séu fjármögnuð fyrirfram. Gögn til að 
svara fyrirspum frá Gunnari Kristni liggja ekki fyrir hjá Hagstofunni og það kostar 
talsverða fjármuni að safha upplýsingunum saman. Þá er fyrirspum Gunnars 
ónákvæm, því af henni má ráða að ekki er eingöngu spurt um fjölda einstæðra 
meðlagsgreiðenda, heldur að kannaðar verði aðrar aðstæður þeirra, svo sem 
skuldastaða eða vanskil.

Sem svar við seinni spumingu yðar þá er svar Hagstofunnar til Gunnars frá 14. 
október fullnægjandi að mati Hagstofunnar og í því var leitast við að leiðbeina 
fynrspyijenda og benda á upplýsingar sem gætu svarað fyrirspumum hans. Auk þess 
var málið rætt við fyrirspyijanda i sima og honum liðsinnt eins og tilefhi gafst til. 
Hagstofu íslands berast að meðaltali 400 fyrirspumir mánaðarlega og er reynt að 
þjónusta notendur sem kostur er. Meðal annars er rekin upplýsingaþjónustu þar sem 
notendur geta leitað liðsinnis hjá starfsfólki við öflun hagtalna e f  þær er ekki að fmna 
á vef stofnunarinnar. Hagstofan álítur hins vegar að þjónusta hennar og viðbrögð verði 
að ráðast að nokkru a f málabúnaði þeim sem viðskiptavinir Hagstofunnar leggja fram. 
Hvað varðar svar i tölvupósti frá 19. september þá virðist svarið augljóslega ekki vera 
í samræmi við vandaða stjómsýsluhætti þegar það er lesið. Þess ber að geta að 
fynrspyijandi hringdi í hagstofústjóra og óskað aðeins eftir einföldu svari um það 
hvort Hagstofan hefði tiltækar upplýsingar um fjölda einstæðra meðlagsgreiðenda þvi 
hann hygðist nota svarið til þess að kæra málið innan stjómsýslunnar. Hann þyrfti 
eingöngu einfalt svar af eða á. í því ljósi og fyrri samskipta, frá 14. október og samtala 
í síma, telst svarið hins vegar fúllnægjandi.

Virðingarfyllst,

hagstofustjóri
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Samtök meðlagsgreiðenda <samtok. medlagsgreidenda(5>qmail com> ^
Til. creditinfo@creditinfo.is ' 7. ágúst 2012 16:40

Komið sæl hjá Creditinfo.

S r : ; 7%r serð *rir«— «»«
að einstæða umgengnisforeldra eða meðlagsgreiðendur A u a T ó Í ® inhleyP|r barnslausir foreldrar. Um er 
Hagstofu íslands. ' ^ J 05* er að þessar tölur er hægt að nálgast hjá

sem hér um ræðir? var,SKI,askra Creditrto yfirlrt eða hlutfall þeirra "einstæðu barnslausu foreldra' 

Með góðum kveðjum.

Gunnar Kristinn Þórðarson 
Stjórnarformaður Samtaka meðlagsgreiðenda 
Veffang: http://medlog.is/
GSM: 8521080

Jóhannes Ó Stephensen <johannes@creditinfo.is>

Samt0k'm^ sgraidenda@gmail.com" <samtok.medlagsgreidenda@gmail.com> 8' á9ÚS' 2012 16:28

Sæll Gunnar og takk fyrir fyrirspurninga.

e“ S l t S S  börri ^  V'ð ^  « « •

Eins og Þú hefur ben, sérstaklega á þá er erfl« að nálgast gögn til að greina Þen„»n höp.

Með kveðju 

Jóhannes Stephensen

From: Creditinfo 
Sent: 8. ágúst 2012 08:03 
To: JóhannesÓ Stephensen
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