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Efni: Umsögn um 70. mál, þált. um jafnt búsetuform bama sem búa á tveimur heimilum 
(tvöfalt lögheimili).

Með tölvubréfi 7. nóvember 2013 óskaði velferðamefnd eftir umsögn Jafnréttisstofu um þált. 
um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili), 70. mál, þskj. 
70, lþ. 143.

Jafnréttisstofa styður þingsályktunartillöguna og vonar að hún nái fram að ganga. Um rök 
fyrir tillögunni vísar Jafnréttisstofa til greinargerðarinnar sem henni fylgir, enda er tillagan í 
samræmi við umsögn Jafnréttisstfou frá 7. mars 2012 um frv. til breytingar á bamalögum og 
umsögn Jafnréttisstofu um sömu tillögu sem flutt var á 141. lþ. (152. mál).

Jafnréttisstofa telur ástæðu vera til þess að skoða vel hvort og hvemig hægt er að breyta 
núverandi kerfi um að bam geti aðeins haft eitt lögheimili eða skráða búsetu á einu heimili. 
Ymis réttindi eru bundin við búsetuskráningu bama þegar foreldrar búa ekki saman, s.s. 
bamabætur og meðlagsgreiðslur. Fleiri og fleiri foreldrar sem slíta samvistum ákveða að böm 
þeirra skuli eftir það eiga tvö heimili. Það getur orkað tvímælis að ekki sé hægt að skrá 
opinberlega raunverulegt búsetuform ekki síst þegar réttindi, eins og þegar hefur verið nefnt, 
eru við það bundin. Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi hefur þa foreldri sem bam hefur 
lögheimili hjá réttarstöðu einstæðs foreldris varðandi innheimtu og móttöku meðlags. Þetta 
getur leitt til ákveðinnar ósanngirni, t.d. ef bam í raun býr jafnt hjá báðum foreldrum og hefur 
sambærilega aðstöðu á báðum heimilum sínum. Kanna mætti hvort t.d. ætti að taka upp kerfi 
Norðmanna um jafna búsetu (n. delt bosted). Jafnframt þyrfti að skoða hvort önnur ákvæði 
eru í lögum sem taka mið af lögheimili bama og breyta þeim þannig að þau taki frekar mið af 
raunverulegri búsetu barna og stöðu fjölskyldna þeirra.

Sé frekari upplýsinga eða skýringa óskað þá veitir undirrituð þær fúslega.
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