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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um jafnt búsetuform barna sem búa á
tveimur heimilum, 70. mál.

Visað er til tillögu til þingsályktunar þingskjal 70 - 70. mál sem birt er á vefsíðu
Alþingis. Þar er lagt til að innanríkisráðherra skipi starfshóp sem skili tillögum um það
hvemig útfaera megi jafnt búsetuform bama sem búa jafnt og til skiptis hjá báðum
foreldrum sínum á tveimur heimilum.
Þjóðskrá íslands telur fulla ástæðu til þess að búsetuform bama verði skoðað
sérstaklega og er skipun starfshóps árangursrík leið til þess að kanna nánar hvaða
kostir eru færir til þess að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.
Þjóðskrá Islands annast almannaskráningu hér á landi skv. 1. gr. laga um þjóðskrá og
almannaskránmgu nr. 54/1962, Þjóðskráin sjálf, þ.e. almannaskráning byggir á
upplýsingum sem stofnuninni berast úr ýmsum áttum, bæði frá einstaklingum og
opinberum aðilum. Hluti þeirra upplýsinga sem berast eru færðar í þjóðskrárkerfið og
er þar einkum um að ræða svokallaðar grunnupplýsingar um einstaklinga. Núverandi
þjóðskrárkerfi er að stofni til frá árinu 1986 en mikið af þeim upplýsingum sem
nútímasamfélag þarfnast eru ekki skráðar í kerfi þjóðskrár af tæknilegum ástæðum en
eru hins vegar fyrirliggjandi í gögnum stofiiunarinnar, t.d. upplýsingar um forsjá og
vensl einstaklinga. Upplýsingar um fjölskyldustærð og/eða íjölskyldusamsetningu eru
því ekki skráðar í tölvukerfi þjóðskrár.
Hafin er vinna við endurskoðun á starfsemi þjóðskrár og þeim lögum sem gilda um
þjóðskrá og almannaskráningu og um skráningu lögheimilis. Sett hefur verið á fót
verkefnisstjóm sem vinnur að greiningu og endurskoðun á skráningu í þjóðskrá.
Verkefiiið lýtur í fyrsta lagi að endurskoðun á lögum og reglugerðum, í öðru lagi að
framkvæmd skráningar, gæðaferlum, fjármögnun og miðlun upplýsinga, í þriðja lagi
að meðhöndlun gagna, þ.e. hvaða upplýsingar ber að skrá í þjóðskrá og í fjórða lagi að
tölvukerfmu sjálfu, hugbúnaðargerð, gagnagrunnum og innleiðingu nýs kerfis og
tengsla þess við önnur kerfi.
Verði ákveðið að setja fram tillögur sem heimili bömum að hafa tvö lögheimili eða
jafna búsetu hvemig sem henni yrði háttað er vakin athygli á að ýmis vandkvæði geta
verið framkvæmd slíks fyrirkomulags. Sem stendur er tækniumhverfi þjóðskrár með
þeim hætti að það er erfiðleikum háð að bæta við skráningarsvæðum í þjóðskrá án þess
að það hafi veruleg áhrif á starfskerfi hins opinbera, einkum með tilliti til miðlunar
upplýsinganna. Það stendur þó til bóta og er það einmitt markmiðið með endurgerð
þjóðskrár. Fjölgun skráningarsvæða í þjóðskrá er skilyrði fyrir því að mögulegt sé að
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skrá börn með fleiri en eitt lögheimili. Það sama á við e f þess yrði krafist að jafnt
búsetuform eða skipt búsetuform barna yrði sýnilegt í þjóðskrá.
Þjóðskrá Islands styður það heilshugar að skipaður verði starfshópur sem fjalli um
búsetuform barna. Stofnunin vill leggja á það áherslu að heildstæ tt m at fari fram á
kostum og göllum þess að heim ila eða breyta fyrirkomulagi á skráningu lögheimilis
barna. Mál því tengd eru oftsinnis afar persónuleg og erfið og geta fengið mikið á þá
aðila sem m álið varðar. Þjóðskrá íslands er tilbúin til að leggja starfshópnum lið eftir
þörfum e f eftir því yrði leitað.

F.h. Þjóðskrár íslands
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