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Efni: Umsðgn um þingsályktunartillögu um skráningu umgengnisforeldra 71. 
mál.

Vísað er til tillögu til þingsályktunar þingskjal 71 -  71. mál, sem birt er á vefsíðu 
Alþingis. Þar er lagt til að ríkisstjóminni verði falið að sjá til þess að haldin verði skrá 
og sögulegt yfirlit yfir umgengnisforeldra, fjölda þeirra, kyn, hjúskaparstöðu og fíölda 
bama þeirra.

Þjóðskrá íslands annast almannaskráningu hér á landi skv. 1. gr. laga um þjóðskrá og 
almannaskrámngu nr. 54/1962. Þjóðskráin sjálf, þ.e. altnannaskráning byggir á 
upplýsingum sem stofnuninni berast úr ýmsum áttum, bæði frá einstaklingum og 
opinberum 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 
hins vegar fyrirliggjandi í gögnum stofnunarinnar. Þjóðskráin er takmörkuð með þeim 
hætti að vensl einstaklinga eru ekki færð í þjóðskrá en Þjóðskrá íslands ber skv. 
bamalögum nr. 76/2003 að halda upplýsingar um forsjá og lögheimili bama en ekki er 
fyrir að fara lagaskyldu til að safha eða halda utan um upplýsingar um 
umgengnisákvarðanir. Sem dæmi um upplýsingar sem ekki eru færðar x tölvukerfi 
þjóðskrár eru forsjárákvarðanir og upplýsingar um foreldra bama.

Núverandi þjóðskrárkerfi er að stofni til frá árinu 1986 og mikið af þeim upplýsingum 
sem nútímasamfélag krefst eru ekki skráðar í kerfi þjóðskrár. Það þýðir að 
upplýsingar um fjölskyldustærð eða íjölskyldusamsetningu em ekki skráðar í 
tölvukerfi þjóðskrár.

Hafin er vinna við endurskoðun á starfsemi þjóðskrár og þeim lögum sem gilda um 
þjóðskrá og almannaskráningu og skráningu lögheimilis. Sett hefur verið á fót 
verkefhisstjóm sem vinnur að greiningu og endurskoðun á skráningu í þjóðskrá. 
Verkefhið lytur í fyrsta lagi að endurskoðun á lögum og reglugerðum, í öðm lagi að 
framkvæmd skráningar, gæðaferlum, fjármögnun og miðlun upplýsinga, í þriðja Iagi 
að meðhöndlun gagna, þ.e. hvaða upplýsingar ber að skrá í þjóðskrá og í fjórða lagi að 
tölvukerfinu sjálfu, hugbúnaðargerð, gagnagrunnum og innleiðingu nýs kerfis og 
tengsla þess við önnur kerfi.
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Til þess að ljúka umræddu verkefni með þeim hætti að ávallt sé haldið utan um 
upplýsingar um vensl þarf að fara í mikla rannsóknarvinnu á ólíkum pappírsgögnum 
og innslátt á upplýsingum í framhaldinu. Eðli slíks verkefnis er að það þarf að vinnast 
af fólki með þekkingu á gögnunum og starfseminni. Eftir því sem verkefninu vindur 
fram munu verða teknar ákvarðanir um hvaða atriði skuli skrá í þjóðskrá. Ljóst er að 
forsjárupplýsingar og upplýsingar um vensl einstaklinga, m.a. upplýsingar um 
kynforeldra, munu verða færðar í þjóðskrárkerfið enda lagaskylda til þess. Við þróun 
hugbúnaðarins verður gengið út frá því að unnt verði að bregðast við nýjum eða 
breyttum kröfum til skráningar og skráarhalds.

Þjóðskrá íslands telur að skrá um umgengnisforeldra þar sem fram koma upplýsingar 
um kyn, hjúskaparstöðu og íjölda bama þeirra geti nýst samfélaginu á margvíslegan 
hátt, einkum varðandi söfnun og útgáfu hagrænna upplýsinga. Rétt er þó að benda á að 
nauðsynlegt er að kanna gagnsemi og not slíkrar skrár í víðu samhengi, einkum með 
tilliti til þess hvernig skráin muni nýtast og hvort nálgast megi umræddar upplýsingar 
með öðrum hætti en með beinni skráningu í miðlægt kerfi.

I athugasemdum við umrædda þingsályktunartillögu segir að vert sé að kanna hvort 
aðkoma Þjóðskrár Islands sé nauðsynleg og fyrirkomulagið verði þannig að Þjóðskrá 
Islands skrái upplýsingarnar og miðli þeim til þeirra eða þess aðila sem ynni úr þeim. 
Slíkt fyrirkomulag kann að vera heppilegt. Ákveðin hagræðing felst í því að láta 
skráningu fara fram á einum stað og úrvinnslu upplýsinga á öðrum. Það fyrirkomulag 
er t.d. víða við lýði í dag og gegnir Þjóðskrá íslands hlutverki skráningaraðila í 
mörgum tilvikum og miðlar svo upplýsingum til Hagstofu íslands sem vinnur ýmsar 
hagrænar upplýsingar úr þeim.

Skoða þarf sérstaklega hvernig tryggt verði að upplýsingar um umgengisforeldra berist 
til skráarhaldara. Við skráningu forsjárupplýsinga er fyrirkomulagið þannig að 
sýslumenn eða dómarar senda Þjóðskrá Islands upplýsingar um forsjá og lögheimili. 
Ef skrá um umgengisforeldra verður sett á fót liggur því beinast við að fela 
sýslumönnum að senda Þjóðskrá íslands þær upplýsingar með sama hætti. Einnig 
mætti hugsa sér einhvers konar forskráningu í miðlægan gagnagrunn. Þá þarf að huga 
að því hvemig haldið er utan um breytingar á skrá sem þessari, þ.e. hvernig breytingar 
berast til skráarhaldara og hvernig þeim verður miðlað. Ennfremur þarf að taka afstöðu 
til þess hvort haft sé eftirlit með skráningunni og þá hver hafi það eftirlitshlutverk.

Lýsir Þjóðskrá Islands sig fúsa til samstarfs um frekari þróun mála á þessu sviði.

F.h. Þjóðskrár íslands

2


