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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um jafnt búsetuform barna, 70.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 7. nóvember sl., þar sem 
óskað er umsagnar um þingsályktunarti Ilögu um jafnt búsetuform barna sem 
búa á tveimur heimilum. Tillagan er svohljóðandi:

„Alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra aö skipa þriggja manna 
starfshóp sem skili tillögum um þaö hvernig útfæra megi jafnt 
búsetuform barna sem búa jafnt og til skiptis hjá báðum foreldrum 
sínum á tveimur heimilum. Markmiö starfshópsins verði að útfæra 
leiðir til að eyða þeim mikla aðstöðumun sem er á milli heimila þegar 
foreldrar sem búa ekki saman ákveða að ala upp börn sín saman á 
tveimur heimilum. íþ v í  skyni taki hópurinn m.a. afstöðu til þess hvort 
taka skuli upp kerfi sem heimilar börnum  að hafa tvöfalt lögheimili eða 
hvort annað fyrirkomulag jafnrar búsetu henti betur. Starfshópurinn 
skili niðurstöðum fyrir árslok 2014 og leggi ráðherra fram frumvarp 
byggt á niðurstöðum starfshópsins eigi síðar en á haustþingi 2015."

Almennt um málefnið

Málefni barna, sem dvelja á tveimur heimilum foreldra sinna sem fara með 
sameiginlega forsjá þeirra, hafa komið til umfjöllunar hjá sambandinu sl. 
misseri.

Eitt þeirra álitaefna sem rædd hafa verið er hvernig bregðast skuli við óskum 
foreldra um að barn sé skráð í tvo leikskóla á sama tíma. Skólamálanefnd 
sambandsins tók málið til umfjöllunar og í tengslum við það áttu fulltrúar 
sambandsins fundi með umboðsmanni barna og fleiri sérfræðingum um 
málefni barna m.a. Sigrúnu Júlíusdóttur, prófessor f félagsráðgjöf og Hrefnu 
Friðriksdóttur, Iektor í lögfræði við Háskóla íslands. Helstu atriði sem komið 
hafa fram um þetta málefni eru þessi:

• Jöfn búseta til skiptis hjá foreldrum getur þjónað hagsmunum barnsins 
svo framarlega sem foreldrar hafi náið samstarf og samstöðu um að ekki 
verði frekari röskun á högum barns, t.d. hvað skólagöngu varðar.

• Þá hefur komið fram að þörf er fyrir frekari fræðslu til foreldra og tóku 
sérfræðingar þar undir með umboðsmanni barna frá
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skólamálanefndarfundi 11. sept. 2012. Það þarf að ríkja sameiginlegur 
skilningur á því að um er að ræða rétt barnsins til umgengni og samvista 
við hvort foreldri um sig og taka þarf ríkt tillit til m.a. búsetu eða 
nálægðar heimila, skólagöngu, tómstunda og annarra frístunda, sérþarfa 
og vilja barns þegar ákvarðanir eru teknar um framtíðarfyrirkomulag á 
högum barns. Foreldrar þurfi almennt að leita allra leiða til að laga sig að 
þeim þörfum. Full samstaða er um það á Norðurlöndum að þarfir barns 
verði að vega þyngra en sjónarmið um jafnrétti foreldra og sá er einnig 
andi íslensku barnalaganna. I þessari umræðu ailri þurfa hagsmunir 
barnsins því að liggja til grundvallar. Frekar á að ætlast til þess að 
foreldrar lagi sig að aðstæðum barnsins en að barnið aðlagi sig að 
aðstæðum foreldranna.

Samband íslenskra sveitarfélaga gaf þann 31. maí 2013 út Ieiðbeinandi álit til 
sveitarfélaga þar sem fjallað er um sjónarmið með og á móti því að 
sveitarfélög heimili að barn gangi í tvo leikskóla á sama tíma. í því áliti er 
m.a. litið til þess sem fram kom á fundum með fyrrnefndum sérfræðingum. Þá 
aflaði sambandið upplýsinga frá Danmörku og Svíþjóð um fyrirkomulag 
þessara mála. Meginreglan er alveg skýr f þessum löndum og er ekki um að 
ræða rétt til þess að skrá barn í tvo leikskóla við þessar aðstæður þótt einhver 
dæmi séu um það f Svíþjóð að sveitarfélög bregðist jákvætt við óskum 
foreldra um að barn gangi í tvo leikskóla samtímis. Álitið er meðfylgjandi 
umsögn þessari.

Sambandið hefur einnig fengið fyrirspurnir sem lúta að samskiptum foreldra 
sem fara með sameiginlega forsjá við sveitarfélög, þ.e. þegar barn á ekki 
lögheimili hjá foreldrinu. Spurningar hafa vaknað um möguleika viðkomandi 
foreldris til að skrá barn sitt t.d. í tómstundir og greiðslu æfingagjalda (með 
möguleika á því að sækja um styrk frá sveitarfélaginu á móti). Ennfremur 
hefur verið óskað upplýsinga um hvernig standa beri að skráningu barns í 
leikskóla og lengda viðveru að loknum skólatíma. Almennt er það svu að 
sveitarfélög bjóða ekki upp á að það foreldri, sem barnið hefur ekki 
lögheimili hjá, geti sinnt skráningum (í gegnum íbúagátt) og verið greiðandi 
reikninga, jafnvel þótt um það kunni að vera samkomulag milli foreldra. 
Sambandið hefur svarað fyrirspurnum sem lúta að þessu þannig að 
réttarstaðan sé sú, að óbreyttum lögum, að sveitarfélögum sé hvorki rétt né 
skylt að breyta þeirri framkvæmd að réttarsamband sveitarfélags vegna 
máiefna barns sé við það foreiari sem það á iögheimili 'njá.

Ábendingar við þingsályktunartillöguna

Sambandið telur jákvætt að skipaður verði starfshópur til að greina þann 
aðstöðumun sem er milli foreldra sem eru með sameiginlega forsjá barna og 
gerðar verði tillögur um hvernig bæta megi úr. Eðlilegur þáttur í slíkri vinnu er 
að greina hvort löggjöfin og þjónusta rfkis og sveitarfélaga hafi fylgt þeirri 
þjóðfélagsþróun sem leiðir af heimild foreldra til að ákveða að forsjá barna 
verði sameiginleg eftir skilnað eða sambúðarslit. Að áliti sambandsins ætti 
vinna starfshóps þó ekki að einskorðast við lagarammann heldur þarf einnig 
m.a. að horfa til þess hvernig auka má fræðslu til foreldra sem fara með
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sameiginlega forsjá. Gott samkomulag milli foreldra er grundvöllur þess að 
slíkt fyrirkomulag á forsjá barna skili árangri.

Sambandið telur ástæðu til að minna á að í núgildandi barnalögum var tekin 
sú ákvörðun að lögfesta ekki ákvæði um jafna búsetu eða tvöfalda 
lögheimilisskráningu, enda var ekki talin þörf á þvf til að mæta aðstöðumun 
foreldra. í athugasemdum með frumvarpi til laganna kom m.a. eftirfarandi 
fram: „Gengið er út frá þvf að öryggi og stöðugleiki séu lykilhugtök fyrir 
þroskavænleg uppeldisskilyrði barns. I þeim tilvikum þar sem best tekst til og 
foreldrar geta unnið saman að því að tryggja hagsmuni barns þá geta þeir f 
raun hagað samskiptum sínum á sama veg og ef gert væri ráð fyrir
samningum um tvöfalda búsetu í lögunum."

Sambandið bendir á að gera verður skýran greinarmun á hugmyndum um 
hvort barn geti átt tvö lögheimili annars vegar og að barn geti haft fasta
búsetu á tveimur stöðum hins vegar. Slíkum hugtökum geta fylgt réttaráhrif
sem eru mjög ólík þvf sem leiðir eingöngu af þvf að ákveða jafna umgengni 
foreldra við barn sitt. Því verður að gæta ýtrustu varfærni við útfærslu 
hugsanlegra lagabreytinga og er það álit sambandsins að ekki sé endilega 
skynsamlegt að ganga út frá því við umræðu um þingsályktunartillöguna að 
hún þurfi að leiða til róttækra breytinga á lögheimilislögum. Sambandið hefur 
áður bent á að engin rök virðast mæla sérstaklega með tvöfaidri
lögheimilisskráningu en hætta er á að slík skráning flæki mjög stöðu barnsins 
og ábyrgð foreldra annars vegar og sveitarfélaga hins vegar. í umræðu í 
velferðarnefnd um frumvarp til barnalaga var hins vegar m.a. rædd sú 
hugmynd að jöfn búseta barns hjá báðum foreldrum ætti að vera háð því 
skilyrði að foreldrar búi í sama sveitarfélagi. Rök gegn slíkum hugmyndum 
eru þó m.a. þau að víða er mjög stutt á milli sveitarfélaga. Foreldrar geta því 
ekið börnum sfnum f leik- og/eða grunnskóla í öðru sveitarfélagi ef svo 
stendur á.

Sambandið leggur áherslu á að sjónum verði ekki eingöngu beint að tvöfaldri 
lögheimilisskráningu heldur verði kannað rækilega hvaða möguleikar eru 
aðrir varðandi opinbera skráningu. Þá virðist ástæða til að horfa sérstaklega til 
fjárhagslegra þátta með það að markmiði að jafna aðstöðumun foreldra, á 
borð við það hvernig greiðslur frá hinu opinbera skiptast milli foreldra o.þ.h. 
Að áliti sambandsins er brýnt að skoða að hvaða marki hið opinbera þarf að 
laga sig að breyttum þjóðfélagsaðstæðum og styður sambandið því tillögu um 
skipan starfshóps til að kanna mögulegar breytingar, kosti þeirra og galla.

í Ijósi þess að málið varðar sveitarfélögin með skýrum hætti óskar sambandið 
eftir þvf að eiga fulltrúa f starfshópnum. í fyrirliggjandi tillögu til 
þingsályktunar er gert ráð fyrir að skipaður verði þriggja manna starfshópur en 
til þess að öll helstu sjónarmið komi fram f vinnu starfshópsins væri rétt að 
huga vel að því að hugsanlega þarf hópurinn að vera stærri.

Mikilvægt er að umboð hópsins verði vel skilgreint. Ljóst er að málið er 
umfangsmikið og hefur marga snertifleti og því brýnt að þær tillögur sem 
hópurinn kann að setja fram hafi verið skoðaðar út frá þeim öllum.
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Beðist er velvirðingar á því að vegna annríkis tókst ekki að aígreiða umsögn 
um málið innan veitts frests.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

<̂ '‘̂ V ‘" ‘fcuðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs

Fylgiskjal:
Leiðbeinandi álit Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 31. maí 2013
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S A M B A N D  I S L E N S K R A  S V E I T A R F É L A G A

Leibbeinandi álit vegna tvöfaldrar leikskólavistar 31. maí 2013

120602 7SA Sl 
Málalykill: 346

Tilefni þessa álits er að færst hefur í vöxt á síðustu misserum að sveitarfélög fái 
beiðnir frá foreldrum, sem ekki eru samvistum og búa ekki í sama sveitarfélagi en 
fara með sameiginlega forsjá yfir börnum sínum, fái leikskólavist í tveimur 
leikskólum samtímis.

Talsverð umræða spannst meðal félagsmanna f Crunni um þetta málefni árið 2012 
og með hvaða hætti sveitarfélög hafi brugðist víð þeim og var Ijóst af þeirri 
umræðu að sveitarfélög töldu sig þurfa á leiðbeiningu að halda f þessum efnum. 
Formleg beiðni barst frá Reykjavíkurborg f júnf 2012 um að skólamálanefnd 
sambandsins tæki málið til umfjöllunar.

Skólamálanefnd Sambands fslenskra sveitarfólaga fjallaði um málið 14. ágúst 
2012, 6. september 2012 og 13. nóvember 2012. Umboðsmaður barna kom á 
fund nefndarinnar 6. september og milli funda 6, sept. og 13. nóv. var fundað með 
Sigrúnu Júlíusdóttur, prófessors f félagsráðgjöf við Hf og Hrefnu Friðriksdóttur, 
lektor við lagadeild Hl.

Nátengd þessari umfjöllun er þingsályktunartillaga Guðmundar Steingrímssonar 
o.fl. um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum,1 lögð var fram á 
141. löggjafarþingl. Sambandið sendi inn umsögn11 um tillöguna 19. nóvember 
2012. Tillagan var ekki afgreidd á vorþingi en nefndarálit allsherjar- og 
menntamálanefndar er hægt að sjá á vef Alþingis.3

í Ijósi þcss að vænta má fjölgunar slíkra beiðna til sveitarfélaga f framtíðinni, þar 
sem sameiginleg forsjá foreldra sem ekki búa saman færist sífellt í vöxt, telur 
Samband fslenskra sveitarfélaga ástæðu til þess að gefa út leiðbeinandi álit sem 
gagnast geti sveitarfélögum við afgreiðslu slfkra beiðna.

Víð undirbúning málsins var leitað upplýsinga um viðhorf löggjafans til tvöfaldrar
búsetu á hlnum Norðurlöndunum. Hinnig funduðu fulltrúar sambandsins mcð 
sérfræðingum í málefnum barna við Háskóla íslands,

Leiðbeinandi sjónarmið

Helstu atriði sem komið hafa fram f tengslum við umfjöllun skólamálanefndar og 
sérfræðinga sambandsins um málið eru eftirfarandi:

• Jöfn búseta til skiptis hjá foreldrum getur þjónað hagsmunum barnsins svo 
framarlega sem foreldrar hafi náið samstarf og samstöðu um að ekki verði 
veruleg röskun á högum barns, t.d. hvað skólagöngu varðar.
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• Þörf er fyrir markvissa fræftslu til foreldra við ákvörðun um sameiginlega 
forsjá yfir barni. Ríkja þarf sameiginlegur skllningur á því aíi um er að ræða 
rétt barnsins til umycngni og samvista við hvort foreldrl um sig og taka þarf 
ríkt tillit til m.a. búsetu eða nálægðar heimila, skólagöngu, tómstunda og 
annarra frístunda, sérþarfa og vilja barns þegar ákvarðanir eru teknar um 
framtíðarfyrirkomulag á högum barns.

• Almennt er eðlilegt að ganga út frá því að þarfir barns verði að vega þyngra 
en sjónarmið um jafnrétti foreldra og sá er einnig andi íslensku 
barnalaganna. Rétt er því að miða við að hagsmunir barnsins liggi ávallt til 
grundvallar ákvörðunum. Frekar á að ætlast til þess að foreldrar lagi sig að 
aðstæðum barnsins, til að tryggja því samfellu í daglegu Iffi, öryggi og 
festu, en að barnið aðlagi sig að aðstæðum foreldranna.

• Sterk vináttutengsl fara almennt að myndast milli barna á aldrinum þriggja 
til íjögurra ára. l’ví skiptir miklu máli að börn geti þroskað þá hæfileika í 
öruggu leikskólaumhverfi og með sama félagahópi. Auk þess eru daglegar 
venjur og stöðugleiki mikilvæg í lífi ungra barna. I»að veldur auknu álagi 
fyrir barn að rjúfa skólagönguvenjur þess ofan á það álag sern fylgt getur 
því að dvelja til skiptis á tveimur heimilum. Um þetta segir í greinargerð 
með frv. til barnalaga:

„Börn á forskólaaldri hafa eðlilega nokkuð ólfkar þarfir og getu fsambandi 
við umgengni. Börn á a/drinum 1-3 ára eru f  djúpum tengingarfasa við 
sfna a/lra nánustu og umgengni verður að styðja við en ekki trufla þroska 
þeirra. Ef barn á þessum aldri þarf stöðugt að nota orku og athygli t il að 
aðlaga sig breyttu umhverfi, fólki, reglum og umönnun getur það ckki 
hvflst og notaö krafta sfna t il að þroska fólagslega, tilfinningalega og 
vitsmunalega hæfni. Hrcytingar valda álagi sem getur komið fram f  
streituviðbrögðum hjá barni. fíarn getur sýnt merki um tengslavanda eða 
aðlögunarvanda, t.d. átt f  vanda með svefn, verið haldið aðskilnaðarkvfða 
og sýnt merki um ótta eða óöryggi."

• Mikilvægt er þó einnig að hafa í huga að aldur barns getur haft áhrif á 
ákvörðun og einnig er eðlilegt að líta til þess hvort aðslæður í máli gefi til 
kynna að hagsmunum barns sé best borgið með því að fallast á ósk um 
tvöfalda leikskólavist.

• f öðrum norrænum ríkjum er hvergi gert ráð fyrir því að barn geti átt 
löghelmili á tveimur stöðum. Meginreglan er alveg skýr varðandi 
lcikskóladvöl en ekki er um að ræða rétt foreldra til þess að skrá barn f tvo 
leikskóla við þessar aðstæður þótt einhver dæmi séu um það í Svíþjóð að 
sveitarfélög bregðist jákvætt við beiðni foreldra f sérstökum tilvikum.

• Sambandið telur mikilvægt að minna á að ákvarðanir um afgreiðslu erinda 
af þessum toga geta verið fordæmisgefandi og cr því mikilvægt að 
sveitarfélög móti sér stefnu um afgreiðslu slíkra beiðna eða setji um þær 
reglur.
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• Möguleikar sveitarfélaga til aft fallasl á beiðnir um tvöfalda leikskólavist
eru eðlilega misjafnir. Helst kemiir til álita að fallast á slfkar beiðnir þegar
næg leikskólarými eru til staðar og mönnun leikskóla er meft þeim hætti aft 
ckki hljótist af verulegur viðbólarkostnaður.

• í viðmiðunarreglum sambandsins um leikskólavist utan lögheimilis-
sveitarfélags er ekki gert ráð fyrir því að greltt sé sérstaklega fyrir
leikskólavist vegna tvöfaldrar búsetu barns. tftir atvikum gætu sveitarfélög 
þó samið sín á milli um greiðslur fyrir hvert tilvik fyrir sig.

Frekari upplýsingar

Clr umsögnum um þingsályktunartillögu um jafnt búsetuform barna

I laustið 2012 var lögð fram þingsályktunartillaga sem felur í sér stofnun starfshóps 
er fjalli um hvernig útfæra megi jafnt búsetuform barna sem búa jafnt og tll skiptis 
hjá báðum foreldrum sfnum á tveimur heimilum (sjá fótnótur á bls.1). Skal 
hópurinn m.a. að taka afstöðu til þess hvort taka skuli upp kerfi sem heimilar 
börnum að hafa tvöfalt lögheimili eða hvort annað fyrirkomulag jafnrar búsetu 
henti betur. Sambandið skilaði umsögn um tillöguna og sérfræðingar þess funduðu 
með velferðarnefnd í kjölfarið. Velferðarnefnd afgreiddi tillöguna frá sér 8. mars 
2013 og lagði til að hún yrfti afgreidd óbreytt frá Alþingi. Ekki náðist að afgreiða 
tillöguna fyrir þinglok.

f umsögn sambandsins kemur m.a. fram að f nýsamþykktum barnalögum var tekin 
5Ú ákvörðun að lögfesta ekki ákvæði um jafna búsetu eða tvöfalda 
lögheimilisskráningu, enda var ekki talin þörf á þvf til að mæta aðstöðumun 
foreldra,

Mikilvægt er að vanda alla hugtakanotkun f umfjöllun um málið og skilgreina þau 
með afdráttarlausum hætti, svo sem hugtökin:

• jöfn búseta
• tvöfalt lögheimili
• jöfn umgengni
• sameiginleg forsjá

Gera verður skýran greinarmun á hugmyndum um hvort barn geti átt tvö 
lögheimili annars vegar og að barn geti haft fasta búsetu á tveimur stöðum hins 
vegar. Slíkum hugtökum geta fylgt réttaráhrif sem eru mjög ólík þvf scm leiftir 
eingöngu af þvf að ákveða jafna umgengni foreldra við barn sitt. Jafnt búsetuform 
barna snýst að mati umboftsmanns barna fyrst og fremst um jafna stöftu forcldra en 
ekki hagsmuni og réttindi barnsins (umsögn UB um þált.152).

Skoða þarf með markvissum hætti hvernig hið opinbera þarf að laga sig að 
breyttum þjóðfélagsaðstæðum, án þess endilega að leggja til breytingar á 
barnalögum eða lögum um lögheimlll. Ekki er ástæða, að mati sambandsins, til 
þess að horfa til hugmynda um tvöfalda lögheimilisskráningu heldur beri að Ifta 
frekar til fjárhagslegra þátta á borft við það hvernig greiðslur frá hinu opinbera 
skiptast milli foreldra (t.d. frá TR, SÍ og LÍN). Þá þurfa leik- og grunnskólar, og
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aðrar stofnanir/aðilar sem fara með málefní barna, að laga starfshætti sína að 
breyttu samfélagi varðandi ta.m, upplýsingagjöf og önnur samskipti við foreldra 
með sameiginlegt forræði.
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