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Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um tillögu til 
þingsályktunar um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur 
heimilum. Þingskjal 70 — 70. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.)

Þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir að skipaður verði þriggja manna starfshópur sem 

skila á tillögum um það hvernig útfæra megi jafnt búsetuform barna sem búa jafnt og til 

skiptis hjá báðum foreldrum sínum á tveimur heimilum. Barnaheill - Save the Children 

gera athugasemd við að einungis eigi þrír að sitja í starfshópi til ákvörðunar um svo stórt 

og mikilvægt mál. Samtökin hvetja Alþingi til að opna þessa umræðu frekar með víðtæku 

og ítarlegu samráði hagsmunasamtaka, s.s. frjáls félagasamtök sem vinna að málefnum 

barna, sem taki þátt í mótun tillagna um útfærslu á búsetuformi barna við ólíkar aðstæður, 

þ.á m. þeirra sem búa við sameiginlega forsjá.

Í ljósi þingsályktunartillögunnar leggja Barnaheill - Save the Children á Íslandi til að 

gerð verði úttekt á búsetuformum barna sem búa til skiptis hjá foreldrum sínum, óháð því 

hvort búsetan er jöfn eða ekki og hvort forsjá er sameiginleg eða ekki. Mikilvægt er að 

tryggja að börn sem dvelja eða búa hjá báðum foreldrum sínum, samkvæmt forsjár- og 

umgengnissamningum njóti allra réttinda, s.s. félagslegra og fjárhagslegra réttinda jafnt á 

báðum heimilum. Eins og staðan er í dag er þekking á búsetufyrirkomulagi barna í
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þessum aðstæðum brotakennd og því þarf að tryggja öflun áreiðanlegra gagna þar um 

áður en ráðist er í lagabreytingar og nýja framkvæmd.

Barnaheill - Save the Children á Íslandi leggja áherslu á að við gerð slíkrar úttektar verði 

Samningurinn um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013, og þar með það sem barni er 

fyrir bestu, hafður að leiðarljósi. Í því sambandi vilja samtökin benda á eftirfarandi 

greinar sáttmálans sérstaklega;

• 1. mgr. 2. gr. samningsins hefur að geyma jafnræðisreglu og bann við mismunun, 

en samkvæmt henni skal tryggja hverju barni réttindi þau sem samningurinn 

kveður á um án mismununar af nokkru tagi, þ.á m. á grundvelli félagslegrar stöðu 

þeirra, fötlunar eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða forráðamanns. Í 

2. mgr. segir að ríki skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé 

ekki mismunað vegna stöðu þeirra eða foreldra þeirra.

• Í 12. gr segir að aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir 

rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið 

réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska.

• Í 18. grein samningsins kemur fram sú meginregla að foreldrar bera sameiginlega 

ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska. Í 2. mgr. 18. gr. segir að ríki 

skuli veita foreldrum og lögráðamönnum viðeigandi aðstoð við að rækja 

uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að þjónusta sé veitt til umönnunar barna.

Sem dæmi um mismunun sem viðgengst við núverandi framkvæmd af hálfu hins 

opinbera eru börn með sérþarfir vegna fötlunar t.a.m. Þau börn fá félagslega þjónustu 

einungis á lögheimili sínu. A f þeim sökum njóta slík börn ekki sömu tækifæra til að búa 

jafnt hjá báðum foreldrum, nema foreldrar standi straum af þeim kostnaði sem hlýst af 

því að útvega barninu alla þjónustu sem það þarfnast daglega.
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Við úttekt á búsetuformum barna og ákvörðunum sem teknar verða í kjölfarið um hagi 

barna, þarf að hafa hugfast að mikilvægt er fyrir börn að eiga góð samskipti við báða 

foreldra sína og að þau geti umgengist þá báða. Í athugun á líðan og aðstæðum barna 

m.t.t. búsetu þarf að tryggja að sjónarmið barna komi fram.

Virðingarfyllst,

f.h. Barnaheilla- Save the Children á Íslandi
Erna Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla- Save the Children á Íslandi
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