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mál
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um um tillögu til þingsályktunar um aukinn stuðning vegna 
tæknifrjóvgana - 238. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 26. febrúar 2015, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri á að gefa velferðarnefnd Alþingis umsögn um tillögu til þingsályktunar um aukinn stuðning vegna 
tæknifrjóvgana, 238. mál Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um tillöguna.

Barnaverndarstofa telur í upphafi rétt að taka fram að stofan gerir í sjálfu sér ekki athugasemdir við að reglur um 
greiðsluþátttöku ríkisins vegna tæknifrjóvgunarmeðferða verði endurskoðaðar. Hins vegar telur stofan ástæðu til 
þess að vekja athygli á því að e.t.v. kunni að vera tímabært að taka regluverk varðandi tæknifrjóvganir til 
heildstæðari endurskoðunar en tillagan gerir ráð fyrir.

Í þessu sambandi telur Barnaverndarstofa ástæðu til þess að vekja athygli velferðarnefndar Alþingis á að tvenns 
konar lög gilda varðandi aðstoð hins opinbera til þeirra sem ekki geta eignast börn með hefðbundnum hætti, þ.e. 
lög um ættleiðingar annars vegar og lög um tæknifrjóvgun hins vegar. Að auki hefur framkvæmdavaldið um 
nokkurt skeið unnið að gerð lagafrumvarps um staðgöngumæðrun, sem hefur verkið kynnt 
opinberlega. Barnaverndarstofa telur ástæðu til þess að benda á að ólík skilyrði gilda varðandi leyfi skv. hverri 
löggjöf og ólíkar málsmeðferðarreglur. Velta má fyrir sér hvort ekki sé heppilegt að skoða þessi mál í stærra 
samhengi í þeim tilgangi fari fram heildarendurskoðun á þessu sviði með það fyrir augum að samræmi reglur og 
skilyrði sem gilda þegar hið opinbera aðstoðar einstaklinga eða pör við að eignast börn. Horfir 
Barnaverndarstofa í þessu sambandi á að hægt væri að fela sama opinbera aðilanum að meta umsóknir eftir 
sambærilegum málsmeðferðarreglum þar sem sambærileg skilyrði væru fyrir því að veita leyfi til þeirra sem 
þurfa að ganga í gegnum sérstakt ferli til þess að eignast börn. Telur Barnaverndarstofa óheppilegt að ólíkar 
kröfur séu gerðar til einstaklinga eftir því hvaða leið þeir velja í þessum efnum og bendir á að vafi kunni að leika 
að málefnalegt sé að gerð séu ólík skilyrði til leyfisveitinga á í umræddum lögum.

Barnaverndarstofa veitir velferðarnefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar sem þörf er á 
verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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