
Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

nefndasvid@althingi.is

... . . Reykjavík, 25. október 2018

Efni: Frum varp tíl laga um breytingu á ýmsum lögum til að heim ila skráningu 
löghe im ilis  barna hjá báðum fors járfore ldrum  -  Þingskjal 25 -  25. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags. 28. september 2018 þar sem óskað er eftir umsögn 
Tryggingastofnunar um ofangreint lagafrumvarp.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum til að annars vegar tryggja rétt 
forsjárforeldra, sem búa ekki saman, til að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barns í 
sameiningu og hins vegar að gæta réttar barns til að njóta fullrar þátttöku og íhlutunar beggja 
foreldra í daglegu lífi sínu. Með frumvarpinu verður gert heimilt að skrá lögheimili barns hjá 
báðum foreldrum og við það myndast réttur beggja foreldra til greiðslna, eins og barnabóta, 
mæðralauna og umönnunargreiðslna, sem myndu skiptast til helminga til þeirra. Þá er einnig 
kveðið á um það að ekki skuli ákvarða um meðlag þegar barn er með skráð lögheímili hjá 
báðum foreldrum.

Tryggingastofnun telur ástæðu til þess að vekja athygli á því að það skiptir oft höfuðmáli 
varðandi rétt til greiðslna vegna barna frá stofnuninni, samkvæmt lögum um almannatryggingar 
nr. 100/2007 og lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007, hver sé framfærandi þess þar sem 
hann er þá viðtakandi greiðslna. Ef ætlunin er að koma á kerfi sem heimilar börnum að hafa 
tvöfalt lögheimili hefur það áhrif á það hver telst framfærandi barns sem verða þá væntanlega 
báðir foreldrarnir.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að mæðralaun og umönnunargreiðslur samkvæmt lögum um 
félagslega aðstoð skuli skiptast til helminga til beggja foreldra. Vakin er athygli á því að sækja 
þarf um allar bætur sem Tryggingastofnun hefur umsjón með. Hvort foreldrið um sig þyrfti því 
að sækja um sinn helming. Greiðsla til annars foreldris er því óháð greiðslu til hins. Breytingin 
kallar auk þess á breytingar á tölvukerfum stofnunarinnar með þeim kostnaði sem því fylgir til 
að hægt sé að greiða báðum foreldrunum.

Tryggingastofnun vill vekja athygli á því að ekki er gert ráð fyrir breytingu á 10. gr. laga um 
félagslega aðstoð varðandi uppbót eða styrk vegna kaupa á bifreið til þeirra foreldra sem þiggja 
umönnunargreiðslur með börnum. í samræmi við ofangreint ætti uppbót/styrkur þá að skiptast 
til helminga á milli foreldranna hvort sem báðir aðilar eða einungis annað þeirra þiggja 
umönnunarbætur. Nauðsynlegt er að taka á þessu atriði svo vilji löggjafans sé skýr og 
hvortforeldrar, sem bæði þiggja umönnunargreiðslur, eigi að fá helming uppbótar/styrks til að 
kaupa sitt hvora bifreiðina eða á einungis að veita uppbót/styrk til kaupa á einni bifreið sem 
fylgdi barninu. Foreldrar hafi þá val um hvort þeirra fær -uppbótina/styrkinn eins og í 
foreldragreiðslum.
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Þá má benda á ákvæði í lögum nr. 22/2006 um foreldragreiðslur sem heimila foreldrum, hvort 
sem þau fara með forsjánna eða ekki, að velja hvort þeirra fær greiðslurnar, því ekki er heimilt 
að greiða þeim báðum í einu. Það þyrfti að skoða hvort tilfefni væri til breytinga á þeim lögum.

Tryggingastofnun vill einnig vekja athygli á því að ekki er hægt að sjá á frumvarpinu að lagt 
hafi veríð mat á það hvort að markmiðum með greiðslum bóta skv. 2. og 4. gr. laga um 
félagslega aðstoð verði mætt verði greiðslunum skipt í tvennt. Það sama gildir um aðrar 
greiðslur sem frumvarpið gerir ráð fyrir að verði skipt á milli foreldra.
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