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Reykjavík, 16. nóvember 2018.

Efni: Umsögn um 25. mál á 149. löggjafarþingi, tvöfalt lögheimili.

Félagsráðgjafafélagi Íslands hefur borist frumvarp um tvöfalt lögheimili barns til 
umsagnar. Félagsráðgjafafélag Íslands telur það mikilvæg réttindi barna að fá að 
njóta samskipta og tengsla við báða foreldra sína. Barn á rétt samkvæmt 7. grein 
Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna sem búið er að lögfesta hér á landi, 
að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra og er því mikilvægt að þess sé 
gætt að barn sé í sem mestum samvistum við báða foreldra að því gefnu að það sé 
barninu fyrir bestu.

Sameiginleg forsjá hefur verið meginstefið í íslenskum rétti og algengt er að börn hafi 
jafna búsetu hjá báðum foreldrum. Hingað til hefur í lögum miðast við að lögheimili 
barnsins sé það heimili sem hafi lokaorð með helstu ákvarðanir s.s. búsetu, skóla og 
tómstundir. Einnig fara þær opinberu greiðslur sem geta fylgt barni til þess foreldris 
sem barnið á lögheimili hjá og myndast þannig aðstöðumunur á milli foreldra og 
heimila. Kemur þetta einna skýrast fram í málefnum fatlaðra barna þar sem þessi 
aðstöðumunur getur hamlað umgengni þeirra við annað foreldrið vegna þess að ekki 
eru tækifæri til að hafa nauðsynleg hjálpartæki til staðar á hinu heimili barnsins.

Helstu athugasemdir Félagsráðgjafafélags Íslands við frumvarpið eru:

Ekki er skýrt í frumvarpi þessu hvernig þjónusta sveitarfélaga er skilgreind vegna 
barna sem eru með tvö lögheimili í sitthvoru sveitarfélaginu og hvar ábyrgðin liggi. 
Einnig er það svo að þó að foreldrar deili forsjá þá eru þau ekki alltaf sammála um 
hvað sé barni fyrir bestu. Skýra þarf hvaða ferli fer í gang rísi ágreiningur upp á milli 
lögheimilisforeldra; mun sýslumaður geta úrskurðað um að tvöfalt lögheimili falli 
niður eða mun það þurfa fara fyrir dóm. Einnig þarf að skoða ferlið, komi til 
barnaverndarafskipta þar sem barn á lögheimili í tveimur sveitarfélögum, með tilliti 
til þess hvaða barnaverndarnefnd á að hafa málið til vinnslu. Mun koma til 
lögheimilisdeilumál til viðbótar við forsjárdeilumál og verða hugsanlega til málaferli 
milli sveitarfélaga/stofnana um hver beri ábyrgð á þjónustu við börn með tvö 
lögheimili. Skoða þarf vandlega hvort tvöfalt lögheimili geti hugsanlega orðið til þess 
að auka flækjustig. Það er fagnaðarefni að jafna aðstöðumun forsjárforeldra og rétt 
barnsins til að njóta samskipta og tengsla við báða foreldra sína. Hvort að tvöfalt 
lögheimili veiti barni það, er óljóst þar sem miklar breytingar þurfa að eiga sér stað 
varðandi löggjöf þeirra aðila sem að málinu koma og þarf að útfæra betur.
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Félagsráðgjafafélags Íslands telur frumvarp þetta í núverandi mynd ekki ná 
markmiðinu, því það býr til enn frekari kerfisvanda og of mörgum spurningum er 
ósvarað.

FÍ leggur áherslu á að aðrar leiðir séu skoðaðar samhliða með það að markmiði að 
jafna aðstöðu foreldra en ávallt verður barnið að vera í fyrirrúmi og velferð þess. 
Félagsráðgjafafélag Íslands er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir.

Virðingarfyllst,
María Rúnarsdóttir, formaður FÍ 
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