
Umsögn um frumvarp til laga
um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (skipt búseta barns).

Almennt um frumvarpið:

Það er fagnaðarefni að loks sé verið að stíga skref til þess að jafna stöðu foreldra betur en verið 
hefur en um leið mikil vonbrigði að skrefið sé ekki stigið til fulls, sérstaklega hvað varðar 
meðlagsgreiðslur.

Það er fagnaðarefni að unnt sé að semja um skipta búsetu og að staða foreldra sé þannig jöfnuð, 
þannig að ekki sé munur á rétti foreldra til ákvarðanatöku og að báðir foreldrar geti átt rétt á 
barnabótum. Undirrituð telur hins vegar að skipt búseta samkvæmt frumvarpinu muni ekki 
jafna stöðu foreldra í raun, þar sem lögheimilisforeldrið mun áfram hafa yfirhöndina. Því það 
getur ávallt leitað til sýslumanns og óskað þess að fella samkomulagið niður og fengið þannig 
þá stöðu sem lögheimilisforeldri hefur nú, þ.e. réttinn til að taka eitt ákvarðanir varðandi barn, 
einkarétt á barnabótum og rétt á meðlagsgreiðslum og það er ekkert sem hitt foreldrið getur 
gert til þess að koma í veg fyrir það. Staða foreldra er því alls ekki jöfn en nánari grein verður 
gerð fyrir athugasemdum hvað þetta varðar í umsögn um 6. gr. frumvarpsins.

Hvað varðar meðlagsgreiðslur þá eru það vonbrigði eins og fram kemur hér að framan að ekki 
séu gerðar aðrar breytingar hvað varðar meðlag og meðlagsskyldu en þær að foreldrar geti 
samið um meðlagsgreiðslur sín á milli. Það eru vonbrigði ekkert tillit sé tekið til umgengni eða 
kostnaðar við framfærslu barns við ákvörðun um meðlag. Það er ljóst að foreldri sem er með 
barn sitt í umgengni aðra hverja viku og greiðir jafnframt meðlag með barninu leggur almennt 
meira til framfærslu barnsins en nemur helmingi af kostnaði við framfærslu barns, nema barn 
sé sérlega dýrt í rekstri. Það væri því mun eðlilegra þegar umgengni er ríkuleg að það sé metið 
hverju sinni hver kostnaður við framfærslu barns er og hvernig sé rétt að skipta honum á milli 
foreldra í samræmi við það hversu mikið foreldrar leggja til framfærslu barnsins, þar sem báðir 
foreldrar bera framfærsluskyldu gagnvart barninu og því ekki eðlilegt að umgengnisforeldri 
leggi til meira en helming framfærslunnar eða leggi svo mikið til framfærslu barnsins að það 
sé jafnvel farið að framfleyta lögheimilisforeldrinu. Staða foreldra er því alls ekki jöfn, en 
nánari grein verður gerð fyrir athugasemdum hvað þetta varðar í umsögn um 22. gr. 
frumvarpsins.

Það er þó fagnaðarefni að heimildir foreldra til að semja um framfærslu og meðlag séu 
rýmkaðar en eins og varðandi skiptu búsetuna, þá jafnar það stöðu foreldra ekki í raun, þar 
sem lögheimilisforeldrið hefur áfram yfirhöndina og getur fellt samkomulagið niður einhliða 
og það er ekkert sem hitt foreldrið getur gert til þess að koma í veg fyrir það. Staða foreldra er 
því alls ekki jöfn en nánari grein verður gerð fyrir athugasemdum hvað þetta varðar í umsögn 
um 23. gr. frumvarpsins.

Að lokum eru það vonbrigði að ekki sé skerpt á 33. gr. a í núgildandi lögum varðandi 
sáttameðferð. Ljóst er að ófremdarástand ríkir vegna tafa á sáttameðferð en með breytingum á 
barnalögum skv. lögum nr. 61/2012, var foreldrum gert skylt að leita sátta áður en unnt væri 
að leita úrskurðar eða höfða mál er varða forsjá, lögheimili, umgengni, dagsektir eða aðför.



Eins og staðan er nú hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu þá hafa mál sem vísað var til 
sáttameðferðar fyrir 25. júní 2019 verið tekin til meðferðar, svo ljóst er að það er a.m.k. ellefu 
mánaða bið eftir sáttameðferð, sem er nauðsynlegt að undirgangast til þess að fá leyst úr 
ágreiningi er varða forsjá, lögheimili, umgengni, dagsektir eða aðför. Aðilar geta þó leitað til 
annarra sem hafa sérfræðiþekkingu í sáttameðferð og málefnum barna en það hefur reynst 
erfitt, þar sem fæstir sáttamenn samþykkja að taka að sér sáttameðferð ef aðeins annar aðilinn 
óskar eftir sáttameðferðinni, nema skýrt sé að þeim sé það heimilt. Rétt væri því að skerpa á 
því að nóg sé að annar aðili óski eftir sáttameðferð til þess að hún geti farið fram hjá 
sáttamönnum utan sýslumannsembættanna svo að annað foreldrið geti ekki hamlað því að unnt 
sé að fá niðurstöðu í málið með því að neita sáttameðferð hjá sáttamiðlara utan sýslumanns- 
embættanna og þannig orðið til þess að það taki mánuði eða jafnvel ár að fá niðurstöðu í málið. 
Rétt er að benda á að það er ekki aðeins um að ræða tafir á sáttameðferð sem lengja 
málsmeðferð, þar sem málsmeðferð hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar 
forsjá, lögheimili og umgengni tekur mjög langan tíma, en sýslumaður hefur nú tekið til 
umfjöllunar beiðnir sem bárust fyrir 7. ágúst 2019, svo ljóst er að biðin eftir því að málið er 
tekið fyrir er níu og hálfur mánuður og þá fyrst er unnt að vísa málinu til sáttameðferðar og þá 
tekur við áðurgreind 11 mánaða bið og ef málið varðar forsjá eða lögheimili þá er unnt að 
stefna inn forsjármáli um 20 mánuðum eftir að beiðni barst sýslumanni og þá tekur við 
málsmeðferð fyrir dómi sem tekur almennt upp undir ár, svo í núverandi ástandi mega foreldrar 
því gera ráð fyrir að það taki um það bil þrjú ár að leysa úr ágreiningsmálum er varða forsjá 
eða lögheimili ef barnið býr í umdæmi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðisins. Þessi langa 
málsmeðferð er í andstöðu við hagsmuni barna og þar með meginreglu barnaréttar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

Athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins:

Í greinargerð með greininni segir að foreldrar þurfi að taka sameiginlegar ákvarðanir um 
flutning lögheimilis barns o.fl. en þetta nær ekki fram að ganga í raun, vegna ákvæðis 6. gr. 
um að foreldri geti snúið sér til sýslumanns sem staðfestir brottfall samnings. Ljóst er því að 
ef foreldrar ná ekki samkomulagi þá hefur lögheimilisforeldrið yfirhöndina því það getur farið 
til sýslumanns og fengið sýslumann til þess að staðfesta brottfall samnings um skipta búsetu 
og tekið þar með ákvörðunina eitt, án samþykkis hins foreldrisins og því líkur á að ekki verði 
reynt til fulls að ná samkomulagi, þar sem annað foreldrið hefur mun sterkari stöðu og getur 
farið sínu fram eftir eina heimsókn til sýslumanns.

Athugasemdir við 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins:

Í 3. mgr. 5. gr. segir að við staðfestingu sýslumanns á samningi um skipta búsetu falli niður 
samningur, úrskurður, dómsátt eða dómur sem kann að liggja fyrir um umgengni og meðlag. 
Þetta er í samræmi við ætlun löggjafans um að foreldrar vinni saman að hagsmunum barns en 
getur haft alvarleg áhrif á stöðu búsetuforeldris ef lögheimilisforeldri tekur upp á því að tálma 
því samskipti við barnið. Því þá er enginn staðfestur samningur í gildi og því engin úrræði sem 
búsetuforeldrið hefur í slíkum tilvikum. Búsetuforeldrið getur leitað til sýslumanns vegna



brostinna forsendna fyrir skiptri búsetu, sem fellir þar með samkomulag um skipta búsetu niður 
en fyrra samkomulag um umgengni tekur ekki aftur gildi. Það foreldri er því komið á 
byrjunarreit og þarf að óska eftir að umgengni verði aftur ákvörðuð, með tilheyrandi 
málsmeðferðartíma og þá fyrst er unnt að fara fram á dagsektir , síðan fjárnám og svo aðför ef 
umgengni er enn tálmuð. Búsetuforeldrar eru því að fórna mikilvægum öryggisventli með 
þessu móti. Betra væri við niðurfellingu skiptrar búsetu að fyrra umgengnisfyrirkomulag 
myndi taka gildi að nýju og gilda þar til foreldrar ná sátt um annað, úrskurður eða dómur liggi 
fyrir um fyrirkomulag umgengni eða þá að skipt búseta falli ekki niður fyrr en aðilar hafa náð 
samkomulagi um fyrirkomulag umgengni.

Athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins:

Í greinargerð með frumvarpinu segir: „Starfshópurinn taldi það vera hag barna fyrir bestu að 
foreldrar, sem kysu að ala börn sín upp saman á tveimur heimilum í góðri sátt, byggju við 
sambærileg skilyrði a f  hálfu hins opinbera en ekki væri ýtt undir ágreining með ójafnri stöðu 
heimilanna.“ Tekið er undir þetta sjónarmið en undirrituð telur að frumvarpið nái ekki að jafna 
stöðu foreldra fyllilega, þar sem annað foreldrið hefur það í hendi sér að kippa fótunum undan 
samkomulaginu með einni heimsókn til sýslumanns þar sem það getur óskað þess að fella 
samkomulagið niður án þess að rætt sé við hitt foreldrið. Vegna þessa þá er staða foreldra alls 
ekki jöfn þrátt fyrir að samið sé um skipta búsetu, þar sem foreldrið sem fer með lögheimili 
barnsins hefur þá ávallt í hendi sér að geta fengið öll þau réttindi sem fylgja lögheimili 
samkvæmt núgildandi lögum með einni heimsókn til sýslumanns og hitt foreldrið hefur ekkert 
um það að segja. Það foreldri sem fer með lögheimili barnsins getur því ávallt misbeitt því 
valdi þegar um skipta búsetu er að ræða og þannig kúgað hitt foreldrið til þess að fara að vilja 
lögheimilisforeldris, annars muni lögheimilisforeldrið fara til sýslumanns og óska eftir 
niðurfellingu. Er staða foreldra því allt annað en jöfn vegna þessa og getur þetta því ýtt undir 
ágreining vegna þessarar ójöfnu stöðu. Rétt væri því að ef óskað væri eftir niðurfellingu 
skiptrar búsetu að foreldrar þyrftu að semja um nýtt fyrirkomulag við þessar aðstæður en ekki 
að lögheimilisforeldrið fái sjálfkrafa betri stöðu við niðurfellingu skiptrar búsetu.

Athugasemdir við 8. gr. frumvarpsins:

Það vantar að skerpa á því að sáttamiðlarar utan sýslumannsembættanna geti tekið mál til 
sáttameðferðar, þó aðeins annar aðili óski eftir sáttameðferð, sbr. umfjöllun hér að framan.

Þar sem undirrituð starfar sem lögmaður í þessum málaflokki má nefna raunveruleg dæmi um 
alvarleg áhrif þess að ekki er útfært hvernig sáttameðferð geti farið fram hjá sjálfstæðum 
sáttamiðlurum og langri bið eftir sáttameðferð hjá sýslumanni.

Dæmi 1: Faðir sem fer með lögheimili barns leitar til sýslumanns þar sem barni hans var ekki 
skilað eftir umgengni. Vegna alvarleika málsins var óskað eftir flýtimeðferð í sáttamiðlun hjá 
sýslumanni þar sem ljóst var að móðir ætlaði sér ekki að skila barninu og barnið mætti ekki í 
skóla á meðan á tálmunum stóð. Þrátt fyrir það þá var biðin eftir sáttameðferð fjórir mánuðir 
og úr varð, vegna tafa á sáttameðferð að barnið missti heila önn úr skóla og fékk ekki að hitta



lögheimilisforeldrið í sex mánuði. Því ómögulegt var fyrir lögheimilisforeldrið að endurheimta 
barnið eftir löglegum leiðum, þar sem ekki var unnt að leysa úr málinu fyrr en að aflokinni 
sáttameðferð. Þessi málsmeðferð er í andstöðu við hagsmuni barnsins, þar sem því var neitað 
um lögmælta skólagöngu og samveru við lögheimilisforeldri sitt svo mánuðum skipti vegna 
tafa á sáttameðferð.

Dæmi 2: Móðir tálmar föður umgengni eftir staðfestum samningi, faðir óskar eftir álagningu 
dagsekta. Sýslumaður úrskurðar í málinu 17 mánuðum síðar, m.a. vegna tafa á sáttameðferð, 
sem varð til þess að umgengnisforeldri fékk ekki að hitta eða ræða við barn sitt í 17 mánuði 
eða tæplega eitt og hálft ár, þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir bæði barns og föður um að þau fengju 
að umgangast hvort annað og vera í samskiptum. Þessi málsmeðferð er í andstöðu við 
hagsmuni barnsins, þar sem því var neitað um samveru og samskipti við foreldri sitt svo 
mánuðum skipti vegna tafa á málsmeðferð sýslumanns.

Áðurgreind mál eru því miður ekki einsdæmi og því er mjög brýnt og mikið hagsmunamál 
fyrir börn að unnt sé að leysa hraðar úr málum er varða þau með því að leita til utanaðkomandi 
sáttaaðila án þess að foreldrar séu sammála um að leita þangað. Því er nauðsynlegt að skerpa 
á þeim möguleika í barnalögum, líkt og kallað hefur verið eftir af aðilum sem sinna 
sáttameðferð. Jafnframt er mikilvægt að auka skilvirkni hjá sýslumanni en úr því verður ekki 
bætt með lögum.

Athugasemdir við 22. gr. frumvarpsins:

Í ljósi þess hve mörg börn eru í ríkulegri umgengni við það foreldri sem þau eiga ekki 
lögheimili hjá, þykir ekki rétt að festa fjárhæð meðlags við fjárhæð barnalífeyris. Betra væri 
að taka mið af aðstæðum hverju sinni, þ.e. hvað framfærsla barns kostar og hvað hvort foreldri 
leggur til framfærslunnar, líkt og gert er í Finnlandi og Noregi. Ef barn dvelur jafnt hjá báðum 
foreldrum er því ljóst að báðir foreldrar leggja jafnt af mörkum hvað varðar fæði og húsnæði, 
einnig er algengt að börn eigi föt og aðra muni á báðum heimilum svo staðan þar er því almennt 
jöfn. Þar sem tannlæknakostnaður er aðeins 2.500 kr. á ári og börn greiða ekki lækniskostnað, 
þá stendur aðeins út af kostnaður vegna tómstunda en algengt er að foreldrar skipti þeim 
kostnaði en ef svo er ekki, er ljóst að kostnaður við tómstundir jafngildir almennt ekki tvöföldu 
meðlagi eða 71.130 kr. á mánuði. Við þessar aðstæður er algengt að umgengnisforeldrið sé 
því, ekki aðeins að leggja til sinn hluta til framfærslu barnsins heldur einnig hluta af framfærslu 
lögheimilisforeldris og ber því mun þyngri byrðar af framfærslunni en lögheimilisforeldri. 
Umgengnisforeldri getur því leyft sér minna til kaupa fyrir börnin eða afþreyingar með 
börnunum heldur en lögheimilisforeldrið. Meðlagssskylda við þessar aðstæður mismunar því 
foreldrum. Rétt væri því að meðlag tæki mið af framfærslukostnaði við barn og aðstæðum 
hverju sinni.

Athugasemdir við 23. gr. frumvarpsins:

Gerð er athugasemd við að það foreldri þar sem barn hefur fasta búsetu geti krafist þess að 
meðlag sé ákveðið og innheimt án þess að sýnt sé fram á að hitt foreldrið vanræki



framfærsluskyldu sína gagnavart barninu. Báðir foreldrar bera framfærsluskyldu gagnvart 
barninu en ljóst er að meðlag tekur ekki mið af umgengni eða aðstæðum. Því væri rétt að það 
foreldri sem krefst þess að meðlag sé ákveðið, sýni fram á að hitt foreldrið vanræki 
framfærsluskyldur sínar gagnvart barninu. Meðlagið tilheyrir barninu og ef foreldri sinnir 
ríkulegri umgengni og leggur sitt af mörkum í þágu barnsins, þá er ekki þörf á að ákvarða 
meðlag. Það mismunar foreldrum að það foreldri sem barn á fasta búsetu hjá geti krafist 
meðlags þegar hitt foreldrið sinnir framfærsluskyldu sinni gagnvart barninu með öðrum hætti 
en formlegri greiðslu meðlags, svo sem með ríkulegri umgengni, þátttöku í kostnaði við 
tómstundir, fatakaup eða annað í stað beinna fjárframlaga til hins foreldris. Rétt væri því að 
líta til barnalaga Danmerkur og gera það að skilyrði að sýnt sé að foreldri vanræki 
framfærsluskyldu sína áður en úrskurðað er um meðlagsgreiðslur, sérstaklega í ljósi þess að 
aðeins er unnt að úrskurða um staðlaða fjárhæð.

Athugasemdir við 29. gr. frumvarpsins:

Skiljanlegt er að fresta þurfi gildistöku laganna hvað varðar skipta búsetu, vegna þeirra 
kerfisbreytinga sem reynast nauðsynlegar. Rétt væri þó að önnur ákvæði frumvarpsins gætu 
tekið gildi þegar í stað, s.s. 9. gr. frumvarpsins sem opnar á möguleika barna á að fá samtal við 
sýslumann vegna mála er snúa að forsjá, lögheimili og umgengni. Þá væri æskilegt að ákvæðin 
er snúa að framfærslu tækju gildi þegar í stað, þ.e. 19., 20., 21., 22. og 23. gr. frumvarpsins. 
Beðið hefur verið eftir breytingum á meðlagsákvæðum barnalaga síðan lög nr. 61/2012 voru 
samþykkt og löngu tímabært að foreldrar hafi möguleika á að semja um framfærslu barna sinna 
sín á milli en séu ekki skuldbundnir til þess að semja um greiðslu meðlags.

Virðingarfyllst,

Júlí Ósk Antonsdóttir, lögmaður og aðjúnkt við lagadeild Háskólans á Akureyri


