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Efni: Umsögn f.h. Félagsráðgjafardeildar um frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, 
nr. 76/2003, með síðari breytingum (skipt búseta barns). 150. löggjafarþing 2019-2020. 
Þingskjal 1215 - 707. mál.

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands þakkar fyrir tækifæri til að veita umsögn vegna frumvarps til 
laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (skipt búseta barns).

Það er fagnaðarefni að stigið sé skref í íslenskri löggjöf í átt að því að jafna rétt barna til búsetu á 
heimilum beggja foreldra eftir skilnað, en það er eitt af grunnréttindum barna að fá að njóta 
samskipta og tengsla við báða foreldra óháð hjúskaparstöðu þeirra. Mörg atriði varðandi skilnað 
foreldra þarfnast enn ítarlegri og markvissari lagaákvæða.

Nú semja lang flestir foreldrar á Íslandi um sameiginlega forsjá með börnum sínum eftir skilnað 
enda er það meginregla samkvæmt lögum. Það er því rökrétt að þau geti einnig átt lögskráða búsetu 
á báðum heimilum foreldra. Í frumvarpinu sem hér um ræðir virðist þó ekki vera um raunverulega 
breytingu að ræða heldur miklu frekar nýtt orðalag með tilkomu hugtaksins „búsetuheimili“ . Það er 
því spurning hvort þetta sé réttarbót í reynd eða hvort slíkt fyrirkomulag geti valdið frekar 
vandræðum, eins og komið er nánar að hér á eftir.

Í frumvarpinu er það nýmæli að barn geti átt frumkvæði að því að sýslumaður boði foreldra til 
samtals til að ræða fyrirkomulag forsjár, lögheimilis, búsetu og umgengni. Þessu atriði ber að fagna, 
en þó væri gengið skrefi lengra í forvarnarhugsun með því að leggja til skyldu allra foreldra sem 
hyggja á skilnað og eiga börn undir 18 ára aldri, að sækja almenna skilnaðarráðgjöf líkt og nú er 
gert í Danmörku en þar kveða lög á um slíka ráðgjöf vegna skilnaðar (SES: Samarbejde efter 
skilsmisse, https://www.dr.dk/nyheder/politik/foraeldre-som-soger-skilsmisse-skal-igennem- 
obligatorisk-kursus-blive-skilt) . Mat á gagnsemi SES sýnir ótvíræðan ávinning varðandi bæði líðan 
og heilsu barna og foreldra og fyrir jafnvægi þeirra í starfi (https://familieretshuset.dk/brud-i- 
familien/brud-i-familien/samarbejde-efter-skilsmisse-ses).

Um eftirfarandi atriði er þörf á að kveða skýrar að orði og skilgreina nánar hvað felst í jafnri 
(skiptri) búsetu og þeirri jöfnu ábyrgð, bæði um samskipti, búsetuform og framfærslu, sem báðum 
foreldrum barns er áfram lögð á herðar eftir skilnað.
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(i) Foreldrar sem velja sameiginlega forsjá og jafna (skipta) búsetu eftir skilnað þurfa að 
uppfylla skilyrði um vilja og getu til samskipta og samvinnu kringum barnið/börn sín. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er um að ræða samskiptalegar og praktískar 
forsendur sem nauðsynlegt er að taka mið af til þess að það fyrirkomulag geti reynst vel 
og tryggt samfellu í lífi viðkomandi barns/a. Þeim forsendum er nú almennt fylgt í 
skilnaðarráðgjöf og þau m.a. höfð til hliðsjónar, í nýju dönsku þjónustulíkani Samvinna 
eftir skilnað- barnanna vegna, fyrir foreldra í skilnaði sem nú er verið að innleiða 
hérlendis hjá tveimur reynslusveitafélögum með samningi af hálfu félags-og 
barnamálaráðherra (sjá nánar www.samvinnaeftirskilnad.is) . Sú sérfræðiráðgjöf er á 
vegum sveitarfélaga sbr. 17. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991: 
„Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðgjafar á sviði fjármála, húsnæðismála, uppeldismála, 
skilnaðarmála, þar með talinna forsjár- og umgengnismála, ættleiðingarmála o.fl.“ .

(ii) Þess má einnig geta að í Svíþjóð, þar sem gerðar eru sambærilegar kröfur varðandi 
aðstæður og samvinnu þeirra foreldra sem vilja að barn eigi tvö skráð heimili (vaxelvis 
boende) og gerðar eru frumvarpinu, eiga foreldrar kost á ákveðnum fjölda viðtala hjá 
félagsþjónustunni en þar aðstoða félagsráðgjafar foreldra við að vinna samning um 
fyrirkomulag forsjár, umgengni og búsetu. Félagsmálaráð (socialnamnd) fer síðan yfir 
slíka samninga og gengur úr skugga um að þeir tryggi bestu hagsmuni barns áður en þeir 
eru samþykktir. Reynsla nágrannaþjóðanna sýnir með skýrum hætti fram á mikilvægi 
öflugrar fjölskyldu- og félagsráðgjafar fyrir bæði börn og foreldra og því mikilvægt að 
frumvarpið taki mið af henni.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að dómari úrskurði um hvort samningar foreldra um 
skipta búsetu hafi hagsmuni barns að leiðarljósi. Hér vekur athygli að sama dómara er 
ekki veitt heimild til að úrskurða um skipta búsetu þegar foreldrar hafa ekki óskað eftir 
henni, en dómarar í Noregi og Svíþjóð hafa slíka heimild.

(iii) Æskilegast er að barn fráskilinna foreldra eigi skráða búsetu á báðum heimilum foreldra 
sinna. Það er því mikilvægt að löggjöfin hvetji til slíks fyrirkomulags og hér má t.d. 
benda á hina norsku leið þar sem foreldrum er heimilt að skrá tvö heimili án þess að það 
sé gerð tiltekin krafa um hversu mikinn tíma barnið dvelur á báðum heimilum.

(iv) Sé gert ráð fyrir tvenns konar skráningu er nauðsynlegt að gerður sé greinarmunur á 
lögheimili og búsetuheimili og merking þessa skilgreind ítarlega og útfærsla skýrð 
nánar. Sé það ekki gert er hætta á að óljós „orðaleikur“ geti skapað enn frekari ágreining 
milli foreldra í atriði sem fyrir er eitt af þeim viðkvæmari í skilnaðarmálum á Íslandi. Í 
frumvarpinu er bent á að það sé ekki hægt að vera með tvö lögheimili á öðrum 
Norðurlöndum en þess verður að geta að réttaráhrif lögheimilisskráningar eru mjög ólík. 
Í Svíþjóð er t.d. lögheimili (folkbokföring) ákvarðað af skattyfirvöldum og foreldrum er 
ekki frjálst að flytja lögheimili barna sín á milli nema að aðstæður barns hafi breyst.

(v) Þá er það alvarlegur annmarki á frumvarpinu að ef eitthvað kemur uppá í samskiptum 
foreldra geti lögheimilisforeldrið tilkynnt um það ósamkomulag og þá fellur niður jafna 
búsetan. Þetta þarf að laga og gefa foreldrum með skipta búsetu rétt á því að leita 
úrlausnar ágreiningsmála hjá sýslumanni. Ella er tilgangi þessarar réttarbótar ekki náð.
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(vi) Opinberar greiðslur sem fylgt hafa barni fráskilinna foreldra hafa fram til þessa miðast 
við það foreldri sem barnið á lögheimili hjá. Eins og kemur fram í greinargerð þá skipaði 
þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra nefnd til að fara yfir reglur barnalaga um 
framfærslu barna með það fyrir augum að kanna hvort núverandi fyrirkomulag þjóni 
hagsmunum barna og foreldra með sanngjörnum hætti. Niðurstöður nefndarinnar voru 
að núgildandii meðlagskerfi væri ekki sanngjarnt þar sem það tæki hvorki tillit til 
umgengni né ráðstöfunartekna beggja foreldra. Nefndin skilaði ráðherra drögum að 
frumvarpi um nýtt og breytt meðlagskerfi í febrúar 2010 sem var kynnt í samráðsgátt. 
Nær öll Vesturlönd hafa gjörbreytt meðlagskerfum sínum á liðnum árum í takt við 
breytingar á sifjalöggjöf og fjölskyldulífi. Íslenska meðlagskerfið er að meginstofni til 
frá því um miðja síðustu öld og þjónar illa hagsmunum barna í nútímasamfélagi. Hér eru 
lagðar til ákveðnar breytingar en afar mikilvægt er að þær nái til allra barna svo að 
aðstöðumunur og efnahagur foreldra hafi ekki áhrif á hvort barn á eitt eða tvö heimili.

Þá gerir frumvarpið ráð fyrir að foreldrar sem kjósa að barn eigi tvö heimili skipti með 
sér barnabótum. Íslenska barnabótakerfið er sögulega eðlisólíkt barnabótakerfum 
Norðurlanda en þau hafa ekki tekið mið af tekjum foreldra. Markmið íslenska kerfisins 
er fyrst og fremst að veita tekjulágum foreldrum stuðning vegna framfærslu barna sinna. 
Þegar núgildandi meðlags- og barnabótakerfi voru sett á stofn voru kynja- og 
foreldrahlutverk með allt öðrum hætti en nú er. E f feður höfðu yfirhöfuð umgengni við 
börn sín eftir skilnað/sambúðarslit þá var það oftast svokölluð lágmarksumgengni, 
helgarheimsóknir og mögulega lengri dvöl í leyfum. Augljóslega allt annar veruleiki en 
sá sem blasir við börnum í nútíma samfélagi sem leggur áherslu á foreldrasamvinnu og 
rétt barna til umönnunar beggja foreldra frá fæðingu.

Augljóst er að þegar báðir foreldrar búa börnum sínum heimili skapast af því kostnaður 
fyrir þá báða og því er löngu tímabært að fjárhagslegur stuðningur við einstæða foreldra 
taki mið af því. Þessi staðreynd er viðurkennd í lögum um húsnæðisbætur (nr. 75/ 2016) 
sem tryggir báðum foreldrum barns húsnæðisbætur svo fremi sem barn dvelji amk 30 
daga á ári hjá hvoru foreldri. Það er því mikilvægt að taka sérstakt tillit til þess að 
foreldrar bera báðir kostnað af því að búa barni heimili og gæta þess að barnabótakerfið 
(og aðrar bótagreiðslur t.d. mæðra/feðralaun) skapi ekki hindranir fyrir 
foreldrasamvinnu. E f sú leið sem hér er lögð til, að skipta barnabótum jafnt milli 
foreldra, yrði farin myndi það t.d. gera foreldri með lágar tekjur mjög erfitt að 
samþykkja tvöfalda heimilisskráningu barns.



Með óljósri skilgreiningu á lögheimili og svo kölluðu búsetuheimili og því fyrirkomulagi greiðsla 
sem hér er lagt til er hætta á að aðstöðumunur milli barna aukist enn frekar. Slíkur aðstöðumunur 
eftir kyni og félagslegum aðstæðum foreldra kemur niður á börnunum í bráð og lengd. Við hvetjum 
því til þess að við vinnslu frumvarpsins verði hugað að því hvernig einfalda megi og skýra það kerfi 
sem hér hefur verið kynnt með það að markmiði að auðvelda foreldrum samvinnu um að veita 
börnum sínum bestu mögulegu umönnun. Til þess þarf að treysta foreldrum, hafa reglur fáar og 
skýrar og veita þeim gagnreynda ráðgjöf og faglegan stuðning félagsráðgjafa til að draga úr líkum á 
að upp komi deilur um forsjá, umgengni, búsetu og fjármál.

Undirritaðar veita fúslega nánari upplýsingar ef óskað er.

Með vinsemd og virðingu, 

f.h. Félagsráðgjafardeildar HÍ

Sigrún Júlíusdóttir prófessor emeritus 

Guðný Björk Eydal prófessor


