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Efni: Umsögn um frumvarp til laga, 354. mál á 151. löggjafarþingi. Samþætting þjónustu í þágu 
farsældar barna

Ég vil fagna því að áhugi sé fyrir því að bæta stöðu barna og foreldra þeirra. Það er hins vegar ekki gert 
með þessu frumvarpi. Ástæðurnar eru nokkrar en helstar eru þær að börn sem búa á tveimur heimilum 
njóta ekki sömu réttinda og önnur börn. Foreldrið sem ekki hefur lögheimili barnsins er algjörlega 
réttindalaust og barnið nýtur því lakari lífsgæða og tækifæra hjá því foreldri. Það skrifast algjörlega á 
hendur stjórnvalda en ekki foreldra enda er það afleiðing lagasetning og framkvæmdar laga sem 
foreldrar geta með engu móti haft áhrif á.

Í umsögninni fjalla ég um stöðu barna sem búa á tveimur heimilum, þar sem forsjá er sameiginleg og 
umgengni er jöfn.

Stað a  barna sem  búa á tv e im u r h e im ilu m  og fo re ld ra  þeirra
Forsjárforeldri sem ekki hefur lögheimili barns hefur ekki rétt til að sækja um þjónustu, sitja 
teymisfundi, fá tengilið eða málastjóra hjá sveitarfélagi, vera aðili að málum barnsins eða fá 
upplýsingar með sama hætti og hitt foreldrið. Forsjárforeldrið fær ekki heldur fjárhagslegan stuðning, 
skattaafslætti eða eðlilegan aðgang að umönnunarkorti á „mínum síðum" hjá TR. Aldrei er tekið tillit 
til þess hvað barni sé fyrir bestu. Öll réttindi eru hjá lögheimilisforeldrinu og það foreldri fer einnig 
með þau réttindi sem eiga að vera tryggð barni. Forsjárforeldri sem ekki hefur lögheimili barns fær 
ekkert og þarf að berjast fyrir sig og barn sitt án aðstoðar málastjóra, tengiliðs eða annarra aðila í 
stjórnsýslunni. Þarna er ekki heldur gætt jafnræðis og samræmist það ekki banni við mismunun eða 
vandaðri stjórnsýslu.

Félagsmálaráðuneytið gaf nýlega út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um þjónustu 
stuðningsfjölskyldna1 þar sem ítrekað er að þjónustan sem sveitarfélög veita á grundvelli laga um 
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir eigi aðeins að veita lögheimilisforeldri barns 
án tillits hvað barni sé fyrir bestu.

Þjónustan stendur til boða fyrir fjölskyldur fatlaðra barna sem eiga lögheimili í
sveitarfélaginu

Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur einnig ítrekað afstöðu sína. Nú síðast í umsögn sinni um 
frumvarp til laga um skipta búsetu2.

1 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=de85961b-4bc2-11e9-9439-005056bc530c
2 https://www.samband.is/wp-content/uploads/2020/10/umsogn-um-frumvarp-til-breytinga-a- 
barnalogum.pdf
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Ef foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns en búa ekki ísam a sveitarfélaginu 
er það eingöngu lögheimilisforeldrið sem getur sótt um slíka þjónustu, sem 

bundin er við lögheimilisskráningu barns.

Eftirfarandi tafla sýnir vandamál barna sem búa á tveimur heimilum og hvernig þau fá ekki sama 
stuðning og önnur börn.

Lögheimilis-
foreldri

Forsjárforeldri 
án lögheimilis Ástæða

Hvað breytist ef 
frumvarpið verður 

samþykkt
Ábyrgð jöfn Já Já Samkvæmt 28. gr. 

Barnalaga3 bera þeir 
sem hafa forsjá barns 
fulla og ótakmarkaða 
ábyrgð á barninu, 
einnig ef forsjá er 
sameiginleg. 
Lögheimilisforeldri ber 
ekki aukna ábyrgð búi 
foreldrar ekki saman.

Ekkert

Málastjóri/
tengiliður

Já Nei / Hefur
engan
málastjóra

Framkvæmd laga 
38/2018, Úrskurður 
GEF4

Ekkert

Teymisfundir í 
leik- og 
grunnskólum

Hefur aðild Hefur ekki 
aðild skv. 
túlkun og 
framkvæmd 
laga

Mennta- og 
menningarmálaráðu- 
neytið hefur úrskurðað 
að foreldri sem ekki 
hefur lögheimili barns 
eigi ekki rétt á að sitja 
eða taka þátt í 
teymisfundum sem 
varða barn.

Ekkert

Hefur rétt til 
að óska eftir 
þjónustu

Já Nei Túlkun laga 38/2018, 
sbr. leiðbeinandi reglur 
um stuðningsfjölskyldur

Ekkert

Hefur rétt á
fjárhagslegri
aðstoð

Já Nei Túlkun 4. gr. laga um 
félagslega aðstoð 
99/20075

Ekkert

Hefur rétt á 
skattafsláttum 
vegna barns

Já Nei Túlkun 4. gr. laga um 
félagslega aðstoð 
99/20076

Ekkert

Er aðili að
málum
barnsins

Já Nei Túlkun laga 38/2018, 
sbr. leiðbeinandi reglur 
um stuðningsfjölskyldur

Ekkert

3 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html
4 Gæða- og eftirlitsstofnun með félagsþjónustu og barnavernd. Forsjárforeldri kærði framkvæmd laga 38/2018 
til GEF og óskaði eftir því að það gæti verið jafn mikill þátttakandi í þjónustu og lögheimilisforeldrið. Því var 
hafnað.
5 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007099.html
6 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007099.html
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Réttur til 
upplýsinga um 
leið og þær 
verða til

Já Nei Forsjárforeldri sem ekki 
hefur lögheimili 
barnsins þarf að vita að 
til hafi orðið nýjar 
upplýsingar og þarf 
síðan að óska eftir að fá 
þær. Ef forsjárforeldrið 
veit ekki að nýjar 
upplýsingar hafi orðið til 
að þá getur það lent í 
því að fá þær aldrei í 
hendur

Ekkert

Er tekið tillit til 
barnsins

Sveitarfélög og
stofnanir
upplýsa
foreldra ekki 
um hvað barni 
er fyrir bestu.

Sveitarfélög og
stofnanir
upplýsa
foreldra ekki 
um hvað barni 
er fyrir bestu.i

Framkvæmd laga er 
með þeim hætti að ekki 
er tekið tillit til 
hagsmuna barnsins 
þegar staða barns er 
metin. Staða er aðeins 
metin á lögheimili þess.

Nei

Það er ljóst af þessari samantekt að ekkert er að fara að breytast sem snýr að börnum og foreldrum 
verði þetta frumvarp að lögum.

M arkmið laganna er ekki að laga stöðu barna og foreldra heldur að bæta sam skipti stofnana 
Markmið frumvarpsins er ekki að bæta stöðu barna og foreldra heldur að bæta samskipti stofnana, 
skv. svari ráðuneytisins við fyrirspurn minni. Gert er ráð fyrir að þetta frumvarp sé upphafið og að á 
næstu árum komi frumvörp sem bæti stöðu barna og foreldra.

Fyrirspurn mín var hvort frumvarpið myndi tryggja öllum börnum og foreldrum þjónustu, stuðning og 
aðild. Svarið sem ég fékk var neikvætt. Svar ráðuneytisins er ekki í samræmi við yfirlýst markmið þessa 
frumvarps. Þessa mótsögn þarf ráðuneytið að útskýra.

Hefur ráðuneytið í hyggju að fella niður leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldur? Hefur ráðuneytið 
í hyggju að láta sveitarfélög veita öllum börnum og foreldrum heildstæða og samfellda þjónustu? 
Svarið sem ég fékk var neikvætt. Það er því ljóst að frumvarpið eins og það er sett fram er villandi.

Lögin ná ekki til allra barna
Leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldur útiloka hóp barna og foreldra frá því að fá þjónustu. 
Samband íslenskra sveitarfélaga hefur viðurkennt að aðeins lögheimilisforeldrar barna geti sótt um og 
fengið þjónustu.

Lögin ná því ekki til allra barna. Ef barn býr á tveimur heimilum og lögheimilisforeldri ákveður að óska 
ekki eftir þjónustu að þá getur hitt heimilið ekki sótt um og nýtt sér þjónustuna, þó það væri barni fyrir 
bestu.

Hér er því ljóst að ekki öll börn og foreldrar fá þjónustu.

Lögin ná ekki til allra foreldra
Leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldur útiloka hóp barna og foreldra frá því að óska eftir og fá 
þjónustu. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur einnig lýst því yfir að aðeins lögheimilisforeldrar barna 
geti sótt um og fengið þjónustu.
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Það er því ljóst að hópur forsjárforeldra fær engin réttindi í þessu frumvarpi.

Frum varpið tryggir ekki að allar ákvarðanir og ráðstafanir yfirvalda byggist á því sem barni er 

fyrir bestu
Leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldur útiloka hóp barna og foreldra frá þjónustu án þess að 
tekið sé tillit til þess hvað barni sé fyrir bestu. Sveitarfélög veita aðeins lögheimilisforeldrum þjónustu 
og aðild án þess að tekið sé tillit til þess hvað barni sé fyrir bestu. Ríkið veitir einnig fjárhagslegan 
stuðning til lögheimilisforeldris án þess að skoða hvort það gagnist barni að styðja bæði heimili.

Frumvarpið er ekki að fara að breyta þessu. Frumvarpið tryggir þar af leiðandi ekki að ákvarðanir og 
ráðstafanir yfirvaldi byggi á því sem barni er fyrir bestu.

Frum varpið tryggir ekki bann gegn mismunun
Leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldur útiloka hóp barna og foreldra frá þjónustu án þess að 
tekið sé tillit til þess hvað barni sé fyrir bestu. Sveitarfélög veita aðeins lögheimilisforeldrum þjónustu 
og aðild án þess að tekið sé tillit til þess hvað barni sé fyrir bestu.

Í þessum tilfellum getur barn misst af þjónustu sem það hefði gagn af. Börn sem búa á einu heimili 
þurfa ekki að búa við þessa mismunun. Þetta frumvarp er ekki að fara að breyta þessu.

Frum varpið tryggir börnum engin réttindi
Lög um þjónustu og stuðning við börn miða í öllum tilvikum við lögheimili og lögheimilisforeldri barna. 
Börnum eru hvergi tryggð sjálfstæð réttindi sem þau geta tekið með sér á bæði heimili sín.

Samkvæmt Úrskurðarnefndar velferðarmála að þá er það lögheimili sem heimilar hvort þjónusta sé 
veitt eða ekki á hitt heimilið, jafnvel þó rétturinn byggi á fötlun barns en ekki foreldris. Lögheimilið 
hefur þar af leiðandi neitunarvald um hvort barn með fötlun fái þjónustu án þess að skoðað sé hvað 
barni sé fyrir bestu.

Geti lögheimili ekki nýtt sér afslætti eða þjónustu að þá getur hitt heimilið ekki nýtt sér hana og fær 
því barnið lakari þjónustu en önnur börn, þrátt fyrir að það gæti verið barni fyrir bestu að þjónustan 
sé nýtt.

Það er nokkuð ljóst að börn njóta engra sjálfstæðra réttinda sem það flytur með sér á milli foreldra.

Vönduð fagleg m eðferð persónuupplýsinga er ekki tryggð í þessu frum varpi 
Nýlega úrskurðaði Persónuvernd7 að það sé ekki á ábyrgð vinnsluaðila eða ábyrgðaraðila að skráðar 
séu réttar persónuupplýsingar. Það er álit Persónuverndar að það sé ábyrgð einstaklinga að fylgjast 
með hvort verið sé að skrá um þá persónuupplýsingar, að þær séu réttar og leiðrétta þær reynist þær 
rangar. Ábyrgð vinnsluaðilans er engin.

Samkvæmt úrskurði Persónuverndar er vinnslu- og ábyrgðaraðila heimilt að setja fram fullyrðingar 
þegar um skoðun er að ræða. Einnig er ekki nauðsynlegt að tilgreina hvernig upplýsingar berast 
vinnsluaðila. Þannig er vinnsluaðila heimilt að setja fram skoðun sem fullyrðingu. Í stað þess að skrifa 
„X setti fram skoðun sína í símtali að Y sé með persónubrest A" þá er í lagi að skrifa „Y er með 
persónubrest A". Það er ljóst að margir gætu haldið að þetta væru sannreyndar persónuupplýsingar 
en svo er ekki. Persónuvernd hefur lagt blessun sína yfir framsetningu sem þessa.

Einstaklingar geta ekki leiðrétt röng skjöl með sama hætti og stjórnvald heldur verður leiðrétting 
einstaklinga að vera í formi yfirlýsingar sem bætist við fyrirliggjandi skjöl. Stjórnvald getur því sett fram

7 https://www.personuvernd.is/urlausnir/vinnsla-personuupplysinga-hja-tryggingastofnun-rikisins
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skoðun einhvers sem fullyrðingu. T.d. „Y er ósamvinnufús" þegar raunveruleikinn er að „Það sé skoðun 
X að Y sé ósamvinnufús". Þetta getur einstaklingur aðeins leiðrétt með yfirlýsingu, t.d. „Það er rangt 
að ég sé ósamvinnufús. Ég er mjög samvinnufús." Það er nokkuð ljóst að svona „samtöl" í málaskrám 
sem eiga að gefa skýra og góða mynd af stöðu barns eru mjög ófagleg. Það er einnig líklegt að yfirlýsing 
með leiðréttingum sé ekki lesin eða tekin alvarlega enda hvílir engin skylda á að hún sé lesin samhliða 
hinu ranga skjali. Það er líka ljóst að lesendur verða engu nær um hvað sé rétt.

Í núgildandi lögum er skv. úrskurði Persónuverndar engin skylda að láta fólk vita að verið sé að vinna 
með persónuupplýsingar þeirra. Þetta getur haft mjög slæm áhrif á stöðu barnsins ef rangar 
upplýsingar fara frjálst á milli stofnana.

Hvernig á fólk að fylgjast með að verið sé að skrá um það persónuupplýsingar? Hvernig á það að koma 
fram með leiðréttingar?

Málaskrár eru lifandi skjöl og nauðsynlegt að hægt sé að uppfæra þau og leiðrétta upplýsingar með 
einföldum hætti svo þær séu skýrar og gefi rétta mynd af stöðu barns og foreldrum. Þetta er ekki tryggt 
í núgildandi lögum um persónuvernd, sbr. úrskurð Persónuverndar.

Rangar persónuupplýsingar bitna á barni og þjónustunni. Ekkert í lögunum tryggir fagleg og gagnsæ 
vinnubrögð í þágu barns.

Á meðan ekki er tryggt að vinnsluaðili og ábyrgðaraðili beri ábyrgð á að persónuupplýsingar séu réttar 
og að einstaklingar séu látnir vita að verið sé að vinna með persónuupplýsingar þeirra að þá býður
þetta hættunni heim og skerðir réttindi barna og foreldra í stað þess að auka þau.

Það er ekki hlutverk foreldra að laga gallaðar lagasetningar
Það er ekki hlutverk foreldra að laga gallaðar lagasetningar Alþingis. Þegar börn eru á viðkvæmum aldri 
þá verður stjórnsýslan að hvetja foreldra til samstarfs en ekki egna þeim gegn hvoru öðru. Ef 
sveitarfélögin hvetja til samstarfs þá verður það einnig fljótlega ljóst hvort áhugi sé á samstarfi.

Lögheimilismál eru kostnaðarsöm, niðurstaðan er óviss og samstarf foreldra á meðan á því stendur 
verður lítið sem ekkert. Það eru því augljóslega ekki hagsmunir barnsins að foreldrar fari í þá vegferð 
á tímum þar sem barn er í viðkvæmri stöðu sökum aldurs, þroska og/eða fötlunar.

Stjórnvöld verða að axla ábyrgð og hanna þjónustuna með þeim hætti að hagsmunum barna sé ekki
fórnað. Það er ekki gert í þessum frumvarpi.

Stjórnvöld aðeins að vernda lögheim ilisforeldri og barn gegn ráðríku forsjárforeldri 
Það er freistandi að halda að með því að veita ekki lögheimilislausa foreldrinu aðild að málum barnsins 
að þá sé verið að refsa því fyrir að valda truflun eða ofsækja lögheimilisforeldrið. Í einhverjum tilfellum 
kann þetta að vera rétt. Aðild væri því eins konar umbun fyrir „góða hegðun" og aðildaleysi refsing 
fyrir slæma hegðun. Þetta er hins vegar ekki rétt. Ef þetta væri með þessum hætti að þá væri þetta 
gagnsærra, þá væri heimild fyrir þessu í lögum og foreldri sem teldi brotið á sér ætti þá að geta rétt 
sinn hlut. Ekkert af þessu er í lögunum og því er öll stjórnsýsla sem notar lögin sem einhvers konar 
„umbun" eða „refsingu" gagnvart öðru foreldrinu léleg og óvönduð.

Barn er ekki sett í forgrunn
Barn er viðhengi lögheimilisforeldris. Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála um neitunarvald 
lögheimilisforeldris, framkvæmd laga þar sem sveitarfélög veita lögheimili öll réttindi en ekki 
foreldrum miðað við forsjá og leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldu staðfesta það. Ekki stendur 
til að breyta þessu með þessu frumvarpi.
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Væri barn sett í forgrunn að þá fengju bæði barn og foreldri, óháð lögheimili, þjónustu, aðstoð og 
upplýsingar með tilliti til þarfa barnsins. Raunveruleikinn er því miður ekki þannig og þetta frumvarp 
er ekki að fara að breyta því.

Skilgreining á hugtakinu foreldri er röng
Skilgreiningin á hugtakinu foreldri í frumvarpinu er röng miðað við þann skilning sem frumvarpið leggur 
í hugtakið.

Í öllum greinum frumvarpsins sem fylgja á eftir er með hugtakinu foreldri átt við lögheimilisforeldri. 
Það væri því réttara að hugtakið foreldri væri skilgreint „sem það foreldri sem barn hefur lögheimili 
hjá". Það er stutt og auðskiljanlegt.

Í frumvarpsdrögunum er reynt að láta líta út að hugtakið foreldri sé vítt og að rétturinn fylgi forsjá. 
Það er hins vegar ekki rétt. Það foreldri sem ekki hefur lögheimili barns er svipt öllum réttindum með 
þessari setningu í skilgreiningunni

„Um hlutverk, sam starf og verkaskiptingu foreldra og forsjáraðila íeinstökum  
tilvikum gilda ákvæði barnalaga og annarra sérlaga eftir þvísem  við á."

Það ætti því að breyta skilgreiningunni og miða við lögheimili. Þegar stjórnvöld vilja veita öllum 
börnum og foreldrum réttindi óháð félagslegri stöðu að þá er auðvelt að breyta þessari skilgreiningu 
og miða við forsjá í stað lögheimilis.

Breytir engu varðandi alþjóðlegar skuldbindingar
Frumvarpið breytir engu varðandi alþjóðlegar skuldbindingar. Ekki er verið að breyta framkvæmd 
þjónustu, ekki er verið að veita öllum börnum og foreldrum þeirra þjónustu, ekki er verið að valdefla 
börn og foreldra, ekki er verið að fjarlægja hindranir og ekki er sérstaklega gætt að persónuvernd barna 
og fullorðinna.

Ekkert er gert í þessu frumvarpi sem eykur réttindi barna og foreldra eða ver réttindi þeirra með 
einhverjum hætti. Það er því ekki að breyta neinu varðandi alþjóðlegar skuldbindingar
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T illö g u r
Fella út orðið „öll" þar sem það birtist á undan orðunum börn og foreldrar því frumvarpið er ekki fyrir 
öll börn og foreldra.

Breyta skilgreiningunni á hugtakinu foreldri úr

Foreldri: Foreldri og/eða forsjáraðili barns samkvæmt ákvæðum barnalaga.
Hugtakið getur einnig átt við barnshafandi einstakling vegna samþættingar 
þjónustu á meðgöngu. Um hlutverk, samstarf og verkaskiptingu foreldra og 

forsjáraðila í  einstökum tilvikum gilda ákvæði barnalaga og annarra sérlaga eftir
þvísem  við á.

Í

Foreldri: Foreldri sem barn hefur lögheimili hjá

Vinsamlega ekki samþykkja þetta frumvarp. Vinsamlega farið fram á að frumvarpið sé unnið betur, að 
það skili öllum börnum sömu og sambærilegum réttindum og að allir foreldrar geti sinnt 
forsjárskyldum sínum. Það skilar börnum, foreldrum og samfélaginu öllu mestum ávinningi.

Ég er tilbúinn að mæta á fund nefndarinnar og útskýra umsögn mína betur.

Virðingarfyllst,

Lúðvík Júlíusson
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