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Efni: Umsögn um þingsályktun 191. mál, 151. löggjafarþing. Skipun starfshóps um rétt til að annast 
veikt eða slasað barn.

Fyrir Alþingi liggur tillaga að þingsályktun um skipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað 
barn.

Ég vil fagna því að áhugi sé fyrir því að bæta stöðu barna og foreldra þeirra. Að nokkru þarf þó að huga.

Í þingsályktuninni er hugtakið „foreldri" ekki skilgreint. Hugtakið getur átt við mjög fjölbreyttan hóp 
fólks. Þessum hópi tilheyra einstæðir foreldrar, forsjárlausir foreldrar, fráskildir foreldar með 
sameiginlega forsjá, einstæðir foreldar sem hafa misst maka, foreldar sem eru í sambúð, fráskildir 
foreldar í sambúð, stjúpforeldrar o.s.fr.v. Þetta er því mjög fjölbreyttur hópur.

Þeir foreldar sem fara með forsjá og hafa forsjárskyldur eru foreldar sem fara með forsjá barna sinna, 
einnig sé forsjá sameiginleg. Það er því ljóst að réttindin eru í einhverjum tilfellum að fara á tvö heimili 
barna.

Einn hópur foreldra sem oft er ekki talinn upp eru stjúpforeldrar. Þeir hafa skyldur og ábyrgð gagnvart 
barni, óháð því hvort stjúpforeldrið sé maki lögheimilisforeldris eða ekki. Sumir hverjir hafa alið barn 
upp frá blautu barnsbeini eftir fráfall annars foreldrisins. Það er því nauðsynlegt að þessi hópur foreldra 
fái sömu réttindi og aðrir foreldrar í þeim tilfellum sem barn veikist eða slasast.

Ég vil einnig nota tækifærið og benda á að hugtakið „forráðamaður" er ekki lengur notað. Í stað þess 
er hugtakið „forsjáraðili" notað, sbr. 28. gr. V. kafla barnalaga, 76/2003. Hugtakið „forráðamaður" er 
óljóst hugtak og er hvergi skilgreint í lögum eða hefð.

Notkun hugtaka eins og „foreldri" og „forráðamaður" án þess að þau séu skýrt skilgreind í lögum geta 
verið mjög villandi og orðið til þess að bæði börn og foreldrar fái ekki þau réttindi sem lög eiga að 
tryggja þeim.

Virðingarfyllst,

Lúðvík Júlíusson
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