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Efni: Umsögn um frumvarp til laga, 11. mál á 151. löggjafarþingi. Breyting á barnalögum(skipt 
búseta barns)

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingu á barnalögum sem heimilar foreldrum að semja um 
skipta búsetu barns.

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. Ég sendi inn umsögn á fyrri stigum málsins sem ég mæli 
með að þingmenn kynni sér.

Fyrirliggjandi frumvarp veitir foreldrum og barni engin ný réttindi sem ekki eru veitt foreldrum sem nú 
þegar fara sameiginlega með forsjá sinna.

Forsjárforeldrar hafa nú þegar aðgang að Heilsuveru barna sinna, óháð lögheimili og búsetu. Frumvarp 
um skipta búsetu er ekki að fara að bæta neinu nýju við eða bæta réttindi forsjárforeldra.1

Forsjárforeldrar, óháð lögheimili, hafa þegar fullan og ótakmarkaðan aðgang að upplýsingum um 
barnið. Engar takmarkanir eru á þessum rétti í núgildandi lögum. Stofnanir og sveitarfélög eru 
einfaldlega ekki að fara eftir lögunum ef þau eru ekki að veita foreldrum þessar upplýsingar. Samningur 
um skipta búsetu er ekki að fara að auka réttindi foreldra til upplýsinga með neinum hætti, enda er 
ekki hægt að bæta hann eðli málsins samkvæmt.

Þjóðskrá skráir forsjá foreldra eftir breytingu á lögum um skráningu einstaklinga2. Forsjárforeldrar eru 
því tengdir við börnin sín, óháð lögheimili, og hið opinbera getur auðveldlega sent póst og upplýsingar 
til beggja heimila. "Skipt búseta" er ekki að fara að bæta neinu nýju við.

Sameiginleg forsjá, sbr. 28. gr. a. V. kafla barnalaga, þýðir að foreldrar hafa samþykkt að ræða saman 
og taka allar meiriháttar ákvarðanir saman. Það þýðir einnig að þeir hafa sammælst um að vinna saman. 
Skipt búseta er ekki að fara að bæta neinu við hvað varðar samvinnu og samráð við ákvarðanatöku.

Forsjárforeldrar eiga að vera jafnir gagnvart leik- og grunnskólum skv. núgildandi lögum um þessar 
stofnanir. Samkvæmt þessum lögum eru foreldrar þeir sem fara með forsjá óháð því hvar barnið á 
lögheimili3. Þessar stofnanir(sveitarfélögin) eru einfaldlega ekki að fara eftir lögunum. Þetta frumvarp 
er ekki að fara að breyta þessu.

Hvergi í þessu frumvarpi er að finna aukin réttindi foreldra barna með fötlun. Hvorki varðandi þjónustu 
né fjárhagslega. Samt er því haldið fram að "skipt búseta" auki jafnræði heimila. Sé vilji til að jafna

1 https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item38409/nyjungar-a-minum-sidum-a-heilsuverais
2 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=150&mnr=101
3 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html og https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html
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stöðu heimila og bæta réttindi barna að þá þarf að bæta úr því en ekki búa til nýtt flækjustig í kerfi sem 
er nú þegar allt of flókið og óskýrt.

Ekki hefur farið fram góð úttekt á jafnréttisáhrifum. Í skýringum með frumvarpinu segir að þetta bitni 
aðallega á einstæðum mæðrum. Það þýðir að ef frumvarpið veitir einhver réttindi að þá geti foreldrar 
með lágar tekjur geti ekki nýtt sér það. Á ekki stjórnarskráin að banna mismunun eftir efnahag? Ef það 
á að veita réttindi börnum til hagsbóta að þá á auðvitað að veita þau með tilliti til hagsmuna barna en 
ekki eftir tekjum foreldra. Það lítur því út fyrir að réttindin séu aðeins ætluð foreldrum með háar tekjur. 
Það væri gagnlegt ef hægt væri að fá upplýsingar um stöðu foreldra eftir hjúskap, kyni og tekjum. 
Úttekt á jafnréttisáhrifum án þessarar samantektar er ekki mikils virði.

Í skýringum með frumvarpinu kemur fram að ríkið spari sér barnabætur vegna þess að "einstæða 
móðirin" afsalar sér barnabótum til tekjuhærri "föður" þar sem barnabæturnar skerðast. Í umræðum 
á Alþingi þegar frumvarpið var lagt fram var því haldið fram að ekki væri hægt að færa skerðingarnar 
til tekjulægra foreldrisins vegna þess að tölvan segði nei. Þetta er ekki alveg rétt. Ef frumvarpið verður 
að lögum að þá geta tölvur Skattsins sótt upplýsingar um bæði "skipta búsetu" og "forsjá" og geta því 
vel fundið út hvert skerðingin á að fara.

Frumvarpið eykur ekki jafnræði heimila. Það er vegna þess að lögheimilisforeldrið tapar alltaf á að 
samþykkja "skipta búsetu" en græðir alltaf á að segja upp samningi um "skipta búsetu". Samningi er 
hægt að segja upp með engum fyrirvara og án ástæðu. Þar af leiðandi "drottnar" lögheimilisforeldri 
yfir hinu heimilinu. Það getur stjórnað með ótta og hótunum um að slíta samkomulaginu. Ef það 
foreldri hefur nægilega háar tekjur(t.d. karl) en hitt heimilið lágar tekjur og mikinn ávinning af samningi 
um "skipta búsetu" að þá getur myndast kúgunarsamband á milli heimila. - Frumvarpið virðist gera ráð 
fyrir því að fólk sé með það háar tekjur að barnabætur og meðlag skipti hreinlega ekki máli í 
samskiptum foreldra. En það er fjarri raunveruleikanum.

Niðurstaðan er sú að frumvarpið er ekki að fara að bæta neinu nýju við það kerfi sem nú er til staðar. 
Nýtt hugtak "Skipt búseta" flækir einfaldlega núverandi kerfi. Starfsfólk hins opinbera þekkir ekki einu 
sinni hugtakið "sameiginleg forsjá" eins og oft hefur komið fram.

Það skortir innihaldsríkar og málefnalega umræðu um þessi málefni. Flest allt er hægt að laga 
einfaldlega með því að fræða starfsfólkið í "kerfinu". Hvers vegna er ekki byrjað á því?

Vilji Alþingi gefa foreldrum meira svigrúm vegna meðlags að þá er einfalt að breyta þeim þætti 
eingöngu.

Vinsamlega ekki samþykkja þetta frumvarp. Vinsamlega farið fram á að núverandi lögum sé einfaldlega 
framfylgt. Það skilar börnum, foreldrum og samfélaginu öllu mestum ávinningi.

Virðingarfyllst,

Lúðvík Júlíusson
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