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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, 
með síðari breytingum (skipt búseta barns). Þingskjal 11 -  11. mál.

Þjóðskrá íslands vísar til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 13. 
október sl., þar sem frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með 
síðari breytingum (skipt búseta barns), 11. mál, þingskjal 11 er sent til umsagnar. 
Athugasemdir stofnunarinnar fara hér á eftir.

I 6. gr. frumvarpsins er kveðið á um að samningur um forsjá, lögheimili og búsetu 
barns öðlist gildi við staðfestingu sýslumanns. Hins vegar er rétt að benda á hinn 
langa málsmeðferðartíma á fjölskyldusviði hjá sýslumanni, sérstaklega á 
höfuðborgarsvæðinu. I mörgum tilvikum eru foreldrar sammála um efni samnings en 
sýslumaður staðfestir hins vegar ekki samninginn fyrr en löngu síðar. Foreldar ættu 
ekki að þurfa bera hallann af því að málsmeðferð sýslumanns er löng en skráning í 
þjóðskrá byggist á staðfestingu sýslumanns þótt samningurinn hafi í raun tekið gildi 
miklu fyiT hjá foreldrum. Að mati Þjóðskrár íslands væri rétt að meginreglan væri sú 
að samningur foreldra öðlaðist gildi við staðfestingu sýslumanns. Hins vegar væri til 
staðar heimild fyrir sýslumamann að miða við aðra dagsetningu þegar samningur ætti 
að taka gildi og að breytt skráning í þjóðskrá ætti að miðast við þá dagsetningu.

I greinargerð frumvarpsins er kveðið á um mikilvægi þess að úr tölvukerfi Þjóðskrár 
Islands verði hægt að fá upplýsingar um að bam  sé í skiptri búsetu. í þjóðskrá komi 
fram upplýsingar um heimilisfang beggja foreldra bamsins. Að Þjóðskrá íslands miðli 
þessum upplýsingum áfram til þeirra stofnana og annarra sem koma að málefnum 
barna. Verði frumvarpið að lögum mun það óhjákvæmilega kalla fram breytingar á 
tölvukerfum, ekki bara hjá Þjóðskrá íslands heldur einnig hjá þeim stofnunum og 
öðrum sem þurfa á upplýsingunum frá Þjóðskrá íslands að halda.

I 29. gr. frumvarpsins er kveðið á um að verði það að lögum sé gildistaka 1. janúar 
2022. Þjóðskrá íslands fagnar þessu ákvæði. Með því að hafa gildistíma frumvarpsins 
1. janúar 2022 gefur það stofnuninni tækifæri til bregðast við og aðlaga kerfi 
stofnunarinnar að ákvæðum frumvaipsins. Rétt er að geta þess að samgöngu- og
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sveitarstjórnarráðherra hefur mælt fyrir frumvarpi laga um breytingu á lögum 
skráningu einstaklinga, nr. 140/2019 (andvana fædd börn, kerfíslcennitölur og 
heildaraíhending þjóðskrár). þingskjal 208 -  207. mál sem vísað var til allsherjar- og 
menntamálanefndar þann 20. október síðastliðinn. í þessu frumvaipi er lagt til að 
aðgreiningu kerfískennitalna frá hefðbundnum kennitölum verði frestað til 1. maí 
2021 og banni við heildarafhendingu þjóðskrár verði frestað til 1. júní 2022. 
Innleiðing þessara ákvæða frumvarpsins kallar á mikla vinnu hjá stofnuninni. Vegna 
þessa fagnar Þjóðskrá Islands að gildistími frumvarpsins um skipta búsetu barna sé 1. 
janúar 2022. Með þessu er hægt að dreifa álagi stofnunarinnar við að uppfylla skilyrði 
frumvarpanna sem og önnur skilyrði sem lögð eru á herðar stofnunarinnar.

I 30. gr. frumvarpsins um breytingar á öðrum lögum vill Þjóðskrá íslands taka 
eftirfarandi fram: I b. lið 5. tl. 30. gr. frumvarpsins segir m.a. að ekki sé unnt að flytja 
annað hvort lögheimili eða búsetuheimili bams úr landi nema Þjóðskrá íslands hafí 
borist tilkynning um brottfall samnings eða dómsáttar um skipta búsetu. Við flutning 
frá Islandi til einhvers hinna Norðurlandanna gildir Norðurlandasamningur um 
almannaskráningu. Samkvæmt samningnum er það imiflutningsríkið sem tekur 
ákvörðun um skráningu skv. þeim lögum sem þar gilda. Þegar innflutningsríkið 
tilkynnir urn flutning einstaklinga ber brottflutningsríkinu að breyta skráningu til 
samræmis við það, enda eru þeir skráðir í innflutningsríkinu. Staðfesting um 
brottfellingu samnings um búsetu barns þyrfti því að berast Þjóðskrá íslands áður en 
flutt er frá Islandi til einhverra hinna Norðurlandanna.

Þjóðskrá Islands getur, sé þess óskað, mætt á fund allsherjar- og menntamálanefndar 
og útskýrt umsögn þessa frekar.

F.h. Þjóðski'ár íslands

Indriði B jörn A rm annsson
lögfrœðingw
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