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Útdráttur 

Börn sem eiga foreldra sem ekki búa saman dvelja í sífellt auknum mæli á heimilum beggja 

foreldra. Löggjafinn skilgreinir annað foreldrið sem lögheimilisforeldri og hitt sem 

umgengnisforeldri. Barn getur aðeins haft skráða búsetu á einum stað og nefnist það 

lögheimili barns. Heimili umgengnisforeldra er hvergi nefnt í lögum. Það kallar á umræðu 

um stöðu þeirra. 

Markmið þessarar rannsóknar er því að rannsaka stöðu og reynslu foreldra sem 

ekki deila lögheimili með barni sínu. Leitað er svara við tveimur megin 

rannsóknarspurningum: 1. Hvaða tillögur hafa verið lagðar fram á Alþingi um breytingar 

á reglum um stöðu og skyldur foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu? og 2. 

Hver er reynsla foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu og hvernig upplifa þeir 

reglur sem um slíka stöðu gilda? 

Til að svara fyrri spurningunni er unnin stefnugreining á tillögum nefnda sem 

starfað hafa á vegum stjórnvalda frá síðustu aldamótum og skoðað hver hafa verið afdrif 

þessara tillagna. Greiningin leiðir í ljós að tillögurnar snúa fyrst og fremst að fyrirbyggjandi 

ráðgjöf, sameiginlegri forsjá, jafnri ábyrgð foreldra á umönnun og framfærslu barna og að 

opinber stuðningur nái til beggja heimila. 

Til að svara seinni spurningunni voru tekin viðtöl við fimm feður sem eiga það 

sameiginlegt að eiga börn sem dvelja reglulega hjá þeim en eiga lögheimili hjá móður. 

Niðurstöður sýna að feðurnir hafa þá reynslu að kerfið gerir ráð fyrir því að lögheimili 

barna sé hjá móður og faðir greiði meðlag, annað fyrirkomulag sé ekki í boði. Þeir upplifa 

sterkt að kerfið geri ekki ráð fyrir barni á heimili feðranna og þrátt fyrir að þeir framfæri 

börn sín á tveimur heimilum séu þeir ekki viðurkenndir framfærendur barna. Dæmi eru 

um að þröngur fjárhagur feðranna skerði möguleika þeirra til að annast um börn sín eins 

og þeir myndu kjósa. 

 

Lykilorð: Skilnaður, börn, foreldrar, forsjá, búseta, framfærsla. 
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Abstract 

Children, who have parents that do not live together, reside increasingly more often in 

the homes of both parents. The legislature defines one of the parents as a resident parent 

and the other as a non-resident parent. A child can only be registered as a resident in one 

place. The homes of non-resident parents are nowhere mentioned in the law. This 

necessitates a discussion of their status. 

The aim of this study is to investigate the standing and experience of parents who do 

not share a legal residence with their children. There are two main research questions: 1. 

What proposals have been submitted to the Parliament regarding changes to rules 

concerning the standing and duties of parents who do not share a legal residence with 

their children? and 2. What is the experience of parents who do not share a legal 

residence with their children and how do they experience the rules that apply to such a 

situation? 

To answer the first question, a policy analysis is made of the recommendations of 

committees that have worked on behalf of the government, from the turn of the century 

and what the outcome of these proposals has been. The analysis reveals that the 

proposals primarily involve preventative consulting, joint custody, equal parental 

responsibility for the care and support of children and public support extends to both 

households. 

To answer the second question, interviews were conducted with five fathers who all 

have children that stay with them regularly but legally reside with their mothers. The 

results show that the fathers feel that the system assumes the legal residence to be with 

the child´s mother, while the father pays child support, with other arrangements not 

being available. They feel strongly that the system does not anticipate a child to reside at 

the father´s home, and even though they supported their children in two homes they 

would not be recognized as supporters of their children. The examples show that the tight 

finances of the fathers impair their ability to care for their children as they would like. 

Keywords: Divorce, children, parents, custody, residence, cost-of-living. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til 

starfsréttinda í félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða við mig. Þeir 

veittu mér dýrmæta innsýn í reynslu sína í einlægni og hreinskilni. 

Grafísk vinna við myndir af kerfis- og vistfræðilíkani er eftir son minn, Benjamín 

Heimisson. Ég er honum mikið þakklátur fyrir það óeigingjarna starf og þá þolinmæði sem 

hann hafði fyrir fjölmörgum breytingum mínum á mynd af vistfræðilíkaninu. Þá er ég afar 

þakklátur fjölskyldu minni fyrir endalausa þolinmæði og hjálpsemi. Ég þakka Guðnýju 

Björk Eydal, leiðbeinanda mínum kærlega fyrir þá leiðsögn sem hún hefur veitt mér í 

gegnum námið. 
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1 Inngangur 

Fræðimenn sem rannsakað hafa áhrif skilnaða á börn hafa verið sammála um ótvíræða 

kosti þess að börn fái að njóta náinna samvista við báða foreldra óháð 

búsetufyrirkomulagi (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). Í kjölfar 

rannsóknar Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur á reynslu foreldra af 

sameiginlegri forsjá, sem kölluð hefur verið Áfram foreldrar, þá lögðu þær fram 

eftirfarandi tillögur til forsjárnefndar í ljósi niðurstaðna rannsóknar: Að sameiginleg forsjá 

verði meginreglan við skilnað og sambúðarslit, að foreldrum verði skylt að gera með sér 

samning um samvistir barns, að foreldrar verði að þiggja fræðslu, aðstoð og ráðgjöf 

varðandi uppeldisskyldur sínar og samvinnu, að börn hafi talsmann, að inntak framfærslu, 

búsetu og forsjár verði skýrt, að barn geti verið formlega skráð á heimilum beggja 

foreldra, að gagnkvæmur réttur barns til tengsla við afa, ömmu og stjúpforeldra verði 

tryggður (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). 

Norræn löggjöf hefur verið leiðandi í að tryggja rétt barna til beggja foreldra (Guðný 

Björk Eydal, 2010). Noregur og Svíþjóð standa fremst meðal Norðurlandanna hvað 

viðkemur umönnun, framfærslu og sameiginlega ábyrgð foreldra með tilliti til þess að 

barn dvelji á tveimur heimilum. Þar hefur lögum verið breytt til þess að mæta þörfum 

barna sem eiga tvö heimili. Þannig hafa til dæmis verið settar upp nákvæmar reglur bæði 

í Noregi og Svíþjóð um hvernig meðlag tekur mið af umgengni (Guðný Björk Eydal og 

Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Ekki er litið til umgengni við ákvörðun meðlags á Íslandi. 

Íslensk löggjöf viðurkennir ekki að umgengnisforeldri framfæri barn með beinum hætti, 

hvorki í barnalögum (Barnalög nr. 76/2003) né lögum um tekjuskatt (Lög um tekjuskatt 

nr. 90/2003) og óheimilt er að semja um lægra meðlag en sem nemur barnalífeyri 

(Barnalög nr. 76/2003). Stuðningur hins opinbera við barnafjölskyldur nær eingöngu til 

lögheimilisforeldra óháð umgengni (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012; 

Svandís Edda Halldórsdóttir, 2013) og barnafjölskyldur þar sem börn eru ekki skráð til 

heimilis eru ekki meðtalin í hagskýrslugerð (Kjartan Ólafsson og Grétar Þór Eyþórsson, 

2004). Ísland tók ákveðna forystu varðandi löggjöf um jafna ábyrgð foreldra með setningu 

laga um sjálfstæðan rétt feðra til fæðingarorlofs árið 2000 þar sem karlar voru hvattir til 
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þess að axla ábyrgð sína á foreldrahlutverkinu (Guðný Björk Eydal, 2008a; Þingskjal 1065, 

1999–2000). Þrátt fyrir miklu áherslu á jafna ábyrgð foreldra á uppeldi og umönnun barna 

sinna í yfirlýstri fjölskyldustefnu stjórnvalda, þá eru lög og reglur um börn sem eiga 

foreldra á tveimur heimilum í nokkru ósamræmi við opinbera fjölskyldustefnu (Guðný 

Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010, 2012). 

Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar er lögð áhersla á að jafna stöðu foreldra og 

í framhaldi af því segir að fjárhagslegir og félagslegir hagir umgengnisforeldra verði 

rannsakaðir með tilliti til þess hvort leiðrétta þurfi aðkomu þeirra að bóta- og skattkerfinu 

vegna þátttöku í uppeldi barna sinna (Stjórnarráð Íslands, 2013). Markmið þessarar 

rannsóknar er að rannsaka stöðu foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu. Leitað 

er svara við tveimur megin rannsóknarspurningum: 1. Hvaða tillögur hafa verið lagðar 

fram á Alþingi um breytingar á reglum um stöðu og skyldur foreldra sem ekki deila 

lögheimili með barni sínu? og 2. Hver er reynsla foreldra sem ekki deila lögheimili með 

barni sínu og hvernig upplifa þeir reglur sem um slíka stöðu gilda? Til að svara fyrri 

spurningunni er unnin stefnugreining á tillögum nefnda sem starfað hafa á vegum 

stjórnvalda frá síðustu aldamótum og skoðað hver hafa verið afdrif þessara tillagna. Til að 

svara seinni spurningunni voru tekin viðtöl við fimm feður sem eiga það sameiginlegt að 

eiga börn sem dvelja reglulega hjá þeim en eiga lögheimili hjá móður.  

Feðurnir eru meðal annars spurðir um upplifun sína af áhrifum lögheimilisskráningar 

barns á fjárhagsstöðu heimilisins, félagslega þátttöku eða einangrun, foreldris, barna og 

fjölskyldunnar í heild, fjölskyldulíf, samskipti og tengsl fjölskyldumeðlima og á lífsgæði 

fjölskyldunnar. Þeir voru einnig spurðir um reynslu af þjónustu opinberra aðila.  

Höfundur telur þessa rannsókn mikilvægt innlegg í stefnumótun í fjölskyldumálum en 

umræður um hvernig tryggja megi hagsmuni barna sem búa á tveimur heimilum hafa 

aukist jafnt á Alþingi sem og í samfélaginu. Þá geta niðurstöður bætt skilning á málefnum 

fjölskyldna þar sem börn eiga foreldra á tveimur heimilum. Félagsráðgjafar eru 

sérfræðingar í málefnum fjölskyldu, barna og einstaklinga í tengslum við samfélagið og 

byggir m.a. á kenningum um mannlega hegðun og félagsleg kerfi (Friedman og Neuman, 

2010; Horner, 2012). Félagsráðgjafar  vinna að lausnum og félagsráðgjöf stuðlar að 

samfélagslegum framförum með mannréttindi og félagslegt réttlæti að leiðarljósi 

(Horner, 2012). Félagsráðgjafanám til starfsréttindi leggur áherslu á klíníska þjálfun í 

ráðgjöf og meðferð við fjölskyldur, hópa og einstaklinga (Háskóli Íslands, 2013). Ráðgjöf 



13 

fyrir foreldra sem eru að skilja er ekki eins aðgengileg eða fjölbreytt á Íslandi eins og á 

Norðurlöndunum þrátt fyrir að þörfin sé síst minni (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2010). Félagsráðgjafar veita mjög víða í störfum sínum fjölskyldu- og 

félagsráðgjöf til foreldra og því er það von höfundar að rannsóknin nýtist einnig starfandi 

félagsráðgjöfum og öðru fagfólki á vettvangi. Þá er það einnig von höfundar að foreldrar 

geti haft gagn af rannsókninni. 

Höfundur hefur meðal annars rannsakað málefni skilnaðarbarna í námi sínu og þar 

ber hæst BA verkefnið þar sem höfundur vann rannsókn, undir handleiðslu Guðnýjar 

Bjarkar Eydal, um framfærsluskyldur foreldra sem ekki búa saman og opinberan stuðning 

við barnafjölskyldur (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012; Heimir Hilmarsson, 

2012). Höfundur hefur jafnframt reynslu af því að vera foreldri í mismunandi 

fjölskyldugerðum, fyrst í fjölskyldu með eiginkonu og þremur sameiginlegum börnum, 

sem einhleypt foreldri sem ekki deilir lögheimili með neinu barni og þá einstætt foreldri 

sem deilir lögheimili fyrst með einu barni en síðar með tveimur börnum af þremur og nú 

foreldri í hjónabandi með öll fjögur börn skráð til heimilis, þrjú frá fyrra hjónabandi og eitt 

með núverandi eiginkonu. Slík reynsla hefur gefið rannsakanda tækifæri til þess að sjá 

málefni barna sem búa á tveimur heimilum út frá nokkrum sjónarhornum.  

Höfundur hefur allt frá árinu 2005 tekið virkan þátt í félagsstörfum Félags um 

foreldrajafnrétti og veitti félaginu formennsku á árunum 2009 til 2012. Rannsakandi hefur 

í tengslum við störf sín hjá félaginu verið í sambandi við fjölda foreldra sem glíma við ýmis 

verkefni sem fylgja því að foreldrar búa ekki saman. Þá hefur höfundur skrifað fjölda 

umsagna til Alþingis og ráðuneyta í samvinnu við stjórnarmenn félagsins þar sem 

ígrunduð afstaða er tekin til málefna foreldra og barna við slíkar aðstæður. Við gerð 

umsagna hefur rannsakandi skoðað íslenska og Norræna barnalöggjöf ítarlega og leitast 

við að greina hana út frá réttindum barna til foreldra sinna samkvæmt Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og með sjónarhorn foreldra í mismunandi 

fjölskyldugerðum til hliðsjónar. Rannsakandi var varamaður í nefnd um stöðu einstæðra 

og forsjárlausra foreldra og barna þeirra sem síðar var kölluð nefnd um stöðu barna í 

mismunandi fjölskyldugerðum. Þannig átti rannsakandi hlutdeild í framlagi Félags um 

foreldrajafnrétti til þeirrar nefndar enda átti höfundur í góðu og miklu samstarfi við Lúðvík 

Börk Jónsson sem sat í nefndinni fyrir hönd félagsins.  
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Í júní 2011 tók Félag um foreldrajafnrétti þátt í stofnun samtaka evrópskra feðra, 

Platform for European Fathers, sem hefur það megin markmið að berjast fyrir réttindum 

barna til beggja foreldra sinna á vettvangi Evrópubandalagsins. Ísland er ekki í 

Evrópubandalaginu en vegna framsækinnar löggjafar á Íslandi í fæðingarorlofslögum þá 

var Íslandi boðið að vera með í stofnun samtakanna. Enda litið svo á að íslensku 

fæðingarorlofslögin um jafna ábyrgð foreldra, þar sem báðir foreldrar hafa sérstakan 

orlofsrétt, sé fyrirmynd annarra ríkja. Rannsakandi hefur átt sæti í stjórn Platform for 

European Fathers fyrir hönd Félags um foreldrajafnrétti frá stofnun þess og sækir 

reglulega fjarfundi stjórnarinnar. Stjórnarmenn Platform for European Fathers hafa flestir 

langa reynslu í þessum málaflokki bæði persónulega og faglega. Mikil umræða á sér stað 

á stjórnarfundum um löggjöf Evrópuríkja svo og annarra þjóða og gefur það rannsakanda 

enn víðara sjónarhorn á þennan málaflokk. Rannsakandi átti sæti í Jafnréttisráði á árunum 

2011 til 2013. Þá hefur rannsakandi verið skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra í 

samráðshóp sem á að vera verkefnastjórn til fulltingis við að móta stefnu og 

aðgerðaáætlun í málefnum barna og barnafjölskyldna til ársins 2020 eftir tilnefningu 

Félags um foreldrajafnrétti. 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Á eftir inngangi er kafli þar sem fjallað er um 

félagsráðgjöf, kenningar og sjónarhorn sem tengjast viðfangsefninu. Í kafla þrjú er fjallað 

um foreldra, fjölskyldur, fjölskyldugerðir, fjölskyldustefnu og stefnurek. Kafli fjögur fjallar 

rétt barns, hér er fjallað fyrst og fremst um íslenska löggjöf en einnig er fjallað í stuttu 

máli um helstu einkenni norrænar löggjafar. Kafli fimm fjallar um aðferðir og framkvæmd 

rannsóknar. Greint er frá niðurstöðum í tveimur köflum, í kafla sex er greint frá 

niðurstöðum stefnugreiningar og í kafla sjö er greint frá niðurstöðum viðtalsrannsóknar. 

Í áttunda kafla eru umræður um helstu niðurstöður og rannsóknarspurningum svarað. 

Lokaorð höfundar er að finna í kafla níu. 
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2 Kenningar 

Félagsráðgjöf er faglegt starf með einstaklingum (micro), hópum (mezzo) og samfélögum 

(macro) með það að markmiði að efla eða endurheimta getu til félagslegrar virkni og til 

að skapa þjóðfélagslegar aðstæður sem eru hagstæð þessu markmiði (Friedman og 

Neuman, 2010, bls. 17). Í félagsráðgjöf er lögð áhersla á að beita heildarsýn til að leggja 

áherslu á tengsl einstaklings og samfélags. Kerfiskenningin (e. system theory) og kenning 

um vistfræðilega líkanið (e. ecological model) eru kenningar sem notaðar hafa verið í 

félagsráðgjöf til þess að greina tengsl einstaklinga við umhverfi sitt og samfélag. 

Einstaklingurinn, fjölskyldan og samfélagið eiga í samspili og hafa áhrif hvert á annað og 

því þarf að skoða félagsleg vandamál út frá heildarmyndinni (Andreae, 2011; Farley, Smith 

og Boyle, 2011; Payne, 2012). Félagsráðgjafar eru oftast starfsmenn stjórnvalda og því ber 

þeim að vera sérstaklega meðvitaðir um það hvernig hagsmunir skjólstæðinga og stefna 

stjórnvalda getur stangast á (Friedman og Neuman, 2010). Félagsráðgjöfum ber að vinna 

gegn félagslegu ranglæti og á sama tíma að fylgja gildandi lögum, reglum og fyrirmælum 

svo fremi að það stríði ekki gegn siðareglum (Embætti landlæknis, e.d.) 

2.1 Kerfiskenning 

Kerfiskenningin hefur verið miðlæg í félagsráðgjöf þar sem áhersla er lögð á heildarsýn 

(Andreae, 2011; Payne, 2012). Ludwig von Bertalanffy þróaði almennu kerfiskenninguna 

(e. general system theory) á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar og studdist þar meðal 

annars við kenningar frumkvöðlana Émile Durkheim og Max Weber á sviði félagsfræði 

(Friedman og Neuman, 2010). Markmið Bertalanffy var að þróa kenningu sem næði til 

allra kerfa og næði þannig yfir heimspeki, sálfræði, efnafræði og eðlisfræði. 

Kerfiskenningin gengur út á það að fyrirbæri geti haft margar samverkandi orsakir vegna 

gagnvirkra áhrifa mismunandi kerfa á hvort annað. Ekki væri því hægt að skoða eitt kerfi 

að neinu viti nema taka mið af samverkandi þáttum úr öðrum kerfum. Samkvæmt 

kerfiskenningunni eru kerfi annað og meira en samansafn hluta og því verður heild 

kerfisins stærri en samtala hlutanna í kerfinu. Sýnt hefur verið fram á gagnsemi 

kerfiskenningarinnar meðal annars við hugmyndafræðilegar uppgötvanir Darwins, 

Freuds, Weber og Einsteins (Andreae, 2011). 
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Kerfiskenningin leggur áherslu á að líta heildstætt á kerfin, virkni innan kerfa og 

samspil á milli kerfa (Andreae, 2011; Payne, 2012). Samkvæmt kenningunni þá tilheyra 

allar lífverur ákveðnum kerfum og kenningin hefur verið heimfærð yfir á flókin samskipti 

einstaklinga í samfélögum. Ekki er hægt að öðlast skilning á atferli einstaklings öðruvísi en 

að skoða heildarmyndina. Hver einstaklingur er hluti af mörgum kerfum sem hafa áhrif 

hvert á annað. Einstaklingurinn hefur áhrif á þau kerfi sem hann tilheyrir og kerfin hafa 

áhrif á einstaklinginn (Andreae, 2011). 

 

Mynd 1. Kerfislíkan 

(Þýðing höfundar úr Friedman og Neuman, 2010). 
 

Bertalanffy sagði öll kerfi stýrast af sömu undirliggjandi grunnreglum og hann vildi 

auka skilning á samspili á milli einstaklinga, menningar og samfélagsins í heild (Andreae, 

2011). Öll félagsleg kerfi (e. system) eru ákveðin heild sem er aðskilin frá öðrum kerfum 

með ákveðnum mörkum (e. boundaries). Kerfi þarfnast flæðis til þess að lifa af og eru 

með inntök (e. input) þar sem þau taka við upplýsingum frá umhverfinu og inni í kerfunum 

á sér stað ferli sem vinnur úr upplýsingunum og skilar úrvinnslunni til baka út í samfélagið. 
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Kerfi sem eru í jafnvægi við umhverfi sitt eru í stöðugu ástandi (e. steady state) sem þó 

vísar ekki til stöðnunar heldur til þess að það er í jafnvægi við félagslega umhverfið sem 

umvefur það. Þegar ójafnvægi er á flæði til og frá kerfi, þá getur það leitt til óreiðuástands 

(e. entropy) en kerfið vex ef það tekur til sín meira en það lætur frá sér. Flæði til á frá kerfi 

er jafnan nefnt svörun og svörun þess er í samræmi við markmið sem sett hafa verið innan 

kerfis og mati þess á viðbrögðum utanaðkomandi kerfis. Í samfélagi eru mörg önnur kerfi 

(e. collateral system) sem kerfið er í samskiptum við og það eru í gangi ákveðin gildi í 

samfélaginu. Þegar kerfi er ekki í takt við þessi gildi, þá getur það flokkast sem óstarfhæft 

(e. dysfunctional) (Friedman og Neuman, 2010). 

Fjölskyldur eru samkvæmt þessu sjónarhorni skipulagðar heildir, þær eru sífellt 

breytilegar og einstaklingar innan þeirra fá breytileg hlutverk á lífsskeiðinu. Fjölskyldur 

eru annað og meira en samtala einstaklinga í þeim. Breytingar hjá einum í fjölskyldu hefur 

áhrif á aðra í fjölskyldunni. Fjölskyldur eru í tengslum við önnur kerfi og samfélagið. Litið 

er á fjölskyldur sem opin kerfi en misjafnlega opin eftir tíma og aðstæðum. Fjölskyldur 

taka við upplýsingum frá öðrum kerfum, deila innbyrðis og gefa frá sér upplýsingar til 

annarra kerfa. Vandamál hjá einstaklingi í fjölskyldunni getur endurspeglað ákveðið 

uppnám innan fjölskyldunnar (Andreae, 2011). 

2.2 Vistfræðikenning 

Vistfræðikenning Brofenbrenners gengur út á að vöxtur, þroski og hegðun einstaklinga 

ráðist af samspili þeirra við umhverfi sitt. Það er að þættir í umhverfinu móti einstaklinga 

en á sama tíma séu þeir virkir í umhverfinu og taki þannig þátt í mótuninni. Brofenbrenner 

taldi jafnvel vandvirkustu rannsakendum geta sést yfir hvernig mismunandi aðstæður 

geta haft áhrif á einstaklinginn og samskipti hans við annað fólk. Til þess að auðvelda 

rannsakendum að sjá heildarmyndina taldi hann vera þörf á vistfræðilíkani sem er ákveðin 

nálgun til þess að horfa á einstaklinginn í samhengi við félagsleg áhrif. Vistfræðilíkanið 

inniheldur mismunandi umhverfisþætti sem geta haft áhrif á mótun einstaklinga og skipti 

hann þeim niður í fimm kerfi; nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), 

stofnanakerfi (e. exosystem), lýðkerfi (e. macrosystem) og tímakerfi (e. chronosystem). 

Kerfin eru bæði áhrifavaldar á önnur kerfi og eins verða þau fyrir áhrifum frá öðrum 

kerfum þannig að um gagnkvæma virkni er að ræða (Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 

2010). 



18 

Einstaklingurinn í þroskaferli. Einstaklingurinn hefur líffræðilega og sálfræðilega 

þætti, þekkingu, leikni og framkomu sem verða fyrir áhrifum frá kerfum líkansins en eru 

einnig áhrifavaldar á þau (Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 2010). 

Nærkerfi (e. microsystem) er munstur athafna, hlutverka og upplifun beinna 

gagnkvæmra persónulegra sambanda einstaklings í sínu umhverfi við aðrar manneskjur, 

staði og tiltekinna áþreifanlegra hluta. Einstaklingurinn er virkur þátttakandi í samskiptum 

við nærkerfið, hefur áhrif á það og verður fyrir áhrifum frá því. Viðurkenning þessa 

sambands er lykillinn að skilningi á þróunarferli einstaklinga í tengslum við umhverfi sitt 

(Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 2010). 

Millikerfi (e. mesosystem) Millikerfi felur í sér gagnkvæm tengsl á milli tveggja eða 

fleiri kerfa úr nærkerfum, eins og til dæmis á milli fjölskyldu, vinnu og félagslífs. Áhrifin 

eiga sér stað þegar einstaklingurinn fer á milli nærkerfa og tekur með sér áhrif úr því 

nærkerfi sem hann kemur úr og yfirfærir það á nærkerfið sem hann kemur í. Þannig getur 

til dæmis einstaklingur sem hefur átt í erfiðleikum í vinnunni komið með vandamálið með 

sér heim og það haft áhrif á samskipti við maka eða börn. Áhrif á milli nærkerfa geta einnig 

átt sér stað þegar eitt nærkerfi er í sambandi við annað, eins og ef að vinnufélagar og maki 

eru í samskiptum, þá getur það haft áhrif bæði á samskipti við vinnufélaga og maka. Eins 

hefur það áhrif á nærkerfi þegar upplýsingar um einstakling berast á milli nærkerfa 

(Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 2010). 

Stofnanakerfi (e. exosystem) vísar til eins eða fleiri kerfa sem einstaklingurinn er ekki 

í beinu sambandi við en atvik sem eiga sér þar stað geta haft áhrif á hann og hann getur 

einnig haft áhrif á að þar eigi sér stað breytingar. Þar má nefna sem dæmi að stjórnendur 

skóla eða vinnustaðar sem einstaklingur er ekki í beinum samskiptum við geta tekið 

ákvarðanir sem hafa áhrif á hann. Opinber stuðningur við barnafjölskyldur heyrir undir 

stofnanakerfið (Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 2010). 

Lýðkerfi (e. macrosystem) vísar til stöðugleika á formi og innihaldi kerfanna innan 

þess. Lýðkerfi samanstendur af menningarlegum gildum og viðhorfum sem tíðkast í 

samfélaginu og fjölskyldunni, það er þjóðerni, menning, venjur, opinber stefna, landslög 

og reglur (Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 2010). 

Tímakerfi (e. chronosystem) hefur áhrif á nærkerfi, millikerfi, stofnanakerfi og 

lýðkerfi (Denham, 2002). Atvik hafa mismunandi áhrif á kerfi innan vistfræðilíkansins eftir 
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því hvenær á félagssögulegum tíma það á sér stað (Bronfenbrenner, 2009; Santrock, 

2010). 

Vistfræðileg umskipti eiga sér stað í hvert sinn sem einstaklingur er færður til innan 

viðfræðilíkansins sem afleiðing af breyttu hlutverki, umhverfi eða hvoru tveggja 

(Bronfenbrenner, 2009). Á mynd 2 má sjá vistfræðilíkan þar sem einstaklingurinn er barn 

í stjúpfjölskyldu og hugmyndir af mögulegum kerfum innan þess líkans. 

 

Mynd 2. Vistfræðilíkan: Barn í stjúpfjölskyldu með hluta áhrifaþátta 

(Dæmi höfundar byggt á vistfræðilíkani Bronfenbrenner og Morris, 1998 í Santrock, 2010) 
 

Vistfræðilíkan Belsky byggist á fjórum kerfum vistfræðikenningarinnar: einstaklings, 

nærkerfi, stofnanakerfi og lýðkerfi. Belsky taldi vistfræðikenninguna þó ekki fullnægjandi 

þar sem hann taldi Brofenbrenner ekki taka nægilegt mið af breytileika einstaklinga, bæði 

barna og foreldra og þroskaferli (e. ontogenic development) þeirra. Því tengdi Belsky 

greiningu Tinbergen (1951) á þróun hegðunar, útfærða af Burgess, inn í vistfræðilíkanið. 

Vistfræðilíkan Belsky er notað til þess að finna verndandi og skaðlega áhrifaþætti á 
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uppeldisskilyrði barna. Samkvæmt Belsky er jöfn foreldraábyrgð og foreldrasamvinna 

verndandi þáttur í uppeldiskilyrði barna (Belsky, 1980). 

2.3 Tengslakenning 

Tengslakenning John Bowlby (1952) hefur óneitanlega opnað á nýja sýn fræðimanna á að 

þarfir barna fyrir öryggi og tengsl við umönnunaraðila sem þau geta treyst (Ludolph og 

Dale, 2012). Þörf manneskjunnar fyrir tengsl við aðrar manneskjur er meðfædd. Fyrstu 

tengsl barns eru við þá sem sinna því og veita því öryggi óháð kyni eða líffræðilegum 

tengslum við barnið. Barnið kemst ekki af án umönnunar annarrar manneskju og því eru 

þessi fyrstu tengsl lífsnauðsynleg barninu. Hæfni til tengslamyndunar eykst með aldri og 

börn tengjast smám saman fleirum. Allar manneskjur hafa þörf fyrir tengsl við aðrar 

manneskjur og að tileyra í samfélagi á jafningja grundvelli (Berk, 2012; Brendtro, 

Brokenleg og Bockern, 2001; Chatterjee og Brown, 2011; Harper, 2005; Rowe, 2011; 

Sadock og Sadock, 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2003). 

Upphaf tengslakenninga má rekja til heimstyrjaldarinnar síðari þegar fjöldi barna var 

tekin af heimilum sínum í London vegna loftárása Þjóðverja (Benz, 2004; Hoover, 2002; 

Midgley, 2007). Í janúar 1941, er sprengjum frá Þjóðverjum rigndi yfir borgina, settu Anna 

Freud og Dorothy Burlingham á stofn hvíldarheimili fyrir börn í London (Benz, 2004; 

Midgley, 2007; Page, 2011). Freud sá fljótt að þær aðstæður sem stríðið hafði skapað, það 

er loftárásir, eyðilegging og aðskilnaður frá fjölskyldu í frumbernsku yrði að nýta til að 

rannsaka skaðleg áhrif á sálrænan þroska barns. Freud og fleiri fræðimenn eins og Bowlby 

og Winnicot urðu varir við að á meðan börnum var bjargað úr hættulegum aðstæðum, þá 

skapaði það nýja hættu varðandi tengsl. Til þess að bregðast við, þá var foreldrum boðið 

að hitta börn sín hvenær sem er sólarhrings á hvíldarheimilunum og leitast var við að fá 

foreldra og þá sérstaklega mæður til þess að búa eða vinna þar (Bowlby, 1952; Midgley, 

2007; Page, 2011). 

Bowlby hélt því fram að aðskilnaður barns við móður gæti haft langvarandi skaðleg 

áhrif á barnið. Hann benti meðal annars á að ef mæður þyrftu að vinna úti, þá væri 

mikilvægt að þær væru komnar heim áður en barn á grunnskólaaldri kæmi heim úr 

skólanum. Kenningar Bowlby endurspegluðu mjög hugmyndir frá miðri síðustu öld um að 

karlar væru fyrst og fremst fyrirvinnur en hlutverk kvenna væri að sjá um umönnun barna 

(Ludolph og Dale, 2012). Seinni rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi tengsla barns við 
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föður (Benware, 2013; Grossmann, Grossmann, Fremmer-Bombik, Kindler, Scheuerer-

Englisch og Zimmermann, 2002). 

Frá sjöunda áratug síðustu aldar hafa hlutverk feðra varðandi tengslamyndun verið 

rannsökuð og þær rannsóknir ítrekað staðfest að tengslamyndun barna við feður er áþekk 

tengslamyndun móður og hvoru tveggja jafn mikilvægt fyrir barnið. Börn á aldrinum eins 

til þriggja ára mótmæla aðskilnaði við báða foreldra (Ludolph og Dale, 2012). Bowlby 

(1987) ræðir einnig mikilvægi tengsla barns við föður í bókinni Secure Base, en leggur 

engu að síður aðallega áherslu á tengsl við aðalumönnunaraðila og að önnur tengsl séu 

þá aftar í röðinni (Bowlby, 1987). Nýrri rannsóknir greinir á um hvort hægt sé að staðfesta 

kenningu Bowlby um stigveldistengsl (Ludolph og Dale, 2012). 

Mary Ainsworth samstarfskona Bowlby rannsakaði mismunandi tengsl mæðra við 

börn sín í svoköllu ókunnugu umhverfi (e. strange situation). Niðurstöður þeirra 

rannsókna eru afar mikilvægar hvað varðar hvernig tengsl barn myndar við 

umönnunaraðila. Börnum er afar mikilvægt að vera í öruggum tengslum við einhvern sem 

það treystir og veitir því öryggi, ást og umhyggju. Tengsl flokkast fyrst og fremst í örugg 

og óörugg tengsl. Óöruggum tengslum eru svo skipt í þrjá undirflokka sem eru óörugg 

tvíbend (e. insecure ambivalent), óörugg forðast (e. insecure avoidance) og óörugg 

trufluð (e. insecure disorganized) tengsl (Fonagy, 2004; Page, 2011; Sadock og Sadock, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt að tæplega tvö af hverjum þremur börnum mælast með 

örugg tengsl við annað hvort foreldri sitt og er þar engin munur á meðaltali tengsla barns 

við móður eða föður (Ludolph og Dale, 2012). Lærdómurinn sem við getum dregið af 

tengslakenningunni og rannsóknum Ainsworth eru að þegar börn eru ekki með örugg 

tengsl við foreldra sína, þá þarf að aðstoða foreldra við að koma á slíkum tengslum með 

viðeigandi ráðgjöf eða meðferð (Page, 2011; Sadock og Sadock, 2011). Börn með örugg 

tengsl við umönnunaraðila eiga auðveldara með að fara í annað umhverfi með aðilum 

sem það hefur ekki sömu tengsl við og samvera er nauðsynleg til þess að mögulegt sé að 

byggja upp örugg tengsl (Brendtro o.fl., 2001; Sadock og Sadock, 2011). Þannig hefur því 

verið haldið fram að börn þurfi tækifæri til þess að taka reglulega þátt í hversdagslegu lífi 

foreldra sinna. Ung börn þurfi því jafnvel að fara reglulega og oft á milli heimila þegar 

foreldrar búa ekki saman (Ludolph og Dale, 2012). 

Ludolph og Dale (2012) skoðuðu tengslakenninguna og nokkrar langtímarannsóknir á 

áhrifum öruggra tengsla í frumbernsku á sálræna velferð þegar fram í sækir. Tilgangurinn 
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var að skýra merkingu hugtaksins og beitingu tengslakenninga í forsjármálum. Þau segja 

að hugtakið tengsl (e. attachment) oft misskilið. Lögmenn tengi hugtakið oft við 

upphafshugmyndir tengslakenninga um eitt sálfræðilegt foreldri og aðalumönnunaraðila. 

Þá telja þau að jafnvel sérfræðingar í geðheilbrigðisfræðum hafi ekki alltaf kynnt sér 

nægjanlega vel þróun tengslakenninga. Þá geti það gerst að bæði lögfræðingar og 

sálfræðingar tali um tengsl en séu ekki að ræða sama hlutinn. Ludolph og Dale telja þá 

sem halda því fram að móðurtengsl séu nauðsynleg barni svo það verði ekki fyrir 

sálrænum skaða séu að oftúlka niðurstöður Bowlby. Þetta sjónarhorn sé hins vegar notað 

í forsjármálum og dómstólar eigi erfitt með að taka þá áhættu að barn verði fyrir 

verulegum sálrænum skaða og hneigjast því til að ákveða að barnið verði hjá móður. Þau 

benda á að rannsóknir á ungum börnum hafi ítrekað sýnt fram á að tengsl við bæði mæður 

og feður skipti miklu máli fyrir tilfinningalegan og félagslegan þroska barna og því sé ekki 

er hægt að byggja ákvörðun í forsjármáli vegna ungra barna eingöngu á því hvaða foreldri 

hefur eytt mestum tíma með barninu eða hvers kyns foreldrið er. Skoða þurfi hvert mál 

sérstaklega og kanna hæfni foreldra. Þau benda ennfremur á að það álag sem fylgir 

skilnaði geti haft alvarlegar afleiðingar á örugg tengsl barns við umönnunaraðila sína og 

að ágreiningur foreldra valdi streitu hjá bæði foreldrum og börnum. Ef streituþáttum 

fækkar, þá bæti það til muna möguleika barns á öruggum tengslum við umönnunaraðila 

sína. 

2.4 Hvernig ávarpa barnalög tengsl? 

Þegar umgengnisréttur barna eftir skilnað foreldra var fyrst lögfestur á Íslandi árið 1972, 

var forsendan sú að styrkja bæri samband barns við það foreldri sem það býr ekki hjá. 

Gengið var út frá því að því að það sé barni fyrir bestu að vera í sem mestu samneyti við 

báða foreldra sína. Í því ljósi nýtur þessi réttur barns verndar 8. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu og 9. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins . Barnasáttmálinn 

mælir fyrir um rétt barna til persónulegra tengsla og beinna reglulegra samskipta við báða 

foreldra sína (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Í barnalögum er skýrt kveðið á um rétt barns 

til umgengni við það foreldri sem það býr ekki með, en í greinargerð með breytingum á 

barnalögum nr. 76/2003 sem tók gildi í byrjun árs 2013 er fjallað um tengslaþarfir barna í 

kaflanum „Umgengni miðað við aldur og getu barns“. Tengsl barns eru þar miðuð við 

stöðugt umhverfi og þannig er hugsanlega verið að horfa framhjá þörfum barns fyrir 
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tengsl við báða foreldra. Sérstaklega er varað við því að umgengnisforeldri fari með barn 

í annað umhverfi á fyrsta ári þess (Þingskjal 328, 2011–2012): 

Á fyrsta ári barns þarf að leggja áherslu á ró eða stöðugleika í umönnun og 

aðstæðum. Þannig er það oftast barninu fyrir bestu að umgengnisforeldri komi til 

barnsins eða njóti samveru við barnið í aðstæðum sem barnið þekkir vel, jafnvel oft 

en stutt í einu ... (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Aðeins er varað við því að umgengnisforeldri fari með barn í annað umhverfi. Ekki er 

fjallað um að ró og stöðugleika barns geti verið ógnað ef barn er sett í gæslu hjá 

dagforeldri, hjá afa og ömmu eða öðrum. Þá er ekki fjallað um að lögheimilisflutningur 

barns á milli landshluta geti raskar ró eða stöðugleika barns. Í greinargerð er jafnframt 

varað við umgengni barna á aldrinum eins til þriggja ára (Þingskjal 328, 2011–2012): 

Börn á aldrinum 1-3 ára eru í djúpum tengingarfasa við sína allra nánustu og 

umgengni verður að styðja við en ekki trufla þroska þeirra. Ef barn á þessum aldri 

þarf stöðugt að nota orku og athygli til að aðlaga sig breyttu umhverfi, fólki, reglum 

og umönnun getur það ekki hvílst og notað krafta sína til að þroska félagslega, 

tilfinningalega og vitsmunalega hæfni. Breytingar valda álagi sem getur komið fram í 

streituviðbrögðum hjá barni. Barn getur sýnt merki um tengslavanda eða 

aðlögunarvanda, t.d. átt í vanda með svefn, verið haldið aðskilnaðarkvíða og sýnt 

merki um ótta eða óöryggi (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Jafnvel þegar börn eru komin á leikskólaaldur eru settir sérstakir varnaglar í 

greinargerð um að umgengni sérstaklega geti haft alvarlegar afleiðingar með 

tengslavanda og aðskilnaðarkvíða. Þannig er varað við umgengni einnig fram undir og yfir 

grunskólaaldur: 

Börn sem komin eru á skólaaldur ráða betur við mikla umgengni og almennt gildir að 

því eldri sem börn eru því meiri hæfni hafa þau til að ráða við að vera ekki hjá 

aðalumönnunaraðila og að þola og ráða við mismunandi umönnun og ólíkt umhverfi 

(Þingskjal 328, 2011–2012). 

Greinargerðin notast við aðalumönnunaraðila (Þingskjal 328, 2011–2012) líkt og 

kenningar Bowlby (1952). 

Í lagabreytingum sem tóku gildi í byrjun árs 2013 var gerð afgerandi breyting á 

skilgreiningu hugtaksins umgengni. Með umgengni hefur fram að þessu verið átt við 

samveru foreldris og barns samanber greinargerð með lögum: 

Ákvæði 46. gr. núgildandi barnalaga um umgengni hefur verið túlkað með þeim hætti 

að það feli í sér rétt til samveru foreldris og barns. Þá er sérstakt ákvæði í 2. mgr. 47. 
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gr. laganna um að sýslumaður geti að ósk foreldris mælt fyrir um rétt þess til að hafa 

bréfa- og símasamband við barn svo og annað samband með hliðstæðum hætti 

þegar sérstaklega standi á (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Grundvallarbreytingin á skilgreiningu á umgengni frá 2013 er að í 46. gr. barnalaga 

segir nú: „Með umgengni er átt við samveru og önnur samskipti“. Þá segir í greinargerð 

með lögunum að: 

Rétturinn [umgengnisréttur] er sem fyrr byggður á því að barni komi að jafnaði best 

að rækta og viðhalda tengslum við það foreldri sem barnið býr ekki hjá. Með öðrum 

samskiptum er átt við símtöl, bréfaskipti eða annað sem leggja má að jöfnu (Þingskjal 

328, 2011–2012). 

Í frumvarpinu kemur fram að umgengnisréttur barns njóti verndar stjórnarskrár 

Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu og það hafi verið litið þannig á að 

umgengnisréttur innihaldi rétt til samveru barns og foreldris. Þá kemur fram að 

bréfasamskipti og símtöl njóti einni verndar gagnavart þessum sömu grunnréttindum. Á 

þessum forsendum ákveða höfundar frumvarps að steypa þessum tveimur 

mannréttindum barns og foreldris saman í eitt (Barnalög nr. 76/2003; Þingskjal 328, 

2011–2012). 

2.5 Einstaklingur og samfélag: Hugrekkishringurinn 

Hugmyndir okkar um uppeldi mótast af menningu Vesturlanda sem einkennist af 

einstaklingshyggju (e. individualism) á meðan menning Austurlanda leggur áherslu á 

heildina (e. collectivism) (Newman, 2002). Ólíkt kenningum Bowlby hafa indíánar Norður 

Ameríku um aldir trúað því að börn þurfi örugg tengsl við fleiri en foreldra sína. Þannig 

var það meðal Lakoda indíána að börn gerðu ekki tengslalegan greinarmun á foreldrum 

sínum og systkinum foreldra sinna fyrstu fimm ár ævi sinnar (Brokenleg, 2013). Framkoma 

sem gefur náunganum þá tilfinningu að hann tilheyri hefur öflug félagsleg áhrif á 

einstakling og samfélög. Þegar einstaklingar í samfélagi hafa þá tilfinningu að þeir tilheyri, 

þá byggir það upp samhygð, virðing eykst og samskipti verða betri (Brendtro o.fl., 2001). 

Þessi grunnur að heilbrigðu lífi að fá að tilheyra var tekinn af indíánum Norður 

Ameríku þegar hvíti maðurinn kom til sögunnar. Indíánar voru yfirbugaðir af þungvopnum 

og tæknivæddum her hvíta mannsins sem leit niður á indíána og gerði þeim aða búa á 

afmörkuðum svæðum sem kölluð voru verndarsvæði. Indíánum var bannað að tala 

móðurmál sitt og menning þeirra var bönnuð. Indíánar Norður Ameríku hafa þurft að fást 
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við mikil félagsleg vandamál allt frá þeim tíma sem menning þeirra var tekin frá þeim og 

þeir flokkaðir sem undirmáls. Lífsnauðsynlega tilfinningin að upplifa sig tilheyra 

samfélaginu var tekin frá þeim og þeir upplifðu útskúfun (Brendtro o.fl., 2001). 

Martin Brokenleg barnasálfræðingur og félagar hans Brenton og Van Bockern þróuðu 

líkan til að hjálpa börnum og ungmennum til að ná andlegu jafnvægi. Líkanið kalla þeir 

hring hugrekkis (e. circle of courage) og er það byggt upp af aldagömlum hefðum indíána 

og nátengt frumbyggjakenningunni (e. aboriginal theory). Frumbyggjakenningin byggir á 

hefðbundinni aðferð Cree indíána til eflingar og viðhalds á andlegri heilsu. 

Hugmyndafræðin hefur um margar aldir verið notuð til þess að byggja upp heilsteypta 

einstaklinga, hópa og samfélög meðal indíána Norður Ameríku. Á síðustu áratugum hafa 

aðferðir þeirra orðið sýnilegar í vestrænni menningu. Hugmyndin gengur út á að allar 

manneskjur geta lifað í jafnvægi við sjálfa sig, fjölskyldur sínar, samfélagið og náttúruna. 

Þegar félagsleg vandamál eru til staðar er ójafnvægi, en jafnvægi þarf til að manneskja, 

hópurinn eða samfélagið virki eðlilega. Andlegur þroski er ferli sem spannar alla ævina. 

Aðferðir indíána miða að því að manneskjan komist í andlegt jafnvægi með því að hlusta 

á sitt innra sjálf. Það krefst hugrekkis að fara í þá sjálfskoðun sem orkuhjólið felur í sér. En 

þegar ferðin er hafin, þá er næstum ómögulegt annað en að halda henni áfram. Í Kanada 

hafa nokkrir háskólar á sviði félagsráðgjafar gengið til liðs við indíána við að breiða út 

aðferðir þeirra og þar á meðal orkuhjólið. Skólar hafa ráðið til sín innfædda prófessora og 

arfleifð þeirra hefur náð til uppbyggingar kennsluefnis (Mawhiney og Nabigon, 2011). 

Viðurkenning, virðing og það að maður skipti máli eru áhrifaþættir sem skapa 

tilfinninguna að tilheyra. Tilfinningin að tilheyra byggir upp samhygð og gerir einstaklinga 

tilbúnari til að taka ábyrgð á sjálfum sér og aðstæðum, frelsi til þess að taka ábyrgð á 

sjálfum sér og aðstæðum gefur fólki tækifæri til þess að sigrast á verkefnum (e. mastery). 

Þegar einstaklingar hafa sigrast á verkefnum þá verða þeir hæfari til temja sér sjálfstæði. 

Þegar einstaklingar geta tamið sér sjálfstæði, þá eru þeir hæfari og tilbúnari til þess að 

velja samvinnu og til að temja sér þjónustu og göfuglyndi (Brendtro o.fl., 2001; Brokenleg, 

2013). 
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3 Fjölskyldur 

3.1 Foreldri 

Hugtakið foreldri kemur víða fyrir í mannréttinda sáttmálum, lögum og reglugerðum, 

ýmist með eða án forskeytis. Þegar foreldri er notað án forskeytis í barnalögum er átt við 

kynforeldri barns, samanber ákvæði um að barn á rétt til að þekkja foreldra sína og móður 

ber skyldu til að feðra það (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Víða í lögum er vísað í foreldra 

með forskeyti og þannig vísa barnalög í kyn-, forsjár-, lögheimilis-, umgengnis-, stjúp- og 

sambúðarforeldri (Barnalög nr. 76/2003; Þingskjal 328, 2011–2012). 

Hugtakið foreldri án forskeytis er almennt notað yfir kynforeldri barns. Í Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er talað um rétt barns til „annars eða beggja 

foreldra“ sem vísar í að foreldrar geti verið einn eða tveir (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Þá er vísað í sameiginlega ábyrgð „beggja 

foreldra“ í samningi Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum 

(Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum nr. 5/1985). Barnalögin segja 

barn eiga rétt til forsjár foreldra sinna, „annars eða beggja“ (Barnalög nr. 76/2003). Í 

tekjuskattlögum er vísað í að foreldri er kynforeldri og að það geti verið einn eða tveir 

foreldrar þar sem segir, „annað hvort foreldra er látið eða barn er ófeðrað“ (Lög um 

tekjuskatt nr. 90/2003). Í greinargerð með breytingum á barnalögum sem tóku gildi 1. 

janúar 2013, segir frá vaxandi áherslu á að réttur barns til að þekkja og hafa tengsl við 

báða foreldra sé tryggður (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Forsjárforeldri er það foreldri sem fer með forsjá barns, hvort sem forsjá er 

sameiginleg með öðrum eða að foreldri fari eitt með forsjá barnsins. Forsjárlaust foreldri 

er foreldri sem ekki fer með forsjá barns. Töluverður munur er á réttarstöðu forsjárlausra 

foreldra hvað varðar umgengni og framfærslu eftir því hvort forsjárleysið er byggt á 

barnalögum (Barnalög nr. 76/2003) eða barnaverndarlögum (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Þannig eru foreldrar sem sviptir eru forsjá á grundvelli barnaverndarlaga ekki 

framfærsluskyldir við barns sitt, en foreldri sem svipt er forsjá á grundvelli barnalaga hefur 

framfærsluskyldu áfram og umgengisréttur er skilgreindur sérstaklega í báðum 

lagabálkum (Barnalög nr. 76/2003, Barnaverndarlög nr. 80/2002). 
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Lögheimilisforeldri er það foreldri sem deilir lögheimili með barni sínu og fer með vald 

til þess að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf þess (Barnalög nr. 76/2003). 

Umgengnisforeldri er foreldri sem ekki deilir lögheimili með barni sínu og hefur 

gagnkvæman umgengnisrétt við barn sitt óháð forsjá (Þingskjal 328, 2011–2012). Einstætt 

foreldri er lögfræðilegt hugtak yfir réttarstöðu lögheimilisforeldra sem eru ekki í sambúð 

og veitir þeim betra aðgengi að félagslegum stuðningi (Lög um félagslega aðstoð nr. 

99/2007, Lög um tekjuskatt nr. 90/2003).  

Hugtakið stjúpforeldri er ekki beint skilgreint í lögum. Í barnalögum segir að þegar 

foreldri sem fer eitt með forsjá barns gengur í hjónaband með öðrum en hinu foreldrinu, 

þá geti foreldri og stjúpforeldri samið um að fara sameiginlega með forsjá barns (Barnalög 

nr. 76/2003). Samkvæmt erfðalögum getur stjúpforeldri verið forsjárlaust og forsjáin á 

hendi annars en maka stjúpforeldris og þannig má leiða líkur að því að makar beggja 

foreldra barns séu stjúpforeldrar þess í skilningi laga (Erfðalög nr. 8/1962). Hugtakið 

sambúðarforeldri er sambærilegt við stjúpforeldri nema hvað að þar er miðað við óvígða 

sambúð í stað hjúskapar og sambúðin þarf að hafa varað í eitt ár. Stjúp- og 

sambúðarforeldri hefur framfærsluskyldu gagnvart stjúpbarni eins og um eigið barn væri 

að ræða, sem fellur niður við skilnað eða sambúðarslit, nema stjúp- eða 

sambúðarforeldrið hafi haft forsjá barns og forsjárlaust kynforeldri þess er látið (Barnalög 

nr. 76/2003). 

Kjörforeldri er sá sem ættleiðir barn, hvort sem um er að ræða frumættleiðingu, 

stjúpættleiðingu eða alþjóðlega fjölskylduættleiðingu (Erfðalög nr. 8/1962, Lög um 

ættleiðingar nr. 130/1999, Reglugerð um ættleiðingar nr. 238/2005).  

Fósturforeldri er sá sem tekur að sér barn með leyfi Barnaverndarstofu og sem úrræði 

í barnaverndarmálum með eða án samþykkis kynforeldra með hagsmuni barnsins að 

leiðarljósi. Fóstur getur verið varanlegt eða tímabundið (Barnaverndarlög nr. 80/2002, 

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

Við gildistöku laga um leik- og grunnskóla árið 2008 vísar hugtakið foreldri án 

forskeytis ekki til kynforeldra eins og almennt er, heldur vísar til forsjáraðila barns óháð 

skyldleika (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í greinargerð 

með breytingum á lögunum er þessi breyting á skilgreiningu hugtaksins foreldri talin 

nauðsynleg vegna þeirrar þróunar að sífellt fleiri foreldrar fara sameiginlega með forsjá 

barns (Þingskjal 319, 2007–2008; Þingskjal 321, 2007–2008). Í ljósi þessara breytinga á 
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lögum sem varða menntun barna er vert að nefna skyldur hins opinbera samkvæmt 

Mannréttindasáttmála Evrópu. En þar segir að við allar ráðstafanir hins opinbera sem 

snúa að menntun og fræðslu skuli réttur foreldra vera virtur, svo tryggt sé að menntun og 

fræðsla sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra. (Lög um mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1994). 

3.2 Fjölskyldan 

Fjölskyldan er í eðli sínu frumeining samfélagsins, segir í Mannréttindayfirlýsingu sem 

samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1948. Þar segir 

jafnframt að samfélagi og ríki beri að vernda fjölskylduna (Mannréttindaskrifstofa Íslands 

og utanríkisráðuneyti, 2008). Friðhelgi einkalífs er meðal annars ætlað að tryggja rétt 

fjölskyldunnar til þess að vera saman og má þar vísa í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

og 1. mgr. 71. gr. íslensku stjórnarskrárinnar (Björg Thorarensen, 2005; Hrefna 

Friðriksdóttir, 2011). Hugtakið fjölskylda í íslenskri tungu vísar til fjölda og skyldna enda 

hafa meðlimir hennar um aldir verið skuldbundnir hver öðrum og gæta hagsmuna hvors 

annars í gagnkvæmri tryggð (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Þingskjal 16, 1995–1996). 

Fjölskyldan er einnig vettvangur tilfinningatengsla (Þingskjal 1230, 1996–1997) og 

uppspretta lífsgilda (Ármann Snævarr, 2008). 

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989 hafði verið samþykkt að árið 1994 

yrði alþjóðlegt ár fjölskyldunnar. Í október 1991 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra 

landsnefnd til þess undirbúa ár fjölskyldunnar. Í skýrslu þessarar landsnefndar er að finna 

skilgreiningu á fjölskyldu þar sem „Fjölskyldan er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt 

heimili …“. Þessi tillaga að skilgreiningu á fjölskyldu var einnig notuð í fyrstu 

þingsályktunartillögu ríkisstjórnar að mótun opinberrar fjölskyldustefnu í febrúar 1995 

(Þingskjal 692, 1994–1995). Mannréttindasáttmáli Evrópu og Stjórnarskrá Íslands 

takmarka fjölskylduna ekki við þá sem eiga sameiginlegt heimili heldur á hugtakið einnig 

við um foreldra og börn sem ekki eru skráð saman til heimilis (Björg Thorarensen, 2005; 

Hrefna Friðriksdóttir, 2011). Skilgreining landsnefndar á hugtakinu fjölskylda var ekki með 

þegar önnur stjórnartillaga að þingsályktunar um mótun opinberrar fjölskyldustefnu var 

lögð fram tveimur árum síðar (Þingskjal 72, 1996–1997-1997). Í nefndaráliti 

félagsmálanefndar er lögð áhersla á að vernda beri fjölskyldur ekki bara án tillits til gerðar 

hennar heldur einnig án tillits til búsetu og þá vildi nefndin taka það fram að fjölskyldan 
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væri uppspretta lífsgilda. Félagsmálanefnd vísaði til skilgreiningar landsnefndar á 

fjölskyldu máli sínu til stuðnings um uppsprettu lífsgilda (Þingskjal 1092, 1996–1997). 

Breytingartillögur félagsmálanefndar við þingsályktun um opinbera fjölskyldustefnu voru 

samþykktar og í lokaútgáfu þingsályktunar um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og 

aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar er fjölskyldan skilgreind þannig: 

Fjölskyldan er hornsteinn íslensks samfélags og uppspretta lífsgilda. Ríkisstjórn og 

sveitarstjórnum á hverjum tíma ber að marka sér opinbera stefnu í málefnum 

fjölskyldunnar í því skyni að styrkja hana og vernda án tillits til gerðar hennar og 

búsetu (Þingskjal 1093, 1996–1997; Þingskjal 1230, 1996–1997). 

Barn á rétt til umönnunar og verndar beggja foreldra samkvæmt Samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins og samband foreldra og barna grundvallast einnig af 

meginreglum um friðhelgi fjölskyldulífs (Hrefna Friðriksdóttir, 2011). Í könnun Seligmann 

(1992) voru 1.200 fullorðnir einstaklingar úr tilviljunarúrtaki beðnir um að skilgreina orðið 

fjölskylda. Næstum þrír fjórðu þeirra svöruðu, „hópur fólks sem elskar og annast hvert 

annað“ en aðeins um 20% úrtaksins vísuðu til hefðbundins fjölskylduhugtaks um þá sem 

búa saman í heimili (Andreae, 2011). 

Hagstofa Íslands hefur á undanförnum áratugum byggt upp viðamikinn gagnagrunn 

um fjölskyldur, foreldra og börn þeirra. Úr þessum gagnagrunni er meðal annars hægt að 

fá upplýsingar um hversu mörg börn eiga foreldra á tveimur heimilum og hverjir eru 

foreldrar án þess að vera með börn skráð með búsetu á heimili þeirra. Í skýrslunni Tekjur 

og efnahagur barnafjölskyldna árið 2007, sem unnin var á Hagstofu Íslands fyrir nefnd um 

stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, kemur fram að 1.549 mæður og 12.414 

feður áttu börn skráð utan heimilis þeirra 1. janúar 2008. Þá kemur fram að 3.393 karlar 

og 409 konur í sambúð eru með stjúpbörn skráð til heimilis þennan dag. Ekki er hægt að 

lesa út úr skýrslunni með áreiðanlegum hætti hversu mörg börn eiga foreldra á tveimur 

heimilum (Heimir Hilmarsson, 2012; Magnús S. Magnússon, Ólöf Garðarsdóttir, Guðjón 

Hauksson, Helga Katrín Tryggvadóttir, Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir og Stefán Þór 

Jansen, 2008). 

3.3 Fjölskyldugerðir 

Mjög takmarkaðar upplýsingar eru fyrirliggjandi um breytingar á fjölskyldugerðum 

hérlendis (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012). Í undirbúningi vegna árs 

fjölskyldunnar 1994 var eitt verkefnið að rannsaka fimm fjölskyldugerðir og var þá 
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skilnaðarfjölskyldum skipt í tvær fjölskyldugerðir, fjölskyldugerð forsjárforeldra og 

forsjárlausra foreldra. Foreldrar voru fljótir að taka við sér eftir að sameiginleg forsjá var 

leidd í lög árið 1992 og meirihluti foreldra valdi sameiginlega forsjá. Sameiginleg forsjá 

hafði sterk jákvæð áhrif á samvinnu foreldra og minna varð um tengslarof, en lögheimili 

barna var áfram hjá móður í yfir 90% tilfella (Sigrún Júlíusdóttir, 2005). Í rannsókn sem 

Hagstofan gerði fyrir nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum var gerð 

tilraun til þess að bera saman barnafjölskyldur fimm fjölskyldugerða: Hjá foreldrum sem 

búa saman, einstæðum1 feðrum án barna, einstæðum feðrum með börn, einstæðum 

mæðrum með börn og einstæðum mæðrum án barna. Þá er fjallað um í skýrslu 

nefndarinnar um fjölskyldugerðir foreldra á tveimur heimilum með sameiginlega eða 

skipta forsjá barna og þar sem annar eða báðir aðilar hafa tekið saman við nýjan maka 

með eða án barna (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Sér kafli um stjúpfjölskyldur var í skýrslu nefndar um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum undir heitinu Stjúpfjölskylda er hið venjulega fjölskylduform margra 

barna. Kaflinn er eftir Valgerði Halldórsdóttur og þar lýsir hún fjölbreytileika 

stjúpfjölskyldna. En þær samanstanda af pari sem annað eða bæði eiga börn með öðrum 

einstaklingi eða einstaklingum. Börn stjúpfjölskyldunnar tilheyra í það minnsta tveimur 

heimilum og heimilin eru tengd í gegnum börnin. Stjúpfjölskyldur eru um margt flóknari 

en aðrar fjölskyldugerðir og hafa við mörg verkefni að glíma. Stjúpfjölskyldur eru ekki með 

í opinberum tölum og þær eru yfirhöfuð ekki taldar sérstaklega. Valgerður notar hugtakið 

stjúpblinda til að lýsa aðgerðarleysi eða eftirtektarleysi stjórnvalda, þar sem 

stjúpfjölskyldur koma hvergi fyrir í stefnumótun eða opinberri tölfræði. Þessi stjúpblinda 

eykur á þá tilfinningu stjúpfjölskyldna um að þær séu örðuvísi eða „utangarðs“ í stað þess 

að veita meðlimum stjúpfjölskyldna þá dýrmætu tilfinningu að tilheyra (Félags‐ og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

                                                      

 

1 Í rannsókn Hagstofu Íslands er notast við hugtakið einstæðir foreldrar yfir alla einhleypa foreldra óháð 
lögheimili barns (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009) og vísar þannig ekki til hugtaksins einstæðir 
foreldrar eins og það er notað í lögum, en þar er átt við einhleypt foreldri sem deilir lögheimili með barni 
(Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007, Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 



32 

3.4 Fjölskyldugerðir hjá Hagstofu Íslands 

Þó ríkisstjórn og sveitarstjórnir skuli stefna að vernd og styrkingu fjölskyldunnar án tillits 

til gerðar hennar og búsetu samkvæmt þingsályktun (Þingskjal 72, 1996–1997; Þingskjal 

1230, 1996–1997) þá lifir enn eldri tillaga sem vísar í sameiginlegt heimili fjölskyldunnar. 

Þannig segir í skýrslu um svokallaða fjölskylduvog að skilgreining á fjölskyldu vísi sterkt til 

þess að fjölskylda séu einstaklingar sem eiga sameiginlegt heimili án þess þó að vísað sé í 

lögheimili í þeim skilningi (Kjartan Ólafsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2004). Þegar fjalla á 

um stöðu mismunandi fjölskyldugerða er oft vísað til skilgreininga Hagstofu Íslands 

(Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009; Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 

2012). Í skilgreiningu Hagstofu Íslands á fjölskyldugerð er vísað í tengsl heimilismanna eins 

og þau eru skráð í þjóðskrá. Hagstofan miðar við fjölskyldunúmer í þjóðskrá og þar af 

leiðandi miða tengslin við lögheimili einstaklinga í fjölskyldu. Hagstofan tekur fyrst og 

fremst tillit til búsetu en gerir ekki greinarmun á líffræðilegu-, stjúp-, sambúðar- eða 

kjörforeldri eða barni (Hagstofa Íslands, 2014a). 

Á vef Hagstofunnar er að finna mannfjölda á Íslandi eftir fjölskyldugerð og 

hjúskaparstétt. Upplýsingar um mannfjölda eru fengnar úr þjóðskrá og manntali og 

miðast við 1. janúar ár hvert. Eins og áður segir þá er það lögheimili einstaklings sem 

ræður því til hvaða fjölskyldugerðar hann telst. Hugtakið lögheimili vísar til þess staðar 

þar sem einstaklingur hefur fasta búsetu og bækistöð sína. Þar sem einstaklingur dvelst 

að jafnaði í tómstundum sínum og er svefnstaður hans þegar hann er ekki fjarverandi 

vegna vinnuferða, orlofs, veikinda eða sambærilegra tilvika og þar sem einstaklingur hefur 

heimilismuni sina. Engin öryggismörk eru reiknuð í mannfjölda sem Hagstofan gefur út 

þar sem um heildarþýði er að ræða (Hagstofa Íslands, 2010; Lög um lögheimili nr. 

21/1990, 1. gr.). Enginn getur átt lögheimili á fleiri en einum stað á sama tíma hér á landi 

(Lög um lögheimili nr. 21/1990, 4. gr.) og þegar foreldrar barns búa ekki saman skal barn 

eiga lögheimili hjá því foreldri sem það býr hjá (Lög um lögheimili nr. 21/1990, 8. gr.). Þær 

fjölskyldugerðir sem Hagstofan telur eru hjón án barna, hjón með börn, sambúðarfólk án 

barna, sambúðarfólk með börn, karl með börn og kona með börn, einnig er hægt að fá 

upplýsingar um fjölda barnlausra einstaklinga sem ekki teljast til kjarnafjölskyldu. 

Skilgreiningin á með eða án barna í mannfjölda tölum Hagstofunnar miðast við lögheimili 

barns og er óháð samvistum barns við foreldri á öðru heimili. Kjarnafjölskyldur eru hjón 
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og fólk í óvígðri sambúð, einhleypir karlar og konur og börn sem búa hjá þeim sem eru 17 

ára og yngri (Hagstofa Íslands, 2014b). 

Tafla 1. Kjarnafjölskyldur og einstaklingar á Íslandi 1. janúar 2014. 

Fjölskyldugerð Fjölskyldur Fullorðnir Börn Mannfjöldi 
Hjónaband með börnum 22.509 45.018 43.504 88.522 
Óvígð sambúð með börnum 9.918 19.836 17.418 37.254 
Karl með börn 1.132 1.132 1.381 2.513 
Kona með börn 11.614 11.614 17.732 29.346 
Hjónaband án barna 30.235 60.470 0 60.470 
Óvígð sambúð án barna 3.372 6.744 0 6.744 
Einstaklingar 0 100.822 0 100.822 

Samtala 78.780 245.636 80.035 325.671 
(Hagstofa Íslands, 2014b) 

 

Í töflu 1 er fjöldi kjarnafjölskyldna á Íslandi 1. janúar 2014 og fjöldi einstaklinga sem 

ekki teljast til kjarnafjölskyldna. Eins og fram kemur í töflunni þá kemur ekki fram hversu 

margar af þessum fjölskyldum eru stjúpfjölskyldur eða eru með börn skráð á öðru heimili. 

Það kemur heldur ekki fram hjá Hagstofunni hversu margir þeirra einstaklinga sem teljast 

ekki til kjarnafjölskyldna eiga börn skráð á öðru heimili (Hagstofa Íslands, 2014b). 

Augljóslega eru þessar tölur því ekki að segja okkur mikið um fjölbreytileika 

fjölskyldugerða eins og meðal annars er fjallað um í rannsókn Hagstofunnar frá árinu 2008 

(Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Einhleypir foreldrar sem ekki deila lögheimili með börnum sínum flokkast ekki til 

kjarnafjölskyldna, barnafjölskyldna né annarra fjölskyldugerða hjá Hagstofu Íslands 

heldur eru þeir þar flokkaðir sem barnlausir einstaklingar. Ekkert í tölum Hagstofunnar 

gefur vísbendingu um hversu margir þessara einstaklinga eru foreldrar og bera þar af 

leiðandi foreldraábyrgð. Eins er um stjúpfjölskyldur og sérstaklega stjúpfjölskyldur sem 

ekki deila lögheimili með stjúpbarni (Hagstofa Íslands, 2014b). Ekki er hægt að finna á vef 

Hagstofunnar hversu mörg börn eiga foreldra á tveimur heimilum, hversu mörg búa í 

stjúpfjölskyldum, hversu mörg börn eru í umgengni né hversu mörgum börnum meðlag 

er greitt með. Samkvæmt tölum Hagstofunnar fæddust 78.827 börn á tímabilinu 1994 til 

2011. 
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Tafla 2. Lifandi fædd börn og börn úr lögskilnuðum eða sambúðarslitum á 18 ára tímabili frá 
1994 til 2011. 

Skýring Fjöldi 

Lifandi fædd börn utan sambúðar 11.009 
Börn sem komu úr lögskilnuðum 10.497 
Börn sem komu úr sambúðarslitum 11.443 

Samtals 32.949 
(Hagstofa Íslands, 2011a, 2011b, 2013) 

 

Í töflu 2 eru upplýsingar um börn sem fædd eru utan sambúðar og börn sem koma úr 

hjóna- eða sambúðarslitum. Á átjan ára tímabili voru 11.009 börn fædd utan sambúðar. 

Afstaða var tekin til forsjár og lögheimilisskipan 10.497 barna úr lögskilnuðum og 11.443 

barna úr sambúðarslitum á sama tímabili. Það að 32.949 börn eða 41,8% barna á Íslandi 

hafi fæðst hjá einhleypri móður eða hafi upplifað hjónaskilnað eða sambúðarslit foreldra 

er vísbending um að stórt hlutfall barna eigi foreldra á tveimur heimilum (Guðný Björk 

Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012; Hagstofa Íslands, 2011a, 2011b, 2013). 

3.4.1 Lífskjararannsókn 

Hagstofa Íslands sér um að afla gagna um lífskjör á Íslandi í samstarfi við Hagstofu 

Evrópusambandsins (Hagstofa Íslands, e.d.-a) og birtir á heimasíðu sinni margvíslegar 

upplýsingar um fjárhagslega stöðu heimilisgerða (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Hagstofa 

Íslands gerir greinarmun á fjölskyldugerð annars vegar og heimilisgerð hins vegar. 

Heimilisgerð vísar til fjölda fullorðinna og barna í heimili án tillits til tengsla (Hagstofa 

Íslands, 2014b). Heimilismenn eru þeir sem annað hvort afla eða njóta tekna heimilisins. 

Þar með talin börn í heimavistarskólum, börn sem búa á tveimur heimilum, sjómenn eða 

þeir sem eru á sjúkrahúsi og þeir sem vinna í burtu um langan tíma og Kárahnjúkar eru 

nefndir sem dæmi um slíkt (Hagstofa Íslands, 2014a). Í lífskjara rannsókninni er ekki 

einungis tekið mið af börnum í umgengni heldur er einnig tekið mið af því hvort 

heimilismenn eru að greiða meðlag eða þiggja meðlag með barni eða börnum yngri en 18 

ára. Lífskjararannsóknin inniheldur þannig upplýsingar um ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu að teknu tilliti til heildarfjölda heimilismanna, með börnum sem ekki eru 

skráð til heimilis og að teknu tilliti til meðlagsgreiðslna til og frá heimili (Hagstofa Íslands, 

2014a).  
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3.5 Fjölskyldustefna 

Megin verksvið félagslegrar stefnu (e. social policy) er að marka stefnu varðandi 

framfærslu einstaklinga og fjölskyldna, húsnæðismál, félagsleg þjónusta, mennta- og 

heilbrigðismál (Thompson, 2009). Sigrún Júlíusdóttir hefur meðal annars skilgreint 

fjölskyldustefnu sem markvissar aðgerðir stjórnvalda með skyldur og þarfir fjölskyldunnar 

að leiðarljósi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fjölskyldustefnum er skipt í tvær fylkingar á 

grundvelli jafnrétti. Annars vegar er um að ræða fjölskyldustefnu sem byggir á 

fyrirvinnuskipan (e. breadwinner model) þar sem stefnan gerir ráð fyrir því að 

fjölskyldufaðirinn sjái um framfærslu fjölskyldunnar með þátttöku á atvinnumarkaði og 

fjölskyldumóðirin er þá í ólaunuðu umönnunar hlutverki heima fyrir. Hins vegar er 

fjölskyldustefna sem byggir á einstaklingsskipan (e. individual model) og gerir ráð fyrir 

einstaklingsbundnum réttindum, jafnrétti og sameiginlegri ábyrgð foreldra á uppeldi 

barna sinna (Sainsbury, 1996).  

Á Íslandi eins og víðar hefur fjölskyldustefna færst úr því að vera byggð á 

fyrirvinnuskipan yfir í fjölskyldustefnu sem byggir á einstaklingsskipan og kynjajafnrétti 

(Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2013; Guðný Björk 

Eydal, 2005, 2006, 2008a; Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2013; Guðný Björk 

Eydal og Stefán Ólafsson, 2006; Ingólfur V. Gíslason, 2008). Lög og reglur um börn sem 

eiga foreldra á tveimur heimilum eru þó enn í hróplegu ósamræmi við yfirlýsta 

fjölskyldustefnu stjórnvalda (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012; Guðný Björk 

Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010, 2012; Heimir Hilmarsson, 2012). Fjölskyldustefna 

byggð á einstaklingsskipan á upptök sín á Íslandi fyrir tæpri öld þegar löggjafi Íslands setti 

lög sem tók mið af Norrænum rétti þar sem hjónaband var samningur tveggja 

jafnrétthárra einstaklinga og við skilnað réðu hagsmunir barns ákvörðun um forsjá þess 

(Guðný Björk Eydal, 2010). Fjölskyldustefna var þó ekki áberandi í íslenskri pólitík fyrr en 

á tíunda áratug síðustu aldar (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2003). Í þingsályktun 

um mótun fjölskyldustefnu er lögð áhersla á fjölskylduna í nútímasamfélagi og jafna 

ábyrgð beggja foreldra við uppeldi og umönnun barna sinna. Þá er sérstök áhersla lögð á 

að efla þátttöku feðra í umönnun barna (Þingskjal 1093, 1996–1997; Þingskjal 1230, 

1996–1997). 
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3.6 Stefnurek 

Stefnurek (e. policy drift) er tiltölulega nýtt hugtak í íslenskri stjórnmálafræði (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006). Hugtakið stefnurek vísar til þess þegar stefnu stjórnvalda er ekki 

fylgt eftir eða þegar hún er óljós. Eins er það notað um þegar grundvallar breytingar eiga 

sér stað sem ekki eru í takt við yfirlýsta stefnumörkun. Þegar stjórnvöld fylgja ekki eftir 

yfirlýstri stefnu sinni með framkvæmdaáætlun og virku eftirliti með framkvæmd 

stefnunnar, þá er hætta á stefnureki (Béland og Shinkawa, 2007; Nanna Björk Bjarnadóttir 

og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013). Einstakir hagsmunaaðilar geta náð yfirhöndinni við 

framkvæmd stefnunnar. Einkahagsmunir einstakra hagsmunaaðila fara ekki endilega 

saman við samfélagslega stefnu stjórnvalda. Þegar einstaka sérhagsmunahópar ná að 

stýra þannig framkvæmd stefnumótunar sjálfum sér í hag er hætta á að framkvæmdin 

skili öðrum niðurstöðum en stefnt var að (Bhatia, 2010; Nanna Björk Bjarnadóttir og 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013). Lögum og reglum er jafnvel breytt í grundvallaratriðum 

gegn yfirlýstri stefnu stjórnvalda. Breytingar sem byggja á sérhagsmunum fárra geta leitt 

til mismununar þjóðfélagsþegna. Þróun á þekkingu innan stjórnkerfisins byggir á 

samvinnu og samþættingu á reynslu og þekkingu. Þegar stefnurek á sér stað og 

sérhagsmunahópar taka ráðin er grafið undan möguleikum á þróun þekkingar innan 

kerfisins (Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013). 
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4 Réttur barns 

Börnum er almennt fyrir bestu að báðir foreldrar beri ábyrgð á uppeldi og umönnun 

þeirra. Þannig hefur til að mynda Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna beint því til 

aðildarríkja að áhersla verði lögð á þessa sameiginlegu ábyrgð beggja foreldra óháð því 

hvort foreldrar búi á tveimur heimilum eða einu. Mannréttindasáttmálar hafa 

undirstrikað sameiginlega ábyrgð foreldra á uppeldi og umönnun barna sinna. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálinn) kveður á um ýmis réttindi 

barna. Fjölmargar efnisgreinar sáttmálans fjalla um skyldur aðildarríkja til þess að gera 

allt sem í þeirra valdi stendur til þess að tryggja rétt barna til beggja foreldra sinna og að 

aðstoða foreldra við að sinna uppeldisskyldum sínum (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992). Þá sýna rannsóknir að sameiginleg forsjá hefur jákvæð 

áhrif á samskipti foreldra og foreldraábyrgð verður jafnari og ágreiningur minni (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Foreldrar velja í auknum mæli að börn 

dvelji jafnt hjá báðum foreldrum eftir skilnað og sambúðarslit og telja að það fyrirkomulag 

hafi góð áhrif á börnin (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). 

4.1 Sameiginleg forsjá 

Barnasáttmálinn kveður skýrt á um að sameiginleg ábyrgð beggja foreldra eigi að vera í 

forgangi. Aðildarríkjum beri þannig að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að 

foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns samanber 1. mgr. 18. gr. (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992): 

Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú meginregla sé 

virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska. 

Foreldrar, eða lögráðamenn, ef við á, bera aðalábyrgð á uppeldi barns og því að barni 

sé komið til þroska. Það sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, 1. mgr. 18. gr.). 

Í núgildandi lögræðislögum (Lögræðislög nr. 71/1997) segir um lögráðamenn þeirra, 

sem ólögráða eru fyrir æsku sakir, að foreldrar barns og þeir sem koma barni í foreldra 

stað ráða persónulegum högum þess. Nefnast þau lögráð forsjá og fer um hana 

samkvæmt barnalögum og lögum um vernd barna og ungmenna. Forsjáraðilar barns fara 

einnig með fjárhald þess (Lögræðislög nr. 71/1997). Hugtakið forsjá kom fyrst inn í 
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íslenska löggjöf árið 1981. Orðinu forsjá var þá ætlað að koma í stað orðanna foreldravald, 

forræði og foreldraráð sem áður höfðu verið notuð í íslenskum rétti og þóttu leggja of 

mikla áherslu á vald foreldra yfir börnum sínum. Þessar hugtaka breytingar höfðu áður 

átt sér stað til dæmis í Danmörku. Samkvæmt greiningu Davíðs Þórs á notkun hugtaksins 

forsjá í lögræðislögum má skilgreina forsjá sem einskonar lögráð þeirra sem lögbornir eru 

til umráða eða foreldralögráð (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Megin inntak forsjár hefur 

verið réttur foreldra til að ráða persónulegum högum barns, en hægt að segja að hugtakið 

forsjá sé þríþætt. Réttur foreldra til að ráða persónulegum högum barns, skyldur foreldra 

til þess að tryggja bæði efnalega og andlega velferð barna og réttur barns til forsjár 

foreldra sinna uns það verður sjálfráða (Davíð Þór Björgvinsson, 1995; Umboðsmaður 

barna, 2013). 

4.2 Samvera barns og foreldra 

Barnasáttmálinn leggur ríka áherslu á að barn njóti samvista og persónulegra tengsla við 

báða foreldra sé þess einhver kostur. Þannig kveður 2. mgr. 9. gr. Barnasáttmálans á um 

að ef nauðsynlegt telst að barn verði aðskilið frá öðru eða báðum foreldrum sínum þá 

skuli „veita öllum aðilum sem hagsmuna hafa að gæta kost á að taka þátt í málsmeðferð“. 

Samkvæmt 1. mgr. sömu greinar segir að það kunni að vera nauðsynlegt að ákveða búsetu 

barns hjá öðru foreldri þegar þeir búa ekki saman, en að slíkt skuli ekki gera nema það 

teljist nauðsynlegt og slík ákvörðun skuli háð mati dómstóla. Hafi barn verið skilið frá 

foreldri eða foreldrum sínum skal, samanber 3. mgr. sömu greinar, virða rétt þess til að 

viðhalda persónulegum tengslum og beinu reglulegu sambandi við báða foreldra, nema 

það þjóni ekki hagsmunum þess. Í Barnasáttmálanum stendur einnig í 8. gr. að ef barn er 

með ólögmætum hætti svipt einhverjum fjölskyldutengslum, þá skuli stjórnvöld veita 

aðstoð og vernd í því skyni að tengslunum verði fljótt komið á aftur (United Nations 

Human Rights, 1989). 

Umgengnisréttur er gagnkvæmur réttur barns og þess foreldris sem það deilir ekki 

lögheimili með. Báðum foreldrum ber að sjá til þess að umgengni fari fram með hagsmuni 

barnsins að leiðarljósi (Þingskjal 328, 2011–2012). Fræðimenn eru sammála um kosti 

náinna og reglulegra samvista barns við báða foreldra sína (Bjarnason, Bendtsen, 

Arnarsson, Borup, Iannotti, Löfstedt, o.fl., 2012; Del Boca og Ribero, 1998; Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 
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Í norrænum rétti hefur verið lögð vaxandi áhersla á rétt barna til þess að þekkja 

foreldra sína og njóta umönnunar þeirra beggja. Við endurskoðun laga á síðustu áratugum 

hefur sjónum sérstaklega verið beint að þessum rétti barna þegar foreldrar þeirra búa 

ekki saman. Markmiðið er að tryggja börnum þennan rétt óháð stöðu foreldra (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2011). Þannig er til að mynda hægt að dæma jafna umgengni, sjö daga af 

14 dögum, á sitt hvoru heimili foreldra í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð 

(Þingskjal 328, 2011–2012). 

Tafla 3. Tilhögun samvista við það foreldri sem barn deilir ekki lögheimili með hjá foreldrum 
sem sóttu um skilnað í Reykjavík á árunum 2006 til 2008. 

Tilhögun samvista Hlutfall daga 
Samvistir 14 daga af 28 24% 
Samvistir 8 daga af 28 dögum 19% 
Samvistir 4 daga af 28 dögum 22% 
Sveiganleg samvistir eftir hentugleikum 24% 
Annað 9% 
Engar samvistir 2% 

(Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008) 

 

Í rannsókn á reynslu foreldra af því að fara sameiginlegri með forsjá barna sinna eftir 

skilnað var leitað eftir viðhorfum foreldra til ýmissa þátta tengdum forsjá og samvistum 

foreldra og barna eftir skilnað. Könnunin náði til heildarþýðis allra foreldra sem sóttu um 

skilnað í Reykjavík á tímabilinu 30. júní 2006 til 1. júlí 2008 (Sigrún Júlíusdóttir, 2009; 

Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 

vísbendingar um að í nær öllum tilfellum fari fram umgengni eða í 98% tilfella. Að minnsta 

kosti 43% barna var í umgengni þriðjung til helming af tíma sínum og aðeins fimmtungur 

barna eða 22% nutu eingöngu lágmarksumgengni (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2008) eins og hún var skilgreind í lögum frá 2003 (Þingskjal 181, 2002–2003). 

Í rannsókn sem gerð var á inntaki umgengni á árunum 2004 og 2008 til 2012 hafði fjöldi 

samninga um umgengni fjölgað jafnt og þétt hjá sýslumannsembætti Reykjavíkur. Þá 

fjórfölduðust þar staðfestir samningar um jafna umgengni á árunum 2008 til 2012 (Helga 

Sigmundsdóttir og Hrefna Friðriksdóttir, 2013). 

Sérstakur réttur feðra til þess að taka fæðingarorlof sem tók gildi á Íslandi árið 2001 

hafði það megin markmið að auka ábyrgð karla á umönnun barna til jafns við konur. 

Þannig var meðal annars komið til móts við ályktun Evrópusambandsins um sama efni frá 



40 

árinu 1994 (Guðný Björk Eydal og Rostgaard, 2011). Sérstakur réttur feðra til töku 

fæðingarorlofs byggir meðal annars á þörfum barna fyrir báða foreldra (Ingólfur V. 

Gíslason, 2010). Þátttaka feðra í fæðingarorlofi fór fram úr björtustu vonum löggjafans ef 

marka má hve mikið greiðslur fóru fram úr áætlunum fyrstu árin (Ingólfur V. Gíslason, 

2007) og það er orðinn sjálfsagður hlutur að karlar taki fæðingarorlof og sinni börnum 

sínum (Ingólfur V. Gíslason, Gísli Hrafn Atlason, Virginija Aleksejûnaité, Franz Cybulski, 

Indré Mackeviciûté og Celia Callus, 2005). Forsjárlausir feður eiga ekki sérstakan rétt til 

fæðingarorlofs en þeir geta fengið að taka fæðingarorlof ef móðir sem fer með forsjá 

barns leyfir það (Guðný Björk Eydal, 2008b). 

4.3 Framfærsla 

Barnasáttmálinn kveður á um rétt barna til nægilegrar afkomu svo að þau megi ná 

eðlilegum þroska. Foreldrar eða þeir sem bera ábyrgð á barni skuli bera höfuðábyrgð á 

framfærslu þess í samræmi við getu sína og fjárhagslega stöðu, samanber 2. mgr. 27. gr. 

samningsins: 

Foreldrar eða foreldri, eða aðrir sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns, bera 

höfuðábyrgð á því í samræmi við getu sína og fjárhagsaðstæður að sjá barni fyrir 

þeim lífsskilyrðum sem eru því nauðsynleg til að komast til þroska (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Framfærsluskylda er óháð forsjárfyrirkomulagi og umgengni í íslenskum lögum, með 

þó þeirri undantekningu að foreldri sem svipt er forsjá á grundvelli barnaverndarlaga er 

undanþegið framfærsluskyldu (Barnalög nr. 76/2003, Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Foreldri sem ekki deilir lögheimili með barni sinnir framfærsluskyldu sinni einungis með 

greiðslu meðlags. Jöfn umgengni og bein framfærsla þess foreldris með því að veita 

barninu húsnæði, fæði, klæði og fleira telst ekki til framfærslu, hvorki í barnlögum né 

lögum um tekjuskatt. Þá teljast meðlagsgreiðslur ekki til framfærslu samkvæmt 

tekjuskattlögum (Barnalög nr. 76/2003, Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Samkvæmt 

barnalögum er óheimilt er að semja um lægra meðlag en sem nemur einföldu meðlagi en 

hægt er að úrskurða um viðbótarmeðlag á grundvelli tekna meðalagsgreiðanda (Barnalög 

nr. 76/2003, Lög um tekjuskatt nr. 90/2003; Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 

2010). 

Barnasáttmálinn kveður á um að aðildarríkjum beri að aðstoða foreldra efnislega við 

framfærslu barna sinna þegar þörf er á. Fjárhagsleg aðstoð til foreldra skal sérstaklega 
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vera til þess fallin að foreldrar geti séð börnum sínum fyrri fæði, klæði og húsnæði 

samanber 3. mgr. 27. gr. Þá skulu aðildarríki stuðla að því að foreldrar geti stundað 

atvinnu og að börn þeirra njóti þjónustu og aðstöðu til umönnunar barna samanber 3. 

mgr. 18. gr. (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Upphaf opinbers stuðnings á Íslandi við barnafjölskyldur má rekja til setningu laga um 

almannatryggingar nr. 50/1946 (Guðný Björk Eydal, 2010). Norðurlöndin eru þekkt fyrir 

að vera fyrst og fremst félagsþjónusturíki (e. social service states) þar sem öllum stendur 

til boða félagsleg þjónusta án fordóma eða réttinda missis. Umönnunarstefna (e. 

childcare policy) Norðurlandanna hefur verið talin ein af grunnstoðum norrænnar 

velferðarstefnu og er í alþjóðlegu samhengi skoðuð sem fyrirmynd annarra þjóða (Guðný 

Björk Eydal og Rostgaard, 2011). Norræn umönnunarstefna tekur mið af því að bæði kynin 

eru úti á vinnumarkaði. Þannig er gert ráð fyrir tvískiptri fyrirvinnu og tvískiptri umönnun 

barna í samræmi við hugsjónir um jafna ábyrgð foreldra (Eydal og Kröger, 2009; Guðný 

Björk Eydal og Rostgaard, 2011; Þingskjal 1065, 1999–2000).  

Hins vegar þá virðist opinber stuðningur til foreldra vegna umönnunar barna (e. cash-

for-care) ganga gegn þessum sömu hugsjónum um jafna ábyrgð í framfærslu og umönnun 

barna (Guðný Björk Eydal og Rostgaard, 2011). Að undanskildum möguleikum foreldra til 

fæðingarorlofs er öllum stuðningi hins opinbera beint til lögheimilisforeldris sem oftast 

eru konur. Þannig miðast núverandi fjölskyldubótakerfi þegar foreldrar búa ekki saman 

við svokallaða fyrirvinnuskipan þar sem karlar bera ábyrgð á framfærslu og konur bera 

ábyrgð á umönnun barna. Jafnvel þó gert sé ráð fyrir kynbundnum launamuni á 

vinnumarkaði, þá eru mæður sem deila lögheimili með barni með hærri ráðstöfunartekjur 

en feður sem ekki deila lögheimili með barni og ákveðin hópur umgengnisforeldra nær 

ekki að mæta dæmigerðu neysluviðmiði velferðarráðuneytisins (Guðný Björk Eydal og 

Heimir Hilmarsson, 2012; Heimir Hilmarsson, 2012). Rannsókn Hagstofu Íslands frá 2008 

sýndi að eigna minnstu foreldrarnir eru einhleypir foreldrar, feður og mæður, sem ekki 

deila lögheimili með börnum sínum og eru því almennt skráðir barnlausir (Magnús S. 

Magnússon o.fl., 2008). Niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna höfundar o.fl. sýna fram á 

mikilvægi þess að báðir foreldrar njóti stuðnings hins opinbera vegna framfærslu barna 

sinna (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012; Svandís Edda Halldórsdóttir, 2013). 
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4.4 Handleiðsla 

Í 2. mgr. 18. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um að barn eigi rétt til þess að foreldrum sé 

veitt viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar. Hér hefur áður verið vísað í 18. 

gr. sáttmálans um sameiginlega ábyrgð foreldra (United Nations Human Rights, 1989). 

Aðstoð við að rækja foreldraskyldur sínar getur falist í ráðgjöf og handleiðslu til foreldra 

um hvernig haga skuli forsjá, búsetu, umgengni og framfærslu barns þegar foreldrar búa 

ekki saman. Niðurstöður rannsóknar á reynslu og þörfum skilnaðarforeldra benti til þess 

að skilnaðarráðgjöf sú sem þá stóð til boða hafi verið ábótavant. Foreldrar eru í þörf fyrir 

ráðgjöf og þeir vilja heldur sækja ráðgjöfina til fagaðila á stofu eða félagsþjónustu en til 

sýslumanns. Þeir vilja ráðgjöf félagsráðgjafa eða sálfræðinga í málefnum sem snerta 

samvinnu og samskipti varðandi börn sín og leita til sýslumanna eða lögmanna eftir 

upplýsingum og ráðgjöf sem snertir fjárhagsleg eða lagaleg málefni (Íris Dögg Lárusdóttir, 

2012). 

4.5 Sáttameðferð 

Sáttameðferð er talin vera ein af helstu nýmælum barnalaga sem tóku gildi í byrjun árs 

2013 (Þingskjal 328, 2011–2012). Nýmælin felast þó fyrst og fremst í því að sáttameðferð 

sem annars fór fram undir stjórn dómara fer nú fyrst fram undir stjórn sýslumanns. Margir 

dómarar og fulltrúar sýslumanna hafa sótt námskeið í sáttameðferð og sáttamiðlun með 

þeim hætti sem greinir í barnalögum er ekki nýtt fyrirbrigði í dómsmálum um forsjá, 

umgengni og umgengnistálmanir. Dómstólaráð hafði gefið út reglur um sáttamiðlun í 

einkamálum í apríl árið 2007 og þær kváðu á um að dómurum bæri að notast við 

sáttamiðlun þegar þess væri kostur (Tilkynning Dómstólaráðs nr. 2/2007; Þingskjal 328, 

2011–2012). Annað nýmæli samkvæmt Barnalögum nr. 61/2012 er að einnig er hægt að 

beita sáttameðferð vegna umgengnismála, sem fram til þess hefur ekki verið hægt að 

reka fyrir dómstólum nema sem hluti af forsjármáli (Lög um breytingu á barnalögum, nr. 

76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni) nr. 61/2012; Þingskjal 328, 2011–

2012). 

Dr. Vibeke Vindeløv, prófessor við lagadeild Háskólans í Kaupmannahöfn, hefur 

skrifað bækur um sáttamiðlun (Vindeløv, 2004, 2013) og í þýddum kafla úr bók hennar 

Konfliktmægling. Mediation. Retsmægling er þessi hnitmiðaða lýsing á megin reglum 

sáttamiðlunar. 
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Sáttamiðlun er aðferð til lausnar ágreiningi, sem aðilar taka sjálfviljugir þátt í með 

hjálp eins eða fleiri óháðra og hlutlausra sáttamanna. Aðilar komast sjálfir að 

samkomulagi um lausn ágreinings sem þeir meta viðunandi fyrir báða aðila í gegnum 

skipulagt og mótað ferli. Sáttamaður á engan þátt í úrlausn málsins (Ingibjörg 

Bjarnardóttir, 2005). 

Í barnalögum segir um sáttameðferð að aðilar ofangreindra mála geti leitað til 

sérfræðinga í málefnum barna sem uppfylla skilyrði um sáttameðferð í stað þess að þiggja 

þann sem embætti sýslumanns hefur upp á að bjóða (Barnalög nr. 76/2003). Val þetta 

byggir þó algerlega á samvinnu beggja foreldra því ef annað foreldrið leitar til sýslumanns, 

þá flyst málið þangað samkvæmt reglum innanríkisráðuneytisins. Almenna reglan um 

hverjir sinna sáttameðferð samkvæmt reglum ráðuneytisins er að starfsmenn 

sýslumannsembættis í viðkomandi umdæmi sjái um sáttameðferðina. Reglur um 

sáttameðferð gera ráð fyrir að sami starfsmaður sýslumannsembættis geti séð um ráðgjöf 

og leiðbeiningar til foreldra annars eða beggja samkvæmt 33. gr., sáttameðferð foreldra 

samkvæmt 33. gr. a., úrskurðað um umgengni samkvæmt 47. gr., úrskurðað til 

bráðabirgða um umgengni samkvæmt 47. gr. a., úrskurð um kostnað vegna umgengni 

samkvæmt 47. gr. b. og úrskurð um dagsektir vegna tálmunarmála samkvæmt 48. gr. 

barnalaga (Barnalög nr. 76/2003; Innanríkisráðuneyti, 2013a; Þingskjal 328, 2011–2012). 

Almennar hæfniskröfur fulltrúa sýslumanna er að þeir hafi lokið í fullnaðarprófi í lögfræði 

með embættis- eða meistaraprófi eða háskólaprófi sem metið er jafngilt (Lög um 

framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði nr. 50/2014, Lög um framkvæmdarvald 

ríkisins í héraði nr. 92/1989). 

4.6 Norðurlönd 

Norræn löggjöf um börn einkennist í grunninn af sameiginlegri ábyrgð beggja foreldra á 

börnum sínum. Þar hafa Noregur og Svíþjóð verið leiðandi við endurskoðun laga hvað 

viðkemur umönnun, framfærslu og sameiginlega ábyrgð foreldra með tilliti til þess að 

barn dvelji á tveimur heimilum. Lögum hefur verið breytt til þess að mæta þörfum barna 

sem eiga tvö heimili. Þannig hafa til dæmis verið settar upp nákvæmar reglur bæði í 

Noregi og Svíþjóð um hvernig meðlag tekur mið af umgengni. Finnar og Danir eru 

eftirbátar þeirra hvað varðar skýrar reglur en þó taka þeir tillit til umgengni við ákvörðun 

meðlags (Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Á Íslandi er ekki tekið tillit til 

umgengni við ákvörðun meðlags (Barnalög nr. 76/2003). 
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4.6.1 Sameiginleg forsjá 

Í norrænum rétti hafa forsjárforeldrar rétt og þeim ber skylda til að taka ákvarðanir sem 

varða börn sín í samræmi við aldur þeirra og þroska og með tilliti til vilja þeirra. Í grunninn 

eru forsjárskyldur foreldra sambærilegar milli Norðurlandanna þar sem foreldrum ber að 

annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu, vernda það gegn hvers kyns ofbeldi og 

vanvirðandi háttsemi. Þá ber foreldrum að tryggja að barn njóti samveru við báða foreldra 

sína (Barnalög nr. 76/2003, Forældreansvarslov nr. 499/2007, Föräldrabalk nr. 381/1949, 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983, Lov om barn og foreldre 

(barnelova) nr. 7/1981). 

Í Finnlandi og Svíþjóð skulu forsjáraðilar taka allar ákvarðanir í tengslum við barn 

sameiginlega og þar með talið lögheimili barns (Föräldrabalk nr. 381/1949, Laki lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983; Þingskjal 328, 2011–2012). Dómstólar í 

Finnlandi geta skipt réttindum og skyldum forsjáraðila varðandi ákveðna þætti ef þörf 

krefur. Finnsku lögin er sérstök að því leiti að forsjáraðilar geta verið fleiri en tveir (Laki 

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983). Í Svíþjóð getur annað foreldrið 

tekið ákvörðun um nauðsynlega þjónustu sem fellur undir lög um heilbrigðis- eða 

félagsþjónustu án samþykkis hins foreldrisins. Slíka ákvörðun er þá hægt að kæra og fá 

úrskurð dómstóls (Föräldrabalk nr. 381/1949).  

Þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns í Noregi og barnið er ekki í 

tvöfaldri búsetu þá getur umgengnisforeldri ekki mótmælt mikilvægum ákvörðunum 

lögheimilisforeldris um daglega umsjá barns samanber hvar það er í daggæslu eða skóla 

og hvar það hefur lögheimili innanlands. Foreldri er óheimilt að flytja með barn úr landi 

án leyfis hins foreldrisins ef forsjá er sameiginleg (Lov om barn og foreldre (barnelova) nr. 

7/1981). Í Danmörku eiga foreldrar með sameiginlega forsjá að taka sameiginlega allar 

meiriháttar ákvarðanir í lífi barns, en þó hefur lögheimilisforeldri heimild til þess að taka 

mikilvægar ákvarðanir í tengslum við daglega umsjá barns án samráðs og þar með talið 

ákvörðun um lögheimili barns innanlands (Forældreansvarslov nr. 499/2007; Þingskjal 

328, 2011–2012).  

4.6.2 Tvöföld búseta 

Á undanförnum áratugum hafa börn í vaxandi mæli dvalist hjá því foreldri sem það deilir 

ekki lögheimili með og kallar það á nýjar skilgreiningar sem tekur mið af tvöfaldri búsetu 
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barns (Gísli Gíslason, 2008; Hakovirta og Rantalaiho, 2011; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2008). 

Í Noregi hefur foreldrum verð heimilt að semja um tvöfalda búsetu frá 1998 og 

dómurum hefur verið heimilt að dæma tvöfalda búsetu frá 2010. Þegar barn býr í tvöfaldri 

búsetu hjá báðum foreldrum þá standa foreldrar jafnfætis og fara sameiginlega með allt 

ákvarðanavald um hagi barnsins, báðir foreldrar njóta opinbers stuðnings og ekki er gert 

ráð fyrir meðlagi þegar barn er í tvöfaldri búsetu (Lov om barn og foreldre (barnelova) nr. 

7/1981; Þingskjal 328, 2011–2012). 

Í Svíþjóð hafa foreldrar getað samið um tvöfalda búsetu barns frá 1998 og frá sama 

tíma hefur dómurum þar verið heimilt að dæma tvöfalda búsetu barns sbr. 14. gr. a. 

sænsku barnalaganna (Föräldrabalk nr. 381/1949; Þingskjal 328, 2011–2012). Mikil 

útbreiðsla hefur átt sér stað á tvöfaldri búsetu í Svíþjóð á undanförnum árum og flestir 

þeirra eru með viku og viku fyrirkomulag (Hakovirta og Rantalaiho, 2011). Þegar 

umgengni nær þriðjungi af tíma barns í Svíþjóð, gerir kerfið ráð fyrir tvöfaldi búsetu (Gísli 

Gíslason, 2008; Socialförsäkringsbalk nr. 110/2010). 

Finnsku lögin um forsjá og umgengni barna hafa lítið breyst frá árinu 1983. Barn skal 

hafa búsetu á einu heimili og tvöföld búseta barns er ekki til í finnskum lögum (Laki lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983; Þingskjal 328, 2011–2012). Finnar eru þar 

í hópi með Íslendingum og Dönum sem bjóða foreldrum ekki upp á að velja tvöfalda 

búsetu barns (Barnalög nr. 76/2003, Forældreansvarslov nr. 499/2007; Þingskjal 328, 

2011–2012).  

Tvöföld búseta er til víðar en á Norðurlöndum og þar má nefna að í Frakklandi er talað 

um víxlbúsetu (f. residence de alternence) sem hefur verið meginreglan þar frá árinu 

2002. Víxlbúseta hefur verið meginreglan í Belgíu frá árinu 2006 (Gísli Gíslason, 2008) og 

í Frakklandi hefur tvöfalt lögheimili barns verið mögulegt frá árinu 2002. Foreldrum er 

heimilt að semja um tvöfalt lögheimili barns og er þá samningurinn borin undir 

fjölskyldudómstól til samþykktar. Greini foreldrana á um lögheimili barns, getur dómstóll 

dæmt að lögheimili barns skuli vera hjá báðum foreldrum eða öðru þeirra (Code civil). Þar 

sem tvöföld búseta eða tvöfalt lögheimili er mögulegt, þá er almennt gert ráð fyrir því að 

foreldrar búi nálægt hvort öðru. Þannig er það almennt talið skilyrði tvöfaldrar búsetu að 

foreldrar búi í sama skólahverfi þannig að nær umhverfi barns sé það sama á báðum 

heimilum (Þingskjal 70, 2013–2014; Þingskjal 152, 2012–2013). 
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5 Aðferðir og framkvæmd 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar. 

Fjallað verður um rannsóknaraðferðir og sjónarhorn sem notast er við í rannsókninni. 

Einnig verður fjallað um úrtaksaðferð og þáttakendur. Þá verður fjallað um framkvæmd 

rannsóknarinnar og að lokum siðferðisleg álitamál og rannsakandi kynntur. 

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka reynslu foreldra sem ekki deila lögheimili með 

barni sínu og hvernig þeir upplifa reglur sem um slíka stöðu gilda. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að auka þekkingu á reynslu þessara foreldra til að öðlast betri skilning 

á þörfum heimila þar sem börn dvelja reglulega eða hafa umgengnisrétt án þess að vera 

skráð þar til heimilis. 

Leitað er svara við tveimur megin rannsóknarspurningum: 1. Hvaða tillögur hafa verið 

lagðar fram á Alþingi um breytingar á reglum um stöðu og skyldur foreldra sem ekki deila 

lögheimili með barni sínu? og 2. Hver er reynsla foreldra sem ekki deila lögheimili með 

barni sínu og hvernig upplifa þeir reglur sem um slíka stöðu gilda? 

Til að svara fyrri spurningunni er unnin stefnugreining á tillögum nefnda sem starfað 

hafa á vegum stjórnvalda frá síðustu aldamótum og skoðað hver hafa verið afdrif þessara 

tillagna. Til að svara seinni spurningunni voru tekin viðtöl við fimm feður sem eiga það 

sameiginlegt að eiga börn sem dvelja reglulega hjá þeim en eiga lögheimili hjá móður. 

5.2 Rannsóknaraðferðir og sjónarhorn 

5.2.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Notast verður við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknir taka mið af 

huglægu sjónarhorni og miða að túlkun frekar en skýringu á raunveruleikanum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar rannsóknir byggja á afstæðishyggju þar sem engin 

algildur sannleikur er til um samfélagið heldur aðeins túlkun og merking út frá 

mismunandi sjónarhornum. Algengt er að beita eigindlegum aðferðum til að fá innsýn í 

reynsluheim einstaklinga, oft með viðtalsrannsóknum, þar sem tiltölulega lítill hópur er 

rannsakaður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á að einstaklingurinn og/eða 
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gögn sem greind eru túlki veruleikann. Félagslegur veruleiki og túlkun er háð síbreytilegu 

samhengi og samskiptaferlum. Rannsakandi greinir ákveðin þemu úr gögnunum og 

skilgreinir hugtök. Niðurstöður eru síðan heimfærðar á kenningu með aðleiðslu. Þessar 

kenningar er síðar hægt að prófa með megindlegum rannsóknum (afleiðslu) (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; Silverman, 2009). 

Með aðleiðslu (e. induction) er átt við þegar kenningar eru smíðaðar eftir að gögnin 

eru komin fram, eða að niðurstöður rannsókna eru heimfærðar yfir á fyrirliggjandi 

kenningar. Þannig á rannsóknin sér stað áður en kenningin er fundin. Þegar niðurstöður 

rannsóknar liggja fyrir, þá er leitast við að tengja niðurstöðurnar við kenningu eða ný 

verður til. Með afleiðslu (e. deduction) er átt við að rannsókn byrjar á kenningu. Kenningin 

kemur fyrst og út frá kenningunni kemur tilgáta sem við prófum með rannsókn. 

Rannsóknin getur þá sannað tilgátuna eða hrakið hana (Esterberg, 2001). 

5.2.2 Stefnugreining 

Við stefnugreiningu í málefnum barna sem eiga foreldra á tveimur heimilum er unnin 

innihaldsgreining (e. content analyses) á opinberum skýrslum og þingskjölum frá Alþingi 

svo sem lögum, greinargerðum og öðrum þingskjölum sem tengjast efninu. Í 

greinargerðum með lögum er að finna umfjöllun um aðdraganda lagasetninga ásamt 

útskýringum á tilgangi laga, auk skýringa á einstökum greinum í lögunum. 

5.2.3 Viðtalsrannsóknir 

Rannsóknarviðtal er ein af mikilvægustu rannsóknaraðferðum eigindlegra rannsókna. Þá 

eiga viðtalsrannsóknir vel við þegar skoðuð er reynsla, þekking, upplifun, viðhorf, 

væntingar og gildismat einstaklinga svo dæmi sé tekið. Rannsakandinn er sjálfur 

mælitækið og gagna er aflað með viðtali. Í eigindlegum rannsóknarviðtölum hafa 

menningarlegir þættir, gildi, reynsla, þekking, venjur, siðir og fleira áhrif á það hvernig 

rannsakandinn og þátttakendur skynja raunveruleikann. Það er engin einn algildur 

sannleikur heldur er þekking sameiginlegur skilningur er verður til í samskiptum fólks 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

Mikilvægt er að þátttakandi sé meðvitaður um tilgang rannsóknarinnar og að hann 

njóti trúnaðar. Þá er einnig mikilvægt að umgjörð viðtalsins sé þægileg fyrir þátttakanda 

og hvetjandi. Þátttakandi þarf að vera meðvitaður um lengd viðtalsins. Rannsakandi notar 

virka hlustun sem er hvetjandi. Þegar um staðlað eða hálfstaðlað viðtal er að ræða þá 
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stýrir rannsakandi því að þátttakandi fari ekki langt út fyrir rannsóknarefnið með því að 

spyrja út í ákveðna þætti rannsóknar. Lykilatriði að rannsakandi sé eins hlutlaus og lítið 

stýrandi og kostur er. Hljóðupptökur eru jafnan gerðar af viðtölum og þau svo afrituð orð 

fyrir orð í texta (Helga Jónsdóttir, 2003). 

5.2.4 Grunduð kenning 

Grunduð kenning (e. grounded theory) er bæði notuð við öflun og greiningu gagna í 

rannsóknum. Rannsakandi aflar gagna eða greinir gögn án þess að vera með sérstaka aðra 

kenningu í huga. Rannsóknin snýr þá ekki að því að sanna eða afsanna kenningu heldur 

að leita og vera vakandi fyrir þróun nýrra kenninga eða að gögnin leiði rannsakandann að 

kenningu samkvæmt aðleiðslu eigindlegra aðferða (Glaser og Strauss, 2009; Walker og 

Myrick, 2006). Rannsóknir byggðar á grundaðri kenningu eru mun sveiganlegri en aðrar 

rannsóknir þar sem greining á þema getur leitt rannsakandann í nýjar áttir með nýjum 

uppgötvunum. Greining gagna fer fram samhliða gagnasöfnun. Rannsakandinn þarf að 

vera með næmni fyrir því hvað er að gerast í gögnunum og sérstaklega þegar rannsakandi 

er með þekkingu á efninu því þá getur rannsakandi verið með ýmsar tilgátur fyrirfram. 

Rannsakandi þarf því að ýta til hliðar tilgátum sínum og vera mjög opin fyrir öllu því sem 

fram kemur í gögnunum. Rannsóknir sem byggjast á grundaðri aðferð eru oft tímafrekar 

en góð leið til þess að sjá fyrirbæri frá nýju sjónarhorni (Glaser og Strauss, 2009). 

5.3 Þátttakendur og úrtak 

Mikilvægt er að aðferð sem notuð er til þess að velja viðmælendur hæfi 

rannsóknarefninu. Snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) og markmiðsúrtök (e. purposive 

sampling) eru oft notuð í eigindlegum rannsóknum. Þá eru þessar aðferðir taldar góðar 

þegar rannsaka á viðkvæm málefni eða þegar heildarþýði hóps sem rannsaka á liggur ekki 

fyrir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í rannsókninni er notast við blöndu af markmiðs- og 

snjóboltaúrtaki. Heildarþýði foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu er ekki 

opinberlega til svo möguleikinn á því að taka líkindaúrtak er mjög takmarkaður eða 

útilokaður. Rannsakandi fékk ábendingar frá samnemendum, og samstarfsfólki meðal 

annars í stjórn Félags um foreldrajafnrétti um feður sem ekki deila lögheimili með barni 

sínu. Viðkomandi voru beðnir um að spyrja feðurna hvort höfundur mætti hafa samband 

við þá. Margar ábendingar bárust rannsakanda um hugsanlega viðmælendur og skynjaði 

rannsakandi mikla þörf manna og vilja til þess að koma sjónarhorni sínu á framfæri. Ekki 
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var hægt vegna stærðar verkefnis að taka viðtal við alla þá sem bent var á eða þá sem 

höfðu samband við rannsakanda.  

Viðtal var tekið við fimm feður Aron, Birkir, Daníel, Eyþór og Friðrik. Rannsakandi telur 

að nákvæmar upplýsingar um hvern og einn þátttakanda þjóni ekki hagsmunum 

rannsóknarinnar. Allir eiga þeir barn eða börn af einu fyrra sambandi og allir eru þeir 

komnir í nýtt samband. Minnst eiga þeir eitt barn frá öðru sambandi en mest þrjú börn.  

Feðurnir eru allir að sinna umgengni við börn sín og umgengnin er frá því að vera 

önnur hvor helgi í að vera jöfn umgengni við hitt foreldrið. Þeir feður sem eru með jafna 

umgengni búa í sama sveitarfélagi og barnsmóðir. Í einu tilfelli er umgengni takmörkuð 

við helgarumgengni þrátt fyrir að vegalengd á milli heimila komi ekki í veg fyrir jafna 

umgengni. Allir vilja feðurnir sinna jafnri umgengni á við móður. 

Allir feðurnir eru með önnur börn skráð á heimili sínu. Sambýlis- og eiginkonur 

feðranna eru allar mæður og tvær þeirra eiga börn frá fyrra sambandi sem deila með þeim 

lögheimili. Þannig eru tveir feðranna með stjúpbörn á heimili sínu og fjórir þeirra eiga 

barn með núverandi konu. 

Fjórir feðranna hafa lokið háskólanámi og sá fimmti hefur ekki lokið framhaldsnámi 

en er í traustu, ábyrgðarmiklu og vel launuðu starfi. Enginn þeirra er í vanskilum vegna 

lána, meðlags eða annarra hluta. Viðmælendur slitu samvistum við barnsmóður á árunum 

2005 til 2008. 

5.4 Framkvæmd viðtalsrannsóknar 

Viðtölin voru tekin haustið 2014. Notast var við upptökutæki í viðtölunum og þau svo 

afrituð á textaform daginn eftir viðtölin. Nöfnum viðmælenda var breytt svo og annarra 

sem komu við sögu. Þá var staðarnöfnum einnig breytt til að koma í veg fyrir rekjanleika. 

Þegar afritun gagna var lokið var upptökum eytt til að koma í veg fyrir rekjanleika í gegnum 

upptökur. Afrit af viðtölum eru varðveitt af leiðbeinanda en verður eytt tveimur árum frá 

lokum rannsóknar. 

5.5 Gæði rannsókna, siðfræði og álitamál 

5.5.1 Viðmið um gæði rannsókna 

Í megindlegum rannsóknum eiga gæði rannsóknarinnar mest undir ytra og innra réttmæti 

hennar, svo og áreiðanleika og hlutlægni. Réttmæti er notað yfir sannleiksgildi rannsókna 
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og þá hvort það sé hægt að heimfæra niðurstöður hennar yfir á aðra. Engin ein leið er fær 

til þess að tryggja réttmæti eigindlegra rannsókna en þó er hægt að auka réttmæti með 

aðferðum eins og til dæmis margprófunum. Áreiðanleiki er að aðrir rannsakendur fái 

sömu niðurstöðu úr sömu rannsókn sem byggir á sömu gögnunum. Margprófun (e. 

triangulation) er ætluð til þess að reyna að ná fram réttri sýn á aðstæðum með því að 

sameina mismunandi leiðir til að horfa á þær (aðferða margprófun) eða með mismunandi 

niðurstöðum (gagna margprófun). Í eigindlegum túlkandi rannsóknum er rannsakandi 

sjálfur aðal rannsóknatækið. Í eigindlegum rannsóknum er það trúverðugleiki, 

yfirfærslugildi og möguleikinn á staðfestingu sem ræður mestu um gæði rannsóknar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Silverman, 2009). 

5.5.2 Siðfræði og álitamál 

Í rannsóknum eru almennt fjórar grunnreglur varðandi siðfræði rannsókna. 

Sjálfræðisreglan sem snýr að virðingu fyrir hverri manneskju og sjálfræði hennar. Upplýst 

og óþvingað samþykki er forsenda þess að hún sé virt og þátttakendum er hvenær sem 

er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni án nokkurra eftirmála. Þá skaðleysisreglan sem 

vísar til þess að rannsóknin megi ekki valda þátttakendum skaða og velgjörðarreglan 

fjallar um að rannsóknin eigi að vera til góða fyrir þátttakendur eða samfélög og síðast en 

ekki síst réttlætisreglan, að gæta sanngirnis gagnvart þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 

2003). 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Nöfn viðmælenda voru ekki skráð 

og gögn voru auðkennd með númerum og bókstöfum þann tíma sem unnið var úr þeim. 

Einungis rannsakandi og leiðbeinandi sáu útskrift viðtalanna. Engar persónugreinanlegar 

upplýsingar komu fram. Á meðan á rannsóknarvinnu stóð voru gögnin varðveitt á 

lokuðum heimasvæðum vinnsluaðila og ábyrgðarmanns. Leiðbeinandi varðveitir gögnin á 

lokuðu heimasvæði í tvö ár frá lokum rannsóknar en gögnunum verður eytt að þeim tíma 

loknum. Gögnum var eytt af lokuðu heimasvæði rannsakanda strax að rannsókn lokinni. 

Þátttakendur í rannsókninni fengu kynningu á rannsókninni, efni hennar, markmiðum og 

tilgangi áður en rannsókn hófst. Þá skrifuðu þeir undir upplýst samþykki áður en til viðtals 

kom (sjá viðauki 2). 
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5.5.3 Rannsakandi 

Rannsakandi hefur yfirgripsmikla þekkingu á viðfangsefninu og er í senn 

lögheimilisforeldri annars vegar og hefur verið foreldri sem ekki deilir lögheimili með 

börnum sínum. Rannsakandi á fjögur börn þegar þessi orð eru skrifuð en fimmta barnið 

er við það að koma í heiminn. Rannsakandi hefur reynslu af samskiptum við dómstóla og 

stjórnsýslu bæði sem umgengnisforeldri og lögheimilisforeldri. Þá hefur hann einnig verið 

í samskiptum við leikskóla, grunnskóla og aðrar opinberar stofnanir sem hafa með málefni 

barna að gera í bæði hlutverki umgengnisforeldris og lögheimilisforeldris og einnig bæði 

í hlutverki foreldris með forsjá og forsjárlauss foreldris. Rannsakandi var vel meðvitaður 

um að eigin reynsla getur mótað afstöðu hans til rannsóknarinnar og hann lagði sig fram 

við að vera hlutlægur og ekki hlutdrægur. Rannsakandi telur það hafa hjálpað til við 

hlutlægni að hann fer í dag með forsjá allra barna sinna og öll deila þau lögheimili með 

honum þó annað fyrirkomulag hefði ekki komið í veg fyrir hlutlægni. Þá hefur rannsakandi 

séð margar ólíkar hliðar tengdar rannsóknarefninu í störfum sínum með Félagi um 

foreldrajafnrétti og Platform for European fathers sem gáfu honum tækifæri til þess að 

rannsaka viðfangsefnið með öðrum hætti en annars hefði verið. 
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6 Niðurstöður stefnugreiningar 

Í þessum kafla verða niðurstöður stefnugreiningar kynntar. Stefnugreiningin beinist að 

tillögum sem hafa verið lagðar fram á Alþingi eftir síðustu aldamót um breytingar á reglum 

um stöðu og skyldur foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu. Niðurstöður leiða 

í ljós að þær snúast um þrjú megin þemu, fyrirbyggjandi ráðgjöf, sameiginleg forsjá og 

framfærsla barns á tveimur heimilum. Í tveimur af þessum megin þemum er að finna 

undirflokka: auk sameiginlegrar forsjá er að finna þemu um meginreglu, dómaraheimild 

og inntak forsjár. Þá má greina þrjú meginþemu í tillögum er varða framfærslu um 

viðurkenningu á framfærslu beggja foreldra, meðlagskerfi, barnatryggingar og tvöfalda 

búsetu. Einnig hafa komið fram tillögur að úrræðum við umgengnistálmunum. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992) kveður meðal annars á um að aðildarríki skuli 

tryggja rétt barns til að þekkja foreldra sína, njóta umönnunar þeirra, viðhalda 

fjölskyldutengslum sínum og að þau séu ekki skilin frá foreldrum sínum gegn vilja sínum. 

Þá segir í samningnum að aðildarríki skuli virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra og 

skuli virða þá meginreglu að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns og veiti þeim 

viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar og framfærsluskyldur. Samningurinn 

öðlaðist gildi á Íslandi 27. nóvember 1992 og var lögfestur 6. mars 2013 (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

6.1 Saga nefnda 

Talsvert margar nefndir hafa verið skipaðar til að fjalla um eða gera tillögur að breytingum 

á málaflokknum eins og tafla 4 sýnir. 
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Tafla 4. Nefndir um málefni barna og foreldra á tveimur heimilum á tímabilinu sem starfað hafa 
á árunum 1957 til 2014. 

Nefnd (og hver skipar) Hefur störf Lýkur störfum 

Sifjalaganefnd, (dómsmálaráðherra) 1957 2007 
Hagfræðinefndin, (félagsmálaráðherra) 1991 1994 
Karlanefnd Jafnréttisráðs, (félagsmálaráðherra) 1994 2000 
Forsjárnefnd, (dómsmálaráðherra) 1997 1999 
Forsjárnefnd, (dómsmálaráðherra) 2003 2005 
Nefnd um stöðu einstæðra og forsjárlausra foreldra og 
barna þeirra, (félagsmálaráðherra) 

2007 2009 

Nefnd um forsjár og umgegnismál, (dómsmálaráðherra) 2009 2010 
Meðlagsnefnd, (dómsmálaráðherra) 2008 2010 
Velferðavaktin, (félagsmálaráðherra) 2009  
Nefnd um neysluviðmið, (félagsmálaráðherra) 2010 2011 
Vinnuhópur um húsnæðisbætur 2011 2012 
Karlar og jafnrétti, (velferðarráðherra) 2011  

(Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a; Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009; Hæstiréttur Íslands, e.d.; 
Ingólfur V. Gíslason, 2010; Innanríkisráðuneyti, 2010c; Svanhildur Þorbjörnsdóttir, 2014; 
Velferðarráðuneyti, 2007, 2011, 2012, 2014c; Þingskjal 181, 2002–2003; Þingskjal 328, 2011–2012) 

 

Sifjalaganefnd var starfandi frá árinu 1957 til 2007 sem fastanefnd Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins. Nefndin samdi frumvarp til barnalaga nr. 9/1981, 20/1992 og 

76/2003 auk frumvarpa til breytinga á barnalögum og fleiri frumvarpa um sifja- og 

hjúskaparrétt (Barnalög nr. 9/1981, Barnalög nr. 20/1992; Hæstiréttur Íslands, e.d.; 

Þingskjal 73, 1991–1992). Síðasta frumvarp í tengslum við barnalög sem sifjalaganefnd 

skrifaði var að beiðni dóms- og kirkjumálaráðherra árið 1999 og varð að lögum nr. 

76/2003 þremur árum síðar (Hæstiréttur Íslands, e.d.; Þingskjal 181, 2002–2003). 

Árið 1991 skipaði félagsmálaráðherra nefnd til þess að fjalla um stöðu karla í 

nútímasamfélagi og hvernig auka mætti fjölskylduábyrgð karla. Ein tillaga þeirrar nefndar 

var að Skrifstofa jafnréttismála tæki meira mið af sjónarhorni karla. Í kjölfar þess var 

sérstök karlanefnd Jafnréttisráðs skipuð árið 1994 og var starfandi til ársins 2000. Nefndin 

kom með ýmsar tillögur og ályktanir og var nokkuð áberandi í þjóðmálaumræðum um 

jafnrétti. Mikið af þeim erindum sem Karlanefnd Jafnréttisráðs barst frá almenningi 

varðaði feður sem voru í vandræðum með aðkomu sína að uppeldi barna sinna (Ingólfur 

V. Gíslason, 2010). Í kjölfar þess sendi nefndin dóms- og kirkjumálaráðherra svohljóðandi 

bréf: 

Um nokkurt skeið hafa svo mörg formleg og óformleg erindi borist Karlanefnd 

Jafnréttisráðs frá feðrum sem telja sig eiga í erfiðleikum vegna forræðis- og 

umgengnisréttar að ljóst er að um verulegt vandamál er að ræða. Í sömu átt hníga 
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sívaxandi opinber umræða og fjölmiðlaumfjöllun. Karlanefnd Jafnréttisráðs telur 

miklu skipta að þessum viðkvæmu og erfiðu málum sé þannig fyrir komið að hagur 

barnanna sé sem best tryggður og reynt sé að draga eins og unnt er úr hættu á deilum 

milli foreldra. Nefndin vill því beina þeim tilmælum til yðar að skipuð verði sérstök 

nefnd til að kanna stöðu málsins. ... (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999). 

Í kjölfar þessa bréfs til dóms- og kirkjumálaráðherra skipaði ráðherra í maí 1997 

forsjárnefnd, einn tilnefndur af karlanefnd Jafnréttisráðs, einn tilnefndur af 

Kvenréttindafélagi Íslands og þá var formaður tilnefndur af ráðherra sjálfum (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, 2005a; Ingólfur V. Gíslason, 2010). Markmið nefndarinnar var að kanna 

reynslu af sameiginlegri forsjá á Íslandi og öðrum Norðurlöndum, kanna samvistir barna 

við það foreldri sem það býr ekki hjá, kanna hvaða upplýsingar og fræðsla standi til boða 

fyrir aðila skilnaðar-, forsjár og umgengnismála og hvort þáverandi úrræði laga væru 

fullnægjandi til þess að tryggja umgengni foreldra og barna. Þá var nefndinni falið að 

koma með tillögur að hugsanlegum úrbótum. Nefndin hóf störf í júní sama ár og skilaði 

áfangaskýrslu tveimur árum síðar í júní 1999. Í skýrslunni telur nefndin sig hafa lokið 

störfum að undanskildu því að beðið var eftir niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar 

Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur um áhrif lagaákvæða um sameiginlega forsjá 

barna á samvinnu foreldra og samskipti foreldra og barna (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 

1999), Í kjölfar áfangaskýrslu forsjárnefndar árið 1999 var sifjalaganefnd falið að 

endurskoða gildandi barnalög og lauk þeirri vinnu snemma árs 2002 (Þingskjal 181, 2002–

2003).  

Forsjárnefnd starfaði ekki frá skilum áfangaskýrslu í júní 1999 og þar til 

dómsmálaráðherra bað nefndina um að hefja störf aftur árið 2003 og skila lokaskýrslu. Í 

millitíðinni hafði sifjalaganefnd unnið að endurskoðun barnalaga sem tóku gildi 1. 

nóvember 2003. Verkefni nefndarinnar var að fara yfir fyrri tillögur sínar og kanna hvort 

þær hefðu komið til framkvæmda. Þá fjallaði nefndin um niðurstöður rannsóknar Sigrúnar 

Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur á reynslu af sameiginlegri forsjá á Íslandi á 

tímabilinu júlí 1992 til og með júní 1997 og niðurstöður rannsóknar Ingólfs V. Gíslasonar 

á niðurstöðum forsjármála fyrir dómstólum. Nefndin kannaði afgreiðslutíma 

dómmálaráðuneytis og stærstu sýslumannsembætta á málefnum tengdum forsjá og 

umgengni auk þess sem hún ræddi við fulltrúa félags ábyrgra feðra, félags einstæðra 

foreldra og dómsmálaráðuneytisins. Nefndin skilaði lokaskýrslu í maí 2005. Þrátt fyrir 

breytingar á barnalögum árið 2003, komst forsjárnefnd að þeirri niðurstöðu að þau mál 
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sem væru mest aðkallandi væru úrræði við umgengnistálmunum. Þá taldi nefndin að 

afgreiðslutími framkvæmdavaldsins við úrlausn ágreiningsmála væri óviðunandi langur 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). 

Í júní 2007 lagði félagsmálaráðherra fram þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun til 

fjögurra ára til að styrkja stöðu barna og ungmenna og var hún samþykkt nokkrum dögum 

síðar. Starfshópur fulltrúa ráðuneyta félagsmála, heilbrigðis- og tryggingamála, dóms- og 

kirkjumála, fjármála og menntamála myndu vinna að framgangi áætlunarinnar undir 

forystu félagsmálaráðuneytisins. Sérstaklega er fjallað um börn sem eiga foreldra á 

tveimur heimilum í kafla um aðgerðir sem ætlað er bæta afkomu barnafjölskyldna. Þar er 

lagt til að skipuð verði nefnd sem fjalli um stöðu einstæðra og forsjárlausra foreldra og 

réttarstöðu barna þeirra (Þingskjal 16, 2007; Þingskjal 39, 2007). Í nóvember 2007 skipaði 

félagsmálaráðherra slíka nefnd sem ætlað var að fjalla um fjárhagslega og félagslega 

stöðu einstæðra foreldra, forsjárlausra foreldra, stjúpforeldra og barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum, réttarstöðu þessara hópa og gera tillögur til hlutaðeigandi ráðherra um 

hugsanlegar úrbætur í lögum eða framkvæmd. Nefndin var skipuð fulltrúum 

félagsmálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis, dóms- og kirkjumálaráðuneytis, 

Reykjavíkurborgar, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Félagsráðgjafafélagi Íslands, 

Háskóla Íslands, Félagi einstæðra foreldra, Félagi um foreldrajafnrétti, Félagi 

stjúpfjölskyldna og Heimili og skóla. Störf nefndarinnar fóru fram í þremur aðskildum 

vinnuhópum, félags- og sifjahóp, fræðsluhóp og fjárhagshóp. Miklar og ítarlegar umræður 

fóru fram í nefndinni og voru skipulagðir fundir nefndarinnar 61 talsins annað hvort allir 

saman eða í vinnuhópum. Þá hélt nefndin málþing um fjölskyldumál á Íslandi í október 

2008. Í apríl 2009 skilaði nefndin af sér skýrslu um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum. Í skýrslunni er tekið fram að þó nefndin hafi haft það megin markmið 

að fjalla um stöðu einstæðra-, forsjárlausra- og stjúpforeldra, þá hafi nefndin horft á málið 

í víðara samhengi þannig það nái til barnafjölskyldna almennt í ljósi efnahagskreppunnar 

haustið 2008 (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið lét gera úttekt á meðlagskerfi Íslands í samanburði 

við önnur lönd árið 2008. Niðurstöður skýrslunnar sýndu meðal annars fram á að íslenska 

meðlagskerfið hefur ekki þróast með sama hætti og það hefur gert í viðmiðunarlöndum 

(Gísli Gíslason, 2008). Í framhaldi af skýrslunni eða í maí 2008 ákvað þáverandi ráðherra, 

Björn Bjarnason, að skipa nefnd til að gera tillögur að breyttum reglum um framfærslu 
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barna. Nefndinni var falið að kanna hvort núverandi fyrirkomulag þjónaði best 

hagsmunum barna og foreldra og ef ekki hvaða úrbóta væri þörf (Innanríkisráðuneyti, 

2008). Nefndin skilaði tillögum að frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum er 

varða framfærslu barna og meðlag árið 2010 (Innanríkisráðuneyti, 2010b, 2010c). 

Í janúar 2009 skipaði dóms- og kirkjumálaráðherra nefnd til að fara yfir reglur 

barnalaga um forsjá barna, búsetu og umgengni. Nefndin hafði það megin markmið að 

skoða hvort þágildandi lög stæðu nægilega vörð um mismunandi aðstæður fjölskyldna og 

til þeirra viðhorfsbreytinga og þróunar sem hefði átt sér stað í samfélaginu. Nefndin 

skilaði af sér viðamiklum tillögum að breytingum á barnalögum í formi frumvarps í janúar 

2010 (Innanríkisráðuneyti, 2009). Frumvarpsdrögin voru í tvígang lögð fram á Alþingi og 

samþykkt til breytinga á barnalögum árið 2012 (Barnalög nr. 76/2003; Þingskjal 328, 

2011–2012; Þingskjal 1374, 2010–2011). 

Velferðarvaktin hefur verið starfandi frá því snemma árs 2009. Hún var skipuð til að 

fylgjast með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum efnahagshrunsins á fjölskyldur og 

einstaklinga í landinu. Velferðarvaktinni er ætlað að huga sérstaklega vel að hag efnalítilla 

barnafjölskyldna og einkum einstæðra foreldra. Velferðarvaktin á að skila skýrslum 

reglulega til velferðarráðherra um hugsanlegar úrbætur. Rannsakandi hefur ekki fundið 

tillögur frá velferðarvakt sem taka mið af því að barn búi á heimilum beggja foreldra 

(Velferðarráðuneyti, 2014, 2014c) en velferðarvaktin hélt sérstakt málþing um 

margbreytileika fjölskyldugerða í samstarfi við velferðarráðuneyti, mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, Heimili og skóla, Kennarasamband Íslands og Félags 

stjúpfjölskyldna og vakti athygli á stöðu þessa hóps (Velferðarráðuneyti, 2014a). 

Sumarið 2010 fól félagsmálaráðherra verkefnishópi að vinna heildstæð íslensk 

neysluviðmið sem byggðu á skýrslu eldri starfshóps um kosti og galla neysluviðmiðs frá 

árinu 2006. Starfshópurinn skilaði af sér skýrslu og neysluviðmiðum í ferbúar 2011 

(Velferðarráðuneyti, 2011). 

Í september 2011 skipaði velferðarráðherra vinnuhóp um húsnæðisbætur. 

Markmiðið var að stuðla að jafnari opinberum stuðningi við ólík búsetuform og einnig að 

taka mið af fjölda barna og fullorðinna í heimili. Vinnuhópurinn vann fyrst og fremst að 

því að samrýma húsnæðisbætur á milli búsetuforma, þannig að sömu bætur yrðu vegna 

húsaleigu, húsnæðiskaupa og búsetu samninga. Hópurinn skilaði skýrslu í maí 2012 

(Velferðarráðuneyti, 2012). 
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Í september 2013 skipaði félags- og húsnæðismálaráðherra verkefnastjórn til þess að 

semja fjölskyldustefnu til ársins 2020 í tengslum við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

um fjölskylduvænt samfélag. Stefnan skal taka tillit til mismunandi fjölskyldugerða og 

tryggja félagslegan jöfnuð. Þar skal meðal annars unnið að því að jafna ábyrgð foreldra á 

uppeldi barna sinna (Velferðarráðuneyti, 2013c). Þá skipaði ráðherra samráðshóp fulltrúa 

frá rúmlega 30 samtökum og stofnunum hagsmunaaðila til þess að vera verkefnastjórn til 

aðstoðar. Verkefnastjórn hefur fundað 13 sinnum og fundargerðir eru aðgengilegar á 

heimasvæði ráðuneytis. Í fundargerðum kemur fram að sjónarhorn foreldra sem ekki 

deila lögheimili með börnum sínum hefur verið komið á framfæri við verkefnastjórn 

(Velferðarráðuneyti, 2013a). 

6.2 Fyrirbyggjandi ráðgjöf 

Ýmsar tillögur hafi verið lagðar fram um ráðgjöf til foreldra sem hyggja á skilnað eða 

sambúðarslit eins og tafla 5 sýnir. 

Tafla 5. Tillögur um ráðgjöf til foreldra 

Ártal Tillaga 

1999 Forsjárnefnd lagði til að komið yrði upp fyrirbyggjandi ráðgjöf fyrir foreldra sem 
hyggja á skilnað eða sambúðarslit. 

2000 Dómsmálaráðuneytið setti af stað tilraunaverkefni með sáttaráðgjöf til foreldra 
sem eru í deilum um málefni barna sinna eftir skilnað. 

2000 Dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp á Alþingi sem var samþykkt, þar sem 
sýslumaður myndi bjóða aðilum forsjár- og umgengnismála ráðgjöf. 

2005 Forsjárnefnd ítrekar tillögur sínar um fyrirbyggjandi ráðgjöf. 
2009 Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum leggur til ókeypis eða 

niðurgreidda fjölskylduráðgjöf sem hluta af almennri velferðarþjónustu,  
 Þá leggur nefndin til að verðandi einhleypir foreldrar, mæður og feður, fái 

fræðslu um rétt barna til tengsla við báða kynforeldra. 
 Nefndin lagði einnig til að fjölskylduráðgjafar fengju heimild til 

skilnaðarráðgjafar samkvæmt hjúskaparlögum. 
 Einnig lagði nefndin til að foreldrum sem hyggja á skilnað eða sambúðarslit 

verði gert skylt að sækja ráðgjöf og fræðslu um samskipti eftir skilnað óháð því 
hvort foreldrar eru í sátt eða í ágreiningi. 

2010 Nefnd um forsjá, búsetu og umgengni leggur til sáttameðferð. 
2013 Alþingi samþykkir frumvarp þar sem sáttameðferð er innleidd hjá embætti 

sýslumanns. 
2013 Innanríkisráðherra setur bráðabirgðareglur um tilhögun sáttameðferðar. 
2014 Sýslumenn veita ráðgjöf en engin fyrirbyggjandi ráðgjöf hefur verið sett á. Ef 

foreldrar vilja leita á stofu eftir ráðgjöf til félagsráðgjafa eða sálfræðings, þá 
þurfa báðir að samþykkja, annars er málinu vísað til fulltrúa sýslumanns. 

(Barnalög nr. 76/2003, Lög um breyting á barnalögum, nr. 20 22. maí 1992 nr. 18/2001; Dóms- og 
kirkjumálaráðuneyti, 1999, 2005a; Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009; Innanríkisráðuneyti, 2013a, 
2013c; Þingskjal 328, 2011–2012; Þingskjal 377, 2000–2001) 

 



59 

Forsjárnefnd (1999) var sammála um að draga mætti úr ágreiningsmálum á milli foreldra 

með fræðslu og ráðgjöf áður en sambúð er slitið. Slík ráðgjöf hafði þá verið skylda bæði í 

Danmörku og Noregi og reynst vel. Forsjárnefnd taldi rétt að skylda foreldra í ráðgjöf við 

sambúðarslit en lagði þó til að gerð yrði tilraun á vegum sýslumanns embætta þar sem 

foreldrum væri boðið skipulega upp á ráðgjöf og bent á gagnsemi hennar (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, 1999). 

Dómsmálaráðuneytið setti af stað tilraunaverkefni við embætti sýslumanns í 

Reykjavík á tímabilinu janúar til júlí árið 2000 í samræmi við tillögu forsjárnefndar. 

Sálfræðingarnar Gunnar Hrafn Birgisson og Jóhann Loftsson sáu um tilraunarverkefnið og 

vann Jóhann Loftson skýrslu um reynsluna að því loknu. Á tilraunatíma höfðu 46 foreldrar 

komið til sálfræðiráðgjafar. Niðurstöðurnar sýndu að í 95% tilfella fóru mæður með forsjá 

barns þegar málið barst embættinu og í 95% tilfella var það faðir sem leitaði eftir úrskurði. 

Þá segir að í yfir 90% tilfella hafi náðst munnlegur eða skriflegur samningur. Könnun var 

gerð á ánægju foreldra með samninginn og tóku 35 foreldrar þátt í könnuninni en ekki 

náðist í 11 þeirra. Í niðurstöðum er ekki tekið tillit til þess hvernig hlutfall feðra og mæðra 

var meðal svarenda. Í skýrslunni segir að foreldrar hafi almennt verið ánægðir með 

niðurstöðu samnings en 30% töldu á sig hallað (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a; 

Þingskjal 377, 2000–2001). Dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp til breytinga á 

barnalögum þar sem lagt var til að sýslumaður myndi bjóða aðilum forsjár- og 

umgengnismála sérfræðiráðgjöf og tóku þær breytingar gildi 1. júní 2001 (Lög um breyting 

á barnalögum, nr. 20 22. maí 1992 nr. 18/2001). 

Forsjárnefnd ítrekaði tillögur sínar um fyrirbyggjandi ráðgjöf frá árinu 1999 í 

lokaskýrslu sinni 2005 (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). 

Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum lagði til að ókeypis eða 

niðurgreidda fjölskylduráðgjöf yrði hluti af almennri velferðarþjónustu. Þá lagði nefndin 

til að foreldrum sem hyggja á skilnað eða sambúðarslit verði gert skylt að sækja ráðgjöf 

og fræðslu um samskipti eftir skilnað óháð því hvort foreldrar eru í sátt eða í ágreiningi 

og að verðandi einhleypir foreldrar, mæður og feður, fái fræðslu um rétt barna til tengsla 

við báða kynforeldra (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Þá lagði nefnd um forsjá, 

búsetu og umgengni til að foreldrar sem hygðust leita réttar síns hjá stjórnsýslu eða 

dómstólum vegna forsjár-, lögheimilis- eða umgengnismála væri skilt að þiggja 

sáttameðferð áður en leyfi yrði gefið til slíkrar málshöfðunar (Innanríkisráðuneyti, 2010a). 
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Með lagabreytingum 1. janúar 2013 var lögfest að foreldri sem vill leita réttar síns 

vegna forsjár-, lögheimilis-, umgengnis- og tálmunarmála fyrir dómi eða hjá sýslumanni, 

verði að sýna fram á vottorð um að hafa þegið sáttameðferð. Áfram er hægt að krefjast 

úrskurðar um meðlag og framfærslueyri með móður án þess að sýna fram á tilraun til 

sátta (Þingskjal 328, 2011–2012). Í febrúar 2013 setti innanríkisráðherra 

bráðabirgðareglur um tilhögun sáttameðferðar. Þar segir meðal annars að sýslumaður 

skuli boða foreldra til upplýsingafundar þar sem þeim er veitt ráðgjöf og leiðbeiningar um 

framhaldið. Samkvæmt reglum ráðuneytis skal sáttamaður meðal annars hafa lokið 

„háskólaprófi til starfsréttinda í lögfræði, sálfræði, félagsráðgjöf eða sambærilegum 

greinum“ (Innanríkisráðuneyti, 2013a, 2013c). Í barnalögum segir að „aðilar geta einnig 

leitað til annarra sem hafa sérfræðiþekkingu í sáttameðferð og málefnum barna“ 

(Barnalög nr. 76/2003). Vilji annað foreldri leita sátta á stofu hjá sérfræðings í 

fjölskyldumálum, þá þurfa báðir foreldrar að vera því samþykkir. Hafi slík sáttameðferð 

hafist og annað foreldrið vill flytja sáttameðferð til sýslumannsembættis, þá skal 

sáttamaður hætta sáttameðferð og embætti sýslumanns tekur meðferðina yfir samanber 

21. gr. reglna um ráðgjöf og sáttameðferð. Þá segir um sáttameðferð á vegum 

sýslumannsembætta að „Sáttameðferð á vegum sýslumanns er að jafnaði veitt af hálfu 

starfsmanns sýslumannsembættis ..." (Innanríkisráðuneyti, 2013a). 

Reglugerð um tilhögun sáttameðferðar hefur ekki verið gefin út til að leysa af hólmi 

fyrrnefndar bráðabirgðareglur (Stjórnarráð Íslands, 2014). Fyrirbyggjandi ráðgjöf til 

foreldra sem hyggja á skilnað eða sambúðarslit hefur enn ekki orðið að veruleika 

(Barnalög nr. 76/2003; Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). 

6.3 Sameiginleg forsjá 

Svíþjóð var fyrst Norðurlandanna til þess að gefa foreldrum kost á því að semja um að 

vera sameiginlega með forsjá eftir skilnað og sambúðarslit en lagabreytingar þess efnis 

tók gildið 1. janúar 1977 (Föräldrabalk nr. 381/1949). Önnur Norðurlönd fylgdu fordæmi 

Svía, Noregur frá 1. janúar 1982 (Lov om barn og foreldre (barnelova) nr. 7/1981), þá 

Finnland frá 1. janúar 1984 (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983) og 

Danmörk frá 1. janúar 1986 (Forældreansvarslov nr. 499/2007). Á Íslandi var frumvarp 

sifjalaganefndar til breytinga á barnalögum þess efnis lagt fram á Alþingi árið 1987 en það 

náði ekki fram að ganga (Davíð Þór Björgvinsson, 1995; Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 
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1999). Möguleiki foreldra sem ekki deila lögheimili til að semja um sameiginleg forsjá var 

lögfestur 1992 (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999; Þingskjal 73, 1991–1992). 

6.3.1 Sameiginleg forsjá meginregla 

Þegar sameiginleg forsjá er meginregla við skilnað og sambúðarslit er litið svo á að, ef ekki 

er um annað samið, fari foreldrar saman með forsjá barns eftir skilnað eða sambúðarslit. 

Þegar sameiginleg forsjá er ekki meginregla þá þarf að taka um það ákvörðun við skilnað 

og sambúðarslit, hvort forsjá barns þeirra verði sameiginleg áfram eða í höndum annars 

hvors þeirra (Þingskjal 328, 2011–2012). Í Finnlandi hefur sameiginleg forsjá verið 

meginregla allt frá 1984 þegar sameiginleg forsjá var fyrst möguleg (Laki lapsen huollosta 

ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983). Svíar breyttu lögum sínum og sameiginleg forsjá 

varð meginregla þar 1991 (Þingskjal 328, 2011–2012). Danir gerðu sameiginlega forsjá að 

meginreglu árið 2002 (Barnalög nr. 76/2003; Þingskjal 328, 2011–2012) og þá Noregur 

árið 2004 (Lov om barn og foreldre (barnelova) nr. 7/1981). Á Íslandi varð sameiginleg 

forsjá meginregla í júní 2006 (Lög um breyting á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar nr. 

69/2006) en þá hafði slíkt ítrekað verið lagt til allt frá árinu 1999 eins og tafla 6 sýnir.  

Tafla 6. Tilögur um að sameiginleg forsjá verði meginregla 

Ártal Tillaga 

1999 Forsjárnefnd leggur til að sameiginleg forsjá verði að meginreglu við skilnað og 
sambúðarslit. 

2002 Sifjalaganefnd leggur til að sameiginleg forsjá verði ekki meginreglan við skilnað og 
sambúðarslit í frumvarpi til barnalaga. 

2002 Meirihluti umsagnaraðila við frumvarp sifjalaganefndar leggja til að sameiginleg 
forsjá verði meginregla við skilnað og sambúðarslit. 

2003 Alþingi samþykkir lög þar sem sameiginleg forsjá er ekki meginreglan við skilnað 
og sambúðarslit. 

2005 Forsjárnefnd ítrekar fyrri tillögu sína um meginreglu. 
2005 Dóms- og kirkjumálaráðherra leggur til í frumvarpi að sameiginleg forsjá verði 

meginreglan við skilnað og sambúðarslit. 
2006 Alþingi samþykkir að sameiginleg forsjá verði meginreglan eftir skilnað og 

sambúðarslit. 
(Barnalög nr. 76/2003, Lög um breyting á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar nr. 69/2006; Dóms- og 
kirkjumálaráðuneyti, 1999, 2005a; Þingskjal 181, 2002–2003; Þingskjal 294, 2005–2006; Þingskjal 1443, 
2002–2003). 

 

Forsjárnefnd lagði til í áfangaskýrslu sinni árið 1999 að sameiginleg forsjá yrði gerð að 

meginreglu líkt og tíðkast hafði á hinum Norðurlöndunum og vísaði til fyrirliggjandi 

jákvæðrar reynslu af því fyrirkomulagi (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999). Í október 

2002 lagði sifjalaganefnd fram frumvarp til barnalaga þar sem meðal annars var litið til 
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tillagna forsjárnefndar (Þingskjal 181, 2002–2003). Flestir sem sendu inn umsagnir vegna 

frumvarpsins tóku undir með forsjárnefnd og töldu tímabært að sameiginleg forsjá yrði 

gerð að meginreglu við sambúðarslit og skilnað (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). 

Ofan á varð að sifjalaganefnd taldi betra að halda eldra fyrirkomulagi þar sem það myndi 

knýja foreldra til þess að ræða það í ferli skilnaða og sambúðarslita hvernig 

forsjárfyrirkomulagi væri raunverulega best fyrirkomið (Þingskjal 181, 2002–2003). Í 

lokaskýrslu sem forsjárnefnd skilaði í mars 2005 er fyrri tillaga um að sameiginleg forsjá 

verði gerð að meginreglu ítrekuð og vísað í fjölmargar umsagnir þess efnis til viðbótar við 

góða reynslu af sameiginlegri forsjá (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). Í nóvember 

2005 lagði Björn Bjarnason, þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra fram frumvarp, sem 

samið var í ráðuneytinu, þar sem stuðst var við tillögur forsjárnefndar frá 1999 og 2005 

og lagt til að sameiginleg forsjá verði gerð að meginreglu (Þingskjal 294, 2005–2006). 

Sifjalaganefnd sem verið hafði fastanefnd dóms- og kirkjumálaráðuneytisins frá 1957 og 

starfaði enn á þessum tíma kom ekki að því að skrifa frumvarpið eins og tíðkast hafði 

(Barnalög nr. 9/1981, Barnalög nr. 20/1992; Hæstiréttur Íslands, e.d.; Þingskjal 73, 1991–

1992; Þingskjal 181, 2002–2003), heldur kom nefndin eingöngu að málinu sem 

umsagnaraðili (Alþingi, 2014; Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005b). Alþingi samþykkti 

tillögu ráðherra um að sameiginleg forsjá yrði meginreglan eftir skilnað og sambúðarslit í 

2. júní 2006 (Lög um breyting á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar nr. 69/2006). 

Þess ber að geta að sameiginleg forsjá er ekki alltaf meginregla við fæðingu barns, 

samanber 2. mgr. 29. gr. „Nú eru foreldrar barns hvorki í hjúskap né skráðri sambúð við 

fæðingu barns og fer móðir þá ein með forsjá þess“ (Barnalög nr. 76/2003). 

6.3.2 Dómaraheimild 

Dómaraheimild er hér notað yfir heimild dómara til þess að dæma sameiginlega forsjá 

þegar það eru hagsmunir barns. Í Noregi og Finnlandi var dómurum heimilt að dæma 

sameiginlega forsjá allt frá því sameiginleg forsjá varð fyrst möguleg árið 1984 (Þingskjal 

328, 2011–2012). Í Svíþjóð fengu dómarar heimild í lögum til þess að dæma sameiginlega 

forsjá 1998 (Föräldrabalk nr. 381/1949). Þá var dómaraheimild lögfest í Danmörku árið 

2007 og dómarar á Íslandi fengu þessa heimild fjórum árum síðar í janúar 2013 (Barnalög 

nr. 76/2003; Þingskjal 328, 2011–2012). 
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Forsjárnefnd lagði til að dómstólar gætu dæmt sameiginlega forsjá í lokaskýrslu sinni 

árið 2005 (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). Nefnd um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum lagði slíkt þið sama til árið 2009 (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). Dómsmálaráðherra taldi þörf á því að skoða dómaraheimild sérstaklega og skipaði 

til þess nefnd í byrjun árs 2009 sem skilaði drögum að frumvarpi sem innihélt ákvæði um 

heimild dómara til þess að dæma sameiginlega forsjá. Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi 

sem samþykkti dómaraheimild árið 2012 en lögin tóku gildi 1. janúar 2013 (Barnalög nr. 

76/2003; Innanríkisráðuneyti, 2010a; Þingskjal 328, 2011–2012). 

6.3.3 Inntak forsjár 

Það kemur fram í skýrslum þeirra nefnda sem fjallað hafa um sameiginlega forsjá að 

inntak hennar hefur þótt óljóst. Margar tillögur hafa komið fram um kynningu á inntaki 

sameiginlegrar forsjár og að hún verði skilgreind eins og sjá má í töflu 7. 
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Tafla 7. Inntak sameiginlegrar forsjár 

Ártal Tillaga 

1999 Forsjárnefnd leggur til að gerður verði kynningarbæklingur um inntak 
sameiginlegrar forsjár. 

1999 Forsjárnefnd leggur til að sýslumaður geti úrskurðað um ágreiningsefni foreldra 
sem fara sameiginlega með forsjá barns. 

2002 Sifjalaganefnd leggur til að sýslumaður geti úrskurðað um ákveðin mál foreldra 
sem fara sameiginlega með forsjá barns án þess að slíta sameiginlegri forsjá. 

2003 Alþingi samþykkir tillögu sifjalaganefndar. 
2005 Forsjárnefnd ítrekar fyrri tillögu sína um útgáfu kynningarbæklings. 
2005 Forsjárnefnd leggur til að inntak sameiginlegrar forsjár verði skilgreint. 
2005 Sifjalaganefnd leggur til að báðir foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá 

barns verði að samþykka lögheimilisflutning þess milli landshluta. 
2005 Sifjalaganefnd leggur til að sýslumanni beri að leiðbeina foreldrum um inntak 

sameiginlegrar forsjár og réttaráhrif þau er lögheimilisskráning barns hefur í för 
með sér. 

2006 Alþingi samþykkir að sýslumanni beri að leiðbeina foreldrum um inntak 
sameiginlegrar forsjár og þau réttaráhrif sem skráning lögheimilis hefur. 

2006 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið gefur út bæklinginn Forsjá. 
2009 Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum telur rök standa til þess 

að foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá barns verði báðir að samþykkja 
breytingu á lögheimili barns innan lands ef flutningur er til þess fallinn að torvelda 
umgengni. Komi til ágreinings verði unnt að kveða upp úrskurð um heimild til að 
breyta lögheimili barns. 

 Þá leggur nefndin til að allir foreldrar fái upplýsingar um réttindi sín og skyldur 
sem fylgja því að vera með forsjá barns. 

2010 Nefnd um forsjá, búsetu og umgengni leggur til tillögu að breytingu inntaks 
sameiginlegrar forsjá með ítarlegri skiptingu á valdheimildum foreldra sem fara 
með forsjá barns. 

2012 Alþingi samþykkir lög með afgerandi breytingu á innihaldi sameiginlegrar forsjár. 
(Barnalög nr. 76/2003, Lög um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og 
umgengni) nr. 61/2012; Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999, 2005a, 2005b, 2006; Innanríkisráðuneyti, 
2010a, 2013b; Þingskjal 181, 2002–2003; Þingskjal 328, 2011–2012; Þingskjal 1443, 2002–2003) 

 

Þegar sameiginleg forsjá og heimild dómara til þess að dæma sameiginlega forsjá er 

skoðuð, þá er nauðsynlegt að skoða einnig inntak sameiginlegrar forsjár eins og hún hefur 

verið skilgreind í norrænum rétti. Þegar sameiginleg forsjá var fyrst leyfð á Íslandi, þá var 

hún sambærileg við fyrirkomulag sameiginlegrar forsjár annars staðar á Norðurlöndunum 

þar sem báðir foreldrar réðu í sameiningu persónulegum högum barns (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995; Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999; Þingskjal 73, 1991–1992). 

Almenna reglan er þannig í norrænum rétti að þegar foreldrar fara sameiginlega með 

forsjá barns þá taka þeir saman allar meiri háttar ákvarðanir varðandi barnið en útfærslan 

á því í lögum er mismunandi milli landa (Þingskjal 328, 2011–2012). Á Íslandi eins og í 

Danmörku var litið svo á að ef foreldrar sem fóru sameiginlega með forsjá barns gátu ekki 
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unnið úr ágreiningi um sameiginlegar ákvarðanir, þá væri grundvöllur fyrir sameiginlegri 

forsjá brostinn. Í einhverjum tilfellum var hægt að leita úrskurðar ráðuneytis dómsmála 

um álitaefni. Sameiginleg forsjá fól í sér að foreldrum bar að hafa samráð um þá hluti sem 

máli skiptu í lífi barns og þar á meðal skólagöngu, tómstundir, búsetu barns og fleira 

(Davíð Þór Björgvinsson, 1995; Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999; Þingskjal 73, 1991–

1992). Í framkvæmd gátu lögheimilisforeldrar breytt lögheimili barna sinna án nokkurs 

samráðs við hitt forsjárforeldrið þrátt fyrir skýrt ákvæði í barnalögum um að forsjár feli í 

sér rétt og skyldu til þess að ákveða lögheimili barns (Þingskjal 159, 2007–2008).  

Forsjárnefnd leggur til í áfangaskýrslu sinni í júní 1999 að dómsmálaráðuneytið gefi 

út kynningarbækling um sameiginlega forsjá og að slíkur bæklingur liggi fyrir hjá öllum 

sýslumannsembættum. Þá leggur nefndin til að sýslumaður geti úrskurðað um 

ágreiningsefni foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barn án þess að rifta 

sameiginlegri forsjá (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999) 

Í október 2002 lagði sifjaleganefnd til í frumvarpi til laga að sýslumaður geti úrskurðað 

um ákveðin mál foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barns án þess að slíta 

sameiginlegri forsjá. Þannig geti sýslumaður úrskurðað um meðlag, framlag vegna 

sérstakra útgjalda, umgengni og jafnframt um dagsektir í umgengnistálmunum (Þingskjal 

181, 2002–2003). Alþingi samþykkti breytingarnar sem tóku gildi í nóvember 2003 

(Þingskjal 1443, 2002–2003). 

Í lokaskýrslu forsjárnefndar í mars 2005 er lagt til að inntak sameiginlegrar forsjár 

verði nánar skilgreint auk þess sem þar er ítrekuð fyrri tillaga um útgáfu 

kynningarbæklings (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). 

Í desember 2005 lagði sifjalaganefnd fram breytingartillögu við frumvarp um 

breytingu á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar. Nefndin lagði til að fari foreldrar 

sameiginlega með forsjá barns, verði báðir foreldrar að samþykkja lögheimilisflutning 

þess milli landshluta. Þá leggur nefndin til að sýslumanni beri að leiðbeina foreldrum um 

inntak sameiginlegrar forsjár og réttaráhrif þau er lögheimilisskráning barns hefur í för 

með sér (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005b). Allsherjarnefnd Alþingis kom með 

breytingartillögu við frumvarpið um leiðbeiningarskyldu sýslumanna eins og 

sifjalaganefnd lagði til (Þingskjal 1129, 2005–2006). Í nefndaráliti allsherjarnefndar var 

ekki fjallað um tillögu sifjalaganefndar um samþykki beggja fyrir lögheimilisflutningi barns 

þannig að sú tillaga kom ekki til atkvæða Alþingis (Þingskjal 1128, 2005–2006). Dóms- og 
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kirkjumálaráðuneytið gaf út kynningarbæklinginn Forsjá um innihald sameiginlegrar 

forsjár í desember 2006 (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2006). 

Í nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum greiddu fjórir atkvæði með 

því að foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá barns yrðu báðir að samþykkja 

breytingu á lögheimili þess innanlands ef flutningur bitnar á umgengni barns við annað 

foreldri sitt. Sýslumaður geti úrskurðað í ágreiningsmálum. Einn nefndarmaður var 

mótfallinn, en taldi að báðir foreldrar ættu að tilkynna lögheimilisflutning sinn ef það 

bitnaði á umgengni (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Nefnd um forsjá, búsetu og umgengni leggur til ítarlega skilgreiningu á inntaki 

sameiginlegrar forsjár í drögum að frumvarpi í janúar 2010 (Innanríkisráðuneyti, 2010a). 

Í greinargerð með lögum er ákvörðunum um persónulega hagi barns skipt upp í þrjá 

flokka, afgerandi ákvarðanir, meiri háttar ákvarðanir og réttur umgengnisforeldris til að 

taka ákvarðanir. Í 28. gr. a barnalaga segir: „Ef foreldrar búa ekki saman hefur það foreldri 

sem barn á lögheimili hjá heimild til þess að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf 

barnsins“ (Barnalög nr. 76/2003; Innanríkisráðuneyti, 2010a). Nefndin setur einnig fram 

ítarlegan lista yfir slíkar afgerandi ákvarðanir: 

Tekið er af skarið um að undir afgerandi ákvarðanir um daglegt líf falli m.a. ákvarðanir 

um hvar barn skuli eiga lögheimili innanlands og um val á leikskóla, grunnskóla og 

daggæslu. Einnig fellur þarna undir venjuleg eða nauðsynleg heilbrigðisþjónusta. 

Með orðinu venjuleg er átt við minni háttar heilbrigðisþjónustu, svo sem reglubundið 

ungbarnaeftirlit, læknisaðstoð vegna minni háttar kvilla og reglubundna 

tannlæknaþjónustu. Með nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu er átt við þá þjónustu 

sem heilbrigðisstarfsmenn mæla með en undir hana geta fallið hvers konar 

rannsóknir og greining en einnig meðferð, lyfjagjöf og aðgerðir. Þá falla hér undir 

ákvarðanir um tómstundastarf, svo sem tónlistarskóli, íþrótta- eða félagsstarf sem 

barn stundar með reglubundnum hætti (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Um meiri háttar ákvarðanir segir í 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 með síðari 

breytingum að „Þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns skulu þeir taka 

sameiginlega allar meiri háttar ákvarðanir sem varða barn“. Í frumvarpi til laga um 

breytingu á lögum sem tók gildi 1. janúar 2013 segir í greinargerð að „Vert er að minna á 

að forsjáin ein og sér hefur mikilvæg réttaráhrif óháð búsetu eins og áður var nefnt, t.d. 

við andlát og við töku meiri háttar ákvarðana“. Þá segir: 

Erfitt er að skilgreina með tæmandi hætti hvað telst meiri háttar ákvörðun. Dæmi 

eru um að í lögum sé sérstaklega áskilið eða fjallað um samþykki annars eða beggja 
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foreldra, t.d. í barnaverndarlögum, nr. 80/2002. Mæla verður með því að tekin sé 

afstaða í sérlögum til þessara álitaefna eftir því sem þörf krefur með tilliti til sérstakra 

sjónarmiða sem kunna að eiga við í hverjum málaflokki (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Þannig er ekki að finna dæmi né lista yfir ákvarðanir sem skilgreinast sem meiri háttar 

ákvarðanir í barnalögum. Flutningur lögheimilis er því ekki skilgreindum sem meiriháttar 

ákvörðun en um hann segir: 

Þegar annað foreldra á umgengnisrétt við barn samkvæmt samningi, úrskurði, dómi 

eða dómsátt ber hvoru foreldri að tilkynna hinu með minnst sex vikna fyrirvara ef 

foreldri hyggst flytja lögheimili sitt og/eða barnsins hvort sem er innan lands eða utan 

(Barnalög nr. 76/2003). 

Þess ber þó að geta að þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns, þá: „er 

öðru foreldrinu þá óheimilt að fara með barnið úr landi án samþykkis hins“. Ef foreldra 

greinir á um ferðir með barn úr landi, þá: „úrskurðar sýslumaður, að kröfu foreldris, um 

rétt til að fara í ferðalag með barn úr landi“ (Barnalög nr. 76/2003). Umgengnisforeldri er 

einnig skylt að tilkynna með sex vikna fyrirvara ef það flytur lögheimili sitt, innan lands 

eða utan (Barnalög nr. 76/2003). 

Þriðji flokkur ákvarðana sem skilgreindur er í barnalögum eftir breytinguna frá janúar 

2013 er réttur umgengnisforeldris til þess að taka ákvarðanir. Réttur umgengnisforeldris 

til ákvarðanatöku er skilgreindur þannig í greinargerð: 

Hér er átt við ákvarðanir eins og um klæðaburð, mataræði, svefntíma, samskipti 

barnsins við aðra og afþreyingu eða tómstundir meðan umgengni varir. Rétturinn er 

bundinn við að umgengni fari raunverulega fram, þ.e. hann gildir meðan umgengni á 

sér stað (Þingskjal 328, 2011–2012). 

Alþingi samþykkti skilgreiningu nefndarinnar á inntaki sameiginlegrar forsjár árið 

2012 og lögin tóku gildi 1. janúar 2013 (Lög um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með 

síðari breytingum (forsjá og umgengni) nr. 61/2012). 

Í nóvember 2014 er sameiginleg forsjá kynnt á heimasíðu Innanríkisráðuneytis. 

Kynningin er hins vegar í grundvallaratriðum villandi þar sem ekki er tekið mið af 

greinargerð með lögum (Innanríkisráðuneyti, 2013b). Þá er kynningarbæklingurinn Forsjá 

enn á heimasíðu innanríkisráðuneytisins með skýringum á inntaki sameiginlegrar forsjár 

eins og það var fyrir breytinguna 2013 (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2006). 
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6.4 Úrræði við umgengnistálmunum 

Gagnkvæmur umgengnis- og samveruréttur barns við báða foreldra sína nýtur sérstakrar 

verndar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, mannréttindasáttmála 

Evrópu og stjórnarskrár Íslands (Helga Sigmundsdóttir og Hrefna Friðriksdóttir, 2013). 

Fjölmargar tillögur hafa komið í því skyni að sporna gegn umgengnistálmunum (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, 1999, 2005a; Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009) og hafa þær 

fengið misjafnar móttökur og fæstar komið til kasta Alþingis (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, 2005a; Þingskjal 181, 2002–2003; Þingskjal 328, 2011–2012). Þá er 

ágreiningur um hvort umgengnistálmanir séu verulegt vandamál eða fátíð mál. 

Karlanefnd Jafnréttisráðs og forsjárnefnd töldu umgengistálmanir þau mál sem heitast 

brenna á foreldrum (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999, 2005a) en í frumvarpi til 

breytinga á barnalögum frá 2012 er því haldið fram að umgengnistálmanir séu fátíðar 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999, 2005a; Ingólfur V. Gíslason, 2010; Þingskjal 181, 

2002–2003; Þingskjal 328, 2011–2012). 

6.5 Framfærsla barns 

Eins og áður segir, þá hefur það færst í vöxt að börn dvelja á tveimur heimilum foreldra 

sinna sem ekki búa saman. Opinber stuðningur beinist allur að lögheimili barns og 

umgengnisforeldri er skylt að greiða að lágmarki einfalt meðlag. Umgengnisforeldri telst 

ekki framfærandi barns í tekjuskattslögum og í raun ekki gert ráð fyrir barni á heimili þess. 

Í töflu átta eru helstu tillögur tengdar framfærslu barna þegar börn eiga foreldra á tveimur 

heimilu. 
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Tafla 8. Tillögur tengdar framfærslu, sem taka mið af tveimur heimilum barns 

Ártal Tillaga 

2005 Forsjárnefnd gerir þá tillögu að framfærsla foreldris sem ekki deilir lögheimili með 
barni sínu verði viðurkennd. 

2005 Forsjárnefnd dregur fram tillögu, byggða á rannsókn, um að barn geti með 
einhverju móti verið formlega skráð á tveimur heimilum. 

2009 Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum leggur til nýtt kerfi 
barnatrygginga. 

2009 Meirihluti þeirra sem taka afstöðu til lögheimilisskráningar barns í nefnd um stöðu 
barna í mismunandi fjölskyldugerðum telja að barn eigi að geta haft lögheimili á 
tveimur heimilum. 

2010 Meðlagsnefnd leggur til nýtt meðlagskerfi. 
2011 Neysluviðmið fyrir íslensk heimili tekur mið af báðum heimilum barns. 
2012 Starfshópur um mótun húsnæðisbóta tekur mið að tveimur heimilum barns. 
2013 Starfshópur um endurskoðun almannatrygginga skoðar barnatryggingar. 
2014 Alþingi felur ríkisstjórn í ályktun að sjá til þess að nauðsynlegar upplýsingar um 

umgengnisforeldra verði skráðar á við aðra foreldra. 
2014 Alþingi felur innanríkisráðherra að setja í gang starfshóp um tvöfalda búsetu með 

það markmið að útfæra leiðir til að eyða þeim mikla aðstöðumun sem er á 
heimilum þegar foreldrar sem búa ekki saman. 

2014 Frumvarp um húsnæðisbætur í smíðum. 
2014 Ríkisstjórn ræðir skipan starfshóps um barnatryggingar. 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a; Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009; Forsætisráðuneyti, 
2014b; Innanríkisráðuneyti, 2010b; Velferðarráðuneyti, 2011, 2012, 2014b; Þingskjal 1090, 2013–2014; 
Þingskjal 1189, 2012–2013) 

 

Í lokaskýrslu forsjárnefndar árið 2005 var lagt til að framfærsluskylda foreldris sem ekki 

deilir lögheimili með barni sínu verði viðurkennd til dæmis með því að tryggja þeim 

barnabætur (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). Nefnd um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum lagði til nýtt kerfi barnatrygginga þar sem tekið yrði mið af báðum 

heimilum barns, sjá kafla 6.5.1. Þá lagði nefndin til að kostnaður vegna umgengni barns 

við það foreldri sem það býr ekki hjá verði sameiginlegur kostnaður foreldra vegna barns, 

enda hluti af framfærslu barns (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Þá segir í 

skýrslu nefndar um mismunandi fjölskyldugerðir að: 

Tímabært er orðið að við stuðning stjórnvalda til barnafjölskyldna sé tekið mið af 

þeirri staðreynd að talsvert er um það að barn eigi lögheimili hjá öðru foreldri en 

umgangist hitt foreldrið mikið og búi þar í raun að hluta til eða til jafns á við hitt 

heimilið. Hafa þarf þennan veruleika í huga þegar greiddar eru bætur til foreldra 

vegna barna (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Meðlagsnefndin skilaði, eins og áður sagði, tillögum að frumvarpi um nýtt 

meðlagskerfi í febrúar 2010 þar sem foreldrum er meðal annars gefinn kostur á því að 

semja um framfærslu barns, sjá í kafla 6.5.2 (Innanríkisráðuneyti, 2010b). Verkefnahópur 



70 

skilar í byrjun árs 2011 skýrslu til velferðarráðuneytis um íslensk neysluviðmið sem taka 

mið af börnum í umgengni, sjá kafla 6.5.4 (Velferðarráðuneyti, 2011). Vinnuhópur um 

mótun húsnæðisbóta skilaði skýrslu í maí 2012 þar sem tekið er sérstakt tillit til þeirra 

foreldra sem fá börn í umgengni, sjá kafla 6.5.3 (Velferðarráðuneyti, 2012). Starfshópur 

um endurskoðun almannatrygginga skilaði greinargerð í febrúar 2013 þar sem segir að 

unnið sé að tillögum um barnatryggingar í sérstökum undirhóp (Velferðarráðuneyti, 

2013b). Á ríkisstjórnarfundi í september síðastliðnum var fjallað um stofnun starfshóps 

um barnatryggingar (Forsætisráðuneyti, 2014b). Þá er frumvarp í smíðum um nýtt 

húsnæðisbótakerfi sem byggir á fyrrnefndum tillögum (Forsætisráðuneyti, 2014a). 

6.5.1 Barnatryggingakerfi 

Fyrrnefnd kerfi nýrra barnatrygginga kæmi í stað kerfis sem nú er og þannig myndi til að 

mynda barnabætur, barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun og viðbót á atvinnuleysisbætur 

heyra sögunni til. Barnatryggingar hafa það markmið að útrýma barnafátækt, þær yrðu 

að fullu tekjutengdar og kæmu þannig tekjulægstu heimilunum best svo og barnmörgum 

fjölskyldum. Miðað yrði við ráðstöfunartekjur við tekjutengingu í stað heildartekna eins 

og nú er. Tillagan gengur út á að greiðslur vegna barna verði samræmdar og stuðli að því 

að tryggja barni lágmarksframfærslu óháð stöðu foreldra. Þannig verði foreldrar með 

sömu réttindi til þess að geta framfært barn sitt óháð því hvort þeir eru í launaðri vinnu, 

atvinnulausir, öryrkjar eða í annarskonar stöðu. Tillögur um barnatryggingar miða við 

lágmarksframfærslu barns út frá lágtekjumörkum og stuðlum Evrópusambandsins til þess 

að finna neyslueiningu barns (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Skipta megi framfærslutryggingu barns á milli heimila að teknu tilliti til þess að 

framfærslukostnaður er meiri þegar barn býr á tveimur heimilum. Nefndin áætlar að 

framfærslukostnaður vegna barna á tveimur heimilum sé þriðjungi hærri en ef það býr 

aðeins á einu heimili. Þannig verði að auka framfærslutryggingu barns og skipta henni þá 

á milli heimila. Nefndin leggur til að fjölskyldur fái óskertar barnatryggingar þar til 

ráðstöfunartekjur ná lágtekjumörkum fullorðinna á heimili. Séu ráðstöfunartekjur hærri 

en sem nemur lágtekjumörkum fullorðinna í heimili, þá skerðast barnatryggingar um 20% 

af ráðstöfunartekjum þar umfram ef barnið er eitt. Ef börnin eru tvö er skerðingarhlutfall 

25% og 30% ef börn eru þrjú eða fleiri (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 
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Tillögur um nýjar barnatryggingar hafa ekki komið til framkvæmda en 

velferðarráðherra skipaði starfshóp um endurskoðun almannatryggingalaga í apríl 2011. 

Starfshópurinn skilaði greinargerð í febrúar 2013 þar fyrst og fremst var tekið á málefnum 

ellilífeyrisþegar, en það segir að tillögur að barnatrygginum hafi verið settar til vinnslu í 

undirhóp starfshópsins (Velferðarráðuneyti, 2013b). Á fundi núverandi ríkisstjórnar í 

september 2014 var rætt um skipan starfshóps um barnatryggingar (Forsætisráðuneyti, 

2014b). 

6.5.2 Meðlagskerfi 

Tillögurnar meðlagsnefndar fólu í sér viðamiklar breytingar á meðlagskerfinu. Nefndin leit 

til laga um sama efni á Norðurlöndunum og tillögurnar tóku að einhverju leiti tillit til 

norska meðlagskerfisins. Megin áhersla er lögð á sameiginlega ábyrgð foreldra á 

framfærslu barna sinna, enda þjóni það hagsmunum barns að foreldrar nái sátt um 

framfærslu þess. Nefndin leggur til að foreldrar hafi heimild til þess að semja sín á milli 

um hvernig kostnaði vegna framfærslu barns er skipt. Nái foreldrar hins vegar ekki að 

semja um skiptingu framfærslu barns, verður áfram hægt að fara fram á úrskurð um 

meðlag (Innanríkisráðuneyti, 2010b). Tekið er mið af heildarráðstöfunartekjum beggja 

foreldra sem eru skilgreindar sem allar skattskyldar tekjur þeirra að viðbættum 

barnabótum vegna viðkomandi barns. Meðlagsgreiðslur geti þannig verið allt frá því að 

vera engar og að nema heildarupphæð lágmarksframfærslu barns. Tekið er mið af 

umgengni barns í ákveðnum þrepum þannig að meðlag lækkar um 15% dvelji barn að 

meðaltali fjórar til sjö nætur í mánuði á heimili umgengnisforeldris, um 25% dvelji barnið 

átta til 12 nætur og 30% dvelji barnið 13 nætur eða fleiri hjá umgengnisforeldri 

(Innanríkisráðuneyti, 2010b). 

Til þess að reikna út meðlagsgreiðslur eru heildartekjum umgengnisforeldris deilt í 

samanlagðar heildartekjur beggja og margfaldað með lágmarksframfærslu barns, að 

frádregnu hlutfalli vegna umgengni. Útreikning meðlags samkvæmt tillögunum má setja 

upp á eftirfarandi hátt2. 

 

                                                      

 

2 F = lágmarksframfærsla barns, LF = lögheimilisforeldri, UF = umgengnisforeldri, UB = hlutfallsfrádráttur 
vegna umgengnisþreps barns. 
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𝑀𝑒ð𝑙𝑎𝑔 = 𝐹 𝑏𝑎𝑟𝑛𝑠 ×
𝑇𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟 𝑈𝐹

𝑇𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟 𝑈𝐹 + 𝑇𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟 𝐿𝐹
× (100% − 𝑈𝐵) 

 

Tillaga meðlagsnefndar að nýju meðlagskerfi tekur mið af því að tillögur um nýtt 

barnatryggingakerfi sjái um að tryggja öllum foreldrum lágmarksframfærslu. Þannig taka 

tillögurnar í engu tillit til eigin framfærslu meðlagsgreiðanda né framfærsluskyldum hans 

gagnvart öðrum börnum. Þá er áréttað mikilvægi þess að sveitarfélög taki mið ef 

framfærsluskyldu beggja foreldra í reglum um fjárhagsaðstoð. Meðlagskerfi Noregs, 

Svíþjóðar og Finnlands takmarka meðlagsgreiðslur við greiðslugetu meðlagsgreiðanda að 

teknu tilliti til þessara þátta (Innanríkisráðuneyti, 2010b). 

Komi til þess að það þurfi að úrskurða um meðlag, þá er lagt til að meðlag taki ekki 

lengur mið af barnalífeyri eins og nú er heldur verði þess í stað skilgreind 

lágmarksframfærsla barns (Innanríkisráðuneyti, 2010b; Tryggingastofnun, 2014). Áfram 

verði einnig hægt að úrskurða um viðbótarframlög vegna sérstakra útgjalda, svo sem 

vegna tannréttinga, fermingar og fleira (Innanríkisráðuneyti, 2010b, 2010c). 

Afdrif tillögu meðlagsnefndar um nýtt meðlagskerfi eru óráðin. Tillögurnar hafa verið 

til meðferðar innanríkisráðuneytis frá því í febrúar 2010 og hafa enn ekki verið lagðar fyrir 

til þinglegrar meðferðar á Alþingi (Innanríkisráðuneyti, 2010b). 

6.5.3 Húsnæðistryggingakerfi 

Í tillögum að nýju húsnæðistryggingakerfi sem koma á í staðinn fyrir húsaleigu- og 

vaxtabætur, er lagt til að miðað verði við fjölda í heimili óháð aldri. Með fjölda í heimili er 

starfshópur að fjalla um fjölda eins og hann er í heimilisgerð samkvæmt lífskjararannsókn 

Hagstofu Íslands þar sem heimilisgerð ekki bundin við lögheimili, heldur er miðað við alla 

þá sem nota eða koma með tekjur heimilis. Börn sem dvelja á heimili vegna umgengni eru 

heimilismenn samkvæmt lífskjararannsókninni (Hagstofa Íslands, 2014a). Þá segir í skýrslu 

vinnuhóps um húsnæðisbætur að: 

Það er staðreynd að fjöldi foreldra hefur sameiginlega forsjá með börnum sínum. 

Mörg börn búa því á tveimur heimilum og má gera ráð fyrir að bæði heimili þurfa að 

mæta ákveðnum kostnaði vegna þessa. Sökum þessa leggur vinnuhópurinn til að í 

þessum tilfellum geti reiknistuðull vegna barns gilt fyrir heimili beggja forráðamanna 

(Velferðarráðuneyti, 2012). 



73 

Í ágúst 2014 skipaði félags- og húsnæðismálaráðherra sérfræðingahóp til að semja 

frumvarp til laga um húsnæðisbætur á grundvelli tillagna sem settar voru fram af 

verkefnisstjórn, samvinnuhópi um framtíðarskipan húsnæðismála og sérfræðingahópi. 

Stefnt er að því að frumvarpið verði lagt fram á 144. löggjafarþingi (Velferðarráðuneyti, 

2014b). Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar kemur fram að frumvarp sem byggir á tillögum 

verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála verði lagt fyrir Alþingi á 

haustmánuðum 2014 (Forsætisráðuneyti, 2014a). 

6.5.4 Neysluviðmið 

Starfshópur um gerð íslenskra neysluviðmiða skilaði tillögum að neysluviðmiðum 

íslenskra heimila í febrúar 2011. Íslensk neysluviðmið taka mið af útgjöldum vegna barna 

í umgengni og á meðan húsnæði var inni í reiknivélinni, þá gerði reiknivélin ráð fyrir 

aðstöðu fyrir börn á heimilum þar sem þau koma í umgengni (Guðný Björk Eydal og Heimir 

Hilmarsson, 2012; Heimir Hilmarsson, 2012; Velferðarráðuneyti, 2011). 

6.5.5 Tvöföld búseta 

Þegar foreldrum varð heimilt að semja um sameiginlega forsjá árið 1992, þá var foreldrum 

áfram gert skylt að ákveða hjá hvoru foreldrinu barnið skuli eiga skráð lögheimili. Í 

greinargerð með frumvarpinu segir að það foreldri sem deili lögheimili með barni skuli 

njóta réttinda til meðlagsgreiðslna úr hendi hins foreldrisins svo og til barnatengdra bóta 

eins og mæðra- og feðralauna, barnabóta og annarra greiðslna frá hinu opinbera ef því er 

að skipta. Þá segir að foreldrar geti samið sín á milli um að skipta þessum greiðslum með 

sér án þess að það sé útfært nánar hvernig foreldrar framkvæma slíka skiptingu. Þá segir 

að lögheimilisforeldrið skuli njóta þeirra hlunninda sem einstæðum foreldrum stendur til 

boða frá ríki og sveitarfélögum ef því er að skipta (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 1999; 

Þingskjal 73, 1991–1992). Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sólveigar Sigurðardóttur 

(2010), sýn ömmu og afa á jafna búsetu barna, kom fram að í þremur tilfellum af fimm, 

þá skiptust foreldrar reglulega á um að vera með lögheimili barns skráð hjá sér. 

Á Íslandi er hægt að dæma jafna umgengni sjö daga af 14. Það er hins vegar ekki hægt 

að semja um að barn hafi búsetu á tveimur heimilum (Þingskjal 328, 2011–2012). Í 

lokaskýrslu forsjárnefndar er dregin fram tillaga rannsakenda á sameiginlegri forsjá um 

að æskilegt sé að foreldrar geti skráð búsetu barns með formlegum hætti á tveimur 

heimilum (Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 2005a). Í nefnd um stöðu barna í mismunandi 
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fjölskyldukerfum telur starfshópur um sifjamál rök mæla með því að barn geti haft 

lögheimili á tveimur stöðum eins og kemur fram í skýrslu nefndarinnar frá 2009 (Félags‐ 

og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Í greinargerð með breytingum á barnalögum frá 2012 

eru áréttað að barn skuli hafa fasta búsetu á einum stað (Þingskjal 328, 2011–2012): Á 

Alþingi voru samþykktar á þessu ári einróma tvær þingsályktanir um skráningu og 

réttarstöðu heimila umgengnisforeldra þar sem ríkisstjórn er falið að sjá til þess að 

nauðsynlegar upplýsingar um umgengnisforeldra verði skráðar á við aðra foreldra og að 

innanríkisráðherra er falið að setja í gang starfshóp um tvöfalda búsetu með það markmið 

að útfæra leiðir til að eyða þeim mikla aðstöðumun sem er á heimilum barns þegar 

foreldrar þess búa ekki saman (Þingskjal 1089, 2013–2014; Þingskjal 1090, 2013–2014). 
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7 Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Hér verður greint frá niðurstöðum viðtalsrannsóknar og þeim meginþemum sem komu 

fram í henni. Tekin voru viðtöl við fimm feður sem hér fá nöfnin Aron, Birkir, Daníel, Eyþór 

og Friðrik. Feðurnir fimm eiga margt sameiginlegt. Allir eiga þeir barn eða börn af einu 

fyrra sambandi sem þeir deila ekki lögheimili með. Allir eru þeir komnir í nýtt samband 

með konu sem á barn eða börn. Fjórir þeirra eiga barn eða börn með núverandi konu og 

tveir búa á heimili með stjúpbarni eða börnum. Öll börn núverandi sambýlis- eða 

eiginkvenna þeirra eru með skráð lögheimili hjá þeim. 

Feðurnir eiga minnst eitt og mest þrjú börn sem skráð eru á öðru heimili. Allir sinna 

þeir umgengni við börn sín og allir greiða þeir meðlag eða ígildi meðlags til barnsmóður. 

Allir taka þeir þátt í framfærslu barns umfram meðlag, bæði með beinni framfærslu og 

þátttöku í kostnaði sem lögheimilisforeldri óskar eftir í sambandi við til dæmis námskeið 

eða stærri útgjöld. 

Fjórir feðranna hafa lokið háskólagráðu og sá fimmti er í traustu, ábyrgðarmiklu og 

vel launuðu starfi. Enginn þeirra er í vanskilum vegna lána, meðlags eða annarra hluta. 

Viðmælendur slitu samvistum við barnsmóður á árunum 2005 til 2008. 

7.1 Ákvarðanataka um forsjá, lögheimili og meðlag 

Spurt var hvernig staðið var að ákvarðanatöku um hvar barn eða börn væru með 

lögheimili skráð. Allir höfðu viðmælendur þá reynslu að það hafi ekkert verið í boði annað 

en að lögheimili væri hjá móður og að kerfið gengi raunverulega út frá því. Aron lýsir för 

sinni til sýslumanns þannig: 

þá var það þannig að hún henni var dæmdur, bara eins og móður, mæðrum yfirleitt 

að barnið sé með lögheimilið hjá þeim, en við erum með sameiginlegt forræði, sem 

sagt fifty fifty, og hérna, það var í rauninni sýslumaður sem að bjó til alla pappírana 

fyrir okkur, um umgengni og allt svoleiðis. og það var, nei, ekkert rætt, þetta var bara 

það eina sem var í boði, í rauninni 

Daníel segir einnig frá sinni heimsókn til sýslumanns til þess að ganga frá 

sambúðarslitum og málefni barns. Upplifun sinni lýsir hann þannig: 

fljótlega eftir að viðtalið byrjar að þá er ég einhvern veginn finnst mér ég eins og illa 

gerður hlutur sko. Fulltrúinn talar beint til hennar og hann er bara hún er bara 
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segjandi við hana já svo veistu að þú getur látið hann borga og og þú veist þú móðirin 

fær alltaf lögheimilið og og mér fannst bara halla rosalega á mig sko, ég einhvern 

veginn bara okei ég greinilega verð bara að taka því sem mér er boðið hérna sko …  

Þá er Daníel ósáttur við vinnubrögð sýslumanns varðandi það að hundsa munnlegt 

samkomulag foreldra um framfærslu barns: 

… látinn sko hérna skrifa undir það að ég ætlaði að byrja að greiða meðlag frá og með 

fyrsta september. Þú veist, sýslumaðurinn grípur þarna inn í og fær mig til þess að 

skrásetja þetta þó svo að ég og konan, barnsmóðir mín hafi gert munnlegt 

samkomulag áður en við förum inn um að ég myndi ekki greiða meðlag, ég ætlaði 

bara að borga helming á móti henni þú veist að við gerum þetta munnlegt 

samkomulag en ... fulltrúinn kemur inn og lætur mig skjalfesta þetta. 

Þegar Daníel er nánar spurður út í hvernig það kom til að lögheimili barns var hjá 

móður þá segir hann „… maður hafði heyrt það og svona hvað réttur móður er sterkur … 

ég einhvern veginn allavega sá það þannig að ég hafði lítið um þetta að segja að hún 

mundi hvort sem er fá lögheimilið …“. Hann bætir svo við að umgengnin var honum 

hjartans mál: „… á þessum tíma þá sótti ég mjög fast á það “. 

Eyþór sá í sjálfu sér ekkert athugavert við að lögheimili barnanna væri hjá móður en 

hann hefði viljað geta boðið börnunum upp á aðstöðu hjá sér, sem hann gat ekki. Hann 

er sama sinnis og aðrir að raunverulegt val hafi ekki verið í boði eins og hann segir: 

ég hefði náttúrulega ekki viljað kannski alveg ganga út sko slippur og snauður, hins 

vegar var það bara þannig, … það var annað hvort að þetta yrði svona eða að hún 

flytti bara burtu strax sko með börnin og allt saman, ég yrði þá bara einn eftir. Þannig 

að það svo sem maður hafði ekkert val í sjálfu sér sko. …. 

Friðrik segir frá skýrum skilaboðum sýslumanns um hvar lögheimili skuli vera: 

og það var bara sagt við mig hjá sýslumanni að við gerum bara ráð fyrir því að móðirin 

hafi lögheimilið. Ég sagði ok, en hérna, ef að ég er á móti því, já þá getur hún kært 

það og, hvað gerist þá, já, yfirleitt er það dæmt hjá henni. Það eru svörin sem maður 

fékk, og ég sagði bara ok, kerfið greinilega stendur mæðra megin í þessu sko, þannig 

að mæðraveldið í þessu er dálítið sterkt. 

Þá kom fram í frásögn Arons að sýslumaður gerði ráð fyrir því að börn væru alltaf á 

lögheimili sínu um jólin eins og hann segir: 

… mér fannst ég vera einn á móti mömmu hennar og sýslumanninum að reyna að 

sækja þennan rétt, því að ég upplifði það þannig að sýslumanninum fyndist þetta 

alveg jafn sjálfsagður hlutur og mömmu sonar míns, að hann yrði bara heima hjá 

mömmu sinni á sínu lögheimili á jólunum. Mér fannst svolítið, já mér fannst ég 
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svolítið réttlaus þá. Þetta var eiginlega svona að ég væri að gera óraunhæfar kröfur 

um að sonur minn yrði hjá mér á jólunum. 

Daníel hefur verið að reyna að fá lögheimili sonar síns flutt til sín og þáði á þessu ári 

sáttameðferð sem sýslumaður bauð uppá. Þegar hann mætir einn á fundinn þá lýsir hann 

því þannig: 

og sýslumaðurinn eða fulltrúinn sagði að í rauninni bara það sem ég vissi reyndar að 

að þessi sáttarmeðferð er gagnslaus ef að aðilar mæta ekki út af því það að eina sem 

ég fæ út úr sáttameðferðinni hún mætir aldrei á neinn fund er að ég fæ vottorð um 

að sáttarmeðferð hafi ekki tekist og þá hef ég í rauninni réttinn til þess að fara fyrir 

dóm 

Almennt lýsa feðurnir því að þeir eru fastir í því að reyna að halda friðinn eins og einn 

lýsir: „… okei við skulum ekkert vera að rugga þeim bát sko (hlær) svona maður er bara 

alltaf í því að halda friðinn sko …“. Þá lýsa þeir áhyggjum af því að lögheimilisforeldri geti 

spillt fyrir sambandi þeirra við börnin ef þeir láta ekki eftir kröfum þeirra og einn 

viðmælenda segir þannig frá: „… ég hef svona upplifað það aðeins að hún hafi nú komið 

því að hjá börnunum líka sko að ég hef bara svikið gert samkomulag sko …“ þegar í raun 

hann var ekki að láta eftir kröfum sem hann taldi verulega ósanngjarnar. Þegar börnin eru 

fleiri, þá er kostnaðurinn meiri og til dæmis getur viðbótarmeðlag fyrir þrjú börn reynst 

þung byrði. Þó virðast viðmælendur vera tilbúnir að ganga langt í því að leggja á sig auknar 

byrðar til þess að geta verið í tengslum við börn sín. Eða eins og einn viðmælandi orðar 

það: 

ég náttúrulega gat ekkert veitt börnunum það sama og mamma þeirra sko og þá er 

maður strax kominn með svolítið skekkta stöðu svona varðandi viðhorf barnanna til 

foreldranna sko af því að mamma þeirra gat náttúrulega gert allt með þeim og ég 

ekki neitt sko 

Viðmælendur voru spurðir um fyrirkomulag forsjár. Fjórir viðmælenda fara 

sameiginlega með forsjá barns eða barna með barnsmóður sinni. Í einu tilviki er faðir 

forsjárlaus og aðspurður um hvernig ákvörðun um forsjá og búsetu barns var tekin, segir 

hann: 

… bara móðirin hún ætlaði sér að hafa þetta svona … og það var í rauninni alveg sama 

hvað ég sagði sko. Ég vildi sameiginlega forsjá, ég vildi þú veist já fá að hafa eitthvað 

um hlutina að segja … og ég vildi fá fifty fifty umgengnisrétt, viku hjá mér og viku hjá 

henni --- það var ekki að ræða það sko --- og sýslumaður hann gat ekkert gert í því 

eða þú veist eina sem hann þú veist hann var svona eins og einhver svona 
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sáttasemjari á milli og var svona að reyna að milda milda hennar ákvarðanir svolítið 

svona fyrir fyrir mig sko það er svona að reyna dempa höggið einhvern veginn fyrir 

mig að að pota inn einhverju svona auka klukkutíma þarna og auka klukkutíma þarna 

til að hitta barnið. Það var svona mín upplifun af því sko 

Barn Birkis fæðist tveimur árum eftir að sameiginleg forsjá varð meginregla í lögum 

og aðspurður segist Birkir hafa haft forsjá til að byrja með, eða fyrstu tvo mánuðina í lífi 

barnsins. Aðspurður telur Birkir fullvíst að fulltrúi sýslumanns hafi ekki sagt honum frá 

meginreglunni og að forsjá yrði aðeins breytt með samningi eða dómi. Birkir segir að með 

þær upplýsingar hefði hann ekki afsalað sér forsjá barnsins. Birkir hefur ítrekað leitað til 

sýslumanns vegna umgengni og meðal annars þegið sáttafund hjá sýslumannsfulltrúa 

sem hann lýsir þannig: 

… þá fékk maður oft á tilfinninguna að það væri bara búið að ákveða það, ákveða … 

þú veist, eigum við að fara á svona sáttarfund og svoleiðis fór nú á einn eða tvo 

svoleiðis, en ég bara vissi það um leið og ég labbaði inn og ég settist fyrir framan 

sýslumannsfulltrúann kvenkyns að hún væri búin að ákveða það að hún myndi vinna. 

Spurt er hvernig viðmælendur hefðu viljað að staðið hefði verið að ákvörðun um 

málefni barna og foreldra þeirra við skilnað og sambúðarslit. Allir voru viðmælendur á því 

að best hefði verið að vera með jafna umgengni miðað við að foreldrar byggju í sama 

hverfi þannig að börnin hefðu að jafnaði aðgang að báðum foreldrum. Einnig að 

foreldrum væri gefinn kostur á að bjóða börnum sínum upp á aðstöðu til þess. Þannig 

segir Friðrik að það sé: „… eðlilegra svona að reyna að jafna þessu einhvern veginn, eða 

þá að sem sagt að það hefði verið einhvern veginn bara tekið tillit til sko þess að börnin 

dveldu jafnt á hverjum stað …“. Þá segir hann: 

… fyrst það var hægt að komast að samkomulagi um hvar börnin dvelja, þá á líka að 

vera hægt að komast að samkomulagi um hvernig kostnaði er skipt sko. En ekki bara 

það að hið opinbera ákveði það bara einhliða sko. að það skuli vera svona. 

Allir eru viðmælendur sammála um kerfisvillu sem skekkir stöðu foreldra. Allir lögðu 

áherslu á að barn væri helst jafn mikið á ábyrgð beggja foreldra. Aron lýsir vilja sínum 

þannig, „… ég hefði alveg viljað hafa hann hjá mér, alveg í góðri vinnu og bjó í eigin íbúð 

og gat alveg séð fyrir honum …“, þá bætti hann við að hann hefði viljað að foreldrar byggju 

í það minnsta í sama landshluta og umgengni væri vika og vika ef þau byggju í sama 

bæjarfélagi. Einn viðmælanda var í nokkurri sérstöðu vegna óreglu á lögheimili barns og 

hann lýsir vilja sínum þannig: 
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Að hann væri hjá mér og færi hérna helgar heimsóknir til hennar, … ég hefði viljað fá 

lögheimilið út af því ég hafði formlega á þessum tíma frá því að barnið fæðist þá var 

ég svolítið eins og mamman, svona ef við búum til einhverjar svona stereotype 

hlutverk. Ég fór, skipti á barninu, ég vaknaði með því, ég gaf, sá um að næra það og 

fór með barnið til læknis og annað ef að þess þurfti… 

Daníel taldi best að lögheimilið væri hjá honum, en lagði jafnframt mikla áherslu á 

samvinnu foreldra. Hann telur að foreldrar eigi að leggja sig fram við að deila 

framfærslukostnaði barns jafnt og að opinber stuðningur eigi að styðja við báða foreldra. 

Hann telur að kerfið styðji ekki við foreldra í slíkri samvinnu en þetta sé samt möguleiki 

eins og hann lýsir: 

… ég hef heyrt af svoleiðis fólki sem að er með bókhald uppi á borðinu og það er 

náttúrulega ekki hægt að skipta upp réttindunum beint, það er hægt að skipta 

barnabótunum, það er bara peningur sem kemur inn og er bara á blaði þar sem að 

hann er í rauninni í … 

Eyþór lýsti ósk sinni á þennan veg: 

já þá hefði maður náttúrulega viljað sko að þessi skipti hefðu farið fram með 

sanngjörnum hætti og meðlagið hefði bara, … þá hefði ég getað keypt strax þannig 

húsnæði að ég hefði getað boðið þeim að vera hjá mér miklu meira en ég gat sko af 

því að ég tók ekkert saman við núverandi konuna fyrr en nokkrum árum seinna sko 

þannig að að hérna þá hefði maður gjarnan viljað þetta hefði bara verið svona bara 

nokkurn veginn fifty fifty sko og ég hefði getað boðið þeim, boðið þeim í sjálfu sér 

jafngóða aðstöðu og mamma þeirra sko ég gat það alls ekki fyrstu árin sko þannig að 

hérna það var náttúrulega veldur það því líka að börnin fjarlægjast mann svolítið 

sko… 

7.2 Réttindi og skyldur foreldra sem ekki búa saman 

Eins og áður hefur komið fram þá hafa lögheimilis- og umgengnisforeldrar um margt ólík 

réttindi og skyldur. Allur opinber stuðningur vegna barna er greiddur til 

lögheimilisforeldris. Umgengnisforeldri telst ekki vera með barn á heimili óháð því hversu 

mikið barn eða börn dvelja á heimili þess. Umgengnisforeldrar teljast ekki framfærendur 

barna sinna til dæmis á skattframtali en á sama tíma er óheimilt er að semja um lægra 

meðlag en sem nemur einföldu meðlagi með barni til lögheimilisforeldris. 

Lögheimilisforeldri hefur eitt heimild til þess að taka allar afgerandi ákvarðanir sem 

tengjast barni. Viðmælendur voru því spurðir um upplifun sína af lögum og reglum um 

hlutverk foreldranna. 

Allir lýsa viðmælendur vonbrigðum vegna mismununar á réttindum foreldra í kerfinu. 

Upplifunin er neikvæð og erfið. Þannig segir Aron: „… finnst það bara hrikalegt, finnst það 
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bara mjög erfitt …“ og Friðrik segir: „Náttúrulega fáránlegt, algerlega kjánalegt, þetta 

hefur alltaf farið í taugarnar á mér …“. Allir finna þeir til pirrings vegna mismununar á 

réttindum foreldra og einn lýsir því svo: 

… ég verð djöfull pirraður sko, já mér finnst þetta ósanngjarnt sko og … ég kannski 

verð ennþá pirraðari samt þegar maður verður var við þetta svona úti í samfélaginu... 

Þegar hinir eða þessir einkaaðilar eru að bjóða hérna einstæðum foreldrum 

afsláttarkjör vitandi það að einstæðir foreldrar hafa það oft betra heldur en hinir … 

Friðrik lýsti því hvernig hann upplifði kerfið hafa sett sig í hóp fólks sem hann vildi ekki 

tilheyra og segir þannig frá: 

af því ég væri að standa í skilnaði, að þá væri ég allt í einu kominn í flokk manna sem 

að væru að hlaupast burt frá skyldum sínum og kerfið raunverulega gerði ráð fyrir 

því ... Það var ekki þannig og á ekki að vera þannig sko að manni líði þannig 

Eyþór segir um reglurnar: 

... að þær miðast allar við þarfir þess foreldris sem að barnið … á lögheimili hjá. … 

hinir eru alveg úti í kuldanum sko, það er bara mín upplifun, það er svo sem við 

þurfum ekkert að eiga fleiri orð um það, (hlær), ha, það er bara þannig 

Þrátt fyrir að þeir upplifi reglurnar ósanngjarnar og þeir séu ekki viðurkenndir 

framfærendur eða skráðir foreldrar, þá eru Aron, Eyþór og Friðrik að greiða kostnað á 

lögheimili barns umfram meðlag og Aron segir þannig frá: 

Mér finnst það pínulítið öfugsnúið, af því að núna til dæmis erum við með 

sameiginlegt forræði, en og ég borga meðlag til hennar og borga sem sagt í fötum og 

öllu því sem syni mínum vantar, ég aftur á móti..., ég fæ ekki einu sinni með honum 

barnabætur, af því hann er ekki inni á mínu lögheimili, telst ekki, í rauninni hvergi á 

blaði get ég séð að hann er sonur minn ... Ég upplifi það rosalega sterkt. … Mér finnst 

það bara hrikalegt, finnst það bara mjög erfitt ... 

Um upplifun sína á reglunum og hinu opinbera segir Friðrik: 

… reynsla gagnvart hinu opinbera og svona kerfinu hefur verið neikvæð. Ég hélt satt 

að segja að sko kerfið væri lengra komið þannig … sem sagt, kerfið gerði meira ráð 

fyrir því að foreldrar gætu ákveðið það sjálfir hvernig þeir skiptu þessu varðandi 

kostnað og annað og … gerði ekki ráð fyrir að meðlagskerfið væri svona sem sagt fast 

í sessi eins og það er og er enn þann dag í dag. … Þannig að, já, það svona kom mér á 

óvart og kemur mér enn þann dag í dag á óvart, það er raunverulega ekki gert ráð 

fyrir að lögheimili, eða sem sagt að foreldrar geti skipt með sér, börn geti átt tvö 

heimili og framfærslan fari fram á báðum heimilum sko. Því að samkvæmt 

tekjuskattslögum, fer raunverulega framfærslan bara fram á einum stað og foreldri 
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sem ekki er lögheimilisforeldri er raunverulega bara réttlaus, hann er ekki einu sinni 

skráður sem foreldri í kerfinu sko ... 

Friðrik segir það sýna skoðun að “hið opinbera ákveður það einhliða að feður séu 

óhæfir til samvinnu með framfærslu barna“. Þannig ákveði kerfið að peningar fari „bara 

sjálfkrafa til móðurinnar og hún ákveður hvað verður um peningana“ segir hann. 

7.3 Lögheimili segir ekki til um „búsetu“ barns 

Tveir viðmælenda voru í þeirri stöðu að barn sem er með skráð lögheimili hjá móður 

dvelur umtalsvert meira hjá föður en móður. Í öðru tilviki er barn með lögheimili hjá 

móður en býr alfarið hjá föður sem engu að síður greiðir fullt meðlag með barninu til 

móður. Hvorugur þeirra telur að peningar þeir sem greiddir eru vegna barns til lögheimilis 

þess nýtist barninu beint. Annar sagði barnið hafa verið allt frá upphafi meira hjá föður 

en móður þó lögheimilið væri skráð hjá móður og umgengnissamningur hljóði upp á viku 

og viku. Vegna óreglu móður hefur barnið þó dvalið mun meira hjá föður: „… þegar 

barnsmóðir mín kemur til mín og segist ekki geta haft hann, að það sé allt í rugli og 

eitthvað, þá hef ég bara tekið hann til þess að verja hann …“. Þetta hafi þó valdið ákveðinni 

spennu í fjölskyldu hans sem hafi fundist hann vera að taka á sig ábyrgð sem í raun hitt 

foreldrið eigi að bera og fái greitt sérstaklega fyrir. Þannig togist á sjónarmiðin á heimilinu 

um hvort hann sé að redda barnsmóður eða vernda barn „… og það hefur tekið rosalega 

á heimilislífið hjá mér …“. Hann vill þó taka fram að konan hans veiti honum mikinn 

stuðning í dag: „…sem hefur gert bara lífið æðislegt …“. 

Hann segir lögheimili barnsins hafa vera mikið á flakki hjá móður „… sko, lögheimilið 

hefur verið hjá honum seinustu fjögur árin, held ég, á sex eða sjö stöðum …“. Barnið sækir 

skóla í hverfinu sem viðmælandinn býr í. En það veldur honum vandkvæðum að lögheimili 

barnsins er hjá móður, þannig: 

… til dæmis lögheimilisforeldri getur eitt séð um skráninguna og það kom upp núna í 

byrjun skólaársins að frístundaheimilið synjaði henni um skráningu á barninu vegna 

skulda. ... Þannig að við stöndum frammi fyrir því að vera ekki með stað fyrir barnið 

... 

Með viðræðum við æðstu stjórnendur frístundarheimilis náði hann þó að fá gæslu 

fyrir barnið eftir að hann hafði útskýrt málin og greiddi þá sjálfur fyrir frístund á 

umgengnistíma. 
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Báðir viðmælendur, þar sem barn dvelur meira á „umgengnisheimili“ en lögheimili 

telja hagsmunum barns best borgið með því að færa lögheimilið, bæði vegna opinbers 

stuðnings og svo að peningar sem ætlaðir eru barninu fari ekki af heimilinu sem barnið 

dvelur á, en ástæðan fyrir því að lögheimilið er ekki flutt sé einfaldlega eins og annar 

kemst að orði: „… það hefur ekki gerst út af þeim réttindum sem fylgja því að vera 

lögheimilisforeldri …“. 

7.4 Áhrif skráningar á lífsgæði heimilis og fjölskyldu 

Spurt er hvernig viðmælendur upplifi að áhrif lögheimilisskráningar barns hafi áhrif á 

lífsgæði fjölskyldunnar svo sem með framfærslukostnað, fjárhagsstöðu heimilis, 

samverustundir fjölskyldu og fleira. Í viðtölunum kemur greinilega fram að lífsgæði felast 

ekki hvað síst í samveru foreldra og barna. Feðurnir eru tilbúnir að fórna öðru fyrir þá 

samveru. Þannig telja feðurnir það þjóna hagsmunum barns best að foreldrar búi sem 

næst hvort öðru og hafi sem jafnasta umgengni. Báðir foreldrar beri sameiginlega ábyrgð 

á uppeldi og framfærslu barna sinna og því sé mikilvægt að báðum foreldrum sé gert kleift 

að framfæra börn sín með beinum hætti. 

Í viðtölunum komu fram nokkur þemu um áhrif lögheimilisskráningar á lífsgæði. Í 

fyrsta lagi þá hefur lögheimilisskráningin áhrif á möguleika barns og foreldris til samveru, 

bæði vegna úrræðaleysis gagnvart ákvörðunum lögheimilisforeldris sem hafa áhrif á 

umgengni og eins vegna fjárhagslegrar stöðu. Þar sem umgengnisforeldrar taki þátt í 

kostnaði vegna framfærslu barns á lögheimili með greiðslu meðlags og annars kostnaðar 

en greiði einnig alla framfærslu og kostnað vegna barna þegar þau dvelja á heimili þeirra 

án nokkurs stuðnings frá velferðarkerfi. Þetta hafi bein áhrif á getu þeirra og möguleika á 

að geta boðið börnunum það sem þeir gætu ef meiri sanngirni væri gætt í kerfinu eða ef 

lögheimili barns skráð hjá þeim. 

Eyþór lýsir því hvernig lögheimilisforeldri getur stjórnað peningaflæði á milli heimila 

með yfirráðum yfir umgengni barns við umgengnisforeldri: 

hann var hjá mér í allt sumar og ég ætlaði náttúrulega þá ekkert að borga nema þá í 

mesta lagi einfalt meðlag á meðan sko. En þá bara var annað hvort að hann kæmi 

ekki neitt eða þá að ég bara myndi borga meðlagið áfram sko. Þetta tvöfalda sko 

Sonur Arons er með fasta búsetu í öðrum landshluta og það hefur verulega áhrif á 

samveru þeirra segir hann: „Hann nær ekki að tengjast krökkunum hérna í hverfinu ef 
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hann kemur bara eina og eina helgi“. Þrír viðmælenda voru með umgengni aðra hvora 

helgi og svo lítil umgengni lagðist þungt á fjölskylduna og ekki hvað síst börnin eins og 

Aron lýsir hér: 

… það er rosalega erfitt sko að geta ekki alltaf verið með barninu sínu, sérstaklega 

þar sem hann býr í öðrum landshluta og það er erfitt að nálgast hann. Og hérna, og 

ég heyri það á honum líka, sonur minn, að hann langar að við séum meiri fjölskylda, 

saman. … að hann geti komið hjólandi til okkar og svoleiðis, það sem hann telur vera 

eitt heimili er að víð búum liggur við í næstu götu. Hann vill …, geta komið þegar hann 

vill, ekki á skipulögðum tímum eins og við erum að skipuleggja núna kannski viku 

fram í tímann, kemur þessa helgi, hann vill geta komið þegar hann langar til að koma. 

Aron lýsir því hvernig hann upplifir stutta umgengni hafa truflandi áhrif á samveru 

barns og fjölskyldu. Þannig segir hann að þegar umgengni er mjög takmörkuð þá geri það 

kröfu á allt annað fjölskyldumynstur en á eðlilegum degi: 

… að hann kemur kannski seinnipart föstudags og fer aftur seinnipart sunnudags, þá 

vill hann hafa stífa dagskrá, þá þurfum við eiginlega bara öll fjölskyldan einhvern 

vegin að taka þátt í þessum, þessu leikriti, í rauninni, þetta er náttúrulega ekkert 

annað en leikrit. … meira stress hjá öllum og sonur minn sem býr hjá okkur, hann 

finnur alveg fyrir þessu, hann verður miklu örari og svona, já. Finnst ofboðslega 

gaman að fá bróður sinn, en á sama tíma þá er þetta að gerast rosalega hratt. 

Þessu er á annan veg farið þegar umgengni er meiri segir hann. Þannig segir hann að 

í sumarfríum þá jafni sonurinn sig á langri fjarveru á fyrstu vikunni: 

… ég hef ekki hitt ykkur lengi og loksins er ég komin til ykkar á, ég vil hafa stífa 

dagskrá, en svo eftir vikuna, þá er hann bara dottin inn í okkar rútínu, þá bara vaknar 

hann með okkur og borðar morgunmat og sem sagt, förum út að leika eða eitthvað, 

þá er hann dottin inn í okkar rútínu. 

Þá lýsti einn viðmælandi því þannig „… þá nýtir maður í rauninni hvert tækifæri til 

þess að, að hérna, að láta hann vita að manni sé ekki sama skilurðu, maður hérna, já þykir 

vænt um hann og maður sé stoltur af honum …“ og þannig byggist upp væntingar til pabba 

að hann sé alltaf upp með sér af öllu og hversdagsleikinn sé því ekki í boði hjá pabba. 

Mismunun foreldra í kerfinu telja feður valda skorti á sveiganleika í samskiptum 

foreldra. Þannig geti lögheimilisforeldrið stjórnað því hvort og þá hvenær barn má fara á 

fjölskyldumót. Þegar Aron er að biðja um að fá að fara með barnið á ættarmót eða aðrar 

uppákomur þá segir hann að: „… ég upplifi það bara, hvort að barnsmóðir mín er í góðu 

skapi eða vondu skapi þann daginn“. Þannig hefur hann: „…lent í því að geta ekki tekið 

hana með á ættarmót eða svoleiðis …“ en honum „…finnst hann [barnið] eigi rétt á því að 



84 

fara á og kynnast ættingjum sínum …“. Sonur hans fékk ekki að koma með á ættarmót í 

sumar og: „… hann varð rosalega dapur af því hann hélt að ég myndi, að ég hefði ekki 

boðið honum með … eins og hann væri ekki nógu góður til þess að ég myndi vilja taka 

hann með á ættarmót …“. Þá lýsir Aron því hve jólin eru þungbær fyrir fjölskyldu sína og 

ekki hvað síst son hans og Aron telur þessa litlu og ósveiganlegu umgengni hafa slæm 

áhrif á barnið og segir: „…maður upplifir eins og honum finnist hann vera útundan“. Þá 

segir hann: 

… En hérna, eins og með ættarmót og svona, svo líka eins og ég segi í kring um jólin, 

þá er hann aldrei heima, hjá okkur, og það er sem sagt, það sem honum, ég upplifi 

bara hjá honum sjálfum, að honum finnst rosalega erfitt og stundum mjög asnalegt 

að hann fái ekki að koma með mér í fjölskylduboð á jólunum … 

Barnsmóðir Birkis hefur skorið umgengni langt niður fyrir það sem segir í samningi. Í 

viðtalinu talaði hann mest um að hann vildi meiri samvistir með barninu. „… umgengnin 

var einn virkan dag í viku og aðra hvora helgi, svo klippti hún annan virka daginn af og svo 

að lokum þá núna bara fyrir þremur fjórum mánuðum síðan þá bara klippti hún hinn hinn 

virka daginn burtu líka og stytti helgarumgengnina …“. Hann glímdi þó við fleiri vandamál 

sem hann segir svo frá: 

Ég fæ engin föt með henni eða neitt. Ég þarf að eiga, ég þarf að eiga öll föt og allt 

sem var allt í lagi ef þú veist þegar umgengnin var meiri en svo þegar hún er orðin 

önnur hver helgi, þá hérna, þá er svolítið dýrt að halda uppi fatalager til að geta klætt 

hana aðra hvora helgi, (hlær). … Já svo er það pollagallinn og stígvélin og allt það dót 

sem maður þarf líka að eiga sko, vegna þess að ég fæ ekkert með henni, þá meina ég 

ekkert. Þú veist að ég sæki hana á fótboltaæfingar og þá er hún bara í 

íþróttagallanum og svo komum við heim og þá þarf bara að fara að skipta um föt og 

svo þarf ég að eiga þú veist föt fyrir öll tilefni líka sko. 

Eyþór er sannfærður um að kerfið sem við búum við i dag hefur haft afgerandi áhrif á 

samband hans við börnin: 

… ef að framfærslan skiptis bara nákvæmlega jafnt á milli foreldra, börnin hafa 

lögheimili hjá báðum foreldrum þá er ég alveg klár á því að í mínu tilfelli þá hefðu 

börnin verið meira hjá mér sko. Það ég er alveg sannfærður um það sko þetta bara 

var svo vitlaust gefið í upphafi sko og þar réði náttúrulega kannski meðlagsmálið 

meiru heldur en lögheimilismálið sko. Það er að segja af því að ég borgaði allt of mikið 

sko … 

Feðurnir eru allir sammála um að kerfið hefur veruleg áhrif á lífsgæði. Þannig segir 

Friðrik að kerfið geri ráð fyrir því að feður vilji borga sig frá umönnun barna: 
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… geri ráð fyrir því að maður vilji bara borga meðlagið og í raun og veru taki ekki þátt 

í neinu öðru sko. Þá losna ég við að … velja handa þeim reiðhjól og allt þetta sem 

fylgir því að vera foreldri. Því það er ekki bara að gefa þeim að borða heldur líka það 

að sem sagt, taka þátt í því að kaupa, velja handa þeim föt og allt þetta sem þarf sko. 

Ekki bara taka við því frá hinum aðilanum sko 

Friðrik vill að kerfið taki tillit til foreldrahlutverks umgengnisforeldra og segir: „… þetta 

snýst ekki um það að ég vilji ekki … taka þátt í framfærslu barnanna, þetta snýst um að ég 

hafi eitthvað um það að segja í hvað peningarnir fara sko“ og bætir við: 

Og ef að börnin vantar buxur, eða sokka eða skó eða reiðhjól eða eitthvað, að þá er 

það, verð ég annað hvort að kaupa það sjálfur, þarna fyrir utan eða þá að fara í 

einhverjar samningaviðræður við barnsmóðurina um það hvort það sé nú hægt að 

kaupa þessa hluti sko. … En ég, eins og ég segi, ég sé aldrei eftir peningum sem fara í 

börnin mín beinlínis, það má ekki hljóma þannig sko. En ég tel að ég hafi, sko hafi 

raunverulega haldið börnunum uppi á báðum heimilum sko, borgað framfærslu 

þeirra bæði hjá mér og á hinu heimilinu 

Þá setur kerfið umgengnisforeldra í sérkennilega stöðu þegar börnin þarfnast 

framfærslu beint frá þeim eins og kemur fram í lýsingum Friðriks: 

… börnin segja heyrðu bara heyrðu mig langar til að gera þetta, eða kaupa þetta og 

þá á maður í því sko að annað hvort þarf ég þá að leggja það til extra, eða þá verð ég 

að segja að mamma í raun og veru ræður þessu sko. Sem er náttúrulega hálf asnalegt 

sko 

Allir viðmælendur og sérstaklega þeir sem eru með fleiri en eitt barn telja að 

íþyngjandi meðlagsgreiðslur setji þá í sérkennilega stöðu. Friðrik segir meðal annars svo 

frá: 

… ég hef oft verið að kaupa föt á þau og svona. Ég vil náttúrulega þegar ég fer til 

útlanda og kem heim, þá vil ég náttúrulega ekki koma heim tómhentur og segja, ég 

ætla ekki að kaupa neitt vegna þess að ég er að borga meðlög sko 

Einn viðmælanda borgar meðlag með einu barni og helming af öllum kostnaði við föt, 

tómstundir, tónlistarnámi, námskeið og öðru sem til fellur. Mest íþyngjandi var þó 

ferðakostnaður eins og hann segir: 

flug innanlands er ofboðslega dýrt og hérna, og þar sem að mér finnst erfitt, eða bara 

mér finnst bara asnalegt í lögum að hérna sem sagt af því mér ég er faðir hennar og 

er hún er ekki með lögheimili hjá mér, þá ber mér að bera allan kostnað af ferðum 

hennar frá mömmu sinni og til hennar aftur, sama hvar á landinu hún býr, þá á ég að 

greiða allan ferðakostnað 
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Vald lögheimilisforeldris til þess að stjórna umgengni getur haft margvísleg áhrif og 

jafnvel útgjaldaaukningu fyrir aðra í fjölskyldunni eins og Aron lýsir að gerist þegar hann 

ætlar í frí með fjölskylduna þá þurfi hann...  

...í rauninni að fá leyfi hjá móður hans til þess að taka hann með í þessa ferð og þá 

erum við kannski, segum að við séum að fljúga, þá erum við að panta miklu seinna 

en við myndum gera, sem er þá náttúrulega bara miklu dýrara, af því ég er kannski 

lendi, ég hef lent í því þeirri stöðu, oftar en einu sinni að vera að bíða eftir svari, um 

það hvort að hann sem sagt, rauninni leyfi það að hann komi með þessa helgi í þessa 

ferð 

Þó Aroni finnist kerfið óréttlátt gagnvart framfærslubyrði hans og það geri lífið 

erfiðara, þá finnst honum erfiðast hve litlar samvistir hann hefur við son sinn. 

7.4.1 Aðstaða á umgengnisheimili 

Allir voru feðurnir með aðstöðu og sérherbergi fyrir börn sín á heimili sínu þó þau væru 

skráð með fasta búsetu á öðru heimili. Jafnvel þeir sem bjuggu hvað þrengst í 70 til 85 

fermetrum með fjögurra og fimm manna fjölskyldur og litla umgengni að þar eru börnin 

með sérherbergi. Eins og Eyþór komst að orði: „… þú þarft að eiga heimili fyrir barnið líka 

og verður sko fyrir náttúrulega verulegum útgjöldum …“. Útgjöldin felast ekki bara í 

húsnæðinu sem slíku eins og Friðrik segir frá: 

Ég meina, ég kaupi föt og … húsbúnað og náttúrulega kaupi húsnæði þar sem að þau 

fá sín sér herbergi og annað og það er náttúrulega kostnaður sem leggst til fyrir utan 

meðlögin sko. Þannig að, en skatturinn segir alltaf að þú átt engin börn sko3. 

 „Þetta er alveg jafn mikið svona fjárhagsleg skuldbinding og skyldur“ segir einn 

viðmælenda og bætir við: 

Fyrst þá náttúrulega borgaði ég eiginlega bara allt fyrir þau þannig, ég borgaði meira 

að segja þrefalt með börnunum um tíma sko, bara til þess að þetta gengi nú allt 

saman sko, svo þegar hún flutti burt að þá náttúrulega bara hætti ég því og fékk bara 

úrskurð sýslumanns hvað ég ætti að borga með … 

Þrátt fyrir að sýslumaður hafi úrskurðað tvöfalt meðlag í stað þrefalds eins og hann 

greiddi áður, þá var kostnaður ekki minni enda kom kostnaður vegna flugs í umgengni 

                                                      

 

3 Á skattframtali, eyðublaði RSK 1.01 segir um reit 1.1: „Framteljandi þarf að yfirfara og leiðrétta upplýsingar 
um börn á framfæri hans“ (Ríkisskattstjóri, 2013). Skrái umgengnisforeldrar nöfn barna sinna í þennan reit, 
þá fá þeir bréf frá Ríkisskattstjóra um að þeir hafi ekki börn á framfæri. 
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þess í stað segir hann og: „… þá varð ég að gera ráð fyrir því að þau byggju hjá mér líka 

sko þannig að húsnæðið varð að taka mið af því …“. 

Daníel finnst ósanngjarnt að greiða peninga til móður þegar hann er að bera þungan 

af framfærslu barns og móðir að fá allan opinberan stuðning. Þá segir hann: 

Þannig að ég er í rauninni að taka af stjúpdóttur minni, konunni minni og drengnum 

mínum þegar ég er að borga þetta og þannig að ég hef í rauninni farið fram á að fá 

minn hluta eða nýta minn hluta af barnabótum upp í greiðslur til barnssins 

Hann telur álagið hafa bitnað á andlegri heilsu sinni og koma mikið niður á heimili 

sínu og er í eins konar uppgjöf hvað varðar að vernda hag barnsins. Hann telur sig hafa 

getað verið undirgefinn á meðan hann var bara einn, en nú er hann kominn með stærri 

fjölskyldu sem hann ber einnig ábyrgð gagnvart. Hann sér móðurréttinn mjög sterkan og 

er ekki tilbúinn að fara með barnið fyrir dóm. Þá segir hann: „…andlega heilsu og og 

fjölskyldulífið mitt væri betra ef þetta væri ekki svona ójafnt ef það væri ekki svona röng 

skipting á þessu. Þannig að þetta er kerfisbara villa …“. Hann telur barnið betur sett hjá 

sér, en er í einskonar uppgjöf gagnvart kerfinu. 

7.4.2 Áhrif á núverandi fjölskyldu  

Aukin framfærslubyrði viðmælenda hefur haft töluverð áhrif á stöðu þeirra í sambandi 

við núverandi maka þó það sé breytilegt eftir barnafjölda. Allir eru feðurnir komnir í nýja 

sambúð með konu sem einnig á barn eða börn. Flestir lýsa því hvernig núverandi makar 

eða sambýliskonur hafa staldrað við að þurfa að deila með þeim kostnaði vegna 

framfærslu barna á öðru heimili auk annars kostnaðar. Nýja konan er því ekki eingöngu 

að hefja sambúð með föður heldur gengur hún inn í flókið fyrirkomulag vegna 

framfærslukostnaðar á öðru heimili eða eins og einn viðmælenda kemst að orði: „… konan 

sem ég bý með, að hún … hefur létt undir líka sko, tekið á sig auknar byrðar “. 

Í kafla 7.3 var nefnt dæmi um að föður sem greiðir með barni sem bjó tímabundið á 

heimili hans vegna óreglu móður. Faðirinn vildi láta hagsmuni barns hafa forgang og vildi 

ekki gera neinar kröfur á móður barnsins svo lengi sem barnið fengi að búa hjá honum. 

Núverandi maki benti hins vegar á að meðlagið nýttist móður barnsins í neyslu og að henni 

þætti rétt að það fé nýttist barninu eins og til væri ætlast af löggjafanum. 
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Feðurnir lýsa því að það sé oft erfitt að láta enda ná saman þegar framfleyta þarf 

tveimur heimilum og þetta leysa feðurnir með því að auka við sig vinnu eða eins og Friðrik 

kemst að orði: 

… hef þurft að vinna náttúrulega miklu meira en ég hefði viljað til þess að ná endum 

saman ... unnið mjög mikið þegar börnin eru ekki hjá mér … 

Þannig hefur hann ekki getað sinnt fjölskyldu sinni eins og hann hefði viljað. 

7.5 Reynsla af þjónustu opinberra aðila 

Spurt er um reynslu af þjónustu opinberra aðila. Viðmælendur höfðu verið mismikið í 

samskiptum við opinbera aðila, nema hvað allir höfðu haft einhver samskipti við 

sýslumann, en þeim er að mestu lýst í kafla um ákvörðun um lögheimili barns. Um 

samskipti við opinberar stofnanir barst þó oft sýslumaður fyrst í tal og Aron lýsti þar 

samskiptum í sambandi við hugsanlegan flutning barns úr landi. Barnsmóðir hans hafði 

ákveðið að flytja úr landi en Aron var ekki sáttur við að barnið færi úr landi og sagði henni 

að hann samþykkti ekki þennan flutning. Hann hafði fundið það í lögum að samþykki 

beggja foreldra þyrfti til ef flytja ætti barn úr landi. Þá lýsir Aron símtali frá sýslumanni 

vegna þessa: 

… hringdi einhver einhver sýslumaður sem hún var búin að tala við, eða einhver á 

skrifstofunni og sagði að í rauninni þyrfti ég ekki að kvitta undir þetta, það sem sagt, 

mitt mín undirskrift myndi ekki stoppa hana, mér var bara tilkynnt það … 

Aron var alls ekki sáttur með þessar upplýsingar og leitaði uppi grein um að bannað 

væri að flytja með barn úr landi án samþykkis beggja forsjárforeldra, en fulltrúi 

sýslumanns hafi þá sagt að: 

Hún þyrfti ekki mína undirskrift af því þetta væru Norðurlöndin... Eða sem sagt, ef 

hún væri að flytja til Ástralíu, þá hefði hún þurft mína undirskrift, en af því þetta er á 

Norðurlöndunum að það er sko flug fram og til baka á hverjum degi og þetta væri nú 

ekki mikið vandamál. 

Aron er enn ekki sannfærður og leitar enn frekari svara frá fulltrúanum: 

ef ég fer í mál við hana, sem sagt, ef ég bara tek þetta alla leið og förum fyrir 

dómstóla, með þetta, hvort hún megi fara út eða ekki, hverjar telurðu líkur á því að 

ég myndi vinna málið og hún sagði, veistu það, ef ég á að vera mjög hreinskilin við 

þig, þá tel ég þær mjög litlar. 
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Þarna fannst Aroni raunverulega allt innihald sameiginlegrar forsjár þurrkað út á einu 

bretti eins og hann segir: 

bara mér fannst hann bara þurrkaður út, gjörsamlega. .... Ég upplifði mig rosalega 

svona eiginlega bara tóman fyrir kerfinu. Bara ekki til. 

Aron lýsti því svo hvernig hann í örvæntingu sinni náði að sannfæra barnsmóður sína 

að flytja ekki með barnið úr landi. Aron lýsti jafnframt óþægilegri tilfinningu gagnvart 

leikskóla sem barnið var á og eins fyrri grunnskólanum sem hún var í. Skólinn var í öðrum 

landshluta og Aron biður þá um stundaskrá en fær ekkert svar. Aron upplifði það þannig 

að „… af því þeir vissu það að mamma hans bjó þar með öðrum manni og þetta var bara 

einhver maður út í bæ, sem er jú, pabbi hans, en af hverju ætti hann að skipta sér af þessu 

…“. Aron er hins vegar mjög ánægður með grunnskólann sem sonur hans sækir núna. 

Hann er með aðgang að Mentor og getur þar fylgst með stundaskrá, heimavinnu og 

jafnvel matseðli skólans. Það sem situr hvað þyngst í Aroni varðandi það opinbera eins og 

hann segir er að það: 

… skiptir ekki máli hvað stendur á blaði, ef að hérna, ef að þú ert með lögheimili hjá 

þeim aðila sem vill gera eitthvað, fara bara eitthvert og gera það sem maður vill með 

hann, þá hef ég ekkert um það að segja. Það er bara , ég upplifði það rosalega sterkt 

þannig, og ég geri það enn þann dag í dag. Þetta situr alveg hryllilega fast í mér sko 

… 

Birkir hefur helst verið í samskiptum við leikskóla og er mjög ánægður með þau 

samskipti. Leikskólinn „spilaði mjög mikilvægt hlutverk, að miðla upplýsingum og svona 

og gerði mjög gott þar“. Þá hefur hann einnig verið í samskiptum við Innheimtustofnun 

sveitarfélaga og segir um þá „Innheimtustofnun sveitarfélaganna hefur verið ja 

náttúrulega séð að taka inn meðlagið og svona að þannig að maður svona ... það er þú 

veist það er eiginlega sú stofnun eiginlega sem að skilur mann best sko, (hlær) …“. Birkir 

hefur ekki verið í samskiptum við grunnskólann þar sem umgengni á virkum dögum hefur 

verið skorin niður af barnsmóður eins og Birkir segir: 

… hún klippti á sko, minnkaði umgengnina vegna þess að hún vildi ekki sko að 

umgengnin væri að hafa áhrif á skólastarfið, … hún hafði áhyggjur af því að 

skólastarfið myndi ekki styðja þetta nógu vel sko … 

Birkir er frekar sáttur við samskipti við opinberar stofnanir sem hann hefur átt í 

samskiptum við en upplifir samt alltaf að þurfa að hugsa um lögheimilisskráningu barns. 
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„… maður þarf alltaf að vera einhvern veginn að að rífa þetta upp og ég held að það sé 

bæði leiðilegt bara fyrir mann sjálfan og líka fyrir barnið, að vera alltaf í þessu sko …“. 

Eyþór lýsir þannig samskiptum sínum við opinberar stofnanir í nærumhverfi: 

ég hef ekkert þurft að leita til þessara stofnana í sjálfu sér vegna jú ég hef náttúrulega 

þurft þess eins og heilbrigðisstofnana sko og sjúkrahúsa og heilsugæslu. En ég hef 

ekki lent í neinum neinum vandamálum þar sko í sjálfu sér. Ég hef alltaf, alltaf haft 

aðgang að þeim upplýsingum sem ég hef talið mig þurfa sko þrátt fyrir þetta sko já, 

já, ég get ekkert kvartað yfir því í sjálfu sér 

Eyþór hefur ekki mikið út á opinberar stofnanir að setja og ekki verið í neinum 

samskiptum við þær fyrir utan það sem að ofan er talið og svo samskipti við skóla sem 

hann er sáttur við, en um lögin segir hann: „… Lögin eru hins vegar þannig að 

lögheimilisforeldrum er verulega mismunað sko …“. 

Daníel hefur almennt verið sáttur við samskipti við opinberar stofnanir þó hann sé 

ósáttur við reglur um heimildir foreldra. Þannig segir hann til dæmis: „við fengum 

rosalega góða þjónustu frá kennara“ þegar hann lýsir góðum samskiptum við skólann. Þá 

er hann ánægður með hvernig frístund gat liðsinnt honum með skráningu barns þrátt fyrir 

lögheimilisskráningu. Honum var hins vegar brugðið við póst frá skólastjóra þegar hann 

hafði áhyggjur ítrekuðum seinkomum barnsins í skólann og þó sérstaklega af líðan þess 

eins og hann lýsir þannig: 

þegar svo báðum við hana líka um að punkta hjá sér ef hún sér, ef henni finnst hans 

hegðun eitthvað skringileg, hvort hann sé lítill í sér eða grætur mikið, vælir mikið og 

annað en við báðum hana bara um að skrásetja það óháð því hjá hvorum hann væri 

það er að segja hún átti ekki að para það saman þú veist ekkert vera meira á tánum 

þegar hann er hjá okkur eða henni sko bara skrásetja allt og svo væri hægt að skoða 

þau gögn, bera þau saman við tíman og sjá hvort að það væri einhver tengsl þarna 

möguleg tengsl þarna á milli 

Í kjölfarið fær hann tölvupóst frá skólastjóra um að: „… skólinn tekur ekki þátt í 

dómsmálum og forræðisdeilum og bara vinsamlegast þú veist hættið að hafa samskipti 

við okkur …“. Þetta telur Daníel vera í andstöðu við lög um rétt forsjárforeldra til 

upplýsinga.  

Friðrik hefur að mestu átt í ágætum samskiptum við opinberar stofnanir í 

nærumhverfi en hefur þurft að hafa fyrir því eins og hann segir: 

Varðandi leiksskóla og grunnskóla að þá var það dálítið strögl að útskýra að börnin 

ættu tvö heimili sko og hérna ég hef alltaf þurft að hafa dálítið fyrir því að sem sagt 
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okei ég vil að það sé hringt í mig líka það sé hérna, … það er reyndar orðið núna af 

því að ég er náttúrulega búinn að vera leiðinlegur og búinn að þurfa að benda á það 

að þá passa þau sig í dag sko 

Feðurnir lýsa þannig bæði mjög jákvæðri reynslu af þjónustu ýmissa stofnanna þó 

þeir nefni einnig erfiðleika og neikvæða reynslu. 

7.6 Áhrif á samskipti foreldra 

Spurt er hvort og þá hvernig lögheimilisskráning barns hafi áhrif á samskipti foreldra. Allir 

voru feðurnir á því að réttindi sem fylgja lögheimilisskráningu barns skapi töluverð 

vandræði í samskiptum á milli foreldra og að hún sé hindrun fyrir foreldrasamvinnu. Aron 

segir: „…ég upplifi það að henni finnist hún hafa miklu meira vald yfir syni okkar heldur 

en ég … og … hún nýtir sér það alveg óspart“. „Hún beitir þessu sem vopni sko“ segir Birkir. 

Aðrir viðmælendur eru á svipuðum nótum og þá sérstaklega í sambandi við fjármál. Eyþór 

segir kerfið bjóða upp á: „… mjög ólíka hönd í byrjun og þegar það gerist svona ójafnt að 

þá bíður það aðilum sem eru kannski ekki að höndla það upp á aðstæður og að geta 

misnotað og hérna kúgað hinn aðilan …“. 

Allir eru viðmælendur á því að báðir foreldrar vilji börnum sínum aðeins það besta, 

en í framkvæmdinni eiga þeir oft erfitt með að koma auga á það. Þar hefur mismunun í 

kerfinu lykiláhrif á hegðun foreldra og sérstaklega þegar kemur að peningum. Aron sér í 

raun alla samvinnu fara fram á milli barnsmóður og eiginsmanns hennar og faðir sé bara 

ekki með, nema hann fái einungis og sé krafinn um að borga það sem þau ákveða: 

… bara ákvörðun sem var tekin á þeirra heimili og það var gert bara, sem sagt, það, 

þeim fannst bara á einhverjum tímapunkti mjög eðlilegt að taka bara upp símann og 

hringja í mig og segja, heyrðu, það er búið að ákveða þetta og þú þarft að borga þetta. 

Ekki í neinu samráði við mig og þá. 

Jafnvel þegar Aron kemur með frumkvæði og kemur með hugmyndir að einhverju í 

sambandi við barnið, þá eru viðbrögðin:  

… við þurfum að ræða það bara hérna heima. sem sagt, við getum ekki rætt það bara 

okkar á milli í símanum, skilurðu, af því við eigum barnið, nei, þau þurfa að ræða það 

sín á milli á þeirra heimili og svo láta þau mig bara vita svona einhvern tíman … þegar 

þeim hentar. 

Samskiptaleysi foreldra og skortur á samvinnu eru að mati Arons helstu veikleikar 

þeirra sem foreldrar en hann er ekki í neinum vafa um að þau vilja bæði barninu bara það 
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sem því er fyrir bestu. Eyþór tekur dæmi af skorti á samráði, þar sem barn er skráð í annan 

skóla án hans vitneskju: 

fara í annan skóla og ég frétti af því einhvern tíma hálfum mánuði seinna eða eitthvað 

svoleiðis, jafnvel fyrir tilviljun … það er bara eins og mér kannski komi þetta ekkert 

við sko. Hún er ekkert að bera það undir hvort að mér fyndist réttara að hann færi í 

þennan skóla eða hinn eða nei mér kemur þetta ekki við sko, barnið býr ekki hjá mér 

Eins lýsir hann skorti á upplýsingum þegar barn veikist: „Einhvern tímann var hann 

lagður inn á spítala sko og var þar í reyndar í einhverja einn tvo daga ég frétti af því löngu 

seinna sko …“. Á þessum tíma voru báðir foreldrar staddir í sama sveitarfélagi og spítalinn. 

Þá bætir hann við: „… almenna reglan við ákvörðunartökur er sú að hún ræður þessu, það 

er almenna reglan, ég er aðalega það er aldrei borið undir mig neitt“. Eyþór bætir við 

varðandi samskiptaerfiðleika á milli heimila að börnin eigi erfitt með að vera í sambandi: 

þau mega helst aldrei hringja í mig sko það er of dýrt, ég þarf alltaf að hringja sko og 

ef að þau börnin eða hún sjálf jafnvel, ef að hún hringir í mig þá segir hún sæll viltu 

hringja í mig og svo skellir hún á … 

Þegar Eyþór er spurður um helstu styrkleika í samskiptum foreldranna þá á hann erfitt 

með að finna styrkleika en segir: 

… kannski styrkleikarnir sem eru nú þegar öllu er á botninn hvolft þeir eru meiri 

veikleikar, ég er bara of mikið í því að reyna að halda friðinn sko og líka er ég alltaf í 

því að lúffa sko, það er enginn styrkleiki auðvitað. Nei ég get ekki bent á neina 

styrkleika … 

Þá bætir Eyþór við að hún barnsmóðir hans hafi stuðlað að því að hann fái að fylgjast 

með því sem er að gerast í skólanum. 

Birkir er forsjárlaus og hann segir svo frá: „… maður hefur ekkert um hlutina að segja 

…“. Allar ákvarðanir eru teknar einhliða af móður og: „… maður fær bara að vita það eftir 

á þegar það er búið að taka ákvörðun, (hlær) …“. Birkir telur það helstu styrkleika í 

samskiptum foreldra að báðir foreldrar vilja það sem er: „barninu fyrir bestu“ en að ekki 

sé alltaf nægjanlega mikill skilningur á að hagsmunir barns séu: „… líka fólgnir í því að fá 

að umgangast hina fjölskylduna sína …“. 

Daníel er í sérstöðu hvað snertir ákvarðanir en hann sér nánast einn um þær fyrir utan 

ákvörðun um hvar lögheimili skuli vera: 
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… svona þetta hefur bara verið svolítið í mínum höndum allt, … ákvarðanataka við 

reynum eða ég reyni að hafa hana sameiginlega en það er svolítið dagsform á henni 

hversu erfitt það gengur að fá fá það í gegn sko ég myndi nú já vissulega hún er hún 

er ekkert mikið að skipta sér af þannig lagað þannig að það hefur bara verið ágætt 

þannig lagað 

Daníel er á því að báðir foreldrar vilji barninu bara það besta en persónulegir 

erfiðleikar hjá móðir komi í veg fyrir að hún geti: „… sinnt honum eins og hún mundi vilja“. 

Friðrik telur að samskipti á milli foreldra um málefni barnanna séu almennt góð eða 

„… alveg þangað til það kemur að peningamálum þá (hlær) hefur það ekki gengið alveg 

nógu vel …“. Kerfið býður upp á að: 

… börnin lenda of oft í því að vera bara eins og vopn sko og peningamál og annað. … 

þá náttúrulega má hið opinbera eða kerfið er raunveru ekki verða sko verkfæri í þeirri 

baráttu sko, eins og raunverulega kerfið bíður dálítið uppá í dag sko 

Kerfisvillan í rauninni gerir það að verkum segir Friðrik að: „… það virðist aldrei vera 

inni í myndinni að ég þyrfti einhverja peninga til þess að búa börnunum sömu skilyrði og 

sömu aðstæður“. 

7.7 Þörf fyrir faglega ráðgjöf 

Ekki var sérstaklega spurt um ráðgjöf eða aðstoð við foreldra sem eru að skilja eða eignast 

börn utan sambúðar en það kom þó vel fram hjá öllum viðmælendum að þeir telja mikla 

þörf á aðstoð við foreldra svo þeir geti sinnt í sameiningu ábyrgð á börnum sínum, þó þeir 

geti búið ekki saman. Daníel, Eyþór og Friðrik bentu allir á að í skilnaði geti tilfinningar 

foreldra gert þá óhæfa til þess að ákveða í sameiningu hvernig foreldraábyrgð verður 

háttað. Þeir þurfi utanaðkomandi aðstoð fagfólks sem hefur þekkingu á þörfum barna, 

skyldum foreldra og hvað þarf til þess að foreldrar geti sinnt hlutverki sínu. Þannig segir 

Friðrik að „… kerfið þarf í rauninni þar að grípa inn í og segja ókei það við þurfum að 

komast að niðurstöðu sem kemur sér best fyrir alla aðila, sérstaklega börnin …“. Eyþór 

bætir við að: „… í kjölfarið skilnaðar er maður bara ekkert staddur sko svona 

tilfinningalega til þess að vera að semja eitt eða neitt sko maður á ekkert að gera það sko 

…“. Viðmælendur telja þjónustu sýslumanna engan vegin mæta þeirri þörf foreldra í 

skilnaðarferli fyrir ráðgjöf. Þannig segir Daníel að 

… það fólk sem hefur ekki gengið í gegnum þetta það skilur þetta ekkert. Eins og 

þegar ég byrja að hringja til sýslumanns þá var ég að tala við einhvern fulltrúa sem 

greinilega hefur ekki hundsvit á þessu ... og hún segir bara hvað af hverju getið þið 
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ekki bara talað saman. Ég væri ekki að hringja í þig ef að ég gæti kannski talað, það 

er fólk þarna úti sem að er með það mikla innbyrða reiði og er bara að díla við hluti 

að það gerir það ófært til þess að eiga vitsmunalegt samtal og taka sameiginlegar 

ákvarðanir … 

Eyþór segir að það sé: „…númer eitt, tvö og þrjú að svona strax eftir skilnað að þá 

hérna þú átt ekki að semja um þessa hluti bara einn og sér og án þess að fá aðstoð frá 

öðrum …“ og Friðrik tekur í sama streng: 

… að þá geti þau bara sótt eftir hjá hinu opinbera að fá einhvern svona u, hvað eigum 

við að segja, einhvern félagsráðgjafa eða einhvern sem að er bara þeirra svona 

stuðningsfulltrúi og hjálpar þeim að komast að lendingu í öllum þessum málum sko. 

Þar sem viðtalsrannsóknin tekur ekki sérstaklega til skilnaðarráðgjafar, þá ber að geta 

þess að slík rannsókn var famkvæmd hérlendis fyrir tveimur árum (Íris Dögg Lárusdóttir, 

2012) eins og nefnt var í kafla 4.4. 

7.8 Sameiginleg forsjá 

Spurt var um hvað komi upp í hugann þegar hugtakið sameiginleg forsjá er nefnt. Öllum 

viðmælendum bar saman um að sameiginleg forsjá ætti að innihalda meiri sameiginlega 

ábyrgð og sameiginleg réttindi foreldra til þess að annast börn sín og taka ákvarðanir um 

málefni þeirra. Fjórir feðranna eru með sameiginlega forsjá og þeim ber saman um að 

sameiginleg forsjá sé ekki jafn sameiginleg og hugtakið gefi til kynna. Viðmælandinn sem 

ekki er með sameiginleg forsjá sagði „Ef ég væri með sameiginlega forsjá þá hefði eflaust 

miklu meira að segja um hlutina“, einn viðmælandi sem er með sameiginlega forsjá sagði 

„ef að við værum ekki með sameiginlega forsjá þá kannski fengi ég hérna yfirvaldið með 

mér í að sækja þennan rétt“ og var þá að vísa til meiri umgengnisréttar. Almennt voru 

viðmælendur á því að foreldri með sameiginlega forsjá hafi ekkert að segja um málefni 

barns. Eina undantekning frá því er barn sem býr hjá föður vegna óreglu móður, en þar 

segir faðirinn að „hún er ekkert mikið að skipta sér af þannig lagað“. 

Þegar Aron er að lýsa því sem kemur upp í hugann þegar hann heyrir talað um 

sameiginlega forsjá segir hann: 

Við fáum jafn mikinn tíma með barninu okkar, mér finnst það eigi að vera þannig alla 

vegana, … og við eigum að … hafa jafnmikið um það að segja hvað börnin okkar eru 

að gera, sem er ekki þannig í mínu tilfelli alla vegana, og við eigum að … geta fengið, 

hérna, jafn mikinn rétt með börnunum okkar, sem sagt, ég á að geta sótt semsagt, 

nýtt systkina afslátt í tómstundum, og eitthvað sem ég á aldrei eftir að geta gert, af 
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því að í rauninni er hann hvergi til á pappírum nema í fæðingarvottorði að hann sé 

sonur minn sko … sem mér finnst rosalega ósanngjarnt, þar sem að hann er alveg jafn 

mikill sonur minn og sonur hennar. 

Birkir er forsjárlaus og lýsir því sínum hugmyndum um sameiginlega forsjá þannig: 

Dettur í hug bara vini, góða vini sem voru eini sinni saman en ákváðu að fara í sitt 

hvora áttina en en ná samt að halda góðu sambandi með það að leiðarljósi að láta 

barninu líða vel og bera hagsmuni þess fyrir brjósti og svona flottasta dæmi sem 

maður veit um er þegar fólk getur sammælst um það að búa í sama hverfinu jafnvel 

bara nokkrum húsum frá hvort öðru svo að barnið geti labbað á milli, það er svona 

sameiginleg forsjá það er svona þú veist það er það sem poppar upp í hausinn á 

manni þegar maður heyrir það sko. Ég þekki dæmi um það sko, þannig að já þess 

vegna poppar það upp í hausinn 

Eyþór er með sameiginlega forsjá og aðspurður segir hann um sameignlega forsjá: 

Þá dettur mér í hug að fólk taki sameiginlegar ákvarðanir um það sem skiptir máli í 

lífi barnanna sko sem dæmi og hafi bæði um það að segja svona hvað þau gera eða 

eða sem sagt taki sameiginlegar ákvarðanir já um um barnið sko og sjái bara til jafns 

um forsjána sko. Sameiginleg forsjá það er þessi forsjá bara, það skiptist bara nokkuð 

jafnt 

Friðrik segir frá sínum hugmyndum um sameiginlega forsjá og ber þær saman við eigin 

upplifun: 

Ég hélt að sameiginleg forsjá væri svona þannig að hérna að það það væri í raun og 

veru meira á bak við það. Það í raun og veru sko að út af þessu lögheimilisákvæði sko, 

börnin geta bara átt lögheimili á einum stað þá verður í raun og veru svona fölsk 

staða sem sagt lögheimilisforeldra verður náttúrulega alltaf þannig að að það er eins 

og hann sé einn með forsjána sko því að þessi forsjá náttúrulega það er í raun og veru 

það eina sem forsjáin felur í sér það er að það má ekki flytja af landi brott nema báðir 

aðilar samþykki það sko. Maður getur alveg flutt hvert sem er annað sko 

7.9 Tvöföld búseta 

Spurt er hvað komi upp í hugann þegar þeir heyra um hugtökin tvöföld búseta eða tvöfalt 

lögheimili. Aron hafði „aldrei heyrt talað um tvöfalt lögheimili, … en mér finnst það 

heillandi, … ég væri alveg til í að kynna mér betur“. Um tvöfalda búsetu sagði hann: 

tvöföld búseta er náttúrulega bara eins og ég segi, vika og vika. Það myndi ég segja 

að sé tvöföld búseta. Jafn mikið hjá báðum foreldrum, … En hérna, það er bara vika 

og vika og ég held, alla vegana það sem ég hef heyrt, ég er búinn að kynna mér þetta, 

að að sé mjög sniðugt, börnum finnist það mjög þægilegt. Sérstaklega ef þau búa í 

sama hverfinu. Eða sem sagt á svipuðum stað, þá er stutt í vini og svona skilurðu, 

maður skutlar bara og hittir ... 
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Birkir hafði heldur ekki heyrt um tvöfalt lögheimili en fannst þessi hugmynd um 

einhversonar tvöfalda búsetu „skemmtilegur möguleiki ef það væri hægt (hlær), … maður 

er bara svo fastur í þessu rugli“. Eyþór þekkti ágætlega bæði hugtökin, tvöfalt lögheimili 

og tvöfalda búsetu og lýsti áhyggjum sínum á skilgreiningu á tvöfaldri búsetu yrði hún að 

veruleika þar sem réttindi væru bundin við lögheimili en ekki eiginlega búsetu. Miðað við 

upplifun hans á sameiginlegri forsjá þá hefur hann áhyggjur af því að búið verði til annað 

merkingarlítið hugtak: 

… mér finnst það oft eins og það sé verið að reyna að sjatla málin með einhverju 

svoleiðis fyrirbæri, einhverju lagalegu fyrirbæri sem heitir tvöföld búseta en maður 

svona fær það á tilfinninguna að það kannski tryggi hérna foreldrunum kannski 

ekkert svo mikinn rétt sko miðað við ef það væri tvöfalt lögheimili sko skilurðu 

Eyþór var sammála um að tvöföld búseta fæli væntanlega í sér mikla umgengni en 

með tvöföldu lögheimili segir hann að „þá myndi það bara tryggja foreldrunum sama rétt 

… og það foreldri nýtur í dag sem að barnið á lögheimili hjá það bara færist til beggja 

foreldrana og skiptist á milli þeirra“. Hann treysti sér ekki til þess að segja neitt um 

tvöfalda búsetu nema vera með skilgreininguna eða eins og hann sagði: 

… yfirleitt í lögum er það þannig að að hérna fremst í lögunum stendur sko búseta í 

lögum þessum merkir búseta dadada þá er það bara skilgreint sko það þarf maður 

kannski að vita fyrst áður en maður getur svarað spurningunni með vitrænum hætti 

sko 

Friðrik var ekki bundinn við sama hverfi eða landshluta með hugmyndir sínar um 

tvöfalda búsetu og talaði jafnvel um að börn „geti sótt skóla á tveimur skólum á tveimur 

stöðum eða einum stað“ en lagði megin áherslu á að foreldrar hefðu val eins og hann 

segir: 

það sé … í raun og veru möguleiki í kerfinu að börn geti átt heima á tveimur stöðum, 

… að það sé svona einhver, einhver hérna, ee, einhver möguleiki á því, þannig að að 

það sé svona sveiganleiki í þessu. Það er nú fyrst og fremst svona það sem mér finnst 

sko. Kerfið í raunveru segir bara nei, þetta er ekki hægt. hah, eins og það er í dag sko. 

Eyþór var á því að jöfn búseta á milli landshluta væri erfið eins og hann segir hér: 

sko ég held að þegar foreldrar eru á sitt hvoru landshorninu þá er alveg vonlaust að 

þau séu jafnmikið hjá hvoru foreldri um sig sérstaklega út frá þessu bæði skólasókn 

og og hérna tómstundastarfi og öðru en en hérna, þannig að ég held að hvað það 

snertir þá þá er kannski eðlilegra að þau verji meiri tíma hjá öðru foreldrinu en hinu, 

það er að segja þegar að þau búa hvort á sínu landshorninu sko. 
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8 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka stöðu foreldra sem ekki deila lögheimili 

með barni sínu. Leitað er svara við tveimur megin rannsóknarspurningum:  

1. Hvaða tillögur hafa verið lagðar fram á Alþingi um breytingar á reglum um stöðu 

og skyldur foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu? 

2. Hver er reynsla foreldra sem ekki deila lögheimili með barni sínu og hvernig upplifa 

þeir reglur sem um slíka stöðu gilda? 

Til að svara fyrri spurningunni var unnin stefnugreining á tillögum nefnda sem starfað 

hafa á vegum stjórnvalda frá síðustu aldamótum og skoðað hver hafa verið afdrif þessara 

tillagna. Til að svara seinni spurningunni voru tekin viðtöl við fimm feður sem eiga það 

sameiginlegt að eiga börn sem dvelja reglulega hjá þeim en eiga lögheimili hjá móður. 

Stefnugreiningin leiðir í ljós að tillögurnar snúa fyrst og fremst að fyrirbyggjandi 

ráðgjöf, sameiginlegri forsjá, jafnri ábyrgð foreldra á umönnun og framfærslu barna og að 

opinber stuðningur nái til beggja heimila. Niðurstöður viðtalsrannsóknar sýna að feðurnir 

hafa þá reynslu að kerfið gerir ráð fyrir því að lögheimili barna sé hjá móður og faðir greiði 

meðlag, annað fyrirkomulag sé ekki í boði. Þeir upplifa sterkt að kerfið geri ekki ráð fyrir 

barni á heimili feðranna og þrátt fyrir að þeir framfæri börn sín á tveimur heimilum séu 

þeir ekki viðurkenndir framfærendur barna. Dæmi eru um að þröngur fjárhagur feðranna 

skerði möguleika þeirra til að annast um börn sín eins og þeir myndu kjósa. 

8.1 Stefnugreining 

Í stefnugreiningu kemur greinilega í ljós að á Íslandi eru nýmæli í barnarétti tekin upp 

nokkuð síðar en á öðrum Norðurlöndum. Þannig gátu foreldrar samið um að fara saman 

með forsjá barns sjö til sextán árum fyrr á Norðurlöndunum en á Íslandi. Þegar dómarar 

á Íslandi fengu heimild til þess að dæma sameiginlega forsjá þá höfðu dómarar haft þá 

heimild í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð í tvo til þrjá ártugi. Foreldrar hafa getað valið 

tvöfalda búsetu barns í Noregi og Svíþjóð í 16 ár og dómarar geta dæmt tvöfalda búsetu 

í báðum þessum löndum. Danir hafa verið seinni til miðað við Noreg og Svíþjóð en 

dómarar fengu þar heimild til þess að dæma sameiginlega forsjá fimm árum á undan 

íslenskum dómurum (Barnalög nr. 76/2003, Forældreansvarslov nr. 499/2007, 
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Föräldrabalk nr. 381/1949, Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta nr. 361/1983, Lov 

om barn og foreldre (barnelova) nr. 7/1981; Þingskjal 328, 2011–2012). 

8.1.1 Fyrirbyggjandi ráðgjöf 

Fyrirbyggjandi aðstoð og ráðgjöf við foreldra sem hyggja á skilnað eða sambúðarslit hefur 

verið gegnumgangandi þema í tillögum nefnda á vegum stjórnvalda það tímabil sem 

stefnugreiningin nær til eða allt frá því að áfangaskýrslu forsjárnefndar var birt árið 1999. 

Tillögurnar snúa fyrst og fremst að því að foreldrar fái ráðgjöf áður en til ágreinings kemur. 

Ráðgjöfin sé veitt af sérfræðinginum í málefnum barna og fjölskylduráðgjöf. Tillögur um 

slíka fyrirbyggjandi ráðgjöf hafa ekki enn verið lagðar fyrir á Alþingi. 

Frá árinu 2000 hefur foreldrum sem eiga í ágreiningi vegna forsjá, lögheimili, 

umgengni eða meðlags staðið til boða ráðgjöf hjá sýslumannsembættum. Slík ráðgjöf 

getur tæplega kallast fyrirbyggjandi ráðgjöf enda ítrekar forsjárnefnd tillögur sínar að 

fyrirbyggjandi ráðgjöf í lokaskýrslu sinni árið 2005. Í skýrslu nefndar um stöðu barna í 

mismunandi fjölskyldugerðum er lagt til að fjölskylduráðgjöf verði hluti af almennri 

velferðarþjónustu og að foreldrum sem hyggja á skilnað eða sambúðarslit verði gert skylt 

að sækja ráðgjöf og fræðslu óháð því hvort þeir séu í sátt eða ekki, sem og að verðandi 

einhleypir foreldrar fái fræðslu um rétt barna til tengsla við báða kynforeldra. 

Sáttameðferð sú sem lögleidd var í byrjun árs 2013 getur ekki flokkast til 

fyrirbyggjandi ráðgjafar samkvæmt tillögum ofangreindra nefnda þó slík sáttameðferð sé 

skilyrði fyrir því að foreldri leiti eftir úrskurði stjórnvalds eða dómstóla. Þegar þessi 

skilyrðing er skoðuð þá verður að líta til þess að í niðurstöðum úttektar Jóhanns 

Loftssonar í tilraunaverkefni sáttaráðgjafar árið 2000, sóttust feður eftir úrskurði í 95% 

tilfella. Skilyrðing fyrir málshöfðun felst þannig fyrst og fremst í því að feður geta ekki 

leitað réttar síns nema þiggja fyrst sáttameðferð. Ef annað foreldra mætir ekki í 

sáttameðferð, þá að einhverjum tíma liðinum er gefið út vottorð um að hefja megi mál til 

úrlausnar þeim ágreiningi sem þegar er til staðar. 

Samkvæmt barnalögum geta foreldrar leitað eftir sáttameðferð á stofu hjá 

sérfræðingi í málefnum barna og fjölskylduráðgjafar. Ef annað foreldrið vill frekar að 

málið fari til sýslumanns, þá færist málið sjálfkrafa til fulltrúa sýslumannsembættis. Í því 

ljósi verður að líta til þess að það eru fyrst og fremst feður sem eru að leita eftir 
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samningum eða úrskurði og í yfir 90% tilfella eru börn með lögheimili hjá móður eftir 

aðkomu sýslumannsembætta. 

8.1.2 Sameiginleg forsjá 

Sameiginleg forsjá var fyrst möguleg í norrænum rétti árið 1977 og á Íslandi 1992. Það 

sjónarhorn að barni farnist almennt best að vera í sameiginlegri forsjá beggja foreldra 

hefur verið ríkjandi um marga áratugi. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna áréttar 

þennan rétt barna í 18. gr. um að aðildarríki skuli gera allt sem í þeirra valdi stendur til að 

tryggja það að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á börnum sínum. Eftir árið 2000 hafa 

tillögur í tengslum við sameiginlega forsjá fyrst og fremst snúist um þessa meginreglu sem 

Barnasáttmálinn kveður á um. Það liðu níu ár frá því að forsjárnefnd var skipuð þar til 

sameiginleg forsjá var gerð að meginreglu við skilnað og sambúðarslit. Forsjárnefnd 

skilaði fyrstu tillögu að sameiginlegri forsjá sem meginreglu árið 1999, en sifjalaganefnd 

taldi betra að halda í fyrri reglu, þrátt fyrir að meirihluti umsagna við frumvarp þeirra væri 

á þá leið að tímabært væri að lögleiða þessa meginreglu. Forsjárnefnd ítrekar tillögu sína 

árið 2005 og í kjölfar þess lætur ráðherra skrifa frumvarp inni í ráðuneyti þar sem þessi 

meginregla er sett inn. Sifjalaganefnd kom ekki að því frumvarpi nema sem umsagnaraðili 

en nefndin hafði verið fastanefnd ráðuneytisins frá 1957. Nefndin var lögð niður tveimur 

árum síðar, í nóvember 2007. 

Sameiginleg forsjá hefur verið meginregla eftir skilnað og sambúðarslit frá 2006 en 

þegar barn fæðist utan sambúðar, þá fer móðir enn ein með forsjá barns, þrátt fyrir 18. 

gr. Barnasáttmálans um að stjórnvöldum beri að gera allt sem í þeirra valdi stendur til 

þess að virða þá meginreglu að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á börnum sínum. 

Heimild dómara til þess að dæma sameiginlega forsjá er einnig hluti af því sem 

stjórnvöld hafa tekist á um í tengslum við 18. gr. Barnasáttmálans. Dómarar hafa haft 

heimild til að dæma sameiginlega forsjá bæði í Noregi og á Finnlandi frá árinu 1984. 

Íslendingar og Danir voru langt á eftir öðrum að lögleiða dómaraheimild og á Íslandi 

gerðist það ekki fyrr en 2013. Á sama tíma var hins vegar inntaki sameiginlegrar forsjár 

breytt með afgerandi hætti þannig að lögheimilisforeldri hefur nær allt ákvarðanavald. 

Foreldrum er skilt að taka allar meiri háttar ákvarðanir saman en engar slíkar ákvarðanir 

eru skilgreindar í lögum. Eina ákvörðun sem foreldrum ber að taka saman samkvæmt 

barnalögum er um ferðir með börn úr landi. Inntak sameiginlegarar forsjár er þannig 
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gjörólíkt inntaki sameiginlegrar forsjár á Norðurlöndum og þá sér í lagi Svíþjóð og 

Finnlandi. Í Danmörku hafa lögheimilisforeldrar ákvarðanavald umfram 

umgengnisforeldra en það er þó ekki sambærilegt við verkaskiptingu í íslenskri löggjöf. 

Eins á við um í Noregi þegar ekki er um tvöfalda búsetu að ræða en þar geta dómarar 

dæmt tvöfalda búsetu og þá hafa báðir foreldrar sömu forsjá. 

8.1.3 Framfærsla barns 

Margar tillögur hafa komið á undanförnum árum til þess að koma til móts við þá þróun 

að börn dveljast í sífellt auknum mæli á heimilum beggja foreldra sinna þegar foreldrar 

búa ekki saman. Staðan í dag er sú að opinber stuðningur til barnafjölskyldna beinist 

eingöngu til lögheimilis barns og umgengnisforeldrum er skylt að greiða að lágmarki 

einfalt meðlag. Heimili barns hjá umgengnisforeldri er hvergi talið með. Það heimili er 

ekki nefnt í barnalögum og í tekjuskattslögum er sérstaklega tekið fram að foreldrar á því 

heimili hafi ekki börn á framfæri sínu. Í lífskjararannsókn Hagstofu Íslands er upplýsinga 

aflað um þessi heimili en þeim upplýsingum er blandað saman við upplýsingar um 

lögheimilisforeldra, þannig að einhleypt umgengnisforeldri telst einstætt 

lögheimilisforeldri í niðurstöðum. Niðurstöður sýna ekki lífskjör heimila 

umgengnisforeldra eða meðlagsgreiðanda.  

Forsjárnefnd setti fram tillögu þess efnis að framfærsla foreldra sem ekki deila 

lögheimili með barni sínu verði viðurkennd árið 2005. Í þeirri skýrslu kemur einnig fram 

að rannsakendur á sameiginlegri forsjá leggi til að foreldrar geti með einhverju móti skráð 

barn á tveimur heimilum. Meirihluti nefndar um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum tekur undir þau sjónarmið árið 2009. Sú nefnd lagði jafnframt til að 

núverandi kerfi barnabóta, mæðra-/feðralauna og sérstakra bóta vegna barna verði skipt 

út fyrir nýtt barnatryggingakerfi sem tæki mið af börnum á heimilum beggja foreldra sinna 

óháð búsetufyrirkomulagi. Þá lagði meðlagsnefnd til viðamiklar breytingar á 

meðlagskerfinu sem gefur foreldrum færi á því að semja um framfærslu barna sinna, 

þannig að foreldrum verði ekki lengur skylt að ákveða lágmarksmeðlag. 

Neysluviðmið velferðarráðuneytisins, sem kom fram 2011 og hægt er að nálgast á 

heimasvæði ráðuneytisins, er í raun byltingarkennt hvað varðar möguleika á því að áætla 

raunverulega útgjaldaþörf heimila þar sem börn koma í umgengni. Þá tók starfshópur um 

mótun húsnæðisbóta tillit til búsetu barna á tveimur heimilum og ríkisstjórnin hefur sett 



101 

í gang vinnu við gerð frumvarps um húsnæðisbótakerfi sem leggja á fyrir Alþingi á 

yfirstandandi þingi. 

Á Alþingi hafa verið samþykktar tvær þingsályktanir á líðandi ári sem stuðla að 

auknum réttindum umgengnisforeldra. Annars vegar er forsætisráðuneytinu falið að sjá 

til þess að umgengnisforeldrar verði skráðir með sambærilegum hætti og aðrir foreldrar 

og þá er innanríkisráðuneytinu falið að skipa starfshóp um tvöfalda búsetu barns. 

Þannig hafa margar tillögur komið fram sem taka mið af framfærslu barna á báðum 

heimilum en engin þeirra hefur orðið að veruleika. 

8.2 Reynsla feðra sem ekki deila lögheimili með barni sínu 

8.2.1 Ákvörðun um forsjá, lögheimili og meðlag 

Greinilega kom fram í viðtölum við alla viðmælendur að engar umræður fóru fram um 

hvort hagsmunum barns væri best borgið með lögheimili skráð hjá móður eða föður. Allir 

höfðu þeir upplifað sterka tilhneigingu í kerfinu þess efnis að börnin ættu að búa hjá 

móður og að hlutverk feðra væri að borga meðlag. Þannig töldu þeir lögheimilisskráningu 

barns byggja á gömlum gildum og umræða um annað en að barn væri með lögheimili hjá 

móður væri hreinlega ekki í boði. Ákvörðun um lögheimili barns var í öllum tilfellum tekin 

hjá löglærðum fulltrúum sýslumannsembætta. Fjórir feðranna lýstu för sinni til 

sýslumanns þannig að fulltrúi sýslumanns hafi gengið út frá því frá upphafi fundar að 

börnin skyldu hafa lögheimili hjá móður og að faðir skyldi borga meðlag og annað 

fyrirkomulag væri ekki raunhæft. 

Við ákvörðun um lögheimili, forsjá og umgengni barns er fyrst og fremst verið að taka 

ákvörðun sem viðkemur möguleikum foreldra og barna til þess að viðhalda persónulegum 

tengslum og hvernig fara á með foreldraábyrgð. Í ljósi þess er athyglisvert að skoða 

hvernig tengsl barna í barnalögum eru bundin við lögheimili þess. Tengsl virðast þannig í 

rauninni vera lögfræðilegt hugtak en ekki sálfræðilegt eins og í tengslakenningum. Þó gera 

lögin ráð fyrir því að það hafi sálfræðileg áhrif á barn ef hróflað er við stöðugleika 

lögfræðilegra tengsla. Samkvæmt barnalögum og reglum um sáttameðferð, getur 

lögfræðimenntaður fulltrúi sýslumanns séð um ágreiningsmál foreldra um viðkvæm 

tengslamál foreldra og barna frá upphafi til enda, án aðkomu fagaðila í félagsráðgjöf eða 

sálfræði sem hafa sérfræðiþekkingu á félagslegum tengslum og vinnu með fjölskyldum og 
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börnum. Rannsakandi getur ekki fallist á að tengsl barns og foreldris geti verið 

lögfræðilegt hugtak sem bundið er við lögheimilisskráningu. 

8.2.2 Feðurnir vilja taka ríkan þátt í lífi barna sinna 

Allir feðurnir lýstu vilja sínum og löngun til þess að fá að vera virkari þátttakendur í bæði 

umönnun og framfærslu barna sinna. Með virkari þátttöku eru þeir að tala um að fá að 

gegna hlutverki foreldris og aukið samráð um ákvarðanatökur. Allir feðurnir eru með 

sérherbergi fyrir börn sín af fyrra sambandi, jafnvel þeir sem bjuggu þröngt og fengu litla 

umgengni. Þannig leggja þeir sig fram um að sinna þörfum barna sinna, þrátt fyrir að vera 

ekki viðurkenndir framfærendur þeirra. Þeir njóta ekki opinbers stuðnings eins og 

foreldrar sem hafa börn á framfæri. Það gerir kröfuna um að framfæra barn á lögheimili 

auk heimilis umgengnis foreldris íþyngjandi og bitnar á getu þeirra til að sjá fyrir fjölskyldu 

sinni. Allir eru þeir í sambúð með konu sem einnig á barn eða börn. Þannig kom fram að 

mæður sem búa með meðlagsgreiðendum þurfa að taka á sig aukna byrði til þess að 

standa undir framfærslu barna maka á örðu heimili. Feðurnir eru meira í vinnu þegar 

börnin eru ekki í umgengni svo þeir geti verið meira með þeim þegar þau eru hjá þeim. 

Þessi aukna krafa um vinnuframlag bitnar á möguleikum þeirra til þess að sinna börnum 

sínum og eiga fjölskyldulíf með nýrri konu. 

Þá bentu feðurnir á að það sé að þeirra mati kerfisvilla að allur opinber stuðningur við 

barnafjölskyldur renni til þess heimilis þar sem barnið er með skráð lögheimili. Kerfið taki 

ekki mið af raunverulegri búsetu barna og það bitni á börnunum. það geri einnig 

lögbundnar lágmarks meðlagsgreiðslur sem taka ekki tillit til umgengni. 

8.2.3 Fyrirvinnuskipan 

Í samfélögum þar sem fyrirvinnuskipan er ríkjandi, er gert ráð fyrir því að konan sjái um 

umönnun barna og að karlar sjái um framfærslu. Viðtölin sýndu fram á að það þótti 

sjálfgefið að börn væru með lögheimili hjá móður. Þá er það einnig þannig að þó börn 

dvelji meira eða alfarið hjá föður, þá eru þeir oft áfram framfærsluskyldir við lögheimili 

barns sem er hjá móður. Tveir feðranna eru í þeirri stöðu að vera með barn hjá sér og þeir 

sjá um framfærslu þess og umönnun, en á sama tíma borga þeir framfærslu vegna 

barnsins til lögheimilisforeldris sem er móðir. Í þessum tilfellum virðist framfærsluskylda 

karls gagnvart konu vera yfirsterkari rétti barns til framfærslu frá báðum foreldrum. 
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8.3 Mikilvægi jafnvægis - sjónarhorn kerfiskenningar 

Þegar foreldrum er félagslega og fjárhagslega mismunað, hvort sem það er á grundvelli 

lögheimilisskráningar, kyns eða einhvers annars, þá leiðir það af sér ójafnvægi. 

Umgengnisforeldrar upplifa ákveðan höfnun. Þrátt fyrir fulla þátttöku í framfærslu og 

jafnvel tvöfaldri búsetu barna, þá eru þeir ekki viðurkenndir sem foreldrar hvað varðar 

stuðning velferðarkerfis, í skattkerfi né eru þeir taldir til foreldra í hagskýrslum. Feðurnir 

upplifa einnig sterk skilaboð frá starfsmönnum sýslumannsembætta um að þeirra 

hlutverk sé einkum að greiða móður það sem þeim ber en að ekki sé gert ráð fyrir þeim 

sem uppalendum. Eins og einn viðmælenda lýsti þá talaði fulltrúi beint við móður og 

enginn viðmælenda taldi sig finna fyrir skilningi á stöðu sinni í samskiptum við 

„úrskurðarvaldið“. 

Slíkt skapar ójafnvægi í kerfinu, sem hér um ræðir sem sé fjölskylda barns. Með því 

að skoða vistfræðilíkanið í kafla 2.2 má sjá bæði heimili barns og báða foreldra þess í 

nærkerfi barnsins. Í kerfislíkaninu í kafla 2.1 er fjölskylda barnsins eitt kerfi. Kerfið hefur 

mörg undirkerfi, en það er eitt kerfi engu að síður sem er fjölskylda barnsins með föður, 

móður og systkinum. Ójafnvægi í þessu kerfi veldur því að kerfið virkar ekki eðlilega og 

barnið, sem er hluti kerfisins, finnur fyrir því. Samskipti innan kerfis verða ekki eðlileg og 

útkoman er ekki í jafnvægi. 

Samkvæmt vistfræðikenningunni virka saman með gagnvirkum hætti nærkerfi, 

millikerfi, stofnanakerfi og lýðkerfi. Umgengnisforeldrar eins og aðrir foreldrar þurfa 

stuðning frá stofnanakerfi og þeir þurfa viðurkenningu á tilvist sinni í lýðkerfi. Alþingi þarf 

því að viðurkenna tilvist heimila þar sem börn dvelja hjá foreldrum sem ekki deila með 

þeim lögheimili ef jafnvægi á að ríkja. Viðurkenning lýðkerfis á tilvist þessara heimila kallar 

á að stofnanakerfið bregðist við og að heimili umgengnisforeldra fái stuðning. Þá er 

mikilvægt að heimili umgengnisforeldra séu talin með í opinberum hagtölum. 

Í kerfislíkani í kafla 2.1. er tákn fyrir ráðgjafa. Ráðgjafinn getur haft áhrif á kerfin til 

góðs eða ills. Kerfiskenningin eins og vistfræðikenningin er mikið notuð í félagsráðgjöf. 

Þessar kenningar og líkön út frá þeim styðja við það sem kallað er heildarsýn. Það þarf að 

vinna með fjölskyldum með heildarmyndina í huga þannig að hægt sé að taka mið af þeim 

kerfum og þáttum innan kerfa sem hafa áhrif á velferð barna.  
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9 Lokaorð 

Viðmælendur voru greinilega í mikilli tjáningarþörf og þeir lýstu því hve ánægðir þeir voru að 

fá að taka þátt í rannsókn sem þessari. Allir voru þeir á þeirri skoðun að verulegra breytinga 

væri þörf og að sjónarhorn umgengnisforeldra og meðlagsgreiðenda væri ekki að skila sér inn 

í íslenska löggjöf. Það er mat höfundar að flestir umgengnisforeldrar eins og flestir aðrir 

foreldrar beri fyrst og fremst hag barna fyrir brjósti sér og að margir hverjir telji að rödd þeirra 

fái ekki hljómgrunn. Mikilvægt er að hagsmunir barna séu skoðaðir út frá sjónarhorni allra 

þeirra sem hafa með ábyrgð þeirra og velferð að gera. Umgengnisforeldrar eru fyrst og fremst 

foreldrar sem bera ábyrgð á börnum og börn þeirra eiga rétt á umönnun þeirra. 

Rannsakandi telur að umræður um tillögur til að sporna við umgengnistálmunum eigi 

erindi í sérstaka rannsókn. Fjölmargar tillögur hafa komið fram og þá sérstaklega frá 

forsjárnefnd en þær hafa ekki komist til umræðu inn á Alþingi. Það var mat karlanefndar 

Jafnréttisráðs og forsjárnefndar að tálmunarmál séu þau mál sem meiða flesta. Þau mál eru 

erfiðust. Foreldrar eru tilbúnir að leggja mikið á sig og fórna miklu fyrir það eitt að fá tækifæri 

til þess að sinna uppeldis og umönnunarskyldum við börn sín. 

Það kom rannsakanda á óvart að einn faðirinn var látinn afsala sér forsjá á fundi með 

fulltrúa sýslumanns án þess að vera upplýstur um að sameiginleg forsjá væri meginregla. Hann 

kveðst fullviss um að hafa ekki fengið leiðbeiningar hjá fulltrúa sýslumanns um það að ekki 

væri hægt að svipta hann forsjá nema með dómi. Þannig skrifaði hann undir forsjárleysi sitt í 

þeirri trú að ekki væri annað í boði. Eins er reynsla feðra af samskiptum við fulltrúa 

sýslumannsembætta ástæða til þess að rannsaka vandlega hvernig stjórnsýslan er að taka á 

málefnum barna sem eiga foreldra á tveimur heimilum. Það er hvorki í anda Barnasáttmálans 

né barnalaga að stjórnvöld gangi út frá því að börn skuli vera með lögheimili hjá móður og að 

skylda föður felist fyrst og fremst í meðlagsgreiðslum. Í 9. gr. Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna segir að þegar búseta barns er ákveðin hjá aðeins öðru foreldri þess, þá beri að gefa 

öllum þeim sem hagsmuni hafa af slíkri ákvörðun kost á því að koma á framfæri sjónarmiðum 

sínum. Í ljósi reynslu þessara feðra um að ákvörðun hafi í raun legið fyrir í kerfinu áður og án 

tillits til sjónarmiða foreldra eða barna, þá telur rannsakandi ljóst að í málum barna þessara 

feðra hafi Barnasáttmálinn ekki verið virtur. 



106 

Framfærslubyrði feðranna er í raun oft tvöföld (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 

2012) og hún kemur niður á möguleikum þeirra til þess að annast börn sín og heimili sitt. 

Framfærslubyrðin leggst jafnframt á konurnar sem feðurnir búa með og bitnar þannig á 

möguleikum þeirra til þess að framfæra eigin börn. Rannsakandi telur bráðnauðsynlegt að 

heimili meðlagsgreiðenda verði sérstaklega skilgreind í niðurstöðum lífskjararannsóknar 

Hagstofunnar. Í lífskjararannsókn Hagstofunnar eru fyrirliggjandi upplýsingar um lífskjör 

þessara fjölskyldna en þær eru ekki birtar í niðurstöðum. Í lífskjararannsókninni er spurt um 

meðlagsgreiðslur og börn í umgengni eru talin til heimilismanna. Einhleypur meðlagsgreiðandi 

sem fær til sín börn í umgengni flokkast sem einstætt foreldri í niðurstöðum. Þannig er 

lífskjörum meðlagsgreiðenda blandað saman við lífskjör hóps sem nýtur gjörólíkra réttinda og 

því er mikilvægt að birta niðurstöður fyrir heimili lögheimilis og umgengnisforeldra. 

Þá telur rannsakandi að það þurfi að skoða sérstaklega þá ráðgjöf sem foreldrar eru að fá 

hjá fulltrúum sýslumanna, bæði þá ráðgjöf sem nú er veitt og eins hvernig megi efla 

fyrirbyggjandi fjölskyldu- og skilnaðarráðgjöf. Í ljósi þess að foreldrum er í dag meinaður 

aðgangur að dómstólum án þess að þeir hafi fyrst þegið sáttameðferð og að fulltrúar 

sýslumanna sjái um framkvæmd, leiðbeiningaskyldu, ráðgjöf til foreldra og sáttameðferð, þá 

er afar mikilvægt að faglega staðið að verki. 
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Viðauki 1: Viðtalsvísir 

Grunn upplýsingar: 

Kyn viðmælanda?_____, Atvinna/nám?________________________________________, 

Menntun?____________________, Launþegi/Atvinnurekandi?________________________, 

Ábyrgð á vinnustað sbr. mannforráð?___________________________, Fæðingarár?______, 

sambúðar/hjúskaparstaða?_______________, Fjöldi barna?_____, Aldur barna?_________, 

Fjöldi barnsmæðra/feðra?___________________. Skilnaður/Sambúðarslit/Fætt utan samb. 

_____________, fjöldi í heimili með börnum?__________, fjöldi herbergja í íbúð?_________, 

íbúð í fermetrum?___________, stærð og aldur fjölskyldubíls?________________, 

dvalarstaður barna í íbúð? ________________________________________. 

 

Hvernig gerðist það að þú varðst foreldrið sem ekki deilir lögheimili með barni? 

Hvernig var ákvörðun tekin? 

Hver eða hverjir tóku ákvörðunina? 

Hvaða ákvörðun hefðir þú tekið ef þú mættir ráða? 

Hvað myndir þú ráðleggja þeim sem þurfa að taka ákvörðun um búsetu barns? 

Hvernig hafa samskiptin verið á milli ykkar foreldranna? 

Hverjir eru helstu styrkir/veikleikar í samskiptum ykkar foreldranna? 

Hvernig eru samskipti við stjórfjölskylduna, þín megin, á hinu heimilinu? 

Hvernig ef einhver áhrif telur þú lögheimilisskráningu barns hafa áhrif á fjárhagsstöðu 

heimilis? 

Hversu margar vinnustundir á viku vinnur þú að jafnaði (samanlagt ef í mörgum störfum)? 

Hvernig ef eitthvað hefur umönnun barna áhrif á fjölda vinnustunda? 

Hvernig ef eitthvað hefur framfærsla barna áhrif á fjölda vinnustunda? 

Hvernig ef eitthvað hefur lögheimili barna áhrif á fjölda vinnustunda? 

Hefur heimilið komist í vanskil síðastliðið ár með húsnæðislán, leigu, hita, rafmagn, 

meðlags eða annarra reikninga eða lána? 

Hvernig ef eitthvað hefur lögheimili barna áhrif á skuldastöðu heimilis? 



122 

Hvernig er fjölskyldan í stakk búin til þess að fara í viku eða lengra ferðlag að heiman 

árlega? 

Hvernig ef eitthvað hefur lögheimili barna áhrif á möguleika fjölskyldunnar til ferðalaga 

í viku eða lengri tíma? 

Hvernig er heimilið í stakk búið til þess að ná endum saman? 

Hvernig ef eitthvað hefur lögheimili barna áhrif þar á? 

Hvernig er heimilið í stakk búið til þess að mæta óvæntum útgjöldum? 

Hvernig ef eitthvað hefur lögheimili barna áhrif þar á? 

Hvernig er meðlagsgreiðslum háttað ef einhvað? 

Hvernig er kostnaði vegna barns skipt á milli foreldra ef eitthvað (tómstundur, tannlæknir, 

fatnaður, skóli o.fl.)? 

 

Hvernig ef eitthvað telur þú lögheimilisskráningu barns hafa áhrif á þátttöku barns í 

tómstundum og félagslegum samskiptum við aðra? 

 

Hvernig ef eitthvað telur þú lögheimilisskráningu barns hafa áhrif á tengsl barns við aðra 

fjölskyldumeðlimi? 

 

Hvernig ef eitthvað telur þú lögheimilisskráningu barns hafa áhrif á lífsgæði 

fjölskyldunnar? 

 

Hver er reynsla þín, ef einhver, af þjónustu opinberra aðila við heimili þar sem börn dvelja 

reglulega án þess að vera með skráð lögheimili? 

Opinberir aðilar geta verið sem dæmi, leik-, grunn- og framhaldsskólar, félagsþjónusta 

(barnavernd, fjárhagsaðstoð o.s.frv.), heilbrigðisstofnanir (heilsugæsla o.fl.), lánastofnanir 

(þ.m.t. LÍN) og fleira. 

 

Er eitthvað sem þú vilt að lokum koma á framfæri varðandi áhrif lögheimilis-

skráningar/búsetu barns? 

Er eitthvað sem þú vilt að lokum koma á framfæri almennt um lögheimilis-

skráningu/búsetu barns? 
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Viðauki 2: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki þátttakanda vegna rannsóknar á reynslu foreldra sem ekki 

deila lögheimili með barni/börnum sínum 

 

Kynning á rannsókn 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er dr. Guðný Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Viðtölin verða tekin af Heimi Hilmarssyni sem er í meistaranámi til 

starfsréttinda í félagsráðgjöf undir handleiðslu Guðnýjar Bjarkar Eydal. 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka reynslu foreldra sem ekki deila lögheimili með 

barni sínu og hvernig þeir upplifa reglur sem um slíka stöðu gilda. Tilgangur rannsóknarinnar 

er að auka þekkingu á reynslu þessara foreldra til að öðlast betri skilning á þörfum heimila þar 

sem börn dvelja reglulega eða hafa umgengnisrétt án þess að vera skráð þar til heimilis. 

Megin rannsóknarspurningarnar eru því: Hver er reynsla foreldra sem ekki deila lögheimili 

með barni sínu og hvernig upplifa þeir reglur sem um slíka stöðu gilda?  

Aðrar rannsóknarspurningar eru: 

Hver er upplifun foreldra af áhrifum lögheimilisskráningar barns á: 

• fjárhagsstöðu heimilisins? 

• félagslega þátttöku eða einangrun, foreldris, barna og fjölskyldunnar í heild? 

• fjölskyldulíf, samskipti og tengsl fjölskyldumeðlima? 

• á lífsgæði fjölskyldunnar? 

Hver er reynsla foreldra, ef einhver, af þjónustu opinberra aðila við heimili þar sem börn 

dvelja reglulega án þess að vera með skráð lögheimili? 

Um verður að ræða u.þ.b. einnar klukkustundar viðtalsrannsókn. Viðtölin verða hljóðrituð 

og skráð af Heimi og mun hann sjálfur vinna úr efni þess undir handleiðslu Guðnýjar Bjarkar. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Nöfn viðmælenda verða ekki skráð og 

gögn verða auðkennd með númerum og bókstöfum þann tíma sem verið er að vinna úr þeim. 

Einungis Guðný Björk og Heimir munu sjá útskrift viðtalanna. Nöfnum viðmælanda, 

staðheitum og öðrum persónugreinanlegum upplýsingum mun þá hafa verið breytt. Á meðan 
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á rannsóknarvinnu stendur verða gögnin varðveitt á lokuðum heimasvæðum vinnsluaðila og 

ábyrgðarmanns. Ábyrgðarmaður rannsóknar mun varðveita gögnin á sínu heimasvæði í tvö ár 

eftir að rannsókn líkur en gögnunum verður eytt að þeim tíma loknum. Gögnum verður eytt 

af heimasvæði vinnsluaðila strax að rannsókn lokinni. 

Í MA ritgerð rannsakanda verða meginþemu viðtala dregin fram auk þess sem mögulega 

verður vitnað beint í viðtölin í texta ritgerðarinnar. Þá munu niðurstöður, eftir atvikum, verða 

birtar í fræðilegum greinum eða með öðrum hætti. Niðurstöður geta bætt skilning fagfólks og 

annarra sem koma að málefnum fjölskyldna þar sem börn eiga foreldra á tveimur heimilum 

svo og við stefnumótun. 

 

Upplýst samþykki vegna rannsóknar 

Ég undirritaður/rituð hef lesið ofangreinda kynningu á rannsókn á reynslu foreldra sem ekki 

deila lögheimili með barni/börnum sínum. Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni 

eins og henni er lýst, án greiðslu eða umbunar. Ávinningur minn af þátttöku í rannsókninni 

verður sá að fá tækifæri til að ræða reynslu mína og upplifun og deila reynslu minni með 

öðrum. Ég treysti því að farið verði með allar persónuupplýsingar og skráningu þeirra í 

samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þá áskil ég 

mér þann rétt að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og án fyrirvara. 

 

 

________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

________________________________ 

Þátttakandi 

(má setja merki í stað nafns) 


