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Formáli 

Verkefnið þetta er 10 eininga (ETSC) lokaverkefni til BA gráðu í 

félagsráðgjöf við félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Það er unnið á 

haustönn 2009 og er áætluð útskrift í  júní 2010. Fyrst og fremst vil 

ég þakka leiðbeinanda mínum Hervöru Ölmu Árnadóttur fyrir veitta 

aðstoð. Einnig þakka ég viðmælendum mínum fyrir sinn þátt í 

verkefninu, enda hefði það verið ómögulegt án þeirra. Ásdís Ýr 

Arnardóttir á þakkir skilið fyrir þolinmæði, en hún var hópstjóri míns 

hóps í áfanganum Inngangur að eigindlegum rannsóknum á 

haustönn 2009. Hluti af viðtölunum sem notuð voru í rannsókninni 

voru tekin í þeim áfanga. Díana Ýr Ólafsdóttir á þakkir skilið fyrir 

aðstoð við þýðingu og að lokum vil ég þakka þeim sem tóku að sér 

að leiðrétta uppsetningar-, stafsetningar-, málfars- og innslátta-

villur.  
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Útdráttur 

Þessi ritgerð er byggð á eigindlegri rannsókn þar sem ástæður 

aðgerðarleysis hjá einstaklingum sem skulda meðlagsgreiðslur voru 

skoðaðar. Rúmlega 11 þúsund einstaklingar skulda meðlag á Íslandi í 

dag. Sérstök áhersla var lögð á að skoða þá 3345 einstaklinga sem höfðu 

gert samning um greiðslur við innheimtustofnun sveitarfélaga. 

Rannsóknin leiddi að rannsóknarspurningunni sem er: Hverjar eru 

ástæður aðgerðarleysis hjá einstaklingum sem skulda meðlag. 

Niðurstöður eru skoðaðar með hliðsjón af kerfiskenningum. Einnig voru 

niðurstöður bornar saman við hliðstæða rannsókn sem gerð var í  

Bandaríkjunum.Leitað var eftir upplýsingum um áhrif og algengar 

ástæður fjárhagsvanda hjá einstaklingum. Skoðuð var tölfræðileg 

úrvinnsla Innheimtustofnunar sveitarfélaga fyrir árið 2008. Einnig voru 

úrræði sem sveitarfélög bjóða upp á skoðuð en þau eru bæði formleg og 

óformleg. Rannsóknin leiddi í ljós vanþekkingu meðlagsgreiðenda á 

úrræðum sem þeim stendur til boða en þekking starfsmannanna á þeim  

var þó almennt góð. Einnig kom í ljós að ástæður og áhrif fjárhagsvanda 

einstaklinga sem skulda meðlag er ekki ólíkur öðrum fjárhagsvanda. Með 

kerfiskenninguna í huga er niðurstaðan sú að með því að starfsmenn 

stofnanna verði meðvitaðri um vandann sem meðlagsgreiðendur standa 

oft frammi fyrir geti þeir mætt notendum betur og stuðlað að 

valdeflingu þeirra. 
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        Abstract 

This essay is based on qualitative research, investigating the reasons 

behind the inaction of individuals who owe child support. Roughly 

11,000 individuals in Iceland currently owe child support. Special 

emphasis was given to the 3,345 individuals who had made deals on 

payments with the Child Support Collection Centre (Innheimtustofnun 

sveitarfélaga). The study lead to the following research question: "What 

are the reasons behind the inaction of individuals who owe child 

support". Findings were analyzed according to the systems theory. The 

findings from this research were also compared to a similar study 

conducted in the United States. A search was conducted for information 

on the influence and common reasons behind financial problems for 

individuals. The Child Support Collection Centre's statistical analysis for 

2008 was consulted. Furthermore, both formal and informal solutions 

given by councils were looked into. The study revealed that there was a 

considerable lack of knowledge among child support payees on the 

available solutions, but staff knowledge was generally good. It also 

revealed that the reasons behind and the influences of financial 

difficulties were not dissimilar to those of general financial trouble. With 

reference to the systems theory we can conclude that by raising 

awareness among staff working for the agencies, on the problems that 

Child Support payees are often faced with, they can ultimately find more 

common ground and help to empower their clients. 
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1. Inngangur 

Málefni eins og meðlagsgreiðslur er eitthvað sem snertir marga hvort sem 

það eru einstaklingana sem greiða meðlag, þiggjendur meðlagsgreiðslna, 

börn sem greitt er með eða hefur verið greitt með. En efnið snertir einnig 

þá sem starfa við málefni þessara einstaklinga bæði í gegnum 

meðlagskerfið sjálft og í gegnum aðrar leiðir. Hér á landi koma margir aðilar  

að meðlagskerfinu, til dæmis starfsfólk sýslumannsembættanna, 

Tryggingastofnunar ríkisins, Innheimtustofnunar sveitarfélaga  og stofnanir 

eins og þjónustumiðstöðvar og félagsþjónustan sem veita óformlegan 

stuðning. Allir þessir einstaklingar, starfsmenn og aðrir áhugasamir geta 

nýtt sér innhald þessarar ritgerðar.  

Það er staðreynda að mikill meirihluti þeirra sem borga meðlag á 

Íslandi eru í skuld við Innheimtustofnun sveitarfélaga, eða rúmlega 70%. 

Þessir einstaklingar skulda samanlagt níu milljarða króna. Áhugi minn á 

verkefninu vaknaði í kúrsinum Fjölskyldur og Fjölskyldustefna vorið 2007. 

Þar var ekki mikið fjallað um meðlagsmálin en þó var ein glæra í 

námsefninu sem snérist um áður nefndan fjölda einstaklinga sem skulda 

meðlag.  

Það sem er sérstaklega áhugavert við meðlagsgreiðslur og þá 

sérstaklega meðlagsskuld er að það virðast margir hafa myndað sér 

einhverja skoðun á þessum málum og hafa eitthvað til málana að leggja 

þegar þetta er rætt, hvað þá ef gefnar eru upplýsingar um það hversu stórt 

hlutfall það er sem skuldar. Einhverjir hafa kastað því fram að þessir 

einstaklingar vilji bara ekki borga með börnunum sínum. Aðrir líta á það 

frekar sem undantekningu heldur en reglu að einstaklingar vilji ekki greiða 

með börnunum sínum og að málið sé  ekki eins einfalt og það kann að 

hljóma. Þetta stóra hlutfall gefur að mati rannsakanda frekar til kynna að 

eitthvað sé ekki að virka rétt í meðlagskerfinu frekar en að allur þessi fjöldi 

vilji ekki borga með börnunum sínum.   
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Í þessari ritgerð eru meðlagsskuld aðallega skoðuð út frá 

sjónarhorni opinberra stofnanna. En það er gert með því að skoða úrræði 

sem þær bjóða upp á og með því að taka eigindleg viðtöl við starfsmenn 

þeirra. Einnig er íslenskt meðlagskerfi borðið saman erlent meðlagskerfi.  

Rannsóknarspurningin sem gengið er út frá er hverjar eru ástæður 

aðgerðarleysis hjá einstaklingum sem skulda meðlag.  

Innheimtustofnun sveitarfélaga býður upp á úrræði fyrir 

einstaklinga sem skulda meðlag í formi samningagerða. Rúmlega fjórðungur 

einstaklinga sem skulda meðlag, eða 3345 einstaklingar, eru með slíkan 

samning í gangi. Þessi hópur skuldar samanlagt sjö milljarða af áður-

nefndum níu milljörðum eða að meðaltali um 2,1 milljón króna 

(Innheimtustofnun Sveitarfélaga, 2008; Lög um Innheimtustofnun 

sveitarfélaga nr 54/1971). 

Niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá kerfiskenningunni (e. systems 

theory), þar er áherslan á áhrif umhverfisins á einstaklinginn. Með umhverfi 

er í þessu tilviki um að ræða áhrif stofnanna sem vinna með mál 

einstaklinganna á aðgerðarleysi þeirra. Kerfiskenningin byggir á því að það 

eru ákveðnir þættir í umhverfinu sem skýra ákveðna hegðun og með því að 

bæta félagsleg kerfi (e. social systems) eins og opinberar stofnanir má 

styðja betur við einstaklinga sem skulda meðlag sem hugsanlega yrði til 

þess að þeir leiti fyrr eftir úrræðum (Payne, 2005; Pincus og Minhan, 1981). 

Í rannsókninni var rætt við starfsmann hjá sýslumannsembættinu, 

Innheimtustofnun sveitarfélaga, eina af þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur-

borgar, Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna og Fjármálaþjónustuna ehf. 

Þau úrræði sem í boði eru fyrir þennan hóp eru öll þess eðlis að þeir sem 

hyggjast nýta þau þurfa að leita sjálfir eftir þeim.  

Í rannsókninni var ekki rætt beint við meðlagsgreiðendur eða 

einstaklinga sem skulda meðlag vegna viðkvæmni málsins. Sjónarhorn 

starfsmannanna er einnig áhugavert en þeir geta gefið upplýsingar um 
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upplifun sína á mörgum mismunandi notendum sem leita þjónustunnar. 

Þar af leiðandi var hægt að fá mikið af upplýsingum úr fáum viðtölum. 

Einnig þar sem horft er til  kerfiskenninga til meðal annars að skýra 

niðurstöður var mikilvægt að heyra skoðanir og viðhorf starfsmannanna 

stofnannanna. 

Ritgerðin er meðal annars hugsuð til þess að auðvelda 

stafsmönnum, sem starfa með einstaklingum sem skulda meðlag, að beita 

heildarsýn þegar þeir mæta þeim. Hún er þar af leiðandi bæði hugsuð sem 

nytsamleg fyrir meðlagsgreiðendurna sjálfa sem og starfsmenn sem vinna 

með þeim. Þetta einfaldar þeim að nýta úrræðin sem eru í boði og þróa ný 

úrræði. 
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2. Fræðilegt sjónarhorn   

Í þessum kafla eru dregin saman helstu fræðilegu sjónarhornin sem tengjast 

efni ritgerðarinnar. Til að byrja með er fjallað um kerfiskenninguna Í 

kjölfarið er fjallað um tengdar rannsóknir. Þar á eftir er fjallað ástæður og 

áhrif um fjárhagsvanda. Þá er komið að tölfræðilegri umfjöllun um 

meðlagsgreiðslur og umfjöllun um einstaklinga sem skulda meðlag. Að 

lokum er gert grein fyrir helstu úrræðum  fyrir meðlagsgreiðendur, bæði 

formleg og óformleg.  

Kerfiskenning 

Kerfiskenning (e. Systems Theory) er ein af kenningum félagsráðgjafarinnar 

en hún kom fram á áttunda áratug síðustu aldar. Kenningin á sér forvera en 

upphaflega kerfiskenningin (e. General Systems Theory) á sér örlítið eldri 

forsögu í öðrum fræðum en það var líffræðingurinn og heimspekingurinn 

Ludwig von Bertalanffy sem á heiðurinn af henni. Kenningin hans var á sviði 

líffræðinnar og áberandi tengd þróunarkenningu Darwins. Kenning von 

Bertalanffy einblíndi á það að allar lífverur tilheyrðu ákveðnum kerfum. 

Hann skoðaði hegðun þeirra út frá áhrifum frá umhverfinu og þá 

sérstaklega út frá þremur þáttum, fjölda, tegund og tengslum (Payne, 2005; 

von Bertalanffy, 1975). 

Þegar kerfiskenningin ruddi sér til rúms í félagsráðgjöf voru 

hugmyndir von Bertalanffy yfirfærðar á félagslega kerfið (e. social systems). 

Með því er hægt að skoða einstaklinginn út frá félagslegum áhrifum sem 

ákveðin kerfi í umhverfinu hans hafa áhrif á, ekki ósvipað og von Bertalanffy 

gerði. Þessi kerfi geta verið allt frá fjölskyldum upp í stofnanir (Farley, Smith 

og Boyle, 2006). Pincus og Minhan (1981) flokkuðu kerfin í þrjá flokka. 

Fyrsti flokkurinn eru óformleg kerfi (e. informal systems)  eins og fjölskylda, 

vinir og skólafélagar. Annar flokkurinn eru formleg kerfi (e. formal systems) 

eins og verkalýðsfélög og einnig ýmsir hópar í samfélaginu eins og til dæmis 

AA og Kiwanismenn. Þriðji flokkurinn eru svo samfélagsleg kerfi (e. societal 
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systems) eins og sjúkrahús, skólar og félagsþjónusta. Þar er aðallega átt við 

stofnanir.   

Áhrif innleiðslu kenningarinnar í félagsráðgjöf voru meðal annars 

þau að minni stofnanir, sem voru að sinna félagslegum málum, sáu hag sinn 

í því að hefja samstarf með öðrum. Fólk hætti að vinna hver í sínu horni og 

þrátt fyrir ólík sjónarhorn sá það að það gæti unnið saman. Sumar 

stofnananna sameinuðust í eina stærri stofnun, sem gaf enn betri 

heildarsýn við úrvinnslu mála (Payne, 2005). Þetta er ekki ólíkt því 

fyrirkomulagi sem félagsþjónusturnar á Íslandi starfa eftir. En  markmið 

hennar er að tryggja félagsleg og fjárhagslegt öryggi íbúanna með aðstoð og 

stuðningi úr mörgum mismunandi áttum (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991;). Þetta gefur starfsmönnum félagsþjónustunnar 

tækifæri á að beita heildarsýn en heildarsýn er eitt af megineinkennum 

félagsráðgjafa  (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Það sem sérstaklega aðgreinir kerfiskenningu frá öðrum kenningum 

í félagsráðgjöf er að í kerfiskenningar skoðar einstaklinginn út frá áhrifum 

umhverfisins á hann en ekki út frá eigin áhrifum. Sérstaklega er lögð áhersla 

á utanaðkomandi félagslega þætti, samspil þeirra og áhrifin sem það hefur 

á einstaklinginn. Ólíkt kenningum sem skoða málin út frá einstaklingnum 

sjálfum og hans hegðun (Payne, 2005). Gott dæmi er einstaklingur sem 

hefur verið lengi atvinnulaus og skuldar meðlag, hann sér ekki tilgang í að 

fara aftur út á vinnumarkaðinn vegna skuldarinnar.  Hægt væri að virkja 

hann í atvinnuleit með því að kynna fyrir honum þau úrræði sem eru í boði 

hjá Innheimtustofnun Sveitarfélaga. Þetta gæti styrkt einstaklinginn í því að 

fara aftur út á vinnumarkaðinn. Þarna er sýnt fram á áhrif á einstakling sem 

stjórnast af samspili stofnanna í umhverfi hans, Innheimtustofnun 

sveitarfélaga og Vinnumálastofnun eru dæmi um samfélagsleg kerfi (Pincus 

og Minhan, 1981). 
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Helsta gagnrýnin sem kerfiskenning hefur fengið er að hún gerir ráð 

fyrir að allt falli að einhverju kerfi, að það sé ekkert sem getur staðið utan 

kerfisins(Payne, 2005). 

Tengdar rannsóknir 

Lítið hefur verið skrifað um meðlagsmál á Íslandi en þó liggja fyrir 

einstaka skýrslur, greinar og ritgerðir. Þau snúast þó flest um umgengnisrétt 

eða sifjamál.  Staða þekkingar á meðlagsmálum á Íslandi er því takmörkuð. 

Þar af leiðandi var ákveðið að skoða erlenda rannsókn á svipuðu efni. Ein 

rannsókn sem hefur verið gerð er frá Wisconsin í Bandaríkjunum. Sú 

rannsókn fjallar um það hvaða áhrif þekkingarskortur á velferðar- og 

meðlagskerfinu (e. child support program) hefði á árangur þess. Árangurinn 

var mældur út frá notkun á því (Meyer, Cancian og Nam, 2007). 

Bandaríska meðlagskerfið er mismunandi eftir fylkjum og samkvæmt 

rannsókninni afskaplega flókið. Rannsóknin var miðuð út frá þekkingu 

mæðra á meðlagskerfinu. En þeirra hlutverk í því er að þiggja meðlag, ólíkt 

því sem rannsóknin í þessari ritgerð skoðar. Það er að segja greiðendur 

meðlagsins. Í ljós kom að mikil vanþekking var á kerfinu sjálfu og 

möguleikum þess. Oftast var þekkingin á kerfinu engin og einstaka sinnum 

var þekkingin mjög lítil. Þeir notendur sem þekktu kerfið að litlu leyti höfðu 

öðlast þekkinguna í gegnum eigin reynslu á kerfinu en ekki í gegnum 

upplýsingagjöf eða starfsmenn. Annað sem kom í ljós var að þekking 

starfsmannanna (e. caseworker) sem unnu með mál notandans skilaði sér 

illa. Ein ástæðan fyrir því var að þekking starfsmannanna var almennt lítil, 

þannig að upplýsingarnar sem þau gáfu voru jafnvel að flækja málin enn 

frekar fyrir notandanum. Til að draga saman niðurstöðu rannsóknarinnar þá 

var hún sú að vanþekking notendanna og starfsmannanna á meðlagskerfinu 

dró úr árangri þess og þar með notkun á því. Því má segja að ef þekkingin 

væri meiri þá væri meðlagskerfið þar árangursríkara (Meyer, Cancian og 

Nam, 2007).  
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Fjárhagsvandi 

Það hefur verið gerður fjöldi rannsókna á fjárhagsvanda og verður í þessum 

kafla reynt að skapa grunnþekkingu á honum sem nýtist meðal annars í 

vinnu með einstaklingum sem skulda meðlag.  

Bernard E. Poduska (1989) hefur starfað sem fjármálaráðgjafi fyrir 

fjölskyldur ásamt því að vera prófessor við háskóla í Utah. Hann skrifaði 

áhugaverða grein um vinnu með einstaklingum sem eru undir miklu álagi 

eða streitu eftir að hafa lent í fjárhagsvanda. Poduska nefnir nokkrar 

algengustu ástæðu fjárhagsvanda hjá fólki en þær eru andlát, skilnaður, 

gjaldþrot, atvinnuleysi eða minnkuð innkoma. Þetta eru sömu ástæður og 

Mirowski og Ross (1995) settu fram í sinni rannsókn en að auki töldu þau 

barneignir vera eina ástæðu fjárhagsvanda einstaklinga. Enn önnur 

rannsókn bendir á það að ungt fólk (e. young adults) séu í ákveðnum 

áhættuhópi varðandi fjárhagsvanda þar sem þau eru ekki farin að þéna 

hámarkstekjur en eru þó með hæstu útgjöldin (Drentea, 2000). Það er 

mikilvægt að vita hverjar ástæður fjárhagsvandans er hjá einstaklingnum 

því það hefur áhrif á það hvernig unnið skal með mál þeirra. Einnig eru 

viðbrögð og tilfinningar einstaklingsins mismunandi eftir ástæðum fjárhags-

vandans og aðstæðum einstaklingsins (Poduska, 1989). 

Þegar einstaklingur lendir í fjárhagsvanda er algengt að hann vindi 

hratt upp á sig og að mikil streita skapist af honum. Streita er óhjákvæmi-

legur fylgifiskur fjárhagsvanda. Poduska skipti viðbrögðum einstaklinga við 

streitunni í þrjú þrep ásamt því að gefa ráð um það hvað hafa þarf í huga 

þegar starfað er með einstaklingi í hverju þrepi fyrir sig. Fyrsta þrepið er 

vakning (e. alarm) á því stigi finnur einstaklingurinn fyrir breytingum sem 

valda honum kvíða, áhyggjum og streitu. Ástæður áhyggnanna er oft vísir 

að einhverju sem gæti orðið að stærra vandamáli til dæmis breytingar á 

innkomu, hærri útgjöld en reiknað var með, einkennileg hegðun maka, 

breytingar á vinnustað og svo framvegis. Þessar áhyggjur geta verið 

órökréttar og er það hlutverk starfsmannsins sem vinnu með mál 
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einstaklingsins að aðstoða hann að greina þar á milli og draga þar með úr 

streitunni. Annað þrepið er mótspyrna (e. resistance) á þessu stigi hefur 

einhver breyting orðið og er einstaklingurinn farinn að hafa áhyggjur af því 

hvaða áhrif þær munu hafa, streitan er orðin mun meiri á þessu stigi. Hér 

skiptir hann mestu máli hvað hann á og hversu lengi hann mun geta haldið 

svona áfram. Þetta er ákveðið baráttustig, hann þarf að velja og hafna hvað 

skal borga og hvað ekki. Sem dæmi má nefna einstakling sem missir 

vinnuna, hann þarf að vega og meta hversu lengi hann getur þraukað á því 

sem hann hefur og hve langur tími má líða þangað til hann verður að vera 

kominn með nýja vinnu. Þetta er ákveðið kapphlaup við tímann. Á þessu 

stigi er það hlutverk starfsmannsins sem vinnur með mál einstaklingsins að 

aðstoða hann við að búa til áætlun fyrir tímann framundan en það getur 

dregið úr streitunni. Þriðja þrepið er uppgjöf (e. exhaustion), einstaklingur-

inn kemst á það stig þegar hann hættir að geta þraukað á öðru stigi. 

Fjárhagsvandinn er orðinn mun meiri og ekki lítur út fyrir að hægt sé með 

góðu móti að leiðrétta ástandið. Einstaklingurinn upplifir miklar breytingar 

á lífi sínu og streitan nær hámarki. Það sem starfsmaðurinn getur gert í 

slíkri stöðu er að reyna að bjarga því sem hægt er að bjarga og aðstoða við 

enduruppbyggingu. Starfsmaðurinn getur dregið út streitu einstaklingsins 

með því að sýna honum stöðuna sem hann er í frá öðrum sjónarhornum og 

með því að sýna honum úrræði sem honum bjóðast (Poduska, 1989). 

Það eru einnig aðrar tilfinningar sem losna úr læðingi hjá einstaklingi 

sem stendur frammi fyrir fjárhagsvanda. Sem dæmi nefnir Poduska mikið 

álag, sektarkennd, skömm og eftirsjá. Einnig eru einstaklingarnir oft með 

brotna sjálfsmynd. Þessa þætti þarf að hafa í huga þegar unnið er með 

einstaklinga sem eiga í fjárhagsvanda og aðstoða þá með þessar 

tilfinningar. Hann telur einnig að þroski einstaklingsins hafi mikið um það að 

segja hvernig hann bregst við streitunni. Því þroskaðri (e. mature) sem 

einstaklingurinn er því betur er hann í stakk búinn til að takast á við 

streituna. Hann sér vandann í rökréttu ljósi og er tilbúinn að leita leiða til að 

vinna sig útúr honum. Aftur á móti er óþroskaðri einstaklingurinn (e. 
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immature) líklegri til að taka öllu sem sagt er við hann mjög persónulega, 

eins og árás á sig, hann er mjög sjálfhverfur, með lélegt sjálfsálit og 

neikvæður (Poduska, 1989).  

Það eru sem sagt ansi margir þætti sem þarf að taka tillit til þegar 

unnið er með einstakling sem er í fjárhagsvanda. Einstaklingar sem skulda 

meðlag eru ekki undanskyldir þessum hóp en nánar er fjallað um þá í næstu 

köflum.  

Meðlagsgreiðslur 

„Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að 

framfæra barn sitt. Framfærslu barns skal haga með 

hliðsjón af högum foreldra og þörfum barns.” 

                    Barnalög nr. 76/2003, 53. gr. 

Þessi grein barnalagana er ástæða meðlagsgreiðslna, en í þeim er gerð sú 

krafa til beggja foreldra að framfæra barn sitt þangað til það nær 18 ára 

aldri. Í þeim tilvikum sem að barn hefur ekki sama lögheimili og báðir 

foreldrar skal ákvarðað um meðlagsgreiðslur til þess foreldris sem barnið 

hefur lögheimili hjá. Það greiðist af því foreldri sem barn hefur ekki 

lögheimili hjá. Foreldrar geta annað hvort ákvarðað það í sameiningu eða 

með aðstoð sýslumanns eða dómara (Barnalög nr. 76/2003).  

Meðlag er ákveðin upphæð, sem ákvörðuð af Dómsmála-

ráðuneytinu og er tengd vísitölu neysluverðs. Miðað er við að meðlag sé 

helmingur af mánaðarlegri framfærslu barns. Árið 2009, var upphæðin 

21.657 krónur á barn, en sú upphæð er ávallt sú sama og barnalífeyrir 

(Barnalög nr. 76/2003; Tryggingastofnun Ríkisins. 2009). 

Við skilnað eða sambúðarslit er lögbundið að ákvarða um forsjá með 

barni, hvar barn skal hafa lögheimili og um meðlagsgreiðslur vegna 

framfærslu barns. Það er sýslumaður þess bæjarfélags sem búið er í sem 
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hefur yfirumsjón með slíkri samningagerð. Ef ekki næst sátt um þessi mál 

getur sýslumaður eða dómari dæmt í málinu. Börn sem fæðast utan 

sambúðar eða hjónabands skulu feðruð innan sex mánaða frá fæðingu, þau 

fá sjálfkrafa lögheimili hjá móður, sömuleiðis fær móðirin fulla forsjá með 

barninu. Móðirin getur síðan gert samning, eins og nefndur er hér að ofan, 

um meðlagsgreiðslur frá föðurnum (Barnalög nr.76/2003).  

 

Eftir að samningur hefur verið gerður er það ákvörðun þess foreldris 

sem fær meðlagið hvernig hann vill að greiðslunum sé háttað. Það er hægt 

að fara í gegnum meðlagskerfið eða að hafa greiðslurnar utan kerfisins. Það 

þýðir að foreldrarnir bera sjálfir ábyrgð á því að greiða meðlagið og að taka 

við greiðslunni. Ef foreldrið sem á að greiða meðlagið stendur ekki í skilum 

þegar slíkt samkomulag er í gangi hefur foreldrið sem þiggur meðlagið 

möguleika á að fara í einkamál. Hins vegar ef ákveðið er að fara með 

greiðslurnar í gegnum meðlagskerfið (eins og er sýnt á myndinni hér að 

ofan) þá fer foreldrið sem að fær meðlagsgreiðslurnar með samninginn frá 

sýslumanni til Tryggingastofnunar ríkisins. Tryggingastofnun greiðir 

meðlagið til foreldrisins sem barnið hefur lögheimili hjá. Það er síðan 

Innheimtustofnun sveitarfélaga sem greiðir Tryggingastofnun útgjöldin og 

sér um að innheimta meðlagsgreiðslur frá hinu foreldrinu. Hægt er að 

breyta því hvaða leið er valin hvenær sem er í ferlinu (Lög um Innheimtu-

stofnun sveitarfélaga nr. 54/1971; Lög um almannatryggingar nr 100/2007). 
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Ef skoðaðar eru tölur frá Hagstofunni frá árinu 2008 þá er algengara 

að foreldrar ákveði við skilnað eða sambúðarslit að vera með sameiginlega 

forsjá en að annað foreldri fari með fulla forsjá (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 

 

 

Lögskilnaðir giftra hjóna hafa verið rúmlega fimmhundruð á ári 

undanfarin ár. Skipting forsjárinnar árið 2008 (áætlaðar tölur) var þannig að 

móðirin fékk fulla forsjá í 105 af 549 lögskilnuðum eða 19% tilvika. Faðirinn 

fékk fulla forsjá í 6 af 549 lögskilnaða eða í 1% tilvika. Sameiginleg forsjá er 

ákveðin í 497 af 549 tilfellum eða 80% tilvika. Aðrir en foreldrar fengu forsjá 

í undir 1% tilvika (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 
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Ef skoðuð eru sambúðarslit fyrir árið 2008, þá fékk móðirin fulla 

forsjá í 47 af 559 tilvikum eða í 8,5%  tilvika, faðirinn fékk fulla forsjá í 6 af 

559 eða 1% tilvika og en sameiginleg forsjá var valin í 506 af 559 tilvika eða 

90,5% tilvika (Hagstofa Íslands, e.d.-a) 

Eins og lesa má úr þessu þá er sameiginleg forsjá orðin algengasta 

ákvörðun fólks við sambúðarslit. Þetta hefur hægt og rólega færst í þessa 

átt, frá því að konur fengu því sem næst alltaf forsjá, yfir í oftast og núna er 

staðan orðin að þannig er algengast að forsjáin sé sameiginleg (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a). 

 Ef að foreldrar geta ekki samið um forsjármálin við skilnað eða 

sambúðarslit er hægt að fara með málið fyrir dómara, eins og áður hefur 

komið fram, en í þeim málum er ekki heimilt að dæma sameiginlega forsjá 

(Barnalög nr. 76/2003). Tölurnar hér að ofan eiga ekki við börn sem fæðast 

utan hjónabands eða sambanda, en eins og áður kom fram fer móðirin með 

fulla forsjá í þeim tilvikum (Barnalög nr. 76/2003). 

Það er mikilvægt að það komi fram að þrátt fyrir að skiptingin á 

forsjánni sé oftast sameiginleg, miðað við áðurnefndar staðreyndir, þá 

hefur það ekki áhrif á það hver greiðir meðlagið. Meðlagið ákvarðast út frá 

lögheimili barns. Það er að segja það foreldri sem barn hefur lögheimili hjá 

fær meðlagsgreiðslur, sem og barnabætur. Það er því hlutverk þess 

foreldris sem barn hefur ekki lögheimili hjá að greiða meðlagið. Meðlags-

greiðslur tengjast forsjánni þar af leiðandi ekki beint. Hins vegar getur 

sameiginleg forsjá og mikil umgengni haft áhrif á ákvarðanir um aukið 

meðlag, en nánar er fjallað um það síðar. 
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Kynjaskipting einstaklinga sem skulda meðlag
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meðlagsgreiðendum
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Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d. -b) hefur barn lögheimili hjá 

móður (kona með börn) í mikið fleiri tilvika eða 91 % á meðan barn hefur 

lögheimili hjá föður (karl með börn) í 9% tilvika. Þessar tölur eru mjög 

svipaðar og kynjaskipting einstaklinga sem skulda meðlag (Innheimtu-

stofnun sveitarfélaga. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekki er gefið upp kynjahlutfall meðlagsgreiðenda í skýrslu 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga (2008) þess vegna er miðað við tölur um 

einstaklinga sem skulda meðlag. Það eru 11.092 karlmenn sem skulda 

meðlag og 514 konur eru í sömu stöðu. Þó að það vanti einhvern hluta af 
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Skipting lögheimilis barns, eftir kyni foreldra

Karl með börn

Kona með börn 
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meðlagsgreiðendum í þann fjölda inn í skýrsluna þá gefur þetta engu að 

síður grófa hugmynd um kynjaskiptingu meðlagsgreiðenda. Þessar tölur eru 

sambærilegar áðurnefndum tölum um skiptingu lögheimilis barns eftir kyni 

foreldra. Samkvæmt þessu má segja að þar sem barn er oftar með 

lögheimili hjá móður og þess vegna fær hún meðlag á meðan faðir er oftar 

sá sem greiðir meðlag barns (Hagstofa Íslands, e.d. – b). 

Upphæð meðlags er eins og áður kom fram ákvörðuð af Dómsmála-

ráðuneytinu. Foreldrar mega semja um upphæð meðlagsins sín á milli en 

upphæðin má þó aldrei vera lægri en einfalt meðlag eða barnalífeyrir. En 

eins og áður kom fram  er barnalífeyrir sama upphæð og einfalt meðlag eða 

21.657 krónur. Tryggingastofnun greiðir þó aldrei út nema því sem nemur 

einföldu meðlagi fyrir hvert barn. Allar auka greiðslur verða því að vera utan 

meðlagskerfisins.  

Viðmiðunartafla um tekjur foreldris þegar úrskurða er um aukið meðlag 

Tekjur á mánuði 1 barn 2 börn 3 börn 

U.þ.b. 377.000 kr. Lml. + 50% Lml. + 25% 
 

U.þ.b. 414.000 kr. Lml. + 75% 
  

U.þ.b. 455.000 kr. Lml.+ 100% Lml. + 50% Lml. + 25% 

U.þ.b. 501.000 kr. 
 

Lml. + 75% 
 

U.þ.b. 551.000 kr. 
 

Lml.+ 100% Lml. + 50% 

U.þ.b. 606.000 kr. 
  

Lml. + 75% 

U.þ.b. 666.000 kr. 
  

Lml.+ 100% 

                                                      Taflan tók gildi 23.09.09 (Dómsmálaráðuneytið, 2009) 

 Foreldri sem barn hefur lögheimili hjá getur óskað eftir auknu 

meðlagi frá hinu foreldrinu.  Annars vegar ef að meðlagið dugar ekki fyrir 

hálfri framfærslu barnsins eða ef meðlagsgreiðandinn er með ákveðið háar 

tekjur. Sú ákvörðun getur verið á milli foreldranna eða með samningi hjá 

sýslumanni. Dómsmálaráðuneytið gefur út eftirfarandi tekjutöflu til 
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viðmiðunar við ákvarðanir um aukið meðlag, en hún miðast við laun fyrir 

skatt.         

Við ákvörðun af þessu tagi eru skoðaðar tekjur beggja foreldra eða 

svokölluð aflahæfni og hvort að greitt sé með fleiri börnum. Ekki er tekið 

tillit til stjúpbarna sem búa á heimili meðlagsgreiðandans. Gert er ráð fyrir 

því að þeim sé framfært af sínum foreldrum (Dómsmálaráðuneytið. 2008). 

Hins vegar er gert ráð fyrir því í barnalögum (nr. 76/2003) að stjúpforeldri 

hafi sömu framfærsluskyldu gagnvart stjúpbörnum sínum. Eins og áður kom 

fram getur sameiginleg forsjá barns haft áhrif á það hvort meðlagsgreiðandi 

þarf að borga aukið meðlag.  

Einstaklingar sem skulda meðlag 

Til að átta sig á umfangi hópsins sem er í þeirri stöðu að skulda meðlag, þá 

liggur beinast við að vísa í tölfræðilega úrvinnslu á göngum sem 

Innheimtustofnun Sveitarfélaga gefur út árlega, þessar tölur miðast allar við 

árið 2008 (Innheimtustofnun Sveitarfélaga, 2008).  

Það ár voru 11.092 karlmenn og 514 konur, samtals 11.606 manns 

sem voru í skuld við Innheimtustofnun sveitarfélaga. Þess má einnig geta að 

þessir 11.606 einstaklingar skulduðu samanlagt 9.006.327.654 íslenskar 

krónur (Innheimtustofnun Sveitarfélaga. 2008).  

Af þessum 11.606 einstaklingum sem skulda meðlag eru 3345 þeirra 

eða 28% með samning við Innheimtustofnun sveitarfélaga. Samningar er 

úrræði sem Innheimtustofnun sveitarfélaga býður upp á fyrir 

meðlagsgreiðendur sem eru í fjárhagslegum eða félagslegum vanda, nánar 

er fjallað um úrræðið í næstu köflum (lög um Innheimtustofnun 

sveitarfélaga nr. 54/1971). Þessi 28% einstaklinga sem skulda meðlag hafa 

samanlagt rúma sjö milljarðar króna skuld á bakinu eða um 78% af 

heildarskuld allra sem skulda meðlag.  Áætla má að meðaltals skuld hvers 

einstaklings  sem skulda meðlag og er með samning í gangi við 
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Innheimtustofnun sveitarfélaga sé um 2,1 milljón króna (Innheimtustofnun 

sveitarfélaga nr. 54/1971) 

Rúmlega helmingur einstaklinga sem skulda meðlag eða 6.631 

einstaklingur á eitt barn. Það virðist vera fylgni milli þess að því fleiri börn 

sem einstaklingurinn á því hærri eru skuldirnar hans. Einnig virðist vera 

fylgni milli fjölda barna og upphæðar skuldar en flest allir sem eiga fjögur 

börn eða fleiri og skulda meðlag skulda milljónir frekar en tugi þúsunda. 

Fimmtánhundruð meðlagsgreiðendur skulda fjórar milljónir eða meira hver 

um sig. Hins vegar skuldar einn af hverjum þremur einstaklingum aðeins 15 

þúsund krónur eða minna. Þessir einstaklingar teljast þó inn í heildarfjölda 

einstaklinga sem skulda meðlag þrátt fyrir að flestir myndu ekki álíta 15 

þúsund króna skuld sem skuld (Innheimtustofnun Sveitarfélaga, 2008).   

Úrræði  

„Félagsráðgjafi upplýsir skjólstæðing um réttindi hans og 

skyldur, einnig um úrræði og hjálparmöguleika. 

Félagsráðgjafi gerir sér far um að virða og verja rétt hvers 

einstaklings til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar, svo 

fremi að það valdi öðrum ekki skaða. Geti skjólstæðingur 

ekki sjálfur gætt hagsmuna sinna, ber félagsráðgjafa að 

gæta þess að réttur hans sé ekki fyrir borð borinn.“  

Félagsráðgjafafélag Íslands (e.d) 

 

Eins og framangreind tilvitnun gefur til kynna er það meðal annars hlutverk 

félagsráðgjafa að veita skjólstæðingi sínum upplýsingar um úrræði sem 

honum bjóðast. Í tilviki meðlagsgreiðenda eru nokkur úrræði í boði. 

Úrræðin sem nefnd eru hér á eftir eru á vegum opinberra stofnanna sem 

flokkast undir samfélagsleg kerfi (e. societal systems). Búseta hefur ekki 

áhrif á það hvaða úrræði eru í boði fyrir notendur. Allir hafa möguleika á 

einhverjum úrræðum þó að þau séu misjöfn eftir félagslegum og 
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fjárhagslegum aðstæðum hvers og eins. Um er að ræða bæði formleg 

úrræði eins og Innheimtustofnun sveitarfélaga og óformleg úrræði sem 

aðrar stofnanir veita, en þær geta meðal annars nýst einstaklingum sem 

skulda meðlag en eru þó ekki sérhönnuð fyrir þá. Öll úrræðin eru þó þannig 

að hver og einn sem hyggst nýta sér þau þarf að bera sig eftir þeim.  

Innheimtustofnun Sveitarfélaga 

Hlutverk Innheimtustofnunar sveitarfélaga er að innheimta meðlags-

greiðslur frá því foreldi sem barn hefur ekki lögheimili hjá, það er að segja 

meðlagsgreiðendum. En eins og áður kom fram er það Tryggingastofnun 

Ríkisins sem að greiðir meðlagið út til þess foreldris sem barnið hefur 

lögheimili hjá, í þeim tilvikum þar sem foreldrar ákveða að fara með 

meðlagsgreiðslur í gegnum meðlagskerfið. Sett voru lög sem tóku gildi árið 

1972 sem heimiluðu Innheimtustofnun sveitarfélaga að veita 

meðlagsgreiðendum í skuld möguleika á að semja um skuldir sínar. 

Notendurnir verða þó að uppfylla skilyrði um félagslegan eða fjárhagslegan 

vanda. Það sem meðal annars flokkast undri þann vanda samkvæmt 

lögunum eru lélegt heilsufar greiðandans, lágar tekjur, skert starfsorka, há 

greiðslubyrði og mörg börn.  Nokkrar mismunandi samningaleiðir eru í boði, 

greiðslufrestur, þriggja ára samningar og eingreiðsla. Það er mismunandi 

hvað hentar hverjum fyrir sig. Nánar er fjallað um hverja samningaleið fyrir 

sig hér að neðan (Lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga nr. 54/1971).   

Árið 2008 voru 3345 af einstaklingunum sem skulda meðlag með 

slíka samning í gangi eða rúmlega fjórðungur af meðlagsgreiðendum. Eins 

og áður hefur komið fram eiga þessir einstaklingar 78% af heildarskuldum 

meðlagsgreiðenda eða rúma 7 milljarða (Innheimtustofnun sveitarfélaga, 

2008). Kosturinn við úrræði Innheimtustofnunar sveitarfélaga er að það 

eiga allir rétt á þessum samningi svo lengi sem þeir uppfylla áðurnefnd 

skilyrði og skili inn þeim gögnum sem óskað er eftir (Lög um 

innheimtustofnun sveitarfélaga nr. 54/1971).  
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Þeir sem eru í tímabundnum erfiðleikum við greiðslu meðlagsins 

geta sótt um greiðslufrest á meðlaginu. Dæmi um erfiðleika eru veikindi og 

atvinnumissir. Upphæðin safnast þá saman yfir tíman og þegar fresturinn 

klárast borgar meðlagsgreiðandinn heildar upphæðina.  Hægt er að dreifa 

þeim greiðslum. Þetta úrræði nýtist einnig Námsmönnum með lán hjá LÍN. 

Námsmennum sem taka námslán fyrir náminu sínu býðst að sækja um 

viðbótarlán vegna meðlagsgreiðslna. Vegna þess að námslán eru aðeins 

greidd út tvisvar ár ári, eftir haustönn og eftir vorönn þarf að sækja um 

greiðslufrest hjá Innheimtustofnun Sveitarfélaga og fá það samþykkt. LÍN 

greiðir þá Innheimtustofnun meðlagsgreiðslurnar fyrir námsmanninn 

tvisvar yfir önnina. Engir dráttarvextir eða vextir eru á meðan 

greiðslufrestinum stendur (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.; Lög um 

Innheimtustofnun sveitarfélaga nr. 54/1971). 

Boðið er upp á svokallaða þriggja ára samninga hjá Innheimtu-

stofnun sveitarfélaga. Slíkir samningar eru þannig að einstaklingur sem er 

kominn í skuld vegna meðlags gefst tækifæri að semja um að greiða 

ákveðna upphæð inn á skuldina sína. Upphæð þessarar greiðslu er misjöfn 

eftir greiðslugetu einstaklingsins. Eins og nafnið gefur til kynna er 

samningurinn í gildi í þrjú ár.  Einstaklingar sem hafa lengi verið í skuld 

þurfa stundum að sanna sig áður en þeir fá slíkan samning. Ef hann stendur 

við samningin í þessu þrjú ár er boðið upp á að fella niður dráttarvextina, 

hluta af skuldinni eða alla skuldina. Þetta úrræði hentar sérstaklega vel 

þeim sem eru í miklum skuldum við Innheimtustofnun sveitarfélaga.  Ef 

einstaklingurinn sem skuldar meðlagið stendur ekki við samninginn, fær 

hann eina áminningu áður en samningurinn er felldur úr gildi 

(Innheimtustofnun sveitarfélaga, 2008). Hann ber einnig ábyrgð á því að 

láta vita ef að aðstæður hans breytast eitthvað á samningstímanum. Til 

dæmis ef atvinnulaus einstaklingur sem hefur fengið þriggja ára samning 

fær vinnu. Þá hækkar mánaðarleg greiðslugeta hans og ber honum að láta 

Innheimtustofnun sveitarfélaga vita. Ef hann gerir það ekki getur það valdið 
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því að samningurinn falli úr gildi (Lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga 

nr. 54/1971). 

Einstaklingi sem stofnað hefur til skuldar við Innheimtustofnun 

býðst einnig eingreiðslu samningur, sem þýðir að hann getur borgað upp 

skuldina í einni greiðslu. Þetta úrræði hentar þeim sem hafa fjármagnið til 

þess. Upphæðin í sjálfu sér skiptir ekki máli en maður getur áætlað að þetta 

sé úrræði sem að þeir sem skuldi minni upphæðir nýti sér frekar (Lög um 

Innheimtustofnun sveitarfélaga nr. 54/1971). 

Sýslumannsembættið 

Sýslumannembættið heldur utan um upphafskref meðlagsferilsins. Þar sér 

sifjadeildin um öll mál sem snúa að fjölskyldurétti, barnarétti og 

sambúðarrétti. Þau bjóða ekki upp á formlegt úrræði en upplýsingagjöf hjá 

þeim í upphafi ferilsins getur haft áhrif á framvindu mála. Þau veita meðal 

annars upplýsingar um kosti og galla þess að fara í gegnum meðlagskerfið. 

Það að velja að fara ekki í gegnum meðlagskerfið kemur í veg fyrir að 

einstaklingar fara í formlega skuld, eins og við Innheimtustofnun 

sveitarfélaga. Hins vegar tryggir það ekki að foreldrið sem sér um 

aðalframfærslu barnsins fái meðlagsgreiðslurnar (Barnalög nr.76/2003; 

Sýslumaðurinn, e.d.). Sýslumannsembættið sér einnig um að ákvarðanir 

varðandi aukið meðlag, þar geta meðlagsgreiðendur engu að síður fengið 

upplýsingar um réttindi sín varðandi þau málefni. Samkvæmt barnalögum 

skal taka tillit til tekna og útgjalda beggja einstaklinga við slíkar ákvarðanir 

(Barnalög nr. 76/2003). 

Vinnumálastofnun 

Við atvinnumissi geta þeir sem að hafa unnið sér inn tilskilin réttindi sótt 

um atvinnuleysisbætur hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysisbætur eru 

greiddar út mánaðarlega og er upphæðin til að byrja með 70% af fyrri 

tekjum einstaklingsins þó með hámarksgreiðslum upp á 242.636 en eftir 65 
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daga fær einstaklingurinn grunnatvinnuleysisbætur, en sú upphæð er 

149.523 krónur (Vinnumálastofnun, e.d.; Lög um atvinnuleysistryggingar 

nr.54/2006).   

Einstaklingur sem er með barn eða börn á sinni framfærslu fær auka 

atvinnuleysisbætur upp á 4% af heildarupphæðinni fyrir hvert barn. Þeir 

einstaklingar sem framfæra barni eða börnum sínum með 

meðlagsgreiðslum fá einnig þessi 4% en sú upphæð rennur þó beint til 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga.  Miðað við grunnatvinnuleysisbætur er 

þessi upphæð 5980 krónur á barn. Meðlagsgreiðandi þarf síðan að 

sjálfdáðum að borga Innheimtustofnun sveitarfélaga afganginn af 

meðlaginu eða um fimmtán þúsund krónur á barn (Lög um 

atvinnuleysisbætur nr. 54/2006).  

Einstaklingar sem missa vinnuna eiga rétt á áðurnefndum 

greiðslufresti hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga. Þeir þurfa sérstaklega að 

sækja um greiðslufrestinn en atvinnumissir getur valdið fjárhagsvanda og 

uppfylla þeir þar af leiðandi skilyrðin fyrir greiðslufrest samkvæmt lögum 

um Innheimtustofnun sveitarfélaga (nr. 54/1971).  Innheimtustofnun 

sveitarfélaga hefur rétt á að ganga í atvinnuleysisbæturnar ef einstaklingur 

er í skuld hjá þeim, þeir gera það ekki hjá einstaklingum sem hafa samið um 

greiðslufrest (Lög um atvinnuleysistryggingar nr.54/2006). 

Þjónustumiðstaðstöðvar og Félagsþjónustan 

Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar og Félagsþjónustur um land allt 

sinna fjölbreyttum hlutverkefnum, ekkert eitt þeirra snýr beint að 

meðlagsmálum en þó veita félagráðgjafar hjá þessum stofnunum bæði 

greiðendum og þiggjendum upplýsingar um sín réttindi. Þau úrræði sem 

félagsþjónustan býður upp á sem snýr meðal annars að meðlagsgreið-

endum er fjárhagsaðstoð. Að auki er það hlutverk félagsþjónustu að veita 

stuðning og aðstoð sem nýtist meðlagsgreiðendum meðal annars við að 

gera samninga við Innheimtustofnun Sveitarfélaga og veita þeim 
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upplýsingar um hvert skuldarar geta snúið sér í sínum málum (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr 40/1991).  

Fjárhagsaðstoð er hugsuð sem fjárhagslegt neyðarúrræði til skamms 

tíma. Hún er ætluð þeim sem hafa ekki rétt til annarra bóta t.d. 

atvinnuleysisbóta, örorkubóta og sjúkradagpeninga. Einnig er hún veitt 

þeim sem hafa klárað rétt sinn til atvinnuleysisbóta en hann er í þrjú ár (Lög 

um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006; Reglur um fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg, 2006).  

Þeir einstaklingar sem þiggja fjárhagsaðstoð og eru að borga meðlag 

geta fengið sérstakar aukagreiðslur sem nema upphæð meðlagsins, athuga 

þarf þó að þetta kann að vera misjafnt milli sveitarfélaga. Þetta á þó aðeins 

við einstaklinga sem hafa staðið í skilum á meðlaginu seinustu þrjá mánuði 

áður en þeir þiggja fjárhagsaðstoðina. Þeir sem ekki hafa staðið í skilum á 

meðlaginu fram að fjárhagsaðstoðinni fá ekki aukagreiðsluna, en þeir eiga 

þó rétt á áðurnefndum greiðslufresti hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga. 

Það er ekki hlutverk sveitarfélaganna að greiða upp skuldina sem þeir hafa 

komið sér í áður en þeir fara á fjárhagsaðstoðina (Reglur um fjárhagsaðstoð 

á vegum Fjallabyggðar; Reglur um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ; 

Reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg; Reglur Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar um fjárhagsaðstoð;). 

Vegna þess að fjárhagsaðstoðin fer í gegnum félagsþjónustuna eða 

þjónustumiðstöðvarnar veita þær ákveðið aðhald og stuðning frá 

starfsmönnum til notenda. Þar sem þeim eru veittar upplýsingar um 

möguleika sína þegar þeir fara aftur út á vinnumarkaðinn. Einnig fá þeir 

upplýsingar varðandi úrræði Innheimtustofnunar sveitarfélaga og aðstoð 

við að sækja um þau úrræði ef þess þarf, en þetta eru allt leiðir til að bæta 

lífskjör einstaklingsins (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Nýlega birti Hagstofa Íslands (2009) tölulegar upplýsingar um 

notendur fjárhagsaðstoðarinnar, þar kom fram að tæplega 40% af þeim 
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einstaklingum sem þiggja fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustunni eru 

einstæðir barnlausir karlmenn. Næsti hópur á eftir eru einstæðar mæður 

eða 32%. Ekki er til flokkur í þessu kerfi yfir karlmenn sem eiga börn sem 

eru með lögheimili annarsstaðar og flokkast þeir því sem einstæðir 

barnlausir karlmenn. 

Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna 

Ráðgjafarstofan er ráðgjafarfyrirtæki sem byrjað sem tilraunaverkefni árið 

1996 á vegum félagsmálaráðuneytisins. Þeirra hlutverk er að veita ókeypis 

fjármálaráðgjöf til þeirra sem eru í miklum greiðsluerfiðleikum. 

Ráðgjafarstofa er í dag samstarfsverkefni ýmissa stofnanna, samtaka, banka 

og lífeyrissjóða. Tilgangur Ráðgjafarstofu er að veita notendum sínum 

heildarsýn yfir fjármálastöðuna sína og kynna þeim fyrir úrræðum sem 

þeim bjóðast, þetta telst sem óformlegt úrræði fyrir meðlagsgreiðendur 

(Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, 2009). 

Ráðgjafarstofan flokkar umsóknir sínar eftir ástæðu vanskila, í 6,3% 

tilvika voru einstaklingar komnir til þeirra vegna þess að þeir skulduðu 

meðlag. Hins vegar kom fram í viðtali mínu við starfsmann hjá 

Ráðgjafarstofu að vanskil á meðlagsgreiðslum fylgdu oft öðrum 

greiðsluerfiðleikum (Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, munnleg 

heimild, 2. nóvember 2009; Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, 2009). 

Stórt hlutfall þeirra sem sóttu ráðgjöf hjá Ráðgjafarstofu árið 2008 

skráðu ástæðu vanskilanna vera vankunnátta í fjármálum, skilnaður, 

minnkaðar tekjur, atvinnuleysi eða veikindi. Þetta er svipað áðurnefndar 

ástæður fjárhagsvanda. Flestir sem sóttust eftir ráðgjöf hjá Ráðgjafar-

stofunni árið 2008 voru einstæðar mæður, en þær voru 30% notenda, næst 

á eftir þeim voru hjón eða sambúðarfólk en þau voru 27% notenda. Þriðji 

stærsti hópurinn voru einstæðir karlmenn en þeir voru 15% allra notenda 

(Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, 2009).   
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3. Rannsókn 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðina sem notuð var til að framkvæma 

eigindlega viðtalsrannsókn á fimm starfsmönnum stofnanna sem tengjast 

meðlagsgreiðendum. Kaflanum er skipt upp í rannsóknaraðferð, 

gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu og að lokum þátttakendur. Kafli um 

niðurstöður fylgir í kjölfarið. 

  Rannsóknin er eigindleg ogbyggir á viðtölum við starfsmenn 

opinberra stofnanna sem veita meðlagsgreiðendum eitthvert af áðurnefnd-

um úrræðum. Úrræðin sem þau veita geta verið formleg eða óformleg.  

Rannsóknarspuringin er: Hverjar eru ástæður aðgerðarleysis hjá 

einstaklingum sem skulda meðlag.  

Rannsóknin var undirbúin með því að skoða aðra rannsókn á öðru 

meðlagskerfi og skoðaðir áhrif skulda á einstaklinga, skoða úrræðin í boði.  

Rannsóknin er unnin með kerfiskenninguna í huga.  

Framkvæmd 

Í rannsókninni var ákveðið að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir til að nálgast upplýsingarnar um efnið. Að mati rannsak-

anda hentaði best að nota opin viðtöl frekar en aðrar aðferðir rannsókna til 

að skoða efni sem lítið hefur verið skoðað. Þar af leiðandi var ekki grunnur 

fyrir því að styðjast beint við fyrri rannsóknir og gera úr því megindlega 

rannsókn. Kosturinn við eigindlegar rannsóknir er sá að í þeim er notuð 

aðleiðsla. Sem þýðir að rannsóknin leiðir að rannsóknarspurningunni. Í 

megindlegum aðferðum er það öfugt, en þá er byrjað á því að ákveða 

rannsóknarspurningu og er rannsóknin unnin út frá henni. Annar kostur  við 

viðtalsrannsóknir er að þær veita mikið af upplýsingum um efni sem lítið 

hefur verið skoðað. Þriðjið kosturinn og jafnframt eitt af markmiðum 

eigindlegra rannsókna er að skapa þekkingu, það fellur vel að efni 

rannsóknarinnar. Til samanburðar þá er helsta markmið megindlegra að 
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sanna kenningar eða þekkingu sem nú þegar hefur verið sköpuð (Esteberg, 

2002; Silverman, 2005).  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvers vegna 

meðlagsgreiðendur sem eru í skuld nýta sér úrræðin sem eru í boði svona 

seint. Það er miðað við áðurnefndar upplýsingar um tæplega fjórðung 

meðlagsgreiðenda sem eru með samning við Innheimtustofnun sveitar-

félaga og að þeir einstaklingar eru að meðaltali með rúmar 2,1 milljónir í 

skuld á mann. Velti rannsakandi því fyrir sér hvers vegna þeir brugðust 

svona seint við. Rannsakanda skoðaði efnið út frá rannsókn á öðru 

meðlagskerfi, sérstaklega út frá hvernig starfsmenn opinberra stofnanna  

meta þekkingu meðlagsgreiðenda á úrræðum í boði og hversu góð þekking 

þeirra á meðlagskerfinu er og úrræðunum. Einnig er leitast eftir að skoða 

hvort að ástæður og áhrif skulda á meðlagsgreiðendur sé sú sama og kemur 

fram í grein Poduska (1989). Að lokum er skoðað viðhorf opinberu 

starfsmannanna til Innheimtustofnunar sveitarfélaga og meðlagsgreiðenda. 

Vonast er eftir að þetta gefi góða heildarsýn á ástæður aðgerðarleysis hjá 

meðlagsgreiðendum.  

Gagnasöfnun 

Tekin voru fimm opin viðtöl á tímabilinu september til nóvember 2009. 

Hluti viðtalanna var tekinn samhliða námskeiðinu Inngangur að 

eigindlegum rannsóknaraðferðum haustönn 2009 og voru viðtölin á bilinu 

20 til 45 mínútur. Þau  fóru öll fram á skrifstofum starfsmanna stofnananna 

sem rætt var við. Fyrir viðtölin var gerður viðtalsvísir til að styðjast við, að 

öðru leiti var viðtalið opið. Ekki var þörf á sérstöku leyfi persónuverndar 

fyrir verkefninu, en það var upphaflega kannað. Það reyndist nokkuð 

auðvelt að fá viðmælendur fyrir viðtölin en þeir voru valdir út frá 

starfsvettvangi og meðmælum annarra. Öllum viðmælendum var tilkynnt 

að fyllsta trúnaði yrði gætt. Mikilvægt var að samræma nafnleynd hjá öllum 

þrátt fyrir að einn viðmælandi hafi ekki óskað sérstaklega eftir nafnleynd. 
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Ekki er heldur vísað nákvæmlega til stafsheitis viðmælendanna heldur 

aðeins starfsstaðar.  

Skráning og úrvinnsla 

Viðtölin voru öll tekin upp á stafrænt upptökutæki, sem auðveldaði afritun. 

Þau voru afrituð orð fyrir orð í tölvu með aðstoð forritsins Express Scribe. 

Rannsakandi skráði hjá sér samhliða afrituninni athugasemdir, en það var 

gert til að auðvelda úrvinnslu gagnanna. Fyrir og eftir viðtölin voru skráðar 

niður vettvangsnótur ásamt stuttri lýsingu á viðmælanda hvers viðtals og 

öllu því sem fyrir augu bar innan viðtalsrýmisins. Þegar afritun var lokið 

hafði rannsakandi tæplega 200 blaðsíður af gögnum til að greina. Ákveðið 

var að greina göngin með kóðun, eftir að hafa lesið ítrekað yfir gögnin fann 

rannsakandi þrjú sameiginleg þemu.  

Nauðsynlegt er að það komi fram að þegar rætt er um meðlags-

greiðendur í niðurstöðunum er aðeins átt við meðlagsgreiðendur sem 

viðmælendur hafa aðstoðað með einum eða öðrum hætti, nema annað sé 

tekið fram. Ekki er hægt að alhæfa úrvinnsluna á alla meðlagsgreiðendur, 

enda er tilgangurinn að skapa þekkingu en ekki að sanna kenningu.   

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir starfsmenn opinberra 

stofnanna og einn sjálfstætt starfandi aðili. Þeir hafa allir unnið á einn eða 

annan hátt með meðlagsgreiðendum. Engin krafa var gerð til þátttakendana 

um aldur, kyn eða menntun aðeins óskað eftir að þeir hefðu reynslu af því að 

vinna með meðlagsgreiðendum á því sviði sem þau tilheyrðu. Ákveðið var í 

samvinnu við leiðbeinenda að taka frekar viðtöl við starfsmenn stofnananna 

en einstaklinga sem eru í skuld vegna meðlags meðal annars vegna 

viðkvæmni málsins. Einnig var hugmyndin sú að starfsmennirnir gætu veitt 

upplýsingar um  upplifun sína á mörgum einstaklingum sem hentaði vel 

vegna smæðar verkefnisins.  
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Stofnanirnar voru  sérstaklega valdar vegna tengingar við 

meðlagsmál. Það voru Innheimtustofnun sveitarfélaga, Sýslumanns-

embættið, Þjónustumiðstöð hjá Reykjavíkurborg, Ráðgjafarstofa um fjármál 

heimilanna og Fjármálaþjónustan ehf. Viðmælandinn úr þeirri síðastnefndu 

er eini sjálfstætt starfandi viðmælandinn. Tveir af öðrum viðmælendunum 

mældu með að ræða við hann og var það því gert. Eins og áður kom fram 

hefur nöfnum viðmælenda verið breytt og engin starfsheiti nefnd til að gæta 

trúnaðar við viðmælendur. 

Stutt umsögn um viðmælendur 

- Lárus Sigurðsson er starfsmaður hjá Innheimtustofnun 

sveitarfélaga. Hans hlutverk er gera samninga við meðlagsgreið-

endur sem óska eftir að nýta sér úrræði Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga. Þeir einstaklingar sem leita til Lárusar eru allir 

meðlagsgreiðendur.  

 

- Þórunn Jónasdóttir er starfsmaður hjá Þjónustumiðstöð, hún hefur 

starfað þar í rúm 10 ár. Einstaklinga sem skulda meðlag eru alltaf 

ákveðinn hluti af þeim hóp sem kemur inn til hennar. Hún veitir 

þeim ýmsa ráðgjöf og kynnir fyrir þeim þau úrræði sem eru í boði 

fyrir þá. Í sumum tilfellum aðstoðar hún við samningagerð við 

Innheimtustofnun sveitarfélaga. 

 

- Guðrún Pálsdóttir er starfsmaður hjá Ráðgjafarstofu um fjármál 

heimilanna. Notendur Ráðgjafarstofu byrja á því að fylla út umsókn, 

þegar þau mæta síðan og hitta ráðgjafa nokkrum vikum síðar, þá 

gætu þau hitt á Guðrúnu. Hennar hlutverk er ráðgjöf. Það er alltaf 

ákveðinn hópur af notendum Ráðgjafarstofu sem  skuldar meðlag. 

 

- Sigrún Sigurðardóttir er starfsmaður hjá sýslumanni. Eins og áður 

kom fram ber foreldrum að ákvarða um meðlagsgreiðslur, 
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lögheimili og forsjá við skilnað eða sambúðarslit. Það er hlutverk 

Sigrúnar að hitta foreldrana, gera samningana og leiðbeina þeim í 

gegnum ferlið. Þetta á einnig við um mál þegar barn fæðist utan 

hjónabands eða sambúðar. 

 

- Guðmundur Jónsson starfsmaður Fjármálaþjónustunnar ehf. er eins 

og fram hefur komið, eini óopinberi starfsmaðurinn í verkefninu. 

Fjármálaþjónustan ehf. veitir fjármálaráðgjöf og hefur meðal 

annars verið í samstarfi við þjónustumiðstöðvar. Guðmundur er 

með námskeið og á hverju námskeiði eru að hans sögn alltaf 

einhverjir sem skulda meðlag. Vinna hans með einstaklinga sem 

skulda meðlag felst meðal annars í því að aðstoða og undirbúa 

notendur sína fyrir samningagerð hjá Innheimtustofnun 

sveitarfélaga.  

 

Gerð var tilraun til að taka viðtal við ráðgjafa hjá ráðgjafardeild 

Vinnumiðlunar Höfuðborgarsvæðisins. Þar voru svörin þau að þeir sinntu 

meðlagsgreiðendum ekki. Þar væri aðeins starfrækt náms og starfsráðgjöf. 

Þar af leiðandi er ekki viðtal við þau. 

4. Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna mátti sjá sameiginlega þætti í viðtölunum. Þessi 

þættir voru sameinaðir í þrjú þemu sem leiddu rannsakanda að 

rannsóknarspurningunni, hverjar eru ástæður aðgerðarleysis hjá 

einstaklingum sem skulda meðlag. Fyrsta þemað er þekking annars vegar 

mat viðmælendanna á þekkingu meðlagsgreiðenda á úrræðum í boði og 

hins vegar þekking viðmælenda á úrræðunum. Annað þemað er áhrif 

fjárhagsvandans á einstaklinga sem skulda meðlag að mati viðmælenda. 

Þriðja sameiginlega þemað er viðhorf starfsmannanna, annars vegar til 

meðlagsgreiðenda og hins vegar til Innheimtustofnunar sveitarfélaga.  
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Þekking  

Ástæða þess að þekking er mikilvæg þegar skoðaðar eru hverjar ástæður 

aðgerðarleysis hjá einstaklingum sem skulda meðlag er að aðgerðarleysi 

getur stafað af þekkingarleysi. Öll úrræði sem eru í boði eru þannig að 

einstaklingurinn sem skuldar meðlagið þarf meðvitað að leita þau uppi. Ef 

þekking er lítil má velta fyrir sér hvort að það hafi áhrif á notkun 

meðlagsgreiðenda á úrræðum. Þetta er skoðað með rannsókn Meyer, 

Cancian og Nam (2007) á meðlagskerfinu í Wisconsin í huga, en þar var 

niðurstaðan sú að þekkingarleysi olli lélegri notkun á kerfinu. Ef 

viðmælendur þekkja úrræðin mjög vel en nýta sér þau jafnframt ekki er 

líklegt að aðrar skýringar gætu verið á aðgerðarleysinu. 

„[...] af því að það heldur að það eigi ekki... að það séu 

enginn úrræði. Það veit ekki að það er hægt að semja um 

þetta og hérna... og ehh þannig að þetta fólk er sko oft utan 

kerfis [...]“       Guðmundur Jónsson 

„nei ekki alltaf. Mér finnst það hafa aukist núna. Við erum 

minna í dag að leiðbeina með þetta, finnst mér. Það er bara 

svona einhver tilfinning. En jú það... þeir vita það ekki alltaf 

og sjá þetta stundum sem hindrun.“     

            Þórunn Jónasdóttir 

Samkvæmt viðmælendunum Guðrúnu frá Ráðgjafarþjónustu um 

fjármál heimilanna og Guðmundi frá Fjármálaþjónustunni ehf. þekktu þeir 

einstaklingar sem skulda meðlag, sem þau hefðu aðstoðað, úrræði 

Innheimtustofnunar lítið eða ekkert. Algengara var að þeir þekktu þau ekki. 

Þórunni frá þjónustumiðstöð fannst þekking þeirra einstaklinga sem hún 

hafði hitt hafa aukist en þó vissu ekki allir af úrræðunum. Hins vegar voru 

viðmælendurnir sammála um að með góðum leiðbeiningum klára sig flestir 

sem þau hafa hitt í gegnum samningsferlið hjá Innheimtustofnun 

sveitarfélaga. Leiðbeiningarnar hafa þeir fengið hjá þessum 
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starfsmönnunum. Þeir sem ekki geta leyst úr sínum málum sjálfir hefur 

boðist aukin aðstoð frá starfsmönnunum. Þeir veita þeim leiðbeiningarnar 

og aðstoða þá við að sýna fram á fjárhagsvandann eða félagslegu 

erfiðleikana sem er skilyrði Innheimtustofnunar sveitarfélaga til að fá 

samning. 

„sko flestir vita að þeir geta samið við okkur sko. Sérstaklega 

þeir sem eru búnir að vera í mörg ár að.. að.. skulda okkur í 

mörg ár því að við erum margbúin að margsinnis búnir að 

fara af stað með allskonar aðgerðir og jafnvel fara heim til 

viðkomandi  og... til þess að ljúka fjárnámi. Þar er fólk 

upplýst um þetta allt saman og en .. náttúrlega þeir sem eru 

hafa verið að standa í skilum og eru að lenda í vanskilum í 

fyrsta skipti þeir ... kannski þekkja ekki nægilega vel úrræðin 

sko. Og það er bara fínt að upplýsingarnar séu sem bestar 

sko.  Það er nottla bara jákvætt og við reynum að veita þær 

sem best og aðrar stofnanir ef þær eru... gera það líka þá er 

það náttúrlega bara jákvætt sko. “                  Lárus  Sigurðsson 

Lárus hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga er, eins og sést hér að ofan, 

ósammála að einhverju leiti. Hann upphaflega nefnir að flestir þekki 

úrræðin en dregur það þó til baka í lokinn. Hans skoðun er að þeir 

einstaklingar sem hafa verið lengi með málin sín hjá Innheimtustofnun 

þekki úrræðin vel. Það gildir hins vegar ekki það sama um einstaklinga sem 

hafa ekki þessa löng reynslu. Hafa þarf í huga að Lárus starfar með 

einstaklingum sem eru búnir að fá upplýsingarnar enda eru þeir búnir að 

leita til hans hjá Innheimtustofnun.  

 Flestir viðmælendur voru þó á þessi skoðun að þekkingarskortur 

væri ekki eina ástæða þess að notendur þeirra hefðu ekki nýtt sér úrræðin 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga.  
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Ef aftur á móti er skoðuð þekking starfsmananna á úrræðum í boði þá 

var hún almennt til staðar varðandi úrræði Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga. Þau þekktu í grófum dráttum hvað var í boðið hjá þeim og 

veittu þeim ráðgjöf og leiðbeiningar. Hins vegar kom í ljós að ekki er alltaf 

hluti af ferlinu að spyrja hvort að einstaklingar skuldi meðlag, en það var 

einmitt málið hjá þjónustumiðstöðinni.  

„nei það er ekki verið að spyrja út í hvort að fólk er að borga 

bara hvort það fái meðlög. Þetta er blaðið sem þeir fylla út. 

það er bara verið að spyrja um hvort að ...  en þetta er svo 

sem ekkert.. já. En ég hugsa að flestir séu nú samt vakandi 

fyrir þessu en eins og ég segi það er ekkert inn í kerfinu sem 

að fær okkur til þess að spyrja að þessu þegar þeir eru að 

koma inn.”                                                         Þórunn Jónasdóttir 

 Þekking starfsmannanna á öðrum úrræðum en þeim sem  Innheimtu-

stofnun sveitarfélaga býður upp á var hins vegar takmörkuð. Þegar þau 

voru spurð hvaða önnur úrræði þau þekktu voru svörin annað hvort engin 

eða að það væri ekki þörf á öðru úrræði en úrræði Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga. 

„Þetta er alveg frábært úrræði eins og það er, það er ekki 

hægt að gera það betur.”                        Guðmundur Jónsson 

 

Áhrif og ástæður fjárhagsvanda  

Eins og fram kemur í kaflanum um fjárhagsvanda þá getur hann  og ástæður 

hans haft mikil áhrif á einstakling sem stendur frammi fyrir honum. Þessir 

áðurnefndu þættir gætu haft áhrif á það hvort og hvernig einstaklingur sem 

skuldar meðlag bregðist við vandanum. Þar af leiðandi var áhugavert að 

skoða þá þætti sem voru sameiginlegir hjá viðmælendum.  
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Ástæður fjárhagsvandans 

Viðmælendur voru nokkuð sammála um helstu ástæður þess að 

einstaklingar skulda meðlag. Þær ástæður sem þau nefndu voru 

atvinnuleysi, skilnaður, óregla, örorka og skattaskuldir. Einnig töluðu tveir 

viðmælendur, þau Guðmundur og Þórunn, sérstaklega um einstaklinga sem 

vinna sem verktakar. Ef einstaklingur er í verktakavinnu er ekki tekið beint 

af laununum hans fyrir meðlagsgreiðslum og ber hann því sjálfur ábyrgð á 

því. Sem og öðrum greiðslum eins og skattinum. Þessir einstaklingar er stór 

hópur þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð hjá þjónustumiðstöðinni, enda 

ásamt því að hafa ekki staðið í skilum á meðlagsgreiðslum og skattinum 

hafa allar aðrar greiðslur sem veita þeim ýmis réttindi setið á hakanum.  

Upphæð meðlagsins getur, samkvæmt viðmælendunum Guðrúnu frá 

Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna og Sigrúnu frá sýslumanns-

embættinu, haft áhrif á greiðslugetu meðlagsgreiðenda. Þær voru þó með 

sitthvora sýnina á það, Guðrúnu þóttu meðlagsgreiðslurnar oft vera mjög 

stór hluti af útgjöldum einstaklingsins og hafa þeir þá lítið eftir á milli 

handanna eftir þær greiðslur. Sigrún nefndi að henni þætti 

viðmiðunartaflan fyrir aukið meðlag vera alltof lág. 

„en máið er náttúrlega að þessi tafla er náttúrlega 

ofboðslega lág og kannski gerir fólki svolítið erfitt fyrir, 

meðlagsgreiðendum [...] þú sér það ef þú ert með 

fimmhundruð[þúsund] og.. þú ert að greiða tvöfalt meðlag 

með tveimur börnum.. ok 551 þúsund.. kannski með 330 út 

og borgar 80 þúsund í meðlag. Þá er ekki mikið eftir sko.“ 

 Sigrún Sigurðardóttir 
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Áhrif fjárhagsvandans 

Margir viðmælendur töluðu um tilfinningaleg viðbrögð einstaklinga 

sem skulda meðlag. Það sem einkenndi flest svörin var kvíði og 

einhverskonar frestun. Meðlagsgreiðendurnir bregðast ekki við og setja 

skuldina vegna meðlagsins á frest. Ætla að gera þetta bara seinna.  

„Svo er þetta líka þessi kvíði og hérna og svona svolítil 

frestun. Þegar maður... er í erfiðari aðstöðu þá... á erfitt með 

að sjá fram úr hlutunum. Þá kemur þessi tilhneiging út af 

kvíðanum að fresta hlutunum, af því að það er svolítið erfitt 

að takast á við það. Þetta er kannski eitt af því að þó að þeir 

þekki ferlið þá að koma sé af stað [...].“         

 Þórunn Jónasdóttir 

Aðrir þættir sem einkenna þá einstaklinga sem skulda meðlag er kvíði, 

hræðsla, tilfinningalegur doði og erfiðleikar með samskipti. Þeim virðist 

vanta hvatningu, en virðast með hvatningu og leiðbeiningum geta klárað sig 

sjálfir í gegnum samningaferlið hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga.  

Viðhorf 

Helsta ástæða þess að skoða viðhorf starfsmannanna til Innheimtu-

stofnunar sveitarfélaga er til þess að sjá hvort að viðhorf þeirra gætu haft 

áhrif á þá þjónustu sem þau veita notendum sínum. Einnig er skoðað 

viðhorf starfsmannanna til einstaklinga sem skulda meðlag. Neikvæð 

viðhorf til þeirra gæti endurspeglað aðstoðina sem þeir fengju.  Jákvæð 

viðhorf gætu hins vegar skilað sér vel til þeirra, þar sem þeir mæta skilningi 

og fá aðstoð við að nýta sér úrræðin. 
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Viðhorf starfsmanna til Innheimtustofnunar 

Almennt voru allir viðmælendur mjög jákvæðir gangvart Innheimtustofnun 

sveitarfélaga. Þau ræddu um að þetta væri gott ferli með góðum reglum og 

föstum ramma. Það kom fram að það væri gott að það væri allavega úrræði 

í boði, annað en með skattaskuldir. Einnig voru viðmælendur sammála um 

að það væri hægt að gera ágætis samninga við þá og að starfsmenn 

Innheimtustofnun sveitarfélaga væru mjög liðlegir í samskiptum og tæku 

vel á móti öllum tillögum sem bærust.  

Einn viðmælandinn, Þórunn frá Þjónustumiðstöðinni, var ánægð með 

úrræðið en hún gagnrýndi engu að síður innheimtuaðferðir Innheimtu-

stofnunar sveitarfélaga. Hún nefndi dæmi um einstaklinga sem hefðu verið 

á fjárhagsaðstoð en hefðu ekki fylgt leiðbeiningum um að semja aftur eftir 

að þeir fengu vinnu. Þá á hún sérstaklega við einstaklinga sem eru með 

samning í gangi en láta ekki vita af breyttum aðstæðum, svo sem launaðri 

vinnu. Þegar Innheimtustofnun finnur þá, talar hún um að það þýði strax 

samningsbrot og þeir taki stóran hluta af launum einstaklingsins. Þessir 

aðilar koma þá aftur inn til að fá fjárhagsaðstoð eða fara í svarta vinnu eða 

verktaka vinnu og geti að þeirra mati ekki verið almennir launþegar.   

„já ekki, kannski ekki endilega í þessum, já kannski á mildari 

nótum fyrst. Heldur en að vera að ganga í launin 50% það er 

náttúrlega mjög áhrifaríkt að gera, einföld og hérna ýtir 

flestum af stað að gera eitthvað. En það er .. ég er að hugsa 

um þessa sem gera það ekki, þetta fær, þetta hefur þveröfug 

áhrif. Í staðin fyrir að hringja „heyrðu þú varst með samning, 

ég sé að nú er ... eitthvað er búið að breytast“ að það sé 

einhver sem að, en það náttúrlega myndi kosta fullt af vinnu 

og örugglega fullt af starfsfólki.“        Þórunn Jónasdóttir 
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Að undanskildu þessu tilviki má segja að starfsmenn séu ánægðir með 

störf Innheimtustofnunar sveitarfélaga, en það má þó hafa orð Þórunnar í 

huga varðandi innheimtuaferðirnar. 

Viðhorf til einstaklinga sem skulda meðlag 

Viðhorf starfsmannanna komu skemmtilega á óvart. Guðrún, Þórunn, Lárus 

og Guðmundur töluðu öllum að þau töldu meðlagsgreiðendur almennt hafa 

greiðsluvilja. Það væru bara aðrir þættir sem spiluðu inn í hjá þeim eða eins 

og Guðrún orðaði það  

„þeir vilja leggja dáldið mikið á sig [til] að borga með 

börnunum sínum“.     Guðrún Pálsdóttir 

Aðra sögu var þó að segja af Sigrúnu en aðspurð um hvort að 

meðlagsgreiðendum myndi frekar henta að hafa meðlagsgreiðslurnar utan 

meðlagskerfisins var hennar sýn að einstaklingar sem greiða ekki meðlagið í 

gegnum Innheimtustofnun sveitarfélaga myndu ekkert frekar gera það ef 

það væri beint á milli foreldranna.  

„[...] en þessir aðilar þeir ætla sér ekkert að greiða meðlag, 

þannig að ég hugsa  að þeir myndu ekkert greiða frekar með 

því að leggja inn á viðkomandi“            Sigrún Sigurðardóttir 

Munurinn á starfsfólkinu skín allra mest í gegn í þessum svörum, 

Sigrún starfar ekki með einstaklingum sem skulda meðlag eins og hinir. 

Heldur er hennar starf fyrr í ferlinu við að búa til samninga milli foreldra 

um meðlagsgreiðslur. Það er greinilegt að þeir starfsmenn sem rætt var við 

sem starfa beint með einstaklingum sem skulda meðlag hafa trú á að þeir 

vilji greiða meðlagið með barni eða börnum sínum.  
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5. Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvaða ástæður gætu legið 

bakvið aðgerðarleysi einstaklinga sem skulda meðlag, séð frá 

starfsmönnum opinberra stofnanna. Tekin voru fimm eigindleg viðtöl sem 

voru í kjölfarið afrituð orð fyrir orð og greind með áðurnefndum hætti. 

Niðurstaðan var sú að margir þættir hafa áhrif á aðgerðarleysi þeirra 

einstaklinga sem viðmælendur hafa mætt. Niðurstöðurnar eru greindar 

eftir þemunum.   

Fyrsta þemað var þekking meðlagsgreiðenda á úrræðum 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Það sem einkenndi það þema var annars 

vegar þekkingarleysi meðlagsgreiðendanna. Þrátt fyrir að Innheimtustofnun 

tilkynni um úrræðin á þriggja mánaða fresti í bréfi til þeirra sem komnir eru 

í skuld þá virðist það ekki ná til  einstaklinganna. Það má líka velta fyrir sér 

hvernig þeir sem eru ekki komnir í skuld við Innheimtustofnun en þyrftu 

engu að síður að nota sér úrræði tímabundið eins og greiðslufrestinn fái 

upplýsingarnar. Sem dæmi námsmenn eða þeir sem eru nýlega búnir að 

missa vinnuna. Þeir fá ekki upplýsingarnar í gegnum innheimtubréfin. Hins 

vegar eru upplýsingarnar aðgengilegar. Það vantar bara hvatningu til að 

leita eftir þeim. Hins vegar ef þetta er skoðað í samhengi við rannsókn 

Wisconsin rannsóknina (Meyer, Cancian og Nam, 2007) má velta fyrir sér 

hvort að þekkingarleysið hafi sömu áhrif á meðlagskerfið á Íslandi og það 

gerir þar. Það er viss munur að þekking starfsmannanna á úrræðum 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga var almennt góð. Reyndar nefndu 

starfsmennirnir ekki önnur úrræði þegar leitað var eftir því. Það er kann að 

vera galli, enda eru margar stofnanir að sinna mismunandi þjónustu sem 

nýtist þessum aðilum og því mikilvægt að vita af hvor öðrum til þess að 

einstaklingurinn fái nákvæmar upplýsingar um þau úrræði sem í boði eru. Ef 

þetta er borið saman við rannsóknina frá Wisconsin þar sem þekkingarleysi 

starfsmannanna var að flækja úrræðin enn frekar fyrir einstaklingunum þá 

myndi íslenska kerfið standa betur. Enda er þekking starfsmannanna á 
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stærsta úrræði þessa hóps til staðar. Það má þó velta fyrir sér hvaða áhrif 

það hefur að starfsmennirnir þekki ekki öll úrræðin. Það gæti þýtt að 

einstaklingarnir séu ekki að fá allar þær upplýsingar sem þeir þurfa.  

Annað þemað snýst um áhrif og ástæður fjárhagsvandans og  

einstaklinga sem skulda meðlag. Þeim var skipt upp í tvo þætti annars vegar 

ástæður og áhrif. Helstu ástæður þess að einstaklingar skulda meðlag 

samkvæmt viðmælendunum samsvarar upptalningu Drentea, Poduska, 

Mirwoski og Ross þrátt fyrir að allir þættir eigi ekki við, þeir tala ekki um 

óreglu og ekki um vertaka. Aftur á móti má reikna með að stór hópur 

meðlagsgreiðenda hafi gengið í gegnum skilnað eða sambandsslit á 

einhverjum tímapunkti sem olli því að þeir eru í stöðu meðlagsgreiðenda. 

En það eitt og sér taldi Poduska stóra ástæðu fyrir fjárhagsvanda einstak-

linga. Einnig var samræmi milli áhrifa fjárhagsvanda á einstaklinginn sem 

skuldar meðlag og hjá þeim sem Poduska skrifar um að enginn upplifi 

fjárhagsvanda án þess að finna fyrir streitu. Hins vegar nefndi enginn 

viðmælandi streitu sem slíka en allir töluðu um kvíða og frestun. Einnig 

voru nefndar aðrar tilfinningar en aðallega það að þeim skortir hvatninguna 

rennir stoðum undir skrif Poduska. Það að þeir þurfi hvatningu til að geta 

gert hlutina, gefur að mati rannsakanda tilkynna að þeir gætu verið með 

lélega sjálfsmynd, sem er einnig algeng áhrif fjárhagsvanda. 

Þriðja þemað var viðhorf starfsmannanna, annars vegar viðhorf til 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga og hins vegar viðhorf til einstaklinga sem 

skulda meðlag. Almennt séð var viðhorfið þeirra til meðlagsgreiðenda og 

Innheimtustofnunar mjög jákvætt. Samhljómur viðmælenda um greiðslu-

vilja meðlagsgreiðenda er áhugaverður. Sérstaklega í ljósi þess hversu 

margir eru að vandræðast með þessar greiðslur. Það er virkilega jákvætt að 

þeim sé mætt með jákvæðu viðhorfi enda getur það skilað sér til þeirra sem 

hvatning. En maður  veltir líka fyrir sér í anda kerfiskenningarinnar hvort að 

það sé þá eitthvað að meðlagskerfinu sjálfu sem veldur því að svona margir 

einstaklingar séu í skuld.  Varðandi viðhorf til Innheimtustofnunar stendur 
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sérstaklega upp úr er viðhorf Þórunnar frá þjónustumiðstöðinni til 

innheimtuaðferða Innheimtustofnunar sveitarfélaga, en henni þóttu 

innheimtuaðgerðir þeirra vera of harkalegar til að byrja með og að það 

mætti fara vægar að mönnum sem hefðu fram að fyrsta samningbroti 

staðið sig vel. Það að fella samningana úr gildi við minnsta brot getur 

minnkað trú  einstaklinganna um að þeir geti í raun unnið sig útúr 

aðstæðunum. Þar sem léleg sjálfsmynd er ein af afleiðingum fjárhagsvanda 

veltir maður fyrir sér hvort að vægari aðgerðir myndu virka hvetjandi og 

valdeflandi á einstaklinga sem skulda meðlag andstætt núverandi 

aðferðum. Það er þó jákvætt að viðhorf starfsmannanna var almennt gott 

gagnvart Innheimtustofnun enda getur það spilað stóran þátt í samstarfi 

þeirra við stofnunina. Því betri sem þau samskipti eru því betri stuðning fá 

einstaklingarnir frá þeim.  

Ef allir þessir þættir eru dregnir saman í samhengi við kerfiskenning-

una og rannsóknarspurninguna má segja að starfsmenn stofnanna verði að 

vera meðvitaðir um þekkingarskort meðlagsgreiðenda á úrræðum í boði. 

Einnig er æskilegt að þeir kynni sér nánar önnur úrræði sem bjóðast 

þessum hópi og það hafi í huga þætti eins og kvíða og streitu þegar þeir 

vinna með mál einstaklinga sem skulda meðlag. Einnig að vera meðvitaðir 

um að stuðningur við þá getur skilað sér í því að þeir losna úr aðgerðar-

leysinu. Þeirra hlutverk getur átt stóran þátt í framvindu mála hjá einstak-

lingnum. Gott starf styrkir starfsemi stofnunarinnar.   

Það sem kom sérstaklega á óvart í rannsókninni var jákvætt viðhorf 

starfsmannanna til einstaklinga sem skulda meðlag, það kom einnig á óvart 

hversu virkilega stór hópur þetta er sem tengist þessum málaflokki.  
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6. Lokaorð 

Aðgerðarleysi eða sein viðbrögð einstaklinga sem skulda meðlag er augljóst 

vandamál á Íslandi. Það að þeir safni háum skuldum áður en þeir grípa inn er 

staðreynd en það þýðir ekki að það sé ekki staðreynd sem megi ekki breyta. Það 

að skulda meðlag virðist vera sambærileg öðrum skuldum hvað varðar áhrif og 

ástæður. Það væri áhugavert að skoða hvort að það myndi hafa áhrif á 

einstaklinga sem skulda meðlag ef að meiri umræða um úrræðin væri uppi á 

borði og jafnvel að það væri hluti af ferlinu við ákvörðun um meðlagsgreiðslur 

að þeim yrðu kynnt úrræði Innheimtustofnunar sveitarfélaga. En kannski er það 

of mikil forræðishyggja. Það  er skoðun rannsakandans að út frá kerfis-

kenningum að þau samfélagslegu kerfi (e. societal systems) sem tengjast 

málefnum meðlagsgreiðenda verði að vera meðvituð um hversu algengt það er 

að skulda meðlag og að starfsmennirnir þekki öll úrræðin sem eru í boði. 

Það er margt sem væri áhugavert að rannsaka í framhaldinu. Það væri til 

dæmis áhugavert að ræða nánar við meðlagsgreiðendur um ástæður og áhrif 

þess að skulda meðlag á líf þeirra og í kjölfarið gera eigindlega rannsókn á 

efninu. Einnig væri áhugavert að heyra hvað þeim þætti mega betur fara í 

ferlinu.  

Hjá Dómsmálaráðuneytinu eru nefndir í gangi sem hafa meðal annar það 

markmið að endurskoða íslenska meðlagskerfið en það gæti breytt ýmsu 

varðandi þessi mál og verður fróðlegt að fylgjast með því.   
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