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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar meðal annars um vanda fólks vegna mikillar skuldsetningar 

við kaup á íbúðarhúsnæði. Auðvelt aðgengi að lánsfé fyrir allt að 100% af 

andvirði eigna hjá bönkunum og síðar íbúðarlánasjóði auðveldaði ungu fólki 

að kaupa sína fyrstu íbúð og þeim sem ákváðuð að stækka við sig. Um leið 

jókst skuldsetning heimilanna til muna.  

Við efnahagshrunið sem skall á haustið 2008 breyttust allar þessar 

aðstæður, bankarnir féllu einn af öðrum og hafði þetta gífurlegar 

afleiðingar fyrir mjög mörg heimili sem stóðu uppi með eignir sem þá voru 

skuldsettar yfir virði þeirra. Fljótlega eftir að hrunið hófu fyrirtæki að draga 

saman og segja upp fólki eða minnka starfshlutfall þegar því var komið við. 

Margir misstu atvinnu sína og enn er verið að segja upp fólki þremur árum 

eftir hrunið. Atvinnuleysi hefur áhrif á allt samfélagið og kemur hart niður á 

líkamlegri og andlegri heilsu þeirra sem fyrir því verða.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni í BA námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands haustið 

2011. Ég vil þakka dætrum mínum Eyrúnu, Berglindi og Hrönn aðstoð og þolinmæði í 

tölvumálum og vinkonum mínum Guðríði Ásgrímsdóttur og Gunnur Ingu Einarsdóttur þakka 

ég fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Ég vil jafnframt þakka leiðbeinanda mínum Halldóri 

Sigurði Guðmundssyni fyrir góðar leiðbeiningar og hvatningu. Án ykkar hefði mér ekki tekist 

að ljúka þessu verkefni.  
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um skuldir einstaklinga, ástæður mikilla skuldsetninga, aukið 

atvinnuleysi, áföll og aukna fátækt eftir efnahagshrunið haustið 2008. Gengis- og 

efnahagshrunið sem reið yfir Ísland haustið 2008 má setja í flokk með stærstu áföllum sem 

þjóðin hefur staðið frammi fyrir í langan tíma ef undanskildar eru náttúruhamfarir á við 

eldgos og jarðskjálfta. Áfallið sem hrunið orsakaði er víðtækt og snertir nær alla einstaklinga 

og heimili í landinu.  

 Mikill samdráttur hefur verið í efnahagslífinu, höfuðstóll húsnæðislána og afborganir 

hafa hækkað svo og almennt verðlag. Fjöldi fólks hefur misst vinnuna eftir gengis- og 

bankahrunið sem var haustið 2008. Það eru margir einstaklingar sem ná ekki endum saman 

og hafa þurft að leita sér aðstoðar hjá félagsþjónustu sveitarfélaga, ýmsum hjálparsamtökum 

svo sem Fjölskylduhjálp Íslands, Hjálparstarfi kirkjunnar og Mæðrastyrksnefnd. Stuðst var við 

fræðilegar heimildir sem eru fengnar bæði úr íslenskum og erlendum greinum, tímaritum, 

skýrslum, bókum og rannsóknum.  

 Fyrsti hluti ritgerðarinnar byggir á kenningum um áföll, kreppukenningum og 

samfélagslegt áfall. Eins og fram kemur í ritgerðinni varð efnahagslegt hrun á Íslandi haustið 

2008 og eiga þessar kenningar vel við þau áföll sem dundu yfir íslensk heimili. Einnig er 

fjallað um þau úrræði sem standa skuldsettum heimilum til boða. Velt er upp hvaða áhrif það 

hefur á fólk að missa húsnæði sitt, atvinnu og lenda síðan í fátæktargildru sem hefur áhrif á 

alla fjölskylduna og á allt samfélagið. Athygli vekur að deilt hefur verið um hvort þessi úrræði 

virki eins og til stóð. Fjallað er um afstæða og algilda fátækt, ásamt umfjöllun um hvaða 

orsakaþættir hafa áhrif á fátækt. Fjölgun atvinnulausra og þegar atvinnuleysi bætist ofan á 

skuldavanda einstaklinga þá eykst mjög hættan á því að fólk lendi í fátækt. Í lok kaflans er 

umfjöllun um þá einstaklinga sem standa höllum fæti í samfélaginu eftir hrunið og úrræðin 

sem í boði eru. Núna eru þrjú ár frá bankahruni og margir einstaklingar ennþá í óvissu með 

sína framtíð og eiga í auknum erfiðleikum að framfleyta sér og fjölskyldu sinni. Fram kemur 

að ungt fólk sem hefur verið að kaupa húseign í fyrsta skipti er sá hópur sem stendur hvað 

verst. Við kaup á íbúð til heimilisnota var oft sú krafa gerð af bönkunum að fólk þyrfti að fá 

ættingja eða einhvern til að ábyrgjast hluta af sínum lánum, með sjálfskuldaábyrgð eða 

lánsveði. Margir ættingjar hafa hlaupið undir bagga til að hjálpa ungu fólki að kaupa sína 
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fyrstu fasteign með þessum hætti og sitja  eftir með að lánastofnanir sem geta gengið að 

þessum veðum. Úrræði til aðstoðar skuldurum virðast ekki ná yfir slíkar aðstæður. Reyndin 

er að unga fólkið leitar greiðsluaðlögunar úrræða en það er ekki nóg, þeir sem veittu veð í 

sínu húsnæði svo sem foreldrar þurfa jafnvel að fara í greiðsluaðlögun. Margir sem veitt hafa 

lánsveð til tryggingar lánum annarra geta tekist á hendur þá ábyrgð sína og eftir atvikum 

staðið undir greiðslum ef aðalskuldari getur það ekki. Í þeim tilfellum sem ekki er 

greiðslugeta fyrir hendi getur veðveitandi leitað aðstoðar til dæmis í gegnum 

greiðsluaðlögun vegna aukinnar skuldabyrði. Þar birtast vel þau margfeldisáhrif af þeim 

úrræðum sem fólk í greiðsluerfiðleikum bjóðast og sýnir að þau ná aðeins til hluta af 

vandanum. Margir sem áður stóðu fjárhagslega nokkuð vel þurfa nú að fara í gegnum þessi 

úrræði og geta svo jafnvel endað í erfiðri stöðu vegna mikils skuldavanda. Viðurkennt er að 

fjárhagserfiðleikar geta valdið vanda í samböndum og samkomulagi hjóna sem síðan hafi 

víðtæk áhrif á börnin og jafnvel geti sundrað fjölskyldum.  

 Þegar einstaklingar sjá fram á að skuldirnar hafi hækkað langt umfram virði eigna og 

valið stendur á milli þess að borga af stökkbreyttum lánum eða sjá sér og sínum farboða þá 

getur gjaldþrot verið eini kosturinn í vonlausri stöðu. Að skulda langt umfram eignir hefur í 

för með sér að fólk hefur ekki lengur tryggan ráðstöfunarrétt yfir framtíðartekjum sínum og 

greiðsluviljinn minnkar.  

Leitað verður svara við þeim spurningum hvaða afleiðingar mikil skuldsetning og 

aukið atvinnuleysi hefur á heimilin og hvort  sú staða auki fátækt?  
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2. Fræðileg samantekt  

Í þessum kafla er fræðileg umræða um áföll og samfélagsleg áföll, fjallað um afleiðingar 

áfalla á samfélög og einstaklinga ásamt mikilvægi þess að fagaðilar séu meðvitaðir um slíkar 

afleiðingar og áhættuhópa. 

2.1. Áfall  

Hugtakið áfall hefur verið skilgreint sem sterk streituviðbrögð í kjölfar óvæntra atburða eins 

og efnahagshruns eða náttúruhamfara. Áfall er viðbragð við atburði sem veldur fólki svo 

miklu álagi að venjuleg bjargráð duga ekki til og þá verður að leita sér aðstoðar. Óvænt 

tilviljanakennd áföll og áföll af mannavöldum eru meðal erfiðustu áfalla sem einstaklingur 

verður fyrir og ekki bregðast allir eins við atburðum. Atburðir sem geta valdið áfalli eru 

meðal annars: missir einhvers nákomins, gjaldþrot, missir á fyrri getu vegna sjúkdóms eða 

atvinnumissis. Langvinn eftirköst eru líklegri ef áfallið er af manna völdum og sitja slík áföll 

oft fast í hugum fólks svo árum skiptir. Langvinn eftirköst fara eftir alvarleika áfallsins sem 

einstaklingarnir verða fyrir (Rauði kross Íslands, 2011, Margrét Blöndal, 2007). 

Áföll geta haft verulegar afleiðingar á andlega og líkamlega heilsu einstaklinga, 

starfsgetu og lífsgæði, bæði til lengri og skemmri tíma. Einstaklingur sem upplifir áföll er 

líklegri til að greinast með ýmsar geðraskanir á borð við almenna kvíðaröskun, alvarlegt 

þunglyndi og ánetjast frekar áfengi- og vímuefnum. Þeir geta upplifað sjálfvígshugsanir og 

margir upplifa svefntruflanir. Einstaklingar sem búa við erfiða félagslega stöðu eru í 

sérstökum áhættuhópi og geta verið í sérstaklega viðkvæmri stöðu varðandi 

áfallastreituröskun í kjölfar áfalla. Áfallastreituröskun er skilgreindur sem geðrænn kvilli sem 

þróast út frá upplifun fólks á áfalli og getur slík röskun valdið mikilli og langtíma skerðingu á 

lífsgæðum (Margrét Blöndal, 2007). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 50 til 60% manna upplifi einhvers konar áfall 

einhvern tíma á lífsleiðinni (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, og Nelson, 1995). 

The center for crisis management and research and training eða Crismart (2001). 

Helsta markmiðið með Crismart er að rannsaka og skrá þekkingu á áföllum á alþjóðavísu. 

Miðla síðan þeirri þekkingu til fræðimanna og leikmanna til þess að auka hæfni að takast á 

við hin ýmsu áföll sem lönd verða fyrir. Crismart greinir áfall í þrjá meginþætti; í fyrsta lagi 
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þarf verðmætum og gildum einstaklinga að vera ógnað og gífurlegar óhjákvæmilegar 

breytingar sem mun hafa mikil áhrif á líf og jafnvel lífsgæði fólks. Í öðru lagi þarf óvissan sem 

ríkir að vera mikil, þá er það ekki skortur á upplýsingum sem skiptir höfuðmáli heldur óvissa 

um það hvað hafi átt sér stað, og einnig óvissa um hvernig leysa skuli vandann eða hverjar 

afleiðingarnar verði. Í þessari óvissu er afar auðvelt að missa sjónar á því sem er mikilvægast 

og hætta á að rangar ákvarðanir séu teknar. Í þriðja lagi þarf að ríkja sterk þörf á skjótum 

ákvörðunum þar sem tíminn er naumur sem gefst til umhugsunar. Mikilvægt er undir 

þessum kringumstæðum að bregðast hratt og örugglega við (Koraeus, 2008). 

2.2.     Kreppukenningar Cullbergs 

Þegar félagsráðgjafar hafa aðstoðað fólk til þess að vinna úr áföllum hafa þeir gjarnan unnið 

eftir kreppukenningum Cullbergs. Hann telur að um  áfallakreppur séu að ræða ef skyndilegt 

ytra álag ógnar lífi, félagslegri öryggiskennd eða grundvallarþörfum einstaklinga. Einnig telur 

hann að áfallakreppa eigi sér stað þegar öll fyrri reynsla einstaklinga og viðbrögð gera þeim 

ómögulegt að skilja aðstæður sínar. Cullberg skiptir kreppum í fjögur stig; fyrsta stigið er 

loststig sem getur varað í mjög stuttan tíma og allt upp í nokkra daga. Einstaklingurinn vill þá 

ekki horfast í augu við raunveruleikann og notar alla krafta sína til þess en á síðan oft erfitt 

með að muna hvað raunverulega gerðist. Annað stigið er viðbragðsstig en þá verður 

einstaklingurinn að horfast í augu við raunveruleikann. Þá notar einstaklingurinn krafta sína 

til að reyna að skilja það sem hefur gerst eða hvað muni gerast og falla þessi tvö stig undir 

bráðastig andlegrar kreppu. Þriðja stigið er úrvinnslan sem eru endalokin á bráðastigi 

kreppunnar og þá er unnið úr reynslunni. Að lokum tekur skilningsstigið við þar sem andlega 

kreppan verður hluti af lífsreynslu einstaklingsins og hann aðlagast breyttu lífi og sættir sig 

betur við aðstæður.  

Í kenningum um kreppur og áföll er greint á milli þess að verða fyrir áfallakreppu eða 

þroskakreppu. Áfallakreppa er þegar óvæntur og skyndilegur atburður á sér stað og verður til 

þess að allt breytist og stoðunum er kippt undan einstaklingnum í daglegu lífi. 

Einstaklingurinn getur ekki nýtt sér fyrri reynslu sína, færni eða þekkingu til þess að skilja og 

takast á við atburðinn. Atvinnuleysi, efnahagshrun og dauðsfall eru dæmi um áfallakreppur. 

Þroskakreppur eru hinsvegar tengdar daglegu lífi og ýmsum lífsskeiðum eins og að eignast 

barn, flytja að heiman og er hluti af þroska einstaklinga (Cullberg, 1981). 
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2.3.      Samfélagslegt áfall  

Samfélagsleg áföll snerta ekki einungis líf einstaklinga heldur allt samfélagið. Þau eru yfirleitt  

ófyrirsjáanleg og geta skollið á hvenær sem er. Helstu gerðir samfélagslegra áfalla eru 

náttúruhamfarir og hamfarir af mannavöldum svo sem efnahagskreppur og stríð (Kessler 

o.fl., 1995).  

 Samfélagsleg áföll hafa ólík áhrif á einstaklinga en þau hafa tilfinningaleg áhrif ásamt 

því að hafa áhrif á hegðun fólks, atvinnu, samskipti og fjölskyldulífið. Streita eykst í 

samskiptum innan fjölskyldunnar og öll samskipti geta orðið erfið við slíkar aðstæður. 

Samfélagsleg áföll hafa áhrif á bæði þolendur og ekki síður aðstandendur og vini, því er það 

mjög mikilvægt að allir fái stuðning við þessar aðstæður (Newburn, 1993). Áhrif 

samfélagslegra áfalla afleiðingar þeirra eru oft lengi að koma í ljós (Gylfi Ásmundsson og 

Ágúst Oddsson, 2000). 

 Efnahagskreppan sem hefur gengið yfir Ísland er alvarlegur atburður sem getur haft 

áhrif á alla, fullorðna, unglinga og börn. Það er einstaklingsbundið hversu mikil áhrif hún 

hefur á hvern og einn. Áfallið sem unglingar og börn verða fyrir eru líklegri til að verða 

alvarlegri fyrir þau sem eiga foreldra sem missa vinnuna eða skulda meira en þeir geta staðið 

undir. Áföll af þessum toga geta valdið uppnámi og vanlíðan hjá ungu fólki og þó kreppa sé 

alltaf tímabundið ástand þá geta afleiðingar slíkra áfalla varað í langan tíma (Rauði kross 

Íslands, 2011).  
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3. Hvað gerðist haustið 2008?  

Fall íslensku bankanna og gengishrun íslensku krónunnar haustið 2008 ollu því að erlend lán 

íslenskra heimila snarhækkuðu. Verðlag hækkaði á innfluttum vörum vegna gengisfalls 

krónunnar sem orsakaði verðbólgu, einnig varð breyting á verðtryggðum lánum til 

hækkunar. Hækkun íbúðalána landsmanna, minni tekjur  vegna samdráttar hjá fyrirtækjum, 

skatthækkanir og á móti lækkaði markaðsverð eigna sem hafði mikil áhrif á skuldsetningu 

heimilanna. Fleiri misstu atvinnu sína í kjölfar hrunsins og jafnvel húsnæði og gátu ekki staðið 

í skilum með stökkbreytt lán sín (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). 

  Eftir bankahrunið hafa aðstæður fólks í landinu breyst verulega, atvinnuleysi mælist 

6,8 % sem þýðir að 10.918 manns eru atvinnulausir í október 2011 og fjölgaði atvinnulausum 

um 159 að meðaltali frá því í september sama ár (Vinnumálastofnun, 2011). Þá er ekki tekið 

með fólk sem hefur flutt úr landi vegna ástandsins. Starfshlutfall fjölda fólks hefur líka 

minnkað þannig að tekjur eru minni og fleiri eiga í vanda með eða hafa ekki getað staðið við 

skuldbindingar sínar. 

3.1. Skuldasöfnun heimilanna 

Í ársskýrslum frá árunum 2007 – 2009 frá Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna (nú 

Umboðsmanns skuldara) var ástæða greiðsluerfiðleika þeirra sem þangað leituðu 

eftirfarandi: 

 

Tafla 3. Helstu ástæður þess að fólk leitar til Umboðsmanns skuldara 

Ár 2007 2008 2009 

Atvinnuleysi 8% 9,50% 16% 

Ábyrgðir 5% 4,50% 4% 

Minni tekjur 13% 14,60% 22% 

Offjárfesting 10% 12,10% 12% 

Skilnaður/sambúðarslit 10% 9,50% 6% 

Veikindi 26% 21,30% 13% 

Annað 12% 12,20% 17% 

(Ráðgjafastofa, 2007, 2008, 2009). 
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Veikindi voru langoftast ástæða þess að fólk lenti í skuldavanda árið 2007 en síðustu ár hefur 

það verið atvinnuleysi og minni tekjur í kjölfar breytinga á starfshlutfalli, sem eru 

aðalástæður þess að fólk getur ekki staðið við skuldbindingar sínar og á erfitt með að láta 

enda ná saman. Mörg fyrirtæki hafa gripið til þess ráðs að minnka starfshlutfall starfsfólks 

frekar en að þurfa að segja því upp. 

Tillögur Ráðgjafastofunnar til lausna vegna fjárhagsþrenginga voru margvíslegar. Til 

dæmis var fólki bent á að draga þyrfti úr framfærslukostnaði, auka vinnu, selja eignir eða 

sækja um ýmis konar ívilnanir. Einnig þurfti að vísa skjólstæðingum til ráðgjafar á 

félagsþjónustu sveitarfélaga, Tryggingastofnun ríkisins, stéttarfélög eða ýmis félagasamtök 

og líknarfélög vegna þess að fólk hafði ekki nægar tekjur til lágmarksframfærslu. Í sumum 

tilfellum þurfti að vísa á ábyrgðarmenn, sem höfðu gengist í ábyrgð á lánum. Það getur verið 

samspil margra þátta hvernig tillögurnar sem einstaklingar fengu og þá réðu félagslegar og 

fjárhagsaðstæður viðskiptavina, skuldasamsetning og samningsvilji kröfuhafa mestu um 

úrræði sem einstaklingar í greiðsluerfiðleikum fengu (Ráðgjafastofa, 2009).  

Árið 2007 voru aldurshóparnir 21-30 ára og 31-40 ára rúmlega 60% af umsækjendum 

Ráðgjafarstofunnar. En árið 2008 má greina aukningu í aldurshópnum 31-40 ára og 41-50 

ára. Einstæðar mæður voru þar langstærsti hópurinn, en einhleypir karlar fylgdu þeim fast á 

eftir. Fólk á þrítugs- og fertugsaldri var sérstaklega mikið skuldsett. Þessi aldurshópur var á 

þessum árum með þyngstu greiðslubyrðina og flest börn á sínu framfæri. Þó að fólk í þessum 

aldurshópum eigi góða möguleika á að vinna sig út úr greiðsluvandanum á það einnig hvað 

auðveldast með að flytja af landi brott ef skuldabyrðin verður því ofviða. Árið 2009 má greina 

breytingu á umsækjendum því þá eru hjón og sambúðarfólk stærsti hópurinn sem sækir um 

ráðgjöf og einnig var fólk á aldrinum 51-70 ára um 22% allra viðskiptavina Umboðsmanns 

skuldara, en höfðu áður verið 16%. Þessi aldurshópur á ekki eins góða möguleika á að vinna 

sig út úr greiðsluvanda sökum aldurs. Heildarskuldir og vanskil jukust um 117% á milli áranna 

2009 til 2010. Einstaklingar sem leituðu til Ráðgjafastofu komu flestir í ráðgjöf eftir að 

greiðsluvandinn var orðinn verulegur (Ráðgjafastofa, 2009). 

Talið er að skuldastaða íslenskra heimila sé töluvert þyngri en hjá flestum þeim 

þjóðum sem við berum okkur saman við. Erlendis dreifast skuldir heimilanna á tekjuhærri og 

eignameiri heimili. Hér á landi er þessu‚ öfugt farið og um helmingur skuldugra heimila, 
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tilheyrir þeim einstaklingum sem hafa lægstar ráðstöfunartekjur. Seðlabanki Íslands hefur 

gert nákvæma greiningu á greiðslugetu heimilanna og tilgreint helstu áhættuhópana en þó 

virðist bankinn hvorki gera ráð fyrir eðlilegri lágmarksneyslu né meðalneyslu heimila. 

(Seðlabanki Íslands, 2011). 

3.2 Skuldastaða heimilanna árin 2008 – 2011 

Íslenskt samfélag hefur á stuttum tíma tekið miklum breytingum. Fleiri einstaklingar eru 

sífellt að missa vinnuna sökum samdráttar í efnahagslífinu eftir gengis- og bankahrunið í 

október 2008. Skuldir heimilanna hafa hækkað og vanskil hafa aukist. Sífellt fleiri eiga í 

fjárhagserfiðleikum og  geta ekki borgað af skuldum sínum. Þá fer sá hópur stækkandi sem á í 

erfiðleikum með að  framfleyta sér og sínum. Margir einstaklingar búa jafnvel við skort og 

hafa þurf að leita til hjálparstofnana eftir brýnustu nauðsynjar.  

Lífskjararannsókn Hagstofunnar var framkvæmd í mars til maí 2011 og úrtakið 4.313 

heimili þar sem svarhlutfall var um 75% og er rannsóknin liður í samsvarandi 

lífskjararannsókn Evrópusambandsins (EU-SILC). Niðurstöður rannsóknarinnar eru að 10,2% 

heimila höfðu lent í vanskilum með húsnæðislán eða leigu undanfarna 12 mánuði og 12,4% 

heimila höfðu lent í vanskilum með önnur lán á sama tímabili. Árið 2011 áttu 51,5% heimila 

erfitt með að ná endum saman og 31,6% heimila töldu húsnæðiskostnað þunga byrði. 15,2% 

heimila taldi greiðslubyrði annarra lána en húsnæðislána eða leigu vera þunga. Tæp 40% 

heimila gátu ekki mætt óvæntum útgjöldum að upphæð 160 þúsund krónur með þeim 

leiðum sem þau venjulega nýta til að standa undir útgjöldum (Hagstofa Íslands, 2011). 

Niðurstöðurnar sýna að fjárhagsstaða heimilanna var heldur verri árið 2011 en árið 

þar á undan. Helsta undantekning frá því er að greiðslubyrði og vanskil annarra lána en 

húsnæðislána hefur minnkað frá árinu 2010. Þegar horft var til heimilisgerðar kom í ljós að 

einstæðir foreldrar eru sá hópur sem er helst í fjárhagsvandræðum árið 2011. Barnlaus 

heimili þar sem búa fleiri en einn fullorðin stóðu best fjárhagslega. Konur sem búa einar voru 

ólíklegri en aðrir til að lenda í vanskilum með bæði húsnæðislán og önnur lán. Við greiningu 

eftir meðalaldri fullorðinna einstaklinga mátti sjá að heimili með meðalaldur 30 – 39 ára voru 

í mestum erfiðleikum. Almennt má þó segja að því hærri sem meðalaldur fullorðinna 

einstaklinga er á heimilinu því betur virðast heimilin vera stödd fjárhagslega (Hagstofa 

Íslands, 2011). 
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Mörg heimili eru skuldsett vegna efnahagsástandsins og er langstærsti hluti 

skuldanna kominn til vegna húsnæðislána en ýmis önnur lán eins og bílalán, námslán, 

yfirdráttur og aðrar skammtímaskuldir vega einnig þungt. Helstu ástæður þeirra sem leita sér 

aðstoðar vegna fjárhagserfiðleika eru vegna skertra atvinnutekna, atvinnumissis og 

stökkbreyttra lána eftir hrunið (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

3.3. Úrræði fyrir skuldug heimili 

Í kjölfar hrunsins árið 2008 settu stjórnvöld og lánastofnanir á stofn ýmis úrræði fyrir 

skuldsett heimili. 

3.3.1. Umboðsmaður skuldara 

Embætti umboðsmanns skuldara var stofnað 1. ágúst 2010 og kom í stað Ráðgjafastofu um 

fjármál heimilanna sem hafði starfað frá árinu 1996. Embættið heyrir undir 

velferðarráðuneytið. Hlutverk embættisins er að gæta að hagsmunum og réttindum 

skuldugra einstaklinga og á að gera velferðarráðherra kleift að móta stefnu um málefni 

skuldara. Þá skal embættið veita fólki sem er í verulegum greiðsluerfiðleikum aðstoð til þess 

að öðlast heildarsýn yfir fjármál sín og finna lausnir til úrbóta. Þjónustan er ókeypis og er 

hugsuð sem aðstoð við fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum og hefur embættið milligöngu 

við gerð samninga við kröfuhafa með hagsmuni skuldara að leiðarljósi. Helsta verkefni UMS 

er að afgreiða umsóknir um greiðsluaðlögun einstaklinga sem er samkvæmt lögum frá 

Alþingi nr. 101/2010 með síðari breytingum. Með greiðsluaðlögun er einstaklingum sem eru í 

verulegum greiðsluerfiðleikum gert kleift að endurskipuleggja fjármál sín og koma á 

raunhæfum samningum við kröfuhafa, þar sem jafnvægi er á milli skulda og greiðslugetu og 

einstaklingar geti staðið við þær til lengri tíma litið. Ef umsækjandi uppfyllir skilyrði laganna 

um greiðsluaðlögun fær hann skipaðan umsjónarmann sem er milligöngumaður skuldara og 

kröfuhafa og vinnur að gerð samnings um greiðsluaðlögun. Greiðsluaðlögunartímabilið er að 

jafnaði eitt til þrjú ár (Umboðsmaður skuldara, 2011). 

Greiðsluaðlögun er úrræði sem jafna má við gjaldþrot og einstaklingar eru skráðir á 

vanskilaskrá sem hefur í för með sér skerðingu á lánstrausti viðkomandi. Tilgangur 

skráningarinnar er að vernda brýna og lögmæta hagsmuni bankans vegna útlánahættu. Slík 

skráning upplýsinga er leyfileg samkvæmt persónuvernd (Persónuvernd, 2011).   
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Eitt af því sem gerðist við hrunið var að fasteignamarkaður með íbúðarhúsnæði fraus. Margir 

voru mitt í húsbyggingarframkvæmdum og sátu í erfiðri aðstöðu með tvær eignir og jafnvel 

aðra þeirra á byggingarstigi. Erfitt var að selja eignir og tímabundið úrræði einstaklinga sem 

áttu tvær fasteignir til heimilisnota var samþykkt með lögum frá Alþingi nr. 103/2010 en 

þetta úrræði féll úr gildi 31. desember 2011. Úrræðið var ætlað þeim sem áttu tvær 

fasteignir við hrun og er þá annarri eigninni ráðstafað upp í kröfur upp að 100% að 

markaðsvirði eignarinnar (Umboðsmaður skuldara, 2011). 

3.3.2. Lánastofnanir 

Ýmis úrræði hafa verið kynnt af stjórnvöldum og einnig af lánastofnunum til þess að koma á 

móts við skuldsetta einstaklinga. Fjármálafyrirtæki hafa boðið uppá eftirfarandi: 110% 

leiðina, endurútreikning erlendra húsnæðislána að undangegnum dómsmálum, 

greiðslujöfnun verðtryggða húsnæðislána, lengingu lána og tímabundna frystingu lána.  

Sértæk skuldaaðlögun byggir á lögum frá Alþingi nr. 107/2009 um aðgerðir í þágu 

einstaklinga, heimila og fyrirtækja og er fyrir aðila sem eru í alvarlegum skuldavanda. Í 

desember 2010 var verklagsreglum breytt því að fyrri úrræði voru ekki að virka sem skildi og 

voru ekki að ná til einstaklinga sem voru í verulegum skuldavanda, úrræðin voru skilgreind of 

þröngt og þóttu taka of langan tíma í vinnslu (Velferðarráðuneytið, 2011).  

3.3.3. Neysluviðmið til framfærslu 

Viðurkenndir staðlar um framfærsluþörf heimilanna er ekki til hér en Hagstofa Íslands fylgist 

með neyslu og tekjum heimilanna. Eitt af hlutverkum Umboðsmanns skuldara (hér eftir 

skammstafað UMS) skv. lögum nr. 100/2010 var að gera lágmarksneysluviðmið fyrir heimili 

til þess að nota með úrræðum sem fólki bjóðast hjá embættinu. Þau viðmið eru 

lágmarksframfærsla og gera ekki ráð fyrir að einstaklingar í þessari stöðu geti tekið á sig 

óvænt útgjöld. Ekki er ætlast til að hægt sé að fylgja þessum neysluviðmiðum eftir nema í að 

mesta lagi í þrjú ár. Inn í lágmarksneysluvið UMS vantar ýmsa breytilega kostnaðarliði sem 

ráðast af aðstæðum hvers heimilis, svo sem afföll af bifreiðum, viðhald á húsnæði og 

heimilistækjum. Einnig þarf að bæta við neysluviðmiðið föstum útgjaldaliðum svo sem 

rafmagni og hita, símakostnaði og fleiru samkvæmt greiðsluseðlum. 
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Grunnatvinnuleysisbætur einstaklings með eitt barn á framfæri eru 167.984 kr. á 

mánuði skv. vef Vinnumálastofnunar. Grunnneysluviðmið UMS fyrir einstakling með eitt barn 

er 93.900 kr. á mánuði. Mismunurinn er 74.084 kr. og þá á eftir að gera ráð fyrir föstum 

útgjaldaliðum eins og rafmagni, hita, síma, ferðakostnaði og afborgunum af húsnæði (sjá í 

töflu um grunnneysluviðmið UMS í viðauka 1).  

Greiðslugeta er reiknuð þannig að framfærsla samkvæmt neysluviðmiði að 

viðbættum föstum útgjaldaliðumer dregin frá ráðstöfunartekjum og útkoman er greiðslugeta 

viðkomandi. Mjög erfitt er að fjalla um annað þessara atriða án þess að fjalla einnig um hitt. 

Seðlabanki Íslands hefur gert greiningu á skuldastöðu, ráðstöfunartekjum og greiðslugetu 

heimilanna eftir bankahrunið. Í þeirri greiningu kemur fram að um 77% skuldugra heimila eru 

með viðráðanlega greiðslubyrði eða undir 40% af ráðstöfunartekjum og um 16% heimili er 

með mjög þunga greiðslubyrði eða yfir 50% af ráðstöfunartekjum. 20% af heimilum eru með 

neikvæða eiginfjárstöðu í húsnæði. Seðlabankinn hefur ákveðið að notast við frekar há 

viðmið í alþjóðlegum samanburði (Seðlabanki Íslands, 2011) þannig að búast má við að 

þessar tölur hafi hækkað þegar tekið er tillit til kaupmáttarrýrnunar, aukins atvinnuleysi og 

áhrifa breytilegra vaxta og verðtryggingar.   

3.4 Hverju hafa úrræðin skilað heimilinum? 

Á tímabilinu 1. ágúst 2010 til 10. nóvember 2011 höfðu 5.900 heimili sótt um aðstoð vegna 

greiðsluerfiðleika til umboðsmanns skuldara. Flestir hafa sótt um greiðsluaðlögun sem er 

félagslegt úrræði. Nú þremur árum eftir hrun bíða um 2000 heimili enn eftir lausn sinna mála 

Flestir eða 1.467 bíða eftir úrskurði um hvort þeir megi leita greiðsluaðlögunar eða ekki. Eftir 

að sá úrskurður liggur fyrir á eftir að leita frjálsra samninga við kröfuhafa um greiðsluaðlögun 

í formi niðurfellinga á eftirstöðvum skulda eða greiðslujöfnun í samræmi við greiðslugetu ef 

hún er til staðar. Ekki liggja fyrir upplýsingar frá Umboðsmanni skuldara hve margir hafa náð 

samningi við sína lánadrottna né hvernig samningar hafa náðst. Svokölluð 110% leið nýtist 

þeim heimilum sem stóðu með yfirveðsettar eignir að frádregnum öðrum veðhæfum eignum 

svo sem sumarhúsum og bílum. 110% leiðin tók þó ekki á lánsveðum sem lengi hafa tíðkast í 

fasteignakaupum efnaminni heimila sem hafa þurft að leita eftir tryggingum fyrir 

viðbótarlánum með því að veðsetja eignir skyldmenna sinna. 110% leiðin sem ann út 1. júlí 

2011, var öllum opin óháð því hvort um greiðsluerfiðleika var að ræða eða ekki 

(Umboðsmaður skuldara, 2011). 
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3.5. Framkomin gagnrýni á úrræðin 

Margir hafa gagnrýnt úrræðin í þágu skuldsettra heimila og talið að þau hafi ekki náð 

tilætluðum árangri. Stýrihópur velferðarvaktarinnar taldi í skýrslu sinni árið 2009 að  brýnt 

væri  koma heimilum sem eru mikið skuldsett til aðstoðar. Velferðarvaktin benti  þá á að flest 

úrræðin miði hins vegar að því að aðstoða þá sem verst eru staddir en hópurinn telur einnig 

nauðsynlegt að finna lausn sem komi til móts við vanda sem flestra. Hópurinn lagði til í þessu 

samhengi, að sérstaklega yrði hugað að velferð barnafjölskyldna í landinu. Meðal úrræða 

sem hópurinn nefndi var að tryggja að börnin fái heitan mat í skólum landsins og 

fjölskyldurnar hafi góðan aðgang að ráðgjöf. Æskilegt væri að heilsugæsla og félagsþjónusta 

inni með alla fjölskylduna þegar um afleiðingar kreppunnar er að ræða. Eftir því sem lengra 

líður frá hruni og þá eykst álagið á heilbrigðiskerfið sem hefur í för með sér aukinn kostnað 

fyrir samfélagið í heild sinni (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Vinnuhópur á 

vegum Velferðarvaktarinnar um skuldavanda heimila sem var starfandi frá nóvember 2010 til 

júní 2011 bendir á að þau úrræði sem hafa staðið fólki til boða hafi ekki náð til allra þeirra 

einstaklinga sem lagt var upp með í byrjun.  Í stöðuskýrslu vinnuhópsins sem velferðarvaktin 

gaf út í júní 2011 er aftur bent á margt sem betur má fara. Til að mynda telur vinnuhópurinn 

að stjórnvöld hafi ekki kynnt almenningi 110% leiðina nægjanlega vel, þar sem mun færri 

sóttu um þessa leið en áætlanir stjórnvalda gerðu ráð fyrir. Þá gagnrýnir vinnuhópurinn 

einnig að þau úrræði sem skuldsettum heimilum bjóðast séu of flókin, seinvirk og erfitt sé 

fyrir almenning að átta sig á þeim.  Þess ber þó að gæta að umfjöllun fjölmiðla hefur verið 

afar neikvæð og getur átt sinn þátt í draga úr umsóknum.  Vinnuhópurinn telur að skortur sé 

á miðlægum gagnagrunni um fjárhagsstöðu heimilanna sem gæti greint vanda heimilanna og 

aukið virkni úrræðanna betur. Þannig veldur skortur á möguleikum til samkeyrslu á 

upplýsingum því að ekki er hægt að sjá hve mörg heimili eru í vanda né hve mörg heimili hafa 

fengið lausn á sínum vanda. Þannig að það sé ennþá stór hópur sem hefur ekki fengið 

úrlausn sinna mála (Velferðarvaktin, 2011). 

 Bent hefur verið á að kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilanna hafi rýrnað um 

þriðjung frá hruni, því kom niðurstöður rannsókn Velferðarvaktarinnar ekki á óvart að mati 

Henný Hinz hagfræðings hjá ASÍ. Hún telur einnig að þetta sé ein birtingarmynd á því að þau 

úrræði sem hafa verið í boði fyrir skuldsett heimili séu ekki varanleg lausn sem sé 

nauðsynlegt að þau séu til framtíðar fyrir einstaklinga í skuldavanda (Rúv.is, 2011). 
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3.6. Húseignir seldar nauðungarsölu 

Nauðungarsala er sala eða ráðstöfun á eign til greiðslu á skuld sem á henni hvíla 

(Sýslumaðurinn í Reykjavík, 2011).  

Árið 2011 voru 123.100 heimili í landinu samkvæmt tölum frá Hagstofu og ekki ertu 

tiltækar tölur til um hve mörg eru í leiguhúsnæði eða eign húsnæði (Hagstofan,2011)  

Erfitt er að nálgast uppfærðar samanburðarhæfar tölur yfir fjölda heimila sem seld 

hafa verið nauðungarsölu. Innanríkisráðuneytið tók saman nauðungarsölur fyrir allt landið 

árið 2010. Samkvæmt því voru 2.754 nauðungarsölumál og þar af voru þegar 412 heimili seld 

á uppboði (Innanríkisráðuneyti, 2010).  

Embætti sýslumannsins í Reykjavík hefur gefið út að embættið hafi selt 315 fasteignir 

nauðungarsölu frá 1. janúar til októberloka á þessu ári (Sýslumaðurinn í Reykjavík, 2011)  

Samkvæmt frétt Ríkisútvarpsins hafa 264 eignir verið seldar nauðungarsölu á 

Suðurnesjum á árinu 2011 og frá hruni hafa alls 640 eignir verið seldar nauðungarsölu. 

Flestar þessar eignir eru í eigu einstaklinga en erfitt er að sjá hvort um heimili er að ræða eða 

ekki (RUV.is)  

 

Tafla 4. Fjöldi nauðungarsala frá ársbyrjun 2009 – 1. desember 2011 

Nauðungarsölur 2009-nóv. 2011 

Reykjavík 1.024 

Reykjanes 641 

Hafnarfjörður 573 

Samtals 2.238 

    (Vísir, 2011) 

 

Í Reykjavík voru 1.024 fasteignir seldar nauðungarsölu frá árinu 2009 til nóvember á þessu 

ári, á Reykjanesi hafa 641 fasteign verið seld nauðungarsölu eins og sést á mynd 4. Á þessum 

svæðum búa 104.531 eða um þriðjungur landsmanna (Hagstofan, 2011)  

Eitt af úrræðum stjórnvalda var að skuldarar gátu á tímabili óskað eftir frestun á 

nauðungarsölu samkvæmt lögum sem alþingi setti árið 2009. Lögin voru tímabundin og féllu 
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úr gildi í lok mars 2011. Þessi frestun gerði það að verkum að þrýstingur myndaðist í kerfinu 

og skýrir það að hluta þá miklu aukningu á nauðungarsölum á milli áranna 2009 og 2010. Í 

Keflavik og Hafnarfirði þrefaldaðist fjöldinn og í Reykjavík tvöfaldaðist hann (Vísir, 2011).  

3.7. Húsnæðisstefna á Íslandi 

Á Íslandi hefur frá upphafi byggðar ríkt séreignarstefna í húsnæðismálum og 

leigumarkaðurinn hefur verið neyðarúrræði fyrir þá sem hafa ekki getað keypt sér húsnæði. 

Leigumarkaðurinn hefur þróast mjög hægt í því að vera góður valkostur fyrir fólk til þess að 

hafa öruggt húsnæði fyrir sig og fjölskyldur sínar. Að koma sér upp húsnæði er talin ein af 

frumþörfum mannsins og húsnæðismál er stór þáttur í velferð íbúa í hverju samfélagi. Miklar 

breytingar hafa átt sér stað í íslensku samfélagi á síðustu áratugum. Hátt atvinnustig hefur 

einkennt Ísland og atvinnuþátttaka karla og kvenna með því mesta sem þekkist í heiminum, 

og atvinnuleysi hefur verið nánast óþekkt. En miklar breytingar hafa einnig orðið á 

fjölskyldugerð, hjónaskilnaðir eru tíðir og hin hefðbundna kjarnafjölskylda er á undanhaldi 

(Harpa Njáls, 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Stefán Ólafsson, 2004). Hópur fólks hefur flutt 

af landi brott í kjölfar efnahagshrunsins, bæði íslenskir og erlendir ríkisborgarar vegna 

atvinnuleysis og minnkandi velsældar. Árið 2009 fluttu 4.835 manns brott af landinu umfram 

aðflutta, en árið 2010 voru brottfluttir 2.134 umfram aðflutta til landsins (Hagstofan, 2011). 

3.8. Lærdómur frá Finnlandi um afleiðingar kreppu 

Capacent á Íslandi var falið af Kennarasambandi Íslands að leggja mat á viðbrögð stjórnvalda 

við kreppunni í Finnlandi árið 1991 og áhrif kreppunnar á einstaka hópa. Capacent skilaði 

greinargerð í apríl 2011 með helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar kreppan skall á 

dróst þjóðarframleiðsla Finna mikið saman og langtímaatvinnuleysi varð viðvarandi. 

Stjórnvöld þurftu að grípa til róttæks niðurskurðar opinberra útgjalda og var skorið niður í 

velferðar- mennta- og heilbrigðismálum. Aðgerðir finnskra stjórnvalda til úrlausna fyrir íbúa 

landsins sem stóðu uppi atvinnulausir, með miklar skuldbindingar, byggðu ekki á einni stórri 

samhangandi stefnumörkun. Í Finnlandi eru ekki náttúrulegar auðlindir sem hægt var að 

nýta, heldur stóluðu þeir nær eingöngu á mannauð sinn. Finnsk stjórnvöld gáfu 

sveitarfélögum frjálsar hendur um uppbyggingu menntakerfisins á hverjum stað en sáu eftir 

á að þeir hefðu átt að tengja betur saman þessi menntaúrræði við atvinnulífið, þannig að fólk 

kæmist aftur út á vinnumarkaðinn. Þrátt fyrir að margt hafi gengið vel við að koma landinu 
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aftur á réttan kjöl í efnahagslegu tilliti urðu neikvæðar afleiðingar þrenginganna gífurleg 

félagsleg vandamál sem eru varanleg í samfélaginu, jafnvel ennþá árið 2011. Talað er um 

„týndu kynslóðina“ en það er sá hópur einstaklinga sem kreppan bitnaði hvað verst á. Þetta 

voru einstaklingar sem voru að útskrifast úr námi og höfðu hugsað sér að fara út á 

vinnumarkaðinn en fengu enga vinnu og þurftu að bíða. Síðan þegar vinnan bauðst þá litu 

atvinnurekendur frekar til þeirra sem voru að útskrifast úr námi en þeirra sem höfðu þá verið 

án vinnu lengi. Einnig þurftu sumir að fara fyrr út af vinnumarkaðinum og hætta fyrr og fara á 

eftirlaun. Ungar fjölskyldur voru mjög skuldsettar og urðu illa úti í eignaverðbólgu og lítið 

sem ekkert var gert til að koma á móts við þetta fólk. Fólk sat jafnvel uppi með tvær 

húseignir og foreldrar höfðu oft á tíðum ábyrgst lán fyrir unga fólkið. Margir urðu gjaldþrota, 

sjálfsvígum fjölgaði, mikil almenn fátækt ríkti og fíkniefnavandi jókst. Gífurleg félagsleg 

vandamál voru hjá mörgum hópum í Finnlandi. Börn atvinnulausra fengu ekki nægilegan 

stuðning til að takast á við félagsleg áhrif atvinnuleysis hjá foreldrum sínum,og þessum 

börnum gekk verr í skóla og voru líklegri til að verða atvinnulaus sjálf. Eftir á benda finnar á 

að stuðningur við þennan hóp, samhliða stuðningi við foreldra hefði getað skipt sköpum til 

þess að skapa samfélag þar sem meiri jöfnuður ríkir í menntun og atvinnutækifærum. Einnig 

kemur fram í skýrslu Capacent að ljóst sé að áhrif djúprar kreppu á innviði og kerfi 

samfélagsins koma ekki strax fram. Áhrifin koma fram að nokkrum árum liðnum og þannig 

væri hægt að bregðast við fyrirfram til að draga úr líkum á að vítahringum 

langtímaatvinnuleysis og félagslegra vandamála aukist (Capacent, 2011). 

 Prófessor Veli-Matti Ritakallio, frá háskólanum í Turku í Finnlandi hélt fyrirlestur í 

Háskóla Íslands í febrúar 2009 um kreppuna í Finnlandi og félagsleg áhrif hennar og talaði um 

tíu atriði þar sem afleiðingar kreppunnar komu hvað sterkast í ljós:  

• Ungt fólk sem var á leið inn á vinnumarkaðinn „týnda kynslóðin“. Ungt fólk sem 

skilaði sér ekki inn á vinnumarkaðinn eftir kreppuna og lentu á jaðrinum í 

samfélaginu.  

• Elsti hópurinn á vinnumarkaðinum, en afleiðingar þess urðu ekki jafnmiklar og fyrir 

unga fólkið því þeir skulduðu minna. 

• Ungt fólk sem hafði nýlega keypt sér íbúðarhúsnæði, sátu eftir með miklar skuldir 

þegar lánin hækkuð en íbúðarverð lækkaði. Margir þurftu að leita inn á dýran og 
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vanþróaðan leigumarkað. Ekkert var gert að hálfu stjórnvalda til að koma á móts við 

þetta fólk. 

• Ábyrgðaraðilar á lánum, oft foreldrar og þá lentu þau líka í gjaldþroti. 

• Eldra fólk sem höfðu í eignabólunni ákveðið að stækka við sig og sátu uppi með eldri 

eignina óselda, áttu því tvær eignir. 

• Eigendur lítilla fyrirtækja, misstu allt sitt, fyrirtæki, lífsviðurværi, framtíðarmöguleika 

og virðingu. Um það bil 30.000 lítil fyrirtæki aðallega í byggingariðnaði og framleiðslu 

urðu gjaldþrota. 

• Tekjulágir einstaklingar með neysluskuldir eins og greiðslukort – það var lokað á allt 

slíkt. 

• Skattbyrði jókst en laun hækkuðu ekki. 

• Erlendar skuldir ríkisins jukust mikið. 

• Útgjöld ríkisins til velferðarkerfisins jukust um 9 prósentustig á fjórum árum. 

• Kreppan hafði viðvarandi áhrif til ójöfnuðar í finnsku samfélagi og talið að um 5-10% 

séu á jaðrinum og búi við erfið kjör og séu föst í fátækragildru. Börnum sem tekin 

voru af foreldrum sínum og komið í fóstur fjölgaði mikið. Að mati Ritakalla voru 

mistök hjá finnskum stjórnvöldum að leggja aðaláherslu á að lækka skuldir bankanna 

en ekki komið á móts við heimilin  

(Veli-Matti Ritakallio 2009).  
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4. Velferðarmarkmið og framkvæmd þeirra 

Grunnurinn að velferðaröryggi á Norðurlöndum nær til stefnu félagsmálafrömuðarins 

Williams Beveridge sem hann skóp um miðja 20. öldina (Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 

1999). Markmiðið með stofnun almannatrygginga var að þær áttu að gegna stóru hlutverki í 

baráttu við fátækt, sjúkdóma og skort. Tryggja átti öllum þegnum nægilega upphæð sem 

myndi duga fyrir lágmarksframfærslu ef erfiðar aðstæður kæmu upp hjá fólki. Beveridge taldi 

að með því væri hægt að byggja upp aðstoðina á rétti hvers og eins en ekki sem ölmusugjöf 

(Beveridge, 1942).  

 Ísland hefur fullgilt alþjóðasáttmála meðal annars Félagsmálasáttmála Evrópu (1974), 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) og Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(1948). Síðan árið 1979 þá var samningur Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi fullgiltur af Alþingi Íslendinga. Þessir sáttmálar undirstrika að þjóðir 

tryggi íbúum sínum öryggi og velferð (Harpa Njáls, 2006). 

Kenning Durkheims (1964) um siðrof við tilkomu nútímasamfélagsins varpar ljósi á 

þær aðstæður sem sköpuðust hér á landi með byltingarkenndum og tíðum breytingum á 

sviði viðskipta. Siðrof vísar til þess þegar samstöðu vantar um hverskonar/hvaða hegðun er 

viðurkennd, til dæmis á breytingartímum og við skyndilega hagsæld. Durkheim hélt því fram 

að uppspretta siðrofs í frönsku samfélagi við lok nítjándu aldar hafi verið ör vöxtur 

iðngreinanna, án þess að öflin sem gátu komið reglum yfir þær efldust að sama skapi. Hann 

taldi að byrtingarmynd siðrofs væri meðal annars græðgi, metorðagirni og áherslan sett á 

veraldleg gæði og sællífi sem fylgi í kjölfar siðrofsástands (Durkheim, 1964; Snorri Örn 

Árnason og Helgi Gunnlaugsson, 2006). 

 Þeir hópar sem verst standa í þjóðfélaginu samkvæmt niðurstöðum sem birtust í 

skýrslu frá Rauða kross Íslands (2010) eru: atvinnuleitendur, barnafjölskyldur og einstæðir 

foreldrar, innflytjendur, öryrkjar og börn og ungt fólk sem skortir tækifæri. 

4.1. Hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaganna 

Markmið félagsþjónustu sveitarfélaga lög nr. 40/1991 er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt 

öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Einstaklingar geta samkvæmt lögum 

leitað eftir fjárhagsaðstoð hjá félagsþjónustu í sínu sveitarfélagi. Þegar fjárhagur er bágur 
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geta þeir fengið fyrirgreiðslu vegna fjárhagsvanda, fjölskylduerfiðleika, dagvistunar barna og 

húsnæðiserfiðleika. Félagsráðgjafi auðveldar skjólstæðingi og fjölskyldu hans með því að vísa 

þeim rétta leið í kerfinu og veita þeim stuðning og hvatningu um að leita sér félagslegrar 

aðstoðar. Hann hjálpar skjólstæðingum að fá heildaryfirsýn yfir erfiðleikana og leita lausnar á 

þeim. Það er meðal annars gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti. Að 

grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Við framkvæmd þjónustunnar 

skal gæta þess að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða 

sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar. Með þjónustunni samkvæmt 

lögunum er átt við félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu, hlutast til 

um málefni barna og ungmenna, þjónustu við unglinga. Þjónusta við fatlaða, húsnæðismál, 

aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Á hendi félagsþjónustunnar er einnig að aðstoða þá sem ekki hafa næg fjárráð til 

að halda heimili með fjárhagsaðstoð. Frá hruni hefur þessi útgjaldaliður meira en tvöfaldast, 

úr 5.600 miljónum króna árið 2007 í 11.700 milljónir árið 2010 (Capacent, 2011). 

4.2. Aðkoma félagsráðgjafa  

Hlutverk félagsráðgjafa er að starfa í velferðarkerfi samfélagsins og sinna einstaklingum. 

Hann skal stuðla að skilvirkri starfsemi sem miðar að því að bæta þjónustuna við hvern 

einstakling og hjálpa honum að ná markmiðum sínum. Félagsráðgjafar er sú stétt sem getur 

boðið uppá aðstoð til einstaklinga og hópa sem eiga við vanda að etja og samfélagið í heild 

sinni. Félagsráðgjafar eru sífellt að gegna mikilvægara samfélagslegu hlutverki og beina fyrst 

og fremst sjónum sínum að því að hjálpa fólki við að leysa vandamál. Þau geta verið 

persónuleg, fjölskyldubundin eða samfélagslega vandamál. Félagsráðgjafinn leggur áherslu á 

gildi einstaklingsins og hjálpar honum að finna styrkleika sína  (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

 Heildarsýnin sem félagsráðgjafar hafa að leiðarljósi við vinnu sína er nauðsynleg og 

hjálpar einstaklingum að finna styrkleika sína og fá heildarsýn á vandamálið sem við er að 

etja. Hún hjálpar einstaklingum að gera allar þær breytingar sem mögulega hafa áhrif á hann 

annars vegar og hins vegar á umhverfi hans (Bernier og Johnson, 1995). 

Félagsráðgjafar vinna eftir siðareglum íslenskra félagsráðgjafa. Grundvöllur 

félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu einstaklingsins og trú á getu hans þar 

sem hann getur nýtt hæfileika sína til fullnustu. Helsta markmið félagsráðgjafar er að vinna 
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að lausn persónulegra og félagslegra vandamála og gegn félagslegu ranglæti. Unnið er gegn 

mannréttindabrotum hvar sem þau eiga sér stað (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.-d.). 

 Hlutverk laganna er mjög mikilvægur þáttur í störfum félagsráðgjafa og hefur það 

aukist. Oft geta lögin virkað sem seinvirk og vélræn aðferð þegar málin sem verið er að vinna 

með virðast augljós. Þekking á lagaumhverfinu er orðin stór þáttur í starfi félagsráðgjafa og 

mikilvægt að geta leiðbeint fólki um réttindi þess og skyldur. Félagsráðgjafar eru í mjög 

sterkri stöðu til að vekja athygli almennings og stjórnvalda á aðstæðum fólks sem á í 

erfiðleikum og eiga að vera málsvarar fyrir bættum aðstæðum, með því að tileinka sér og 

innleiða nýjar hugmyndir og vera frumkvöðlar í því að þróa og auka gæði starfsins. Það er 

hluti af starfi félagsráðgjafa að mynda sér skoðun á lagaumhverfinu og nýta reynslu sína í 

starfi til að koma á framfæri hugmyndum sem geta stuðlað að breytingum, t.d. til að bæta 

frumvörp sem eru í vinnslu á Alþingi (Farley, Smith og Boyle, 2009; Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

4.3. Endurmetin siðferðisvitund 

Gildi sem hafa hagsmuni allra að leiðarljósi og ætti að vera við lýði í hvaða samfélagi sem er, 

þau eru algild. Afstaða sálfræðingsins Lauwrence Kohlbergs (1984) sem einn fárra 

fræðimanna hefur rannsakað siðferðisvitund. Hann taldi að komast mætti að réttlátustu 

lausn allra mála almennt með því að hver og einn setji sig í spor allra sem hlut eiga að máli 

(ideal-role-taking). Með því að ímynda sér að við sjálf gætum lent í erfiðri stöðu og átt á 

hættu að verða undir í ákveðnum aðstæðum, værum við líklegri til að komat að réttlátri 

niðurstöðu við lausn málsins. Kohlberg greindi á milli laga (laws, rules) og siðalögmála 

(principles), lögin eru mismunandi eftir menningu hvers þjóðfélags en siðalögmál eru algild, 

þau eru óháð þjóðfélagsgerð og menningu, mannréttindi eru algild siðalögmál. 

4.4. Fjölgun atvinnulausra 

Þegar íslenska efnahagskerfið hrundi hafði það mikil áhrif á atvinnustigið á Íslandi. Margir 

misstu vinnuna og nam atvinnuleysið 9% í janúar 2010 sem er meira atvinnuleysi en við 

höfum átt að venjast því atvinnuleysið mældist einungis 2,3% á landsvísu árið 2007 

(Hagstofan, 2011). Mest var atvinnuleysið á Suðurnesjum eða um 14,5% og það var 

sérstaklega ungt fólk á aldrinum 16-24 ára. Flestir sem höfðu unnið í byggingariðnaði og 

mannvirkjagerð misstu sína vinna og síðan hafa bæst við einstaklingar úr öllum 
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atvinnugreinum þjóðfélagsins, bankastarfsmenn, hjúkrunarfólk og verslunarfólk. Atvinnuleysi 

karla var 9,9% í janúar 2010 og 7,9% meðal kvenna (Vinnumálastofnun, 2011). 

 Atvinna er mikilvægur þáttur í lífi hvers einstaklings. Atvinnuleysi hefur ekki bara áhrif 

á möguleika hans til að hafa laun til framfærslu heldur hefur atvinnuleysi mikil áhrif á 

sjálfsmynd hans og getur haft áhrif á heilsufar.  Atvinnuleysi hefur áhrif á alla í fjölskyldunni. 

Langvarandi atvinnuleysi getur leitt  til samfélagslegra erfiðleika og fólk á það á hættu að 

festast þar í fátækragildru (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. 

Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2004).  

 Í nóvember 2009 voru um tíu þúsund börn á Íslandi sem áttu annað foreldri 

atvinnulaust og báðir foreldrar um fjögur hundruð barna voru atvinnulausir. Um 5000 heimili 

voru með eina fyrirvinnu og á tæplega þrjú hundruð heimilum voru báðar fyrirvinnur 

heimilisins án vinnu. Börn og unglingar eru í sérstakri hættu hvað varðar afleiðingar 

atvinnuleysis þar sem spenna í samskipum innan fjölskyldunnar og þyngsli geta orðið 

ríkjandi. Börn og unglingar verða þolendur ástandsins og hætta er á vanrækslu og að 

heimilisofbeldi aukist. Talið hefur verið að afleiðingar atvinnuleysis séu þó einna 

alvarlegastar fyrir ungt fólk með litla menntun (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 Niðurstöður fjölda rannsókna hafa sýnt að atvinnuleysi foreldra sérstaklega feðra, 

hefur neikvæð áhrif á heilsu barna og unglinga. Við atvinnumissi föður aukast líkur á 

hegðunarröskunum barna. Þegar faðir sem er öllu jöfnu aðalfyrirvinna heimilisins missir 

vinnu sína og tekjur hans til að sjá fyrir sér og sínum minnka, veldur það honum óöryggi. Slík 

óöryggistilfinning getur haft mikil áhrif á sjálfsmynd hans og smitast yfir á börn hans. 

Fjárhagserfiðleikar auka líkur á árekstrum á milli hjóna og sambýlisfólks og hefur neikvæð 

áhrif á færni foreldra til að sinna foreldrahlutverki sínu. Skertar ráðstöfunartekjur af völdum 

atvinnumissins eða annarra þátta eins og mikillar skuldsetningar fólks, hefur slæm áhrif á 

geðheilsu þeirra og auka líkurnar á þunglyndi og kvíða (Unicef, 2009). 

 Tryggingastofnun Finnlands gaf út skýrslu árið 2008 sem sýnir að mikla aukningu á 

örorku og veikindadögum vegna geðrænna vandamála hjá þeim aldurshópi sem voru börn 

eða unglingar þegar efnahagskreppan reið yfir Finnland á fyrri hluta tíunda áratugarins. 

Reynsla finna var að áhrifa efnahagsþrenginganna fór ekki að gæta fyrr en töluverður tími 

var frá upphafi kreppunnar. Það eru fyrst og fremst félagslegir og þættir í umhverfi foreldra 

sem hafa áhrif á líðan barna og unglinga. Að mati UNICEF getur niðurskurður á 
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félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu á krepputímum verið mjög varhugaverður og skilar sér 

í meiri kostnaði til lengri tíma litið (Unicef, 2009).  

 

Fjöldi atvinnulausra - miðað við nóvembermánuð hvers árs 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Meðalatvinnuleysi á landinu öllu 1.321 5.445 13.357 12.363 11.348 

Þar af háskólmenntaðir 175 811 2.171 2.006 2.037 

Fjöldi á atvinnuleysiskrám lengur en 1 ár 290 244 2.505 4.649 4.549 

Mynd 1. Fjöldi atvinnulausra á Íslandi á árunum 2007-2011  (Vinnumálastofnun, e.d.-a).  

 

Langtímaatvinnuleysi jókst verulega hér á landi á árinu 2009 eins og sjá má á mynd 1. Á árinu 

2007 höfðu 290 manns verið atvinnulausir lengur en í eitt ár en árið 2011 voru þeir 4.549. 

Einnig sést á töflunni að verulega jókst í hópi háskólamenntaðra einstaklinga sem eru 

atvinnulausir frá hruni. Þó hefur dregið úr meðalatvinnuleysi á landinu öllu, toppnum var náð 

árið 2009 þegar 13.357 manns voru atvinnulausir. 

 

 

Mynd 2. Fjöldi atvinnulausra á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu janúar 2008-

september 2011, skipt eftir aldri (Vinnumálastofnun, e.d-a). 
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 Ungt fólk, 34 ára og yngri, er langfjölmennasti hópurinn sem hefur misst atvinnu sína 

eins og mynd 2 sýnir. Samsetning þessa hóps er ólík og getur munurinn getur meðal annars 

falist í menntun og búsetu og frá því að búa í foreldrahúsum og til þess að vera með 

fjölskyldu á framfæri og jafnvel búnir að kaupa sér sína fyrstu íbúð. 

4.5. Skilgreiningar á fátækt 

Þegar stór hluti af ráðstöfunartekjum fer í afborganir skulda og lítill hluti er eftir til 

framfærslu eða öfugt getur það leitt til fátæktar.  

Í mælingum á fátækt er oftast byggt á tveimur skilgreinum, algild fátæktarmörk (absolute 

poverty) og afstæð fátæktarmörk (relative poverty). Algild fátæktarmörk og eru kennd við 

fræðimanninn Seebohm Rowntree (1899) hann byggði sína kenningu á 

lágmarksnæringarþörf fólks til að komast af. Skilgreining hans var í samræmi við ríkjandi 

stjórnmálastefnu um aldamótin 1900 og markaðist af þörfum verkafólks í 

iðnaðarsamfélagum. Önnur viðmið um algilda fátækt er grundvölluð á útreikningum á 

lágmarksframfærslu sem fólk er talið þurfa og er þá oft miðuð við ákveðin fátækramörk. Þeir 

einstaklingar sem hafa tekjur sem eru undir þessum fátæktarmörkum teljast þá fátækir út frá 

viðmiðum sem stjórnvöld setja (Guðný Björk Eydal, 2004).  

 Þegar notuð eru afstæð fátæktarmörk (relative poverty) er fátækt mæld og einnig 

tekið tillit til umhverfis og tíma, tekið er mið af breytingum og mælingar endurmetnar 

reglulega. Samkvæmt skilgreiningu Peter Townsend á fátækt: „Einstaklingar, fjölskyldur og 

hópar í samfélaginu lifa í fátækt þegar bjargir þeirra duga ekki til að nærast, vera 

þátttakendur í samfélaginu og búa við þau lífsskilyrði og þægindi sem teljast eðlileg, eða að 

minnsta kosti viðurkennd í því samfélagi sem fólk býr í“ (Harpa Njáls, 2003, bls. 28).  

 Einstaklingur sem er skilgreindur fátækur samkvæmt afstæðu fátæktarmörkunum, 

telst tilheyra lágtekjuhópi, ef tekjur hans lenda undir skilgreindu hlutfalli meðaltekna 

samfélagsins. Í þessum hópi eru einstaklingar sem á einhvern hátt eru með takmarkaða 

þátttöku í venjulegum lífsháttum samfélagsins. Afstæða skilgreiningin vísar því ekki aðeins til 

bágrar efnahagslegrar stöðu, heldur einnig menningarlegra þátta og afleiðinga fyrir 

einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið. Það er ekki talið nóg fyrir einstaklinga að eiga varla 

fyrir mat og húsnæði til að skrimta, fólk þarf líka að hafa ráðstöfunarfé til þess að vera 

þátttakendur í samfélaginu og geta notið þess sem almennt er viðurkennt sem 
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mannsæmandi í okkar þjóðfélagi. Samkvæmt rannsókn sem gerð var árin 1997-1998 á fátækt 

á Íslandi reyndist hlutfall fátækra vera talsvert meiri á Íslandi en á öðrum Norðurlöndunum, 

sérstaklega meðal lífeyrisþega og eldri borgara (Stefán Ólafsson, 1999). 

  

Hagstofa Íslands notar hugtakið lágtekjumörk sem er skilgreint þannig; 

„Lágtekjuhlutfall (e. at-risk-of-poverty rate) er það hlutfall 

einstaklinga á einkaheimilum sem hefur lægri ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu (skýring 5) en lágtekjumörk. Lágtekjumörk í hverju 

landi eru skilgreind af Evrópusambandinu sem 60% af miðgildi 

ráðstöfunartekna á neyslueiningu í landinu. Þannig eru þeir 

einstaklingar undir lágtekjumörkum sem hafa lægri ráðstöfunartekjur 

á neyslueiningu en 60% af miðgildi.“ (Hagstofan, 2011). 

 

Lágtekjuhlutfallið á Íslandi hefur verið stöðugt á milli áranna 2005 til ársins 2010 eða 

um það bil 10% eða um 30.000 íslendingar sem voru undir lágtekjumörkum. Í 

lífskjararannsókninni var miðgildi ráðstöfunartekna fyrir árið 2010 kr. 261.500 á mánuði fyrir 

einn einstakling. Lágtekjumörk (60% af miðgildi ráðstöfunartekna) fyrir sama ár voru kr. 

156.900 fyrir einstakling á mánuði (Hagstofa Íslands, 2011).  

Lífeyrisgreiðslur öryrkja frá Tryggingastofnun ríkisins eru um kr. 110.000 þúsund á 

mánuði (Tryggingastofnun ríkisins, 2011). 

4.6. Aukin þörf fyrir aðstoð hjálparstofnana 

Velferðarráðuneytið (2010) kannaði helstu ástæður og aldur þeirra sem sóttu um aðstoð 

hjálparstofnana. Öryrkjar, atvinnulausir og einstaklingar sem þiggja fjárhagsaðstoð frá 

félagsþjónustunni voru sérstaklega illa settir fjárhagslega sem og skuldsettir einstaklingar. 

Stærsti aldurshópurinn var á milli 30-39 ára. Daginn sem könnunin vara gerð sóttu rúmlega 

eitt þúsund manns eftir matarúthlutun hjá eftirtöldum stofnum: Fjölskylduhjálp Íslands, 

Hjálparstarfi kirkjunnar og Mæðrastyrksnefnd. 
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5. Umræður og lokaorð 

Gengis- og efnahagshrunið sem reið yfir Ísland haustið 2008 má setja í flokk með stærstu 

áföllum sem þjóðin hefur staðið frammi fyrir. Hrunið hefur víðtæk áhrif á nær alla 

einstaklinga og öll heimili í landinu. Skuldsetning íslenskra heimila hefur aukist mjög mikið og 

í mörgum tilfellum umfram greiðslugetu þeirra. Einstaklingar eru nú í miklum vanda vegna 

þessa. Auðvelt aðgengi að lánsfé fyrir allt að 100% af andvirði eigna hjá bönkunum og síðar 

Íbúðarlánasjóði auðveldaði ungu fólki að kaupa sína fyrstu íbúð og einnig þeim sem ákváðu 

að stækka við sig. Það fólk sem nýtti sér auðvelt aðgengi að lánum situr nú margt uppi með 

yfirveðsettar eignir og greiðslubyrði umfram getu. Aðalástæður þessa eru samdráttur í 

atvinnulífinu sem hefur áhrif á tekjur, hækkun á höfuðstól lána og afborgana af þeim og 

lækkunar fasteignaverðs á móti sem rýrir eignastöðu fólks.  

Atvinnuleysið er stór þáttur og hefur sett mark sitt á allt samfélagið síðan haustið 

2008. Atvinnuleysi kemur einnig niður á líkamlegri og andlegri heilsu þeirra sem fyrir því 

verða. Atvinnuleysi meðal menntafólks hefur aukist á þessum tíma jafnvel þó það væri að 

líkindum enn meira ef fólk hefði ekki flutt af landinu í atvinnuleit. Þeir sem eru atvinnulausir 

og höfðu reiknað út sína greiðslugetu fyrir hrun en þurfa nú að lifa á atvinnuleysisbótum sem 

oft eru í engu samræmi við þær tekjur sem þeir höfðu áður og notaðar voru til viðmiðunar 

við lántökuna. Langtímaatvinnuleysi hefur nú einnig fest sig í sessi og afleiðingar þess á 

samfélagið eiga eftir að koma í ljós. Afleiðingar langtímaatvinnuleysis er vandamál sem við 

hér á landi höfum hingað til litla reynslu af að fást við. Reynsla annarra þjóða af 

langtímaatvinnuleysi er að það hefur víðtæk áhrif á heilsu fólks og erfitt getur verið að 

komast aftur út á vinnumarkaðinn, fjölgun verður í hópum öryrkja.  

Stjórnvöld og lánastofnanir hafa komið á ýmsum úrræðum fyrir skuldsetta 

einstaklinga til að hjálpa þeim að endurskipuleggja fjármál sín og semja um skuldir sínar í takt 

við breytta greiðslugetu. Ný lög hafa verið sett til að taka á vandanum og ný embætti hafa 

verið stofnuð skuldurum til aðstoðar. Áhrifa sumra úrræðanna svo sem 

greiðsluaðlögunarleiðarinnar og nýrra laga um fyrningu gjaldþrota á tveimur árum í stað 

fjögurra er vart farið að gæta enn. Helstu ástæður þess að fólk hefur leitað aðstoðar vegna 

fjárhagserfiðleika eru stökkbreytt lán eftir hrun, skertar atvinnutekjur, atvinnumissir og 
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veikindi. Alls hafa 5.900 heimili sótt um úrræðin en margir bíða ennþá eftir úrlausn sinna 

mála.  

Sú kyrrstaða sem varð á innheimtum kröfuhafa heimilanna stafa af því að stjórnvöld 

gáfu þeim fjölmörgu sem sóttu um greiðsluaðlögun til Umboðsmanns skuldara 

„greiðsluskjól“ á meðan unnið var að endurskipulagningu fjármála þeirra. Eftir að samningur 

hefur verið gerður, sem á samkvæmt lögunum, að endurspegla greiðslugetu þeirra er skjólið 

tekið af og við tekur tímabil með greiðslum fyrir þá sem á annað borð hafa jákvæða 

greiðslugetu. Stóra óvissan er hvað gerist hjá þeim sem hafa misst vinnu eða heilsu og hafa 

litla sem enga greiðslugetu.   

Margt hefur verið gert og miklar vonir eru bundnar við greiðsluaðlögunarúrræðið. En 

við svo alvarlegt hrun má alltaf spyrja sig hvort það dugi. Við eigum ennþá eftir að sjá hvernig 

úrræðin koma út fyrir alla þá sem sótt hafa um. Húsaleigan á almenna markaðinum er hærri 

en svo að venjulegur launþegi eða bótaþegi geti staðið straum af henni þrátt fyrir 

húsaleigubætur. Því  má leiða líkur að því að erfiðleikar þeirra sem þannig er ástatt fyrir 

aukist og versni til mikilla muna. Vandi þeirra sem voru voru í erfiðleikum  fyrir hrunið vex en 

þeir  glíma nú við þá stöðu að láta enda ná saman með nánast sömu tekjur en stóraukin 

útgjöld. Huga þarf bæði að fjárhagslegum og félagslegum þáttum einstaklinga.  

Lífskjararannsókn Hagstofunnar sýndi fram á að um 51,5% heimila áttu erfitt með að 

ná endum saman. Einstæðir foreldrar voru sá hópur sem var í mestum fjárhagsvandræðum. Í 

greiningu samkvæmt Crismart á áföllum kemur fram að þegar við upplifum óvissu í okkar lífi 

og lífgæðum er mikilvægt að hafa góðan aðgang að upplýsingum um hvar, hvernig og til 

hverra við getum leitað hjálpar til að fá yfirsýn yfir vandann. Tíminn skiptir miklu máli og það 

þarf að bregðast hratt og örugglega við. Félagsráðgjafar leiðbeina einstaklingum til þess að 

virkja styrkleika sína og geta hjálpað einstaklingum sem verða fyrir áfallakreppu.  

Cullenberg skiptir kreppunni í fjögur stig, og miðað við þá skilgreiningu erum við búin 

að fara í gegnum þrjú stig hennar. Fyrsta stigið er loststig sem hefur verið fyrir langflesta 

haustið 2008 þegar kreppan skall á. Annað stigið er viðbragðsstig en þá verðum við að 

horfast í augu við veruleikann, en það gæti verið fyrir einhverja þau spor að fara með sín mál 

til Umboðsmanns skuldara. Þriðja stigið er síðan úrvinnsla sem eru endalokin á bráðstigi 

kreppunnar sem sést til dæmis á að atvinnuleysistölur hafa lækkað síðan árið 2009 þegar 

þær mældust hvað hæst. Að lokum er það skilningsstigið þar sem við förum að aðlagast 
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breyttu lífi og breyttum aðstæðum. Það er síðan einstaklingsbundið hvar í þessu ferli hver og 

einn er staddur eftir úrvinnslu þeirra vandamál sem við er að etja.  

Margt er líkt með okkar stöðu nú og grannþjóð okkar finnum. Rannsóknir um 

kreppuna í Finnlandi árin 1991-1994 sýna að afleiðingar kreppunnar komu ekki að fullu í ljós 

fyrr en nokkrum árum síðar og eru jafnvel enn að koma í ljós. Sú staða kann að vera að koma 

upp hér á Íslandi. Finnar misstu í raun kynslóð út af vinnumarkaði, þá sömu kynslóð og glímir 

við hvað mest atvinnuleysi hér á landi. Ábyrgðaraðilar á lánum fóru í þrot vegna þess að þeir 

gátu ekki staðið undir þeim ábyrgðum sem þeir höfðu tekist á hendur og útgjöld til 

velferðarmála jukust til muna líkt og hér virðist stefna í. Enn er ekki of seint að læra af 

reynslu finna og koma í veg fyrir þann skaða sem þeir urðu fyrir. Ísland hefur  það umfram 

Finnland að eiga bæði náttúruauðlindir og mannauð og gætum lært af þeirra reynslu. Það 

þarf að finna leiðir til að hækka ráðstöfunartekjur fólks og að auka jöfnuð í samfélaginu. Nú 

er allt útlit fyrir að ástandið verði langvarandi með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir heilsu 

fólks og möguleika á að byggja sig upp að nýju sem getur leitt til aukinnar fátæktar. 

Í sumar sem leið fékk ég tækifæri til að vinna með fólki sem leitaði sér ráðgjafar hjá 

Umboðsmanni skuldara. Mitt hlutverk þar var að fara yfir aðstæður fólks og ástæður þess að 

það lenti í greiðsluerfiðleikum og aðstoða umsækjendur við að skrifa með þeim greinargerð 

um vandann.  Skuldavandi einstaklinga var mjög mismunandi og ástæður vandans einnig, 

margt ungt fólk sem var að kaupa sína fyrstu íbúð, eða einstaklingar sem höfðu aðstoðað 

með því að lána veð í sinni húseign. Allir áttu það þó sameiginlegt að forsendur 

skuldsetningarinnar hafði brostið frá því að lánin voru tekin, margir höfðu misst vinnuna og 

höfðu því ekki tekjur til þess að standa við skuldbindingar sínar. Margir voru illa staddir og 

sáu ekki fram á mikla skuldsetningu, minni tekjur og jafnvel skilnaður í kjölfar áfallsins. Að 

missa atvinnu sína þýðir að hafa minni tekjur til að framfleyta sér og sínum. Fólk upplifði 

reiði, doða og skildi ekki af hverju það var komið á þennan stað í lífinu og hafði áhyggjur af 

framtíðinni. Sem kemur vel heim við kreppukenningar Cullenberg og lýsingar hans á áfalli. 

 Ég reyni að vera hlutlaus í umfjöllun minni, en þó gæti álit mitt skinið í gegn vegna 

reynslu minnar í vinnu hjá Umboðsmanni skuldara. 

Það eru ákveðnir hópar sem eru áberandi illa staddir og voru það jafnvel fyrir hrun en 

það eru þeir sem eru atvinnulausir, öryrkjar og þeir sem þiggja fjárhagsaðstoð og þurfa að 
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reiða sig á þær tekjur. Atvinnuleysistölur og mikil skuldsetning sýnir fram á að fátækt hefur 

aukist meðal þessara hópa.  

Helsti veikleiki þessarar samantektar er að það var erfitt að nálgast tölulegar 

upplýsingar um fjölda þeirra einstaklinga sem falla undir lágtekjumörkin og þá sem leita sér 

aðstoðar hjá hjálparstofnunum og þiggja fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Það vantar 

heildstæðan gagnagrunn yfir þá sem eru verst settir til að nýta sem vog á vandann. Einnig 

vantar rannsóknir á hversu margir eru í vanda vegna skuldsetningar. Síðan þegar viðbætist 

atvinnumissir, skilnaður eða heilsutap.  

Það eru ekki aðgengilegar tölulegar upplýsingar um samsettar mælingar um fjölda 

heimila þar sem hjón búa saman og annað eða bæði eru atvinnulaus og ekki hægt að sjá 

hversu lengi þeir eru atvinnulausir. Því er erfitt að kortleggja hópana og sjá nákvæmlega hve 

margir eiga við fleiri en einn vanda að etja sem hefur áhrif á afkomu hans og fjölskyldunnar. 

Því væri mjög áhugavert væri að gera þverskurarrannsókn hér á landi sem mæli reglulega 

einu sinni á ári hópana sem eiga við langvarandi fjárhagserfiðleika að etja, og hvaða aðrir 

atburðir hafa áhrif á framfærslugetu einstaklinga eins og atvinnuleysi, skilnaður, heilsumissir. 

Þá væri hægt að fylgjast með því hvernig einstaklingar sem lenda í fátækrargildu vegna 

skuldsetningar og minni tekja komast úr slíkum aðstæðum. 
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Viðauki 1. Neysluviðmið Umboðsmanns skuldara 

Samkvæmt bráðabirgðaneysluviðmiðun umboðsmanns skuldara 1. nóvember 2011. Gera 

þarf sérstaklega ráð fyrir föstum liðum í framfærslu s.s. rafmagni, hita, dagvistun, húsaleigu, 

fasteignagjöldum og fleiru samkvæmt greiðsluseðlum. 

 

 Matur og      

 hreinlætis-   Læknis-   

 vara Tómstundir Fatnaður kostnaður Ýmislegt Samtals 

Hjón og        

sambúðarfólk       

barnlaus 73.700 4.400 9.700 8.800 4.400 101.000 

með 1 barn 93.500 6.600 14.100 13.200 6.600 134.000 

með 2 börn 111.300 8.800 18.500 17.600 8.800 165.000 

með 3 börn 126.700 11.000 22.900 22.000 11.000 193.600 

með 4 börn 139.900 13.200 27.300 26.400 13.200 220.000 

með 5 börn 153.000 15.400 31.700 30.800 15.400 246.300 

með 6 börn 166.200 17.600 36.100 35.200 17.600 272.700 

með 7 börn 179.400 19.800 40.500 39.600 19.800 299.100 

með 8 börn  192.600 22.000 44.900 44.000 22.000 325.500 

með 9 börn 205.800 24.200 49.300 48.400 24.200 351.900 

         

         

EINHLEYPIR        

Barnlausir 47.300 2.200 4.800 4.400 2.200 60.900 

með 1 barn  67.100 4.400 9.200 8.800 4.400 93.900 

með 2 börn 84.900 6.600 13.600 13.200 6.600 124.900 

með 3 börn  101.400 8.800 18.000 17.600 8.800 154.600 
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með 4 börn  117.900 11.000 22.400 22.000 11.000 184.300 

með 5 börn  134.400 13.200 26.800 26.400 13.200 214.000 

með 6 börn  150.800 15.400 31.200 30.800 15.400 243.000 

með 7 börn  167.300 17.600 35.600 35.200 17.600 273.300 

með 8 börn 183.800 19.800 40.000 39.600 19.800 303.000 

með 9 börn 200.300 22.000 44.400 44.000 22.000 332.700 

  

Sérstakir rekstrarliðir:   Bleiur 9.100 

    Bíll 42.700 

        (Umboðsmaður skuldara, 2011) 

 


