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Útdráttur 

 

Í ritgerð þessari er fjallað um hvort börnum og foreldrum sé mismunað út frá 

lögheimilisskráningu eftir samvistarslit foreldra. Rakin er þróun íslenskrar barnalöggjafar og 

farið yfir ýmis núgildandi lög varðandi málefni barna. Farið er yfir löggjöf um beinar 

greiðslur til foreldra vegna framfærslu barna. Þar er um að ræða barnabætur, meðlag, 

barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun og aðrar barnatengdar greiðslur almannatrygginga ásamt 

greiðslur vegna töku fæðingarorlofs. Skoðuð eru drög að frumvarpi um breytingar á 

meðlagskerfinu og gerður samanburður á norrænni löggjöf um framfærslu barns og meðlags. 

Nokkrir Hæstaréttardómar og héraðsdómar eru reifaðir með tilliti til efni ritgerðarinnar. Það er 

niðurstaða höfundar að löggjöfin styðji ekki jafnt við foreldra sem ekki búa saman, heldur 

tekur löggjöfin nær eingöngu tillit til barna á því heimili þar sem börn eru með skráð 

lögheimili og þá er ekki horft til þess að barn dvelji jafnt hjá foreldrum sínum. Niðurstöðurnar 

sýna að þörf sé á lagabreytingu til að báðir foreldrar njóti stuðnings vegna framfærslu barna 

sinna. 
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Kafli: 1 Inngangur 
 

Barnaréttur er hluti sifjaréttar, en sifjarétti má skipta í barnarétt annarsvegar og hjúskaparrétt 

hins vegar. Í íslenskri lögfræði er orðið barnaréttur yfirheiti á þeirri grein lögfræðinnar sem 

fjallar um réttarreglur varðandi tengsl foreldra og barna. Segja má að hefðbundin viðfangsefni 

barnaréttar séu einkum, faðerni barna, forsjá barna, umgengnisréttur og framfærsla barna.  

Á síðustu áratugum hefur orðið markverð þróun í barnarétti á Íslandi sem og víðast 

annars staðar í hinum vestræna heimi. Helst þetta í hendur við samfélagslegar breytingar, 

fjölbreyttar fjölskyldugerðir, áhersla á jafnrétti og breytta verkaskiptingu í fjölskyldum. Þau 

sjónarmið sem hafa ráðið hvað mestu um þróun barnalaga á Íslandi eru áherslan á 

sameiginlega ábyrgð beggja foreldra á uppeldi barns og rík áhersla á tengsl barns við báða 

foreldra óháð fjölskyldustöðu. Með hliðsjón af þessu hafa mótast ný og breytt ákvæði um 

forsjá, umgengni og búsetu barns, og miðast þau helst að því að marka réttarstöðu foreldra 

sem búa ekki saman. 

Fjölmargar spurningar hafa vaknað um skilgreiningu, afmörkun og samspil lagaákvæða 

sem gilda um þessa mikilvægu réttarstöðu barns og foreldra. Það er hafið yfir vafa að 

gagnkvæmur réttur barns og foreldris til umgengni er verndaður af ákvæðum um friðhelgi 

fjölskyldunnar, en ýmsar vísbendingar eru um að umgengni barns og foreldris sem barnið býr 

ekki hjá hafi verið að aukast á undanförnum áratugum.  

Framfærsla barns hvílir á herðum foreldra og veitir íslenska velferðarkerfið foreldrum 

ýmsan stuðning vegna framfærslu barna, einkum til einstæðra foreldra. Markmið höfundar er 

að greina hvernig velferðarkerfið styður foreldra sem ekki búa saman með börnum sínum, þ.e. 

foreldri sem deilir lögheimili með barni og foreldri sem sinnir umgengni og leitast við að 

varpa ljósi á hvort börnum og foreldrum sé mismunað út frá lögheimilisskráningu eftir 

samvistarslit foreldra. Til þess að svara því hvort um mismun sé að ræða telur höfundur 

nauðsynlegt að skoða þróunina í barnarétti, ýmsa löggjöf varðandi málefni barna og  löggjöf 

varðandi opinberan stuðning til barnafjölskyldna vegna framfærslu barna. Þar er um að ræða 

barnabætur, meðlag, barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun og aðrar barnatengdar greiðslur 

almannatrygginga ásamt greiðslum vegna töku fæðingarorlofs. Um þetta er fjallað ítarlega í 

ritgerðinni og dregnar ályktanir um stöðu barna og foreldra.  
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Kafli: 2 Fjölskyldur 
 

2.1 Fjölskyldan 

Fjölskyldukjarnar með börnum eru í miklum meirihluta hér á landi. Heimilið verður þá 

uppeldisvettvangur. Kemur umsjá og umönnun barna, vernd og eftirlit, samlögun barns að 

kröfum samfélagsins, mótun siðgæðisviðhorfa og grundvallar gildismats, í hlut 

fjölskyldumanna. Þar er uppspretta lífsgilda.
1
 Báðir foreldrar bera sameiginlega ábyrgð á 

uppeldi barns síns og það sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga segir í Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna.
2
 

Um aldir hefur fjölskyldan verið sú samfélagsstofnun sem gætir gagnkvæmra hagsmuna 

einstaklinga innan hennar. Upprunaleg merking hugtaksins fjölskylda í íslenskri tungu vísaði 

til fjölda og skyldna. 

,,Fjölskyldan er í eðli sínu frumeining þjóðfélagsins, og ber þjóðfélagi og ríki að 

vernda hana.“
3
 

Fjölskylduhugtakið er hvergi skilgreint í sifjalöggjöfinni. Í þrengri merkingu tekur það 

til hjóna, sambúðarfólks, para af sama kyni og barna þeirra. Þá nær hugtakið einnig til 

einstaklinga, sem búa með börnum sínum (stjúpbörnum, fósturbörnum og kjörbörnum). Oft er 

þá talað um einstæðar mæður og einstæða feður. Í víðtækari merkingu tekur fjölskyldan að 

minnsta kosti í mæltu máli til barna, sem stofnað hafa eigin heimili, náinna ættmenna og 

venslafólks. Hugtakið fjölskylda er raunar fyrst og fremst félagslegt hugtak. Lög fjalla meira 

um einstaklingana innan fjölskyldu en fjölskylduna sem heildarhugtak.
4
  

Fjölskylduhugtakið hefur öðlast víðtækari merkingu á undanförnum áratugum og í því 

sambandi nauðsyn þess að stjórnvöld gæti jafnræðis og geri ekki upp á milli ólíkra 

fjölskyldugerða. Samband foreldra og barna grundvallast af meginreglum um friðhelgi 

fjölskyldulífs, réttindum barna til beggja foreldra og því sem barni er talið fyrir bestu. 

Fjölskylda samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu og Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

                                                           
1
 Ármann Snævarr. (2008). Hjúskapar- og sambúðarréttur. bls. 51 

2
 Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 141. lögþ. 2012 – 2013, Þskj. 155 –    

155. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/141/s/0155.html  sbr. nú lög nr. 19/2013. 

3
 Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 141. lögþ. 2012 – 2013, Þskj. 155 – 

155. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/141/s/0155.html sbr. nú lög nr. 19/2013. 

4
 Ármann Snævarr. (2008). Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 61 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0155.html
http://www.althingi.is/altext/141/s/0155.html


2 
 

takmarkast ekki við að fjölskyldumeðlimir búi saman á heimili, heldur nær hugtakið einnig til 

foreldra og barna sem ekki deila sama lögheimili. Ákvæðum 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar 

og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs er ætlað að tryggja rétt 

fjölskyldunnar til að vera saman.
5
 Lögð hefur verið meiri áhersla á rétt barna til þess að 

þekkja og njóta umönnunar beggja foreldra. Við endurskoðun barnalaga hefur sérstaklega 

verið hugað að réttindum barns til beggja foreldra sem búa ekki saman.
6
  

 

2.2 Stjúpfjölskyldan 

Stjúpfjölskyldumynstur er algengt fjölskyldumynstur nú á dögum, og verða 

stjúpfjölskyldubönd oftast til eftir skilnað eða sambúðarslit foreldra, þó að einnig komi til 

greina að þau stofnist í kjölfar andláts maka. Stjúpfjölskyldan á margt sameiginlegt með 

fjölskyldum einhleypra foreldra en hún er flóknari að gerð og glímir við annars konar 

verkefni. Stjúpfjölskylda er fjölskylda þar sem annar eða báðir aðilar sem til hennar stofna 

eiga barn eða börn úr öðrum samböndum. Stjúpfjölskyldur hafa verið nánast ósýnilegar í 

opinberri tölfræði, umræðu, stefnumótun og rannsóknum.
7
 Merkja má þó breytingar á 

undanförnum árum þar sem meðal annars sýnileiki stjúpfjölskyldna hefur aukist í rannsóknum 

og gert er ráð fyrir henni í opinberri stefnumótun sem unnið er að í málefnum barna á vegum 

félags- og tryggingamálaráðuneytisins (nú Velferðarráðuneyti). 

 

Kafli: 3 Feðrun 
 

3.1 Réttur barns til að þekkja báða foreldra sína 

Í 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 (hér eftir skammstafað bl.), er kveðið á um þá skyldu móður að 

feðra barn sitt þegar feðrunarreglur í 2. gr. bl. eiga ekki við. Geri móðir það ekki og barnið 

                                                           
5
 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. bls. 319. 

6
 Hrefna Friðriksdóttir. (2011). ,,Heimild til að dæma sameiginlega forsjá“. Tímarit lögfræðinga, 3. hefti. 61. árg.  

7 Velferðarráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum. Sótt þann 17. 

mars 2013 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_f

jolskyldugerdum.pdf 

 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf
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hefur náð sex mánaða aldri þá skal sýslumaður samkvæmt 7. gr. bl., skora á móður að feðra 

barn sitt. Í greininni er skýr réttur barns til að þekkja báða foreldra sína tryggður.
8
   

Á Íslandi gildir svokölluð Pater est regla sem er faðernisregla, en heiti hennar er á 

latínu, en í íslenskri þýðingu má segja að reglan útleggist sem: „faðir er“. Reglan er staðfest í 

2. gr. bl. og þar segir að eiginmaður teljist faðir ef barn er alið í hjúskap eða svo skömmu eftir 

hjúskaparslit að barnið sé hugsanlega getið í hjúskapnum. Þetta á þó ekki við ef móðir hefur 

gengið í hjúskap eða skráð sambúð sína með öðrum manni sem hún hefur lýst föður að barni 

sínu, þá telst sá maður faðir þess. Ef móðir gengur í hjúskap/skráir sig í sambúð eftir fæðingu 

barns, með manni sem hún hefur lýst föður telst hann faðir ef barnið er enn ófeðrað, sbr. 3. 

mgr. 2. gr. bl. Í 4. gr. bl. er fjallað um faðernisviðurkenningu, þegar maður gengst við barni 

sem einhleyp kona kennir honum. Maður skal gefa skriflega og vottfesta yfirlýsingu, sbr. 1. 

mgr. 4. gr. Ef faðir er ósjálfráða þarf lögráðamaður að vera viðstaddur þegar yfirlýsing er 

gefin, sbr. 3. mgr. 4. gr. Ef móðir telur að fleiri menn geti komið til greina um faðerni 

barnsins þá skal leysa úr því fyrir dómi, liggi DNA- greining ekki fyrir. Í 5. og 6. gr. bl. er 

talað um móður og foreldra barns við tæknifrjóvgun. Móðir telst sú kona sem elur barnið, 

faðir er sá sem hefur samþykkt að tæknifrjóvgun fari fram á eiginkonu/sambýliskonu sinni. 

Kjörmóðir er sú sem hefur samþykkt að tæknifrjóvgun fari fram á samvistar- eða 

sambúðarmaka sínum. Einnig má benda á að í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er að 

finna refsiákvæði greini aðili yfirvaldi rangt frá faðerni eða móðerni barns, með fyrirvara þó, 

sbr. 192. gr. laganna.
9
 Ef óvissa er um faðerni barns, getur barnið, móðir þess eða maður sem 

telur sig föður barns, farið í faðernismáls sbr. 10. gr. bl. Barnið er sett í öndvegi og talið upp 

fyrst í því skyni að leggja áherslu á að það eru hagsmuni þess fyrst og fremst sem marka form 

og efni aðildarreglnanna, eins og annarra reglna barnalaga.
10

 

Hrd. nr. 340/2010 

Í málinu fór móðir (K) barns fram á að Rannsóknarstofa Háskóla Íslands í meinafræðum 

framkvæmdi mannerfðafræðilega rannsókn til könnunar á faðerni barns síns. Móðir 

barnsins taldi látinn mann vera faðir (M) barns síns. Höfðu hún og M haft reglulega 

                                                           
8 Frumvarp til barnalaga. 128. lögþ. 2002 – 2003, Þskj. 181 – 180. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html sbr. nú lög nr. 76/2003. 

9
 Í 192. gr. laga nr. 19/1940 stendur : Hver, sem rangfærir sönnun fyrir faðerni barns eða móðerni með rangri eða 

ófullnægjandi skýrslu til yfirvalds þess, sem tekur við tilkynningum um fæðingar, skal sæta fangelsi allt að 1 ári 

eða sektum.Láta má refsingu falla niður, þegar svo ber við, að barn, sem gift kona hefur getið utan hjónabands, 

hefur verið tilkynnt sem hjónabandsbarn og eiginmaður hennar hefur samþykkt það. 
10

 Frumvarp til barnalaga. 128. lögþ. 2002 – 2003, Þskj. 181 – 180. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html sbr. nú lög nr. 76/2003. 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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samfarir á getnaðartíma barnsins. Einnig voru lagðar fram yfirlýsingar vitna um samband 

þeirra. Fallist var á kröfu um upptöku líks M, með þeim skilyrðum sem sett eru í 2. mgr. 

47. gr. og 49. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. Staðreynt var 

að ekki var unnt að framkvæma aðrar rannsóknir til að skera úr um faðerni barnsins en 

með lífsýnum úr F og að þau væru ekki fengin nema úr líkamsleifum hans. Til þess að 

afla lífsýnis úr honum var óhjákvæmilegt að grafa upp lík hans, sbr. 48. gr. laga nr. 

36/1993. 

 Talið var að uppfyllt væru skilyrði 15. gr., sbr. 2. mgr. 10. gr., barnalaga fyrir 

mannerfðafræðilegri rannsókn til sönnunar.
11

 Hæstiréttur taldi að þegar litið væri til þeirra 

ríku hagsmuna sem barn hefur af því að fá skorið úr faðerni sínu, væri ljóst að sýna yrði fram 

á að aðrir ríkari hagsmunir réðu því að slíkri sönnunarfærslu væri hafnað. Hæstiréttur taldi 

hagsmuni barnsins ríkari en friðhelgi grafreits, sbr. 6. gr. laga nr. 36/1993. Af þessum dómi 

má ráða að hagsmunir barns á því að þekkja foreldra sína eru mjög ríkir. 

 

Kafli: 4 Forsjá 
 

4.1 Forsjá barns 

Forsjá foreldra yfir barni sínu getur verið misjafnlega skipað eftir aðstöðu foreldranna hverju 

sinni. Foreldrar geta farið sameiginlega með forsjána, hvort sem þeir eru í hjúskap, sambúð 

eða búa ekki saman. Þá getur verið að annað foreldrið fari eitt með forsjána, en margar 

ástæður geta verið fyrir þeirri skipan, en leitast verður við að skoða hvernig þróunin hér á 

landi hefur verið varðandi forsjá foreldra.  

Forsjá er grundvallarhugtak í barnarétti og er ákvarðandi um lagatengsl barns við 

foreldra sína. Forsjárhugtakið var nýmæli í barnalögunum frá 1981 og var því ætlað að leysa 

af hólmi orðin foreldravald og forræði.
12

 Ef skoðuð eru í heild ákvæði lögræðislaga, 

barnaverndarlaga, barnalaga og annarra laga sem snúa að einstökum skyldum foreldra, má 

segja að hugtakið forsjá sé þríþætt. Í fyrsta lagi felur það í sér rétt foreldra til að ráða 

persónulegum högum barns. Í öðru lagi felur forsjá í sér skyldu foreldra til að annast barn sitt, 

en þær skyldur nefnast forsjárskyldur. Í þriðja lagi felur hún í sér rétt barnsins til forsjár 

foreldra sinna.
13

 

                                                           
11

 Í 15. gr. bl. stendur: Dómari getur, samkvæmt kröfu, ákveðið með úrskurði að blóðrannsókn verði gerð á 

aðilum máls og barninu og ennfremur aðrar sérfræðilegar kannanir, þar á meðal mannerfðafræðilegar rannsóknir. 
12

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur.bls. 169. 
13

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 171. 
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Skylda foreldra til að annast barn sitt og sýna því virðingu og umhyggju og gegna 

forsjárskyldum sínum svo sem best hentar þörfum þeirra og hag er tryggður í lögum, nánar 

tiltekið í 28. gr. bl. Hér er undirstrikað mikilvægi þess að foreldrar hagi forsjárskyldum sínum 

þannig að hagur barnsins sé alltaf í fyrirrúmi sem er ein af grunnreglum Barnasáttmálans, sem 

nú hefur verið lögfestur með lögum nr. 19/2013. 

Forsjárskyldur foreldranna eru margskonar en í grunninn felast þær fyrst og fremst í 

skyldu foreldranna til að annast barn sitt. Það þýðir að foreldrum ber skylda til að tryggja 

efnalega og andlega velferð barnsins. Ákvarðanir foreldra um barn sitt eiga fyrst og fremst að 

taka mið af hagsmunum barnsins og eiga foreldrar ávallt að hafa velferð þess að leiðarljósi.
14

  

Í 3. og 4. mgr. 28. bl. kemur fram að forsjá barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda 

barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Jafnframt ber 

foreldrum að afla barni sínu lögmæltrar fræðslu og sjá til þess að það fái menntun og 

starfsþjálfun í samræmi við áhugamál og hæfileika þess. Réttur foreldra til að ráða högum 

barna sinna er tryggður í lögum, nánar tiltekið í 5. mgr. 28. gr. bl. Þessi regla, þ.e. réttur 

foreldra til að ráða persónulegum högum barns og að ákveða búsetustað þess, er ein af 

grundvallarreglum barnaréttarins. Ætla má að foreldrar hafi í skjóli þessara ákvæða rúma 

heimild til að ákveða hvers konar uppeldi þeir kjósa börnum sínum. Þessi heimild er í fullu 

samræmi við 71. gr. Stjórnaskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og grundvallarreglur um 

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
15

 

Með breytingum á barnalögum nr. 76/2003 sbr. lög nr. 61/2012 sem tóku gildi 1. janúar 

2013, bættust við ný ákvæði um inntak sameiginlegrar forsjár. Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. a. 

skulu foreldrar þegar þeir fara sameiginlega með forsjá barns, taka allar meiri háttar 

ákvarðanir sameiginlega sem varða barn þeirra. Ef foreldrar búa ekki saman hefur það foreldri 

sem barn á lögheimili hjá, heimild til þess að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf 

barnsins, eins og hvar barnið skuli eiga lögheimili innan lands, um val á leikskólum, 

grunnskóla og daggæslu, venjulega eða nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og reglubundið 

tómstundastarf. Foreldrar sem fara saman með forsjá, skulu þó ávallt leitast við að hafa 

samráð áður en þessum málefnum barns er ráðið til lykta.
16

 

                                                           
14

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 173. 
15

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 172. 
16

 Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, með síðari breytingum (forsjá og umgengni). 140. lögþ. 2011 – 

2012, Þskj. 328. – 290. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html sbr. nú 

lög nr. 61/2012. 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html
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3.2 Sameiginleg forsjá við skilnað/Sambúðarslit 

Við skilnað eða sambúðarslit foreldra er meginreglan sú, samkvæmt 31. gr. bl. að foreldrar 

fari áfram með sameiginlega forsjá barns nema annað sé ákveðið. Foreldrar ákveða hjá hvoru 

þeirra barn skuli eiga lögheimili og þar með að jafnaði fasta búsetu. Ákvæði þetta gildir 

einnig um skilnað og sambúðarslit foreldris og stjúp- eða sambúðarforeldris sem einnig hefur 

farið með forsjá skv. 29. gr. a. bl. 

Ef foreldrar barns eru ekki í hjúskap eða skráðri sambúð við fæðingu barns, þá fer móðir 

ein með forsjá. Í 29. gr. a. bl. segir, að ef foreldri sem er ekki í hjúskap og fer eitt með forsjá 

barns síns, gengur í hjúskap með öðrum en hinu foreldrinu þá geta foreldri og stjúpforeldri 

samið um að forsjá barns verði sameiginleg, en samningurinn öðlast gildi við staðfestingu 

sýslumanns. Sama á við ef foreldri hefur tekið upp sambúð með öðrum en hinu foreldrinu, 

enda hafi skráð sambúð í þjóðskrá staðið samfleytt í eitt ár.  

 Í 32. gr. bl. er fjallað um samninga foreldra um forsjá og lögheimili, en foreldrar geta 

samið um að forsjá barns verði sameiginleg ef 31. gr. bl. á ekki við. Sem dæmi má nefna að 

foreldrar kunna að vilja gera með sér tímabundinn samning um sameiginlega forsjá, áður en 

þeir ákveða að taka upp það úrræði endanlega. Foreldrar geta samið um breytingu á forsjá 

barns þannig að forsjá eða lögheimili flytjist frá öðru foreldri til hins eða að samningur um 

sameiginlega forsjá falli niður og forsjá verði í höndum annars foreldris. Einnig geta foreldrar 

falið öðrum forsjá barns síns með samningi, en ef forsjá barns er í höndum annars foreldrisins 

skal leitað umsagnar hins foreldrisins. 
17

 

Sýslumaður getur boðið skv. 33. gr. bl. aðilum ráðgjöf sérfræðings í málefnum barna, 

þ.e. fagaðila með nauðsynlega þekkingu á þörfum barna og stöðu foreldra. Markmið með 

sérfræðiráðgjöf er að aðilar fái leiðbeiningar sem hjálpi þeim að meta hvaða lausn er barni 

fyrir bestu. Ný grein 33. gr. a. bættist við með breytingum á barnalögunum í janúar 2013, 

varðandi skyldubundna sáttameðferð. Þar segir að áður en krafist er úrskurðar eða mál er 

höfðað um forsjá, lögheimili, umgengni eða dagsektir, beri foreldrum skylda til að leita sátta.  

                                                           
17

 Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, með síðari breytingum (forsjá og umgengni). 140. lögþ. 2011 – 

2012, Þskj. 328. – 290. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html sbr. nú 

lög nr. 61/2012. 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html
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Fyrir breytingu á barnalögunum, sbr. lög nr. 61/2012, var sáttarráðgjöf sem þessi heimil 

en ekki skylda. Eftir breytingu skal sýslumaður beina málum þessum í sáttameðferð innan 

embættisins, en einnig er hægt að leita til annarra sem hafa sérþekkingu á sáttarmeðferð, 

þ.e.a.s. nú er sáttameðferð skyldubundin. Markmið með sáttameðferð er að hjálpa foreldrum 

að gera samning um þá lausn máls sem er barni fyrir bestu. Foreldrar skulu mæta sjálfir á þá 

sáttafundi sem sáttamaður boðar til. Veita skal barni, sem náð hefur nægilegum þroska, kost á 

að tjá sig við sáttameðferð nema telja megi að slíkt geti haft skaðleg áhrif á barnið eða sé 

þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Ef foreldrum tekst ekki að gera samning gefur sáttamaður út 

vottorð um sáttameðferð.
18

 

Í 34. gr. bl. segir að þegar foreldrar greinir á um forsjá eða lögheimili barns sker dómari 

úr málinu með dómi, hafi sátt ekki tekist. Ef foreldrar leita skilnaðar fyrir dómi leysir dómari 

um leið úr ágreiningi um forsjá eða lögheimili. Dómari kveður á um hvernig forsjá barns 

verði háttað eftir því sem barni er fyrir bestu. Dómari lítur meðal annars til hæfis foreldra, 

tengsla barns við báða foreldra, stöðugleika í lífi barns, skyldu þeirra til að tryggja rétt 

barnsins til umgengni, hættu á að barnið, foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða 

verði fyrir ofbeldi og vilja barns að teknu tilliti til aldurs og þroska.
19

 Dómari getur ákveðið að 

forsjá barns verði í höndum annars foreldris, eða ákveðið að kröfu foreldris að forsjáin verði 

sameiginleg, ef dómari telur þær aðstæður fyrir hendi að slíkt geti þjónað hagsmunum 

barnsins. Ef dómari dæmir sameiginlega forsjá ber honum jafnframt að ákveða hjá hvoru 

foreldra barn skuli eiga lögheimili. Við mat á því hvort forsjá skuli vera sameiginleg ber 

dómara að taka mið af því hvort ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í 

veg fyrir, hindra eða draga úr möguleikum barns til að alast upp við þroskavænleg skilyrði.
20

 

Þess ber þó að gæta að enn er ekki farið að reyna á túlkun þessara ákvæða í framkvæmd, 

þegar þetta er skrifað. Í ágreiningsmáli um forsjá barns ber dómara að kröfu annars foreldris 

eða beggja að kveða á um meðlag í dómi, sem og um inntak umgengnisréttar barns og 

foreldris og kostnað vegna umgengni, hafi sátt ekki tekist um þessi efni. Um ákvörðun 

dómara um umgengni gilda ákvæði 1.- 4. mgr. 47. gr. og 47. gr. b. bl. 

                                                           
18

 Sjá nánar: reglur um ráðgjöf og sáttameðferð samkvæmt 33. og 33. gr. a barnalaga nr. 76/2003, með síðari 

breytingum skv. lögum nr. 61/2012 og 144/2012. sótt  þann 25. ágúst 2013 af  

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2013/Reglur-um-sattamedferd.pdf 
19

 Frumvarp til barnalaga. 128. lögþ. 2002 – 2003, Þskj. 181 – 180. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html sbr. nú lög nr. 76/2003. 

20 Frumvarp til barnalaga. 128. lögþ. 2002 – 2003, Þskj. 181 – 180. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html sbr. nú lög nr. 76/2003. 

 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2013/Reglur-um-sattamedferd.pdf
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3.3 Tölfræðilegar upplýsingar um þróun á sameiginlegri forsjá 

Að meðaltali endar þriðja hvert 

hjónaband á Íslandi með skilnaði og 

frá árinu 1991 hafa árlega rúmlega 

1.000 börn upplifað skilnað eða 

sambúðarslit foreldra. Fjöldi skilnaða 

eða sambúðarslita segir ekki alla 

söguna um fjölda barna sem alast 

upp eingöngu hjá öðru kynforeldri 

sínu. Fjöldi barna fæðist utan 

sambúðar eða hjónabands og hefur 

þeim fjölgað töluvert.
21

 

Með þeim breytingum sem gerðar 

hafa verið á barnalögum undanfarin 

ár er áhugavert að skoða þróunina 

varðandi sameiginlega forsjá. Eins og 

sjá má á meðfylgjandi súluritum, þá 

fara foreldrar í flestum tilfellum með 

sameiginlega forsjá eftir skilnað eða 

sambúðarslit. Á árunum 1991-1995 

voru 561 börn úr brostnum 

hjónaböndum og var skiptingin þannig að móðir fékk forsjá með 442 börnum, faðir 38 og 

sameiginleg forsjá var 79 sinnum eða í 14 % tilvika. Árin 2006 – 2010 voru 599 börn og 

skiptingin var þannig að móðir fékk forsjá með 112 börnum, faðir 9 og sameiginleg forsjá var 

ákveðin 476 sinnum eða í 79% tilfella.
22

  

Varðandi börn úr sambúðarslitum þá eru þau 581 árin 1991-1995. Móðir fékk forsjá með 435 

börnum, faðir með 14 og sameiginleg forsjá var ákveðin 127 sinnum eða í 22% tilfella. Árin 

                                                           
21 Hagstofa Íslands. (e.d.). Lögskilnaðir/ sambúðarslit og forsjá barna. Sótt þann 17. mars 2013 af 

http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Giftingar-og-skilnadir 

22
 Hagstofa Íslands. (e.d.). Lögskilnaðir/ sambúðarslit og forsjá barna.  

Sótt þann 17. mars 2013 af http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Giftingar-og-skilnadir 

http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Giftingar-og-skilnadir
http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Giftingar-og-skilnadir
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2006 – 2010 voru börnin 565 og skiptingin þannig að móðir fékk forsjá 49 barna, faðir 3 og 

sameiginleg forsjá var ákveðin 509 sinnum eða í 90% tilfella. 
23

  

 

Kafli: 4 Framfærsla og meðlagsskylda 
 

     4.1 Almennt um framfærslu barna á árum áður 

Á tímum íslenska þjóðveldisins var skipting barna í skilgetin og óskilgetin börn mjög 

mikilvæg og var réttarstaða þessa tveggja hópa afar ólík. Samkvæmt Grágás voru einungis 

þau börn talin skilgetin sem getin voru eftir að brúðkaup foreldra þeirra hafði verið haldið.
24

 

Ef barn var fætt fyrir hjúskap, eða getið fyrir þann tíma, fékk það ekki réttarstöðu skilgetins 

barns. Voru þau nefnd óskilgetin og fengu réttarstöðu samkvæmt því.
25

 Fyrir áhrif kristinnar 

kirkju var reglunum breytt síðar meir og slakað töluvert á þessum reglum og fleiri börn töldust 

skilgetin. Má þar nefna að samkvæmt Kristinrétti Árna biskups Þorlákssonar frá 1275 gilti sú 

regla að börn töldust einnig skilgetin ef þau voru alin upp í hjúskap. Í erfðatali Jónsbókar, var 

kveðið á um að réttarstaða barns sem getið var eða alið upp í löglegu hjónabandi, færi eftir því 

hvort að foreldrar vissu eða máttu vita um meinbugi eða ekki.
26

  

Framfærsluskylda foreldra gagnvart barni sínu hefur ávallt verið rík. Í Grágás er kveðið 

á um framfærsluskyldu föður og ætt hans gagnvart óskilgetnu barni. Litið var á samneyti við 

og barneign með ógiftri konu sem brot gegn henni og ætt hennar, og kom þá framfærslan í 

stað einskonar miskabóta. Með tilskipun 14. október 1763 var kveðið á um framfærsluskyldu 

beggja foreldra óskilgetins barns. Þar var t.d. mælt fyrir um meðgjöf úr hendi föður og að 

faðir skyldi greiða það til 10 ára aldur barnsins. Ef faðir gat ekki greitt meðgjöf sökum 

fátæktar, hann var látinn eða ekki náðist til hans, þá átti móðirin engan rétt til meðgjafar frá 

öðrum aðilum. Með lögum nr. 9/1890 um meðgjöf með óskilgetnum börnum, kemur fram að 

óskilgetið barn átti rétt til uppeldisfjár úr dánarbúi látins föður. Einnig eru raktar skyldur 

sveitarfélags föður til að leggja fram meðgjöf með barni. Það ákvæði var þó þeim 

takmörkunum háð, að faðirinn varð að vera enn á lífi og innanlands. Ef þessu var ekki 

                                                           
23 Hagstofa Íslands. (e.d.). Lögskilnaðir/ sambúðarslit og forsjá barna.  

Sótt þann 17. mars 2013 af http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Giftingar-og-skilnadir 

24
 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason. (2001). Grágás. bls. 99. 

25
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 42. 

26
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 42. 

http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Giftingar-og-skilnadir
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fullnægt, þá var það framfærslusveit móður sem greiddi móður og barni sveitastyrk til 

framfærslu.
27

 

Reglurnar um framfærsluskyldu foreldra tóku breytingum með gildistöku fátækralaga 

nr. 44/1905, sbr. 79. gr. Þar var byggt á meginreglunni um framfærsluskyldu beggja foreldra. 

Þar var jafnframt réttarstaða móður bætt með því að felldar voru niður takmarkanir fyrir því 

að framfærslusveit föður greiddi meðgjöf með óskilgetnum börnum. Þannig gat sveitafélagið 

ekki endurheimt framlagið úr hendi föður, t.d. með því að láta hann vinna það af sér.
28

 

Árið 1921 urðu þáttaskil í löggjöf um réttarstöðu barna hér á landi. Þá tóku gildi tvenn 

ný lög, þ.e. lög nr. 46/1921 um afstöðu til óskilgetinna barna og lög nr. 57/1921 um afstöðu 

foreldra til skilgetinna barna. Með fyrrnefndu lögunum voru felld niður mörg eldri 

lagaákvæði. Við lagasetninguna var litið til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Megintilgangur 

löggjafarinnar var að jafna sem mest réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna. Þó var 

réttarstaða þeirra ekki jöfnuð að öllu leyti. Helsti tilgangur síðarnefndu laganna var að safna 

saman á einn stað dreifðum ákvæðum um afstöðu foreldra í hjúskap til barna sinna og gera 

breytingar í samræmi við réttarnýjungar er komnar voru fram á hinum Norðurlöndunum. 
29

 

Í lögum nr. 57/1921 kom fram að börn teldust skilgetin ef þau fæddust í hjónabandi eða 

svo skömmu eftir hjúskaparslit að þau gætu hafa verið getin í hjúskapnum. Einnig fengu börn 

réttarstöðu skilgetinna barna þótt þau væru getin utan hjúskapar ef foreldrar þeirra gengu síðar 

í hjúskap. Gengið var út frá þeirri reglu að eiginmaður móður teldist faðir barna sem hún ól, 

þó sú regla hafi ekki verið lögfest berum orðum. Foreldrar sem voru í samvistum fóru saman 

með forsjá barna sinna, það sama gilti um stjúpforeldri ef stjúpbarn var á framfæri þess. Í 

lögunum var einnig tekið á því að ef ágreiningur varð milli foreldra í samvistum um tiltekna 

ráðstöfun vegna barna sinna sem hafði fjárútlát í för með sér, þá réði það foreldri sem vildi 

leggja fram fé vegna ráðstöfunarinnar af séreign sinni eða framfærði aðallega heimilið. 

Meginskyldur foreldra sem komu fram í lögunum var að þeim væri skylt að ala upp börn sín 

til 16 ára aldurs, þau þyrftu að afla börnum sínum lögmæltar fræðslu og temja þeim iðjusemi 

og siðgæði.
30

 

Litlar breytingar voru gerðar á lögum nr. 57/1921 um framfærsluskyldu foreldra 

gagnvart skilgetnum börnum sínum, en þar var rauði þráðurinn sá að foreldrum væri báðum 

                                                           
27

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 45. 
28

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 45-46. 
29

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 45-46. 
30

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 48-49. 
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skylt að framfæra börn sín til 16 ára aldurs. Ef hjón voru ekki í samvistum, þá bar því foreldri 

sem ekki var með barnið að fullnægja framfærsluskyldu sinni með greiðslu meðlags. 

Meðlagsfjárhæðin tók mið af fjárhag beggja foreldra. Meðlagið átti að veita barninu 

nauðsynlegt lífsviðurværi.
31

 

Í lögum nr. 46/1921 var ákvæði um að móðir bæri skylda til að framfæra og ala upp 

óskilgetið barn sitt. Var sérstaklega tekið fram að framfærsluskylda móður gagnvart 

óskilgetnu barni sínu væri söm sem framfærsluskylda foreldra skilgetinna barna. Faðir sem 

gengst við óskilgetnu barni bar sömu skyldu. Með þessum lögum var aukið þó nokkuð við 

skyldur framfærslusveitar föður og réttur móður og barns til heimtu meðlags var einnig 

bættur. Með lögum nr. 87/1947 voru gerðar nokkrar réttarbætur handa móður óskilgetins 

barns. Þá gat hún krafist greiðslu meðlags samkvæmt úrskurði Tryggingastofnun ríkisins. 

Meðlag sem kræft var frá Tryggingastofnun, var þó bundið við fjárhæð barnalífeyris.
32

 

Með barnalögum nr. 9/1981 urðu enn þáttaskil í löggjöf Íslands um málefni barna. Segja 

má að breyttar hugmyndir um sambúðarform hafi þar haft úrslitaáhrif. Með lögunum voru 

hjúskapur og óvígð sambúð lögð að jöfnu varðandi réttarstöðu barna, það er að segja að ekki 

var lengur gerður greinarmunur á skilgetnum og óskilgetnum börnum í lagasetningu. Með því 

var stuðlað að því að ákvarðanir foreldra um val á sambúðarformi, eða um að búa ekki saman, 

hefðu sem allra minnst áhrif á réttarstöðu barnsins. Sameiginleg ákvæði voru í lögunum um 

framfærslu skilgetinna og óskilgetinna barna. Meðal nýmæla má nefna að framfærslualdur var 

hækkaður í 18 ár og að fjárhæð framfærslueyrisins tók mið af stöðu foreldra og þörfum 

barna.
33

 

Lögum nr. 9/1981 var breytt lítillega með lögum nr. 44/1985. Lögin voru svo felld úr 

gildi með lögum nr. 20/1992. Með tilkomu nýju laganna voru gerðar miklar breytingar á 

íslenskum barnarétti og ýmis nýmæli tekin upp. Helstu nýmælin voru þau að kveðið var á um, 

heimild foreldra sem ekki bjuggu saman að semja um sameiginlega forsjá barns og 

dómstólum var falin úrlausn forsjármála. Árið 1999 fól dómsmálaráðherra sifjalaganefnd að 

endurskoða barnalög nr. 20/1992, enda höfðu miklar breytingar orðið á viðhorfum og 

sjónarmiðum í barna- og fjölskyldurétti, bæði hér á landi og erlendis og því löngu tímabært að 

endurskoða þau í ljósi fenginnar reynslu og þróunar. Þeirri vinnu lauk árið 2003 er nefndin 

                                                           
31
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32

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. bls. 50-51. 
33
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skilaði af sér drögum að frumvarpi til nýrra laga, sem ráðherra síðar lagði fram og hlaut 

frumvarpið samþykki Alþingis sem lög nr. 76/2003.
34

 

Helstu nýmæli með lögum nr. 76/2003 má nefna skyldu móður til að feðra barn sitt, 

með því var verið að leggja aukna áherslu á rétt barns til að þekkja báða foreldra sína. Einnig 

skráning barns í þjóðskrá en með því að mæla fyrir um skráningu barns í þjóðskrá þegar eftir 

fæðingu þess þykir réttur barnsins, til að tilvist þess í ríkinu sé opinberlega viðurkennd, vera 

tryggður, ásamt heimild dómara til þess að dæma um meðlagsgreiðslur og umgengni í 

forsjármálum.
35

 

 

4.2 Lögbundið meðlag 

Framfærsluskylda foreldra gagnvart barni hefur ávallt verið rík. Samkvæmt lögum sem sett 

voru árið 1900, lög nr. 4/1900 um meðgjöf með óskilgetnum börnum áttu feður að greiða 

helming kostnaðar vegna fæðingar barns og meðgjöf með barni til 16 ára aldurs. Barnalög nr. 

9/1981 leystu af hólmi eldri lög um afstöðu foreldra til barna, en samkvæmt þeim urðu 

foreldrar meðlagskyldir þar til barn náði 18 ára aldri og einnig var kveðið á um sérstök 

framlög til að mæta tilteknum kostnaði við framfærslu barns. Við endurskoðun barnalaga 

1992 og 2003 voru ekki gerðar neinar meiriháttar efnislegar breytingar á ákvæðum um 

framfærsluskyldu foreldra. Því má segja að fyrirkomulag meðlagsgreiðslna hafi í 

megindráttum verið óbreytt frá upphafi tuttugustu aldar.
36

  

Samkvæmt 53. gr. bl. er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, skylt að framfleyta 

barni sínu. Framfærsla barns skal taka mið af högum foreldra og þörfum barns. Í lögunum er 

gerður nokkur greinarmunur á foreldrum eftir því hvar barn býr. Foreldrum er skylt að taka 

ákvörðun um meðlag við skilnað, slit á skráðri sambúð svo og við breytingar á forsjárskipan 

barns eða ákvörðun um lögheimili. Með því er reynt að tryggja barninu þann mikilvæga rétt 

sem felst í framfærsluskyldu foreldris gagnvart því. Þegar barn býr ekki hjá báðum foreldrum 

sínum er litið svo á að það foreldri sem barnið býr hjá, uppfylli lögboðna framfærsluskyldu 

sína, gagnvart því með því að veita barninu, húsnæði, fæði, klæði og aðrar nauðsynjar. Það 

                                                           
34

 Barnalög nr. 76/2003 ásamt greinargerð. (2003). bls. 11. 
35

 Barnalög nr. 76/2003 ásamt greinargerð. (2003). bls. 15-17. 
36
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foreldri sem barn býr ekki hjá sinnir hins vegar framfærsluskyldum sínum á annan hátt, eins 

og með greiðslu meðlags.
 
 

Hrd. 112/1952  

Aðilar máls deildu um hvort móðir gæti afsalað sér meðlagsgreiðslum úr hendi 

föður barns þeirra, en hún hafði skrifað undir samning þess efnis. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar kemur skýrt fram að barnið á sjálft réttinn til meðlagsins. ,, Móðir 

óskilgetins barns er í lögum fengin heimild til að innheimta meðlag með því að 

verja því í þágu þess, svo sem lög mæla en hana brestur hins vegar alla heimild að 

lögum og lagarökum til að afsala barninu rétti til meðgjafarinnar.“ 

Meðlagsgreiðslum er ætlað að renna til daglegrar framfærslu barns og falla með 

reglubundnum hætti til foreldrisins sem barn býr hjá. Skylda lögheimilisforeldris er svo að 

ráðstafa þeim jafnóðum á þann hátt að þær nýtist sem best til framfærslu barnsins. Þetta á við 

óháð því hvort foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns eða hvort annað foreldrið fari eitt 

með forsjána. Eins og komið hefur fram áður, þurfa foreldrar sem fara með sameiginlega 

forsjá en búa ekki saman, að ákveða hjá hvoru þeirra barnið skuli eiga lögheimili. 

Lögheimilisforeldri hefur réttarstöðu sem einstætt foreldri og þar með rétt til meðlags. 

Ákvæði 55. gr. bl. kveður á um að ekki sé heimilt að semja eða úrskurða um lægri 

meðlagsupphæð en sem nemur barnalífeyrir skv. 6. mgr. 20. gr. laga nr. 100/2007 um 

almannatryggingar. Gengur það almennt undir heitinu einfalt meðlag.
37

 Sýslumaður þarf að 

kanna hvort samningurinn sé í samræmi við ákvæði laga og hagsmuni barns áður en hann er 

staðfestur af sýslumanni. Hægt er að synja um staðfestingu á samningnum ef hann er talinn 

vera í andstöðu við hagsmuni barnsins og ef hann er í andstöðu við lög. Foreldrar geta óskað 

eftir úrskurði sýslumanns um meðlag og unnt er að gera dómsátt um meðlag eða dæma með 

hliðsjón af þörfum barns og fjárhagsstöðu og öðrum högum beggja foreldra, þar á meðal 

aflahæfi þeirra.
38

  

Í dómi sem kveðinn var upp þann 18. júní 2009 í Héraðsdómi Reykjaness og sjá má hér 

fyrir neðan er athyglisvert að sjá að dómari ákveður að umgengni skuli vera 7 dagar af 14, 

sem telst þá vera algjörlega jöfn búseta en það hefur engin áhrif á meðlagið, enda engin 

heimild til þess í bl. að víkja frá lágmarksmeðlagi. 

                                                           
37 Frumvarp til barnalaga. 128. lögþ. 2002 – 2003, Þskj. 181 – 180. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 
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Nr. E-2488/2007 

Aðilar máls áttu 3 börn saman A, f. 1999, B, f. 2000, og C, f. 2006. Fyrir átti móðir (K) 

eitt barn D, f. 1995. Í stefnu segir um málsatvik að hjónaband málsaðila hafi gengið upp 

og ofan. Miklir fjárhagsörðugleikar og álag sem þeim fylgdu hafi sett strik í reikninginn. 

Á þeim tíma sem A og B hafi fæðst hafi faðir (M) unnið mikið, m.a. til að greiða upp 

skuldir sem fylgdu K í sambandið og til að fjármagna fasteignakaup. Um tíma hafi hann 

unnið úti á landi og því stundum verið frá heimilinu nokkra daga í senn. A og B fluttu til 

móður M og dvöldust börnin hjá málsaðilum um helgar. Við fæðingu yngsta barnsins, C, 

hafi K ákveðið að taka sér árs fæðingarorlof og það sett töluvert strik í reikninginn því 

fjárhagsstaða heimilisins hafi ekki verið góð. Þegar C var 5 mánaða bauðst móðir M til 

þess að taka barnið til sín og K fór þá aftur út á vinnumarkaðinn. Í samantekt og 

niðurstöðum yfirmatsmanna kom fram að M væri búsettur með börnin hjá aldraðri móður 

sinni, sem hafði veitt honum mikinn stuðning og tekið mikla ábyrgð sjálf á uppeldi 

barnanna. Tvö eldri börnin höfðu alist upp að mestu leyti hjá henni frá unga aldri áður en 

til sambandsslita kom. Eftir sambandsslitin hafði M flutt inn á heimili hennar þar sem 

börnin voru fyrir. Yngsta barnið fór síðan að vera á heimilinu eftir að samkomulag náðist 

milli foreldra um umgengni þeirra. Niðurstaða í þessum dómi var sú að M var dæmd 

forsjá allra barnanna og að K skyldi greiða einfalt meðlag með hverju barni. 

Umgengninni skyldi haga þannig að regluleg umgengni við A og B verði frá því eftir 

skóla á föstudegi til sunnudags kl. 17 aðra hverja helgi. Samvistir K við C skyldu vera 

þannig að hann dveldi aðra hverja viku hjá K frá föstudegi til föstudags kl. 14. Að sumri 

skyldu börnin dveljast hjá K í fjórar vikur samkvæmt nánara samkomulagi sem aðilar 

skyldu gera sín í milli. Um jól og áramót skyldu börnin dveljast til skiptis hjá foreldrum 

sínum. 

4.3 Aukið meðlag 

Ef meðlagsgreiðandi hefur fjárhagslegt bolmagn til þess að greiða hærra meðlag en sem 

nemur fjárhæð einfalds meðlags getur sýslumaður úrskurðað viðkomandi til greiðslu aukins 

meðlags. Við ákvörðun aukameðlags er byggt á 2. mgr. 57. gr. bl. auk þess sem myndast hafa 

til fyllingar verklagsreglur sem stuðst er við. Meðal annars er aflað upplýsinga um fjárhags- 

og félagslega stöðu foreldra. Innanríkisráðuneytið lætur sýslumönnum í té 

viðmiðunarfjárhæðir sem hafðar eru til leiðbeiningar við ákvarðanatöku í málum vegna aukins 

meðlags og er það gert til að tryggja samræmis og að jafnræðis sé gætt í meðlagsmálum. 
39

 

Viðmiðunartölur ráðuneytisins varðandi tekjur meðlagsgreiðenda eru framreiknaðar 

árlega til samræmis við breytingar á vísitölu neysluverðs og sendar sýslumönnum. Þrátt fyrir 

þessar viðmiðunartekjur þarf ávallt að skoða hvert mál fyrir sig með hliðsjón af þörfum barns 

og fjárhagsaðstöðu og öðrum högum beggja foreldra, þar á meðal aflahæfi þeirra. Því leysir 

viðmiðunartafla úrskurðaraðila þá ekki undan skyldubundnu mati á aðstæðum í hverju máli 
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fyrir sig. Þegar sett er fram krafa um aukið meðlag, þ.e. meðlag umfram einfalt meðlag, er 

ákvörðun um meðlagsfjárhæð byggð á upplýsingum og þeim gögnum um þau atriði eins og 

þarfir barns, fjárhag og félagslega stöðu foreldra og aflahæfi þeirra. Venjan er að aðilar leggi 

fram staðfest ljósrit skattframtala fyrir tvö síðustu ár og launaseðla vegna tekna yfirstandandi 

árs ásamt sérstakri greinagerð um fjárhag og félagslega stöðu. Við útreikning tekna aðila eru 

venjulega lagðar til grundvallar meðaltekjur þeirra tvö til þrjú næstliðin ár, meðal annars í því 

skyni að jafna út þær sveiflur sem kunna að vera í tekjuöflun milli ára, án þess að vera um 

varanlegar breytingar á tekjum sé að ræða. Elstu tekjurnar eru framreiknaðar miðað við 

vísitölu neysluverð.
40

  

Með hugtakinu aflahæfi er átt við hvað ætla megi að karl eða kona með tiltekna 

menntun geti almennt unnið sér inn á ákveðnum stað og tíma. Ef foreldrar fara sameiginlega 

með forsjá þá er síður úrskurðað aukameðlag enda litið svo á að foreldri hafi rýmri rétt til að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir um hvernig það tekur þátt í framfærslu barnsins, sérstaklega ef 

umgengni er rúm.
41

  

Eins og kom fram fyrr í kaflanum þá gefur innanríkisráðuneytið út viðmiðunartöflur 

sem hafðar eru til leiðbeiningar við ákvarðanatöku í málum vegna aukins meðlags sem sjá má 

hér að neðan. Samkvæmt bréfi ráðuneytisins frá 8. október 2012 eru fjárhæðir nú sem hér 

segir, en þær eru uppfærðar árlega miðað við vísitölu neysluverðs.
42

: 

 

Tekjur á mánuði I barn 2 börn 3 börn 

ca. kr. 434.000 Lágmark+50% lágmark+25%   

ca. kr. 477.000 lágmark+75%     

ca. kr. 525.000 lágmark+100% lágmark+50% lágmark+25% 

ca. kr. 577.000   lágmark+75%   

ca. kr. 635.000   lágmark+100% lágmark+50% 

ca.kr.698.000     lágmark+75% 

ca.kr.767.000     lágmark+100% 
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Í Héraðsdómi Austurlands var kveðinn upp dómur þann 20. apríl 2011. 

 Nr. E-145/2010 

Aðilar máls deildu um forsjá yfir A sem fædd var 2008. Málsaðilar höfðu verið um skeið 

í óvígðri sambúð og barnið fæðst á sambúðartíma. Á fundi hjá sýslumanni skýrði móðir 

(K) fyrir föður (M) að ef þau kæmust ekki að samkomulagi varðandi A þá fengi hún enga 

aðstoð frá sveitafélaginu. K reyndi að fá M til að undirrita gögn sem hún hafði verið með, 

en M vildi það ekki þar sem hann taldi sig þurfa að kynna sér betur réttarstöðu sína. Til 

hafði staðið hjá aðilum að semja um áframhaldandi sameiginlega forsjá og lögheimili A 

hjá K. Sama dag kom í ljós að ekki var búið að afgreiða beiðni aðila um skráningu í 

sambúð. Það hefði þó ekki átt að skipta máli því sambúð skal skrá frá þeim tíma sem 

umsókn berst, samkvæmt vinnureglu þjóðskrá. Þessi þróun mála varð til þess að K 

notfærði sér stöðuna og flutti strax með A í íbúð sem hún hafði fengið með aðstoð 

sveitarfélagsins. M hélt því fram að K hafi svipt sig rétti til sameiginlegrar forsjár. Sá tími 

sem liðinn væri hefði að mati M sýnt að forsjárhæfni K mætti draga í efa og erfiðlega 

hefði gengið með umgengni og samskipti. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að K 

færi með forsjá A. Regluleg helgarumgengni A við M skyldi vera frá fimmtudegi til 

sunnudags aðra hverja viku. Sumarleyfisumgengni A við M skyldi vera samfellt í fjórar 

vikur. Umgengni yfir jól og páska skiptist í önnur hver jól og áramót. M var gert að 

greiða tvöfalt meðlag 18 ára aldurs hennar. 

Hægt er að ákvarða um tvöfalt meðlag við meðferð máls fyrir dómi ef krafa er gerð um 

það, en í þessum dómi hér fyrir ofan var deilt um forsjá og umgengni auk meðlags, en móðirin 

gerði kröfu um tvöfalt meðlag fyrir dómi, þar sem slíkt fyrirkomulag hefði verið í gildi frá 

upphafi. Dæmt var tvöfalt meðlag þrátt fyrir frekar rúma umgengni enda mótmælti faðirinn 

ekki þeirri tilhögun. 

 

4.4 Sérstök framlög samkvæmt barnalögum 

Heimilt er samkvæmt 60. gr. barnalaga að úrskurða þann sem meðlagskyldur er, til að greiða 

framlag vegna sérstakra útgjalda og er átt við tilefni sem eru sérstaks eðlis en ekki almenns, 

þar sem reglubundnum meðlagsgreiðslum með barni er ætlað að standa straum af almennri 

framfærslu þess.
43

 Meðal þess sem telst vera sérstaks eðlis er skírn barns, ferming, 

gleraugnakaup tannréttingar og sérkennsla vegna sérstakra námserfiðleika hjá barni. Meðal 

þess sem rétt er að telja almenna framfærslu má nefna kostnað vegna almennra tannviðgerða, 

íþróttaiðkunar og tónlistanám barns.
44

 Í 2. mgr. sömu laga kemur fram að aðeins verður 

úrskurðað um framlag ef krafa þess efnis sé uppi höfð við sýslumann innan þriggja mánaða 

frá því að svara varð til útgjalda nema eðlileg ástæða hafi verið til að bíða með slíka kröfu. 
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 Barnalög nr. 76/2003 ásamt greinargerð.(2003). bls. 155. 
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 Barnalög nr. 76/2003 ásamt greinargerð.(2003). bls. 155. 
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Annars er það mat sýslumanns hvort eðlilegt hafi verið að bíða með að setja fram kröfu um 

framlag. Hægt er að nefna að ekki er talið skylt að setja fram kröfu um framlag vegna 

tannréttinga sem iðulega stendur yfir í langan tíma innan þriggja mánaða frá greiðslu hverrar 

stakrar greiðslu, heldur er almennt miðað við að krafa sé sett fram innan þriggja mánaða frá 

því að heildarframkvæmdinni lýkur og reikningur berst. Framlög sem innt eru af hendi 

samkvæmt 60. gr. laganna tilheyra þeim sem svarað hefur til útgjaldanna. Þau eru því ekki 

meðlag sem tilheyrir barni, sbr. 2. mgr. 63. gr. barnalaga.
45

 

 

4.5 Framlag til menntunar eða starfsþjálfunar 

Heimilt er samkvæmt 62. gr. barnalaga að úrskurða foreldri til að greiða barni sínu framlag til 

menntunar eða starfsþjálfunar samkvæmt kröfu þess frá 18 ára aldri og allt til þess er það nær 

20 ára aldri. Þegar menntunarframlag er ákveðið er oftast um það að ræða að ungmenni búi 

hjá öðru foreldri sínu og fer það þá fram á menntunarframlag úr hendi hins. Ef ungmenni býr 

hjá hvorugu foreldri getur það á hinn bóginn krafist framlags úr hendi beggja foreldra. 

Úrlausn í slíku máli ræðst af fjárhagslegri og félagslegri stöðu aðila.
46

 

 

4.6 Norræn löggjöf um framfærslu barns og meðlag 

Löggjöf Norðurlandanna um málefni framfærslu og meðlag byggir öll á svipuðum 

grundvallarreglum, en þó eru ýmis mikilvæg atriði útfærð á ólíka vegu. Á öllum 

Norðurlöndunum bera foreldrar í sameiningu ábyrgð á framfærslu barna sinna til 18 ára 

aldurs. Alls staðar hefur verið lögð aukin áhersla á sameiginlega ábyrgð beggja foreldra á 

uppeldi barna sinna óháð fjölskyldustöðu og víðast hafa meðlagskerfi tekið breytingum með 

hliðsjón af samfélagsþróun. Almennt er gert ráð fyrir að foreldrar semji um skiptingu 

kostnaðar vegna framfærslu barns eða greiðslu meðlags, með þeim hætti sem þeim hentar en 

samningar eru þó háðir ýmsum takmörkunum. Þróunin hefur verið í þá átt að rýmka 

                                                           
45

 Frumvarp til barnalaga. 128. lögþ. 2002 – 2003, Þskj. 181 – 180. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html sbr. nú lög nr. 76/2003. 

46
 Barnalög nr. 76/2003 ásamt greinargerð.(2003). bls. 158. 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html


18 
 

samningsfrelsi foreldra og í dag eru Ísland og Finnland einu löndin sem gera ráð fyrir að gildi 

samnings sé háð staðfestingu stjórnvalds.
47

 

Ef foreldrar deila um meðlag er hægt að fá úrlausn stjórnvalds eða dómstóls, t.d. í 

tengslum við deilu um forsjá eða faðerni barns. Lögin hafa alls staðar að geyma reglur eða 

sjónarmið sem leggja á til grundvallar úrskurði eða dómi. Við útfærslu þessara sjónarmiða og 

vægi þeirra hafa Norðurlandaþjóðirnar valið mismunandi leiðir. Þannig er mismunandi 

hvernig lágmarksframfærslukostnaður er ákveðinn, hvernig kostnaður skiptist á milli foreldra, 

hvernig er tekið tillit til umgengni og með hvaða hætti félagsleg staða eða greiðslugeta 

umgengnisforeldris hefur áhrif á fjárhæð meðlags. 

Á Norðurlöndunum er gert ráð fyrir því að unnt sé að úrskurða um sérstök útgjöld vegna 

barns umfram hefðbundið meðlag. Einnig gera öll löndin ráð fyrir að ungmenni geti krafist 

framlags vegna menntunar eftir 18 ára aldurs, þó með ólíkum hætti. Á Íslandi gildir þetta til 

20 ára aldurs, til 21 árs í Svíþjóð og 24 ára í Danmörku. Í Noregi og Finnlandi fer fram mat 

hverju sinni en ekki miðað við ákveðin aldursmörk.
48

 

Í norskum rétti er ákvæðum um framfærsluskyldu foreldra og ákvörðun meðlags skipað 

í VIII. kafla laga um börn og foreldra, ( Lov 1981-04-08 nr. 07: Lov om barn og foreldre). 

Samkvæmt 66. gr. laga um börn og foreldra bera báðir foreldrar ábyrgð á kostnaði 

vegna framfærslu og menntunar barns í samræmi við fjárhagslega getu foreldra. Foreldri sem 

barn býr ekki hjá ber skylda til að greiða meðlag til framfærslu og menntunar barns, sbr. 1. 

mgr. 67. gr. sömu laga. Í 1. mgr. 36. gr. geta foreldrar samið um skipta búsetu barns (delt 

bosted). Þegar svo háttar til er ákvörðun meðlags lagt til grundvallar að dvöl barns hjá hvoru 

foreldri sé jöfn og að foreldrar beri sömu daglegu útgjöld vegna framfærslu þess. Við 

ákvörðun meðlags hefur skipt búseta í för með sér að annað foreldrið greiðir hinu foreldrinu 

meðlag fyrir þann tíma sem barnið býr hjá því og öfugt. Foreldrum er frjálst að semja um 

meðlag án atbeina stjórnvalda, sbr. 70. gr. um börn og foreldra. Þegar foreldrar semja um 
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Innanríkisráðuneytið. (e.d.). Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum er varða framfærslu 
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meðlag geta þeir ráðið forsendum samkomulagsins, ef upp kemur ágreiningur hafa þeir kost á 

að leita til stjórnvalda og óska eftir ákvörðun um meðlag.
49

 

Í finnskum rétti er fjallað um framfærsluskyldu foreldra og ákvörðun meðlags í lögum 

um framfærslu barna ( Lag om underhall för barn 5.9.1975/704) og leiðbeiningum finnska 

dómsmálaráðuneytisins frá 2007 um ákvörðun meðlags ( Anvisning för bedömning av 

storleken pa underhallsbidrag til barn): 

 Í 1 gr. laganna kemur fram að barn eigi rétt til framfærslu sem nægi til að koma til móts 

við efnislegar og andlegar þarfir barns í samræmi við þroska þess hverju sinni. 

Framfærsluskylda foreldra nær til útgjalda vegna framfærslu, umönnunar og menntunar barns. 

Heimilt er að ákveða að foreldrið greiði meðlag ef foreldri sinnir ekki framfærsluskyldu sinni 

eða að barn búi ekki hjá foreldri. Heimilt er að ákveða meðlag með samningi eða dómi, sbr. 4. 

gr. laga um framfærslu barna. Meðlagssamningur þarf að vera skriflegur, sbr. 7. gr. laganna. 

Þegar foreldrar hafa lokið gerð samkomulags um meðlag verða þeir að leggja það fyrir 

stjórnvald til staðfestingar, sem metur hvort samningur foreldra sé í samræmi við sjónarmið 

um rétt barns til fullnægjandi framfærslu og greiðslugetu foreldra. Heimilt er að lækka meðlag 

vegna umgengni ef fyrir hendi er staðfestur samningur þar sem tilgreindur er fjöldi gistinótta 

barns. Frádráttur lýtur skilgreindum fjárhæðum þar sem gengið er út frá því að fjárhæð 

frádráttar samsvari þeim útgjöldum sem umgengnisforeldrið verði að standa undir vegna 

framfærslu á umgengnistíma. Í leiðbeiningum sem dómsmálaráðuneytið gefur út, er tafla yfir 

frádráttarfjárhæðir sem taka mið af fjölda gistinótta í mánuði og aldri barns.
50

 

Í sænskum rétti er fjallað um framfærsluskyldu foreldra og ákvörðun meðlags í VII. 

kafla laga um foreldra nr. 1949:381 (Föraldrabalk). 

 Samkvæmt 1. gr. 7. kafla laga um foreldra, ber foreldrum að framfæra barn í samræmi 

við það sem telst sanngjarnt að teknu tilliti til þarfa barns og fjárhag foreldra. Foreldri ber að 

rækja framfærsluskyldu gagnvart barni með greiðslu meðlags þegar það fer ekki með forsjá 

barns og barnið er ekki búsett hjá því. Einnig ber foreldri að greiða meðlag þegar foreldrar 

fara með sameiginlega forsjá en barn er ekki búsett hjá því. Almennt er ekki gerð sú krafa að 
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foreldrar geri með sér skriflegan meðlagssamning eða að þeir séu lagðir fyrir stjórnvöld til 

staðfestingar. Þó er undantekning ef samningur geri ráð fyrir að meðlag sé greitt með 

eingreiðslu eða fyrir lengri tíma í senn en þrjá mánuði, skuli samningur vera skriflegur. Þegar 

foreldri hefur haft barn í umgengni samfellt í fimm daga hið minnsta eða samanlagt í sama 

almanaksmánuði að lágmarki í 6 daga, er því heimilt að reikna sér til lækkunar á meðlagi, eins 

og það hefur verið ákveðið, sem nemur 1/40 meðlagsins vegna hvers dags sem umgengni fór 

fram.
51

  

Í dönskum rétti er ákvæði um framfærsluskyldu foreldra, meðlagssamninga og 

ákvörðun meðlags í II. kafla laga um framfærslu barna ( Lov om borns forsorgelse nr. 352 af 

15/05/2003), leiðbeiningum um meðlagssamninga ( Vejledning om aftaler om bornebidrag nr. 

10269 af 02/11/2007), leiðbeiningar um meðlag og framfærslueyri maka ( Vejledning om 

borne- og ægtefellebidrag. VEJ nr. 9774 af 30/09/2009) ásamt leiðbeiningum um 

viðmiðunarfjárhæðir við ákvörðun meðlags (Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af 

bornebidrag i 2009. VEJ nr. 9858 af 11/12/2008). 

 Samkvæmt 13. gr. laga um framfærslu barna, er foreldrum skylt hvoru fyrir sig að 

framfæra eigin börn. Ef annað foreldrið fullnægir ekki framfærsluskyldu sinni gagnvart barni, 

er stjórnvaldi heimilt að ákveða að það skuli greiða meðlag til framfærslu þess. Einnig kemur 

fram í lögunum að meðlag eigi að ákveða að teknu tilliti til þarfa barns og fjárhags foreldra. 

Ef foreldrar búa við lítil efni á að ákveða fjárhæð meðlags í samræmi við lágmarksmeðlag 

eins og það er ákveðið á grundvelli laga um barnalífeyrir og fyrirframgreiðslu meðlags. 

Foreldrum er veitt svigrúm til að ráða framfærslu barns til lykta með samningi þar sem unnt er 

að skilgreina framlög foreldra í samræmi við þarfir barns hverju sinni. Bæði skriflegir og 

munnlegir samningar eru gildir og eru þeir ekki háðir opinberri skráningu eða staðfestingu.
52

 

 Í dönskum rétti er greint á milli þess, þegar annað foreldri fer með forsjá barns og þegar 

foreldrar fara sameiginlega með forsjá. Þegar annað foreldri fer með forsjá er jafnan fallist á 

að greiða skuli lágmarksmeðlag enda þótt fyrir liggi að umgengnisforeldrið taki þátt í 

framfærslu barns og skiptir þá ekki máli þótt barn verji verulegum tíma hjá 
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umgengnisforeldrinu. Ef barn ver hins vegar helmingi tíma síns hjá hvoru foreldra getur það 

haft áhrif til lækkunar á meðlagi þegar fjallað er um aukið meðlag. Þegar foreldrar fara 

sameiginlega með forsjá er litið svo á að hvort um sig geti tekið ákvarðanir um hvernig annast 

eigi daglega framfærslu barns, allt eftir því hjá hvoru þeirra barnið dvelur hverju sinni. Það er 

því eingöngu þegar umgengnisforeldrið telst vanrækja framfærsluskyldu að stjórnvald tekur 

ákvörðun um að það skuli greiða meðlag. Við mat á því hvort framfærsluskylda teljist 

vanrækt er litið til þess tíma sem barnið dvelur hjá hvoru foreldri, hvort foreldrið taki þátt í 

útgjöldum vegna grunnframfærslu barnsins og hvort foreldrið láti fé af hendi rakna vegna 

annarra útgjaldaliða, t.d. vegna dagvistunar eða tómstundaiðkunar barns. Lögheimilisforeldrið 

getur óskað eftir auknu meðlagi úr hendi umgengnisforeldris. Horft er til árstekjur 

meðlagsgreiðanda, auk þess sem litið er til útgjalda meðlagsgreiðanda vegna framfærslu 

annarra barna yngri en 18 ára og eigin barna hans á aldrinum 18-24 ára sem er í námi.
53

 

Þegar tekið er saman hvernig þessum málum er háttað á Norðurlöndum þá bera 

foreldrar í sameiningu ábyrgð á framfærslu barna sinna til 18 ára aldurs. Alls staðar hefur 

verið lögð aukin áhersla á sameiginlega ábyrgð beggja foreldra á uppeldi barna sinna óháð 

fjölskyldustöðu og víðast hafa meðlagskerfi tekið breytingum með hliðsjón af 

samfélagsþróun. Þróunin hefur verið í þá átt að rýmka samningsfrelsi foreldra. Almennt er 

gert ráð fyrir að foreldrar semji um skiptingu kostnaðar vegna framfærslu barns eða greiðslu 

meðlags, með þeim hætti sem þeim hentar en samningar eru þó háðir ýmsum takmörkunum. 

Frumvarpsdrögin sem höfundur fjallar um í umræðukaflanum eru mjög sambærileg þessum 

málum á hinum Norðurlöndum. 

 

Kafli: 5 Umgengnisréttur 
 

5.1 Umgengnisréttur foreldra 

Tilhögun umgengni barns við foreldri er með fjölbreyttum hætti. Með aukinni áherslu á 

sameiginlega ábyrgð beggja foreldra má reikna með að fleiri börn en áður njóti 

reglubundinnar umgengni við foreldri sem barn býr ekki hjá. Í barnalögum er fyrst og fremst 

lögð áhersla á gagnkvæman rétt barns og foreldris til umgengni og er það almennt viðurkennt 
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að jákvæð og þroskavænleg tengsl barns við nána fjölskyldumeðlimi þjóni hagsmunum 

barnsins.  

Í 46. gr. bl. er kveðið á um umgengnisrétt. Umgengni er réttur barns til samveru og 

annarra samskipta við foreldri sem það býr ekki hjá. Einnig á foreldrið sem barnið býr ekki 

hjá, rétt á og ber skyldu til að umgangast barnið ásamt því að taka þær nauðsynlegu 

ákvarðanir um daglegt líf barnsins sem fylgja umgengninni og að foreldri sem barn býr hjá 

beri að tryggja að foreldri sem nýtur umgengni fái nauðsynlegar upplýsingar til þess að 

umgengni þjóni hag og þörfum barnsins. Sú skylda hvílir á foreldri sem barn býr hjá, að 

stuðla að eðlilegri umgengni við hitt foreldrið. Foreldrar sem ekki búa saman geta gert 

samkomulag um hvernig skipa skuli umgengni við barnið. Hægt er að óska eftir staðfestingu 

sýslumanns á samningi um umgengni sbr. 4. mgr. 46. gr. bl. Slík staðfesting getur verið afar 

mikilvæg, því samningur þarf að vera staðfestur, til þess að hann geti verið grundvöllur 

þvingunarúrræða. Sýslumaður getur þó hafnað staðfestingu, ef hann er í andstöðu við hag og 

þarfir barns.
54

 Með breytingum á barnalögum með lögum nr. 61/2012, voru rýmkaðar þær 

heimildir sem til voru en í hinu nýja ákvæði 46. gr. a., kemur fram að ef annað foreldra barns 

er látið eða bæði, foreldri er ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar við barn eða foreldri 

nýtur verulega takmarkaðrar umgengni á barnið rétt á umgengni við nána vandamenn þess 

foreldris eða aðra nákomna barni, enda talið að það sé til hagsbóta fyrir barnið.
55

 

Ef foreldra greinir á um umgengni úrskurðar sýslumaður að kröfu foreldris samkvæmt 

47. gr. bl. og ber að líta til tengsla barns við báða foreldra, aldurs barns, stöðuleika í lífi barns, 

búsetu foreldra og vilja barns að teknu tilliti til aldurs og þroska. Þá ber að meta hættu á að 

barnið foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi og líta sérstaklega 

til þess hvort ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, hinda eða 

draga úr möguleikum barns til að alast upp við eðlileg skilyrði.
56  
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Rannsóknir sýna að nokkuð hefur færst í vöxt að foreldrar semji um það sem kalla má 

jafna umgengni, það er að segja að barn dveljist jafnt hjá þeim báðum.
57

 Í flestum tilvikum 

virðist samið um það fyrirkomulag að barn dveljist viku og viku í senn hjá hvoru foreldri en í 

sumum tilvikum um að barn fari hálfsmánaðarlega á milli foreldra sinna eða samið er um 

jafna umgengni með öðrum hætti. Samkvæmt 47. gr. bl. er nú heimilt þegar sérstaklega 

stendur á, að ákveða umgengni í 7 daga af hverjum 14 dögum. Þá getur sýslumaður 

samkvæmt 47. gr. a sömu laga kveðið upp úrskurð um umgengni til bráðabirgða sem gildir 

tímabundið eða þar til máli hefur verið ráðið endanlega til lykta. Sýslumaður getur einnig að 

kröfu aðila, ákveðið að ekki megi fara með barnið úr landi á meðan umgengnismál er til 

meðferðar.
58

 

Engar reglur eru í barnalögum um hve umgengni á að vera mikil. Foreldrar geta því í 

raun samið um hvaða fyrirkomulag á umgengni sem er. Ef foreldrar eru hins vegar ekki 

sammála um fyrirkomulagið og sýslumaður þarf að úrskurða um umgengni er stuðst við 

ákveðnar verklagsreglur sem hafa myndast í framkvæmd. Verklagsreglurnar miða við að barn 

dvelji hjá foreldri að lágmarki aðra hverja helgi, um jól, áramót, páska og í sumarleyfi.
59

 

Mjög rík áhersla er lögð á að það séu réttindi bæði barns og foreldra að fá að umgangast 

hvort annað og að mikið þurfi að ganga á til að hamla þessum réttindum. Í flestum tilfellum 

næst sátt um umgengni hjá sýslumanni ef foreldrar á annað borð ákveða sameiginlega forsjá.
60

 

Ef ekki næst samkomulag fara málin fyrir dóm. Í dómnum hér fyrir neðan, en þar náðist sátt 

um forsjána undir rekstri málsins var úrskurðað um umgengnisrétt föður við son sinn. 

 

Hrd. 264/2009 

Aðilar máls deildu um umgengisrétt föður (M) við son aðila. Í héraðsdómi hélt móðir (K) 

því fram að ástand M væri þannig að hann gæti ekki sinnt syni þeirra, hann ætti við 

vímuefna og geðræn vandamál að etja. Hættulegt væri fyrir drenginn að umgangast M 

                                                           
57

 Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir. (2000). Áfram foreldrar: Rannsókn um sameiginlega forsjá og 

velferð barna við skilnað foreldra. 
58 Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, með síðari breytingum (forsjá og umgengni o. fl.). 140. lögþ. 

2011 – 2012, Þskj. 1529.- 290. mál. Sjá vefútgáfu Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.061.html sbr. nú lög nr. 61/2012. 

59
Sýslumenn á Íslandi. (2013). Meðlag. Sótt þann 17. mars 2013 af 

http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/medlag_framlog/ 

60
Sýslumenn á Íslandi. (2013). Meðlag. Sótt þann 17. mars 2013 af 

http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/medlag_framlog/ 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.061.html
http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/medlag_framlog/
http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/medlag_framlog/


24 
 

meðan hann ekki leitaði sér aðstoðar vegna vandamála sinna og því væru ekki forsendur 

fyrir umgengisrétti M við son þeirra. M hélt því fram að hann væri fær um að umgangast 

son sinn, aðstæður hans væru góðar og hann ætti í senn rétt á og bæri skyldu til að rækja 

umgengni og samneyti við barn sitt. Ekki var ráðið af gögnum málsins að M væri ófær 

um að umgangast son sinn né að það væri andstætt hagsmunum drengins að hann gerði 

það. Komst héraðsdómur því að þeirri niðurstöðu sem Hæstiréttur staðfesti, þrátt fyrir að 

K hefði lagt fram ný gögn varðandi hótanir M við K, máli sínu til stuðnings um að M 

væri óhæfur til að eiga umgengni við barnið. Umgengni M við son sinn var því ákvörðuð 

þannig að regluleg umgengni yrði frá fimmtudegi til mánudags aðra hverja viku, um jól 

og áramót yrði barnið önnur hver jól hjá K og dvelji þá hjá M um áramót og öfugt. 

Umgengni um páska skiptist til helminga milli aðila og að sumri skyldi drengurinn 

dveljast mánuð hjá M. Einnig var M gert að greiða einfalt meðlag með drengnum. 

 

Í dómnum hér fyrir neðan var deilt um forsjá og umgengnisrétt. Dómari komst að þeirri 

niðurstöðu að foreldrarnir teldust báðir jafnhæfir en þar sem ekki væri hægt að dæma báðum 

foreldrunum forsjá, þá taldist M vera hæfari. Varðandi umgengnisrétt taldi héraðsdómur að 

best væri að foreldrarnir kæmust að samkomulagi um umgengni án þess að inntak 

umgengninnar væri ákvarðað af dómara. Hæstiréttur kvað hins vegar á um umgengni K við 

barnið. 

Hrd. 608/2007 

Aðilar deildu um forsjá dóttur sinnar. Samkvæmt matsgerð og yfirmatsgerð sálfræðinga 

töldust foreldrar báðir hæfir en faðir (M) þó hæfari. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að barnið virtist fá meiri örvun og búa við betri aga á heimili M og þar væru 

heimilisaðstæður og uppeldisskilyrði betri en á heimili móður (K). Barnið taldist eiga 

jákvæðari tengsl við M en K og einnig sterkari tengsl við föðurfjölskyldu en 

móðurfjölskyldu. Að þessu leiti þótti því betra fyrir barnið að M fengi forsjá þess. Báðir 

aðilar kröfðust þess að kveðið yrði á um umgengisrétt, sbr. 4. mgr. 34. gr. Þeir voru 

sammála um að barnið dveldist hjá því foreldri sem ekki fengi forræði frá fimmtudegi til 

mánudags aðra hverja viku. Þar sem það þótti ekki fara gegn hagsmunum barnsins var 

fallist á að umgengnin yrði með þeim hætti. K var gert að greiða einfalt meðlag með 

dóttur sinni eins og það er ákveðið á hverjum tíma samkvæmt lögum um 

almannatryggingar frá dómsuppsögu að telja til fullnaðs 18 ára aldurs stúlkunnar. 

Samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms þá taldi hann að barninu væri fyrir bestu að inntak 

umgengisréttar K við barnið væri ákveðið með samkomulagi aðila. Hafnaði því að taka 

ákvörðun með dómi um inntak umgengisréttar K við barnið sbr. 2. málsl. 4. mgr. 34. gr. 

barnalaga nr. 76/2003. Hæstiréttur  

 

Erfitt er að skilgreina hvers konar umgengni telst barni fyrir bestu í hverju tilviki, þar 

með hversu langt á að ganga í að þvinga hana fram. Undirstöðuatriði er að taka mið af þörfum 

barns fyrir góða umönnun, jákvæð tengsl, öryggi, stöðugleika, jákvæðna aga og fyrirsjáanlega 
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framtíð.
61

 Í athugasemdum með frumvarpi til breytinga á barnalögum, sbr. lög nr. 61/2012, er 

að finna leiðbeiningar um þau sjónarmið sem leggja ber til grundvallar við ákvörðun á inntaki 

umgengni. Þar segir eftirfarandi: 

 

Þegar umgengni er ákveðin ber að stefna að því að skapa aðstæður og tengsl sem styðja á 

bestan mögulegan máta við þroskaferli barns í tilteknum aðstæðum. Umgengni á að 

nýtast barni og hjálpa því á þroskaferlinum. Umgengni má ekki vera barni of erfið, vera 

því álag eða þjáning eða ógna tilfinningalegum og félagslegum þroska þess. Umgengni á 

heldur ekki að takmarka þannig að barn fari þess á mis að njóta jákvæðra tengsla og 

stuðnings frá foreldri eða fjölskyldu sem kemur barni til góða. Umgengni á fyrst og 

fremst að miða við þarfir barns og vera innan þeirra marka sem barn ræður við með tilliti 

til aldurs og þroska.
62

 

 

5.2 Félagstengsl barna sem búa jafnt hjá báðum foreldrum eftir skilnað 

eða sambúðarslit 

Samkvæmt barnalögum á barn rétt á að umgangast það foreldri sem það býr ekki hjá, með 

reglubundnum hætti. Foreldri ber skyldu og hefur rétt til að rækja þessa umgengni við barn 

sitt. Ekki liggja fyrir neinar tölur um umgengni hjá Hagstofu Íslands en rannsóknir
63

 benda til 

þess að samskipti barns við umgengnisforeldri hafi aukist á undanförnum áratugum. Í 

viðhorfskönnun sem náði til heildarþýðis foreldra, sem sóttu um skilnað hjá Sýslumanninum í 

Reykjavík á tímabilinu 2006-2008, var spurt um tilhögun umgengni. 

Niðurstöður sýndu að um fjórðungur barnanna dvaldi jafnt hjá báðum foreldrum, 

fimmtungur barna var með svokallað lágmarksumgengni og mjög sjaldgæft er að ekki sé um 

umgengni að ræða eða í 2% tilvika.
64  
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Lengd umgengni Hlutfall foreldra 

Umgengni 14 daga af 28 dögum 24% 

Umgengni 8 daga af 28 dögum 19% 

Umgengni 4 daga af 28 dögum 22% 

Sveigjanleg umgengni eftir hentugleikum 24% 

Annað 9% 

Engin umgengni 2% 

Alls 100% 

 

Rannsókn sem gerð var í jafnréttismálum og kynnt var á málþingi Rannsóknar- og 

þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri og Jafnréttisstofu 2008, um heilsu og lífskjör 

skólanema, sem búa jafnt hjá báðum foreldrum eftir skilnað eða sambúðarslit, er áhugavert að 

skoða, en þar kemur fram að eitt af hverjum 24 börnum búa jafnt hjá báðum foreldrum sínum. 

Helstu kostirnir við jafnskipta búsetu sem komu fram í rannsókninni voru að um betri tengsl 

væri að ræða við báða lífforeldra eftir skilnað. Ábyrgðin og samveran væri jöfn hjá báðum 

foreldrum. Einnig kom fram að um minni fjárhagslega og félagslega byrði væri að ræða. 

Helstu gallarnir við jafnskipta búsetu væru rótleysi barna sem eiga ekki eitt heimili, minni 

tími og lakari tengsl við (aðal) foreldri. Einnig komu fram ósamrýmanlegar reglur og minna 

eftirlit og að meiri hætta væri á ósamkomulagi foreldra.
65

 

 

 Kafli:6 Ýmis löggjöf varðandi málefni barna 
 

6.1 Réttur barnsins 

Allar ákvarðanir er lúta að forsjá barns og réttindum og skyldum foreldra þeirra eru teknar á 

grundvelli þess hvað henti best hag og þörfum barnsins. Löggjöf um réttindi barna er að 

meginstefnu til byggð á þremur sjónarmiðum. Í fyrsta lagi að börn séu ekki fær um að ráða sér 

sjálf og því nauðsynlegt að fela öðrum ráð þeirra, foreldrum, öðrum lögskipuðum 

umráðamönnum eða ríkisvaldinu. Í öðru lagi til þess að tryggja andlega og líkamlega velferð 

barna svo að þau nái fullum þroska, hafi börn bæði þörf fyrir og eigi rétt á umsjá foreldra 

sinna eða eftir atvikum annarra og í þriðja lagi að öll börn eigi að njóta jafns réttar. Áhersla er 
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lögð á að það eigi ekki að hafa áhrif á réttarstöðu barna hvaða sambúðarform foreldrar þeirra 

hafi kosið sér og þá hvort foreldrar séu í sambúð eður ei.
66

  

Það er grundvallarregla að foreldrum, eða þeim sem fara með forsjá barna, ber réttur og 

skylda til að annast um börn sín. Þessir aðilar hafa mikið svigrúm til að ákveða með hvaða 

hætti þeir haga aðbúnaði og uppeldi barna sinna eftir því sem samræmist efnahag þeirra, 

félagslegri stöðu, og trúar- og siðferðisskoðunum, svo lengi sem velferð barnanna er tryggð. 

Þær aðstæður geta skapast, að foreldrar sinna ekki þessum skyldum sínum. Við þær aðstæður 

hlýtur það að vera skylda hins opinbera að grípa til þeirra ráðstafana sem verða til að tryggja 

hagsmuni barnanna.  

 

6.2 Jafnræðisreglan 

Jafnræðisreglan er grundvallarregla í öllum vestrænum samfélögum og yfirleitt samofin 

hugmyndum manna um réttlæti. Oft eru hugtökin jafnrétti, jafnræði, jöfn staða og fleiri notuð 

til að vísa til þessarar reglu. 

Jafnræðisreglur eru allar runnar af sama meiði og stuðla að því að einstaklingum sé ekki 

mismunað. Víða má finna slíkar reglur í löggjöf okkar Íslendinga en einnig í alþjóðlegum 

sáttmálum sem Ísland er aðili að. Fyrst má nefna jafnræðisreglu 65. gr. Stjórnaskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 ( hér eftir nefnt stjskr), ásamt jafnræðisreglu í 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993, í alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 

(SBSR) sem Ísland er aðili að og jafnræðisregla 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994 og að lokum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur var með lögum nr. 

19/2013. 

Í 65. gr. stjskr. sbr. 3. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 segir orðrétt: 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu 

að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.  

Fjallað er um réttindi barna í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, sem segir: 

Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 
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Í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er að finna jafnræðisreglu en hún hljómar svo:  

Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Óheimilt 

er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum á kynferði 

þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum málum.  

Í 26. gr. SBSR kemur fram að: 

 Allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismunar. 

Lögin skulu því í þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum 

jafna og raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða 

félagslegs uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 

Í 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 um bann við mismunun segir: 

Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 

manngreinaálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, 

stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við 

þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu.  

Ákvæði 1. gr. samningsviðauka nr. 12 við Mannréttindasáttmála Evrópu er svohljóðandi: 

1. Öll lagaleg réttindi skulu tryggð án nokkurrar mismununar svo sem vegna kynferðis, 

kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 

þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu. 

2. Enginn skal sæta nokkurri mismunun af hálfu opinberra aðila svo sem vegna þeirra 

aðstæðna sem nefndar eru í 1. málsgrein. 

Í 2. gr. barnasáttmálans nr. 19/2013 er að finna svohljóðandi jafnræðisreglu: 

1. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau 

réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, 

án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, 

þjóðhátta eða félagslegra stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna 

þess eða foreldris þess eða lögráðamanns. 

2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki 

mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða 

fjölskyldumeðlima, eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra. 

Í 23. gr. sáttmálans er að finna jafnræðisreglu er snýr að fötluðum börnum, sem er 

orðrétt: 

1. Aðildarríki viðurkenna að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og 

sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja virðingu þess og stuðla að sjálfsbjörg þess 

og virkri þátttöku í samfélaginu. 
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2. Aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðs barns til sérstakrar umönnunar, og skulu þau stuðla að 

því og sjá um að barni sem á rétt á því, svo og þeim er hafa á hendi umönnun þess, verði 

eftir því sem föng eru á veitt sú aðstoð sem sótt er um og hentar barninu og aðstæðum 

foreldra eða annarra sem annast það. 

3. Með tillit til hinna sérstöku þarfa fatlaðs barns skal aðstoð samkvæmt 2. tölul. þessarar 

greinar veitt ókeypis þegar unnt er, með hliðsjón af efnahag foreldra eða annarra sem 

hafa á hendi umönnun þess, og skal hún miðuð við að tryggt sé að fatlaða barnið hafi í 

raun aðgang að og njóti menntunar, þjálfunar, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingar, 

starfsundirbúnings og möguleika til tómstundaiðju, þannig að stuðlað sé að sem allra 

mestri félagslegri aðlögun og þroska þess, þar á meðal í menningarlegum og andlegum 

efnum. 

Hugtökin mismunun og jafnrétti eru náskyld en mismunun er afleiðing þess þegar brotið 

er gegn grundvallarreglunni um jafnrétti. Því má segja að lagaregla sem bannar mismunun sé í 

raun lagaregla sem býður að jafnrétti skuli ríkja.
67

  

 

6.3 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindi eru þau réttindi sem eru þýðingarmest meðal þjóða heims, sem dæmi má nefna 

réttinn til lífs, skoðana, athafna og margt fleira. Þetta eru réttindi sem menn eiga að geta notið 

án takmarkana ríkisvaldsins, nema þeir gangi á rétt annarra.  

Í Mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994 er 

fjallað um grundvallarmannréttindi einstaklinga. Ísland er aðili að Evrópuráðssamningi um 

verndun mannréttinda og mannfrelsis.
68

 Sáttmálinn á jafnt við um börn og fullorðna og því er 

ekki vikið sérstaklega að börnum í honum. Samningurinn hefur haft áhrif á mótun löggjafar á 

sviði barnaréttar hér á landi, sem og í öðrum aðildarríkjum.  

Það er einna helst 8. gr. sáttmálans, er varðar friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, sem 

snertir réttarstöðu barna, en 8. gr. hljóðar svo: 

Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 

Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla 

fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla 

eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar 

heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. 
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Þetta ákvæði er talið tryggja rétt foreldra til að hafa umráð barna sinna og forsjá 

með þeim takmörkunum sem greinin kveður á um. Einnig er talið að ákvæðið verndi 

umgengnisrétt foreldris við barn sitt.
69

 Má meðal annars sjá þess dæmi af dómi 

Mannréttindadómstóls Evrópu í máli H.K. gegn Finnlandi
70

, þar sem dómstóllinn 

fjallaði um gagnkvæman rétt barna og foreldra til að vera í samvistum og tók fram að sá 

réttur væri verndaður af 8. gr. sáttmálans og stjórnvöld mættu ekki ganga á þann rétt, 

nema í undantekningartilvikum, enda ættu slík afskipti sér stoð í lögum og væru 

nauðsynleg.
71

 Eftir að Mannréttindasáttmálinn var lögfestur hér á landi, var 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar breytt í samræmi við reglur sáttmálans. Rétturinn 

til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu er nú tryggður í 71. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944, sbr. stjórnskipunarlög nr. 97/1995.  

Margar kærur til Mannréttindadómstólsins lúta að því að annað foreldri brjóti 

gegn umgengnisrétti hins foreldrisins við barn eða hafi numið barnið ólöglega á brott og 

aðildarríki hafi ekki gripið til aðgerða til að bregðast við slíkum brotum. Dómstóllinn 

hefur ítrekað staðfest að 8. gr. MSE leggi skyldu á ríki til að gripa til ákveðinna aðgerða 

til að tryggja rétt foreldra.
72

  

Mannréttindadómstóllin í máli Sophíu Hansen gegn Tyrklandi nr. 36141/97. 

Þar hafði tyrkneskur barnsfaðir íslenskra konu haldið tveimur dætrum þeirra 

ólöglega í Tyrklandi án þess að rétti móður til umgengni við þær sem viðurkenndur var 

af tyrkneskum dómstólum, hefði verið framfylgt. Með því að stjórnvöld brugðust þeirri 

skyldu sinni að grípa til viðeigandi úrræða til að framfylgja rétti móður til umgengni við 

dætur sínar brutu þau gegn rétti hennar til friðhelgi fjölskyldulífs samkvæmt 1. mgr. 8. 

gr. MSE.
73
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6.4 Barnasáttmáli SÞ 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna var samþykkur af allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna árið 1989. Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu árið 1990 og fullgiltur árið 

1992. Barnasáttmálinn var svo lögfestur á Alþingi, með öllum greiddum atkvæðum í febrúar 

2013.
74

 Með tilkomu sáttmálans voru réttindi barna í fyrsta sinn innleidd í alþjóðalög. 

Samningurinn felur í sér skuldbindandi samkomulag þjóða og þannig skuldbinda aðildarríkin 

sig til að tryggja börnum innan sinnar lögsögu, einstaklingum undir 18 ára aldri, öll þau 

réttindi sem kveðið er á um í sáttmálanum. Ríkin skuldbinda sig einnig til að leggja fram 

skýrslu um framkvæmd sáttmálans í sínu heimaríki, fyrst tveimur árum eftir fullgildingu og 

svo á fimm ára fresti.
75

  

Í 1. mgr. 3. gr. samningsins segir að það sem barni sé fyrir bestu skuli ávallt hafa 

forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, 

stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. Í 2. mgr. stendur, að með 

hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða annarra sem bera ábyrgð að lögum gagnvart 

börnum, skuldbindi aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð 

þeirra krefst. Ákvæði 1. mgr. 3. gr. gegnir sérlega mikilvægu hlutverki við aðstæður þar sem 

önnur og sértækari ákvæði Barnasáttmálans eiga ekki við. Í greininni er lögð áhersla á að 

aðildarríkin, opinberir aðilar og einkaaðilar, verði að gera sér skýra grein fyrir áhrifum gerða 

sinna á börn, svo börnin og uppbygging barnvænlegs samfélags fái forgang. Þetta sjónarmið 

1. mgr. 3. gr. kemur skýrt fram í öðrum greinum Barnasáttmálans, þar sem kveðið er á um að 

ávalt skuli miða við það sem barni er fyrir bestu í aðstæðum á borð við aðskilnað frá 

foreldrum. Í 9. gr. sáttmálans er kveðið á um að aðildarríkin skuli eftir fremsta megni koma í 

veg fyrir ,,aðskilnað“ barns og foreldris. 

Aðildarríki skulu tryggja að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, 

nema þegar lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt viðeigandi lögum og reglum um 

málsmeðferð að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tillit til hagsmuna barnsins enda sé sú 

ákvörðun háð endurskoðun dómstóla. Slík ákvörðun kann að vera nauðsynleg í ákveðnum 

tilvikum, eins og ef barn sætir misnotkun eða er vanrækt af foreldrum sínum, eða þegar 

foreldrar búa ekki saman og ákveða verður hver skuli vera dvalarstaður þess. 
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Við alla málsmeðferð samkv. 1. tölul. þessarar greinar skal veita öllum aðilum sem 

hagsmuna hafa að gæta, kost á að taka þátt í málsmeðferð og að gera grein fyrir 

sjónarmiðum sínum. 

Aðildarríki skulu virða rétt barns sem skilið hefur verið frá foreldri eða foreldrum sínum 

til að halda persónulegum tengslum og beinu sambandi við þau bæði með reglubundum 

hætti, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess. 

Nú á aðskilnaður rætur að rekja til aðgerða af hálfu aðildarríkis, svo sem varðhalds, 

fangelsunar, útlegðar, brottvísunar úr landi eða andláts annars hvors foreldranna eða 

beggja eða barnsins (þar á meðal andláts af hvaða orsök sem er meðan ríkið hafði hinn 

látna í gæslu), og skal þá aðildarríkið þegar þess er beiðst veita foreldrunum eða barninu, 

eða öðrum í fjölskyldu þeirra ef við á, nauðsynlega vitneskju um hvar þeir 

fjölskyldumeðlimir eru niðurkomnir, sem fjarverandi eru, enda skaði það ekki barnið að 

láta vitneskju í té. Aðildarríki skulu enn fremur sjá til þess að það eitt að slík beiðni sé 

borin fram hafi ekki slæmar afleiðingar fyrir það fólk sem í hlut á. 

Í 18. gr. sáttmálans er fjallað um, ,,Foreldraábyrgð“. Báðir foreldrar bera sameiginlega ábyrgð 

á uppeldi barns síns og það sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga.
76

 

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

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

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

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

Til þess að tryggja og efla réttindi þau sem kveðið er á um í samningi þessum skulu 

aðildarríki veita foreldrum og lögráðamönnum viðeigandi aðstoð við að rækja 

uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að byggðar séu upp stofnanir og aðstaða og þjónusta 

veitt til umönnunar barna. 

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að börn foreldra sem 

stunda atvinnu fái notið góðs af þjónustu og aðstöðu til umönnunar barna sem þau kunna 

að eiga rétt á. 

Í 26. gr. sáttmálans er fjallað um ,,Félagslega aðstoð“. Almennt séð eru börn fjárhagslega háð 

fullorðum. Þegar fullorðnir ábyrgðarmenn barns geta ekki framfleytt því, annað hvort vegna 

þess að þeir fá ekki launaða vinnu eða geta ekki unnið vegna óumflýjanlegra aðstæðna, ber 

ríkinu skylda til að tryggja að barnið njóti fjárhagslegs stuðnings af einhverju tagi, annað 

hvort með greiðslu til barnsins beint, eða fullorðins ábyrgðamanns hans. Þessi skylda er 

staðfest í 26. gr. 

1. Aðildarríki viðurkenna rétt hvers barns til að njóta félagslegrar aðstoðar, þar með talið 

almannatrygginga, og skulu þau gera nauðsynlegar ráðstafanir samkvæmt lögum sínum 

til að rétti þessum sé komið til fullra framkvæmda. 
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2. Bætur skulu þar sem við á veittur með hliðsjón af efnum og aðstæðum barns og þeirra 

sem bera ábyrgð á framfærslu þess, svo og öllu öðru sem snertir umsókn um bætur 

lagðar fram af barninu eða öðrum fyrir þess hönd. 

Í 27. gr. er viðurkenndur réttur hvers barns til ,,viðunandi lífsafkomu“ til að ná fullum þroska. 

Foreldrar bera aðalábyrgð á því að tryggja barninu þennan rétt. Ef nauðsyn krefur verða 

aðildarríkin þó að aðstoða foreldrana og skulu, þegar þörf krefur, láta í té efnislega aðstoð og 

sjá fyrir stuðningsúrræðum. 

1. Aðildarríki viðurkenna rétt hvers barns til lífsafkomu sem nægir því til að ná 

líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska. 

2. Foreldrar eða foreldri, eða aðrir sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns, bera höfuðábyrgð á 

því í samræmi við getu sína og fjárhagsaðstæður að sjá barni fyrir þeim lífskilyrðum 

sem eru því nauðsynleg til að komast til þroska. 

3. Aðildarríki skulu í samræmi við aðstæður sínar og efni gera viðeigandi ráðstafanir til að 

veita foreldrum og öðrum sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns aðstoð til að neyta þessa 

réttar, og skulu þegar þörf krefur láta í té efnislega aðstoð og sjá fyrir 

stuðningsúrræðum, einkum að því er fæði, klæðnað og húsnæði snertir. 

4. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að innheimta framfærslueyri með 

barni frá foreldrum eða öðrum sem bera fjárhagslega ábyrgð á barninu, bæði innanlands 

og frá útlöndum. Einkum skulu þau stuðla að aðild að alþjóðasamningum eða að gerð 

slíkra samninga svo og gera aðrar ráðstafanir sem við eiga þegar sá sem ber fjárhagslega 

ábyrgð á barninu býr í öðru ríki en barnið. 

Mikilvægi þess að báðir foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á uppeldi barnsins er hér 

undirstrikað. Lengi hefur sú skoðun endurspeglast í löggjöf og menningarhefðum margra 

þjóða að mæður beri ábyrgð á daglegri umhyggju barns meðan skyldur feðra eru af 

fjárhagslegum toga. Barnasáttmálinn leggur aftur á móti áherslu á sameiginlega ábyrgð beggja 

foreldra.
77

 

 

Kafli :7 Felst mismunun í opinberri skráningu ? 
 

      7.1 Lögheimilislög 

Í 1. gr. lögheimilislaga nr. 21/1990 segir að lögheimili manns sé sá staður þar sem hann hafi 

fasta búsetu. Í 1. og 2. mgr. segir að enginn geti átt lögheimili hér á landi á fleiri en einum 

stað í senn. Ef vafi leiki á því hvar telja skuli að föst búseta manns standi, til dæmis vegna 

þess að hann hefur bækistöð í fleiri en einu sveitarfélagi, skal hann eiga lögheimili þar sem 
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hann dvelst meiri hluta árs. Samkvæmt 7. gr. þá eiga hjón sama lögheimili. Ef börn þeirra eru 

hjá þeim báðum eða hjón eru barnlaus, skulu þau ákveða á hvorum staðnum lögheimili þeirra 

skuli vera, ella ákveður þjóðskráin það. Það sama gildir um fólk í óvígðri sambúð eftir því 

sem við á. Hjón sem slitið hafa samvistum, eiga sitt lögheimilið hvort. Í 8. gr. segir að barn 15 

ára eða yngra eigi sama lögheimili og foreldrar þess, ef þeir búa saman, annars hjá því foreldri 

sem hefur forsjá þess. Ef barn hefur fasta búsetu hjá foreldri sem ekki hefur forsjá þess, skal 

það eiga þar lögheimili enda sé forsjárforeldri samþykkt búsetunni. Hafi forsjá barns ekki 

verið falin öðru hvoru foreldranna á barnið sama lögheimili og það foreldri sem það býr hjá. 

Búi barn hjá hvorugu foreldra sinna á það lögheimili þar sem það hefur fasta búsetu.
78

  

 

7.2 Lög um Þjóðskrá  

Þjóðskrá Íslands annast almannaskráningu hér á landi skv. 1. gr. laga um þjóðskrá og 

almannaskráningu nr. 54/1962. Þjóðskráin sjálf, þ.e. almannaskráning byggir á upplýsingum 

sem stofnuninni berast úr ýmsum áttum, bæði frá einstaklingum og opinberum aðilum. Hluti 

þeirra upplýsinga sem berast þjóðskrá eru færðar í þjóðskrárkerfið og er þar einkum um að 

ræða svokallaðar grunnupplýsingar um einstaklinga. Aðrar upplýsingar eru af tæknilegum 

ástæðum ekki skráðar í núverandi þjóðskrárkerfi en eru hins vegar fyrirliggjandi í gögnum 

stofnunarinnar. Þjóðskráin er takmörkuð með þeim hætti að vensl einstaklinga eru ekki færð í 

þjóðskrá. Dæmi um upplýsingar sem ekki eru færðar í tölvukerfi þjóðskrár eru 

forsjárákvarðanir og upplýsingar um foreldra barna. Það þýðir að upplýsingar um 

fjölskyldustærð eða fjölskyldusamsetningu eru ekki skráðar í tölvukerfi þjóðskrár. Svokallað 

fjölskyldunúmer er notað til þess að halda utanum skráningu einstaklinga á hverju lögheimili. 

Kennitala elsta einstaklingsins á lögheimili verður fjölskyldunúmer þeirrar fjölskyldu eða öllu 

heldur þeirra einstaklinga sem búa á sama lögheimili. Þegar einstaklingur nær 18 ára aldri þá 

slitna öll tengsl hans við fyrra fjölskyldunúmer og kennitala viðkomandi verður 

fjölskyldunúmer hans. Grunnupplýsingum er miðlað úr þjóðskrá og er þar um að ræða nafn 

einstaklings, kennitölu, heimili, póstnúmer, póststöð, skráð nafn og póstfang umboðsmanns 

þess sem er búsettur erlendis, hvort einstaklingur er bannmerktur, fjölskyldunúmer, 

hjúskaparstöðu, kennitölu maka, kyn, heimilisfang, fæðingardag, fæðingarstað og 
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lögheimiliskóða. Eins og segir hér að framan þá eru upplýsingar um foreldra, vensl eða forsjá 

o.fl. ekki færðar í tölvukerfi þjóðskrár en þær eru til staðar í gögnum stofnunarinnar.
79

 

Ein meginástæða þess að tölfræðigögn um barnafjölskyldur og einstæða foreldra eru 

jafn aðgengilegar og raun ber vitni er sú að lögheimilisforeldrar eru skráðir með sérstakt 

fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Þess vegna er auðvelt fyrir helstu stofnanir að gera úttektir og 

rannsóknir á félagslegum og fjárhagslegum högum lögheimilisforeldra án þess að þurfa að fá 

upplýsingarnar beint frá Hagstofu Íslands. Hagstofa Íslands gefur út ítarlegar úttektir um hagi 

ýmsa þjóðfélagshópa en undanskilur meðlagsgreiðendur og aðra umgengnisforeldra í 

hagskýrslugerð sinni þar sem þeir hafa ekki fjölskyldunúmer og eru því skráðir sem 

einstaklingar.
80

  

Í fréttablaðinu þann 18. mars 2013 er grein um þingsályktunartillögur sem voru þá til 

umfjöllunar á þingi. Þar segir Guðmundur Steingrímsson alþingismaður að núverandi 

skráningarkerfi skekki mjög þá fjölskyldumynd sem sé við lýði í dag og sé löngu úrelt kerfi.
81

 

Hann hefur lagt fram tvær þingsályktunartillögur sem gera ráð fyrir breytingum á lögum er 

varða búsetu skilnaðarbarna. Í annarri tillögunni segir að innanríkisráðherra skuli stofna 

starfshóp sem myndi semja frumvarp um annað hvort tvöfalt lögheimili barna eða búa til nýtt 

lagalegt hugtak um jafna búsetu. Hin tillagan fjallar um breytingar á skráningarkerfi hins 

opinbera þannig að báðir foreldrar verði skráðir sem slíkir.
82
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7.3 Þingsályktun um skráningu upplýsinga um umgengnisforeldra 

Tvær þingsályktunartillögur voru  lagðar fram á síðasta þingi, sem höfundur telur nauðsynlegt 

að fjalla nánar um. Sú fyrri er að halda skrá yfir umgengnisforeldra.
83

 Í Íslenskri 

hagskýrslugerð eru umgengnisforeldrar skráðir sem barnlausir. Slíkir foreldrar eru þó yfirleitt 

ekki barnlausir nema í þröngum lagalegum skilningi, þ.e. lögheimili barna þeirra er ekki skráð 

hjá þeim. Í flestum tilvikum búa hins vegar börn hjá umgengnisforeldrum stóran hluta úr ári. 

Hægt er að leiða að því líkum að stór hluti þeirra karlmanna, sem skráðir eru einstæðir og 

barnlausir, séu í raun virkir uppalendur og að börn búi hjá þeim jafnt og hjá 

lögheimilisforeldri. Í greinargerð með þingsályktuninni er talað um að fjárhagsörðugleikar 

mælist miklir í hópi þessara karlmanna, sem kann að orsakast af því að þeir hljóta engan 

stuðning í uppeldishlutverki sínu, enda taldir barnlausir. Með því að skilgreina 

umgengnisforeldra sem barnlausa virðist hið opinbera hafa ákveðið að styðja þá foreldra ekki 

að neinu marki í uppeldishlutverkinu né heldur taka stöðu og tilvist þessara barna og foreldra 

með í reikninginn í ákvörðunartöku og stefnumörkun í fjölskyldumálum. Bág staða margra 

þessara foreldra, sem meðal annars hlýst af þessu, getur bitnað á börnunum sem búa hjá 

þeim.
84

 

Þingsályktunartillaga þessi gerir ráð fyrir að hafin verði skráning á fjölda, kyni og 

hjúskaparstöðu umgengnisforeldra, sem og fjölda barna þeirra. Þannig verður hægt að veita 

umgengnisforeldrum aðkomu að velferðarkerfinu og að velferðarkerfið viðurkenni þar með 

aukna þátttöku umgengnisforeldra í uppeldi barna sinna eftir skilnað.  

 

7.4 Þingsályktun um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur 

heimilum 

Síðari þingsályktunartillagan er þingsályktun um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur 

stöðum. Í greinagerð með ályktuninni kemur fram að flutningsmenn telja að færa megi fyrir 

því veigamikil rök að löggjafinn styðji og hvetji til þess í allri lagaumgjörð að báðir foreldrar 

umgangist börn sín ríkulega og taki jafnan þátt í uppeldi þeirra óháð því hvort þeir búi saman 

eða ekki. Í nokkrum löndum er gert ráð fyrir möguleika á jöfnu búsetuformi barna á tveimur 

stöðum og er reynslan almennt góð. Ekki er endilega farin sú leið að heimila að barn eigi tvö 
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lögheimili, heldur er oft um að ræða að sérstakt búsetuform, jöfn búseta, sem sé mögulegt 

með margvíslegri lagalegri þýðingu þó svo lögheimilið sé áfram hjá öðru foreldrinu. Má um 

það m.a. vísa til fyrirkomulags um jafna búsetu í Noregi sem foreldrar geta samið um.
85

 

Í tillögu þessari er lagt til að starfshópur taki afstöðu til þess hvaða fyrirkomulag hentar 

best á Íslandi, hvort sem það yrði tvöfalt lögheimili eða annað fyrirkomulag jafnrar búsetu 

sem ekki er gert ráð fyrir í gildandi lögum. Einnig kemur fram að mikilvægt sé að 

starfshópurinn útfæri undir hvaða kringumstæðum og með hvaða skilyrðum fyrirkomulagið 

geti átt við. Í því sambandi gæti hugsanlega verið skynsamlegt að jöfn búseta eða tvöfalt 

lögheimili sé háð því skilyrði að heimili barnsins séu ekki of langt hvort frá öðru, til dæmis að 

þau séu innan sama skólahverfis, og jafnframt að fyrirkomulagið komi aðeins til greina ef 

foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns, hafi báðir ríkulega og reglubundna umgengni 

við það og semja sérstaklega sín á milli um jafna búsetu. 

Í nefndaráliti frá velferðarnefnd um tillögu til þingsályktunar um jafnt búsetuform barna 

sem búa á tveimur heimilum er lagt til að innanríkisráðherra verði falið að skipa þriggja 

manna starfshóp sem semja muni skýrslu um það hvernig útfæra megi jafnt búsetuform barna. 

Í því skyni taki hópurinn m.a. afstöðu til þess hvort taka skuli upp kerfi sem heimilar börnum 

að hafa tvöfalt lögheimili eða hvort annað fyrirkomulag jafnrar búsetu henti betur. Einnig 

kemur fram að starfshópurinn skili niðurstöðum fyrir árslok 2013 og leggi ráðherra fram 

frumvarp byggt á niðurstöðum starfshópsins eigi síðar en á haustþingi 2014.
86

 

 

Kafli :8 Felst mismunun í löggjöf um opinberan stuðning til 

barnafjölskyldna ? 
 

8.1 Fjárstuðningur vegna framfærslu barna 

Samkvæmt barnalögum er foreldrum skylt að framfæra barn sitt og er framfærsluskylda 

beggja foreldra óháð forsjárfyrirkomulagi og umgengni. Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013, segir í 26 . gr. sem fjallar um félagslega aðstoð, að almennt séð 

eru börn fjárhagslega háð fullorðum. Þegar fullorðnir ábyrgðarmenn barns geta ekki 

framfleytt því, annað hvort vegna þess að þeir fá ekki launaða vinnu eða geta ekki unnið 
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vegna óumflýjanlegra aðstæðna, ber ríkinu skylda til að tryggja að barnið njóti fjárhagslegs 

stuðnings af einhverju tagi, annað hvort með greiðslu til barnsins beint, eða fullorðins 

ábyrgðamanns hans.  

Íslenska velferðarkerfið veitir foreldrum ýmsan stuðning vegna framfærslu barna og er 

markmiðið með þessum kafla að greina hvernig bótakerfið styður foreldra sem ekki búa 

saman með börnum sínum, það er að segja foreldri sem deilir lögheimili með barni og foreldri 

sem sinnir umgengni við barn sitt. 

 

     8.2 Lög um almannatryggingar  

Barnalífeyrir var settur á laggirnar árið 1946 með almannatryggingalöggjöfinni. Hann var 

greiddur til ógiftra eða fráskilinna kvenna með börn undir 16 ára á framfæri. 

Tryggingastofnun ríkisins innheimti peninginn frá föðurnum sem var hið eiginlega meðlag. 

Einnig var barnalífeyrir greiddur til lífeyrisþega og munaðarleysingja með börn á framfæri. 

Markmið barnalífeyris var við setningu almannatryggingalöggjafarinnar 1946 að öll börn sem 

af einhverjum ástæðum nutu ekki innkomu föðurins, skyldu fá uppbætur með lífeyrinum.  

Í dag er það þannig að foreldrar geta gert með sér samning um greiðslu meðlags en 

mega ekki takmarka meðlagið við lægri fjárhæð en sem nemur barnalífeyri eins og hann er 

ákveðinn samkvæmt lögum um almannatryggingar, sbr. fyrri umfjöllun.
87

 Í 14. gr. 

almannatryggingalaga nr. 100/2007, segir að barnalífeyrir skuli greiddur með börnum yngri 

en 18 ára, ef annað hvort foreldri er látið eða er örorkulífeyrisþegi. Séu báðir foreldrar látnir 

eða örorkulífeyrisþegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. Barnalífeyrir er ekki 

tekjutengdur og er skattfrjáls. Ef barnið býr ekki hjá því foreldri sem er öryrki fær hann engu 

að síður barnalífeyri sem rennur til foreldrisins sem fer með forsjá barnsins og kemur í stað 

meðlags. Einnig má geta þess að barnalífeyrir greiðist foreldrum barna, enda séu þau á 

framfæri þeirra, eða þeim öðrum er annast framfærslu þeirra að fullu. 

 Í lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 er kveðið á um að Tryggingastofnun ríkisins 

sé heimilt að greiða barnalífeyrir vegna skólanáms eða starfsþjálfunar ungmennis á aldrinum 

18-20 ára ef annað eða bæði foreldra eru látin eða lífeyrisþegar. Einnig getur 

Tryggingastofnun greitt barnalífeyri ef annað foreldrið getur ekki greitt framlag til menntunar 
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eða starfsþjálfunar vegna efnaleysis. Barnalífeyrir kemur því í staðinn fyrir framlag til 

menntunar eða starfsþjálfunar frá öðru foreldrinu sé það ekki talið geta greitt framlagið.
88

 

Tryggingastofnun ríkisins veitir barnafjölskyldum ýmsa sértæka aðstoð vegna 

langveikra barna. Þar er annars vegar um að ræða umönnunargreiðslur og hins vegar 

foreldragreiðslur. Umönnunargreiðslur er fjárhagsleg aðstoð til foreldra sem eiga börn sem 

glíma við fötlun eða alvarleg veikindi. Foreldrar með langveik eða alvarlega fötluð börn geta 

einnig fengið foreldragreiðslur sem eru ætlaðar til mótvægis við tekjutap foreldra vegna 

umönnunar barna sinna. Ef foreldrar eru fráskyldir renna ummönnunarbætur 

almannatrygginga vegna veikra og fatlaðra barna aðeins til lögheimilisforeldris og hjálpartæki 

sem börn geta þurft á að halda er oft ekki hægt að flytja á milli heimila.
89

 Að mati höfundar er 

nauðsynlegt að breyta þessu þannig að barninu sé gert kleift að búa jafnt á báðum stöðum. 

 

  8.3 Lög um tekjuskatt 

Á Íslandi er tekjuskattur greiddur óháð því hvort börn eru á heimilinu samkvæmt lögum nr. 

90/2003 um tekjuskatt. Ýmsar sértækar ívilnanir eru þó veittar sem taka tillit til barna 

skattgreiðenda, t.d. ef fötlun eða langvinnur sjúkdómur veldur framfæranda verulegum 

útgjöldum og ef útgjöld vegna menntunar barna eldra en 16 ára eru veruleg.  

 

8.4 Barnabætur 

Fyrsti vísir að barnabótum var árið 1891 þegar franskt verkfræðifyrirtæki greiddi viðbótarlaun 

til giftra starfsmanna með börn á sínu framfæri. Fjárstuðningur frá ríkinu til barnafjölskyldna 

hófst svo víða í upphafi 20. aldar. Þá kynntu margar vestrænar þjóðir ýmsar greiðslur til 

almennings til sögunnar. Þær greiðslur miðuðust að sérstökum aðstæðum foreldranna, einkum 

mæðranna. Altækur stuðningur gagnvart barnafjölskyldum, einkum í formi barnabóta, hófst 

víðast hvar á 5. og 6. áratug síðustu aldar. Með altækum stuðningi er átt við bætur sem flestir 

eða allir foreldrar eiga rétt á en ekki einstakir afmarkaðir hópar. Barnabætur voru almennt 
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kynntar mun síðar til sögunnar en aðrir þættir almannatrygginga en aftur á móti varð 

útbreiðsla þeirra nokkuð hröð meðal vestrænna ríkja þegar til kom.
90

 

Fyrstu barnabæturnar voru almennt af tvennum toga. Bætur sem greiddar voru til allra 

foreldra sem tilheyrðu tiltekinni þjóð og hins vegar bætur sem greiddar voru til foreldra í 

vinnu. Þær fyrrnefndu voru einkum greiddar til mæðra á meðan þær síðarnefndu greiddust 

einkum til feðranna.  

Á Íslandi voru bætur vegna framfærslu barna teknar upp með almannatryggingalögum 

sem tóku gildi árið 1947 ( þá kallaðar fjölskyldubætur og síðar barnabætur). Í upphafi voru 

bæturnar í sparnaðarskyni einungis greiddar til fjölskyldna með fjögur börn eða fleiri, en árið 

1960 voru bæturnar greiddar með öllum börnum. Í fyrstu voru bæturnar ekki greiddar til 

einstæðra foreldra og lífeyrisþega. Í löggjöfinni frá 1947 var einstæðum mæðrum hins vegar 

tryggður barnalífeyrir og 1952 var einstæðum mæðrum greidd mæðralaun.
91

 Frá 1962 hafa 

bæturnar verið greiddar til allra foreldra, þ.e. til einstæðra foreldra jafnt sem hjóna. 

Upphaflega voru fjölskyldubæturnar ótekjutengdar og voru bæturnar greiddar óháð tekjum 

foreldra fram til ársins 1984, en þá varð hluti bótanna tekjutengdur og jókst hlutfall 

tekjutengdu bótanna jafnt og þétt. Árið 1997 urðu bæturnar tekjutengdar að fullu og ári seinna 

var tekjutenging barnabóta endurskoðuð og ótekjutengdar bætur greiddar fyrir börn undir 7 

ára aldri.  

Í dag eiga lögheimilisforeldrar sem deila lögheimili með barni sínu rétt á barnabótum 

samkvæmt 68. gr. a nr. 90/2003 lög um tekjuskatt. Bæturnar eru greiddar í gegnum skattkerfið 

og greiðast þær einnig til þeirra sem enga skatta greiða, en skuldi foreldrar skattinum er 

skuldin dregin frá barnabótum. Barnabætur eru greiddar fyrir hvert barn undir 18 ára aldri og 

skiptast þær í tvennt. Í fyrsta lagi tekjutengdar bætur og í öðru lagi ótekjutengd viðbót vegna 

barna yngri en 7 ára. Upphæðir tekjutengdra bótanna miðast við fjölda barna, hjúskaparstöðu 

og tekjur foreldra. 
92

 

Algjörlega altækar barnabætur eru föst fjárhæð á hvert barn, þ.e. bæturnar ótekjutengdar 

og breytast ekki eftir aldri né fjölda barna og eru óháð hjúskaparstöðu. Hér á landi eru nokkur 

atriði sem víkja frá altækum barnabótum. Í fyrsta lagi eru þær tekjutengdar, í öðru lagi eru 
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bæturnar lægri fyrir fyrsta barnið, í þriðja lagi fá einstæðir foreldrar talsvert hærri bætur og í 

fjórða lagi fá yngstu börnin hærri bætur.
93

  

Í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 eru barnabætur ekki skilgreindar sem tekjur sem þarf 

að gera grein fyrir á skattframtali. Löggjafinn virðist samt gera ráð fyrir því að barnabætur séu 

tekjur og heimilar skuldajöfnun gegn ýmsum ógreiddum gjöldum til ríkisins. Lagaheimildina 

fyrir skuldajöfnun barnabóta er að finna í 68. gr. a laganna og eru nánari reglur að finna í 

reglugerð nr. 555 frá árinu 2004.
94

 

8.5 vaxtabætur 

Árið 1989 var núverandi kerfi vaxtabóta lögfest og leysti það af hólmi skammvinnt kerfi 

húsnæðisbóta, þar áður hafði tíðkast fyrirkomulag vaxtaafsláttar frá tekjum. Reglur vaxtabóta 

hafa í megindráttum verið óbreyttar síðan 1989. Vaxtabætur eru eigna og tekjutengdar, og eru 

ætlaðar til að styðja einstaklinga sem standa undir vaxtagjöldum af lánum vegna kaupa eða 

byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Þær eiga að létta undir með greiðslu vaxtagjalda.
95

 

Hjá hjónum og sambúðarfólki eru vaxtabætur greiddar óháð því hvort þau séu með börn 

á framfæri samkvæmt 68. gr. b. tekjuskattslaga. Lögheimilisforeldrar fá aftur á móti hærri 

bætur vegna framfæris barna heldur en umgengnisforeldrar, sem alltaf eru skráðir barnlausir 

einstaklingar. Þó að vaxtabætur séu ekki sérstaklega ætlaðar til þess að mæta framfærslu 

foreldra vegna barna þá greiðast bæturnar í meiri mæli til barnafjölskyldu. Ástæðan fyrir því 

er að skuldir hjá ungu barnafólki eru oft hærri en hjá eldra fólki án barna, þess vegna fær sá 

hópur að jafnaði hærri vaxtabætur. Reglur um skuldajöfnun vaxtabóta á móti opinberum 

gjöldum til ríkissjóðs, opinberum gjöldum til sveitarfélaga og vangreiddum meðlögum til 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga eru settar í reglugerð.
96

 

 

8.6 Orlof í tengslum við fæðingu barns 

Um rétt foreldra til fæðingar- og foreldraorlofs er fjallað í lögum nr. 95/2000. Í 1. gr. er fjallað 

um gildissvið þeirra, en lögin gilda fyrir foreldra á innlendum vinnumarkaði, bæði starfsmenn 

og sjálfstætt starfandi. Markmið laganna er að tryggja barni samvistir bæði við föður og 

móður eins og kveðið er á um í 2. gr. laganna. Lögunum er ætlað að gera bæði konum og 
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körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.
97

 Í 8. gr. segir að réttur til fæðingarorlofs 

stofnist hjá foreldri við fæðingu barns, frumættleiðingu barns eða við töku barns í varanlegt 

fóstur að átta ára aldri. Þó er konu heimilt að hefja töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði 

fyrir áætlaðan fæðingardag, sbr. 2. mgr. 8. gr. Mæðrum er tryggður sjálfstæður réttur til 

þriggja mánaða orlofs og feðrum er jafnframt tryggður sjálfstæður réttur til þriggja mánaða 

orlofs. Foreldrar eiga sameiginlega rétt á þremur mánuðum sem þau geta skipt sín á milli.
98

  

Réttur foreldris til fæðingarorlofs er bundinn því að það fari sjálft með forsjá barnsins 

sbr. 8. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof  eða hafi sameiginlega forsjá ásamt hinu foreldri 

þess þegar taka fæðingarorlofs hefst.  Forsjárlaust foreldri á rétt til fæðingarorlofs liggi fyrir 

samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um að forsjárlausa foreldrið hafi umgengni við 

barnið þann tíma sem fæðingarorlof stendur yfir.  Höfundur telur að um mismunun á rétti 

foreldra til orlofs við fæðingu barns sé að ræða. Þar sem réttur foreldris til fæðingarorlofs er 

bundinn því að það fari sjálft með forsjá barnsins eða hafi sameiginlega forsjá ásamt hinu 

foreldri þess þegar taka fæðingarorlofs hefst, en forsjárlaus faðir er háður samþykki móður 

um töku orlofs. 

 

         8.7 Lög um húsaleigubætur 

Þegar lög um húsaleigubætur nr. 100/1994 voru sett, hófst fjárhagslegur stuðningur við 

leigjendur. Þá var sveitarfélögum veitt svigrúm til þess að greiða húsaleigubætur. Það var hins 

vegar árið 1998 sem sveitarfélögum var gert skylt að greiða húsaleigubætur og árið 2002 urðu 

bæturnar skattfrjálsar. Markmið laga um húsaleigubóta nr. 138/1997 hefur verið frá upphafi 

að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og draga úr aðstöðumun á 

húsnæðismarkaðnum. Húsaleigubætur eru greiddar einstaklingum sem leigja íbúðarhúsnæði 

til búsetu. Við ákvörðun upphæðar er miðað við fjölda barna, tekjur foreldra, leigufjárhæð og 

eignarstöðu. Tekjur foreldra og barnafjöldi vega þó mest.
99

 Sveitastjórn getur tekið ákvörðun 

um að greiða hærri húsaleigubætur sbr. reglugerð um húsaleigubætur nr. 118/2003, en sem 
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nemur grunnfjárhæðum húsaleigubóta. Um er að ræða húsaleigubætur sem eru viðbót við 

grunnfjárhæðir húsaleigubóta sem kallast sérstakar húsaleigubætur. Þær eru sérstaklega 

ætlaðar leigjendum sem búa við mjög erfiðar félagslegar og fjárhagslegar aðstæður.
100

 

Í 1. og 2. mgr. 5. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997 segir að húsaleigubætur skulu 

ákvarðaðar og reiknaðar út miðað við ákveðinn grunn sem miðast við ákveðna fjárhæð fyrir 

hverja íbúð og hvert barn á framfæri umsækjanda að teknu tilliti til leigufjárhæðar, eigna og 

tekna. Bætur vegna barna greiðast frá næstu mánuði eftir fæðingu barns eða 

lögheimilisskráningu og þar til ungmenni nær 18 ára aldri eða flytur.  

Þar sem einstæðir umgengnisforeldrar eru ávallt færðir til bókar sem barnlausir 

einstæðingar, er skerðingarviðmið húsaleigubóta svo lágt að einstæðir umgengnisforeldrar fá 

nánast aldrei húsaleigubætur.
101

 Kostnaður umgengnisforeldra við að reka húsnæði er 

væntanlega sá sami og hjá lögheimilisforeldrum og ætti aðkoma þeirra að 

húsaleigubótakerfinu að vera sá sami og hjá lögheimilisforeldrum. 

 

8.8 Lög um Lánasjóð námsmanna  

Nemendur sem stunda háskólanám og annað sérnám geta fengið lán frá Lánasjóði íslenskra 

námsmanna (LÍN), lög nr. 21/1992, fyrir uppihaldi og skólagjöldum á hagstæðari kjörum en 

bjóðast á almennum markaði. Hlutverk sjóðsins er að tryggja tækifæri til náms án tillits til 

efnahags. Námslán skulu nægja námsmönnum til þess að standa straum af náms- og 

framfærslukostnaði á meðan á náminu stendur, með teknu tilliti til fjölskyldustærðar 

námsmanns. Sé námsmaður með barn á framfæri hækka námslánin. Í 12. gr. laganna kemur 

fram að sé námsmanni vegna örorku sinnar, framfærslu barna sinna eða maka eða af öðrum 

illmögulegt að dómi sjóðstjórnar að stunda nám sitt að fullnýttri lánsheimild má veita honum 

aukalán úr sjóðnum enda verði höfð hliðsjón af þeim bótum sem hann fær samkvæmt gildandi 

tryggingalöggjöf. Þessi lán eru veitt með sömu kjörum og almenn námslán.
102
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8.9 Lög um félagsþjónustu sveitafélaga 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, sem tóku við af framfærslulögum nr. 

80/1947, segir að markmið laganna sé að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að 

velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Við setningu laganna tókust á tvö sjónarmið. Annars 

vegar sjónarmið um að tryggja jöfnuð, en þá yrði sett viðmiðunarákvæði um lágmark 

fjárhagsaðstoðar. Hitt sjónarmið, sem vó þyngra, fól í sér að viðmiðunarákvæði um lágmark 

fjárhagsaðstoðar væri andstætt sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga. Því var farin sú leið að 

skylda sveitarfélög til að setja sér reglur.
103

 

Þrátt fyrir að sveitarfélögin ákveði fjárhæðirnar sjálf þá gefur Velferðarráðuneytið út 

tvenns konar leiðbeinandi reglur um fjárhæðir. Í fyrsta lagi reglur þar sem tekið er tillit til 

framfærslu barna í grunnfjárhæðum (A) og í öðru lagi reglur þar sem grunnfjárhæðir taka ekki 

tillit til framfærslu barna (B). Í leið A teljast til heildartekna allar tekjur og þar með talið 

meðlag, barnabætur og mæðra- og feðralaun. Í leið B eru meðlög, barnabætur og mæðra- og 

feðralaun hins vegar undanþegin. Greiðslur vegna barna teljast ekki til tekna enda ekki 

reiknað með framfærslukostnaði vegna þeirra við mat á fjárþörf í leið B, öfugt við leið A.
104

 

 

        8.10 Lög um atvinnuleysistryggingar  

Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006, er markmið þeirra að tryggja 

launafólki tímabundna fjárhagsaðstoð á meðan það er í atvinnuleit. Einstaklingar með börn 

yngri en 18 ára á framfæri sínu eiga rétt á aukagreiðslu á mánuði fyrir hvert barn og greiðist 

óháð því hvort um einstætt foreldri, hjón eða sambúðarfólk er að ræða. Um er að ræða 4% af 

óskertum grunnatvinnuleysisbótum samkvæmt 34. gr. laganna, með hverju barni frá upphafi 

tímabilsins sem greiddar eru atvinnuleysisbætur fyrir. Er þá átt við börn sem hluteigandi hefur 

framfærsluskyldu gagnvart á grundvelli barnalaga, nr. 76/2003, án tillits til þess hvort hann 

hafi forsjá yfir þeim. Gert er ráð fyrir að ef umsækjandi skuldi meðlag samkvæmt kröfu 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga sé heimilt að skuldajafna þá kröfu við þessar 

atvinnuleysisbætur er koma til vegna framfærsluskyldu hans við börn sín.
105
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        8.11 Samantekt  

Að mati höfundar er ljóst að hið opinbera styður ekki jafnt við foreldra sem búa ekki saman, 

heldur tekur það nær eingöngu tillit til barna á því heimili þar sem börn eru með lögheimili. 

Foreldrar sem fá greiddar viðbótagreiðslur vegna atvinnuleysisbóta fá báðir greiðslu án tillits 

til búsetu og Lánasjóður íslenskra námsmanna lánar meðlagsgreiðendum fyrir 

lágmarksmeðlagi en í báðum þessum tilvikum renna greiðslurnar til meðlagsgreiðslna. 

Ummönnunarbætur vegna veikra og fatlaðra barna renna aðeins til lögheimilisforeldris ásamt 

barnabótum. Vaxtabætur eru greiddar óháð því hvort viðtakendur séu með börn á framfæri 

eða ekki. Lögheimilisforeldrar fá aftur á móti hærri bætur vegna framfæris barna heldur en 

umgengnisforeldra, sem alltaf eru skráðir barnlausir einstaklingar. Höfundur telur einnig að 

um mismunun sé að ræða varðandi fæðingarorlof. Forsjárlaust foreldri á aðeins rétt á 

fæðingarorlofi liggi fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána. 

           

Kafli: 9 Umræðukafli 
 

Undanfarin misseri hefur borið á umræðu um það hvort að mögulega sé verið að brjóta 

gegn lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 í einhverjum tilvikum 

þegar sýslumaður úrskurðar um greiðslu aukins meðlags. Áhugamenn um þetta málefni hafa 

bent á álit norsku Jafnréttisnefndarinnar Sak 09-2011, sem taldi það vera óbeina mismunun 

þegar karlmanni var gert að greiða aukið meðlag með börnum sínum þegar móðir barnanna 

var með skertar tekjur vegna fæðingarorlofs með barn sem hún var búin að eignast með nýjum 

manni. Málið hafði fyrst farið fyrir Umboðsmann jafnréttismála og hann benti á að meirihluti 

meðlagsmóttakenda væru konur og meirihluti meðlagsgreiðenda því karlmenn. Það liggi næst 

konunni sjálfri og hennar nýja manni að taka á sig þær auknu fjárhagslegu afleiðingar sem 

fylgdu því að vera í fæðingarorlofi vegna nýs barns.
106

  

Höfundar greinar sem ber yfirskriftina ,, Úrskurður um aukið meðlag- brot á 

jafnréttislögum ? “ sem birtist í Vísi.is og í Fréttablaðinu árið 2012, telja að þetta geti leitt 

hugann að því hvort slík óbein mismunun eigi sér líka stað hér á landi, sérstaklega þar sem 
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nær eingöngu er horft til tekna meðlagsgreiðenda og að jafnaði ekki tekið tillit til annarra 

skulda þeirra eða hags meðlagsmóttakanda.
107

 

Höfundur telur greinilegt að reglugerðir innanríkisráðuneytisins um viðmið aukinna 

meðlaga felist mismunun og er það mjög brýnt að innanríkisráðuneyti geri úrbætur þar á. 

Samkvæmt barnalögum á að líta til aflahæfis beggja foreldra þegar aukin meðlög eru 

ákvörðuð, en í framkvæmd og samkvæmt tilmælum innanríkisráðuneytisins eiga heildartekjur 

meðlagsgreiðandans einungis að gilda, jafnvel þótt lögheimilisforeldri sé með hærri tekjur. 

Höfundur telur að skortur sé á upplýsingum um meðlagsgreiðendur. Ástæðan virðist 

einkum felast í að meðlagsgreiðendur hafa ekki fjölskyldunúmer í þjóðskrá eins og fjallað 

hefur verið um í kafla 7, og eru því undanþegnir rannsóknum á stöðu barnafjölskylda. 

Meðlagsgreiðendur fara þá varhluta af úrræðum sem í boði eru fyrir barnafjölskyldur. 

Nauðsynlegt er að viðurkenna þessa aðila að bótakerfi ríkis og sveitarfélaga. Árið 2010 voru 

meðlagsgreiðendur á Íslandi 11.618 talsins. Af þeim voru karlar 11.0060 og konur voru 558 

áætlaðar meðlagsskuldir þessa hóps voru 20.080.626.063 kr. fyrir hóp karla og 575.284.395 

kr. fyrir hóp kvenna. Ljóst er af þessum tölum að um mjög háar upphæðir er að ræða og 

nauðsynlegt að rannsaka hvað veldur þessum miklu meðlagsskuldum.  

Samtök meðlagsgreiðenda fullyrða að mismunun felist í opinberri skráningu,
108

 það er 

að Þjóðskrá hafi brotið jafnréttislög þegar hún synjaði beiðni formanns samtakanna um að 

hann yrði skráður sem foreldri í Þjóðskrá. Á heimasíðu samtaka meðlagsgreiðenda kemur 

fram að formaður samtakanna fór formlega fram á það við Þjóðskrá að hún skráði hann sem 

foreldri í Þjóðskrá en ekki sem barnlausan einstakling. Þjóðskrá synjaði beiðninni, en þeirri 

ákvörðun var vísað til Jafnréttisstofu. Jafnréttisstofa tók málið að sér og skrifaði Þjóðskrá bréf 

þar sem stofnunin lýsti því áliti sínu að það geti verið um óbeina mismunun á grundvelli kyns 

að ræða þegar umgengnisforeldrar, sem flestir eru feður, eru ekki skráðir í þjóðskrá þannig að 

hægt sé að fá upplýsingar um þann hóp. Í framhaldi sendi samtök meðlagsgreiðenda málið til 

umboðsmann Alþingis til athugunar og er málið þar statt þegar þetta er skrifað. 
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Félags- og tryggingamálaráðherra, (nú Velferðarráðherra), skipaði nefnd um stöðu 

barna í mismunandi fjölskyldugerðum sem skilaði skýrslu árið 2009, og lagði til viðamiklar 

breytingar á opinberum stuðningi við barnafjölskyldur í formi nýs barnatryggingakerfis. Í 

skýrslunni koma fram tillögur að samræmingu greiðslna vegna barna og útfærðar hugmyndir 

um lágmarksframfærslutryggingar fyrir börn, óháð því hvort foreldrar eru í launaðri vinnu, 

öryrkjar, atvinnulausir eða annað. Hugmyndin er að tryggja hverju barni lágmark til 

framfærslu í kerfi þar sem greiðslur færu í ríkari mæli til þeirra sem lægri tekjur hafa og á 

kostnað þeirra sem hærri tekjur hafa.  

Í skýrslunni er lagt til að barnabætur, barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun svo og 

dagpeningar vegna barna á atvinnuleysisbætur verði lagðar af og í þeirra stað komi nýtt 

barnatryggingakerfi. Markmið barnatrygginga er að útrýma barnafátækt þannig að öllum 

börnum verði tryggð ákveðin lágmarksframfærsla sem skerðist svo með hækkandi 

ráðstöfunartekjum heimilis.
109

 

 Í tillögum nefndarinnar kom fram að taka megi tillit til þess að börn eigi tvö heimili ef 

um reglulega umgengni er að ræða, á því heimili þar sem þau eiga ekki lögheimili. Einnig eru 

nýmæli í tillögu þessari að skerðing vegna tekna miðast við ráðstöfunartekjur eingöngu en 

ekki við tekjur fyrir skatta auk annarra aðstæðna sem foreldrar búa við. Nefndin kom 

jafnframt með ábendingar um að tímabært væri að hið opinbera tæki mið af því við greiðslu 

bóta til barnafjölskyldna að mörg börn búi mikið og jafnvel til jafns á tveimur heimilum, 

annars vegar á lögheimili sínu og hins vegar á heimili umgengnisforeldra. Bent var á að 

umönnunarbætur almannatrygginga vegna veikra og fatlaðra barna renna aðeins til 

lögheimilisbarns og hjálpartæki sem börn geta þurft á að halda er oft ekki hægt að flytja á 

milli heimila. Einnig var bent á markmið húsaleigubóta, þ.e. að lækka leigukostnað hjá 

tekjulágum, þar sem tekið er meðal annars mið af því hversu mörg börn eiga lögheimili hjá 

leigutaka og taldi nefndin rétt að íhuga hvort ekki væri rétt að skipta bótunum milli heimila, 

greiða tvöfalda húsaleigubætur vegna barna á tveimur heimilum eða að farin verði einhver 

leið þar á milli.
110
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Árið 2008 skipaði þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra nefnd til að fara yfir 

meðlagskerfi íslenskra barnalaga. Nefndin skilaði af sér ýtarlegum tillögum í byrjun árs 2010 

í formi frumvarpsdraga sem enn eru til meðferðar hjá Innanríkisráðuneytinu.
111

  

Meðlagsreglur snerta stóran hóp barna og foreldra og því er að ýmsu að hyggja þegar 

mótaðar eru reglur um ákvörðun og greiðslu meðlags. Ýmislegt bendir til að hæst hlutfall 

lágtekjufjölskyldna sé að finna meðal meðlagsmóttakenda, en þar er fyrst og fremst um að 

ræða einstæðar mæður. Einnig eru vísbendingar um að greiðsla meðlags hafi oft umtalsverð 

áhrif á fjárhagslega stöðu foreldra sem búa án barna sinna, en þar er fyrst og fremst um að 

ræða feður. Miklar breytingar hafa orðið á viðhorfum, stöðu foreldra og ábyrgð á umönnun og 

uppeldi barna á undanförnum áratugum. Núgildandi meðlagskerfi hefur sætt gagnrýni og ekki 

þótt hafa tekið nægilega mikið mið af breytingum í samfélaginu eða þróun í barnarétti.
112

  

Verulegar breytingar eru lagðar til í frumvarpsdrögunum á núgildandi reglum íslenskra 

laga um framfærslu barns og ákvörðun meðlags þegar foreldrar búa ekki saman. Við mótun á 

nýju meðlagskerfi þykir mikilvægt að undirstrika jafna ábyrgð beggja foreldra á framfærslu 

barns. 

Í þessu frumvarpsdrögum er lögð áhersla á skyldu beggja foreldra til að framfæra barn 

sitt. Ef foreldrar búa ekki saman er gert ráð fyrir að foreldrar komist að samkomulagi um með 

hvaða hætti þeir vilja deila ábyrgð af framfærslunni. Foreldrar geta ýmist gert þetta með því 

að semja um hvort þeirra greiði einstaka kostnaðarliði og/eða með því að foreldri sem barn 

býr ekki hjá greiði ákveðna fjárhæð á mánuði sem kallast meðlag. Með þessu er verið að 

leggja skyldu á foreldra að taka saman og hvort um sig þátt í daglegri framfærslu barns.  

Hefð er fyrir þeirri skoðun að barn eigi að njóta þess ef foreldrar hafa háar tekjur og að 

barn eigi í sem ríkustum mæli að njóta svipaðra lífskjara óháð því hvar það búi og óháð því 

hvort foreldri barnsins hefur hinar háu tekjur. Gera megi ráð fyrir að barn njóti þessa ef það 

býr hjá báðum foreldrum sínum. Með þetta í huga hefur almennt verið talið rétt að stefna að 

                                                                                                                                                                                     
http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_f

jolskyldugerdum.pdf 

111
 Vegna samruna og breytinga á heitum ráðuneyta. Hét áður Dóms- og kirkjumálaráðuneyti og nú 

Innanríkisráðuneyti frá 1. janúar 2011.  
112

 Innanríkisráðuneytið. (e.d.). Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum er varða framfærslu 

barna og meðlag skv. barnalögum nr. 76/2003. Sótt þann 17. mars. 2013 af 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/2010/Frumvarp_medlag_04.02.10.pdf 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/2010/Frumvarp_medlag_04.02.10.pdf


49 
 

því barn njóti þess einnig ef umgengnisforeldri hefur háar tekjur og þá ekki einungis meðan 

umgengni varir.
113

  

Í frumvarpsdrögunum er gengið út frá því að barn njóti lífskjara beggja foreldra óháð 

búsetu og því hvort foreldri hafi rúm fjárráð. Hér er einungis gert ráð fyrir að hið opinbera 

tryggi réttláta skiptingu lágmarksframfærslukostnaðar milli foreldra sem ekki tekst að semja. 

Hið nýja meðlagskerfi tryggir að tekið verði tillit til tekna beggja foreldra og að barnið njóti 

þess þar af leiðandi að ákveðnu marki ef meðlagsgreiðandi hefur mun hærri tekjur en 

meðlagsmóttakandi. Með hliðsjón af þessu er ekki gert ráð fyrir að unnt verði að úrskurða eða 

dæma meðlagsskylt foreldri til að greiða viðbótarmeðlag
114

. Ef gerð er krafa um meðlag 

umfram lágmarksmeðlag miðar núgildandi meðlagskerfi við tekjur þess foreldris sem barnið 

býr ekki hjá. Í nýja frumvarpinu er lagt til að foreldrar framfæri barn sameiginlega og með 

sambærilegum hætti og lagðar verði til grundvallar tekjur beggja foreldra.
115

  

Meginhugsun um að byggja á tekjum beggja er sú að það foreldri sem hefur meiri tekjur 

eigi að greiða hærra hlutfall af framfærslu barnsins, hvort sem það er meðlagsgreiðandi eða 

meðlagsmóttakandi. Þarna er verið að ætla foreldrum að leggja samsvarandi fjárhæð til 

framfærslunnar. Þetta þýðir að fjárhagsstaða og breytingar á stöðu annars foreldris hafa áhrif á 

stöðu hins í meiri mæli en verið hefur. Með því að miða ákvörðun meðlags við tekjur beggja 

er unnt að taka tillit til þess sérstaka stuðnings sem hið opinbera veitir því foreldri sem barnið 

býr hjá umfram hitt foreldrið með því að tilteknar bætur teljist lögheimilisforeldri til tekna. 

Nauðsynlegt er að afmarka hvað telst til tekna í þessu samhengi. Miðað er í grunninn 

við skattskyldar tekjur, þar með taldar fjármagnstekjur, að frádregnum skatti. Gert er ráð fyrir 

að bæta við þeim barnabótum sem foreldri á rétt á vegna barnsins. Hér er um nýmæli að ræða 

sem tryggir í framkvæmd að barnabætur nýtist báðum foreldrum sem deila ábyrgð á 
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framfærslu barns.
116

 Ekki er lagt til að tekið verði tillit til fjárhagslegrar stöðu foreldra að öðru 

leyti, þ.e. ekki skal taka tillit til eigna, skulda, framfærslukostnaðar eða annarra skuldbindinga 

meðlagsgreiðanda.  

Í frumvarpsdrögunum er lagt til að við ákvörðun meðlags verði tekið tillit til umgengni 

með ákveðnum hætti. Gert er ráð fyrir að reikna út meðalumgengni í mánuði miðað við 

samanlagða umgengni samkvæmt staðfestum samningi, úrskurði eða dómi. Með því eru 

jafnaðar út sveiflur milli mánaða eða ára, m.a. með tilliti til jóla-, páska og sumarfría. Þetta 

viðmið er einnig til þess fallið að jafna út tilfallandi tilslakanir eða hliðranir foreldra við 

framkvæmd umgengni. Frádráttur ræðst af fjölda nátta sem ráðgert er að barn dvelji að 

meðaltali hjá umgengnisforeldri innan tiltekinna umgengnisflokka. Frádráttur vegna 

umgengni styðst við sömu grunnhugsun og liggur að baki skiptingu 

lágmarksframfærslukostnaðar, þ.e. að umgengnisforeldri hafi kostnað af framfærslu barns 

meðan umgengni varir og hitt foreldri hafi að sama skapi lægri útgjöld. Frádráttur tekur 

aðallega tillit til daglegra útgjalda sem reikna má með að fylgi umgengninni en gera verður 

ráð fyrir að þar sem foreldrum tekst ekki að ná samkomulagi um skiptingu kostnaðar, komi 

það oftar í hlut lögheimilisforeldris að sjá um greiðslu ýmissa fastra útgjalda vegna barnsins. 

Frádráttur vegna umgengni er þannig minni en hlutfallslegur lágmarksframfærslukostnaður 

barns á dag.
117

 

Í bl. eru ákvæði um þátttöku beggja foreldra í kostnaði sem fellur til umfram 

lágmarksframfærslu. Samkvæmt núgildandi lögum er hægt að úrskurða þann sem er 

meðlagsskyldur til að inna af hendi sérstakt framlag vegna útgjalda við gleraugnakaup, 

tannréttingar, skírn barns, fermingu, vegna sjúkdóms eða af öðru sérstöku tilefni. Þrátt fyrir að 

nýtt meðlagskerfi leggi til grundvallar kostnað vegna framfærslu barns þykir rétt að halda 

svipuðu ákvæði enda er reglubundnum meðlagsgreiðslum ætlað að standa straum af almennri 

framfærslu en hér er um að ræða sérstök tilefni sem kalla á útgjöldin.
118
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Í núgildandi bl. er gert ráð fyrir að unnt sé að úrskurða foreldri til að greiða barni sínu 

framlag til menntunar eða starfsþjálfunar frá 18 ára aldri og allt til þess er ungmenni nær 20 

ára aldri. Samkvæmt núgildandi lögum ræðst úrlausn í þessum málum af fjárhagslegri og 

félagslegri stöðu foreldris sem krafist er. Einungis er úrskurðað ef foreldri er talið hafa 

fjárhagslegt bolmagn til að greiða og ef atvik máls mæla með því að öðru leyti. Eins og komið 

hefur fram er við ákvörðun meðlags í hinu nýja kerfi ekki gert ráð fyrir að taka sérstakt tillit 

til efnahags eða efnaleysis meðlagsskylds foreldris að öðru leyti en því að skipta kostnaði við 

framfærslu í hlutfalli við tekjur. Rétt þykir að sömu sjónarmið eigi við um framlag til 

endurmenntunar eða starfsþjálfunar.  

Höfundur telur að þau nýmæli sem koma fram í drögum þessum auka líkur á jafnri 

ábyrgð foreldra á framfærslu barns síns ásamt betri og meiri umgengni við umgengnisforeldra 

sitt. Næði frumvarp þetta fram að ganga myndi það án efa leiða til þess að jafna stöðu foreldra 

og barna í lögum. Helstu nýmæli þessara breytinga er aukið samningsfrelsi foreldra um 

framfærslu og meðlag. Skipting lágmarksframfærslukostnaðar barns og tillit til umgengni við 

ákvörðun meðlags. Hér er verið að leggja meiri skyldu á foreldra að ná samstöðu um þau 

atriði sem varða hagsmuni barns og það sem barni almennt þykir fyrir bestu. Ef foreldrum 

tekst ekki að semja um skiptingu kostnaðar af framfærslu barns er gert ráð fyrir að unnt verði 

að úrskurða það foreldri sem barn býr ekki hjá til að greiða meðlag með barninu. Í 

frumvarpsdrögunum er lagt til að við ákvörðun meðlags verði miðað við lögbundna fjárhæð, 

sem kallast lágmarksframfærslukostnaður barns.   

Í frumvarpsdrögunum er mælt með því að í öðrum lögum en barnalögum verði unnt að 

taka tillit til bágrar fjárhagsstöðu og/ eða annarra framfærsluskuldbindinga meðlagsgreiðenda. 

Í því sambandi er mælt með því að lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga verði endurskoðuð 

og settar skýrar lagaheimildir um tillit til skuldara.
119

 

Starfshópur um karla og jafnrétti sem Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra skipaði 

við upphaf ársins 2011, skilaði Velferðarráðuneytinu skýrslu í apríl 2013 og tillögum um 

aukinn hlut karla í jafnréttismálum. Í skýrslunni segir meðal annars um mikilvægi þess að 

greina með ítarlegum hætti hver félags-, laga-, og efnahagsleg staða meðlagsgreiðenda er.  
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Jafnframt verður að svara því hvaða áhrif staðan hefur á möguleika meðlagsgreiðenda til 

jafnrar þátttöku í uppeldi og umönnun barna.
120

 

Núverandi ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokk ætlar að leggja áherslu á 

að, „jafna stöðu foreldra. Fjárhagslegir og félagslegir hagir umgengnisforeldra verði 

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

vegna þátttöku í uppeldi barna sinna“, eins og segir í stefnuyfirlýsingu flokkana. Að mati 

höfundar er hér um að ræða ákveðin tímamót að slík markmið eru að finna í stjórnarsáttmála á 

Íslandi og er til marks um nýja og bætta tíma fyrir umgengnisforeldra. 
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   Niðurstaða 
 

Jafnræðisreglan er grundvallarregla í öllum vestrænum samfélögum og yfirleitt samofin 

hugmyndum manna um réttlæti. Oft eru hugtökin jafnrétti, jafnræði, jöfn staða og fleiri notuð 

til að vísa til þessarar reglu. Jafnræðisreglur eru allar runnar af sama meiði og stuðla að því að 

einstaklingum sé ekki mismunað. Í þessari ritgerð leitast höfundur við að svara því hvort 

börnum og foreldrum sé mismunað út frá lögheimilisskráningu eftir samvistarslit foreldra.  

Í kafla 4, er fjallað um framfærslu og meðlag, en höfundur telur að skortur sé á 

upplýsingum um meðlagsgreiðendur. Ástæðan virðist einkum felast í að meðlagsgreiðendur 

hafa ekki fjölskyldunúmer í þjóðskrá og eru því undanþegin rannsóknum á stöðu 

barnafjölskylda. Meðlagsgreiðendur fara þá varhluta af úrræðum sem í boði eru fyrir 

barnafjölskyldur. Þingsályktunartillaga sem kom fram á síðasta vorþingi er gott innlegg í þær 

breytingar, en þingsályktunartillaga þessi gerir ráð fyrir að hafin verði skráning á fjölda, kyni 

og hjúskaparstöðu umgengnisforeldra, sem og fjölda barna þeirra. Þannig verður hægt að 

veita umgengnisforeldrum aðkomu að velferðarkerfinu sem foreldrar og að velferðarkerfið 

viðurkenni þar með aukna þátttöku umgengnisforeldra í uppeldi barna sinna eftir skilnað.  

Höfundur telur greinilegt að í reglugerðum innanríkisráðuneytisins um viðmið aukinna 

meðlaga felist mismunun og er það mjög brýnt að innanríkisráðuneytið geri úrbætur þar á. 

Samkvæmt barnalögum á að líta til aflahæfis beggja foreldra þegar aukin meðlög eru 

ákvörðuð, en í framkvæmd og samkvæmt tilmælum innanríkisráðuneytisins eiga heildartekjur 

meðlagsgreiðandans einungis að gilda, jafnvel þótt lögheimilisforeldri sé með hærri tekjur. 

Það er mat höfundar að nauðsynlegt sé að endurskoða meðlagskerfið í heild sinni, en 

miklar breytingar eru lagðar til í frumvarpsdrögum sem eru til meðferðar hjá 

Innanríkisráðuneytinu, á núgildandi reglum íslenskra laga um framfærslu barns og ákvörðun 

meðlags þegar foreldrar búa ekki saman. Við mótun á nýju meðlagskerfi er mikilvægt að 

undirstrika jafna ábyrgð beggja foreldra á framfærslu barns. Ef foreldrar búa ekki saman er 

gert ráð fyrir að foreldrar komist að samkomulagi um með hvaða hætti þeir vilja deila ábyrgð 

af framfærslunni. Foreldrar geta ýmist gert þetta með því að semja um hvort þeirra greiði 

einstaka kostnaðarliði og/eða með því að foreldri sem barn býr ekki hjá greiði ákveðna 

fjárhæð á mánuði sem kallast meðlag. Með þessu er verið að leggja skyldu á foreldra að taka 

saman og hvort um sig þátt í daglegri framfærslu barns og einnig tryggð jöfn staða foreldra.  
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Meginhugsun um að byggja á tekjum beggja er sú að það foreldri sem hefur meiri tekjur 

eigi að greiða hærra hlutfall af framfærslu barnsins, hvort sem það er meðlagsgreiðandi eða 

meðlagsmóttakandi. Þarna er verið að ætla foreldrum að leggja samsvarandi fjárhæð til 

framfærslunnar. Þetta þýðir að fjárhagsstaða og breytingar á stöðu annars foreldris hafa áhrif á 

stöðu hins í meiri mæli en verið hefur. Með því að miða ákvörðun meðlags við tekjur beggja 

er unnt að taka tillit til þess sérstaka stuðnings sem hið opinbera veitir því foreldri sem barnið 

býr hjá umfram hitt foreldrið með því að tilteknar bætur teljist lögheimilisforeldri til tekna 

Í frumvarpsdrögunum er lagt til að við ákvörðun meðlags verði tekið tillit til umgengni 

með ákveðnum hætti. Gert er ráð fyrir að reikna út meðalumgengni í mánuði miðað við 

samanlagða umgengni samkvæmt staðfestum samningi, úrskurði eða dómi. Frádráttur tekur 

aðallega tillit til daglegra útgjalda sem reikna má með að fylgi umgengninni en gera verður 

ráð fyrir að þar sem foreldrum tekst ekki að ná samkomulagi um skiptingu kostnaðar, komi 

það oftar í hlut lögheimilisforeldris að sjá um greiðslu ýmissa fastra útgjalda vegna barnsins. 

Spurningin sem höfundur lagði af stað með í upphafi var sú hvort börnum og foreldrum 

sé mismunað út frá lögheimilisskráningu eftir samvistaslit foreldra. Það er mat höfundar að 

svo sé, enda styður velferðarkerfið ekki jafnt við foreldra sem búa ekki saman, heldur tekur 

það nær eingöngu tillit til barna á því heimili þar sem börn eru með lögheimili, í því felst 

augljós mismunun. Umönnunarbætur almannatrygginga vegna veikra og fatlaðra barna renna 

aðeins til lögheimilisbarns og hjálpartæki sem börn geta þurft á að halda er oft ekki hægt að 

flytja á milli heimila. 

Foreldrar sem fá greiddar viðbótagreiðslur vegna atvinnuleysisbóta fá báðir greiðslu án 

tillits til búsetu og Lánasjóður íslenskra námsmanna lánar meðlagsgreiðendum fyrir 

lágmarksmeðlagi en í báðum þessum tilvikum renna greiðslurnar til Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga, sem innheimtir meðlög. Nauðsynlegt er að stjórnvöld taki mið af þeirri 

staðreynd að talsvert er um það að barn eigi lögheimili hjá öðru foreldri en umgangist hitt 

foreldrið mikið og búi jafnvel þar til jafns á við hitt heimilið. Þetta þarf að hafa í huga þegar 

formaðar eru reglur um útgreiðslu bóta til foreldra vegna barna.  

Höfundur telur að þær hugmyndir sem koma fram í skýrslu Velferðarráðuneytisins og 

fjallað er um í kafla 9. geti leiðrétt það misræmi sem felst í velferðarkerfinu, en lagt er til í 

skýrslunni að barnabætur, barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun svo og dagpeningar vegna barna 

á atvinnuleysisbætur verði lagðar af og í stað komi nýtt barnatryggingakerfi. Markmið 
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barnatrygginga væri að öllum börnum yrði tryggð ákveðin lágmarksframfærsla og taka megi 

tillit til þess að börn eigi tvö heimili ef um reglulega umgengni er að ræða. 

Þegar tekið er saman hvernig þessum málum er háttað á Norðurlöndum þá bera 

foreldrar í sameiningu ábyrgð á framfærslu barna sinna til 18 ára aldurs. Alls staðar hefur 

verið lögð aukin áhersla á sameiginlega ábyrgð beggja foreldra á uppeldi barna sinna óháð 

fjölskyldustöðu og víðast hafa meðlagskerfi tekið breytingum með hliðsjón af 

samfélagsþróun. Þróunin hefur verið í þá átt að rýmka samningsfrelsi foreldra. Almennt er 

gert ráð fyrir að foreldrar semji um skiptingu kostnaðar vegna framfærslu barns eða greiðslu 

meðlags, með þeim hætti sem þeim hentar en samningar eru þó háðir ýmsum takmörkunum. 

Frumvarpsdrögin sem höfundur fjallar um í umræðukaflanum eru mjög sambærileg þessum 

málum á hinum Norðurlöndum. 

Að mati höfundar er aðstöðumunur foreldranna mikill. Lögheimilisforeldrið þiggur 

margvíslegan fjárstuðning á meðan hitt foreldrið nýtur ekki samskonar réttar og félagslegrar 

aðstoðar. Þá eru ýmsar stofnanalegar og félagslegar hindranir til staðar sem gera því foreldri 

þar sem barnið hefur ekki lögheimili erfiðara fyrir en hinu að sinna skyldum sínum gagnvart 

barninu. Úr þessu er áríðandi að bæta. Það er hag barna fyrir bestu að foreldrar sem kjósa að 

annast um þau á tveimur heimilum í góðri sátt búi við sambærileg skilyrði, en ekki sé hvatt til 

ágreinings með ójafnri stöðu heimilanna. Höfundur telur nauðsynlegt að kannað verði með 

hvaða hætti rétt sé að löggjafinn bjóði þeim foreldrum sem kjósa að ala upp börn sín saman, 

þrátt fyrir að þeir búi ekki saman, upp á viðeigandi lagalega umgjörð sem styður og hvetur 

foreldrana í þessari viðleitni sinni, enda sé það barni fyrir bestu. 
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