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Framfærsluskyldur foreldra  

Meðlagskerfi Norðurlanda 

Guðný Björk Eydal 
Hrefna Friðriksdóttir1 

Hér verður fjallað um framfærslu barna sem ekki búa með báðum foreldrum, meðlag 
og meðlagskerfi. Orðið meðlag er notað um þær greiðslur sem foreldri, sem býr ekki 
með barni sínu, er gert að inna af hendi vegna framfærslu barnsins, sbr. 54. gr. 
barnalaga nr. 76/2003 (hér eftir barnalög eða bl.). Meðlagskerfi vísar til þeirra heild-
stæðu lagareglna sem gilda um ákvörðun, greiðslu og innheimtu meðlags. 

Miklar breytingar hafa orðið á hlutverkum feðra og mæðra á undanförnum 
áratugum. Mæður hafa aukið þátttöku á vinnumarkaði og feður hafa aukið hlutdeild 
sína í umönnun barna. Sifjalöggjöf hefur tekið mið af þessum breytingum og æ ríkari 
áhersla lögð á að skapa báðum foreldrum raunhæfa möguleika á að bera ábyrgð á 
umönnun og uppeldi barna sinna. Í kjölfar slíkra breytinga hafa flestar vestrænar 
þjóðir endurskoðað reglur um framfærslu og meðlag, í samræmi við samfélagslegar 
breytingar og þróun í barnarétti (Gísli Gíslason, 2008; Skinner, Bradshaw og Davidson, 
2007). 

Hefð er fyrir samvinnu Norðurlanda á sviði sifjaréttar (Ármann Snævarr, 2008; 
Bradley, 1996). Á síðustu áratugum hafa öll löndin lagt aukna áherslu á samvinnu 
foreldra sem ekki búa saman um bæði umönnun og framfærslu barna. Þetta hefur 
kallað á talsverðar breytingar á löggjöf, sameiginleg forsjá er t.d. alls staðar orðin 
ríkjandi fyrirkomulag og víðast hafa reglur um búsetu og umgengni verið endur-
skoðaðar. Þá hafa Norðmenn og Svíar breytt gagngert lagaákvæðum um meðlagsmál 
og Finnar og Danir hafa endurskoðað sína löggjöf og túlkun laganna. Hérlendis hefur 
fyrirkomulag meðlagsgreiðslna verið í megindráttum óbreytt frá upphafi tuttugustu 
aldar. 

Markmið þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að afmarka og greina helstu ein-
kenni íslenska meðlagskerfisins. Einnig er spurt hver munurinn sé á hinu íslenska kerfi 
og meðlagskerfum annarra Norðurlanda. Í upphafi verður dregin upp mynd af þróun 
og helstu einkennum gildandi kerfis á Íslandi. Þá verður fjallað um megineinkenni 
norrænna meðlagskerfa. Að lokum verður vikið að hugmyndum sem hafa verið 
kynntar um nýtt íslenskt meðlagskerfi sem talið er taka tillit til lagaþróunar á öðrum 
Norðurlöndum. Markmið kaflans er að veita ákveðna heildarmynd af ofangreindum 
viðfangsefnum og því er útilokað að gera efninu tæmandi skil í stuttu máli.  

Rannsóknin byggir á greiningu á norrænni löggjöf og lögskýringargögnum en 
einnig er stuðst við ritaðar heimildir sem varpa ljósi á þær forsendur sem kerfin byggja 
á.2 

                                                           
1  Höfundar í stafrófsröð. 
2  Höfundar áttu sæti, ásamt Ásgeiri Eiríkssyni fulltrúa sýslumannsins í Keflavík, í nefnd sem skipuð var 

að dóms- og mannréttindaráðherra árið 2008 til að fara yfir reglur barnalaga um framfærslu barna. 
Nefndin skilaði í upphafi árs 2010 drögum að frumvarpi ásamt greinargerð sem ráðuneytið birti til 
kynningar á heimasíðu sinni, http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/Frumvarp_medlag_-
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Íslenskt meðlagskerfi 

Þróun íslenska meðlagskerfisins 
Ákvæði um skyldur feðra til að taka þátt í framfærslu barna sem fædd eru utan 
hjónabands má rekja allt aftur til Jónsbókar. Með lögum nr. 46/1921 um afstöðu 
foreldra til óskilgetinna barna var gert ráð fyrir að framfærslan skiptist jafnt á foreldra 
eftir framfærslugetu, þ.e. miða bar við efnahag hvors foreldris um sig, aflahæfi þess til 
frambúðar svo og við hagi foreldris að öðru leyti, svo sem heilsuhagi, aldur og 
afkomuhorfur. Lögin voru endurskoðuð nokkrum sinnum en tilhögun meðlags var 
ekki breytt (Guðný Björk Eydal, 2005). 

Barnalög nr. 9/1981 leystu af hólmi eldri lög um afstöðu foreldra til barna. 
Samkvæmt þeim miðaðist meðlagskylda við 18 ára aldur barns, kveðið var á um 
sérstök framlög vegna tiltekinna útgjalda og menntunarframlag fyrir 18-20 ára. Að 
öðru leyti var tilhögun meðlags í meginatriðum óbreytt. Við endurskoðun barnalaga 
1992 og 2003 voru ekki gerðar afgerandi breytingar á ákvæðum um framfærsluskyldu 
foreldra (Þingskjal 72, 1991; Þingskjal 181, 2003).  

Tryggingastofnun ríkisins hefur haft milligöngu um greiðslu lágmarksmeðlags ef 
foreldrar hafa óskað þess allt frá 1946. Þá voru sett lög um almannatryggingar nr. 
50/1946 sem kváðu á um skyldu ríkisins til að greiða barnalífeyri m.a. til einstæðra 
mæðra en slík ákvæði voru nýmæli í tryggingarlöggjöfinni. Árið 1971 fengu feður 
einnig rétt á milligöngu Tryggingastofnunar vegna greiðslu meðlags (Guðný Björk 
Eydal, 2005). Samkvæmt Ársskýrslu og staðtölum Tryggingastofnunar ríkisins (2009) 
hafði stofnunin milligöngu um greiðslu meðlags með 669 börnum til feðra og 14.335 
börnum til mæðra árið 2009. Ekki er vitað í hversu mörgum tilfellum meðlag er greitt 
beint milli foreldra án milligöngu Tryggingastofnunar. Árið 2007 var hlutfall opin-
berrar milligöngu hæst hérlendis eða 19%, borið saman við 12% í Danmörku, 12% í 
Noregi, 13% í Svíþjóð og 9% í Finnlandi (Nordic Social- Statistical Committee, 2009). 

Íslenskar reglur um ákvörðun meðlags 
Framfærsla og meðlag 
Samkvæmt 53. gr. barnalaga (nr. 76/2003) er foreldrum, báðum saman og hvoru um 
sig, skylt að framfæra barn sitt. Framfærslu barns skal haga með hliðsjón af högum 
foreldra og þörfum barns en gerður er nokkur greinarmunur á foreldrum eftir því hvar 
barn býr. Hér verða notuð nokkuð jöfnum höndum hugtökin lögheimilisforeldri eða 
meðlagsmóttakandi um foreldri sem barn býr hjá en um foreldri sem barn býr ekki hjá 
verða með sama hætti notuð hugtökin umgengnisforeldri eða meðlagsgreiðandi. 

Samkvæmt 54. gr. bl. er foreldrum skylt að taka ákvörðun um meðlag við skilnað, 
slit á skráðri sambúð svo og við breytingar á forsjárskipan barns eða ákvörðun um 
lögheimili. Litið er svo á að lögheimilisforeldri uppfylli lögboðna framfærsluskyldu 
sína með því að veita barninu fæði, klæði, húsnæði o.s.frv. en gert er ráð fyrir að um-
gengnisforeldri sinni framfærsluskyldum með greiðslu meðlags. Meðlag tilheyrir barni, 
sbr. 63. gr. bl., en sá sem getur krafist meðlags innheimtir það og tekur við greiðslum í 
eigin nafni. 

Meðlagsgreiðslum er ætlað að renna til daglegrar framfærslu barns og hafa aðeins 
verið taldar gegna því hlutverki að þær falli með reglubundnum hætti til foreldrisins 
sem barn býr hjá. Skylda meðlagsmóttakanda er svo að ráðstafa þeim jafnóðum á 
þann hátt að þær nýtist sem best til framfærslu barnsins. Á þetta við óháð því hvort 
                                                                                                                                                    

04.02.10.pdf, sótt 4. ágúst 2010 (hér eftir nefnt drög að frumvarpi). Hér er að hluta til byggt á 
niðurstöðum rannsókna sem liggja að baki frumvarpinu. 
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foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns eða annað foreldri fer eitt með forsjána 
(Þingskjal 181, 2003). 

Til viðbótar þessum almennu ákvæðum eru í 60. gr. laganna ákvæði um sérstök 
útgjöld, svo sem vegna skírnar, fermingar, tannréttinga og gleraugnakaupa. Einnig er í 
62. gr. ákvæði um framlag vegna menntunar og starfsþjálfunar ungmennis á aldrinum 
18-20 ára. 
Ákvörðun um meðlag 
Samkvæmt núgildandi lögum geta foreldrar gert með sér samning um greiðslu meðlags 
en mega ekki takmarka meðlagið við lægri fjárhæð en sem nemur barnalífeyri, sbr. lög 
um almannatryggingar. Sú fjárhæð hefur verið kölluð lágmarksmeðlag. Þá má ekki miða 
við lægri aldur barnsins en 18 ár nema í tengslum við tímabundinn samning um forsjá. 
Samningur foreldra um meðlag er einungis gildur að hann sé staðfestur af sýslumanni. 

Foreldrar geta einnig óskað úrskurðar sýslumanns um meðlag og unnt er að gera 
dómsátt um meðlag eða dæma um meðlag í tengslum við dómsmál um forsjá, sbr. 34. 
gr. bl. Úrskurðaraðilar eru með sama hætti og foreldrar bundnir af ákvæði um 
lágmarksmeðlag og aldursmörk barns. Að öðru leyti ber, skv. 57. gr., að ákveða 
meðlag með hliðsjón af þörfum barns og fjárhagsstöðu og öðrum högum beggja 
foreldra, þar á meðal aflahæfi þeirra. Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið lætur 
sýslumönnum árlega í té leiðbeiningar um viðmiðunarfjárhæðir sem hafðar eru til 
viðmiðunar við ákvarðanatöku um meðlag umfram lágmarksmeðlag. Leiðbeiningarnar 
hafa að geyma upplýsingar um þær tekjur sem meðlagsgreiðandi er almennt talinn 
þurfa að hafa að jafnaði til að geta greitt aukið meðlag (Dómsmála- og mannréttinda-
ráðuneytið, e.d. -a).  

Forsjárfyrirkomulag getur haft áhrif á ákvörðun um meðlag umfram lágmarkið. Ef 
foreldrar fara sameiginlega með forsjá þá er síður úrskurðað aukið meðlag 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 (Dóms- og kirkjumála-
ráðuneytið, e.d. -a). 

Fjölskyldugerð og breytingar á stöðu barnsins 

Reglur um framfærslu foreldra og meðlagskerfi snerta stóran hóp barna og foreldra. 
Mikilvægt er að skoða fjölskyldugerð íslenskra barna og þær breytingar sem orðið hafa 
á undanförnum áratugum en það er ekki síst þessi þróun sem þykir kalla á breytingar á 
meðlagskerfinu. 

Hérlendis hefur hlutfall einstæðra foreldra verið hærra en á öðrum Norðurlöndum 
eins og sjá má í töflu 1. Í langflestum tilvikum er um að ræða einstæðar mæður en þó 
hefur færst í vöxt að börn búi hjá feðrum sínum. 
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Tafla 1. Fjölskyldur með börn eftir hjúskaparstöðu foreldra á Norðurlöndum árið 2008 
(Nordic statistical yearbook, 2009, bls. 40) 
 
 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

Fjöldi fjölskyldna með börn  762.000 585.000 46.000 613.000 1.197.000 

Gift hjón % 62 62 53 56  

}77 Foreldrar í sambúð % 16 18 20 23 

Eitt foreldri % 22 20 27 21 23 

 
Hlutfall einstæðra foreldra veitir þó takmarkaðar upplýsingar um fjölskyldustöðu 

barna. Sum börn hafa búið með einu foreldri frá fæðingu en önnur hafa átt foreldra 
sem hafa slitið sambúð, samvist eða hjónabandi. Þá býr stækkandi hópur barna með 
einu foreldri og stjúpforeldri og þau teljast börn sem búa með tveimur foreldrum. Á 
meðfylgjandi töflu 2 má sjá hversu mörg börn upplifðu skilnað eða sambúðarslit hér-
lendis á tímabilinu 2008-2009 en í þessum tilvikum hefur jafnframt verið tekin 
ákvörðun um greiðslu meðlags lögum samkvæmt.  
 

Tafla 2. Fjöldi skilnaða og sambúðarslita: Fjöldi með börn og fjöldi barna árin 2008 og 2009 
(Hagstofa Íslands, e.d.) 
 
 Alls Þar af með börn 1 barn 2 börn 3 eða fleiri 

2008      

Skilnaðir 549 358 158 151 49 

Slit sambúðar 634 401 267 113 21 

2009      

Skilnaðir 550 318 129 133 53 

Slit sambúðar 703 440 277 129 34 

  
Ekki eru fyrirliggjandi langtímagögn um þær breytingar sem börn upplifa í æsku á 

fjölskyldugerð en í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur, Jóhönnu Rósu Arnardóttur og 
Guðlaugar Magnúsdóttur (2008): Ættartengsl: Rannsókn um reynslu og sýn skilnaðarbarna er 
áætlað að um 25% barna upplifi skilnað eða sambúðarslit á uppvaxtarárum.  

Eins og áður sagði getur forsjá haft áhrif á greiðslu aukameðlags. Árið 1992 var 
foreldrum á Íslandi gert kleift að semja um að fara sameiginlega með forsjá barns eftir 
skilnað eða sambúðarslit og frá árinu 2006 hefur verið gert ráð fyrir sameiginlegri 
forsjá sem meginreglu eftir skilnað eða sambúðarslit foreldra (Barnalög nr. 20/1992 
með áorðnum breytingum og Barnalög nr. 76/2003 með áorðnum breytingum, sbr. 
lög nr. 69/2006). Umtalsverðar breytingar hafa orðið á fyrirkomulagi forsjár barna á sl. 
áratug eins og sjá má glöggt á meðfylgjandi mynd 1. 
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Mynd 1. Forsjá barna eftir lögskilnað og sambúðarslit 1992-2009 (Hagstofa Íslands, 2009) 
 

Þrátt fyrir að forsjá sé í meirihluta tilvika sameiginleg þá er lögheimili barns í lang-
flestum tilvikum hjá móður en samkvæmt 32. gr. bl. verða foreldrar sem semja um 
sameiginlega forsjá að ákveða hjá hvoru þeirra barn skuli eiga lögheimili þar sem 
barnið skal að jafnaði hafa fasta búsetu. Samkvæmt athugun Hagstofu Íslands þann 1. 
janúar 2008 á lögheimili barna kom í ljós að 90.7% einstæðra mæðra (10.433) voru 
með öll eigin börn skráð á lögheimili sínu borið saman við 11.8% einstæðra feðra 
(1.138). Þá höfðu fleiri einstæðir feður eða 6.3%, hluta sinna barna skráð á sitt lög-
heimili borið saman við 4.9% einstæðra mæðra. Munur á foreldrum sem áttu ekki lög-
heimili með neinu barna sinna var enn meiri, 4.4% einstæðra mæðra áttu ekki 
lögheimili með neinu barna sinna borið saman við 81.9% feðra. Þá er algengara að 
feður eigi stjúpbörn sem búa á heimili þeirra (9.8%) en mæður (1.2%) (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Forsjárfyrirkomulag gefur ekki sjálfkrafa til kynna hvernig umgengni barns við 
umgengnisforeldri er háttað Ekki eru fyrirliggjandi tölur um umgengni hjá Hagstofu 
Íslands en rannsóknir benda til þessa að samskipti barns við umgengnisforeldri hafi 
aukist á undanförnum áratugum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; 
Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008; Ársæll M. Arnarsson og 
Þóroddur Bjarnason, 2008).  

Breytingar á norrænum meðlagskerfum 

Megineinkenni 
Eins og áður sagði þá er hefð fyrir norrænni samvinnu á sviði sifjaréttar. Norræn 
löggjöf um börn og foreldra byggir að mörgu leyti á sömu meginviðhorfum en einnig 
er ljóst að útfærsla er nokkuð ólík um einstök atriði, svo sem forsjá, búsetu, umgengni 
og framfærslu eða meðlag (Ármann Snævarr, 2008). Bent hefur verið á að það sé 
nokkrum vandkvæðum bundið að samræma að öllu leyti reglur um framfærslu og 
meðlag þar sem löggjöfin taki alltaf mið af öðrum opinberum stuðningi við barna-
fjölskyldur (Singer, 2003). 

Á öllum Norðurlöndunum hefur verið lögð vaxandi áhersla á sameiginlega ábyrgð 
beggja foreldra á uppeldi barns óháð fjölskyldustöðu. Reglur um framfærslu og 
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ákvörðun meðlags hafa sætt endurskoðun annars staðar en hér á landi en Norður-
löndin hafa nálgast viðfangsefnið með mismunandi hætti. Þannig hefur sjálf löggjöfin 
sætt talsverðri endurskoðun í Noregi og Svíþjóð.3 Í Finnlandi og Danmörku hefur 
lögum ekki verið breytt með jafn afgerandi hætti en settar hafa verið nýjar leið-
beiningar um túlkun laganna.4  

Við greiningu á norrænum meðlagskerfum kemur í ljós að þau byggja fyrst og 
fremst á eftirfarandi sjónarmiðum, sem verða nánar útlistuð hér á eftir: 

 
• sameiginlegri ábyrgð beggja foreldra á framfærslu barns 
• auknu frelsi foreldra til að semja um meðlag 
• tilliti til kostnaðar af framfærslu barns 
• tilliti til tekna beggja foreldra og 
• tilliti til umgengni foreldrisins sem barnið býr ekki hjá. 

Ábyrgð foreldra og samningar um framfærslu og meðlag 
Á öllum Norðurlöndunum er gengið út frá því að ábyrgð á framfærslu barns hvíli fyrst 
og fremst á herðum foreldra og við endurskoðun meðlagskerfa verið lögð aukin 
áhersla á samningsfrelsi foreldra.5 Ljóst er að samningsfrelsi foreldra hefur verið tak-
markað með ýmsum hætti í gegnum tíðina t.d. með ákvæðum um tiltekið lágmarks-
meðlag, skyldu foreldra til að semja um meðlag og staðfestingu hins opinbera á 
samningum (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

Lágmarksmeðlag þykir hafa þann kost að tryggja að foreldri sem barn býr hjá fái 
greidda mánaðarlega fyrirframákveðna fjárhæð sem nýtist til framfærslu barnsins óháð 
afstöðu eða greiðslugetu meðlagsgreiðandans. Þá er slíkt kerfi einfalt í framkvæmd. 
Lágmarksmeðlag hefur þó einnig ókosti. Hætt er við að lágmarksmeðlag verði sú 
fjárhæð sem oftast er miðað við óháð þörfum barnsins eða aðstæðum foreldra. Í slíku 
kerfi er minna svigrúm fyrir foreldra til að skipta á milli sín kostnaðarliðum eftir 
þörfum og t.d. lítið sem ekkert svigrúm til að taka tillit til mismunandi samninga 
foreldra um umgengni (Ot.prp. nr. 43, 2000-2001). 

Á Norðurlöndum utan Íslands hefur markvisst verið dregið úr kröfum um að 
meðlagsgreiðandi inni af hendi tiltekið lágmarksmeðlag. Í Noregi, Svíþjóð og 
Finnlandi er foreldrum nokkuð frjálst að semja um skiptingu kostnaðarliða og/eða 
greiðslu meðlags (Ot.prp. nr. 43, 2000-2001; Socialdepartementet, 2003; 
Justitieministeriet, 2007). Í Danmörku gildir einnig samningsfrelsi foreldra en þó með 

                                                           
3  Í Noregi voru gerðar breytingar á barnalögunum (Lov om barn og foreldre nr. 7/1981) árið 2001 sem 

tóku gildi árið 2003, sjá frumvarp til breytinga á barnalögum nr. 7/1981 í Ot.prp. nr. 43 (2000-2001) 
Om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for 
beregning av barnebidrag m.m.). Gerðar voru nokkrar frekari breytingar árið 2008 í kjölfar skýrslu um 
mat á nýju meðlagskerfi, sbr. St.meld. nr. 19 (2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag 
og Ot.prp. nr. 69 (2007-2008). Um sænskan rétt sjá skýrslu í SOU 2003:42 Ett reformerat 
underhållsstöd og frumvarp til breytinga á lögum um foreldra (föräldrabalken 1949:381), sbr. Prop. 
2004/05:116, sbr. lög 2005:464.  

4  Í Danmörku eru í gildi lög um framfærslu barna með síðari breytingum (Lov om børns forsørgelse, 
sbr. lovbekendtgørelse nr. 1044/2009) og leiðbeiningar um túlkun laganna, sbr.Vejledning (VEJ) om 
aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007, Vejledning (VEJ) om retningslinjer for fastsættelse af 
børnebidrag nr. 9858/2008 og Vejledning (VEJ) om børne- og ægtefellebidrag nr. 9774/2009. Í 
Finnlandi er fjallað um meðlag í lögum um framfærslu barna (Lag om underhäll för barn nr. 
705/1975) og leiðbeiningar um ákvörðun meðlags frá 2007 (Anvisning för bedömning av storleken 
på underhållsbidrag til barn). 

5  Sjá t.d. St.meld. nr. 19 (2006-2007) bls. 25. Til að hvetja foreldra til að semja sjálfir ákváðu Norðmenn 
að hvort foreldri þyrfti að greiða gjald fyrir að óska úrskurðar hins opinbera. 
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þeim hætti að ef óskað er úrskurðar um meðlag þá er að jafnaði miðað við svokallað 
„normalbidrag“ (VEJ om aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007).6 

Þrátt fyrir samningsfrelsið er lögð rík áhersla á skyldu foreldra til að taka saman og 
hvort um sig þátt í framfærslu barns. Þannig er ekki gert ráð fyrir að foreldrar geri 
samning um að annað þeirra taki ekki þátt í framfærslunni (Backer, 2008; VEJ om 
aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007). 

Kostnaður af framfærslu barns 
Með hliðsjón af samningsfrelsi foreldra miða reglur í norrænni löggjöf um ákvörðun 
meðlags fyrst og fremst við stöðuna þegar krafist er ákvörðunar opinberra aðila. 

Almennt hafa verið farnar tvær leiðir. Annars vegar hefur verið miðað við hlutfall 
af tekjum foreldra og þá oftast meðlagsgreiðanda en hins vegar miðað við framfærslu-
kostnað (Backer, 2008; Gísli Gíslason, 2008). Norræn meðlagskerfi miðuðu lengi vel 
við fyrri leiðina og Danir gera það enn að miklu leyti þó einnig sé tekið mið af öðrum 
þáttum. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hefur hins vegar verið horfið frá þessu og 
mótuð meðlagskerfi sem ganga út frá sundurliðuðum útreiknuðum og/eða áætluðum 
kostnaði við framfærslu barns. Talið hefur verið að þessi leið samræmist betur því 
markmiði laganna að tryggja framfærslu barns. Áherslur beinast þá frekar að þörfum 
barnsins í stað þess að beinast að stöðu foreldris og gert er ráð fyrir að foreldrar 
upplifi slíka ákvörðun um meðlag frekar sem rétta og sanngjarna (sjá t.d. Ot. prp. nr. 
43, 2000-2001). 

Kerfi sem miða við kostnað af framfærslu nota öll einhvers konar viðmið um 
framfærslu þar reynt er að taka tillit til kostnaðarliða sem telja má algenga og sann-
gjarna. Viðmið þykja hafa þann kost að tryggja skýrleika, málshraða og jafnræði (Ot. 
prp nr. 43, 2000-2001). Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi miðast úrskurður um meðlag 
við opinber viðmið sem m.a. byggja á neyslukönnunum sem framkvæmdar eru reglu-
lega. Þar er m.a. tekið tillit til þess að stór heimili eru að öllu jöfnu hagkvæmari í rekstri 
en lítil og að útgjöld vegna barna eru talin vera minni en útgjöld vegna fullorðinna 
(Ot.prp. nr. 43, 2000-2001; OMJU, 2007: 3; Socialdepartementet, 2003).  

Tillit til tekna beggja foreldra 
Þar sem kostnaður við framfærslu barns er lagður til grundvallar er miðað við að 
foreldrar skipti þessum kostnaði á milli sín í hlutfalli við tekjur beggja. Grunnhugsun 
um að byggja á tekjum beggja er að það foreldri sem hefur betri tekjur eigi að greiða 
hærra hlutfall af framfærslu barnsins, hvort sem það er meðlagsgreiðandi eða 
meðlagsmóttakandi (sjá t.d. Ot. prp. nr. 43, 2000-2001). 

Ákvörðun meðlags, milliganga og innheimta hins opinbera á meðlagi er einungis 
einn liður í stuðningi hins opinbera við foreldra í foreldrahlutverkinu. Aðrir þættir í 
skatta og almannatryggingarkerfinu hafa hér einnig áhrif (Skinner o.fl., 2007). Með því 
að miða ákvörðun meðlags við tekjur beggja er unnt að taka tillit til þess sérstaka 
stuðnings sem hið opinbera veitir hvoru foreldri um sig. 

Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi er gengið út frá því að taka tillit til tekna beggja 
foreldra við skiptingu framfærslukostnaðar (St.meld. nr. 19, 2006-2007; Socialdeparte-
mentet, 2003; Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag til barn, e.d.). 
Í Danmörku eru með svipuðum hætti og hér á landi gefnar út viðmiðunartöflur um 
tekjur meðlagsgreiðanda en einnig er litið til annarra atriða og þar geta tekjur 
                                                           
6  Sbr. 14. gr. dönsku laganna um framfærslu barna. Foreldrar geta óskað úrskurðar um breytingu á 

samningi sem gerður hefur verið um meðlag og líkur er á að samningur foreldra um lægra meðlag en 
„normalbidrag“ teljist ósanngjarn en samningi er þó að jafnaði ekki breytt aftur í tímann, sbr. VEJ om 
aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007. 
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lögheimilisforeldris skipt máli (Vejledning (VEJ) om børne- og ægtefellebidrag nr. 
9774/2009). 
 

Tillit til umgengni 
Vaxandi áhersla hefur verið lögð á að taka tillit til umgengni barns við foreldra sína við 
ákvörðun meðlags. 

Slíkt fyrirkomulag undirstrikar meginregluna um rétt barns til samskipta við báða 
foreldra og jafnari ábyrgð foreldra á framfærslu og umönnun barns. Ef miðað er við 
að foreldrar í sameiningu beri ábyrgð á kostnaði við framfærslu barns þá er eðlilegt að 
taka tillit til þess að kostnaður lögheimilisforeldris minnkar væntanlega eftir því sem 
umgengni er meiri og kostnaður umgengnisforeldris eykst að sama skapi að einhverju 
leyti. Hér hefur þó verið nefnd hættan á að tenging kostnaðar og umgengni með 
þessum hætti kunni að auka umgengnisdeilur, t.d. að áherslur hvors foreldris í 
tengslum við umgengni kunni að litast af fjárhagslegum sjónarmiðum (sjá t.d. Ot.prp. 
nr. 43, 2000-2001). 

Í Noregi og Svíþjóð hafa verið settar nokkuð nákvæmar reglur um frádrátt vegna 
umgengni. Í Noregi er miðað við umgengni sem ákveðin hefur verið með samningi 
eða úrskurði, og er reiknuð út meðalumgengni á mánuði sem fellur svo í tiltekinn 
umgengnisflokk sem felur í sér ákveðinn frádrátt (Forskrift om fastsetjing og endring 
av fostringstilskot nr. 123, 2003). Í Svíþjóð er tekið tillit til þeirrar umgengni sem hefur 
átt sér stað ef hún nær ákveðnu lágmarki og dregið frá meðlaginu fyrir hvern dag sem 
nemur 1/40 af opinberum barnalífeyri (4. gr. Föräldrabalken nr. 381/1949). Í 
Danmörku og Finnlandi er ekki að finna jafn fastmótaðar reglur en þó er að jafnaði 
litið til umgengni við ákvörðun meðlags.7 

Singer (2003) bar saman meðlagskerfi Norðurlanda og taldi norska fyrirkomulagið 
varðandi frádrátt vegna umgengni ná best markmiðum með slíkum frádrætti. 

Hugmyndir um breytingar á íslenska meðlagskerfinu 

Eins og áður var vikið að skipaði dómsmála- og mannréttindaráðherra nefnd árið 
2008 sem skilaði árið 2010 drögum að frumvarpi þar sem er að finna hugmyndir um 
nýtt íslenskt meðlagskerfi (Dóms- og mannréttindaráðuneytið, e.d.-b).  

Eitt af undirstöðuatriðum við mótun meðlagskerfis er að lagareglur um ákvörðun 
meðlags séu skýrar og aðgengilegar. Reglurnar eru hvort tveggja fyrirmynd að 
samningum foreldra og tæki úrskurðaraðila til að komast að niðurstöðu í ágreinings-
málum þar sem einfaldar og skýrar reglur eru til þess fallnar að tryggja málshraða og 
jafnræði í úrlausnum. Einnig er nauðsynlegt að reglurnar séu sanngjarnar og réttlátar 
og taki mið af þeim breytinguma sem verða á samskiptum innan fjölskyldna í 
samfélaginu eftir því sem breytingarnar samrýmast þörfum barna (Dóms- og 
mannréttindaráðuneytið, e.d.-b). 

Helstu hugmyndir nefndarinnar eru að afnema lágmarksmeðlag, auka 
samningsfrelsi foreldra og ef til úrskurðar kemur að hann byggi á framfærslukostnaði í 
hlutfalli við tekjur beggja foreldra auk þess sem gert er ráð fyrir að umgengni hafi áhrif 
á upphæð sem umgegnisforeldri yrði úrskurðað til að greiða. Í dag miðast ákvörðun 
meðlags við lágmarksmeðlag samsvarandi barnalífeyri en það er sú fjárhæð sem hið 

                                                           
7 Þess má geta að danska dómsmálaráðuneytið fór ekki að tillögum nefndar um endurskoðun laganna um framfærslu   
barna sem lagði til að lögfesta almenna reglu um að taka tillit til umgengni við ákvörðun meðlags, sjá Bet. 1369/2000. 
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opinbera greiðir með barni, skv. 20. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007, ef 
foreldri barns er látið eða er örorkulífeyrisþegi. 

Barnalífeyrir miðast ekki við sérstaka útreikninga á framfærslu barns og því hafa 
ekki verið til staðar bein tengsl milli kostnaðar við framfærslu og ákvörðunar um 
meðlag. Við ákvörðun um framfærsluviðmið leikast á sjónarmið um annars vegar 
einfalt og aðgengilegt kerfi og hins vegar tilraun til að taka mið af raunútgjöldum 
(Dóms- og mannréttindaráðuneytið (e.d.-b). Gera verður ráð fyrir að raunkostnaður 
við framfærslu einstakra barna sé mjög mismunandi frá einni fjölskyldu til annarrar, t.d. 
með tilliti til búsetu, fyrirkomulagi á barnagæslu barna á leikskóla- og grunnskólaaldri 
og vali á tómstundum svo fátt eitt sé nefnt. Hérlendis eru ekki til opinber viðurkennd 
viðmið um framfærslu fullorðinna eða barna en margir hafa bent á þörf fyrir samræmd 
neysluviðmið hér á landi (Dóms- og mannréttindaráðuneytið, e.d.-b; Viðskiptaráðu-
neytið, 2006). Í september 2008 voru settar fram tillögur um lágmarksframfærslu-
tryggingu, eða það sem lífeyrisþegum er tryggt að lágmarki með fyrirvara um frekari 
vinnu vegna nýskipan lífeyriskerfisins (Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 
878/2008, um sérstaka uppbót til framfærslu lífeyrisþega nr. 1192/2008). 

Í drögum að frumvarpi er lagt til að ef krafist er úrskurðar um meðlag þá miðist 
ákvörðun í grunninn við fjárhæð sem nefnd verði lágmarksframfærslukostnaður barns 
sem er 30% af lágmarksframfærslutryggingu fullorðins án tillits til aldurs barns. 

Þá er í drögunum lagt til að skipta framfærslukostnaði í hlutfalli við tekjur beggja 
foreldra. Gert er ráð fyrir að nánar verði afmarkað í reglugerð hvað telst til tekna en 
gengið út frá því að miðað verði við skattskyldar tekjur, þar með taldar fjármagns-
tekjur, að frádregnum skatti. Einnig er gert ráð fyrir að bætt verði við þeim 
barnabótum sem foreldri á rétt á vegna barnsins. Með þessu má tryggja að barnabætur 
nýtist með ákveðnum hætti báðum foreldrum sem deila ábyrgð á framfærslu barns. Ef 
foreldri hefur ekki tekjur eða ef tekjur gefa ekki rétta mynd af stöðu foreldris ber að 
miða við aflahæfi, en með því er átt við hvað ætla megi að karl eða kona með tiltekna 
menntun geti almennt unnið sér inn á ákveðnum stað og tíma. 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 (sjá nánar 
um forsendur útreikninga í Dóms- og mannréttindaráðuneytið, e.d.-b).  

Þá er lagt til að við ákvörðun meðlags beri að taka tillit til umgengni eins og hún 
hefur verið ákveðin með formlegum hætti. Byggt er á því að frádráttur ráðist í fyrsta 
lagi af fjölda nátta umfram 4 nætur sem falli svo í tiltekna umgengnisflokka. Við 
ákvörðun fjárhæðar vegna frádráttar fyrir hvern flokk er svo aðallega tekið tillit til 
daglegra útgjalda sem reikna má að fylgi umgengni en gert ráð fyrir að lögheimilis-
foreldri sjái almennt um greiðslu fastra útgjalda.  

Niðurstöður og umræða 

Hið íslenska meðlagskerfi er að meginstofni til frá fyrri hluta síðustu aldar. Þó 
foreldrum sé frjálst að semja um fyrirkomulag meðlags þá er meðlagsgreiðanda skylt 
að greiða ákveðið lágmarksmeðlag hvernig sem umgengni við barn er háttað. Við 
ákvörðun um aukið meðlag er einkum tekið tillit til tekna meðlagsgreiðanda þrátt fyrir 
að löggjöfin kveði á um að taka skuli tillit til aðstæðna beggja foreldra. Íslenska 
meðlagskerfið hefur einungis að litlu leyti tekið mið af þrón í sifjarétti og þeim 
breytingum sem orðið hafa á fjölskyldugerð barna. Það liggur fyrir að önnur Norður-
lönd hafa brugðist við þessari þróun og gert umtalsverðar breytingar á meðlagskerfum 
sínum. Norrænu kerfin leggja öll áherslu á samningsfrelsi foreldra, að upphæð meðlags 
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taki mið af tekjum beggja foreldra og hvernig þeir haga og umgengni við barn og 
búsetu þess.  

Samanburður hinna norrænu kerfa leiðir því í ljós að íslenska kerfið hefur ekki 
þróast í samræmi við breytingar í barnarétti. Því verður að telja endurskoðun íslenska 
kerfisins tímabæra.  

Tillögur sem lagðar hafa verið fram um breytingar á íslensku meðlagskerfi byggja á 
greiningu á megineinkennum norrænna meðlagskerfa en taka einna mest mið af 
norska meðlagskerfinu. Lagt er til að samningsfrelsi foreldra verði aukið, lágmarks-
meðlag afnumið og ef til úrskurðar kemur um upphæð meðlags að tekið sé tilliti til 
tekna beggja foreldra og umgengni. Í íslensku tillögunum er ekki gengið jafn langt og í 
norska kerfinu við að reikna nákvæmlega út framfærslukostnað hvers barns heldur er 
miðað við ákveðin lágmarksframfærslukostnað. Í greinargerð með frumvarpinu kemur 
fram að leitast var við að hafa kerfið eins einfalt og frekast er unnt án þess að missa 
sjónar á þeim markmiðum sem stefnt var að. 
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