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Til Velferðarnefndar Alþingis. 
nefndasvid@althingi.is

Frá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
Kópavogur, 16. mars 2018

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um bætta stjórnsýslu í umgengnismálum, 90. mál.

Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu barst þann 26. febrúar 2018, til umsagnar tillaga til 
þingsályktunar um bætta stjórnsýslu í umgengnismálum, 90. mál. Gengið er út frá því að 
þingsályktunin eigi að taka til mála sem varða beiðnir um ákvörðun um umgengni, skv. 47. gr. 
barnalaga nr. 76/2003 og mála sem varða beiðnir um álagningu dagsekta, skv. 48. gr. sömu 
laga.

Til upplýsinga má benda á að frá ársbyrjun 2013 hefur embættið (sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu, áður sýslumaðurinn í Reykjavík, sýslumaðurinn í Hafnarfirði og 
sýslumaðurinn í Kópavogi) haft til meðferðar 1.980 mál, sem eru í málaskrárkerfi embættisins 
skráð sem umgengnismál og 281 mál sem skráð eru dagsektarmál. Frá sama tíma hefur 
embættið kveðið upp 186 úrskurði í umgengnismálum og 55 úrskurði í dagsektarmálum. 
Skoðun leiðir í ljós að um 10% umgengnismála og 20% dagsektarmála lýkur með úrskurði 
sýslumanns. Af því leiðir að um 90% umgengnismála og 80% dagsektarmála lýkur með öðrum 
hætti. Þó ekki sé tiltæk um það tölfræði, er það mat starfsmanna að í flestum tilvikum feli það 
í sér að einhverskonar sátt hafi tekist með foreldrum um ágreiningsefnið. Þá má jafnframt benda 
á að í hluta þeirra dagsektarmála sem lýkur með úrskurði sýslumanns, er kröfu um álagningu 
dagsekta hafnað, í einhverjum tilvika með vísan til þess að umgengni sé að fara fram, það felur 
í sér að ekki er forsenda til beitingar á úrræðinu.

Sýslumaður telur ástæðu til að benda á að nokkurs misskilning virðist gæta þegar segir í 
tillögunni: ,,...meðþað að markmiði aðforeldrar og börnþurfi ekki að bíða eftir aðgerðum a f 
hálfu sýslumanns.“ Ljóst er að foreldrar hafa val um að leysa úr sínum málum án aðkomu 
stjórnvalda og má fullyrða að foreldrar geri það í langflestum tilvikum. Foreldrar geta einnig 
leitað sér aðstoðar hjá hinum ýmsu sérfræðingum og stofnunum ýmist saman eða í sitt hvoru 
lagi, má í því samhengi nefna sálfræðinga, fjölskylduráðgjafa og ekki síst velferðarþjónustu 
sveitarfélaganna, sbr. lög nr. 99/2007 um félagslega aðstoð. Staðan er hins vegar þannig að 
þessir aðilar eru ekki bærir til að taka ákvarðanir um þessi mál þegar ekki tekst að leysa úr 
ágreiningi foreldranna eða þegar annað foreldrið er ekki tilbúið til að koma að borðinu. Í þeim 
tilvikum þar sem foreldrar eru ósammála um þessi mál og þegar foreldrar koma sér ekki saman 
um að leita lausna á ágreiningnum, verður að mati sýslumanns, ekki séð hvernig leysa eigi úr 
vandanum án þess að „foreldrar og börn þurfi að bíða eftir aðgerðum a f hálfu sýslumanns.“ 
Þannig verður að telja að sú erfiða staða verði ekki leyst öðruvísi en með aðkomu þar til bærra 
stjórnvalda eða eftir atvikum dómstóla. Það má hins vegar árétta að mikilvægt er að 
framangreind bið eftir aðgerðum sýslumanns, eða eftir atvikum dómstóla, þarf að vera eins 
stutt og frekast er kostur.

Að mati sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu hefur afgreiðsla þessara mála tekið of langan 
tíma allt frá stofnun embættisins í ársbyrjun 2015. Liðið hefur of langur tími frá því að erindi
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er lagt fram og þar til hægt er að taka það til meðferðar, hefur þannig verið „biðlisti“ eftir 
aðgerðum. Ástæða þess er mannekla. Verður að leggja áherslu á að hverjar svo sem breytingar 
kunna að vera gerðar á lögum þá muni afgreiðsla þessara mála taka of langan tíma meðan ekki 
er starfsfólk til að sinna verkefnunum. Augljósasta og auðveldasta leiðin til að stytta 
málsmeðferðartíma þessara mála er að auka fjárframlög til málaflokksins.

Þá þykir einnig ástæða til að vekja athygli á að foreldrar hafa mikið um málsmeðferðarhraðann 
að segja. Þannig ræðst t.d. fjöldi viðtala og tímalengd sáttameðferðar skv. 33. gr. a. barnalaga 
af afstöðu foreldranna sjálfra. Þá er einnig tekið fram að það er almennt viðurkennt að 
hagsmunir barns mæli með því að foreldrar leysi úr ágreiningi sínum með samkomulagi fremur 
en að stjórnvöld höggvi á hnútinn.

Varðandi 47. gr. a. barnalaga þar sem sýslumanni er heimilað að úrskurða um umgengni til 
bráðabirgða má helst segja að sýslumaður hefur í þónokkur skipti kveðið upp slíka úrskurði. 
Eins og endranær er misjafnt hvort umgengni fer fram í kjölfarið í samræmi við úrskurðinn eða 
ekki. Mögulega mætti auðvelda og flýta slíkum bráðabirgðaákvörðunum með því að breyta 
lögum á þann hátt að sýslumaður gæti ákveðið umgengni til bráðabirgða að eigin frumkvæði, 
þ.e. án kröfu frá aðilum. Þá mætti jafnvel velta fyrir sér hvort auðvelda mætti sýslumönnum að 
taka slíkar ákvarðanir t.d. með því að draga úr formkröfunum og jafnvel að ákveða að þær gætu 
verið órökstuddar. Gæti það í mörgum tilvikum verið gagnlegt, t.d. þegar foreldrar eru sammála 
um að einhver umgengni skuli vera en þeir geta ekki komið sér saman um fyrirkomulagið. Þá 
gæti slík ákvörðun tryggt að einhver tiltekin umgengni væri til staðar meðan málið er til 
meðferðar. Í einhverjum tilvikum væri um að ræða ákvörðun um umgengni í samræmi við þá 
umgengni sem hafði verið fram að því að málið kom til meðferðar sýslumanns.

Að mati sýslumanns er gætt að hagsmunum og réttindum barna með tilliti til barnasáttamála 
Sameinuðu þjóðanna við ákvarðanir hjá embættinu. Langflestum þeirra barna sem þessi mál 
varða er í dag gefinn kostur á að tjá sig um málin áður en þeim er lokið með úrskurði hjá 
sýslumanni. Við sáttameðferð er foreldrum barna eldri en 5-6 ára gerður ljós sá réttur barns að 
tjá sig. Skal tekið fram að þau börn sem ekki tjá sig við málsmeðferð eru þau börn sem eru 
yngri en 5-6 ára, börn sem foreldrar vilja ekki að talað sé við og börn sem ekki vilja koma til 
viðtals.

Sýslumaður tekur undir að dagsektarúrræði barnalaga sé of þungt í framkvæmd og að full 
ástæða sé til að einfalda ferlið. Ástæða er þó til að benda á að úrræðið er í dag að skila árangri, 
því eins og áður segir lýkur um 20% dagsektarmála með úrskurði sýslumanns. Ennfremur er 
það algengt að dagsektamáli ljúki þannig að umgengni kemst á, sem er markmið úrræðisins. 
Sýslumaður setur hér fram nokkrar óútfærðar hugmyndir að mögulegum breytingum á 
barnalögum sem gætu gert úrræðið skilvirkara. Tekið er fram að sýslumaður hefur fleiri 
hugmyndir um mögulegar breytingar á lögunum:

a) Sýslumann vantar úrræði til að vísa frá tilhæfulausum kröfum um álagningu dagsekta, 
þ.e. þegar umgengni fer fram en foreldri kýs samt að halda kröfu sinni til streitu. Í dag 
fer umtalsverð vinna í þessi mál, þar sem m.a. þarf að bjóða foreldrum sáttameðferð og 
málinu verður ekki lokið nema með úrskurði sýslumanns með allri þeirri vinnu sem 
honum fylgir.
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Það má velta fyrir sér hvort tilefni sé til að einfalda framkvæmd umgengnis- og 
dagsektarmála með því að breyta lögum á þann hátt að ekki þyrfti að fjalla sérstaklega 
um dagsektir, þ.e. að einungis væri hægt að krefjast úrskurðar sýslumanns um 
umgengni og að úrskurður um umgengni myndi einnig fela í sér ákvörðun um að leggja 
dagsektir á, komi sú umgengni sem ákveðin var ekki til framkvæmda. Væri þá strax 
hægt að fara fram á innheimtu dagsektanna ef umgengnin kæmist ekki á. Í dag er það 
þannig að sýslumaður er oft á tíðum að fjalla ítrekað um sama ágreininginn, þ.e. fyrst 
er úrskurðað um umgengni, og svo strax í kjölfarið kemur til meðferðar beiðni um 
álagningu dagsekta. Í einhverjum tilvikum kemur málið svo enn aftur til umfjöllunar 
þegar óskað er innheimtu á dagsektunum og þegar óskað er sáttameðferðar fyrir aðför. 
Þá má einnig benda á að lög eru óskýr um það hvernig sýslumaður skuli meta það hvort 
látið hafi verið af tálmunum og að dagsektir skuli falla niður. Hvergi er fjallað um 
framkvæmd slíkrar ákvörðunar í lögum. Þá er óljóst hvort ákvörðun sýslumanns um 
það hvort látið hafi verið af tálmunum eða ekki sæti kæru til Dómsmálaráðherra.

Ákvæði 49. gr. barnalaga um fjárnám fyrir dagsektum er mjög óskýrt og þarfnast 
lagfæringar. Ein leið til að einfalda ferlið væri að umgengnisforeldrið gæti óskað 
fjárnáms fyrir dagsektunum sjálft og að ríkissjóður myndi greiða þann kostnað sem af 
því hlytist. Í dag er kröfu um innheimtu beint til sýslumanns, sem sendir áskorunarbréf, 
óskar svo staðfestingar héraðsdóms fyrir fjárnámsheimildinni og óskar loks eftir því við 
sitt eigið embætti að fjárnám verði gert.

Auðveldlega ætti að vera hægt að breyta lögum á þann hátt að meðlagsgreiðslur til foreldris 
falli niður þegar sýslumaður hefur lagt dagsektir á foreldrið og að þær hefjist ekki að nýju fyrr 
en að látið hafi verið af tálmuninni eða að einhverjum tíma liðnum. Kynni það mögulega að 
setja frekari þrýsting á foreldri að láta af tálmunum. Það hins vegar þyrfti að skoða í þessu 
samhengi hvort mögulega væri með þessu verið að standa í vegi fyrir því að barn nyti 
fullnægjandi framfærslu.

Ekki verður sé að það hvort beiðnir foreldra fái ný númer í málaskrám sýslumanna eða ekki 
hafi nokkra þýðingu að því er kemur að málshraða. Reynsla sýslumanns er sú að nauðsynlegt 
sé að greina í sundur erindi fólks. Bæði hefur sýslumaður oft á tíðum mörg erindi fólks til 
meðferðar á sama tíma, t.d. umgengnismál, dagsektarmál, forsjármál, lögheimilismál og 
meðlagsmál. Verður ekki séð hvernig það yrði til bóta að erindi um sitt hvort efnið yrðu 
afgreidd í einu lagi, þar sem óljóst væri hvaða atriði varðaði hvert úrlausnarefni. Þá eru málin 
ekki öll afgreidd með sama hætti, þar sem sýslumaður hefur t.d. ekki ákvarðanavald þegar 
foreldra greinir á um forsjá eða lögheimili. Þá verður ekki séð að það sé til einföldunar að öll 
gögn eldri mála aðila verði sjálfkrafa einnig gögn í nýjum málum, þar sem oft á tíðum er verið 
að fjalla um allt aðrar aðstæður. Í dag hafa foreldrar auðvitað þann kost að vísa til eða leggja 
fram gögn sem áður hafa verið lögð fram í eldri málum. Þykir einnig mikilvægt að ekki fari á 
milli mála hvaða gagna er verið að horfa til við ákvarðanir í hverju máli fyrir sig. Tekið skal 
fram að oft er um að ræða verulegt magn gagna.

Varðandi það að auðvelda fólki aðgang að dómstólum er helst að segja að markmið 
breytinganna á barnalögunum sem tóku gildi í ársbyrjun 2013, var m.a. að leggja áherslu á að 
foreldrar leystu úr ágreiningi sínum með samkomulagi. Markmið breytinganna var jafnframt 
að reyna að fækka þeim málum sem koma til kasta dómstólanna. Þá verður að segjast að reynsla

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu___________
Hlíðasmári 1, 201 Kópavogi • www.syslumenn.is • fjolskylda@syslumenn.is • kt.650914-2520 • sími 458-2000

http://www.syslumenn.is
mailto:fjolskylda@syslumenn.is


sýslumanns er sú að oft hafi dómsmál þar sem leysa átti úr ágreiningi foreldra síst orðið til þess 
að leysa vandann. Ágreiningur foreldranna hefur oft á tíðum orðið hatrammari og málin hafa í 
kjölfarið komið til kasta sýslumanns þar sem foreldrar una ekki niðurstöðu dómstólsins eða 
þurfa aðstoð við að koma henni í framkvæmd. Þá má einnig benda á að kostnaður við dómsmál 
er verulegur samanborinn við kostnað af meðferð mála í stjórnsýslunni.

Að síðustu telur sýslumaður ástæðu til að leiðrétta þá rangfærslu sem fram kemur í texta 
tillögunnar að úrræði sýslumanna í þessum málum séu áhrifalítil og að þau henti illa til að leysa 
úr deilumálum. Eins og að framan greinir leysist stór hluti þessara mála hjá sýslumanni með 
samkomulagi foreldra. Þá verður ekki séð að bent hafi verið á betri úrræði til að leysa úr þessum 
hörðu deilumálum, en einmitt þau sem sýslumaður hefur að bjóða. Reynslan sýnir einmitt, og 
tölur um árangur af sáttameðferð styðja það, að sýslumaður hafi yfir að ráða úrræðum 
samkvæmt barnalögum, sem eru áhrifarík við að aðstoða foreldra við að finna þá lausn á 
ágreiningsmáli sínu sem er barni þeirra fyrir bestu.
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