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Ávarp umboðsmanns 
skuldara

Frá því að embætti umboðsmanns skuldara var 
stofnað hefur þurft að beina kröftum starfsfólks, 
að meginstefnu til, í afgreiðslu umsókna um úrræði 
vegna greiðsluerfiðleika. Einstaklingar geta leitað 
greiðsluaðlögunar, ráðgjafar og fjárhagsaðstoðar 
til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna 
gjaldþrotaskipta. Í lok árs 2017 höfðu borist 15.320 
umsóknir um framangreind úrræði og þar af voru 
7.170 greiðsluaðlögunarmál. Á árinu 2017 gafst 
embættinu hins vegar kærkomið tækifæri til efla það 
hlutverk umboðsmanns skuldara, sem embættið 
hefur síst geta sinnt, þ.e. að veita alhliða ráðgjöf 
og fræðslu um fjármál heimilanna. Í byrjun árs var 
ákveðið að leggja áherslu á að efla samstarf við 
opinbera aðila og samtök sem eiga í samskiptum við 
einstaklinga sem kunna að vera í fjárhagserfiðleikum. 
Markmiðið var að kynna starfsemi embættisins og 
auka þannig þekkingu fagaðila á þeim úrræðum 
sem standa einstaklingum til boða. Embættið hélt 
t.d. kynningar fyrir félagsráðgjafa hjá mörgum 
sveitarfélögum, ýmist hjá þjónustumiðstöðvum eða 
innan velferðarsviðs sveitarfélaga. Einnig var tekið 

á móti nemum í félagsráðgjöf og félagsráðgjöfum 
hjá sveitarfélögum og þeim veitt kennsla og innsýn í 
daglega vinnslu embættisins. 
Samhliða framangreindu hélt embættið kynningar 
fyrir einstaklinga, í erfiðum aðstæðum, sem gætu 
þurft á aðstoð umboðsmanns að halda. Sem dæmi má 
nefna einstaklinga í Kvennasmiðjunni og Grettistaki, 
sem eru samstarfsverkefni Tryggingastofnunar 
og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þá heimsótti 
embættið einstaklinga í Janus endurhæfingu og 
fangelsið Litla Hrauni. 
Það sem vekur athygli á árinu 2017, líkt og árinu þar 
á undan, er að um er að ræða breyttan umsóknarhóp. 
Meira en helmingur þeirra sem sótt hafa um ráðgjöf 
og greiðsluaðlögun á þessum tveimur árum eru 
yngri en 40 ára og er áberandi mest fjölgun í hópnum 
milli 18-29 ára, eins og sjá má nánar í ársskýrslunni. 
Skuldasamsetning þessa hóps ber jafnframt með 
sér aukningu í töku skyndilána, þar sem hátt hlutfall 
yngsta aldurshópsins skuldar slík lán.
Undirrituð hefur ítrekað rætt um mikilvægi þess að 
efla fjármálalæsi og forvarnir í íslensku samfélagi 



og bindur vonir við að á komandi mánuðum verði 
embættið þátttakandi í verkefnum þess efnis. 
Að mínu mati þarf að auka fjármálafræðslu fyrir 
ungmenni og undirbúa þau áður en þau stíga sín 
fyrstu skref sem fjárráða einstaklingar. Það er 
samfélagslegt verkefni að móta fjárhagslega ábyrga 
einstaklinga og mikilvægt að setja skýra stefnu til 
framtíðar með það að markmiði.

Starfsmönnum færi ég bestu þakkir fyrir vel unnin 
störf árið 2017. Þá þakka ég fagaðilum innan 
félagsþjónustunnar fyrir áhugann á starfsemi 
umboðsmanns skuldara og bind góðar vonir við að 
samstarfið verði farsælt.

Ásta S. Helgadóttir
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Summary

From its establishment until the end of year 2017, 
Debtors‘ Ombudsman has received 15.320 applica-
tions for financial advice from individuals. The main 
focus has therefore been on processing these appli-
cations with the aim of obtaining a comprehensive 
overview of their finances and to seek solutions.  

One of the main objectives of the agency of the 
Debtor’s Ombudsman is to provide financial educa-
tion and in the year 2017 more effort has been made 
to fulfil this obligation. 

The agency put more effort into strengthening the 
relationship between the agency and the social wel-
fare system in Iceland. It has offered educational 
lectures to social workers and other professionals 
who may come into contact with individuals in need 
of financial advice. In addition, the agency has also 
given lectures/workshops to groups of people who 
are participating in rehabilitation programs. This ed-
ucational project has been well received and for that 
the agency is very grateful

In 2017 the agency has seen a shift in its group of 
applicants. More than half of applicants are under 
the age of 49 and the most notable increase has 
been in the age group from 18-29 years.  The in-
crease in what we call “quick“ loans is also notable, 
especially in the youngest age group. 

Debtor‘s Ombudsman has repeatedly discussed the 
importance of promoting financial literacy in the 
community, specially our youngest citizens that are 
taking their first steps in finances. Promoting finan-
cial literacy is a collaborative project and Debtors‘ 
Ombudsman is both willing and able to contribute 
to this project in any way needed for our society to 
reach its goals in this regards. 
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Þjónusta vegna 
greiðsluerfiðleika

Umboðsmaður skuldara
Ásta Sigrún Helgadóttir

Fjarmál og rekstur

Yfirlögfræðingur

3 stöðugildi 14,6 stöðugildi 1 stöðugildi

desember 2017

Fræðsla og
kynning

Mannauður

1 stöðugildi



Í upphafi árs 2017 voru starfsmenn 24
en í árslok hafði starfsmönnum fækkað í 20 
og voru stöðugildi 19,6.

24 20

2

Kynjaskipting

Fjöldi starfsmannaMenntun starfsmanna
Lögfræði

Viðskiptafræði

Rekstrarfræði

Stjórnmálafræði

Tækniteiknun

Félagsráðgjöf

Kennarafræði

Félagsvísindi

Bókasafns- og upplýsingafræði

Sálfræði

Miðað við allar aðrar stofnanir sem og
miðað við aðrar stofnanir með
20 – 49 starfsmenn.

Viðhorf starfsmanna
til vinnustaðarins

90%

Hlutfall starfsmanna sem nýta sér 
líkamsræktarstyrk

Starfsaldur starfsmanna

7ár 6,75ár

*Starfsaldur hjá Ráðgjafarstofu um
fjármál heimilanna er meðtalinn. 

Aldur stofnunar Meðalstarfsaldur*
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Hlutverk umboðsmanns skuldara er 
skilgreint í lögum nr. 100/2010 um 
umboðsmann skuldara. Í fyrsta lagi 
skal veita einstaklingum sem eiga 
í verulegum greiðsluerfiðleikum 
endurgjaldslausa aðstoð við að 
öðlast heildarsýn á fjármál sín og 
leita leiða til lausnar. Í öðru lagi 
skal hafa milligöngu um samskipti 
og samninga við lánardrottna með 
hagsmuni skuldara að leiðarljósi. 
Í þriðja lagi skal veita atbeina 
við tilraunir til samninga um 
greiðsluaðlögun. Í fjórða lagi skal 
útbúa framfærsluviðmið og uppfæra 
það reglulega. Í fimmta lagi skal 
taka við erindum og ábendingum 
skuldara um ágalla á lánastarfsemi 
og senda áfram til viðeigandi 
eftirlitsstjórnvalds. Í sjötta lagi skal 
gæta hagsmuna skuldara og veita 

þeim aðstoð þegar við á. Í sjöunda 
lagi skal veita alhliða ráðgjöf og 
fræðslu um fjármál heimilanna. 
Þjónusta umboðsmanns skuldara er 
meðal annars veitt í persónulegum 
viðtölum í húsakynnum embættisins, 
í gegnum tölvupóst, í síma og á 
heimasíðu embættisins 
www.ums.is.

Rafræn umsókn hefur aukið aðgengi 
að úrræðum embættisins. Samþykki 
til gagnaöflunar er veitt rafrænt með 
Íslykli eða rafrænum skilríkjum. 
Upplýsinga er aflað í gegnum 
vefþjónustu við Tryggingastofnun, 
Ríkisskattstjóra, Lánasjóð íslenskra 
námsmanna, Arion banka, 
Íslandsbanka, Landsbanka og 
íbúðalánasjóð. 

Þjónustan

Þjónusta UMS
er ókeypis

Þjónusta UMS
er rafræn
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Samkvæmt lögum um umboðsmann skuldara 
ber embættinu að útbúa framfærsluviðmið 
og uppfæra reglulega. Framfærsluviðmið 
umboðsmanns skuldara er ætlað sem viðmið 
fyrir framfærslu þegar leitað er lausna á skulda- 
vanda með úrræðum embættisins. Viðmiðin eru 
ætluð til styttri tíma heldur en til dæmis dæmi- 
gerð viðmið velferðarráðuneytisins. Viðmið 
embættisins taka mið af raunútgjöldum íslenskra 
heimila og eru uppfærð mánaðarlega miðað við 
vísitölu neysluverðs. 

Umsækjendur þurfa sjálfir að tiltaka í umsókn 
sinni ýmsan kostnað við framfærslu, svo sem 
vegna leigu, hita, rafmagns, dagvistunar barna 
og fasteignagjalda, og er þeim bætt við annan 
kostnað til að reikna út heildarframfærslukostnað 
fjölskyldunnar. 
Viðmiðin taka þannig tillit til aðstæðna hjá 
hverjum og einum umsækjanda. 

Reiknivél fyrir framfærsluviðmið má finna á 
www.ums.is

Framfærsluviðmið



1 + 0

Matur og 
hreinlætisvörur

Heimilis-
búnaður

Föt og skór Læknis og
lyfjakostnaður

Tómstundir Samskipti Önnur þjónusta Rekstur bíls/
almennings.

Samtals

2 + 0

1 + 1

2 + 1

1 + 2

2 + 2

1 + 3

2 + 3

1 + 4

2 + 4

1 + 5

2 + 5

34.343      4.290     14.679   11.874     12.906     8.629    6.720     45.274 138.715

57.260      5.017      18.169   13.848    24.031     10.315    8.270     49.973      186.884

80.179      5.743      21.658   15.821     33.667    12.001    9.821       57.806 236.696

103.097    6.469      25.147   17.793     41.815     13.688   11.373      76.518 295.901

126.015     7.195      28.637   19.766     41.815     15.374   12.923     84.351 336.077

126.015     7.922      32.125   21.739     41.815     17.061   14.474     111.231 372.383

72.045      8.572       19.319   15.672    23.076     11.161   12.315     45.274 207.434

94.963       9.298     22.809   17.645    34.200     12.847   13.867     49.973 255.601

117.881     10.024    26.298   19.618     43.836     14.534   15.417      57.806 305.413

140.800   10.750     29.787   21.590    51.985     16.220   16.968     76.518 364.619

163.717     11.477     33.276   23.563    51.985     17.907   18.519      84.351 404.795

163.717     12.203    36.766   25.537    51.985     19.593   20.070    111.231 441.102

Framfærsluviðmið í desember 2017
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Eitt af hlutverkum umboðsmanns 
skuldara er að veita einstaklingum sem 
eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum 
ókeypis ráðgjöf. Hún felst meðal 
annars í gerð greiðsluerfiðleikamats, 
í kjölfar umsóknar, til þess að öðlast 
heildarsýn á fjármálin og leita 
leiða til lausnar. Þeim sem leita til 
embættisins er bent á að sækja 
formlega um ráðgjöf svo hægt sé 
að veita ítarlega og persónulega 
ráðgjöf sem byggir á þekkingu á 
fjárhagsstöðu umsækjanda.
 
Með ráðgjöf hjá umboðsmanni 
skuldara er aðstoðað við að leysa 
úr fjárhagserfiðleikum áður en 
vandinn er orðinn slíkur að önnur 
úrræði, svo sem greiðsluaðlögun 
eða gjaldþrotaskipti, þurfi til. Í kjölfar 
úrvinnslu umsóknar fær umsækjandi í 
hendurnar samantekt á fjárhagsstöðu 
sinni, greiðsluerfiðleikamat, og ef 
möguleiki er tillögur til úrbóta. 

Í einhverjum tilvikum aðstoða 
ráðgjafar umsækjendur við að leita 
samninga við kröfuhafa sem geta 
m.a. falið í sér lengingu á lánum, 
niðurfellingu dráttarvaxta, frystingu 
lána eða skuldbreytingu lána. Ef 
framangreind úrræði duga ekki er 
umsækjendum ráðlagt að sækja um 
greiðsluaðlögun einstaklinga eða 
fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar 
fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta 
hjá umboðsmanni skuldara.

Nokkur aukning var í umsóknum um 
ráðgjöf á árinu 2017. Heildarfjöldi 
umsókna var 649 en árið 2016 var 
heildarfjöldi umsókna 586. Aukningin 
var mest í hópi umsækjenda á 
aldrinum 18- 29 ára, en 22% 
umsækjenda á árinu voru í þeim hópi 
til samanburðar voru umsækjendur 
í þeim hópi 19% umsækjenda árið 
2016.  

Ráðgjöf

Umsóknir

649

Afgreiddar umsóknir

691



Eigið húsnæði Leiguhúsnæði Annað

14% 54% 13%

Ráðgjöf í tölum

45%
22%

12%

7%

5%

5% 1%

Erlendis - 2%
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Ráðgjöf í tölum

Meðalskuld
milli ára

Meðalráðstöfunartekjur
milli ára

Meðaleign
milli ára

Afgreiddar 
umsóknir

Umsóknir
milli ára



49%

Hlutfall umsækjenda með 
neikvæða greiðslugetu

2017

Meðalgreiðslugeta
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Dæmi um ráðgjöf
Tekjur 276.028 kr.
    •  Laun

• Greiðir upp allar skuldir á 60 mánuðum, sumt á styttri tíma.

Framfærslukostnaður 190.264 kr.
    •  1+0 viðmið UMS
    •  Önnur föst útgjöld
    •  Húsaleiga

Greiðslugeta 85.764 kr.

Heildarskuldir 3.345.930 kr.
Leigir herbergi

23 ára kona

Tillaga ráðgjafa
Forsendur:

Að beiðni  umsækjanda hafði ráðgjafi milligöngu um samninga  
við kröfuhafa sem fól í sér uppgreiðslu allra skulda á 15 - 60 
mánuðum. Fyrstu 36 mánuðina greiðir hún 76.510 kr. á mánuði. 
Eftir það greiðir hún 40.000 kr. í rúmt ár til viðbótar eða þar 
til kröfurnar eru upp greiddar.  Ef aðstæður breytast þannig að 
umsækjandi getur ekki staðið við gerða samninga býðst henni að 
leita aftur til ráðgjafa og kanna möguleikann á að semja á nýjan 
leik við kröfuhafa. 



Dæmi um ráðgjöf
Tekjur 243.008 kr.
    •  Lífeyrir

• Umsækjanda bent á að sækja um greiðsluaðlögun einstaklinga.

Framfærslukostnaður 225.264 kr.
    •  1+0 viðmið UMS
    •  Önnur föst útgjöld
    •  Húsaleiga

Greiðslugeta 17.744 kr.

Heildarskuldir 3.525.689 kr.
Leigir herbergi

35 ára karl

Tillaga ráðgjafa
Forsendur:

Umsækjandi er með skerta starfsorku og fær 
örorkulífeyrisgreiðslur. Hann hefur lága greiðslugetu og litla 
möguleika á að auka tekjur sínar þannig að hann geti staðið við 
greiðslur til framtíðar. 



20

Framkvæmd greiðsluaðlögunar 
skv. lögum um greiðsluaðlögun 
einstaklinga nr. 101/2010 er eitt af 
megin hlutverkum umboðsmanns 
skuldara. Markmið laga um 
greiðsluaðlögun einstaklinga er að 
gera einstaklingum í verulegum 
greiðsluerfiðleikum kleift að 
endurskipuleggja fjármál sín og koma 
á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu 
þannig að raunhæft sé að skuldari 
geti staðið við skuldbindingar 
sínar um fyrirsjáanlega framtíð.  
Frá árinu 2016 hefur vinnsla 
greiðsluaðlögunarmála farið að öllu 
leiti fram innan embættisins þar 
sem innanhúss umsjónarmenn sinna 
vinnslu greiðsluaðlögunarmáls frá 
upphafi umsóknar til loka máls. 

Umsóknarkerfi embættisins er 
rafrænt og þurfa umsækjendur ekki 
að skila inn skriflegu samþykki vegna 
gagnaöflunar heldur er slíkt samþykki 
veitt rafrænt. Innskráning í umsóknina 
er í gegnum island.is, annað hvort 
með íslykli eða rafrænum skilríkjum.  

Ákvörðun um hvort veita ætti heimild 
til greiðsluaðlögunarumleitana var 
tekin í 384 umsóknum á árinu 2017. 
Til samanburðar var tekin ákvörðun í 
269 umsókn á árinu 2016 . 
Af 384 ákvörðunum voru 198 
umsóknir samþykktar og þá 
skipaður umsjónarmaður sem hóf 
greiðsluaðlögunarumleitanir, 170 
umsóknum var synjað um heimild 
til greiðsluaðlögunarumleitana þar 
sem skilyrði greiðsluaðlögunar 
voru ekki uppfyllt, 16 mál voru felld 
niður. 53,8% Samþykkt og og 46,2%  
synjað.  

Greiðsluaðlögun

Umsóknir

470 

Samþykkt

54%

Synjað

46%



Þegar umsókn um greiðsluaðlögun er synjað 
geta komið til fleiri en ein ástæða, algengasta 
ástæða þess að umsókn var hafnað árið 2017 
var óljós fjárhagur eða 65%. 
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Greiðsluaðlögun í tölum

Eigið húsnæði Leiguhúsnæði Annað

10% 56% 11% 43%
22%

12%

12%

3%

5% 2%

Erlendis - 1%



Meðalskuld
milli ára

Umsóknir
milli ára

Meðalráðstöfunartekjur
milli ára

Meðaleign
milli ára
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Meðalgreiðslugeta

Greiðsluaðlögun í tölum

52%

Hlutfall umsækjenda með 
neikvæða greiðslugetu

2017
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Á árinu 2017 komust á 177 samningar. Algengasta 
niðurstaða í samningum á árinu 2017 var 100% 
eftirgjöf allra samningskrafna en mesta fjölgun var á 
samningum með enga eftirgjöf og frestun greiðslna 
á samningstíma. 
Þegar umsjónarmaður gerir frumvarp til samnings 
um greiðsluaðlögun kveða lög um greiðsluaðlögun 
á um að frumvarpið skuli vera á þann veg að 
framfærsla skuldara og fjölskyldu hans sé tryggð 
og raunhæft sé að hann muni geta staðið við 
skuldbindingar sínar, endurskipulagt fjármál sín og 
komið á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu. 
Með greiðsluaðlögun má kveða á um algera eftirgjöf 
einstakra krafna, hlutfallslega lækkun þeirra, 
gjaldfrest á þeim, skilmálabreytingar, greiðslu þeirra 
með hlutdeild í afborgunarfjárhæð sem greiðist 
með ákveðnu millibili á tilteknu tímabili, breytt 
form á greiðslu krafna eða allt framangreint í senn. 
Hér koma ýmsir þættir til skoðunar t.d. fjárhæð 
skulda, fjölskyldustaða og aldur og er það hlutverk 
umsjónarmanns í samráði við skuldara að meta 
hverskonar samningur sé til þess fallinn að uppfylla 
skilyrði laganna sem fjallað er um hér að ofan. 

Fjölgun samninga þar sem kveðið er á um frestun 
greiðslna og enga eftirgjöf er gott að skoða í 
samhengi við breyttan umsækjendahóp. Fjölgun 
umsækjenda í hópi einstaklinga á aldrinum 18-29 
ára hefur óneitanlega áhrif á aukningu á þessari 
tegund samninga en í tilfellum yngri umsækjenda 
er erfiðara að slá því föstu að skuldari muni 
ekki geta staðið við skuldbindingar sínar,  56 % 
umsækjenda á aldrinum 18- 29 ára eru barnlausir 
einstaklingar, 45,8 % þeirra eru á vinnumarkaði 
og 54% þeirra hafa aðeins lokið grunnskólaprófi. 
Meðaltal heildarskuldbindinga hjá umsækjendum um 
greiðsluaðlögun í þessum hóp er 3.528.000 kr. en til 
samandburðar er meðaltal heildarskuldbindinga hjá 
umsækjendum um greiðsluaðlögun í heild 11.646.218 
kr. Þessi atriði ber umsjónarmönnum að taka mið af 
við gerð frumvarps til greiðsluaðlögunar og frestun 
á greiðslum getur í þessum tilfellum verið til þess 
fallin að gera skuldara kleift að endurskipuleggja 
fjármál sín.  Meðallengd samninga var 10,5 mánuðir 
árið 2016 en 11,1 mánuður árið 2017.

Samningar

Samningar til greiðsluaðlögunar 
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Tekjur 213.860 kr.
    •  Laun

• 24 mánaða greiðslufrestur
 
• Engin eftirgjöf

Framfærslukostnaður 294.045 kr.
     
    •  1+1 viðmið UMS
    •  Húsaleiga
    •  Önnur föst útgjöld

Greiðslugeta -80.185 kr.

Heildarskuldir 2.380.720 kr. 
    •  Neysluskuldir
    •  Smálán

Leiguhúsnæði

Samningur

Dæmi samninga til greiðsluaðlögunar 

24 ára karl

Forsendur:
 Umsækjandi er ungur að aldri með fulla starfsorku  
 og þó að greiðslugeta sé neikvæð í dag er ekki  
 fyrirséð að greiðslugeta muni ekki aukast síðar. 



Dæmi samninga til greiðsluaðlögunar 

Tekjur 285.913 kr.
    •  Laun 
    •  Lífeyrir

Framfærslukostnaður 364.978 kr.
•  1+2 viðmið UMS
•  Leiga
•  Önnur föst útgjöld

Greiðslugeta -79.065 kr.

Heildarskuldir 15.228.328 kr.
    •  Falla allar undir greiðsluaðlögun

Leiguhúsnæði

46 ára kona

• 12 mánaða tímabil
• Engar greiðslur á tímabili
• 100% eftirgjöf í lok tímabils

Samningur

Forsendur:
 Ástæður greiðsluerfiðleika má rekja til veikinda   
 umsækjanda og alls óvíst hvort hún mun geta farið  
 aftur út á vinnumarkað.  
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Samningar í tölum

Samningar í heild

Meðalskuld
2017

9.475.271 kr.

3.035.252 kr.

300.806 kr.

Meðalráðstöfunartekjur á 
mánuði 2017

Meðaleign
2017

-12.002 kr.

64%

Meðalgreiðslugeta á 
mánuði 2017

Hlutfall með neikvæða 
greiðslugetu 2017



Meðallengd samninga í mánuðum

Samningar með veðkröfur 

Mesta fjölgunin hefur orðið í tegund 
samninga með enga eftirgjöf

og frestun greiðslna í  á samningstíma.

Tegundir
samninga

2017
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Samningar í tölum

Samningar með 100% eftirgjöf

Meðaleftirgjöf

146
82% samninga

118
79% samninga Hlutfallslega fleiri 

samningar með 
100% eftirgjöf.
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Breyting á samningi
Þegar umsjónarmaður leggur til að samningur komist 
á milli skuldara og kröfuhafa er ávallt markmiðið 
að samningurinn sé raunhæfur og til þess fallinn 
að leysa greiðslu og skuldavanda skuldara. Það er 
þó aldrei hægt að útiloka að eitthvað komi uppá á 
samningstímanum sem kemur í veg fyrir að skuldari 
geti staðið við þann samning sem gerður var. 

Ef upp koma ófyrirsjáanlegar aðstæður 
samningstímanum sem veikja getu skuldara  til 
þess að standa við greiðsluaðlögunarsamning 
sinn getur skuldari óskað eftir því við kröfuhafa að 
samningnum verði breytt. 

Frá árinu 2013 hefur verið unnið eftir verklagi þar 
sem umboðsmaður skuldara annast milligöngu við 
kröfuhafa fyrir hönd skuldara, lögin gera þó ráð 
fyrir því að skuldari sjálfur sinni þessu hlutverki. 

Reynslan hefur sýnt að það er verulega íþyngjandi 
fyrir skuldarann sjálfan að sinna þessu hlutverki 
og embættið betur í stakk búið til að ná sátt um 
breyttan samning í takt við getu skuldara.   

Á síðasta ári voru 86% beiðna um breytingu 
samþykkt og breyttur samningur komst á en 
meðaltal samþykktra beiðna frá upphafi er 83,5 %. 

Breytingarmálum hefur fækkað statt og stöðugt síðust 
ár og er það í takt við markmið greiðsluaðlögunar 
og er til marks um að þeir samningar sem komist 
hafa á á síðustu árum séu raunhæfir.

Ef fjárhagsstaða skuldara batnar umtalsvert á 
tímabili greiðsluaðlögunar geta kröfuhafar krafist 
breytingar á samningi, engar slíkar beiðnir bárust 
á síðasta ári. 

Samningar

Á meðan samningur er í gildi

86% beiðna um 
breytingu samþykkt



Afmáning
Við lok tímabils greiðsluaðlögunar geta eigendur 
fasteigna sótt um að láta afmá veðkröfur sem 
eru umfram markaðsvirði fasteigna sinna. Í 
kjölfarið af afmáningu verða afmáðar kröfur 
sem áður voru þinglýstar áhvílandi veðkröfur á 
fasteigninni að samningskröfum.  Afmáning felur 
ekki í sér eftirgjöf á kröfum nema um það sé 
samið í greiðsluaðlögunarsamningi. Sækja þarf 
um afmáningu hjá sýslumanni í því umdæmi sem 
fasteignin er staðsett þegar þrír mánuðir eru til 
loka greiðsluaðlögunar og leggja fram verðmöt frá 
tveimur löggiltum fasteignasölum. 

Að beiðni umsækjenda veitir umboðsmaður skuldara 
endurgjaldslausa aðstoð við gerð greiðslumats og 
öflun nauðsynlegra gagna. Umboðsmaður skuldara 
tekur ekki ákvörðun um hvort skilyrði afmáningar 
eru uppfyllt.

Sýslumaður í því umdæmi sem fasteignin er staðsett 
tekur ákvörðun um hvort skilyrði afmáningar eru 
uppfyllt. Meti hann það svo að skilyrði séu uppfyllt 
færir hann veðréttindi niður að markaðsvirði 
fasteigna. Skilyrði afmáningar eru m.a. að skuldari 
verði um fyrirséða framtíð ófær um að standa í 
fullum skilum með allar áhvílandi veðskuldir. Þá 
þarf skuldari að geta staðið undir afborgunum 
veðskulda sem áfram hvíla á fasteigninni eftir að 
afmáning hefur farið fram.

Beiðnum um aðstoð við gerð greiðslumats vegna 
afmáningar hefur fækkað jafnt og þétt síðustu ár og 
á árinu 2017 bárust embættinu 73 beiðnir en á árinu 
2016 bárust 96 beiðnir . Fækkun þessi er í samræmi 
við þá fækkun sem hefur orðið á staðfestum 
samningum sem taka til fasteignaveðkrafna sjá 
skýringarmynd á bls. 33. Leiða má líkur að því að 
hækkun fasteignaverðs sé stór þáttur í þeirri þróun.
 

Málalok
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Ferli greiðsluaðlögunar
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Lög um fjárhagsaðstoð til greiðslu 
tryggingar fyrir skiptakostnaði vegna 
gjaldþrotaskipta nr. 9/2014 tóku gildi 
þann 1. febrúar 2014. 

Úrræðið felst í að umsækjandi óskar 
eftir að fá greidda tryggingu fyrir 
skiptakostnaði vegna gjaldþrotaskipta 
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 
Helstu skilyrðin eru að umsækjandi 
eigi í verulegum greiðsluerfiðleikum, 
umsækjandi geti ekki staðið skil 
á tryggingu fyrir kostnaði vegna 
gjaldþrotaskipta og að önnur 
greiðsluvandaúrræði dugi ekki til að 
leysa greiðsluvanda umsækjanda. 
Sambærileg skilyrði er einnig að 
finna í lögum um greiðsluaðlögun 
einstaklinga nr. 101/2010 sem 
umsækjandi þarf að uppfylla til 
þess að fá heimild til að leita 
greiðsluaðlögunar. 

Þegar umsókn er synjað geta komið 
til fleiri en ein synjunarástæða í 
hverju máli fyrir sig. 

Fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar 
fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta

Umsóknir

192

Felldar niður

63

Samþykktar

55

Synjað

66



Þeim sem synjað var um 
fjárhagsaðstoð gátu eftir sem áður 
fengið gögn og leiðbeiningar um 
hvernig þeir óskuðu gjaldþrotaskipta 
hjá héraðsdómsstól en þurftu þá 
sjálfir að leggja fram tryggingu. 
Á árinu 2017 óskuðu 55 einstaklingar, 
sem höfðu fengið samþykki fyrir 
fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar 
fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta, 
eftir því að bú þeirra yrðu tekin til 
gjaldþrotaskipta.  Ekki eru tímamörk 
á vilyrði umboðsmanns skuldara um 
greiðslu tryggingar vegna kostnaðar 
við gjaldþrotaskipti og því getur 
liðið nokkur tími frá því að heimild 
til fjárhagsaðstoðar er veitt og þar 
til óskað er eftir gjaldþrotaskiptum, 
ef þess er óskað. Við upphaf árs 
2018 höfðu 67 einstaklingar fengið 
samþykki fyrir fjárhagsaðstoð en ekki 
óskað eftir að bú þeirra yrði tekið til 
gjaldþrotaskipta.  
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Fjárhagsaðstoð í tölum

Meðalskuld
milli ára

Meðalráðstöfunartekjur
milli ára

Meðaleign
milli ára

Afgreiddar umsóknir
milli ára



Eigið húsnæði Leiguhúsnæði Annað

1% 67% 17%

8%

4%

8%

20%
35%

17%
5%

2%



Fjárhagsaðstoð í tölum

42

Meðalgreiðslugeta

54%

Hlutfall umsækjenda með 
neikvæða greiðslugetu

2017
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Fjöldi þeirra sem sótt hefur um úrræði hjá 
embættinu vegna greiðsluerfiðleika hefur aukist 
síðustu tvö ár. Heildarfjöldi umsókna á árinu 2015 
var samtals 1157, á árinu 2016 samtals 1401 og á 
árinu 2017 voru umsóknir samtals 1436.  

Þegar umsóknir ársins 2016 og 2017 eru kannaðar 
kemur í ljós að meira en helmingur þeirra sem 
sótt hafa um ráðgjöf og greiðsluaðlögun á þessum 
tveimur árum eru yngri en 40 ára. Þá er áberandi 
mest fjölgun í hópnum milli 18 og 29 ára sem hefur 
farið úr 14,9% í 23,3 % á þessum tveimur árum 
meðal umsækjenda um greiðsluaðlögun.

Staða þessa hóps hvað varðar menntun er 
athyglisverð en 77,1% voru með grunnskólapróf 
árið 2017, 4,6% með einhvers konar iðnmenntun, 
13,8% með stúdentspróf og 4,6% með háskólapróf. 

Af þessum hóp voru aðeins 5,5% í námi, 33,9% 
voru í atvinnu, 26,6 voru á örorkulífeyri og 
3,7 % heimavinnandi, 30% voru skv. umsókn 
atvinnulaus. 

 

Heildarkröfur voru um 5,5 milljarðar og þar af 
voru smálán um 95 milljónir kr. en til samanburðar 
voru smálánakröfur um 23 milljónir kr. árið 2015.

Breyttur umsóknarhópur 
á árinu 2017 

Umsækjendur um greiðsluaðlögun 
(18-29 ára)

14,9%

23,3%



Skuldasamsetning þess hóps sem leitar til 
embættisins hefur tekið þó nokkrum breytingum. 
Hlutfall umsækjenda um greiðsluaðlögun sem 
eru  með smálán hefur t.d. farið úr 13% á árinu 
2013 í 43 % á árinu 2017 . Til samanburðar hafa 
fasteignalán farið úr 32% á árinu 2015 niður í 
17% á árinu 2017. 

Í aldurshópnum milli 18 og 29 ára eru 76 af 109 
umsækjendum árið 2017 með smálán eða um 
70% umsækjenda, en á árinu  2016 voru 39 af 63 
eða 62% með smálán. 

Þegar hópur umsækjenda um greiðsluaðlögun á 
aldrinum 18-29 ára er kannaður nánar voru smálán 
árið 2017, 13% af heildarskuldum umsækjenda um 
greiðsluaðlögun en árið 2016 voru smálán 8% af 
heildarskuldum sama hóps. 

Greining á aldri umsækjenda sýnir að hlutfall þeirra 
sem falla í yngsta aldurshópinn, 18-29 ára, hefur 
hækkað jafnt og þétt síðustu árin. Alla jafnan er 
um að ræða tekjulága einstaklinga á leigumarkaði 
sem eru með neysluskuldir, oft með óhagstæðum 
lánaskilmálum. Markaðssetning þessara lána 
hefur verið markviss og beinst að ofangreindum 
hópi en um er að ræða viðkvæman hóp.  

Embættið leggur áherslu á að með þessu aukna 
aðgengi að lánsfé er enn mikilvægara að stuðla 
að auknu fjármálalæsi og að auka fræðslu til 
almennings um þetta lánaform og hvaða afleiðingar 
það getur haft fyrir einstaklinga að nýta sér það.  

Greining á skuldasamsetningu 
yngsta hópsins 

Hlutfall umsækjenda með smálán

Hlutfall umsækjenda með fasteignalán
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Eigið húsnæði Leiguhúsnæði Annað

3% 54% 25%

Umsóknir eftir kyni Umsóknir eftir atvinnu Umsóknir eftir menntun

Meðalskuld 2017

Meðalráðstöfunartekjur á 
mánuði 2017

Meðaleign 2017

3.201.605 kr.

804.250 kr.

278.311 kr.

Greiðsluaðlögun í tölum, 
yngsti hópurinn



Eigið húsnæði Leiguhúsnæði Annað

4% 54% 23%

Umsóknir eftir kyni Umsóknir eftir menntun

Meðalskuld 2017

Meðalráðstöfunartekjur á 
mánuði 2017

Meðaleign 2017

3.528.000 kr.

1.606.235 kr.

290.405 kr.

Ráðgjöf í tölum, 
yngsti hópurinn

Umsóknir eftir atvinnu
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Meðal hlutverka umboðsmanns skuldara er að veita 
alhliða ráðgjöf og fræðslu um fjármál heimilanna. 
Hefur þetta verið gert með ýmsum hætti, svo sem 
með upplýsingum á heimasíðu og á facebook síðu 
embættisins og með samskiptum við fjölmiðla vegna 
vanda skuldara og þeirra úrræða sem í boði eru. 

Á árinu 2017 var farið af stað með nýtt verkefni 
og áhersla á fræðslu og forvarnir aukin til muna. 
Ákveðið var í byrjun að leggja áherslu á að efla 
samstarf við stofnanir og samtök sem eiga í 
samskiptum við einstaklinga sem kunna að eiga í 
fjárhagserfiðleikum. Embættið telur nauðsynlegt að 
efla og viðhalda góðum tengslum við félagsráðgjafa 
og aðra ráðgjafa eða starfsmenn sem koma að 
aðstoð við þennan hóp. Verkefnið felst í því að 
veita fræðslu um hlutverk og úrræði embættisins 
og er markmiðið að ná til þeirra sem þurfa aðstoð 
vegna greiðsluvanda og bæta aðgengi þessa hóps 
að embættinu.

Á árinu var áhersla lögð á að heimsækja 
þjónustumiðstöðvar  félagsþjónustunnar í Reykjavík 
og nágrannasveitarfélögum. Þá var einnig tekið á 
móti félagsráðgjöfum í starfskynningar. 

Fræðsla og kynningarmál
Fræðsla starfsmanna
Boðið var upp á fræðslu frá sjúkraþjálfara á vegum 
Janus endurhæfingar.
Ferð á ráðstefnu um fjármálalæsi – Vín 4. – 7. 
Október. 

Á árinu 2016 tók umboðsmaður skuldara þátt í 
virkni úrræðinu TINNA sem er tilraunaverkefni 
með það að markmiði að styðja einstæða foreldra 
og börn þeirra í Breiðholti sem fá fjárhagsaðstoð.  
Þátttakendum verkefnisins er veitt fjölþætt 
þverfagleg þjónusta ólíkra aðila innan velferðar- 
og menntakerfis auk virkni og atvinnumiðlunar. 
Umboðsmaður skuldara kom að verkefninu 
með einstaklingsmiðaðri fjármálafræðslu og 
aðstoðaði þátttakendur við að leita viðeigandi 
greiðsluvandaúrræða. 

Umboðsmaður skuldara tók í apríl og í september 
2016 þátt í námskeiðum um greiðsluvandaúrræði 
og fjármálalæsi á vegum Janusar endurhæfingar.

Samstarfsaðilar / verkefni sem UMS er hluti af

•  Velferðarvaktin 
•  Reykjavíkurborg og Velferðarráðuneytið –      
    tilraunaverkefnið TINNA 
•  Velferðarsvið Reykjavíkurborgar –
    fræðsla fyrir kvennasmiðjuna
•  ECDN – European consumer debt network 



14. Mosfellsbær

7. Reykjanesbær 
18. Heimsókn frá félagsráðgjöfum hjá    
     þjónustumiðstöð laugardals og háaleitis. 
19. Fræðsla hjá Íslandsbanka

14. Geðheilsustöðin breiðholti 

26. Janus endurhæfing

10. Þjónustumiðstöð Laugardals og háaleitis
15. Janus endurhæfing 
17. Þjónustumiðstöð Árbæjar og grafarholts 
21. Karlasmiðjan 
21. Grettistak
24. Velferðarsvið Kópavogs
28. Árborg

8. Þjónustumiðstöð Grafarvogs – miðgarður 
9. Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar 
11. Heimsókn frá félagsráðgjöfum hjá Kópavogsbæ 
15. Fjölskyldusvið Garðabæjar  
18. Heimsókn frá félagsráðgjöfum hjá Kópavogsbæ 
22. Fræðsla fyrir hjálparsíma rauðakrossins   
24. Félagsþjónusta Akraneskaupstaðar

26. Erindi á ársfundi vottaðra fjármálaráðgjafa
29. Heimsókn frá nemum í félagsráðgjöf

6. Heimsókn frá félagsráðgjöfum hjá Janus 
endurhæfingu 6. Nóvember 
10. Þjónustumiðstöð vesturbæjar og miðbæjar

Febrúar

Apríl

Júní

Október

Mars

Maí

September

Nóvember

Fræðslufundir 2017
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Rekstrarreikningur 
árið 2017

Tekjur

Gjöld

Tekjur alls

Rekstrarafgangur (halli)

Tekjuafgangur / (halli)

-346.755.298 -249.366.262

-35.894.652 -617.364.464

-35.885.298 -617.404.180

297.565.412 340.279.277

2017 2016

Markaðar tekjur 
Framlög ríkissjóðs

Laun og launatengd gjöld

-251.855.835
-346.755.298

242.312.433 271.785.824

Sértekjur

Ferða og starfstengdur kostnaður

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Aðkeypt sérfræðiþjónusta

Húsnæðiskostnaður

Afskriftir

Eignakaup

Tilfærslur

Fjármagnsgjöld
Afskrifaðar, tapaðar skammtímakröfur

2.489.573

1.063.933 1.764.841

4.397.848 5.416.215

19.235.057 30.243.100

28.412.330

2.143.811

31.069.297

332.556

13.295.234 27.386.369

9.354 39.716
0 0



Efnahagsreikningur 
31. desember 2017

Eignir

Eigið fé og skuldir

Eignir alls

Eigið fé

Skuldir samtals

Skammtímaskuldir

Eigið fé og skuldir alls

33.990.492

-647.640.962

33.990.492

681.631.454

9.309.485

-706.376.307

9.309.485

715.685.792

2017 1.1.2017

Stofnefnahags-
reikningur

Höfuðstóll í ársbyrjun -647.640.962 -706.376.307

Fastafjármunir

Skammtímakröfur, aðrar
Veltufjármunir

Tekjuafgangur / (halli) ársins

Ríkissjóður
Viðskiptaskuldir
Ýmsar skammtímaskuldir
Frestun tekjufærslu fjárfestingaheimilda

7.176.084

26.814.408 2.823.103

633.249.939
13.250.704
27.954.727

7.176.084

6.631.382

666.054.145
6.550.218

36.450.047
6.631.382
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