
          Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili.

Beiðni um úrskurð um aukið meðlag 
skv. 57.gr. barnalaga nr. 76/2003 

Sysl - 01.13  30.01.2019 Bls. 1 (af 3) 

Barn/börn undir 18 ára aldri sem erindið varðar:  ATH   ΣΣForeldri AϦ er sá sem krefst meðlags,       ΣΣForeldri BϦ er sá sem krafa beinist að. A 
AAAFullt nafn samkvæmt þjóðskrá: Kennitala: 

Forsjá barnsins er: Hjá foreldra A: Hjá foreldra B: Sameiginleg: Barnið býr hjá:        Foreldri A:             Foreldri B:        

Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá: Kennitala: 

Forsjá barnsins er: Hjá foreldra A: Hjá foreldra B: Sameiginleg: Barnið býr hjá:        Foreldri A: Foreldri B: 

Foreldri A, sem krefst meðlags: 
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá: Kennitala: 

 

Netfang: 

Heimilisfang: Póstnúmer og staður: Sími / Símar: 

Foreldri B, sem krafa beinist að: 
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá: Kennitala: Netfang: 

Heimilisfang: Póstnúmer og staður: Sími / Símar: 

Greinagerð um fjárhag og félagslega stöðu ,,Foreldri A" : 
1. Voru foreldrar í hjúskap eða sambúð

                              
            Nei                  Já, þá hvenær?  Frá: Til: 

2. 

Núgildandi skipan meðlagsgreiðslna: - Samningur eða skjal sem geymir ákvörðun um greiðslu meðlags samkvæmt lið A) eða 
B) þarf að fylgja:
A) Samningur um meðlag- Meðfylgjandi er:        Skilnaðarleyfi     Staðfesting sýslumanns        Dómssátt 

B) Úrskurður eða dómur- Meðfylgjandi er:      Úrskurður sýslumanns /ráðuneytis      

  Dómur héraðsdóms / Landsréttar/ Hæstaréttar 

3. Menntun: 
4. Starf: Starfshlutfall:  % 
5. Vinnuveitandi: 

 

6. 

Heildartekjur á yfirstandi ári: Kr. 

Heildartekjur á síðasta ári: Kr. 

Heildartekjur á árinu þar á undan: Kr. 

- Nauðsynlegt er að leggja fram afrit launaseðla eða sambærilegra gaƎƴa sem og staðfest ljósrit tveggja síðustu 

skattaframtala.

7. Fastar greiðslur frá Tryggastofnun ríkisins: Kr.       pr. mánuð. Afrit af síðasta greiðsluseðli skal fylgja.                
 

8. 

Eignatekjur, s.s. arðgreiðslur, húsaleiga, fjármagnstekjur. 

Á yfirstandandi ári: Samtals kr: 

Á síðasta ári: Samtals kr: 

Á árinu þar á undan: Samtals kr: 

- Gerð skal grein fyrir tekjustofni og fjárhæð tekna vegna hvers þeirra ef fleiri en einn og láta fylgja gögn til staðfestingar.

 

9. 

Er málshefjandi með fleiri börn á sínu framfæri en það/þau sem mál þetta snýst um?         Nei           Já, þá nafn/nöfn og 
kennitölur barnsins/ barnanna: 
Fullt nafn barns samkvæmt þjóðskrá: Kennitala: 

Fullt nafn barns samkvæmt þjóðskrá: Kennitala: 

10. Búseta:       Eigið húsnæði        Leiguhúsnæði. Leiga á mánuði er: kr. 
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11. 

Ef gerð er krafa um að við úrlausn málsins verði tekið tillit til skerts aflahæfis og skertra tekjumöguleika vegna 
veikinda/örorku skal gerð grein fyrir því hér og lýsa áhrifum þessa á tekjumöguleika og aflahæfi, möguleikum til 
endurhæfingar og/eða bata (komi það ekki fram í meðfylgjandi læknisvottorði). 

12. 

Ef gerð er krafa um að við úrlausn málsins verði tekið tillit til sjúkdóms, fötlunar eða sérþarfa barns/barna, óskast gerð grein 
fyrir því hér (komi atriði þess ekki fram í meðfylgjandi læknisvottorði). 

13. 

Hefur meðlagsgreiðandi lagt til framfærslu barns/barna umfram gildandi samning/sátt/úrskurð um meðlag? Ef svo er, skal 
koma fram hve mikið og yfir hvaða tímabil. 

14. 

Er meðlagsgreiðandi með umgengni umfram lágmarksumgengni?        Nei           Já, gerið þá grein fyrir henni: 

15. 

Aðrar athugasemdir um fjárhag og/eða félagslega stöðu sem óskað er eftir að koma á framfæri: 

Nauðsynleg fylgiskjöl, samanber greinargerð: 
        Skjal til staðfestingar á núgildnandi skipan meðlags (sjá lið 2). 

        Upplýsingar um tekjur yfirstandi árs – Launaseðlar, greiðsluseðlar eða annað (sjá lið 6). 

        Síðustu tvö skattframtöl – ljósrit staðfest af skattyfirvöldum (sjá lið 6). 

Önnur fylgiskjöl eftir því sem við á: 

 Síðasta greiðsluseðill Tryggingastofnunar (sjá lið 7). 
 Gögn vegna eignatekna (sjá lið 8). 
 Lænisvottorð (sjá lið 11 og 12). 
 Önnur gögn sem byggt er á: 

Ef gera á kröfu um breytingu á meðlagi aftur í tímann þarf skriflegur rökstuðningur þess að fylgja. Gjaldföllnu meðlagi verður 
ekki breytt, nema sérstaklega standi á. 
Málshefjandi fer fram á ákveðið verði með úrskurði að meðlagsgreiðslur til hans með ofangreindu barni/börnum hans hækki frá 
og með 1. næsta mánaðar frá móttökudegi þessa erindis hjá sýslumanni og verði meðlagið hækkað í 
       Eitt og hálft lágmarksmeðlag         Tvöfalt lágmarksmeðlag 

       Tilgreinið ef krafa er gerð um aðra upphæð: 

Yfirlýsing og undirritun málshefjanda: 
 Ég undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að framangreindar upplýsingar eru gefnar samkvæmt bestu vitund minni. 

 Staður og dagsetning: Undirskrift málshefjanda: 
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Meðlag er framlag þess foreldris sem barn býr ekki hjá til framfærslu barnsins. Tryggingastofnun ríkisins ákveður fjárhæð 
barnalífeyris, og fylgir fjárhæð lágmarksmeðlags, eða einfalds meðlags, þeirri ákvörðun. Hægt er að sjá hver sú fjárhæð er 
á hverjum tíma á vef Innheimtustofnunar sveitarfélaga, www.medlag.is. 

Hægt er að fara fram á það við sýslumann að meðlagsgreiðslur verði hærri en einfalt meðlag og einnig er hægt að fara fram 
á að úrskurður eða samningur um meðlag umfram einfalt meðlag verði breytt til lækkunar. Sýslumaður úrskurðar ef 
foreldra greinir á um upphæð meðlagsins. Ekki er hægt að fara fram á að meðlag verði lægra en sem nemur einföldu 
meðlagi, né er hægt að fara fram á að meðlagsgreiðslur falli niður. Einfalt meðlag er því lágmarksmeðlag. 

Krafa um hækkun eða lækkun meðlags er lögð fram á eyðublaði og þarf krefjandi m.a. að leggja fram með beiðninni staðfest 
ljósrit af tveimur síðustu skattframtölum sínum og upplýsingar, t.d. launaseðla vegna tekna á yfirstandandi ári. 

Meðferð málsins felst í því að kynna gagnaðila kröfuna, gefa viðkomandi kost á að tjá sig og leggja fram gögn í málinu. Eftir 
atvikum fær málshefjandi þess kost að tjá sig um málflutning gagnaðilans. Ef gagnaðili sinnir ekki boðunum sýslumanns 
eða tilmælum um framlagningu gagna, getur sýslumaður krafist afhendingar ljósrits af skattframtali hans hjá hlutaðeigandi 
skattstjóra. Þegar málið er nægilega upplýst kveður sýslumaður upp rökstuddan úrskurð í málinu. Úrskurð sýslumanns er 
hægt að kæra til dómsmálaráðuneytisins innan tveggja mánaða frá dagsetningu hans. 

Við ákvörðun í málum vegna ágreinings um fjárhæð meðlags er tekið mið af þörfum barns og fjárhagsstöðu og öðrum 
högum beggja foreldra, þar á meðal aflahæfi þeirra. Ef foreldrar fara sameiginlega með forsjá kunna framlög til framfærslu, 
önnur en meðlagsgreiðslur, af hálfu þess foreldris sem barn býr ekki hjá, að hafa áhrif á niðurstöðu máls vegna aukins 
meðlags. Sömuleiðis getur það haft áhrif ef umgengni er umfram lágmarksumgengni, ef forsjá er sameiginleg. 

Þá er höfð hliðsjón af viðmiðunarfjárhæðum um tekjur meðlagsgreiðanda sem dómsmálaráðuneytið gefur út árlega til 
notkunar við ákvarðanatöku af þessu tagi, sjá töflu sem birt er á vefsíðu sýslumanna, www.syslumenn.is, upplýsingasíðu 
um meðlag. 

Ákvæði um framfærslu barna og málsmeðferð er að finna í barnalögum og í greinargerð með barnalögum er einnig að finna 
nánari umfjöllun um efnið. 

Vefsíða sýslumanna: www.syslumenn.is 
Barnalög nr. 76/2003: http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/2003076.html 

http://www.medlag.is/
https://www.syslumenn.is/thjonusta/fjolskyldumal/medlag_framlog/
http://www.syslumenn.is/
http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/2003076.html
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