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!
etta var vondur tími til a! fara 
a! stækka vi! okkur,“ segir 
"órhallur Heimisson, sóknar-
prestur í Hafnarfjar!arkirkju, 
sem er einn af fjölmörgum 

Íslendingum sem hafa leita! úrræ!a 
hjá umbo!smanni skuldara vegna 
skuldavanda. 

"órhallur lag!ist í framkvæmdir 
vi! heimili sitt í Hafnarfir!i fyrir hrun 
og stó! í skilum me! grei!slur á lán-
um allt #ar til í október ári! 2008, en 
"órhallur lét byggja bílskúr vi! húsi! 
sitt.

Hefur ekkert a! fela
„Til #ess a! reyna a! koma #essu 
#annig fyrir a! ma!ur gæti gengi! frá 
#essum málum #á fór ég til umbo!s-
manns skuldara, eins og margir a!r-
ir sem hafa lent í svipu!u. "a! hefur 
gengi! vel og vonandi getur ma!ur 
#á klára! #a! mál. Ég hef ekkert a! 
fela og skammast mín ekkert. Ég er 
a! reyna a! standa í skilum. Ma!ur 
borga!i allt jafnó!um fram a! október 
2008,“ segir "órhallur sem er ánæg!ur 
me! #au úrræ!i sem bjó!ast hjá um-
bo!smanni skuldara. 

„"a! hefur veri! mjög gott a! geta 
gert #a! #ví #arna eru lei!ir til a! 
vinna sig í gegnum #etta í sta! #ess 
a! vera a! stinga af frá hlutunum. Mér 
skilst a! sta!an sé #annig a! veri! sé 
a! ganga frá #essu og #etta fari! #essa 
e!lilegu lei!,“ segir "órhallur sem seg-
ist hafa borga! hverjum einasta i!n-
a!armanni algjörlega í topp fram a! 
hruni. 

„Sí!an hefur ma!ur veri! a! reyna 
a! vinna úr #ví #annig a! vi! séum al-
veg hei!arleg gagnvart #eim. "a! nátt-
úrulega brustu allar forsendur nánast 
á einu ári,“ segir "órhallur. 

Hjálpar ö!rum  
var!andi skuldavanda
"órhallur #ekkir ekki skuldavand-
ann a!eins af eigin raun, heldur hefur 
hann veitt mörg vi!töl í kirkjunni sinni 
#ar sem $mis vandamál eru rædd, #ar 
á me!al peningavandamál. 

„Ég er me! vi!tals#jónustu alla 
morgna í kirkjunni hjá mér. "anga! 
kemur fólk í vi!töl alla daga  vikunnar 
og #a! er yfirleitt frá hálf níu til tólf alla 

daga. "a! eru hjónavandamál, pen-
ingavandamál drykkjuvandamál og 
fíkniefnavandamál,“ segir "órhallur 
sem tekur fram a! margir hafi lent í 
hjónabandserfi!leikum eftir banka-
hruni! vegna skuldavandamála. 

"essa vi!talstíma hefur "órhallur 
veitt nánast í hverri viku í sextán ár. 
„Ég hef aldrei teki! svo miki! sem eina 
krónu fyrir vi!tölin né anna!. Ma!ur 
er búinn a! fara í gegnum #etta me! 
svo mörgum. Ma!ur #ekkir #etta sjálf-
ur líka og me! sína fjölskyldu. Ma!ur 
#akkar #ó fyrir a! #a! séu lei!ir til a! 
ná #essum hlutum á hreint aftur og 
vonar a! flestum takist #a!,“ segir "ór-
hallur. 

Tæplega 4.000 sótt um
Embætti umbo!smanns skuldara tók 
til starfa 1. júní ári! 2010. Umsókn-
ir um grei!slua!lögun eru 3.878 frá 
#ví a! embætti! tók til starfa til 17. 
 febrúar 2012.

Samkvæmt uppl$singum frá emb-
ættinu eru 1016 umsóknir af #eim í 
vinnslu, #ar sem veri! er a! taka af-
stö!u til #ess hvort heimild til grei!slu-
a!lögunarumleitana er sam#ykkt. 

Búi! er a! taka afstö!u til 2.862 
mála. Af #eim eru hafa 2.321 fengi! 
heimild til grei!slua!lögunarumleit-

ana 264 afturköllu!u umsókn sína og 
277 var synja! um heimild til grei!slu-
a!lögunarumleitana. 

Af #eim 2.321 sem fengu heimild 
til grei!slua!lögunarumleitana eru 
1.861 hjá umsjónarmanni #ar sem 
veri! er a! leita samninga. "eir sem 
hafa fengi! fullbúinn samning eru 426. 
Heimild til grei!slua!lögunar  hefur 

veri! felld ni!-
ur hjá 28 eftir a! 

vi!komandi var úthluta! umsjónar-
manni. 

Samningar hafa ekki tekist hjá 6, 
sem hafa í kjölfari! fengi! nau!a-
samning hjá dómstólum.

Höfu!borgarbúar á fertugsaldri
"egar liti! er yfir aldur #eirra sem 
sækja um grei!slua!lögun kemur í 
ljós a! flestir #eirra eru eru á fertugs-
aldri, e!a um 32,7 prósent. Fólk á 
fimmtugsaldri kemur #ar á eftir, e!a 
tæp 27 prósent. 

"egar liti! er yfir búsetuskiptingu 
#eirra sem sótt hafa um grei!slu-
a!lögun kemur í ljós a! yfirgnæfandi 
meirihluti #eirra sem sótt hafa um er 

búsettur á höfu!borgarsvæ!inu, 
rúmlega 68 prósent. Níu prósent 
#eirra sem sótt hafa um eru bú-
sett á Su!urnesjunum og tæp átta 
prósent á Su!urlandi. 
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Aldur umsækjenda
Skipting umsækj-
enda eftir aldri. 
Fólk á fertugsaldri 
er !ar í yfirgnæf-
andi meirihluta. 

Birgir Olgeirsson
bla!ama!ur skrifar birgir@dv.is
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Hér sést hvernig 
umsækjendur skiptast 
eftir búsetu. "ar eru íbúar 
höfu#borgarsvæ#isins í 
yfirgnæfandi meirihluta. 
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Vondur tími !órhallur segist 
hafa stækka" vi" sig á vondum 
tími. Hann lét byggja bílskúr vi" 
húsi" sitt ári" 2008. 

Berst vi" skuldir
og hjálpar ö"rum

Vigdís skæ! á Al"ingi:

Saka!i stjórnina 
um mörg stjórn-
arskrárbrot
„"ví mi!ur kemst ríkisstjórnin upp 
me! #essi brot án #ess a! gera 
neitt,“ sag!i Vigdís Hauksdóttir, 
#ingkona Framsóknarflokksins, á 
Al#ingi á #ri!judag í umræ!um um 
fyrirhuga!ar breytingar á stjórn-
arskrá. „Ég er n$búin a! fara yfir 
stjórnarskrárbrot ríkisstjórnar-
innar á #eim rúmum #remur árum 
sem hún hefur seti! hér,“ sag!i 
Vigdís og hóf upptalninguna á n$-
föllnum gengislánadómi Hæsta-
réttar. "á nefndi hún dóm sem féll 
umhverfisrá!herra í óhag #egar 
hann neita!i a! sta!festa skipulag 
Flóahrepps. Hún nefndi ógildingu 
stjórnlaga#ingskosningarinnar og 
#jó!aratkvæ!agrei!slur um Ice-
save-samninga. Hún enda!i svo 
upptalninguna á úrskur!i jafnrétt-
isnefndar gegn Jóhönnu Sigur!ar-
dóttur. „"annig a! brotaferillinn er 
or!inn mjög langur. Hér erum vi! 
a! tala um #rjá dóma og úrskur!i 
Hæstaréttar. Jafnvel tvo stærstu 
dómana og tvær #jó!aratkvæ!a-
grei!slur.“ Teki! skal fram a! um-
hverfisrá!herra var ekki sag!ur hafa 
gerst brotlegur vi! stjórnarskrá í 
máli Flóahrepps sem og a! hvorug 
lögin sem greitt var atkvæ!i um í 
#jó!aratkvæ!agrei!slu eru í gildi. 
A! lokum má nefna a! forsætis-
rá!herra var úrskur!a!ur brotlegur 
vi! jafnréttislög en var ekki dæmdur 
brotlegur vi! stjórnarskrá, #ótt #ar 
sé kve!i! á um jafnan rétt karla og 
kvenna.

Hreyfingin 
endurlífgar 
stjórnina
Bjarni Benediktsson,  forma!ur 
Sjálfstæ!isflokksins, sag!i á 
Al#ingi á mi!vikudag a! #a! 
væri ljóst a! Hreyfingin ætla!i 
a! halda ríkisstjórninni á lífi. 
Umræ!a fór fram á Al#ingi á 
mi!vikudag um tillögu "órs 
Saari um me!fer! frumvarps 
stjórnlagará!s til stjórnarskip-
unarlaga – og breytingartillögu 
meirihluta stjórnarflokkanna 
og Hreyfingarinnar vi! #á til-
lögu. Stjórnarandsta!an er 
ósátt og gagnr$nir breytingar-
tillögurnar har!lega og segir a! 
veri! sé a! #röngva málinu í 
gegn um #ingi! me! stu!ningi 
Hreyfingarinnar.


