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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BS gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er 6 ECTS einingar. Viðfangsefni verkefnisins er að skoða þróun 

barnabóta og launa síðastliðin 6 ár. Einnig verður vísitala neysluverðs á árunum 2000 – 

2011 borin saman við greiðslur barnabóta frá ríkinu til einkaneyslu heimilanna á árunum 

2000 – 2011. Leiðbeinandi verkefnisins var Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjunkt við 

Háskóla Íslands. 

Þakkir fá eiginmaður minn og synir fyrir einstaka þolinmæði á meðan á námi mínu 

stóð. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og tengdaforeldrum stuðninginn. 
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Útdráttur 

Í þessu verkefni er fjallað um þróun barnabótakerfisins og launa á árunum 2006 – 2011. 

Einnig eru skoðaðar heildargreiðslur barnabóta til einkaneyslu heimila frá árinu 2000 til 

2010, og þær bornar saman við vísitölu neysluverðs frá sama tíma.   

Rannsóknin byggir á  gögnum frá Hagstofu Íslands og Ríkisskattstjóra. Gögnin voru 

sett upp í töflur og myndir svo þau yrðu meðfærilegri og betur fallin til samanburðar. 

Þegar þróun barnabótakerfisins var borin saman við laun voru tekin dæmi um hjón 

með 2 börn og einhleypan einstakling, karlmann og kvenmann, hvort um sig með 2 

börn. Í öllum tilvikum var annað barnið yngra en 7 ára. Tekin voru heildarlaun karla, 

kvenna og hjóna og þróun þeirra skoðuð. Heildarlaun fólks tóku verulegum breytingum 

við efnahagshrunið árið 2008. Í dag er launaskrið þó aftur orðið svipað og laun orðin 

hærri en fyrir efnahagshrunið. 

Þó nokkrar breytingar hafa orðið á barnabótakerfinu á þessum 6 árum en sú 

áhrifamesta er að árið 2010 var viðbót vegna barna yngri en 7 ára tekjutengd. 

Skerðingin, vegna þessara breytingar, á útreiknuðum barnabótum var allt frá 10% hjá 

einhleypum kvenmanni í neðri fjórðungsmörkum launa, upp í 100% hjá hjónum í efri 

fjórðungsmörkum. 

Þróun greiddra barnabóta á árunum 2000 - 2010 var borin saman við þróun vísitölu 

neysluverðs og sást að ferlarnir voru mjög líkir framan af. Það gefur til kynna að 

barnabótagreiðslur hafa hækkað í takt við hækkun á einkaneyslu. Síðan árið 2009 gerist 

það að niðurskurður innan barnabótakerfisins hefst á meðan hlutur einkaneyslu heldur 

áfram að aukast, sem bitnar á þeim börnum sem búa við knappar heimilisaðstæður. Það 

er því hægt að halda því fram að barnabótakerfið hafi ekki staðið vörð um aðstæður 

barna síðastliðin ár, heldur þvert á móti gert þær verri með þessum niðurskurði.  

Á árunum 2008 – 9 lækkuðu laun í landinu á sama tíma og kostnaður við einkaneyslu 

jókst að sama skapi. Getum við því gefið okkur að fjölskyldur hafi þurft að draga 

verulega saman í neyslu sinni. Og þó launin hafi aftur farið hækkandi smám saman þá 

hélt vísitala neysluverðs áfram að taka stökk upp á við. Þannig að þessi skerðing innan 

barnabótakerfisins hefur í rauninni þyngt róður barnafjölskyldna. 
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1  Inngangur 

Í október 2006 skrifar Jóhanna Sigurðardóttir, núverandi forsætisráðherra, grein og 

birtir hana í Morgunblaðinu sem þingmaður Samfylkingarinnar. Þar gagnrýnir hún 

þáverandi ríkisstjórn fyrir skerðingu á barnabótum. Kallaði hún þetta meðal annars 

láglaunabætur. Þar tekur hún sérstaklega fram að barnabætur hafi ekki verið 

tekjutengdar fram að 16 ára aldri árið 1995 en einungis fram að 7 ára aldri þegar greinin 

hennar er skrifuð.  

Markmið þessa verkefnis er að gera grein fyrir þróun barnabótakerfisins í samræmi 

við laun síðastliðin 6 ár, eða frá því umrædd grein birtist. Einnig verða skoðaðar 

heildargreiðslur barnabóta til einkaneyslu heimilanna frá árinu 2000 til 2010 og þær 

bornar saman við vísitölu neysluverðs frá sama tíma. 

Verkefnið er skipulagt sem hér segir. Í öðrum kafla er fjallað um forsendur, 

takmarkanir og úrvinnslu gagna. Í þriðja kafla er farið yfir þróun heildarlauna í 

þjóðfélaginu. Tekin eru dæmi eftir kyni og sambúðarstöðu. Í fjórða kafla er rætt almennt 

um barnabótakerfið, þróun barnabóta og áfram tekin dæmi í samræmi við laun eftir 

kyni og sambúðarstöðu. Í fimmta kafla verður fjallað um þróun vísitölu neysluverðs á 

árunum 2000 til 2011. Einnig verður farið yfir þróun greiðslna úr barnabótakerfinu til 

einkaneyslu heimilanna á tímabilinu 2000 til 2010, og þessar niðurstöður bornar saman. 

Í sjötta kaflanum eru niðurstöður dregnar saman og þá lokaorð í þeim sjöunda.  

Verkefni þetta er unnið við Viðskiptadeild Háskóla Íslands. Það á rætur sínar að rekja í 

blaðagrein sem nefnd var í upphafi inngangs. Álitamál og gallar sem kunna að leynast í 

verkinu eru á ábyrgð höfundar. 

 



 

10 

2 Forsendur 

Í þessum kafla verður farið yfir þau gögn og þá úrvinnslu sem notuð er í verkefni þessu. 

Einnig verður farið yfir takmörkun gagnanna.  

2.1 Gögn og úrvinnsla 

Skoðaðir verða einstaklingar, bæði karlmaður og kvenmaður, og hjón. Gert er ráð fyrir 

því að hjónin séu jafn tekjuhá. Í öllum tilvikum er miðað við 2 börn, þar af annað yngra 

en 7 ára. 

Við úrvinnslu gagna var notast við hugbúnaðinn Excel. Tölurnar voru settar upp í 

töflur og myndir svo þær yrðu meðfærilegri og betur fallin til samanburðar. 

2.1.1 Barnabætur 

Barnabætur eru einn af útgjaldaliðum hins opinbera á Íslandi. Barnabótum er ætlað að 

auðvelda barnafólki að veita börnum sínum þau grundvallaratriði sem þau þurfa og 

draga þannig úr aðstöðumun barna og unglinga. 

Sóttar voru upplýsingar um greiðslur barnabóta fyrir tekjuárin 2006 – 2011 á vef 

Ríkisskattstjóra, reiknað út frá þeim upplýsingum og staðfest með reiknivél á vef 

Ríkisskattstjóra. Upphæðir og prósentuhlutfall vegna skerðingar getur tekið breytingum 

milli ára, og er það Alþingi sem tekur ákvarðanir um það. Þó er grunnurinn ávallt sá 

sami. Það eru barnabætur með fyrsta barni, með hverju barni umfram eitt og svo viðbót 

vegna barna yngri en 7 ára. Viðbótin vegna barna yngri en 7 ára var ótekjutengd fram til 

ársins 2010, en þá var farið að tekjutengja hana. (Ríkisskattstjóri, 2012)  

Upplýsingar um greiðslu barnabóta til heimilanna árin 2000 – 2010 voru sóttar í 

tekjuskiptingauppgjör Hagstofu Íslands, þar sem sérstaklega er farið yfir 

ráðstöfunartekjur heimilanna. Þær sýna hversu há upphæð rann til einkaneyslu þeirra í 

formi barnabóta á ársgrundvelli. 
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2.1.2 Laun 

Tölur um heildarlaun karla og kvenna á árunum 2006 – 2011 eru fengnar frá Hagstofu 

Íslands. Þær byggja á launarannsókn sem er úrtaksrannsókn og er ætlað að lýsa 

launastigi, dreifingu launa og launasamsetningu. Einnig er hægt að sjá mismun í 

launasamsetningu greint eftir kyni. Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg 

heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna. Við útreikninga á þeim er hvorki tekið tillit 

til hlunninda né akstursgreiðslna. (Hagstofa Íslands, 2012)  

Í þessu verkefni eru tekin neðri fjórðungsmörk, miðgildi og efri fjórðungsmörk 

heildarlauna fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði á hverju ári.  

Hagstofa Íslands útskýrir þessi hugtök á eftirfarandi hátt:  

Miðgildi lýsir launastigi og er fundið þannig að gildum er raðað í stærðarröð 
eftir launum og vegið miðjugildi síðan fundið. Helmingur hópsins er með 
hærri laun en miðtala og hinn helmingurinn er með lægri laun en miðtalan. 
Miðgildi skiptir röð gilda sem raðað er í stærðarröð eftir launum í tvennt en 
fjórðungsmörk og fjórðungur er með hærri laun en vegin efri fjórðungsmörk. 
(Hagstofa Íslands, 2012, Lýsigögn) 

Ástæða þess að miðgildi er notað í þessu verkefni frekar en meðaltal er sú að 

miðgildið er harðgerður stuðull. Það þýðir að það er ekki viðkvæmt fyrir einförum og 

skekkju í dreifingunni eins og meðaltal. Einfarar eru einstaklingar eða tölur sem skera sig 

úr hópnum. (Amalía Björnsdóttir, 2004) Þess vegna er það talið heppilegra í þessu 

verkefni. 

2.1.3 Vísitala neysluverðs 

Vísitala neysluverðs mælir breytingar á verðlagi einkaneyslu. Grunnur hennar er reistur 

á neyslurannsóknum og er hann endurskoðaður í mars á hverju ári. Upplýsingum um 

vöruverð er safnað saman í hverjum mánuði og þær notaðar til að mæla 

verðlagsbreytingar. Vísitalan mælir fyrst og fremst verðbólgu en er einnig notuð við mat 

á kaupmætti og fleiru. (Hagstofa Íslands, 2012) 

Skoðað verður meðaltal vísitölunnar hvert ár á tímabilinu 2000 - 2011 og þróun 

hennar borin saman við greiðslur baranabótakerfisins til einkaneyslu heimilanna á sama 

tímabili. Spurningin er hvort laun og barnabætur hækki í samræmi við hækkandi verðlag 

einkaneyslu. 
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2.2 Takmörkun gagna 

Í þessu verkefni eru laun hjóna tekin úr sama launastigi. Ekki er gert ráð fyrir að til 

dæmis annað þeirra væri með laun úr miðgildi en hitt úr neðri fjórðungsmörkum.  

Ekki voru komnar tölur um heildargreiðslur barnabóta til einkaneyslu heimilanna árið 

2011 frá Hagstofu Íslands, enda eru þær barnabætur greiddar út árið 2012. 



 

13 

3 Laun 

Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra 

greiðslna. Við útreikninga á þeim er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna. 

(Hagstofa Íslands, 2011) 

3.1 Einhleypur karlmaður 

Eins og sjá má á mynd 1 hafa heildarlaun karlmanna hækkað síðastliðin ár fyrir utan árið 

2009 þegar þau falla um sem samsvarar hækkun ársins áður. En það má gefa sér að 

efnahagshrunið sem varð á seinni hluta ársins 2008 eigi sinn þátt í þeirri lækkun þar sem 

fjöldi manns missti vinnuna á þeim tíma. 
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Mynd 1. Þróun heildarlauna einhleyps karlmanns 2006 – 2011  

 

Neðri fjórðungsmörk heildarlauna hækka hlutfallslega mest og fara frá því að vera 

3.444.000 kr. árið 2006 í að vera 4.272.000 kr. árið 2011. Það er 24% hækkun á 5 árum. 

Miðgildi heildarlauna hækkar um 20,8% og fer frá því að vera 4.440.000 kr. árið 2006 í 

að vera 5.364.000 kr. árið 2011. Efri fjórðungsmörk hækka um 18% og fara frá því að 

vera 5.808.000 kr. árið 2006 í að vera 6.852.000 kr. árið 2011.  
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Þó svo efnahagshrunið árið 2008 hafi vissulega sett strik í reikninginn hefur 

launaþróun komist aftur á skrið upp á við. 

 

Tafla 1. Þróun heildarlauna einhleyps karlmanns í prósentum 

Ár Neðri fjórðungsmörk Miðgildi Efri fjórðungsmörk

2006 - 7 8,0% 6,5% 7,0%

2007 - 8 5,8% 6,3% 7,1%

2008 - 9 -3,7% -5,7% -7,2%

2009 - 10 5,1% 5,8% 4,1%

2010 - 11 7,2% 6,9% 6,5%  

 

Á töflu 1 sést að launahækkanir eru aftur orðnar svipaðar og fyrir hrunið 2008, en þó 

er sá munur á að efri fjórðungsmörk hækka minna en miðgildi og neðri fjórðungsmörk. 

3.2 Einhleypur kvenmaður 

Á mynd 2 sést þróun heildarlauna kvenmanns á árunum 2006 – 2011. Þau hækka öll árin 

en dregur úr þeirri hækkun árið 2009 í kjölfar efnahagshrunsins sem varð árið 2008. 

Launaþróunin varð þó ekki neikvæð eins og hjá karlmanninum. 
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Mynd 2. Þróun heildarlauna einhleyps kvenmanns 2006 – 2011  
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Neðri fjórðungsmörk hækkuðu mest eða um 36,9%. Þau fóru úr 2.568.000 árið 2006 

upp í 3.516.000 árið 2011. Miðgildið fór úr 3.240.000 kr. árið 2006 upp í 4.344.000 kr. 

árið 2011 og hækkaði þar með um 34,1%. Efri fjórðungsmörkin hækkuðu um 32,7% eða 

úr 4.068.000 kr. árið 2006 upp í 5.400.000 kr. árið 2011. 

 

Tafla 2. Þróun heildarlauna einhleyps kvenmanns í prósentum 

Ár Neðri fjórðungsmörk Miðgildi Efri fjórðungsmörk

2006 - 7 9,3% 8,9% 9,7%

2007 - 8 7,7% 6,8% 8,6%

2008 - 9 3,2% 2,9% 1,7%

2009 - 10 6,2% 4,3% 2,9%

2010 - 11 6,2% 7,4% 6,4%  

 

Á töflu 2 sést að launaskrið kvenmannsins var töluvert fyrir hrun og þó það hafi ekki 

orðið neikvætt eftir hrun þá dró verulega úr því. Það er þó komið á svipað skrið og hjá 

karlmanninum. Eins og hjá karlmanninum voru það efri fjórðungsmörkin sem tóku 

mestum breytingum. 

3.3 Heildarlaun hjóna og sambúðarfólks 

Hér er gert ráð fyrir því að hjónin tilheyri sama launaþrepi. Á mynd 3 sést að 

heildarlaunin hafa hækkað með árunum, en þó er hlutfallið örlítið neikvætt árið 2009 

þar sem neikvæða þróunin í launum karlmannsins vegur meira en sú jákvæða hjá 

kvenmanninum. 
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Mynd 3. Þróun heildarlauna hjóna í sama launaþrepi 2006 – 2011  

 

Hjón úr neðri fjórðungsmörkum hækka hlutfallslega mest eða um 29,5%, úr 

6.012.000 kr. árið 2006 upp í 7.788.000 kr. árið 2011. Hjón úr miðgildinu fara úr 

7.680.000 kr. árið 2006 upp í 9.708.000 árið 2011 og hækka þar með um 26,4%. Hjón úr 

efri fjórðungsmörkum voru með 9.876.000 kr árið 2006 og hækka um 24,1% eða upp í 

12.252.000 kr. árið 2011. 

 

Tafla 3. Þróun heildarlauna hjóna í sama launaþrepi í prósentum 

Ár Neðri fjórðungsmörk Miðgildi Efri fjórðungsmörk

2006 - 7 8,6% 7,5% 8,1%

2007 - 8 6,6% 6,5% 7,8%

2008 - 9 -0,7% -2,0% -3,4%

2009 - 10 5,6% 5,2% 3,6%

2010 - 11 6,7% 7,2% 6,5%  

 

Launaþróun hjóna úr sama launaþrepi var góð fyrir hrun en tók dýfu eftir það. Það er 

þó aftur komið á gott skrið eins og sést á töflu 3. 
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4 Barnabætur 

Barnabætur eru einn af útgjaldaliðum hins opinbera og eru skráðar í tekjuskattslögin. 

Þær eru ein af átta bótategundum og greiðslum sem taka tillit til framfærslu barna, ef 

frá eru taldar greiðslur vegna sértækra útgjalda og greiðslur sem tryggja framfærslu 

foreldra. Alþingi ákveður fjárhæðir og reglur sem gilda hvert ár. (Arnaldur S. 

Kristjánsson, 2011) 

Talsverður munur getur verið á milli heimila eftir aðstæðum. Hjá einhleypum 

foreldrum eru mun meiri líkur á fátækt en hjá hjónum þar sem þær minnka þegar fleiri 

en ein fyrirvinna er á heimilinu. Barnabótum er ætlað að jafna þennan aðstöðumun að 

einhverju leyti. 

Í fyrsta hluta kaflans er fjallað almennt um barnabótakerfið, þar á eftir er farið yfir 

breytingar síðastliðinna 6 ára. Í þriðja hlutanum eru tekin dæmi með einstaklingum, 

bæði kvenmanni og karlmanni, og í síðasta hlutanum eru tekin dæmi með hjónum. 

4.1 Barnabótakerfið almennt 

Á Íslandi eru barnabætur þarfamiðaðar sem þýðir að bætur eru greiddar til þeirra hópa 

sem meiri þörf hafa fyrir aðstoð. Þá er yfirleitt aukin lágtekjumiðun bóta með því að 

tekjutengja og þarfagreina bæturnar. Hugmyndin á bak við þarfamiðun er sú að nýta 

opinbert fé á sem skilvirkastan hátt og þá ættu bætur einkum að greiðast til þeirra sem 

hafa mestu þörfina. Bótaþegi missir bætur eða þær minnka ef tekjur fara upp fyrir 

ákveðin mörk. Þarfagreining er þó ekki alltaf eins skilvirk og hún á að vera. Í fyrsta lagi er 

þarfamiðun aldrei fullkomin þar sem einstaklingar sem rétt eiga á bótum fá þær 

stundum ekki á meðan einstaklingar sem ekki eiga rétt á bótum fá þær. Í öðru lagi getur 

tekjutenging skapað fátæktargildrur, það verður enginn fjárhagslegur hvati af því að fara 

út á vinnumarkaðinn eða fá betur launaða vinnu. Í þriðja lagi hafa verið færð rök fyrir því 

að vilji manna til þess að greiddar verði hærri bætur sé minni þegar þær eru 

einskorðaðar við þröngan hóp fátækra. (Arnaldur S. Kristjánsson, 2011) 

Allir eiga rétt á barnabótum með börnum sínum þar til þau ná 18 ára aldri. Fjársýsla 

ríkisins greiðir barnabætur út fjórum sinnum á ári, 1.febrúar, 1.maí, 1.ágúst og 
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1.nóvember og eru þær greiddar út eftir á, eða í fyrsta sinn árið eftir að barn fæðist eða 

flyst til landsins. Barnabætur eru tekjutengdar á þann hátt að þær skerðast þegar tekjur 

eru komnar yfir vissa upphæð og ákvarðast samkvæmt skattaframtali. Láglaunafólk fær 

því hærri barnabætur en launahærri einstaklingar. Barnabætur eru einnig misjafnar eftir 

því hvort foreldrar eru giftir eða einhleypir þar sem talið er að tveir einstaklingar eigi 

auðveldara með að sjá fyrir börnum sínum en þeir sem eru einir. Þær eru einnig 

breytilegar eftir aldri barnsins, aukagreiðsla er veitt vegna barna yngri en 7 ára. 

Barnabætur eru því einstaklingsbundnar. (Ríkisskattstjóri, 2012) 

Tilgangur barnabóta er í rauninni tvíþættur. Í fyrsta lagi geta bæturnar verið liður í 

tekjujöfnun og í öðru lagi liður í að draga úr fátækt. (Arnaldur S. Kristjánsson, 2011). Þær 

auðvelda barnafólki að veita börnum sínum þau grundvallaratriði sem þau þurfa og 

jafna þannig aðstöðumun barna og unglinga. Greiðslur af þessu tagi eru nauðsynlegar í 

mörgum tilfellum til að létta undir með fólki og svo að ekkert barn líði skort vegna bágra 

heimilisaðstæðna. Viðbótinni vegna barna yngri en 7 ára er ætlað að koma til móts við 

fólk sem þarf að greiða dvalargjöld fyrir börn á leikskóla og hjá dagforeldrum. 

Samfylkingin lagði fram frumvarp árið 2006 þar sem lagt var til að þessar ótekjutengdu 

bætur yrðu fram að 10 ára aldri þar sem börn á þeim aldri eru oft í dagvistun eða 

frístundagæslu í skólanum eftir að námi lýkur á daginn. (Jóhanna Sigurðardóttir, 2006) 

Það frumvarp var þó ekki samþykkt. 

Börn verða ekki fjárráða fyrr en við 18 ára aldur og er því ekki heimilt að ráðstafa 

fjármunum. Þess vegna eru barnabætur greiddar út til foreldra í formi beingreiðslu 

peninga. Foreldrum er svo ætlað að ráðstafa bótunum. Það er ekkert sem segir til um 

það í hvað barnabæturnar eiga að fara og foreldrar geta því nýtt barnabæturnar þar 

sem þeir telja þörfina mesta. (Pálína Sigurbjört Magnúsdóttir, 2009) 

Árið 2009 var framkvæmd rannsókn á því hvort tengsl væru milli hagvaxtar og 

barnabóta og niðurgreiddrar þjónustu til barna. Rannsóknin sýndi jákvæð tengsl milli 

hagvaxtar og barnabóta, það er að hærri barnabætur virðast haldast í hendur við meiri 

hagvöxt. Sú niðurstaða getur verið tengd því að á góðæristímum eykst svigrúm hins 

opinbera og hægt er að greiða meira út. Niðurstöðurnar sýndu einnig neikvæð tengsl á 

milli niðurgreiddrar þjónustu til barna og hagvaxtar. Samkvæmt því ætti að vera betra 
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fyrir hagvöxt og þjóðfélagið í heild að greiða út barnabætur. (Pálína Sigurbjört 

Magnúsdóttir, 2009) 

Nú þegar hefur verið þróað nýtt kerfi, svokallaðar barnatryggingar. Var það gert í 

nefnd á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins. Það kerfi felur í sér heildstætt 

stuðningskerfi við barnafjölskyldur þar sem leiðrétt yrði misvægi á milli einhleypra 

foreldra og hjóna með börn. Tilgangurinn er einnig að sameina barnabætur, barnalífeyri 

og aðrar framfærslubætur vegna barna í einn flokk, barnatryggingar. Með þeim hækka 

grunnbætur en tekjutenging verður meiri. (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011) Það hefur 

þó ekki verið gefið út hvenær eða hvort það kerfi tekur við. 

4.2 Breytingar síðastliðin 6 ár 

Hér verður farið yfir þær breytingar sem hafa orðið á forsendum barnabótagreiðslna 

síðastliðin 6 ár. Upphæðir, tekjuviðmið og skerðingar hafa þróast í gegnum árin og er 

áhugavert að sjá þá þróun. 

Fyrir tekjuárið 2006 voru óskertar barnabætur hjóna með fyrsta barni 139.647 kr. og 

með hverju barni umfram eitt voru þær 166.226 kr. Óskertar barnabætur til einhleypra 

foreldra voru 232.591 kr. með fyrsta barni og 238.592 kr. með hverju barni umfram eitt. 

Viðbót vegna barna yngri en 7 ára var 56.096 kr. til bæði hjóna og einhleypra foreldra, 

og var hún ekki tekjutengd. Hjá hjónum reiknaðist skerðing vegna tekna af 

samanlögðum tekjustofni umfram 2.231.195 kr. og hjá einhleypu foreldri af tekjustofni 

umfram 1.115.598 kr. Fyrir eitt barn var skerðingin 2% af tekjum umfram þessi mörk, 6% 

fyrir 2 börn og 8% ef börnin voru þrjú eða fleiri. (Ríkisskattstjóri, 2012) 
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Tafla 4. Forsendur fyrir barnabótagreiðslum 2006 – 2011 

Hjón: 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Með fyrsta barni 139.647 144.116 152.331 152.331 152.331 152.331

Með hverju barni umfram eitt 166.226 171.545 181.323 181.323 181.323 181.323

Viðbót vegna barna yngri en 7 ára 56.096 57.891 61.191 61.191 61.191 61.191

Frítekjumark 2.231.195 2.880.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Einstæðir foreldrar:

Með fyrsta barni 232.591 240.034 253.716 253.716 253.716 253.716

Með hverju barni umfram eitt 238.592 246.227 260.262 260.262 260.262 260.262

Viðbót vegna barna yngri en 7 ára 56.096 57.891 61.191 61.191 61.191 61.191

Frítekjumark 1.115.598 1.440.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Tekjuskerðingar:

Vegna 1 barns 2% 2% 2% 2% 2% 3%

Vegna 2 barna 6% 5% 5% 5% 5% 5%

Vegna 3 barna og fleiri 8% 7% 7% 7% 7% 7%

Skerðing viðbótar, með hverju barni 0% 0% 0% 0% 3% 3%  

 

Eins og sést í töflu 4 urðu nokkar breytingar á næstu árum. Upphæðir hækkuðu og 

prósentutölur breyttust. Fyrir tekjuárið 2010 var gerð sú breyting að viðbótin vegna 

barna yngri en 7 ára varð tekjutengd og var skerðingin ákveðin 3% af tekjum umfram 

tekjumörkin, með hverju barni. Athygli vekur að  engar breytingar hafa orðið á 

upphæðum síðan tekjuárið 2008, en eftir það hefur einungis verið skorið niður í kerfinu. 

Það er gert árið 2010 með því að tekjutengja viðbót vegna barna yngri en 7 ára og bæta 

vaxtatekjum inn í tekjustofninn til útreiknings, og árið 2011 með því að hækka 

tekjuskerðingu vegna fyrsta barns um 1%.  

Til þess að fá óskerta viðbót vegna barna yngri en 7 ára mega einhleypir foreldrar 

ekki fara yfir 3.839.700 kr. í árslaun og hjón mega ekki fara yfir 5.639.700 kr. Eini aðilinn 

sem fær þessa viðbót óskerta í þessu verkefni er einhleypur kvenmaður í neðri 

fjórðungsmörkum launa. Einhleypi karlmaðurinn í neðri fjórðungsmörkunum þyrfti að 

lækka í launum um tæplega hálfa milljón á ári, og hjónin í neðri fjórðungsmörkunum um 

rúmlega 2,1 milljón ár ári. Það er gífurleg skerðing að minna en einn fjórði þeirra sem 

fengu þessa viðbót óskerta fyrir tveimur árum fái hana óskerta núna. 

Fyrir tekjuárið 2011 voru óskertar barnabætur hjóna með fyrsta barni orðnar 152.331 

kr. og með hverju barni umfram eitt 181.323 kr. Óskertar barnabætur einhleypra 

foreldra voru orðnar 253.716 kr. með fyrsta barni og 260.262 kr. með hverju barni 
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umfram eitt. Viðbót vegna barna yngri en 7 ára var 61.191 kr. Hjá hjónum reiknaðist 

skerðing vegna tekna af samanlögðum tekjustofni umfram 3.600.000 kr. og hjá 

einhleypu foreldri af tekjustofni umfram 1.800.000 kr. Fyrir eitt barn var skerðingin 

komin í 3%, 5% fyrir tvö börn og 7% fyrir þrjú eða fleiri börn. Þá var skerðing vegna 

barna yngri en 7 ára 3% með hverju barni. (Ríkisskattstjóri, 2012) 

4.3 Einstaklingar 

Einhleypt foreldri sem fer með forsjá barna á rétt á barnabótum, en fari foreldrar 

sameiginlega með forsjá fær það foreldri bæturnar sem deilir lögheimili með barninu. 

Tekin eru dæmi bæði miðað við að einhleypi karlmaðurinn hafi forsjána, og einnig 

miðað við að einhleypi kvenmaðurinn hafi forsjána. Gert er ráð fyrir því að 

einstaklingurinn sé með 2 börn á framfæri, þar af 1 undir 7 ára.  

Mynd 4 sýnir þróun barnabótagreiðslna einhleyps karlmanns sem miðast við neðri 

fjórðungsmörk, miðgildi og efri fjórðungsmörk launa karlmanns á árunum 2006 – 2011. 
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Mynd 4. Þróun barnabóta einhleyps karlmanns 2006 – 2011  

 

Barnabætur einhleypa karlmannsins hækka jafnt og þétt fram til ársins 2009 þegar 

þær ná hámarki og taka síðan dýfu árið 2010 og lækka enn meira árið 2011. Þessi 

lækkun kemur í kjölfar þess að viðbótin vegna barna yngri en 7 ára varð tekjutengd og 
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skerðing vegna fyrsta barns hækkuð um 1 prósentustig. Barnabætur karlmannsins hefðu 

byrjað að lækka ári fyrr vegna þess að forsendur barnabótanna stóðu í stað, ef ekki hefði 

verið fyrir neikvæð áhrif launa hans. 

 

Tafla 5. Þróun barnabóta einhleyps karlmanns í prósentum 

Ár Neðri fjórðungsmörk Miðgildi Efri fjórðungsmörk

2006 - 7 11,0% 15,8% 24,3%

2007 - 8 8,9% 9,0% 8,8%

2008 - 9 1,5% 3,5% 7,2%

2009 - 10 -14,9% -17,5% -20,7%

2010 - 11 -3,6% -4,9% -7,4%  

 

Á töflu 5 sjáum við þróun barnabóta einhleypa karlmannsins í prósentum. Miklar 

aukningar eru frá 2006 til 2008 enda voru upphæðir í forsendum barnabóta hækkaðar 

fyrir þau ár. Aukningin sem verður 2008 – 9 er rakin til þess að forsendur barnabóta 

stóðu í stað á meðan laun karlmannsins lækkuðu. Síðan árin 2009 – 10 tekur skreðingin 

við. Eina breytingin í forsendum barnabóta sem varð þetta ár, var sú að viðbótin vegna 

barna yngri en 7 ára varð tekjutengd. Það hefur þessi áhrif ásamt því að laun 

karlmannsins hækka á meðan frítekjumark barnabóta stendur í stað. Árin 2010 – 11 

bætist svo við eitt prósentustig í launatengdri skerðingu vegna fyrsta barns og 

frítekjumarkið stendur í stað á meðan launin hækkuðu, sem veldur því að þessi skerðing 

á barnabótum verður. 
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Mynd 5. Þróun barnabóta einhleyps kvenmanns 2006 – 2011 

 

Á mynd 5 er sýnd þróun barnabóta hjá einhleypum kvenmanni miðað við laun í neðri 

fjórðungsmörkum, miðgildi og efri fjórðungsmörkum. Þar sjáum við sama ris og hjá 

einhleypa karlmanninum og sömu lækkun í kjölfar tekjutengingar viðbótarinnar vegna 

barna yngri en 7 ára. Barnabæturnar hennar lækkuðu þó örlítið árið 2009 og er það 

rakið til þess að heildarlaun hennar hækkuðu á meðan forsendur barnabótanna stóðu í 

stað.  

 

Tafla 6. Þróun barnabóta einhleyps kvenmanns í prósentum 

Ár Neðri fjórðungsmörk Miðgildi Efri fjórðungsmörk

2006 - 7 8,1% 10,0% 12,2%

2007 - 8 8,0% 8,4% 7,6%

2008 - 9 -0,9% -1,1% -1,0%

2009 - 10 -10,8% -14,8% -16,3%

2010 - 11 -3,6% -3,7% -4,6%  

 

Á töflu 6 sjáum við þróun barnabóta einhleypa kvenmannsins í prósentum. Aukning 

er frá 2006 til 2008 þegar upphæðir í forsendum barnabóta hækkuðu. Síðan árin 2008 – 

11 tekur skerðingin við. Árin 2008 – 9 verður skerðing þar sem heildarlaun 
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kvenmannsins hækka á meðan forsendur barnabóta standa í stað. Árin 2009 – 10 tekur 

svo við hin títt nefnda tekjuskerðing vegna viðbótar barna yngri en 7 ára. Það hefur 

þessi áhrif ásamt því að laun einhleypa kvenmannsins hækka á meðan frítekjumark 

barnabóta stendur í stað. Árin 2010 – 11 bætist svo við eitt prósentustig í launatengdri 

skerðingu vegna fyrsta barns og frítekjumarkið stendur í stað á meðan launin hækkuðu, 

sem veldur því að þessi skerðing á barnabótum verður. 

4.4 Hjón og sambúðarfólk 

Þegar fólk skráir sig í sambúð dreifist réttur þeirra til barnabóta á báða sambúðaraðila 

og eru því tekjur þeirra beggja notaðar til að reikna barnabætur. Upphæð barnabóta 

verður lægri þar sem frítekjumarkið er hærra og greiðslur með hverju barni umtalsvert 

lægri, enda er gert ráð fyrir því að auðveldara sé að reka heimili þar sem innkoma er frá 

tveimur launþegum. Gert er ráð fyrir 2 börnum á heimilinu, þar af einu undir 7 ára aldri.  

Á mynd 6 er sýnd þróun barnabóta hjá hjónum sem tilheyra sama launastigi. Þar sést 

að til og með 2009 er jöfn hækkun hjá neðri fjórðungsmörkum og miðgildi á meðan efri 

fjórðungsmörk miðast alfarið við viðbótina vegna barna yngri en 7 ára þar sem hún var 

þá ótekjutengd. Árið 2010 er hún hins vegar orðin tekjutengd og hefur það gífurleg áhrif 

eins og sést á myndinni. 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

U

p

p

h

æ

ð

Ár

Neðri fjórðungsmörk

Miðgildi

Efri fjórðungsmörk

Reiknað upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands og Ríkisskattstjóra
 

Mynd 6. Þróun barnabóta hjóna 2006 – 2011  
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Efri fjórðungsmörk fá engar barnabætur árið 2010 og 2011, miðgildið er komið niður í 

28.254 kr. árið 2011 og neðri fjórðungsmörk niður í 124.254 kr. árið 2011. Barnabætur 

neðri fjórðungsmarka og miðgildis hefðu byrjað að lækka árið 2009 þar sem forsendur 

barnabótagreiðslna stóðu í stað, ef ekki hefði verið fyrir neikvæð áhrif launa þeirra. Efri 

fjórðungsmörk hefðu þó ekkert breyst þó neikvæðra áhrifa launa gætti ekki. 

 

Tafla 7. Þróun barnabóta hjóna í prósentum 

Ár Neðri fjórðungsmörk Miðgildi Efri fjórðungsmörk

2006 - 7 41,5% 86,7% 3,2%

2007 - 8 18,7% 28,9% 5,7%

2008 - 9 1,1% 6,7% 0,0%

2009 - 10 -35,1% -57,9% -100,0%

2010 - 11 -16,5% -53,4% 0,0%  

 

Á töflu 7 sjáum við þróun barnabóta hjóna með sömu laun í prósentum. Aukning er 

frá 2006 til 2008 þegar upphæðir í forsendum barnabóta hækkuðu. Árin 2008 – 9 verður 

eilítil hækkun þar sem heildarlaun hjónanna hækka á meðan forsendur barnabóta 

standa í stað. Árin 2009 – 10 byrjar svo skerðingin þegar viðbótin vegna barna yngri en 7 

ára verður tekjutengd. Það hefur þessi áhrif ásamt því að laun hjónanna hækka á meðan 

frítekjumark barnabóta stendur í stað. Þetta verður til þess að efra fjórðungsmarkið 

missir barnabætur sínar alfarið. Árin 2010 – 11 bætist svo við eitt prósentustig í 

launatengdri skerðingu vegna fyrsta barns og frítekjumarkið stendur í stað á meðan 

launin hækkuðu, sem veldur því að enn meiri skerðing á barnabótum verður. 
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5 Vísitala neysluverðs og greiddar barnabætur 

Hér verður þróun vísitölu neysluverðs á árunum 2000 – 2011 skoðuð ásamt greiddra 

barnabóta til einkaneyslu heimilanna á árunum 2000 – 2010 og niðurstöður bornar 

saman. 

Í fyrsta hlutanum er þróun barnabótagreiðslna frá ríkinu 2000 – 2010 skoðuð. Þá 

þróun vísitölu neysluverðs árin 2000 - 2011 og í síðasta hlutanum eru þessar þróanir 

bornar saman. Ekki voru komnar tölur frá Hagstofu Íslands fyrir árið 2011 í greiddum 

barnabótum, enda eru þær greiddar út á árinu 2012. 

5.1 Greiddar barnabætur 2000 – 2010  

Heildargreiðslur ríkisins til einkaneyslu heimila í formi barnabótagreiðslna hafa fallið 

gríðarlega á árinu 2010, en þá varð 19,68% lækkun. Þetta má að mestu leyti rekja til 

þess að viðbótargreiðsla vegna barna yngri en 7 ára varð tekjutengd, en einnig hafa laun 

í landinu hækkað á meðan forsendur upphæða barnabóta standa í stað. 
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Mynd 7. Heildargreiðslur ríkisins í formi barnabótagreiðslna 2000 – 2011  
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Á mynd 7 sést hvernig barnabótagreiðslur ríkisins til einkaneyslu heimilanna í landinu 

hafa þróast frá árinu 2000 til ársins 2010. Þar má sjá að fram til ársins 2004 voru þær 

nokkuð jafnar en árið 2005 tekur við tími þar sem þær vaxa nokkuð stöðugt fram til 

ársins 2009 þegar þær falla hratt niður. Þessi lækkun sem var á einu ári, samsvarar 

hækkuninni sem varð á 2 árum fyrir breytingarnar árið 2009. Ef litið er til hækkunar 

launa og þess að forsendur upphæða barnabótagreiðslna hafa staðið í stað, ásamt því 

að prósentuskerðing með fyrsta barni hækkaði um eitt prósentustig, má gefa sér það að 

fyrir árið 2011 muni barnabótagreiðslur til heimilanna dragast enn meira saman. 

5.2 Vísitala neysluverðs 2000 – 2011 

Samkvæmt lögum mælir vísitala neysluverðs breytingar á verðlagi einkaneyslu. Vísitalan 

hét áður framfærsluvísitala og hefur verið reiknuð frá 1914. Grunnur vísitölunnar er 

endurskoðaður í mars á hverju ári og hefur það verið gert frá árinu 1997. Í mars 2002 

var byrjað að nota niðurstöður úr árlegum útgjaldarannsóknum. Upplýsingar um 

vöruverð, sem safnað er í hverjum mánuði, eru notaðar til að mæla verðlagsbreytingar. Í 

hverjum mánuði er safnað yfir 20.000 verðum á ríflega 4.000 vörum og þjónustuliðum 

og grunnur vísitölunnar að mestu reistur á niðurstöðum þeirrar útgjaldarannsóknar. 

Áreiðanleiki vísitölunnar er mikill vegna árlegrar endurskoðunar á grunni vísitölunnar og 

notkunar á árlegum niðurstöðum úr útgjaldarannsókn. (Hagstofa Íslands, 2012) 

Vísitalan mælir fyrst og fremst verðbólgu og er einnig notuð til verðtryggingar, en 

einnig er hún og undirvísitölur hennar mikilvægar við peningastjórnun Seðlabanka 

Íslands. Helstu not hennar önnur eru til að mynda við efnahagsspár, mat á kaupmætti 

og staðvirðingar á ýmsum stærðum svo sem launum, tekjum og útgjöldum. (Hagstofa 

Íslands, 2012) 



 

28 

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

S

t

i

g

Ár

 

Mynd 8. Þróun vísitölu neysluverðs 2000 – 2011  

 

Á mynd 8 sést hvernig vísitala neysluverðs hefur þróast síðan árið 2000. Hún heldur 

nokkuð jöfnum ferli og hækkar um 10 – 15 stig, eða 2 – 7% allt til ársins 2008, þegar hún 

tekur stökk upp á við um 34 stig, eða 12,4%. Árið 2009 tekur hún svipað stökk upp á við 

þegar hún hækkar um 37 stig, eða 12%. Árið 2010 hækkar hún um 19 stig, sem 

samsvarar 5,4% og rúmlega 14 stig, eða 4% árið 2011. Þessi breyting á vísitölunni segir 

okkur að kostnaður við einkaneyslu heimilanna hækkaði óeðlilega mikið þessi ár. Það 

má rekja til efnahagshrunsins sem varð hér á landi árið 2008. Á meðan einkaneyslan 

jókst lækkuðu laun landsmanna og getum við því gefið okkur að fólk hafi þurft að draga 

verulega saman í neyslu sinni.  

5.3 Samanburður 

Þegar litið er á mynd 7 og mynd 8 má sjá að þessir ferlar eru mjög líkir framan af sem 

gefur til kynna að barnabótagreiðslur hafi hækkað í takt við hækkun á einkaneyslu. Það 

er því hægt að halda því fram að barnabætur hafi þjónað tilgangi sínum sem er að jafna 

aðstöðumun barna við misjafnar heimilisaðstæður. Síðan 2009 hefur þróun þessara 

tveggja stærða ekki haldist í hendur. Gífurlegur niðurskurður hefur verið í 

barnabótakerfinu á meðan einkaneyslan hefur aukist til muna, sem bitnar á þeim 

börnum sem búa við knappar heimilisaðstæður. Því er hægt að halda því fram að 

barnabótakerfið hafi ekki staðið vörð um aðstæður barna síðastliðin ár, heldur þvert á 

móti gert þær verri með þessum niðurskurði. 
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6 Samantekt 

Nú hefur verið farið í gegnum öll gögn og verða niðurstöður teknar saman í þessum 

kafla. 

Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins. Tekin voru heildarlaun einhleypra karla, 

einhleypra kvenna og hjóna yfir árin 2006 – 2011 og þróun þeirra skoðuð. Kom þar í ljós 

að heildarlaun fólks tók verulegum breytingum við efnahagshrunið árið 2008 en er þó 

komið aftur á skrið upp á við. Launaskrið er orðið svipað og fyrir efnahagshrun, og laun 

orðin hærri. 

 Barnabótum er ætlað að auðvelda barnafólki að veita börnum sínum þau 

grundvallaratriði sem þau þurfa og jafna þannig aðstöðumun barna og unglinga. Þær eru 

liður í tekjujöfnun og eiga að draga úr fátækt. Barnabætur taka mjög mikið mið af 

aðstæðum foreldra. Hjúskaparstaða þeirra hefur mikil áhrif á upphæð barnabóta. 

Þannig fá einhleypir foreldrar talsvert hærri barnabætur en hjón. 

Skoðaðir voru einstaklingar, bæði karlmaður og kvenmaður, og hjón. Gert var ráð 

fyrir því að hjónin væru jafn tekjuhá og í öllum tilvikum var miðað við 2 börn, þar af 

annað yngra en 7 ára. 

Þó nokkrar breytingar hafa orðið á þessum 6 árum. Upphæðir sem greiddar eru með 

hverju barni hafa hækkað ásamt frítekjumarki sem miðað er við, við skerðingu vegna 

tekna. Ein áhrifamesta breytingin á þessum tíma er að viðbót vegna barna yngri en 7 ára 

er gerð tekjutengd árið 2010. Til þess að fá þessa viðbót óskerta mega einhleypir ekki 

fara yfir 3.839.700 kr. í árslaun og hjón mega ekki fara yfir 5.639.700 kr. í árslaun. Eini 

aðilinn sem fengi þessa viðbót óskerta í þessu verkefni væri einhleypi kvenmaðurinn í 

neðri fjórðungsmörkum launa. Árið 2011 jókst tekjuskerðingarprósenta með fyrsta barni 

um eitt prósentustig sem eykur niðurskurð innan kerfisins enn frekar. Sýnt var fram á að 

þessar breytingar höfðu gífurleg áhrif á öll launaþrep sem skoðuð voru, bæði hjá 

einhleypum og hjónum. Skerðingin var allt frá 10% hjá einhleypum kvenmanni í neðri 

fjórðungsmörkum upp í 100% hjá hjónum í efri fjórðungsmörkum.  

Árið 2010 var fjárstuðningur vegna framfærslu barna borinn saman við önnur 

vestræn lönd. Þar kemur fram að hann var tiltölulega lágur hér á landi í samanburði við 

mörg önnur lönd. Hér á landi virðist vera lögð meiri áhersla á fjárstuðning við einhleypa 

foreldra en hjón og sambúðarfólk en gengur og gerist meðal margra annarra vestrænna 
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þjóða. (Arnaldur S. Kristjánsson, 2011) Í þessu verkefni hefur verið sýnt fram á að 

fjárstuðningur frá barnabótakerfinu hefur minnkað, sem gerir okkur enn lægri í þessum 

samanburði. 

Í þessu verkefni voru skoðaðar greiddar barnabætur frá ríkinu til einkaneyslu 

heimilanna á árunum 2000 til 2010. Fram til ársins 2004 voru þær nokkuð jafnar en árið 

2005 fara þær að vaxa nokkuð stöðugt og gera það fram til ársins 2009 þegar þær falla 

hratt niður. Sú lækkun sem varð  2009 – 10 samsvarar þeirri hækkun sem varð 2007 – 9. 

Þegar litið er til hækkunar launa og þess að forsendur upphæða ásamt frítekjumarki 

barnabótagreiðslna stóðu í stað, ásamt því að prósentuskerðing með fyrsta barni 

hækkaði um eitt prósentustig, má gefa sér það að barnabótagreiðslur til heimilanna fyrir 

árið 2011 verði lægri en árið áður. 

Þróun vísitölu neysluverðs á árunum 2000 – 2011 var skoðuð. Hún mælir breytingar á 

verðlagi einkaneyslu og er áreiðanleiki hennar mikill. Hún heldur nokkuð jöfnum ferli og 

hækkar um 10 – 15 stig, eða 2 – 7% allt til ársins 2008 þegar hún hækkar um 34 stig, eða 

12,4% og 37 stig, eða 12% árið 2009. Árið 2010 hækkar hún um 19 stig, sem samsvarar 

5,4% og rúmlega 14 stig, eða 4% árið 2011. Þessi breyting segir okkur að kostnaður við 

einkaneyslu heimilanna hækkaði óeðlilega mikið þessi ár. Þessa hækkun má rekja til 

efnahagshrunsins sem varð hér á landi árið 2008.  

Þróun greiddra barnabóta og þróun vísitölu neysluverðs voru bornar saman og sást 

að ferlarnir voru mjög líkir framan af. Það gefur til kynna að barnabótagreiðslur hafi 

hækkað í takt við hækkun á einkaneyslu. Árið 2009 gerist það síðan að niðurskurður 

innan barnabótakerfisins hefst á meðan kostnaður einkaneyslu eykst enn, sem bitnar á 

þeim börnum sem búa við knappar heimilisaðstæður. Það er því hægt að halda því fram 

að barnabótakerfið hafi ekki staðið vörð um aðstæður barna síðastliðin ár, heldur þvert 

á móti gert þær verri með þessum niðurskurði.  

Á árunum 2008 – 9 lækkuðu laun í landinu á meðan kostnaður við einkaneyslu jókst 

mjög mikið og getum við því gefið okkur að fólk hafi þurft að draga verulega saman í 

neyslu sinni. Og þó launin hafi aftur hækkað smám saman, þá hélt vísitala neysluverðs 

áfram að taka stökk upp á við.  

Nýlega var framkvæmd rannsókn á stöðu íslenskra heimila í aðdraganda og kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008. Kom þar í ljós að greiðsluvandi er mun umfangsmeiri á 
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meðal barnafjölskyldna en heimila án barna. Ungar barnafjölskyldur sem tóku 

húsnæðislán seint í uppsveiflunni er sá hópur sem varð fyrir afar miklum skelli. 

(Þorvarður T. Ólafsson og Karen Á. Vignisdóttir, 2012) Þannig að þessi skerðing innan 

barnabótakerfisins hefur í rauninni þyngt róður barnafjölskyldna. 



 

32 

7 Lokaorð 

Barnabætur létta undir með fólki og eru nauðsynlegar í mörgum tilfellum. Þær eiga að 

auka jöfnuð á milli barna og gera það að verkum að ekkert barn þurfi að líða skort þrátt 

fyrir bágar heimilisaðstæður. Þegar aukinn ójöfnuður verður í þjóðfélaginu þarf skatta- 

og velferðarkerfið að spyrna við og vega á móti. Hér hefur verið sýnt að fram til ársins 

2009 var það gert í barnabótakerfinu, en eftir það hefur einungis verið skorið niður í því. 

Þegar samdráttur verður í þjóðfélaginu þurfa bæði ríki og þegnar að draga saman í 

útgjöldum sínum. Það er þó þá sem almenningur hefur mesta þörf fyrir bætur eins og 

þessar. 

Þegar rýrnun verður eins mikil og raun ber vitni í svo mikilvægum málaflokki verður 

mjög erfitt að leiðrétta það að fullu, kostnaðurinn verður einfaldlega of mikill. Því má í 

rauninni halda því fram að miðað við þá stefnu sem tekin hefur verið og þá þróun sem 

hefur orðið síðustu ár muni barnabótakerfið leggjast af eftir nokkur ár, hvort sem það er 

meðvitað eða ekki. Ekki liggur fyrir ákvörðun um hvort eða hvenær barnatryggingakerfið 

tekur við. Minnkandi umsvif barnabótakerfisins gætu hins vegar verið undirbúningur á 

innleiðingu þess. 

Óbreyttar upphæðir í forsendum barnabótagreiðslna og aukin tekjutenging hefur 

gert það að verkum að fólki er í rauninni refsað fyrir að hækka í launum og skrá sig í 

sambúð. Það verður lítill fjárhagslegur hvati af því að fara út á vinnumarkaðinn eða fá 

betur launaða vinnu, einnig er líklegra að fólk sleppi því að skrá sig í sambúð þó það eigi 

að fara að lögum og taka þá samfélagslegu ábyrgð. Þó laun hafi hækkað að undanförnu 

þá hefur einkaneysla í landinu hækkað óeðlilega mikið síðustu árin og því orðið mun 

dýrara að halda heimili nú en árið 2006. Skerðingar sem þessar verða til þess að magna 

upp ójöfunuð enn frekar og framkalla aukið bil milli allra þrepa tekjustigans. 

Í þessu verkefni má sjá að árið 2009 markar ákveðnar breytingar innan 

barnabótakerfisins. Það ár tók við ný ríkisstjórn með Jóhönnu Sigurðardóttur í broddi 

fylkingar. Hún skrifaði einmitt greinina sem þetta verkefni á rætur sínar að rekja í. Hún 

gagnrýndi að barnabætur væru aðeins ótekjutengdar upp að 7 ára aldri árið 2006, og 

kallaði þær láglaunabætur. Eftir breytingar sem ríkisstjórn undir hennar stjórn hefur gert 

má gagnrýna það að barnabætur séu alfarið tekjutengdar, og með góðri samvisku kalla 

þetta láglaunabætur. 
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