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Útdráttur 

Aukinn fjölbreytileiki í fjölskyldugerðum og vaxandi þátttaka feðra í umönnun barna þrátt 

fyrir að foreldrar búi ekki saman kallar á umræðu um hvernig löggjafinn kemur til móts við þá 

þróun. Markmið þessarar rannsóknar er að greina að hvaða leiti fjölskyldubótakerfið taki 

tilliti til þess að báðir foreldrar þurfa að sinna framfærslu og umgengni við börn þó foreldrar 

deili ekki sama heimili. Spurt er hvaða stuðning hið opinbera veitir foreldrum sem ekki búa 

saman vegna framfærslu barna sinna. Þá er spurt hver séu dæmigerð útgjöld vegna 

framfærslu í fjölskyldum barna þar sem foreldrar búa ekki saman. Að lokum er spurt hvernig 

ráðstöfunartekjur tekjur ólíkra tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. 

Hér eru fjölbreyttum aðferðum beitt, auk stefnugreiningar er unnið með bótalíkön til 

að greina stuðning við ólíkar fjölskyldugerðir og fjölskyldulíkön til að greina hvort tekjur duga 

fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. 

Svarið við rannsóknarspurningunum er afdráttarlaust, opinber stuðningur við 

barnafjölskyldur þegar foreldrar búa ekki saman miðast fyrst og fremst við svokallaða 

fyrirvinnuskipan þar sem konur bera ábyrgð á umönnun barna og karlar bera ábyrgð á 

framfærslu. Taka verður mið af því að mæður deila í yfirgnæfandi meirihluta lögheimili með 

eigin börnum. Öllum fjárhagslegum stuðningi er beint að lögheimili barns að undanskildum 

möguleikum foreldra til fæðingarorlofs. Lög og reglur um opinberan stuðning við 

barnafjölskyldur eru því í ósamræmi við megin áherslur hjúskapar- og barnaréttar og 

þingsályktunnar um fjölskyldustefnu sem leggur áherslu á ábyrgð beggja foreldra á umönnun 

og framfærslu barna. Niðurstöðurnar sýna ennfremur að ákveðin hópur umgengnisforeldra 

hefur ekki möguleika á að afla tekna sem duga til að mæta framfærslukostnaði samkvæmt 

dæmigerðu neysluviðmiði Velferðarráðuneytis. 
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Inngangur 

Aukinn fjölbreytileiki í fjölskyldugerðum og vaxandi þátttaka feðra í umönnun barna þrátt 

fyrir að foreldrar búi ekki saman kallar á umræðu um hvernig löggjafinn kemur til móts við þá 

þróun. Markmið rannsóknarinnar er að greina möguleika foreldra sem ekki búa saman á að 

sinna framfærslu og umgengni við börn sín. Spurt er hvaða stuðning hið opinbera veitir 

foreldrum sem ekki búa saman vegna framfærslu barna sinna? Þá er spurt hver séu 

dæmigerð útgjöld vegna framfærslu í fjölskyldum barna þar sem foreldrar búa ekki saman? 

Að lokum er spurt hvernig ráðstöfunartekjur tekjur ólíkra tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum 

framfærslukostnaði. 

Hérlendis hefur nýlega verið unnin úttekt á því hvernig fjölskyldubætur á Íslandi nýtast 

ólíkum fjölskyldugerðum en hún náði ekki til umgengnisforeldra (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 

2012). Rannsóknir sem beinast að opinberum stuðningi við fjölskyldur hafa fram að þessu 

einkum beinst að lögheimilisforeldrum (Hakovirta og Rantalaiho, 2011). Þannig hefur sjónum 

rannsakenda í mjög takmörkuðum mæli verið beint að heimili foreldra sem sinna umgengni 

við barn, þrátt fyrir að löggjöfin geri ráð fyrir að börn njóti umgengni og umönnunnar beggja 

foreldra þegar foreldrar búa ekki saman (Barnalög nr. 76/2003). Bent hefur verið á að við 

jafna umgengni verði kostnaður við framfærslu barna áþekkur á báðum heimilum en aðeins 

annað heimilið njóti opinbers stuðnings. Til þess að jafna fjárhagsstöðu heimilanna væri því 

eðlilegra að mati margra að bæði heimilin nytu stuðnings og því gert ráð fyrir tvöfaldri 

búsetu barns (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009 ). Rannsókn þessi er til þess gerð að 

draga fram í dagsljósið þörf mismunandi gerða barnafjölskyldna fyrir því að fá að vera með í 

stjórnmálalegri umræðu um almennan og fjárhagslegan stuðning við barnafjölskyldur. En 

fjöldi barnafjölskyldna er ekki með skráð börn búsett á heimili þrátt fyrir að börn búi þar í 

lengri eða skemmri tíma. Hagstofa Ísland heldur ekki utan um hagtölur þessara 

barnafjölskyldna eins og annarra þó vísbendingar séu um að þessar barnafjölskyldur séu 

hvað verst settar hvað varðar ráðstöfunartekjur og skuldastöðu (sama heimild). Höfundur 

telur því nauðsynlegt að rjúfa þá þöggun sem hefur ríkt um málefni þessara barnafjölskyldna. 

Þá mun rannsóknin varpa ljósi á það hvort íslensk stjórnvöld taki tillit til þess að mörg börn 

búa á tveimur heimilum í raun. 
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Höfundur hefur reynslu af því að vera foreldri í mismunandi fjölskyldugerðum. Fyrst í 

kjarnafjölskyldu með eiginkonu og þremur sameiginlegum börnum. Þá einhleypt foreldri sem 

ekki deilir lögheimili með neinu barni. Þá einstætt foreldri sem deilir lögheimili fyrst með 

einu barni en síðar með tveimur börnum af þremur. Þá foreldri í nýju hjónabandi með öll 

eiginbörn skráð til heimilis, auk þess að vera með fjórða barnið á leiðinni. Höfundur hefur allt 

frá árinu 2005 tekið virkan þátt í félagsstörfum Félags um foreldrajafnrétti1 og veitt félaginu 

formennsku frá hausti árs 2009. Í tengslum við aðkomu höfundar að Félagi um 

foreldrajafnrétti hefur höfundur átt samskipti við fjölda foreldra sem glíma við ýmis verkefni 

sem fylgja því að foreldrar búa ekki saman. Þá hefur höfundur skrifað umsagnir til stjórnvalda 

í samvinnu við stjórnarmenn félagsins þar sem ígrunduð afstaða er tekin til málefna foreldra 

og barna við slíkar aðstæður. 

Við heimildaröflun rannsóknar þessarar er fyrst og fremst stuðst við fyrirliggjandi gögn 

svo sem rannsóknir, skýrslur og fræðigreinar um fjölskyldustefnu, barnarétt og opinberan 

stuðning við barnafjölskyldur. Réttindi barna og skyldur foreldra eru greind út frá Barnasátt-

málanum, íslenskum barnarétti og fræðigreinum. Til að svara rannsóknarspurningunum 

verður hér auk stefnugreiningar sett upp bótalíkön til að greina stuðning hins opinbera við 

ólíkar fjölskyldugerðir þegar foreldrar búa ekki saman og fjölskyldulíkön til að greina hvort 

ráðstöfunartekjur duga fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. 

Í fyrsta kafla verður fjallað um hugtakið fjölskylda og fjölskyldustefna á Íslandi frá 

upphafi síðustu aldar þegar jafnréttisfjölskyldan fékk vægi í hjúskapar- og barnarétti verður 

skoðuð, þá verður fjallað um búsetufyrirkomulag barna sem búa á tveimur heimilum. Jafn-

framt verður rætt um tillögur nefndar um nýtt meðlagskerfi sem hefur verið lagt fram til 

kynningar hjá Innanríkisráðuneytinu sem og tillögur að nýju barnatryggingakerfi. Þá verður 

fjallað um nýtt íslenskt neysluviðmið. 

Í öðrum kafla verður lagalegum skyldum foreldra og réttindum barna gerð skil sem og 

fjallað um hugtökin búseta, umgengni, framfærsluskylda og meðlagsgreiðslur. 

Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir aðferðum, gagnaöflun og greiningu svo og notagildi 

rannsóknarinnar. 

                                                      
1
 Félag um foreldrajafnrétti var stofnað árið 1997 undir heitinu Félag ábyrgra feðra. Á aðalfundi árið 2007 var 

ákveðið að skipta um nafn til að undirstrika að baráttumál félagsins snúist fyrst og fremst um rétt barna til 
mikilla samvista við báða foreldra sína óháð fjölskyldugerð (Félag um foreldrajafnrétti, 2007). 
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Í fjórða kafla verður spurningu um hvaða stuðning hið opinbera veitir foreldrum sem 

ekki búa saman vegna framfærslu barna sinna svarað. Þar verður stuðst við greiningarlíkan 

Diane Sainsbury (1996) sem hefur það markmið að greina hversu mikla áherslu velferðarkerfi 

leggi annars vegar á fyrirvinnuskipan (e. breadwinner model) og hins vegar á 

einstaklingsskipan (e. individual model). Fyrirvinnuskipan leggur áherslu á hjónabandið þar 

sem eiginmaðurinn sér um framfærsluna en eiginkonan sér um umönnun barna. 

Einstaklingsskipan leggur áherslu á réttindi einstaklinga án tillits til kyns eða hjúskaparstöðu 

þar sem feður og mæður sinna hvorutvegga atvinnuþátttöku og umönnun barna (Guðný 

Björk Eydal, 2010; Stefán Ólafsson, 1999). Greiningarlíkanið er haft til viðmiðunar við 

greiningu réttinda í þessu verki. 

Í fimmta kafla verður sagt frá niðurstöðum rannsókna á dæmigerðum útgjöldum 

mismunandi fjölskyldugerða út frá mismikilli umgengni, svo og á ráðstöfunartekjum út frá 

mismiklum tekjum, og loks hvernig ráðstöfunartekjur ólíkra tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum 

framfærslukostnaði. 

Að lokum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í umræðum í sjötta og 

síðasta kafla. 

Rannsóknin getur nýst við mótun fjölskyldustefnu stjórnvalda og til upplýsinga fyrir 

löggjafarvaldið um fjárhagsþörf mismunandi gerða barnafjölskyldna. Þess utan getur 

rannsóknin verið hvetjandi fyrir fræðaheiminn til þess að efla rannsóknir á fjárhagsstöðu 

beggja heimila barna sem ekki deila lögheimili með báðum foreldrum. 
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1 Fjölskylda 

Um aldir hefur fjölskyldan verið sú samfélagsstofnun sem gætir gagnkvæmra hagsmuna 

einstaklinga innan hennar. Upprunaleg merking hugtaksins fjölskylda í íslenskri tungu vísaði 

til fjölda og skyldna (Sigrún Júlíusdóttir, 2006, nóvember). Fjölskyldan er vettvangur 

tilfinningatengsla sem veitir einstaklingum og sérstaklega börnum vernd og tækifæri til að 

þroskast (Þingsskjal 1230, 1996-1997). Í athugasemdum við tillögu að þingsályktun um 

mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar segir: 

Fjölskyldan er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni 

eða börnum (þeirra). Þeir eru skuldbundnir hver öðrum í siðferðilegri 

gagnkvæmri hollustu (Þingskjal 16, 1995). 

Í athugasemdunum var einnig lögð áhersla á að fjölskylduhugtakið hefur öðlast 

víðtækari merkingu á undanförnum áratugum og í því sambandi nauðsyn þess að stjórnvöld 

gæti jafnræðis og geri ekki upp á milli ólíkra fjölskyldugerða (Þingskjal 16, 1995). 

Samband foreldra og barna grundvallast af meginreglum um friðhelgi fjölskyldulífs, 

réttindum barna til beggja foreldra og því sem barni er almennt talið fyrir bestu (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2011). Fjölskylda samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu og Stjórnarskrá 

Íslands takmarkast ekki við að fjölskyldumeðlimir búi saman á heimili heldur nær hugtakið 

einnig til foreldra og barna sem ekki deila sama lögheimili. Ákvæðum 1. mgr. 71. gr. 

stjórnarskrárinnar og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs er ætlað að 

tryggja rétt fjölskyldunnar til að vera saman (Björg Thorarensen, 2001; Hrefna Friðriksdóttir, 

2011). 

Aukin áhersla hefur verið lögð á rétt barna til þess að þekkja og njóta umönnunar 

beggja foreldra. Við endurskoðun barnalaga á síðustu áratugum í norrænum ríkjum og víðar 

hefur sérstaklega verið hugað að réttindum barns til beggja foreldra sem búa ekki saman 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2011). 
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1.1 Fjölskyldustefna 

Hægt er að skilgreina fjölskyldustefnu sem markvissar aðgerðir stjórnvalda með þarfir og 

skyldur fjölskyldunnar í huga (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fjölskyldustefnan hefur tekið 

breytingum á síðustu áratugum frá því að vera byggð á fyrirvinnuskipan og yfir í nútíma 

fjölskyldustefnu sem byggir á einstaklingsskipan (Guðný Björk Eydal, 2006). Fjölskyldustefna 

sem byggir á fyrirvinnuskipan (e. breadwinner model) gerir ráð fyrir því að karlmaðurinn sé 

fyrirvinna heimilisins á meðan stefna sem byggir á einstaklingsskipan (e. individual model) 

snýr að einstaklingsbundnum réttindum óháð kyni eða hjúskaparstöðu (Sainsbury, 1996). 

Hér á eftir eru nokkrar af þeim aðgerðum stjórnvalda taldar upp sem hægt er að flokka til 

fjölskyldustefnu allt frá árinu 1900. 

Töluverðar breytingar áttu sér stað varðandi hjúskapar- og barnarétt á tímabilinu 1900 

til 1923. Giftar konur fengu fjárráð til jafns við einhleypar konur og karla í lögum um fjármál 

hjóna árið 1900. Giftar konur fengu forsjá barna ásamt mönnum sínum í lögræðislögum nr. 

60/1917 en áður höfðu feður farið einir með forsjá. Jafnrétti var aukið á milli barna innan og 

utan hjúskapar þegar óskilgetnum börnum var meðal annars veittur réttur til föðurarfs og til 

að bera nafn föður til jafns við skilgetin börn árið 1921 (Guðný Björk Eydal, 2010). 

Áhersla var lögð á jafnrétti kynjanna við setningu laga um stofnun og slit hjúskapar nr. 

39/1921 og laga um réttindi og skyldur hjóna nr. 20/1923 en þau tóku mið af norrænni 

löggjöf. Norræn löggjöf var framsækin í jafnréttismálum þar sem litið var á hjónaband sem 

samning tveggja jafnrétthárra einstaklinga og ólík lögum annarra landa að því leiti. Hjónum 

var gert auðveldara að skilja og ákvörðun um forsjá barns var tekin á grundvelli hagsmuna 

barns (Therborn í Guðný Björk Eydal, 2010). 

Upphaf opinbers stuðnings við barnafjölskyldur má rekja til ársins 1946 þegar lög um 

almannatryggingar nr. 50/1946 voru sett en samkvæmt þeim fengu fjölskyldur með þrjú 

börn eða fleiri rétt til fjölskyldubóta og einstæðar mæður og lífeyrisþegar öðluðust rétt til 

barnalífeyris. Árið 1952 fengu fjölskyldur með tvö börn rétt til fjölskyldubóta. Einstæðar 

mæður fengu rétt til mæðralauna árið 1952. Árið 1962 voru sömu fjölskyldubætur greiddar 

með öllum börnum, einnig börnum lífeyrisþega og einstæðra mæðra. Árið 1972 fengu feður 

rétt til barnalífeyris og mæðra- og feðralauna til jafns við mæður og árið 1973 fengu þeir rétt 

til meðlags. Barnabætur leystu svo fjölskyldubætur af hólmi með nýju kerfi árið 1975 (Guðný 

Björk Eydal, 2010). 
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Árið 1958 voru samþykkt lög á Alþingi þar sem útivinnandi giftar konur þurftu aðeins 

að greiða skatt af helmingi tekna sinna. Þetta var gert með jafnrétti karls og konu að 

leiðarljósi til þess að hvetja giftar konur til að fara út á vinnumarkaðinn og leysa þær þannig 

undan því að bera einar ábyrgð á húsmóðurhlutverkinu. Skattaafsláttur þessi til giftra kvenna 

var í gildi til ársins 1978 (Guðný Björk Eydal, 2010). 

Ekki var talin þörf á því að tryggja konum greiðslur í fæðingarorlofi á meðan samfélagið 

gerði ráð fyrir því að þeirra hlutverk væri að sjá um heimili og bú á meðan karlar væru í því 

hlutverki að útvega heimilinu tekjur (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Á Íslandi tóku fyrstu lög um 

fæðingarorlof útivinnandi mæðra gildi árið 1975 en tveimur árum áður hóf ríkið þátttöku 

sína í byggingum og rekstri dagvistunarheimila. Árið 1981 í lögum um almannatryggingar nr. 

97/1980 fengu allir foreldrar rétt til greiðslu fæðingarorlofs eða fæðingarstyrks en feður þó 

með leyfi móður upp að 30 dögum (Guðný Björk Eydal, 2007, 2010). 

Mikilvægi þess að konur tækju virkan þátt í atvinnulífinu þrátt fyrir barneignir óx þegar 

líða tók á 20. öldina. Staða kynjanna var ekki jöfn á vinnumarkaði vegna fjarveru kvenna sem 

stafaði af barneignum, konur voru því ekki taldar eins verðmætur starfskraftur og karlar þar 

sem þeir héldu sínu striki án tillits til barneigna. Kom þetta mjög skýrt í ljós í viðamikilli 

könnun sem gerð var árið 1994 á launamuni kynjanna þegar kannað var viðhorf stjórnenda 

til starfsframa starfsmanna með börn yngri en sex ára eftir kyni starfsmanns. Sú leið sem 

talin var best til að leiðrétta launamun kynjanna á vinnumarkaði var að auka ábyrgð karla á 

heimilisstörfum og umönnun barna (Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

Árið 1994 á ári fjölskyldunnar var sett af stað vinna við mótun opinberrar 

fjölskyldustefnu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Samkvæmt ályktun Alþingis frá 1997 um mótun 

opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerða til að styrkja stöðu fjölskyldunnar var ríkisstjórn og 

sveitarfélögum gert að marka sér stefnu varðandi málefni fjölskyldunnar. Sérstaklega var 

tekið fram að stefnan ætti að vera til þess fallin að styðja við og vernda allar fjölskyldugerðir 

og án tillits til búsetu. Fjölskyldustefna ætti sérstaklega byggja á jafnrétti kynjanna og 

sameiginlegri ábyrgð foreldra á umönnun barna og heimilishaldi þannig að jafnvægi skapist á 

milli fjölskyldu- og atvinnulífs. Jafnframt kom fram í aðgerðaráætlun þingsályktunarinnar að 

sérstaklega yrði könnuð staða og afkoma barnafjölskyldna í nútímasamfélagi og úrbætur 

gerðar þar sem þörf væri á (Þingskjal 1230, 1996-1997). 

Árið 2000 var lagt fram frumvarp til Alþingis um fæðingar- og foreldraorlof þar sem 

feðrum var í fyrsta skipti tryggður sjálfstæður réttur til töku fæðingarorlofs og þeir hvattir til 
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þess að nýta sér hann. Með frumvarpinu var jafnframt verið að koma til móts við sjónarmið 

ályktunar ráðs Evrópursambandsins frá 1994 þar sem karlar voru hvattir til þess að axla 

ábyrgð á umönnun barna til jafns við konur (Þingskjal 1065, 1999-2000). 

 

1.2 Fjölskyldustefna og tvö heimili 

Þar sem rannsókn þessi snýr að börnum sem eiga foreldra á tveimur heimilum þá er rétt að 

áætla með einhverjum hætti fjölda þeirra barna sem búa við slíkar aðstæður. Ekki liggja fyrir 

tölur hjá Hagstofu Íslands um fjölda barna sem eiga foreldra á tveimur heimilum. Hér verður 

því gerð tilraun til þess að nálgast raunhæfar tölur með þeim upplýsingum sem þó liggja þar 

fyrir. Þau börn sem upplifa skilnað eða sambúðarslit foreldra sinna og þau börn sem fæðast 

utan sambúðar eða hjónabands eiga það sennilega flest sammerkt að eiga foreldra á tveimur 

heimilum. 

Tafla eitt sýnir að á átján ára tímabili frá 1993 til 2010 koma 32.671 börn úr 

sambandsslitum eða fæðast utan sambúðar og/eða hjónabands. Til viðmiðunar höfum við 

heildarfjölda lifandi fæddra barna á sama tímabili. 

Tafla 1. Fjöldi barna úr skilnuðum, sambúðarslitum og fædd utan sambúðar 1993-2010 

 Tímabilið 1993 - 2010 Árið 2010 

 Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Fjöldi lifandi fæddra barna 78.958 100% 4.907 100% 
Fjöldi úr lögskilnuðum 10.544 13% 641 13% 
Fjöldi úr sambúðarslitum 11.383 14% 530 11% 
Fjöldi fædd utan sambúðar 10.744 14% 853 17% 
Alls börn úr 32.671 41% 2.024 41% 

Tölur fyrir árið 2010 eru bráðabirgðatölur. 
(Hagstofa Íslands, e.d.c, e.d.d, e.d.e) 

 

Tölur úr hjónaskilnuðum og sambúðarslitum eiga við um þegar kynforeldrar og/eða 

kjörforeldrar slíta samvistum en fjöldi barna úr stjúpfjölskyldum er ekki með (Guðjón 

Hauksson, 2012). Þessar tölur segja ekki alveg fyrir um hve mörg börn eiga foreldra á tveimur 

heimilum né hversu mörg börn í heild verða fyrir breytingum þar sem þau hin sömu geta 

ítrekað upplifað skilnaði og sambúðarslit, enda eru ekki upplýsingar um hversu margir 

foreldrar taka saman aftur eða hefja sambúð eftir fæðingu barna sinna. Jafnframt eru þau 

börn sem koma úr skilnuðum og sambúðarslitum á tímabilinu ekki öll fædd á sama tímabili. 

Hins vegar þá gefa þessar tölur okkur ágæta hugmynd um hversu mörg börn eiga á 
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einhverjum tímapunkti foreldra á tveimur heimilum og hve hátt hlutfall það er af öllum 

börnum á Íslandi. Þannig getum við áætlað að allt að 27% barna á Íslandi hafi gengið í 

gegnum skilnað eða sambúðarslit foreldra og að allt að 14% til viðbótar hafi byrjað ævi sína 

hjá einstæðu foreldri. 

Alþingi samþykkti þingsályktun um aðgerðaráætlun til fjögurra ára á tímabilinu frá 

2007 til 2011 til að styrkja stöðu barna og ungmenna þar sem meðal annars var samþykkt að 

skipa nefnd til að fjalla um stöðu einstæðra og forsjárlausra foreldra og réttarstöðu barna 

þeirra (Þingskjal 39, 2007). Sama ár var skipuð nefnd um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum með það megin markmið að kanna fjárhagslega og félagslega stöðu 

einstæðra og forsjárlausra foreldra og stjúpforeldra og gera tillögur um hugsanlegar 

úrbætur. Nefndin skilaði af sér mörgum tillögum sem snéru beint að aukinni sameiginlegri 

ábyrgð foreldra á börnum sínum þegar foreldrar búa ekki saman svo sem að dómari geti 

dæmt sameiginlega forsjá, dæma megi jafna umgengni, stjúpforeldri fái ekki sjálfkrafa forsjá 

og að forsjárlausir fái aðgang að upplýsingum til jafns við þá sem hafa forsjá (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Nefndin var því einhuga um það að ábyrgð á börnum ætti 

að hvíla á báðum foreldrum þó foreldrarnir búi ekki saman. 

Nefndin lagði einnig til veigamiklar breytingar á opinberum stuðningi til 

barnafjölskyldna í formi nýs barnatryggingakerfis, sem nánar verður fjallað um í kafla 1.6. 

Jafnframt lagði nefndin til að búið yrði til neysluviðmið fyrir fjölskyldur, en um það er fjallað í 

kafla 1.7 (Sama heimild).Tvær aðrar nefndir voru starfandi á sama tíma, en þær voru 

skipaðar af þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra, Birni Bjarnasyni, önnur með það 

markmið að smíða frumvarp til breytinga á barnalögum varðandi forsjá, búsetu og umgengni 

og hin með það markmið að smíða frumvarp að nýju eða breyttu meðlagskerfi (sem kynnt 

verður í kafla 1.5). Á þeim forsendum að starfandi væru nefndir um þessi málefni vísaði 

meirihluti nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum frá sér veigamiklum 

málum um stöðu einstæðra og forsjárlausra foreldra svo sem um tvöfalda búsetu barns og 

meðlagsmál (Sama heimild). 

Núverandi ríkisstjórn Íslands segir í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar 

og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs að mikilvægasta verkefni velferðarþjónustunnar 

sé að vernda hag og stöðu barna og fjölskyldna þeirra, sem og þeirra sem lakast standa og 

lagði í því sambandi til að aðgerðaráætlun í málefnum barna- og ungmenna sem var að 

mestu lokið yrði fylgt eftir og að almannatryggingakerfið yrði styrkt (Stjórnarráð Íslands, 
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2009). Ríkisstjórnin lagði áherslu á að ljúka endurskoðun á almannatryggingakerfinu þannig 

að um réttlátara og einfaldara kerfi verði að ræða (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Velferðavaktin er ráðgefandi hópur fyrir Velferðarráðuneytið og stjórnvöld sem ætlað er að 

fylgjast með félagslegum sem og fjárhagslegum afleiðingum efnahagshrunsins fyrir 

fjölskyldur og gera tillögur um aðgerðir í þágu heimilanna. Velferðarvaktin hefur sett fram 

tillögur um að sérstaklega verði komið til móts við einstæða foreldra og efnalitlar fjölskyldur 

svo og að miðlægum gagnagrunni verði komið upp til að halda utan um fjárhagsstöðu 

heimila. Í því sambandi bendir velferðarvaktin á að einstæðir barnlausir karlmenn voru í 

vanskilum í 74% tilfella árið 2010 sem er mun meira hlutfall en hjá konum (Velferðavaktin, 

2011). Einstæðir barnlausir karlar geta verið feður sem ekki deila lögheimili með börnum 

sínum og greiða með þeim meðlag eins og lesa má út úr rannsókn Hagstofu Íslands um tekjur 

og efnahag barnafjölskyldna (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 

1.3 Forsjárfyrirkomulag og búseta 

Hagstofa Íslands vann umfangsmikla rannsókn á tekjum og efnahag barnafjölskyldna árið 

2008 sérstaklega fyrir nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum. Í rannsókn 

þessari kemur fram hversu margir foreldrar deila lögheimili með einhverjum eða öllum 

börnum sínum og jafnframt fjölda foreldra sem ekki deila lögheimili með eigin börnum 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Tafla 2. Foreldrar eftir því hvort eigin börn 18 ára og yngri hafi lögheimili skráð hjá þeim janúar 2008 

 Mæður Feður 

Fjöldi Einhleypar Í sambúð Einhleypir Í sambúð 

Öll eigin börn skráð til heimilis 10.433 34.324 1.138 30.810 

Hluti eigin barna skráð til heimilis 568 337 603 2.656 

Engin eigin börn skráð til heimilis 503 141 7.883 1.272 

Samtals foreldrar 11.504 34.802 9.624 34.738 

Hlutföll %     

Öll eigin börn skráð til heimilis 90,7% 98,6% 11,8% 88,7% 

Hluti eigin barna skráð til heimilis 4,9% 1,0% 6,3% 7,6% 

Engin eigin börn skráð til heimilis 4,4% 0,4% 81,9% 3,7% 

Samtals foreldrar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009) 

 

Í langflestum tilfellum eru foreldrar með sameiginlega forsjá eftir skilnað eða 

sambúðarslit (Hagstofa Íslands, e.d.d, e.d.e) en eins og sjá má í töflu tvö er lögheimili barns 
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hins vegar í miklum meirihluta tilfella skráð hjá móður (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). Tölur yfir foreldra í sambúð eiga við um hvort heldur um er að ræða skráða sambúð 

eða hjónaband og tölurnar ná jafnframt til allra foreldra, bæði þar sem báðir foreldrar barna 

búa saman og eins þegar foreldri er komið í nýja sambúð. Aðeins 644 mæður eða 1,4% allra 

mæðra hafa ekkert eigið barn með skráð lögheimili á heimili sínu en þetta á við um 9.155 

feður sem eru 20,6% allra feðra (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 

1.4 Stuðningur vegna framfærslu barna á Norðurlöndum 

Noregur og Svíþjóð hafa verið leiðandi í endurskoðun barnalaga þar sem umönnun, 

framfærsla og meðlagsgreiðslur eru skoðaðar í samhengi þegar börn dveljast á tveimur 

heimilum. Þar hefur lögum beinlínis verið breytt til þess að koma til móts við breytt 

fyrirkomulag framfærslu foreldra. Í Danmörku og Finnlandi hefur lögum ekki verið breytt 

hvað þetta varðar en reglur um túlkun og framkvæmd hefur þó verið aðlöguð þessari þróun 

(Gísli Gíslason, 2008; Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). 

Norræn löggjöf um meðlagsmál einkennist í grunninn af sameiginlegri ábyrgð beggja 

foreldra á framfærslu barns og frelsi foreldra til að semja um meðlag, jafnframt hefur verið 

tekið tillit til kostnaðar af framfærslu barns, tekna beggja foreldra og umgengni barns við það 

foreldri sem það býr ekki hjá (Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Þegar tekið 

er mið af tekjum foreldra hefur færst í vöxt að taka mið af ráðstöfunartekjum fremur en 

heildartekjum enda gefa ráðstöfunartekjur betri mynd af greiðslugetu foreldra. Þannig hafa 

Noregur, Svíþjóð og fleiri lönd miðað meira við ráðstöfunartekjur (Gísli Gíslason, 2008). 

Noregur og Svíðþjóð hafa sett upp nákvæmar reglur um hvernig umgengni hefur áhrif á 

meðlagsgreiðslur. Norska kerfið gerir ráð fyrir að umgengni fari fram eftir fyrirfram gefnum 

samningum eða úrskurði og meðlagsgreiðslur eru lækkaðar í ákveðnum þrepum miðað við 

hlutfall umgengni. Í Svíþjóð er miðað við umgengni eins og hún hefur verið og 

meðlagsgreiðslur lækkaðar í hlutfalli 1/40 fyrir hverja nótt í mánuði sem barnið er í 

umgengni. Norska kerfið hefur verið talið henta betur til þess að ná settu markmiði (Guðný 

Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). 

Í Finnlandi og Danmörku hafa ekki verið settar jafn skýrar reglur um það hvernig 

umgengni hefur áhrif á meðlag en engu að síður þá er tekið tillit til umgengni að einhverju 

leyti á báðum löndunum (Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Íslenska 
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meðlagskerfið tekur ekki mið af umgengni foreldra nema í undantekningartilfellum þegar 

verið er að ákveða viðbótarmeðlag og foreldrar fara sameiginlega með forsjá. Ekki má 

úrskurða minna en einfalt meðlag óháð umgengni eða forsjá (Þingskjal 181, 2002-2003). 

Í Noregi var hætt að úrskurða viðbótarmeðlag árið 2009 þar sem það þykir réttara að 

hið opinbera skipti aðeins lágmarksframfærslukostnaði barns réttlátlega á milli foreldra í 

samræmi við greiðslugetu þeirra, en foreldrar geti áfram sjálfir samið um framfærslu umfram 

það (Innanríkisráðuneytið, 2010). Lágmarksframfærslukostnaður er reiknaður út frá 

opinberum viðmiðum um kostnað vegna barns í þremur flokkum. Flokkarnir eru 

neysluútgjöld sem taka mið af aldri barns, föst upphæð vegna húsnæðiskostnaðar og 

dagvistunargjalda að teknu tilliti til dagvistunartíma og hvort barn er á leikskóla- eða 

grunnskólaaldri. Frá framfærslukostnaði dragast svo barnabætur og ungbarnabætur. Því sem 

eftir stendur af lágmarksframfærslukostnaði er skipt á milli foreldra með tillit til launa- og 

fjármagnstekna beggja foreldra og barns að frádregnum kostnaði við öflunar 

fjármagnstekna. Meðlagsgreiðslur áður en tekið er tillit til umgengni samsvara því 

eftirfarandi formúlu en mega þó ekki fara uppfyrir 80% af framfærslukostnaði né niðurfyrir 

núll (Félag um foreldrajafnrétti, 2010; NAV, e.d.b): 

F × Tekjur UF 
(Tekjur UF + Tekjur LF + Tekjur barns)2 

 

Þá er tekið tillit til fjölda daga eða nátta barns í umgengni við foreldrið sem ekki deilir 

lögheimili með barni. Meðlagsgreiðslur skerðast sem hlutfall af lágmarksframfærslu barns í 

eftirfarandi þrepum. Ef barn dvelur tvo daga eða nætur í mánuði þá skerðast 

meðlagsgreiðslur um 5%, þegar um fjóra til átta daga er að ræða þá skerðist meðlagið um 

18%, þegar um níu til 13 daga er að ræða þá skerðist meðlag um 39% og ef um jafna 

umgengni 14 til 15 daga eða nætur á mánuði er að ræða þá skerðist meðlag um 49% af 

lágmarksframfærslu barns (Félag um foreldrajafnrétti, 2010). 

Í Svíþjóð hefur verið hægt að skipta opinberum barnabótum á milli foreldra með 

tvöfalda búsetu í hlutfalli við umgengni frá árinu 2005 (Gísli Gíslason, 2008). Svipað kerfi er í 

Noregi þar sem segir á vef (NAV, e.d.a). Hakovirta og Rantalaiho (2011) fjalla um þrjár 

tegundir opinbers stuðnings í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi við barnafjölskyldur þegar 

foreldrar búa ekki saman. Þar kemur fram að bæði í Noregi og Svíþjóð geta foreldrar skipt 

                                                      
2
 F = Lágmarksframfærsla barns, UF = Umgengnisforeldri, LF = Lögheimilisforeldri (Innanríkisráðuneytið, 2010). 
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barnabótum á milli sín þannig að hvort foreldri fá greiddar Barnabætur frá hinu opinbera. Í 

Finnlandi eru Barnabætur greiddar til foreldra sem framfæra börn (e. cares for the child). 

Í Svíþjóð borgar foreldri ekki meðlag þegar um tvöfalda búsetu er að ræða en í Noregi 

hefur tvöföld búseta ekki sjálfkrafa þau áhrif að meðlagsgreiðslur falli niður, hins vegar hefur 

aukin umgengni mikil áhrif á meðlagsgreiðslur þannig að þær geta fallið niður við jafna 

umgengni. Í Finnlandi tryggir mikil umgengni ekki að meðlagsgreiðslur falli niður en 

framkvæmt ákvarðana um meðlag taka í mismiklum mæli tillit til umgengni. Hið opinbera 

tryggir milligöngu um meðlag í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Í Finnlandi eru greiðslur þá 

greiddar til lögheimilisforeldris en bæði í Noregi og Svíþjóð eru þessar greiðslur tekjutengdar 

og hægt að greiða til beggja foreldra. 

Fjölskyldugerð hefur ekki áhrif á rétt til töku fæðingarorlofs í Noregi eða Svíþjóð. Í 

Finnlandi geta foreldrar sem ekki búa saman ekki skipt á milli sín sameiginlegum rétti til töku 

fæðingarorlofs. Mæður geta þó ekki notað fæðingarorlof sem ætlað er feðrum þó faðir búi 

ekki á heimilinu en í þeim tilfellum sem feður fara einir með forsjá barns á tíma 

fæðingarorlofs þá geta þeir nýtt hlutdeild mæðra (Hakovirta og Rantalaiho, 2011). Í því 

sambandi má spyrja að því hvort það sé ekki afar fátítt að lögheimili barns sé hjá föður á 

tökutíma fæðingarorlofs þegar foreldrar búa ekki saman. 

 

1.5 Tillögur að nýju meðlagskerfi 

Í maí 2008 skipaði þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra nefnd til að fara yfir meðlagskerfi 

íslenskra barnalaga. Nefndin skilaði af sér viðamiklum tillögum í byrjun árs 2010 í formi 

frumvarpsdraga sem enn eru til meðferðar hjá Innanríkisráðuneytinu (Innanríkisráðuneytið, 

2010)3. Hér verður greint frá helstu áherslum tillagnanna. 

Nefndin leggur áherslu á að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á framfærslu barna og 

að það þjóni hagsmunum þeirra að foreldrar nái sátt um hvernig framfærslunni sé háttað. 

Nefndin leggur til að foreldrar fái aukið frelsi til að semja sín á milli um hvernig kostnaði við 

framfærslu barns er skipt. Þannig verður skylda til greiðslu lágmarksmeðlags afnumin. 

Samkvæmt tillögunum verður áfram hægt að úrskurða það foreldri sem barn býr ekki hjá til 

greiðslu meðlags ef foreldrum tekst ekki að ná saman um skiptingu kostnaðar. Í þeim 

                                                      
3
 Vegna samruna og breytinga á meðal annars heitum ráðuneyta þá hefur verkefnið verið á höndum Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytis, Dóms- og mannréttindaráðuneytis og nú Innanríkisráðuneytis (Þingskjal 362, 2009; 
Þingskjal 1498, 2010). 
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tilfellum þar sem úrskurða þarf um meðlag leggur nefndin til að tekið verði tillit til tekna 

foreldra og kostnaðar við framfærslu barns í stað þess að miða meðlag við barnalífeyri eins 

og tíðkast í núverandi kerfi (Sama heimild). 

Lagt er til að notast verði við lágmarksframfærslu barns þar sem lágmarksframfærsla 

barns er skilgreind sem 30%4 af lágmarksframfærslu fullorðins einstaklings út frá tillögum um 

lágmarksframfærslutryggingu lífeyrisþega sem settar voru fram árið 2008 (Guðný Björk Eydal 

og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Lágmarksframfærsla miðast þó ekki við lágtekju- eða 

fátækramörk eins og þau eru skilgreind enda þykir ekki rétt að miða framfærslu barna við 

lægstu hugsanlegu framfærslu. Ekki er lagt til að breyta meðlagi í þá átt að meðlag taki mið 

af aldri barna þó almennt sé talið að útgjöld séu meiri vegna eldri barna. Samkvæmt 

tillögunum verður viðbótarmeðlag lagt niður en áfram verður hægt að fá úrskurð um 

viðbótarframlög vegna sérstakra útgjalda svo sem tannréttinga, fermingar o.fl. (Sama 

heimild). 

Þá leggur nefndin til að tillit verði tekið til tekna beggja foreldra við úrskurð um meðlag 

þannig að framfærsla barns skiptist í hlutfalli af tekjum og aflahæfi þeirra. Auk þess sem 

tekið verður mið af skattskyldum tekjum foreldra er einnig gert ráð fyrir að barnabætur 

teljist með til tekna sem koma til lækkunar meðlags. Við útreikning á áhrifum tekna foreldra 

á meðlag miðar nefndin við að meðlag jafngildi því að tekjur umgengnisforeldris verði 

margfaldaðar með lágsmarksframfærslu barns og deilt í upphæðina með samanlögðum 

tekjum beggja foreldra samanber formúlu hér að neðan: 

F × Tekjur UF 
(Tekjur UF + Tekjur LF)5 

 

Ennfremur leggur nefndin til að meðlag taki mið af umgengni í þremur þrepum þannig að ef 

barn gistir 4-7 nætur í mánuði þá lækki meðlag um 15% af lágmarksframfærslu barns, ef 

umgengni er 8-12 nætur verði lækkunin 25% og ef um jafna umgengni er að ræða eða 13 

nætur eða fleiri lækki meðlag um 30% af lágmarksframfærslu barns. Þegar tekið er mið af 

umgengni er litið til umgengnissamnings eða úrskurðar um umgengni (Sama heimild). 

                                                      
4
 “Kvarði Evrópusambandsins gefur fyrsta fullorðna einstaklingnum á heimilinu vogina 1,0. Aðrir einstaklingar 

14 ára og eldri fá vogina 0,5 og einstaklingar yngri en 14 ára fá vogina 0,3. Misjafnt er hvort og þá hvernig 

tekið er tillit til aldurs barns í ólíkum meðlagskerfum en þar sem það er gert fer upphæð hækkandi með aldri 
barns.” (Innanríkisráðuneytið, 2010). 
5
 F = Lágmarksframfærsla barns, UF = Umgengnisforeldri, LF = Lögheimilisforeldri (Innanríkisráðuneytið, 2010). 
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1.6 Tillögur að nýju barnatryggingakerfi 

Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, skipuð af félags- og 

tryggingamálaráðherra, lagði til viðamiklar breytingar á opinberum stuðningi við 

barnafjölskyldur í formi nýs barnatryggingakerfis í skýrslu árið 2009. Þar koma fram tillögur 

að samræmingu greiðslna vegna barna og útfærðar hugmyndir um lágmarksframfærslu-

tryggingar fyrir börn, óháð því hvort foreldrar eru í launaðri vinnu, atvinnulausir, öryrkjar eða 

annað. Með því móti er hugmyndin að tryggja hverju barni lágmark til framfærslu í kerfi þar 

sem greiðslur í heild færu í ríkara mæli til þeirra sem lægri tekjur hafa og á kostnað þeirra 

sem hærri tekjur hafa. Sérstakur starfshópur innan nefndarinnar fékk það hlutverk að móta 

tillögur að nýju barnatryggingakerfi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Við gerð tillaganna var notast við gögn rannsóknar Hagstofu Íslands „Tekjur og 

efnahagur barnafjölskyldna árið 2007. Rannsókn á ráðstöfunartekjum, eignum og skuldum 

eftir sambúðarstöðu foreldra og því hvar börn þeirra búa.“ Markmið rannsóknarinnar var að 

finna fjölda foreldra eftir sambúðarstöðu þeirra, aldri og lögheimili barna og skoða 

fjárhagsstöðu foreldra, ráðstöfunatekjur, eignir og skuldir, eftir fjölskyldugerð og aldri 

foreldra (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Við samanburð á ráðstöfunartekjum notaðist Hagstofan við ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu sem er ákveðin leið til þess að taka mið af stærðarhagræðingu stærri 

fjölskyldna og minni útgjalda vegna barna á heimili en vegna fullorðins einstaklings. Sá 

fyrirvari var settur á skilgreiningar ráðstöfunartekna á neyslueiningu að útgjöld foreldra sem 

fara sameiginlega með forsjá6 barns væru líklegri til að skiptast jafnar á milli foreldra en 

forsendur útreikninga gerðu ráð fyrir. Hagstofan treysti sér ekki til að meta áhrif umgengni á 

útgjöld heimila en getur þess að tekið sé tillit til meðlagsgreiðslna7 í því sambandi (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Engin viðurkennd neysluviðmið voru til staðar á Íslandi þegar vinna nefndarinnar fór 

fram. Nefndin mælti eindregið með því að sérfróðir aðilar yrðu fengnir til að vinna 

neysluviðmið sem byggð væru á svokallaðri útgjaldaaðferð í samræmi við það sem mælt var 

                                                      
6
 Í skýrslu nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum er talað um jafnari kostnað í „sameiginlegri 

forsjá“. Væntanlega var þó verið að vísa í útgjöld vegna umgengni eins og fram kemur síðar í málsgrein „… 
útgjaldaþátt sem af hlýst þegar skilnaðarbarn dvelur tímabundið utan lögheimilis síns, þ.e. hjá hinu foreldrinu“ 
(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009, bls. 63). 
7
 Hagstofan tekur mið af lágmarksmeðlagi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Lágmarksmeðlag tekur 

ekki mið af forsjá og/eða umgengni (Barnalög nr. 76/2003) og kemur því ekki til móts við útgjöld vegna 
umgengni. 
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með í skýrslunni „Kostir og gallar neysluviðmiðs fyrir Ísland“ frá árinu 2006 og notað væri til 

dæmis í Finnlandi og Bandaríkjunum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Tillögur að 

slíku neysluviðmiði hafa verið unnar og eru ræddar í kafla 1.7. 

 

Barnatryggingar 

Í skýrslu nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum er lagt til að barnabætur, 

barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun svo og dagpeningar vegna barna á atvinnuleysisbætur 

verði lagðar af og í þeirra stað komi nýtt kerfi barnatrygginga. Markmið barnatrygginga er að 

útrýma barnafátækt þannig að öllum börnum verði tryggð ákveðin lágmarksframfærsla sem 

svo skerðist með hækkandi ráðstöfunartekjum heimilis. Lágmarksframfærsla barns miðast 

við lágtekjumörk8 neyslueiningar barns (0,3) á heimili (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). Lágtekjumörk á Íslandi árið 2011 voru 153.600 kr. á mánuði (Hagstofa Íslands, e.d.b) 

þannig að lágmarksframfærsla barns væri 46.080 kr. (153.600 kr. × 0,3). 

Í tillögum nefndarinnar kom fram að taka megi tillit til þess að börn eigi tvö heimili þegar 

börn fara í reglulega umgengni á það heimili sem þau eiga ekki lögheimili á. Þannig megi til 

dæmis gefa báðum heimilum helming af stuðli barns eða 0,15 þegar umgengni er jöfn á 

báðum heimilum. Enn fremur var þess getið að taka megi tillit til þess að kostnaður er meiri 

þegar börn búa á tveimur heimilum og gefa þá báðum heimilum stuðulinn 0,2 sem dæmi 

þannig að samanlagður stuðull vegna barns á báðum heimilum væri þá 0,4 í stað 0,3 ef 

barnið býr á einu heimili (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Það eru nýmæli í tillögu þessari að skerðing vegna tekna miðast við ráðstöfunartekjur 

eingöngu en ekki við tekjur fyrir skatta auk annarra aðstæðna sem foreldrar búa við. Nefndin 

gerir ráð fyrir að fjölskyldur fái óskertar barnatryggingar þar til ráðstöfunartekjur heimila 

jafngilda lágtekjumörkum eins fullorðins í heimili hjá einstæðu foreldri og lágtekjumörkum 

tveggja fullorðna í heimili þegar um hjón eða sambýlisfólk er að ræða. Þannig kæmu óskertar 

barnatryggingar ofan á ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris þar til ráðstöfunartekjur ná 

153.600 kr. á mánuði en 230.400 kr. hjá hjónum. Eftir að ráðstöfunartekjur hafa náð þessu 

marki, fyrir greiðslu barnatrygginga, þá skerðast barnatryggingar í hlutfalli við 

ráðstöfunartekjur þar umfram, þannig að ef um eitt barn er að ræða þá skerðast bætur um 

20%, ef tvö börn þá 25% og ef þrjú börn eða fleiri þá 30%. Samkvæmt þessum tillögum á nýtt 

                                                      
8
 “Hér er notast við skilgreiningar Evrópusambandsins (EU-SILC) um lágtekjuhlutfall og jafngildisskölun“ (Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 
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barnatryggingakerfi að kosta ríkissjóð svipaða upphæð og núverandi kerfi. Upphæð bóta til 

þeirra tekjuminnstu er mikið hærri í tillögunum en í núverandi kerfi og skerðingin sömuleiðis 

meiri vegna tekna. Hér er því um að ræða tilfærslu á bótum frá þeim sem hafa hærri tekjur til 

þeirra sem hafa minni tekjur (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 

Börn á tveimur heimilum 

Nefndin kom jafnframt með ábendingar um að tímabært væri að hið opinbera tæki mið af 

því við greiðslu bóta til barnafjölskyldna að mörg börn búi mikið og jafnvel til jafns á tveimur 

heimilum, annars vegar á lögheimili sínu og hins vegar á heimili hins foreldrisins. Í því 

sambandi var bent á að umönnunarbætur almannatrygginga vegna veikra og fatlaðra renna 

aðeins til lögheimilisbarns og hjálpartæki sem börn geta þurft á að halda er oft ekki hægt að 

flytja á milli heimila. Þá var einnig bent á markmið húsaleigubóta, þ.e. að lækka leigukostnað 

hjá tekjulágum, þar sem tekið er meðal annars mið af því hversu mörg börn eiga lögheimili 

hjá leigutaka og taldi nefndin rétt að íhuga hvort ekki væri rétt að skipta bótunum milli 

heimila, greiða tvöfaldar húsaleigubætur vegna barna á tveimur heimilum eða að farin verði 

einhver leið þar á milli (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 

1.7 Íslenskt neysluviðmið 

Í febrúar 2011 kom út skýrsla á vegum Velferðarráðuneytisins með tillögum starfshóps að 

neysluviðmiðum fyrir íslensk heimili. Í skýrslunni eru lagðar til þrjár tegundir neysluviðmiða, 

dæmigert-, skammtíma- og grunnviðmið. Dæmigert viðmið er miðað við hóflega neyslu. Við 

gerð þessara viðmiða var notast við viðamikil gögn frá Hagstofu Íslands um raunverulega 

neyslu íslenskra heimila. Viðmiðin byggjast á svokallaðri útgjaldaaðferð sem er lýsandi og 

byggir á raunverulegum útgjöldum heimila. Starfshópur um kosti og galla neysluviðmiða 

mælti með þessari aðferð í skýrslu árið 2006. Starfshópurinn bendir á að neysluviðmið séu 

ekki mælikvarði á neyslu einstakra heimila eða hversu mikið einstakar fjölskyldur þurfa til 

framfærslu (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011). 

Í dæmigerðu viðmiði eru allir útgjaldaþættir hafðir með, þar með talinn kostnaður við 

húsnæði og bifreiðakostnaður sem oft er ekki hafður með í neysluviðmiði. Þó er ekki gert ráð 

fyrir stofnkostnaði, hvorki við húsnæði eða bifreið, heldur aðeins við rekstrarkostnað svo 

sem vegna viðhalds og endurnýjunar á búnaði. Jafnframt eru beinir skattar og opinber gjöld 
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ekki inni í viðmiðinu, en óbeinir skattar hins vegar sem leggjast ofan á vöruverð eru það. 

Dæmigert viðmið gefur því vísbendingu um hóflega neyslu heimils (Jón Þór Sturluson o.fl., 

2011). 
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2 Lagalegar skyldur foreldra sem ekki búa saman og réttindi barna 

Í flestum ríkjum heims einkenndist réttur foreldra til barna sinna á einskonar eignarétti 

foreldra á börnunum samanber hugtakið forræði sem vísar til umráðaréttar foreldris á barni. 

Á undanförnum áratugum hefur barnaréttur verið endurskilgreindur þannig að foreldrar 

bera fremur ábyrgð á börnum sínum og börnin eiga rétt til foreldra sinna og umönnunar 

þeirra (Davíð Þór Björgvinsson, 1995; Hrefna Friðriksdóttir, 2011). Hugtakið forsjá var fyrst 

skilgreint í íslenskum barnalögum nr. 9/1981 en forsjá þykir frekar vísa til ábyrgðar foreldra á 

börnum, þó forsjá feli engu að síður í sér réttindi foreldra svo sem til þess að fara með 

lögræði og ráða persónulegum högum þeirra samkvæmt 51. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 

(Þingskjal 5, 1980). 

 

2.1 Búseta 

Íslensk löggjöf gerir ekki ráð fyrir tvöfaldri búsetu barns. Skýr greinarmunur er gerður á því 

hvar barn hefur búsetu (e. residence) og hvar barn nýtur umgengni (e. contact) og miðast 

það við lögheimili barns (Þingskjal 181, 2002-2003; Þingskjal 328, 2011-2012). Þó um jafna 

umgengni sé að ræða þá fellur það ekki undir skilgreiningu á jafnri búsetu. Með hugtakinu 

búseta er átt við lögheimili barns og er það notað meðal annars til þess að afmarka inntak 

sameiginlegrar forsjár þannig að það foreldri sem barn er búsett hjá hefur meiri heimildir til 

þess að ráða ákveðnum þáttum í lífi barns en það foreldri sem ekki deilir lögheimili með 

barni (Hrefna Friðriksdóttir, 2011). 

Á síðustu áratugum hefur það færst í vöxt að skilnaðarbörn dvelja í vaxandi mæli hjá 

því foreldri sem það hefur ekki lögheimili hjá. Sú þróun hefur kallað fram þörf fyrir 

skilgreiningu sem tekur mið af tveimur heimilum barns. Tvöföld búseta barns hefur ekki verið 

skilgreind á Íslandi en Norðmenn tala um (n. delt bosted) og Svíar tala um (s. växelvis 

boende) (Gísli Gíslason, 2008). 

Jöfn búseta hefur náð mikilli útbreiðslu í Svíþjóð en þar eru um 30% foreldra með 

jafna búsetu og eru þá oftast í viku og viku fyrirkomulagi (Hakovirta og Rantalaiho, 2011). Í 

Svíþjóð hefur barn verið talið í tvöfaldri búsetu ef umgengni er meiri en 10 dagar af 30 

dögum (Gísli Gíslason, 2008). Í Svíþjóð getur dómari ákveðið að barn búi hjá öðru foreldri eða 

til skiptist hjá báðum (Þingskjal 328, 2011-2012). 
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Í Noregi er skýr munur á jafnri búsetu annars vegar og jafnri umgengni hins vegar. 

Foreldrar sem velja jafna búsetu hafa í alla staði jafna réttarstöðu hvað varðar 

ákvarðanatökur í tengslum við barn. Ef ekki er um jafna búsetu að ræða þá hefur foreldrið 

sem barnið hefur búsetu hjá nokkurn rétt umfram umgengnisforeldrið varðandi 

ákvarðanatökur, þó svo umgengni sé jöfn. Jöfn búseta er ekki meginregla í Noregi (Þingskjal 

328, 2011-2012) en dómari getur dæmt að barn hafi búsetu hjá báðum foreldrum (Lov om 

barn og foreldre nr. 7/1981, §36): 

Í Danmörku var gerður skýr greinarmunur á forsjá, búsetu og umgengni í 

lagabreytingum árið 2007 með svipuðum hætti og í Noregi. Ekki er þó hægt að dæma jafna 

búsetu í Danmörku (Þingskjal 328, 2011-2012). 

Tvöföld búseta hefur verið skilgreind víðar en á Norðurlöndum, þannig er talað um (e. 

joint physical custody) í Bandaríkjunum og Bretlandi, sem er frábrugðið sameiginlegri forsjá 

(e. join legal custody) á þann veg að hið fyrrnefnda vísar til mikilla samvista við það foreldri 

sem ekki deilir lögheimili með barni. Frakkar nefna hugtakið (f. residence de alternence). Jöfn 

búseta hefur verið meginregla í Frakklandi frá 2002 og í Belgíu frá 2006 (Gísli Gíslason, 2008). 

Nýlega voru birtar niðurstöður úr viðamikilli rannsókn á lífshamingju skólabarna í 

mismunandi fjölskyldugerðum þar sem meðal annars var gert ráð fyrir jafnri búsetu. 

Rannsóknin byggir á gögnum frá árunum 2005 og 2006 þegar lagðar voru spurningar fyrir 11, 

13 og 15 ára börn í 36 vestrænum iðnaðarríkjum til þess að kanna heilsu, hamingju og 

hegðun skólabarna og samfélagslegt samhengi þeirra þátta. Brottfall var mjög lítið en 

svarendur voru 184.496 börn. Viðmiðunarfjölskyldugerðum í rannsókninni var að barn bjó 

hjá báðum líffræðilegum foreldrum sínum. Sú fjölskyldugerð var svo borin saman við Þær 

fjölskyldugerðir þar sem börn höfðu aðalheimili eingöngu hjá móður, eingöngu hjá föður, hjá 

móður og stjúpföður, hjá föður og stjúpmóður eða bjuggu jafnt hjá báðum í tvöfaldri búsetu 

(e. joint physical custody) (Bjarnason, Bendtsen, Arnarsson, Borup, Iannotti, Löfstedt, 

Haapasalo og Niclasen, 2012). 

Börnum líður almennt verr í fjölskyldum þar sem foreldrar voru aðskildir. En hins vegar 

var töluverður munur á því hvort um tvöfalda búsetu var að ræða eða ekki. Þannig mældist 

sterk fylgni fyrir minni hamingju barna sem bjuggu eingöngu hjá móður (-0,44) eða föður (-

0,58) og einnig þeim sem bjuggu með stjúpforeldri og móður (-0,41) eða föður (-0,63) en 

þegar um tvöfalda búsetu var að ræða varð sambandið miðlungs (-0,26) (Bjarnason o.fl., 

2012). 
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Þegar stýrt er fyrir efnahagslegum skorti fjölskyldu, erfiðum samskiptum við foreldra og 

landfræðilegum stuðlum fyrir VLF9 á hvern einstakling og Gini10 fyrir ójöfnuð þá líður börnum 

best sem búa með báðum foreldrum saman, næst best sem búa jafnt hjá báðum foreldrum í 

tvöfaldri búsetu (-0,22) en litlu verr hjá þeim sem bjuggu aðeins með móður (-0,23) eða með 

móður og stjúpföður (-0,28), en verst var lýðan þeirra barna sem bjuggu hjá föður (-0,42) eða 

hjá föður og stjúpmóður (-0,52) Þegar horft er á þessar tölur væri auðvelt að áætla að það 

væri meira áfall fyrir börn að vera ekki í sambandi við móður sína en að vera ekki í sambandi 

við föður sinn, en hins vegar má telja það líklegt að þau börn sem farið hafa í fulla forsjá 

föður hafi áður að jafnaði gengið í gegnum meiri sálfræðileg og félagleg vandamál en þau 

börn sem farið hafa í fulla forsjá móður (Bjarnason o.fl., 2012). 

 

2.2 Umgengnisréttur 

Fræðimenn á sviði skilnaðarannsókna eru sammála um ótvíræða kosti reglulegra og náinna 

samvista barna við báða foreldra sem ekki búa saman (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2005). Með umgengni á barn að hafa tækifæri til þess að njóta samvista við 

báða foreldra sína við ýmiss tækifæri. Í frumvarpi til laga um breytingu á barnalögum er 

kveðið á um að sýslumaður geti úrskurðað um jafna umgengni (Sýslumenn á Íslandi, e.d.; 

Þingskjal 181, 2002-2003; Þingskjal 328, 2011-2012). 

Óhætt er að halda því fram að fimm efnisgreinar Barnasáttmálans taki nokkuð 

afgerandi á umgengnisrétti barns við foreldra sína. Þannig kveður 5. gr. á um að aðildarríki 

skuli virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra og stórfjölskyldu, 7. gr. kveður á um rétt barns 

til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra, 8. gr. kveður á um að aðildarríki eigi að 

virða rétt barns til að viðhalda því sem auðkennir það sem einstakling og þar með 

fjölskyldutengslum sínum, 9. gr. kveður á um að aðildarríki eigi að tryggja það að barn sé ekki 

skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema þegar aðskilnaður er nauðsynlegur með 

tilliti til hagsmuna barnsins og síðast en ekki síst þá kveður 18. gr. á um að aðildarríki skuli 

gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú meginregla sé virt að foreldrar fari 

                                                      
9
 Verg landsframleiðsla. 

10
 Gini-stuðullinn mælir í einni tölu milli 0 og 100 hvernig samanlagðar tekjur allra einstaklinga í landinu dreifast. 

Hann væri 100 ef sami einstaklingurinn hefði allar tekjurnar en 0 ef allir hefðu jafnar tekjur. 
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sameiginlega með forsjá barns og komi því til þroska (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/1992). Þannig segir í 1. málsl. 1. mgr. 18. gr Barnasáttmálans: 

Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú 

meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og 

koma því til þroska. 

Það er almennt talið barni fyrir bestu að báðir foreldrar beri ábyrgð á uppeldi og 

umönnun þess samkvæmt 18. gr. Barnasáttmálans og jafnframt hefur verið bent á að 18. gr. 

Barnasáttmálans tengist jafnrétti foreldra þar sem ákvæðið er náskylt ákvæði 5. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum (CEDAW). Í 5. gr. 

CEDAW er meðal annars lögð áhersla á að viðurkenna sameiginlega ábyrgð karla og kvenna á 

uppeldi barna sinna og þroska þeirra. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur áréttað 

að stjórnvöld sem eiga aðild að Barnasáttmálanum leggi áherslu á að báðir foreldrar sinni 

umönnun og uppeldi barna burt séð frá því hvort foreldrar búa saman eða á tveimur 

heimilum (Hrefna Friðriksdóttir, 2011). 

Samkvæmt barnalögum á barn rétt á að umgangast það foreldri sem það býr ekki hjá 

með reglubundnum hætti. Foreldrið hefur rétt til og ber skyldu til að rækja þessa umgengni 

og samneyti við barn sitt. Aðildarríkjum Barnasáttmálans ber að veita foreldrum viðeigandi 

aðstoð til að rækja þessar uppeldisskyldur sínar. Foreldri sem sinnir umgengni við barn sitt 

ber allan kostnað af ferðum barnsins á milli heimila ef um ferðakostnað er að ræða, nema 

um annað sé samið (Barnalög nr. 76/2003). 

 

2.3 Tilhögun á umgengni 

Í viðhorfskönnun sem náði til heildarþýðis foreldra, alls 1042, sem sóttu um skilnað hjá 

Sýslumanninum í Reykjavík á tímabilinu 2006-2008 var leitast eftir viðhorfum foreldra til 

ýmissa þátta varðandi forsjá og samvistir. Svarhlutfall var 61% eða 64,3% hjá mæðrum en 

50,8% hjá feðrum (Sigrún Júlíusdóttir, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2008). 
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Tafla 3. Tilhögun á umgengni barna við það foreldri sem það deilir ekki lögheimili með, hjá foreldrum sem sóttu 
um skilnað 2006-2008 hjá Sýslumanninum í Reykjavík 

Lengd umgengni Hlutfall foreldra 

Umgengni 14 daga af 28 24% 

Umgengni 8 daga af 28 dögum 19% 

Umgengni 4 daga af 28 dögum 22% 

Sveiganleg umgengni eftir hentugleikum 24% 

Annað 9% 

Engin umgengni 2% 

Alls 100% 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008) 

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom meðal annars í ljós að meirihluti feðra (55%) vildu meiri 

samvistir við börn sín en þeir höfðu þrátt fyrir að almennt væri um ríka umgengni að ræða. Í 

töflu þrjú sést að 43% barna voru í umgengni við eða yfir mörkum tvöfaldrar búsetu 

samkvæmt sænskri skilgreiningu samanber kafla 2.1 og fjórðungur barna í jafnri umgengni. 

Þau börn sem dvöldu til jafns hjá báðum foreldrum voru oftast í umgengni aðra hvora viku. 

Börn sem voru í um 30% umgengni dvöldu ýmist fjóra daga aðra hvora helgi eða tvo daga 

aðra hvora helgi og auka dag í hverri viku hjá því foreldri sem þau voru ekki með skráð 

lögheimili hjá. Aðeins fimmtungur barna var með lágmarksumgengni11 og mjög sjaldgjæft að 

ekki var um umgengni að ræða (Sigrún Júlíusdóttir, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2008). 

 

2.4 Framfærsluskylda 

Um framfærsluskyldu foreldra segir í barnalögum að foreldrum sé skylt, „báðum saman og 

hvoru um sig, að framfæra barn sitt“. Sameiginleg ábyrgð á framfærslu barns er þannig 

afdráttarlaus. Framfærsluskylda er óháð forsjárfyrirkomulagi og umgengni. Framfærsluskylda 

foreldra er einnig afdráttarlaus í Barnasáttmálanum, þannig bera foreldrar höfuðábyrgð á því 

að sjá barni fyrir nauðsynlegum lífsskilyrðum til að komast til þroska. Ríki sem eiga aðild að 

Barnasáttmálanum er skylt að veita foreldrum efnislega aðstoð varðandi framfærsluskyldu 

sína svo og stuðningsúrræði í samræmi við aðstæður (Barnalög nr. 76/2003; Samningur 

Sameinuðu um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

                                                      
11

 Lágmarksumgengni miðast við að barn dvelji aðra hverja helgi hjá því foreldri sem það býr ekki hjá, auk 
nokkurra daga um jól, áramót, páska og í sumarleyfi (Innanríkisráðuneytið, 2003). 
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Allt frá tímum Jónsbókar hafa feður verið skyldaðir til að taka þátt í framfærslu barna 

sem fædd eru utan hjónabands. Samkvæmt lögum nr. 4/1900 um meðgjöf með óskilgetnum 

börnum áttu feður að borga meðgjöf með barni fram að 16 ára aldri auk helmings kostnaðar 

vegna fæðingar barns. Allt frá lögum nr. 46/1921 um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna 

hefur verið gert ráð fyrir að báðir foreldrar framfæri börn sín jafnt að teknu tilliti til aflahæfi 

þeirra. Markmið þessi um jafna framfærslu hafa þó ekki verið eins áhrifarík eins og til stóð 

(Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010; Innanríkisráðuneytið, 2010). 

Skylt er að ákveða meðlag að lágmarki sem samsvarar einföldum barnalífeyri12 með 

barni ef foreldrar búa ekki saman. Skylda þessi er þrátt fyrir að framfærsluskylda eigi að vera 

háð aðstæðum foreldra og barns. Aldur barns fram að 18 ára aldri hefur ekki áhrif á upphæð 

meðlags en hafi meðlagsgreiðandi tekjur sem fara yfir ákveðin viðmiðunarmörk, er hægt að 

úrskurða hann til greiðslu viðbótarmeðlags í ákveðnum þrepum. Forsjárfyrirkomulag barns 

hefur ekki áhrif á skyldu til greiðslu á einföldu meðlagi en þegar kemur að viðbótarmeðlagi 

getur forsjá haft áhrif á ákvörðun á upphæð viðbótar (Guðný Björk Eydal og Hrefna 

Friðriksdóttir, 2010; Innanríkisráðuneytið, 2010). Samkvæmt núgildandi barnalögum þá 

sinnir það foreldri sem barn býr hjá framfærsluskyldu sinni með beinum hætti með því að 

veita barninu húsnæði, fæði, klæði og fleira. Það foreldri sem barn býr ekki hjá sinnir ekki 

framfærsluskyldu sinni nema með greiðslu meðlags. Meðlagsgreiðslur eru eign barnsins en 

eru greiddar til þess foreldris sem barn býr hjá og eru ætlaðar til daglegrar framfærslu þess 

(Þingskjal 181, 2002-2003). Samkvæmt lögum um tekjuskatt segir að framfærandi barns 

teljist sá aðili sem hefur barnið hjá sér í lok tekjuárs og annast framfærslu þess. Þannig er 

það foreldri sem deilir lögheimili með barni skilgreint sem eini framfærandi barnsins þrátt 

fyrir að þiggja meðlagsgreiðslur til framfærslu þess. Gildir þá einu hvort um einfalt meðlag er 

að ræða eða margfalt eða hvort barn búi jafnt á báðum heimilum (Lög um tekjuskatt nr. 

90/2003). 

                                                      
12

 Einfaldur barnalífeyrir fyrir árið 2011 var 23.411 kr. á mánuði (Reglugerð um fjárhæðir bóta 
almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011). 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðum, gagnaöflun og greiningu svo og notagildi 

rannsóknarinnar. 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Spurt er hvaða stuðning hið opinbera veitir foreldrum sem ekki búa saman vegna framfærslu 

barna sinna? Þá er spurt hver séu dæmigerð útgjöld vegna framfærslu í fjölskyldum barna 

þar sem foreldrar búa ekki saman? Að lokum er spurt hvernig ráðstöfunartekjur tekjur ólíkra 

tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. 

 

3.2 Aðferðir og framkvæmd 

Við heimildaröflun rannsóknar þessarar er fyrst og fremst stuðst við fyrirliggjandi gögn svo 

sem rannsóknir, skýrslur og fræðigreinar um fjölskyldustefnu, barnarétt og opinberan 

stuðning við barnafjölskyldur. Réttindi barna og skyldur foreldra eru greind út frá 

Barnasáttmálanum, íslenskum barnarétti og fræðigreinum. Rýnt verður í lög og reglugerðir 

um fjölskyldubætur með hliðsjón af framfærslu barna með það að markmiði að kanna hvort 

íslensk stjórnvöld taki fjárhagslegt tillit til þessara aðstæðna. Jafnframt verða skýrslur og 

fræðilegar greinar um málefnið skoðaðar. Til einföldunar og til þess að gera tölur 

samanburðarhæfar verða allir útreikningar miðaðir við árið 2011. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningum sem varða framfærsluþörf ólíkra 

fjölskyldna og tekjur þeirra er unnið með fjölskyldulíkön (e. model family methods) og skatta- 

og bótalíkön (e. micro simulation). 

Dæmin sem sett verða upp í samanburðarrannsókninni taka mið af foreldrum sem 

búa á tveimur heimilum og eru með þrjú börn. Börnin eru á aldrinum fjögurra, sjö og tíu ára. 

Tvö þeirra eru í grunnskóla og eru þau bæði að fá skólamáltíðir. Yngra grunnskólabarnið er 

jafnframt í gæslu eftir skóla. Yngsta barnið er á leikskóla. Báðir foreldrar búa í leiguhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu og notast við hitaveitu. Öll börnin eru með lögheimili skráð á sama 

heimili. Heimilið þar sem börnin hafa lögheimili sér um útgjöld vegna leikskóla, dagvistun, 

skólamötuneyti og/eða frístundavistun eftir skóla. 
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Þau fjölskyldulíkön sem unnið er með við samanburð á hóflegri neyslu foreldra í mismunandi 

fjölskyldugerðum að teknu tilliti til umgengni eru: 

 Lögheimilisforeldrar 
o Einhleypir foreldrar 

 Engin umgengni fer fram 

 Lágmarksumgengni, fjórir dagar af 30 dögum 

 Umgengni lengdar helgar, átta dagar af 30 dögum 

 Jöfn umgengni, 15 dagar af 30 dögum 
o Foreldrar í sambúð/hjónabandi 

 Engin umgengni fer fram 

 Lágmarksumgengni, fjórir dagar af 30 dögum 

 Umgengni lengdar helgar, átta dagar af 30 dögum 

 Jöfn umgengni, 15 dagar af 30 dögum 
 Umgengnisforeldrar (Fjarverandi foreldri ef engin umgengni) 

o Einhleypir foreldrar 

 Engin umgengni fer fram 

 Lágmarksumgengni, fjórir dagar af 30 dögum 

 Umgengni lengdar helgar, átta dagar af 30 dögum 

 Jöfn umgengni, 15 dagar af 30 dögum 
o Foreldrar í sambúð/hjónabandi 

 Engin umgengni fer fram 

 Lágmarksumgengni, fjórir dagar af 30 dögum 

 Umgengni lengdar helgar, átta dagar af 30 dögum 

 Jöfn umgengni, 15 dagar af 30 dögum 
 

Við samanburðinn er notast við upphæðir úr dæmigerðu neysluviðmiði sem gefið hefur 

verið út af Velferðarráðuneytinu (Jón Þór Sturluson o.fl., 2011). Ef um enga umgengni er að 

ræða er gert ráð fyrir að foreldrið sem ekki deilir lögheimili með barni hafi ekki aðstöðu fyrir 

barnið og dæmigert neysluviðmið miðast þá við barnlausan einstakling (Velferðarráðuneytið, 

e.d.b). 

Þá verður notast við fjölskyldulíkön og skatta- og bótalíkön í samanburðarrannsókn á 

ráðstöfunartekjum foreldra eftir lögheimilisskipan barna. Í því sambandi verða sett upp 

eftirfarandi dæmi: 

 Lögheimilisforeldrar 
o Einhleypir foreldrar 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki 

 Miðgildistekjur 

 Tekjur í efra fjórðungsmarki 
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o Foreldrar í sambúð/hjónabandi 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki 

 Miðgildistekjur 

 Tekjur í efra fjórðungsmarki 
o Einhleypar mæður 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki kvenna 

 Miðgildistekjur kvenna 
o Mæður í sambúð/hjónabandi 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki kvenna, maki með miðlungstekjur karla 

 Miðgildistekjur kvenna hjá móður en karla hjá maka 
 Umgengnisforeldrar 

o Einhleypir foreldrar 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki 

 Miðgildistekjur 

 Tekjur í efra fjórðungsmarki 

 Háar tekjur13 
o Foreldrar í sambúð/hjónabandi 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki 

 Miðgildistekjur 

 Tekjur í efra fjórðungsmarki 

 Háar tekjur 
o Einhleypir feður 

 Miðgildistekjur karla 

 Tekjur í efra fjórðungsmarki karla 

 Háar tekjur 
o Feður í sambúð/hjónabandi 

 Tekjur í neðra fjórðungsmarki 

 Miðgildistekjur karla hjá föður en kvenna hjá maka 

 Tekjur í efra fjórðungsmarki karla, maki með miðlungstekjur kvenna 

 Háar tekjur, maki með miðlungstekjur kvenna 
 

Við samanburð á ráðstöfunartekjum verður notast við úrtaksrannsókn Hagstofu Íslands 

(e.d.a) á heildarlaunum fólks á almennum vinnumarkaði. Þá verður notast við dæmi úr 

ofangreindum fjölskyldulíkönum til að bera saman ráðstöfunartekjur að frádreginni hóflegri 

neyslu til að skoða hvernig mismunandi fjölskyldugerðir geti mætt dæmigerðri neyslu. 

                                                      
13

 Háar tekjur er hér notað yfir tekjur sem nægja til þess að meðlagsgreiðandi yrði úrskurðaður til greiðslu 100% 
viðbótarmeðlags. 
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4 Fjölskyldubætur 

Á Íslandi eru átta tegundir bóta sem hið opinbera tryggir foreldrum og taka mið af 

framfærslu barna þegar undan eru skildar bætur vegna sértækra útgjalda, til dæmis vegna 

veikinda og greiðslna vegna framfærslu foreldra svo sem fæðingarorlofs. Þessar átta tegundir 

bóta eru barnabætur, meðlag og önnur framlög samkvæmt samningi eða úrskurði, mæðra- 

og feðralaun, barnalífeyrir, viðbót vegna barns á atvinnuleysisbætur, viðbót vegna barns á 

námslán, viðbót vegna barns á húsaleigubætur og viðbót vegna barns á vaxtabætur. Bótum 

þessum er stýrt úr mismunandi áttum, sumum með lagabreytingum á Alþingi, öðrum með 

ákvörðun ráðherra í mismunandi ráðuneytum og enn öðrum með ákvörðun skipaðra nefnda 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

 

4.1 Fæðingarorlof/styrkur feðra 

Feðrum var tryggður sjálfstæður réttur til töku fæðingarorlofs árið 2000 og þeir hvattir til 

þess að nýta sér hann. Við gerð frumvarps til laga um fæðingar- og foreldraorlof var litið til 

fimm þátta sem taldir voru frumforsenda þess að feður nýti sér rétt til töku fæðingarorlofs 

(Þingskjal 1065, 1999-2000): 

1. Sjálfstæður réttur, einnig varðandi greiðslur. 

2. Tími bundinn föður sem er óframseljanlegur til móður. 

3. Sveigjanleiki í orlofstöku. 

4. Góðir möguleikar til töku orlofs eftir að barnið hefur náð sex mánaða aldri. 

5. Háar greiðslur í orlofi (Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

 

Frá árinu 2003 hefur hvort foreldri sjálfstæðan rétt til þriggja mánaða fæðingarorlofs/-

styrks og aðrir þrír mánuðir eru til viðbótar sem foreldrar geta skipt með sér eftir eigin vali. 

Þeir þrír mánuðir sem feður eiga komu inn einn í einu á árunum 2001 til 2003 (Lög um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95, 2000). 

Það má glöggt sjá í töflu fjögur að þátttaka feðra í fæðingarorlofi var strax frá upphafi 

mjög mikil og jafnvel er hægt að segja að nánast allir feður sem hafa kost á því að nýta sér 

fæðingarorlofið geri það. Feður sem eignast börn utan sambúðar eiga það algerlega undir 
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móðurinni komið hvort þeir fái að taka orlofið þar sem börn fæðast þá í einsforeldris forsjá 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

Tafla 4. Meðaldagafjöldi foreldra í fæðingarorlofi/-styrk eftir fæðingarári barna fædd á tímabilinu 
2001 -2010 

Fæðingarár barns Feður Mæður Feður/Mæður %14 

2001 39 186 21,0% 

2002 68 187 36,4% 

2003 97 183 53,0% 

2004 97 182 53,3% 

2005 98 182 53,8% 

2006 98 182 53,8% 

2007 100 181 55,2% 

2008 103 178 57,9% 

2009 94 177 53,1% 

2010 66 158 41,8% 

(Vinnumálastofnun, 2010) 

 

Markmið laga um fæðingar- og foreldraorlof var fyrst og fremst að tryggja barni 

samvistir bæði við föður og móður en jafnframt að gera báðum kynjum mögulegt að 

samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Þannig ná lögin markmiði sínu ef feður taka meiri þátt í 

umönnun barna sinna eftir gildistöku (Guðný Björk Eydal, 2007). Gerðar voru kannanir á 

árunum 2001 og 2007 til þess að skoða hvort helstu markmið laganna væru að ná fram að 

ganga. Spurningakönnun var send bæði árin þar sem spurt var hvernig foreldrar hefðu hagað 

atvinnuþátttöku sinni og umönnun barna sinna frá því ári fyrir fæðingu barns og þar til barn 

varð þriggja ára. Niðurstöður kannananna sýndu umtalsverðan mun á þátttöku feðra í 

umönnun barna sinna eftir tilkomu feðraorlofs þar sem þeir feður sem höfðu rétt til 

fæðingarorlofs voru meiri þátttakendur í umönnun. Vísbendingar eru því um að 

fæðingarorlof sem bundið er við sitt hvort foreldrið skili sér í langtíma breytingum á 

lífsháttum fjölskyldna og jafnari ábyrgð foreldra á umönnun barna (Guðný Björk Eydal, 2008). 

Í sömu rannsókn kom í ljós að marktækur munur var á því hvernig feður sem ekki 

bjuggu með barnsmæðrum sínum nýttu sér fæðingarorlof í samanburði við þá feður sem 

bjuggu með barnsmæðrum sínum en rannsóknin náði til þýði15 foreldra barna sem fædd 

voru árið 2003. Niðurstöður bentu til þess að um 82% feðra í sambúð nýttu sér fæðingarorlof 

                                                      
14

 Feður/Mæður % Meðalfjöldi daga feðra í fæðingarorlofi/-styrk sem hlutfall af dögum mæðra 
15

 Þýði á við um allan hóp einstaklinga sem rannsókn er ætlað að draga einhverja ályktun um (Heiða María 
Sigurðardóttir, 2006). 
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á meðan um 60% feðra sem ekki bjuggu með barnsmæðrum sínum gerðu það. Einnig 

mældist munur á því hvort feður voru forsjárlausir eða með sameiginlega forsjá en sá munur 

var rétt undir mörkum með að vera marktækur þannig að forsjárlausir nýttu sér 

fæðingarorlof í um 53% tilfella á meðan þeir sem fóru með sameiginlega forsjá nýttu sér 

orlofið í 72% tilfella (Sama heimild). 

Í greinargerð með frumvarpi til laga um fæðingar- og foreldraorlof segir í tengslum við 

rétt forsjárlausra til fæðingarorlofs (Þingskjal 1065, 1999-2000): 

Þó ber að vekja athygli á að samkvæmt sama ákvæði ber foreldri sem fer eitt 

með forsjá barns síns, að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt foreldri sitt 

nema umgengni sé andstæð hag og þörfum barns að mati lögmæts stjórnvalds. 

Lögin leggja því áherslu á að börn fái að njóta umönnunar beggja foreldra sé þess 

kostur allt frá frumbernsku. Helstu niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar um hvernig 

einstæðir foreldrar haga fæðingarorlofi bentu til þess að með markvissri fjölskyldu- og 

félagsráðgjöf til foreldra sem eignast börn utan sambúðar mætti hjálpa foreldrum við það 

flókna verkefni að þróa með sér góða foreldrasamvinnu þegar foreldrar þekkjast ekki mikið 

(Guðný Björk Eydal og Rannveig Sigríður Ragnarsdóttir, 2008). 

Upphæðir hámarksgreiðslna í fæðingarorlofi hafa ítrekað verið skertar í kjölfar 

efnahagshrunsins og bitnar sú skerðing frekar á feðrum en mæðrum þar sem 45,7% feðra 

fara yfir skerðingarmörk á meðan 19% mæðra gera það. Velferðarvaktin (2011) hefur lagt til 

að greiðslur í fæðingarorlofi verði ekki skertar frekar og hækkaðar til þess sem áður var eins 

fljótt og kostur er til að tryggja börnum samvistir við báða foreldra sína auk þess sem 

fæðingarorlof feðra er mikilvægur þáttur í að vernda stöðu kvenna á vinnumarkaði 

(Velferðarvaktin, 2011). 

 

4.2 Barnabætur 

Barnabætur eiga rætur sínar að rekja til ársins 1946 þegar lög um almannatryggingar nr. 

50/1946 voru fyrst sett hér á landi og innihéldu bætur til barnafjölskyldna. Einstæðir 

foreldrar hafa fengið hærri barnabætur en hjón og sambýlisfólk frá árinu 1978 (Arnaldur 

Sölvi Kristjánsson, 2011; Guðný Björk Eydal, 2010). Greiðslur barnabóta eru í takt við 

einstaklingslíkanið að því marki að þegar foreldrar búa saman þá er barnabótunum skipt á 
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milli foreldra. Hins vegar þegar foreldrar búa ekki saman miðast greiðslur barnabóta við 

fyrirvinnuskipan þannig að aðeins annað foreldrið fær bæturnar óháð því hvernig foreldrar 

skipta með sér umönnun barns (Guðný Björk Eydal, 2010). 

Barnabætur voru greiddar óháð tekjum foreldra allt til ársins 1984 ef frá eru talin árin 

1973 til 1975. Hlutfall tekjutengdra barnabóta jókst jafnt og þétt þar til allar barnabætur 

urðu tekjutengdar árið 1997 í eitt ár. Árið 1998 voru aftur teknar upp ótekjutengdar 

barnabætur að hluta fyrir börn innan 7 ára aldurs og voru þær ótekjutengdar til ársins 2011 

en þá urðu allar barnabætur aftur tekjutengdar (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Guðný 

Björk Eydal, 2005; Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008; Ríkisskattstjóri, e.d.a). 

Foreldrar sem fara með forsjá barns og deila jafnframt lögheimili með barninu eiga rétt 

á barnabótum. Bæturnar eru greiddar í gegnum skattkerfið og skiptast á milli hjóna og 

sambúðarfólks. Barnabætur eru greiddar fyrir börn fram að 18 ára aldri og skiptast þær í 

tvennt. Í fyrsta lagi almennar barnabætur og hins vegar í sérstakar barnabætur fyrir börn 

yngri en 7 ára (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). 

Allar barnabætur eru tekjutengdar en þó með mismunandi hætti. Hjá hjónum og 

sambýlisfólki byrjar skerðing vegna tekna við tekjumörk þegar samanlagður tekjuskattstofn 

nær 3.600.000 kr. en hjá einstæðu foreldri byrjar skerðing við tekjuskattstofn 1.800.000 kr. 

Tekjustofn til útreiknings barnabóta er frábrugðinn almennum tekjustofni að því leyti að 

fjármagnstekjur eru meðtaldar svo og óskattskyld laun frá alþjóðastofnunum. Skerðing 

almennra barnabóta er 2% af tekjum umfram tekjumörk ef um er að ræða eitt barn, 5% ef 

um tvö börn er að ræða en 7% ef börnin eru þrjú eða fleiri. Barnabætur til viðbótar vegna 

barna yngri en sjö ára skerðast um 3% af tekjum umfram fyrrgreind mörk. Óskertar almennar 

barnabætur eru 70% hærri fyrir einstæða foreldra en fyrir hjón og sambúðarfólk vegna fyrsta 

barns en 40% hærri fyrir hvert barn eftir það. En sem fyrr greinir þá fá foreldrar sem ekki 

deila lögheimili með barni engar barnabætur óháð forsjárfyrirkomulagi eða umgengni 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Lög um tekjuskatt nr. 90/2003; Ríkisskattstjóri, e.d.a). 

Tafla 5. Upphæðir mánaðarlegra óskertra barnabóta árið 2011 

 Lögheimilisforeldrar Umgengnisforeldrar 

 Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Með fyrsta barni 21.143 12.694 0 0 

Með hverju barni umfram eitt 21.689 15.110 0 0 

Viðbót vegna barna yngri en 7 ára 5.099 5.099 0 0 

(Ríkisskattstjóri, e.d.a) 
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Í töflu fimm sjást mánaðarlegar upphæðir óskertra barnabóta fyrir árið 2011. Hæstar 

barnabætur fá einstæðir foreldrar, það er foreldri sem deilir lögheimili með barni. Foreldrar í 

hjónabandi eða sambúð sem deila lögheimili með barni fá rúmlega helming af barnabótum 

einstæðs foreldris. Umgengnisforeldri, það foreldri sem deilir ekki lögheimili með barni fær 

engar barnabætur. Barnabætur eru hærri fyrir börn yngri en sjö ára og eins eru bætur fyrir 

börn umfram eitt barn örlítið hærri en fyrir fyrsta barn. Foreldrar sem ekki deila lögheimili 

með barni fá engar barnabætur (Ríkisskattstjóri, e.d.a). 

 

4.3 Meðlag, framlag vegna menntunar og framlag vegna sérstakra útgjalda 

Tryggingastofnun ríkisins sér um milligöngu meðlagsgreiðslna, greiðslna vegna menntunar 

eða starfsþjálfunar svo og greiðslna framlags vegna sérstakra útgjalda svo sem vegna skírnar 

barns, fermingar, gleraugnakaupa, tannréttinga, sjúkdóms, greftrunar eða af öðru sérstöku 

tilefni. Milliganga Tryggingastofnunar takmarkast við upphæð barnalífeyris eða sem jafngildir 

einföldu meðlagi þegar um meðlag og framlag vegna menntunar er að ræða en ákveðnar 

viðmiðunarupphæðir í sambandi við framlög vegna sérstakra útgjalda þegar við á. 

Innanríkisráðuneytið gefur út viðmiðunarfjárhæðir vegna sérstakra útgjalda vegna fermingar, 

skírnar og greftrunar. Ef foreldri sem er skylt til greiðslu ofangreindra framlaga sinnir ekki 

greiðsluskyldu sinni eða er undanþegið slíkum greiðslum vegna til dæmis örorku eða 

dauðsfalls, þá tryggir hið opinbera samkvæmt lögum um almannatryggingar að foreldrið (eða 

barnið þegar um framlag vegna menntunar er að ræða), sem hefur rétt á viðtöku þessara 

framlaga fái þau í sínar hendur (Barnalög nr. 76/2003; Innanríkisráðuneytið, 2012; Lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007). 

Meðlag er ólíkt öðrum fjölskyldubótum að því marki að fjárhæðir þær sem um ræðir 

eiga samkvæmt lögum að koma frá hinu foreldrinu en ekki frá hinu opinbera, en engu að 

síður þá tryggir hið opinbera greiðslur meðlags til þess sem tekur við meðlaginu þó 

meðlagsgreiðandi sinni ekki greiðsluskyldu sinni. Í bókinni Fjölskyldubætur bendir Arnaldur 

Sölvi jafnframt á að árið 2009 hafi Innheimtustofnun sveitarfélaga aðeins náð að innheimta 

75% af kröfum til meðlagsgreiðenda og á árunum 2005 til 2007 um 85%. Það sem á milli ber 

kemur þá frá hinu opinbera (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). 
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Þar sem greining þessi snýr að opinberum stuðningi við bæði heimili barna sem dvelja 

að einhverju leyti eða til jafns á tveimur heimilum, þá er nauðsynlegt að benda á hvernig 

meðlag hefur áhrif á ráðstöfunartekjur þessara tveggja heimila sem um ræðir. Þegar barnið 

er aðeins eitt, þá greiðir það foreldri sem er meðlagsskylt að lágmarki einfalt meðlag og það 

foreldri sem deilir lögheimili með barni þiggur að lágmarki einfalt meðlag samkvæmt lögum. 

Í töflu sex má sjá að við greiðslu einfalds meðlags þá skekkjast eða jafnast út eftir því sem við 

á ráðstöfunartekjur þessara heimila um sem jafngildir tvöföldu meðlagi. Ef börnin eru tvö þá 

jafngildir það fjórföldu meðlagi og ef börnin eru þrjú þá jafngildir það sexföldu meðlagi hvað 

ráðstöfunartekjur þessara heimila annað hvort skekkjast eða jafnast út um mikla upphæð. 

Tafla 6. Áhrif einfalds meðlags á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur heimila árið 2011 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri Munur vegna meðlags 

Með einu barni 21.657 -21.657 43.314 

Með tveimur börnum 43.314 -43.314 86.628 

Með þremur börnum 64.971 -64.971 129.942 

(Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 
565/2011) 

 

Foreldri sem þiggur meðlag greiðir ekki skatta af meðlaginu þannig að 

meðlagsgreiðslur koma sem hrein viðbót við ráðstöfunartekjur meðlagsþegans. Foreldrið 

sem greiðir meðlagið greiðir skatta af tekjum sínum áður en til greiðslu meðlags kemur 

þannig að meðlagið kemur að fullu til frádráttar á ráðstöfunartekjum meðlagsgreiðandans. 

Munur á ráðstöfunartekjum foreldra sem rekja má beinlínis til meðlagsgreiðslna er því 

43.314 kr. miðað við lágmarksmeðlag og eitt barn. Ef börnin eru þrjú verða 

lágmarksmeðlagsgreiðslur til þess að bilið á ráðstöfunartekjum vegna meðlags er komið í 

129.942 kr. á mánuði. Ef um viðbótarmeðlag er að ræða þá hefur það hlutfallsleg áhrif á 

þann mismun á ráðstöfunartekjum sem stafa eingöngu af meðlagsgreiðslum. 

 

4.4 Mæðra- og feðralaun 

Nafnið mæðralaun var upphaflega notað um greiðslur sem áttu að koma í stað fjölskyldubóta 

til einstæðra mæðra en árið 1962 þegar einstæðar mæður fengu sama rétt til fjölskyldubóta 

og aðrir var ákveðið að þær áttu áfram einnig rétt á mæðralaunum. Mæðralaun voru fyrir 

einstæðar mæður með tvö eða fleiri börn en árið 1972 var lögunum breytt þannig að 

einstæðir feður gátu jafnframt fengið þessi laun undir sömu kringumstæðum. Hlutfalli á milli 
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mæðra- og feðralauna annars vegar og meðlagsgreiðslna hins vegar var breytt í upphafi 

tíunda áratugar síðustu aldar þannig að meðlagsgreiðslur urðu stærra hlutfall af 

heildargreiðslum (Guðný Björk Eydal, 2005). 

Tafla 7. Upphæðir mánaðarlegra mæðra- og feðralauna fyrir árið 2011 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

 Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Með einu barni 0 0 0 0 

Með tveimur börnum 6.777 0 0 0 

Með þremur eða fleiri börnum 17.620 0 0 0 

(Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 
565/2011.) 

 

Í töflu sjö má sjá að mánaðarlegar upphæðir mæðra- og feðralauna fyrir árið 2011. Eingöngu 

einstæðir lögheimilisforeldrar með fleiri en eitt barn á heimili fá greidd mæðra- og feðralaun. 

Greiddur er tekjuskattur af mæðra- og feðralaunum (Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007; 

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 

565/2011.). 

 

4.5 Barnalífeyrir 

Tryggingastofnun ríkissins (TR) sér um greiðslur barnalífeyris vegna barna yngri en 18 ára 

sem ekki verða feðruð og ef annað foreldrið eða báðir foreldrar eru látnir eða eru örorku-, 

endurhæfingar- eða ellilífeyrisþegar. Ef um báða foreldra er að ræða þá greiðir TR tvöfaldan 

barnalífeyri. Jafnframt getur TR ákveðið að greiða barnalífeyri með barni ef annað eða báðir 

foreldrar sæta gæsluvist eða afplána fangelsi í minnst þrjá mánuði (Lög um almanna-

tryggingar nr. 100/2007). Barnalífeyrir er einnig greiddur til ungmennis vegna náms eða 

starfsþjálfunar ef annað foreldri eða báðir eru látnir eða eru lífeyrisþegar. Einnig er heimilt 

að greiða barnalífeyri vegna náms eða starfsþjálfunar ef um efnaleysi foreldris er að ræða 

eða ekki hefur tekist að hafa uppi á því (Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). 

Viðtakendur barnalífeyris eru lögheimilisforeldrar eða aðrir þeir sem annast framfærslu 

barna að fullu (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). Ef um barnalífeyri til ungmennis á 

aldrinum 18-20 ára er að ræða renna greiðslur til þess sjálfs (Lög um félagslega aðstoð nr. 

99/2007). Einfaldur barnalífeyrir var 259.884 kr. fyrir árið 2011 eða 21.657 kr. á mánuði 
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(Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 

565/2011.) ótekjutengdur og er skattfrjáls (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). 

 

4.6 Aðrar bætur 

Tryggingastofnun er jafnframt heimilt samkvæmt lögum um félagslega aðstoð að inna af 

hendi umönnunargreiðslur til framfærslu fatlaðra og langveikra barna eftir ákveðnum 

skilgreiningum. Jafnframt er hægt samkvæmt sömu lögum að greiða þeim sem verða ekkjur 

eða ekklar innan 67 ára aldurs og eru með barn yngra en 18 ára á framfæri bætur í 12 til 48 

mánuði. Um þessar sérstæðu bætur verður ekki fjallað nánar í þessu verki en þess má þó 

geta að þær eru allar bundnar við það foreldri sem deilir lögheimili með barni (Lög um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007). Einstaklingar með börn á framfæri undir 18 ára aldri og njóta 

atvinnuleysisbóta eiga rétt á viðbót sem nemur 4% af grunnatvinnuleysisbótum hverju sinni 

fyrir hvert barn (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). 

 

4.7 Viðbót vegna barns á námslán LÍN 

Hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN) getur námsmaður fengið viðbót vegna barna á 

námslán sín fari námsmaður með forsjá barns og barn búi sannanlega á heimili námsmanns. 

Sönnunarbirgði búsetu fellst annars vegar í því að lögheimili barns er skráð hjá námsmanni 

eða námsmaður sýnir fram á staðfestan samning þess efnis frá sýslumanni (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, e.d.a). 

Námsmaður í sambúð, hjónabandi eða staðfestri samvist með barn eða börn á 

framfæri fær viðbót vegna fyrsta barns að upphæð 4.507 kr. fyrir hverja lokna ECTS-einingu, 

fyrir annað barn 4.282 kr., fyrir þriðja barn 3.606 kr. , fjórða barn 3.380 kr. og fyrir fimmta 

barn og þau börn sem koma þar á eftir 3.155 kr (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.a; 

Reglugerð um námsstyrki nr. 692/2003). 

Í töflu átta hefur viðbótarlán vegna barna verið uppreiknað í mánaðarlegar greiðslur 

þar sem 30 ECTS-einingar miðast við 4,5 mánaði hjá LÍN (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 

e.d.a). Gert er ráð fyrir því að umgengnisforeldri taki lán til greiðslu meðlags en 

lögheimilisforeldri taki viðbótarlán vegna framfærslu barns eða barna. 
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Tafla 8. Viðbótarlán á mánuði vegna framfærslu barna til lögheimilisforeldra og vegna 
meðlagsgreiðslna til umgengnisforeldra hjá LÍN 2011-2012 miðað við fullt nám, 30 ECTS-
einingar á önn 

  Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund tekna Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Eitt barn 54.279 30.046 21.666 21.666 

Tvö börn 103.132 57.093 43.333 43.333 

Þrjú börn 130.279 72.119 64.999 64.999 

Fjögur börn 162.852 90.132 86.666 86.666 

Fimm börn 189.965 105.166 108.662 108.662 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.a, e.d.b) 

 

Einstætt foreldri með barn eða börn á framfæri fær viðbót vegna fyrsta barns að 

upphæð 8.142 kr. fyrir hverja lokna ECTS-einingu, fyrir annað barn 7.735 kr., fyrir þriðja barn 

6.514 kr., fjórða barn 6.107 kr. og fimmta barn og þau sem á eftir koma 5.699 kr. (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, e.d.a). Foreldri sem greiðir sannanlega meðlag með barni getur sótt 

um námslán vegna meðlagsgreiðslna sem eru þá greidd milliliðalaust frá LÍN til 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Meðlagsgreiðandi fær þannig  3.250 kr. að láni fyrir 

hverja lokna ECTS-einingu til greiðslu meðlags (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.b). 

 

4.8 Húsaleigubætur 

Húsaleigubætur komu fyrst til árið 1994 í lögum um húsaleigubætur nr. 100/1994 en þá var 

sveitarfélögum gefinn kostur á því að greiða húsaleigubætur. Sveitarfélögum var skylt að 

greiða húsaleigubætur frá og með 1998 og frá árinu 2002 hafa húsaleigubætur verið 

skattfrjálsar (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). Markmið laga um húsaleigubætur nr. 

138/1997 er að lækka húsnæðiskostnað leigjenda með lágar tekjur og draga úr aðstöðumun 

á húsnæðismarkaði. Almenn skilyrði fyrir húsaleigubótum er að um íbúðarhúsnæði sé að 

ræða og leigutaki hafi lögheimili í húsnæðinu. Húsaleigusamningur verður að ná til að 

minnsta kosti sex mánaða og leigusali má ekki vera nákomin leigutaka (Lög um 

húsaleigubætur nr. 138/1997). 

Við útreikning húsaleigubóta er miðað við grunnfjárhæð 13.500 kr. á mánuði en við 

þá upphæð bætast 15% þess hluta húsaleigu sem liggur á milli 20.000 kr. og 50.000 kr. 

Þannig geta húsaleigubætur mest orðið 18.000 kr. hjá barnlausum leiganda. Barnafjölskyldur 

fá viðbót á húsaleigubætur fyrir fyrstu þrjú börnin í heimili þannig að við fyrsta barn þá 
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bætast ofan á 14.000 kr., við annað barn 8.500 kr. og við þriðja barn 5.500 kr. Þannig verður 

hámark húsaleigubóta barnafjölskyldna 46.000 kr. ef börnin eru þrjú eða fleiri 

(Velferðarráðuneytið, e.d.a). 

Húsaleigubætur skerðast vegna tekna í hverjum mánuði þannig að 1% af 

samanlögðum heildar árstekjum heimilismanna umfram 2.250.000 kr. dragast frá. 

Undanþegnar eru skattfrjálsartekjur, almannatryggingabætur og tekjur barna leigutaka í 

námi sem og barna undir 20 ára aldri. Jafnframt skerðast húsaleigubætur vegna hreinnar 

eignar allra heimilismanna umfram 5.992.000 kr., miðað við neysluverðsvísitölu 1. janúar 

2011, þannig að 25% þeirrar fjárhæðar sem umfram er bætast við þær tekjur sem koma til 

skerðingar bóta. Þá geta húsaleigubætur aldrei orðið hærri en 50% af leigufjárhæð 

íbúðarhúsnæðis (Velferðarráðuneytið, e.d.a). 

 

4.9 Vaxtabætur vegna húsnæðiskaupa 

Núverandi kerfi vaxtabóta var lögfest árið 1989 og hefur í grunninn verið eins síðan. Fyrir 

þann tíma hafði verið til staðar kerfi húsnæðisbóta og þar áður vaxtaafsláttur af tekjum 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). Vaxtabætur eru ætlaðar þeim sem bera vaxtagjöld af 

lánum sem tekin hafa verið til kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota, þar með 

talin kaup á búseturétti og kaup á eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð. Lán frá 

íbúðarlánasjóði vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði mynda einnig rétt til vaxtabóta. 

Almenna reglan um lán sem mynda rétt til vaxtabóta auk þess að vera sannanlega vegna 

þess sem að ofan greinir er að lánin séu til í það minnsta tveggja ára en þó geta lán sem eru 

tekin til skemmri tíma myndað rétt til vaxtabóta fyrstu fjögur árin frá kaupum eða fyrstu sjö 

árin frá því bygging nýbyggingar hefst (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Í töflu níu sést að hámark vaxtagjalda til útreiknings vaxtabóta var fyrir árið 2011. 

Athyglisvert er að hjá einstaklingi og umgengnisforeldrum eru vaxtabætur 800.000 kr. á ári, 

en hjá einstæðu lögheimilisforeldri 1.000.000 kr. á ári. Hjá hjónum og sambúðarfólki eru 

sömu vaxtabætur óháð því hvort börn eru skráð á heimili. Vaxtagjöld til útreiknings 

vaxtabóta mega þó ekki vera hærri en sem nemur 7% af eftirstöðvum skulda vegna 

íbúðarhúsnæðis. Frá vaxtagjöldum dragast síðan 8% af tekjustofni að meðtöldum 

fjármagnstekjum og launum frá alþjóðastofnunum sem ekki eru skattlögð. Það sem eftir 

stendur af vaxtagjöldum skerðist þá í hlutfalli af hreinni eign umfram neðri tekjumörk sem 
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eru hærri hjá hjónum en einhleypum. Vaxtabætur eru að fullu skertar við efri eignarmörk 

(Ríkisskattstjóri, e.d.d). Vaxtabótakerfið tekur þannig eingöngu tillit til barna hjá einstæðu 

foreldri sem deilir lögheimili með barni. 

Tafla 9. Upplýsingar um vaxtabætur árið 2011 

  Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund tekna Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Hámarks vaxtagjöld á ári 1.000.000 1.200.000 800.000 1.200.000 

Tekjuskerðing 8% 8% 8% 8% 

Neðri eignarmörk 4.000.000 6.500.000 4.000.000 6.500.000 

Efri eignarmörk 6.400.000 10.400.000 6.400.000 10.400.000 

Hámark mánaðarlegra bóta 41.667 50.000 33.333 50.000 

(Ríkisskattstjóri, e.d.d) 

 

Vaxtabætur jafngilda því sem eftir stendur af vaxtagjöldum þegar fyrrgreind skerðing 

hefur farið fram en geta þó aldrei orðið hærri en 33.333 kr. á mánuði hjá einstaklingi og 

foreldri sem deilir ekki lögheimili með barni, 41.667 kr. á mánuði hjá einstæðu 

lögheimilisforeldri og 50.000 kr. á mánuði hjá hjónum og sambúðarfólki (Ríkisskattstjóri, 

e.d.d). Vaxtabætur skiptast til helminga milli hjóna og það sama á við um sambýlisfólk sem 

uppfyllir skilyrði fyrir samsköttun. Eftirlifandi maki í óskiptu búi á rétt á vaxtabótum til fimm 

ára eins og um hjón sé að ræða (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Þá hefur verið farið yfir helstu tegundir bóta sem hið opinbera tryggir 

barnafjölskyldum í því skyni að svara þeirri spurningu hvaða stuðning hið opinbera veitir 

foreldrum sem ekki búa saman vegna framfærslu barna sinna. Taka verður mið af því að þó 

bætur séu að mestu ekki bundnar kyni foreldris þá eru það mæður í yfirgnæfandi meirihluta 

sem deila lögheimili með barni. Þegar bætur renna nær eingöngu til lögheimilisforeldra óháð 

umgengni má ætla að fyrirvinnuskipan í bótakerfi sé í fullu gildi þar sem hlutverk kvenna er 

að sjá um uppeldi barna og hlutverk karla að sjá um að skaffa heimilinu tekna. 
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5 Samanburður á fjölskyldum 

Í þessum kafla verður gerð samanburðarrannsókn á tveimur foreldrum sem eiga saman þrjú 

börn á aldrinum fjögurra, sjö og 10 ára. Yngsta barnið er á leikskóla en tvö eldri börnin eru 

komin í grunnskóla. Grunnskólabörnin eru bæði í skólafæði og annað barnið er í 

frístundavistun eftir skóla. Foreldrarnir búa ekki saman en halda heimili hvort um sig. Öll 

börnin þrjú eru með lögheimili skráð hjá öðru foreldrinu sem hér verður nefnt 

lögheimilisforeldri. Hitt foreldrið verður almennt nefnt umgengnisforeldri nema þegar engin 

umgengni fer fram en þá verður notast við fjarverandi foreldri. Heimili beggja foreldra eru á 

höfuðborgarsvæðinu, bæði búa í leiguhúsnæði og notast við hitaveitu. Fyrst verða reiknuð út 

dæmigerð neysluviðmið með reiknivél Velferðarráðuneytis fyrir báða foreldra og því næst 

verða sett upp nokkur dæmi um ráðstöfunartekjur fyrir heimilin tvö sem foreldrarnir reka. 

 

5.1 Dæmigerð neysla miðað við umgengni 

Hér verður spurningu um hver séu dæmigerð útgjöld vegna framfærslu í fjölskyldum barna 

þar sem foreldrar búa ekki saman svarað. Sett verða upp dæmigerð neysluviðmið fyrir 

mismunandi umgengni barnanna í fjórum þrepum: 

 Engin umgengni fer fram 

 Lágmarksumgengni, 4 dagar af 30 dögum 

 Umgengni lengdar helgar, 8 dagar af 30 dögum 

 Jöfn umgengni, 15 dagar af 30 dögum 
 

Bæði verður gert ráð fyrir því að foreldrarnir séu einhleypir en jafnframt að 

foreldrarnir séu báðir komnir í aðra sambúð. Til einföldunar þá verða báðir foreldrar í 

sambúð með barnlausum maka þegar maki er til staðar. Neðst í hverri töflu kemur fram 

hversu hátt hlutfall dæmigert neysluviðmið fjölskyldu er í samanburði við neysluviðmið eins 

barnlauss fullorðins einstaklings og er þá notast við dæmigert neysluviðmið fjarverandi 

foreldris16 til samanburðar. 

Í töflu 10 er dæmigert neysluviðmið fyrir heimili foreldra barnanna þriggja miðað við 

að engin umgengni fari fram. Foreldrið sem býr ekki á lögheimili barns og sinnir ekki 

                                                      
16

 Hugtakið fjarverandi foreldri er notað yfir það foreldri sem kemur ekkert að umönnun barns og þarf því enga 
aðstöðu fyrir börn. Dæmigert neysluviðmið þess miðast því við barnlausan einstakling. 
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umgengni við barnið kallast hér fjarverandi foreldri. Neysluviðmið fjarverandi foreldris eru í 

tveimur dálkunum hægra megin í töflunni. Fjarverandi foreldri þarf enga aðstöðu fyrir 

börnin, þannig að húsnæðið er miðað við barnlausa fjölskyldu. Dæmigerð neysla fyrir 

einhleypt fjarverandi foreldri er 300.967 kr. á mánuði en ef maki bætist við þá fer það í 

410.463 kr. eða um 40% hærra en hjá einhleypum barnlausum einstaklingi. 

Í fyrri tveimur dálkunum er lögheimilisforeldrið annars vegar einstætt og hins vegar 

komið í nýja sambúð. Börnin eru alla daga hjá lögheimilisforeldrinu og því kemur engin 

lækkun á útgjöldum til vegna umgengni. Samtals útgjöld dæmigerðrar neyslu einstæða 

foreldrisins eru um 70% hærra en hjá fjarverandi foreldri. Ef lögheimilisforeldrið fer í nýja 

sambúð bætast við útgjöld vegna maka. 

Tafla 10. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum þar sem 
engin umgengni fer fram 

 Lögheimilisforeldri Fjarverandi foreldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur 138.298 185.836 64.080 111.617 

Þjónusta 107.874 133.797 33.401 52.074 

Tómstundir 64.179 88.501 36.055 60.377 

Samgöngur 117.044 126.094 85.425 94.474 

Húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 82.006 91.921 

Samtals útgjöld 523.128 639.721 300.967 410.463 

Hlutfall af neyslu einstaklings 1,7 2,1 1,0 1,4 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 

 

Í töflu 11 er gert ráð fyrir að börnin þrjú fari í lágmarks umgengni, eða 4 daga af 30 

dögum, á heimili þess foreldris sem ekki deilir lögheimili með barni og kallast hér 

umgengnisforeldri. Hjá lögheimilisforeldrinu breytast ekki útgjöld vegna samgangna né 

heldur vegna húsnæðiskostnaðar þó börnin fari í umgengni. Hins vegar þá kemur umgengni 

til lækkunar á kostnaði við neysluvörur, þjónustu og tómstundir um samtals 15.140 kr. á 

mánuði. Þegar lögheimilisforeldri er í sambúð lækkar dæmigert neysluviðmið vegna 

umgengni um 16.108 kr. 
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Tafla 11. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum með lágmarks 
umgengni 4 af 30 dögum 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur  132.232 179.770 81.834 129.371 

Þjónusta  98.949 123.904 45.233 63.905 

Tómstundir  64.030 88.352 43.406 67.728 
Samgöngur 117.044 126.094 117.044 126.094 

Húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 95.733 105.493 

Samtals útgjöld 507.988 623.613 383.250 492.591 

Hlutfall af neyslu einstaklings 1,7 2,1 1,3 1,6 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 

 

Foreldrið sem deilir ekki lögheimili með börnunum þremur en tekur þau í lágmarks 

umgengni, bætir við sig útgjöldum vegna umgengninnar í öllum neysluflokkum. Foreldrið 

þarf þá að gera ráð fyrir börnum á heimilinu þannig að húsnæðið þarf að vera til þess fallið. 

Dæmigert neysluviðmið hjá einhleypu umgengnisforeldri sem sinnir umgengni fjóra daga í 

mánuði er um 30% hærra en hjá fjarverandi foreldri. Viðbótarkostnaður vegna umgengni er 

82.283 kr. á mánuði. 

Tafla 12. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum með 
umgengni lengdar helgar 8 af 30 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur 125.212 172.751 93.142 140.679 

Þjónusta 90.022 114.012 49.530 68.204 

Tómstundir 62.773 87.096 49.649 73.971 

Samgöngur 117.044 126.094 117.044 126.094 

Húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 95.733 105.493 

Samtals útgjöld 490.784 605.446 405.098 514.441 

Hlutfall af neyslu einstaklings 1,6 2,0 1,3 1,7 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 

 

Í töflu 12 er gert ráð fyrir því að börnin þrjú fari í umgengni lengdar helgar eða í 8 

daga af 30 dögum. Hjá einstæða lögheimilisforeldrinu kemur umgengni til lækkunar á 

kostnaði við neysluvörur, þjónustu og tómstundir um samtals 32.344 kr. á mánuði miðað við 

enga umgengni. Þegar lögheimilisforeldri er í sambúð lækkar dæmigert neysluviðmið vegna 

umgengni lengdrar helgar um 34.275 kr. miðað við enga umgengni. 



  

46 

Einhleypt foreldri sem deilir ekki lögheimili með börnunum þremur en hefur þau hjá 

sér 8 daga af 30 dögum í umgengni, bætir við sig útgjöldum vegna umgengni lengdra helga 

um 21.848 kr. á mánuði umfram þau útgjöld sem fylgja lágmarksumgengni. Útgjaldaaukning 

foreldrisins er þá orðin 104.131 kr. meiri á mánuði en ef um enga umgengni væri að ræða. 

Tafla 13. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum með jafna 
umgengni 15 af 30 dögum 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur 110.636 158.174 110.636 158.174 

Þjónusta 74.403 96.701 57.053 75.726 

Tómstundir 57.908 82.230 57.908 82.230 

Samgöngur 117.044 126.094 117.044 126.094 

Húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 95.733 105.493 

Samtals útgjöld 455.724 568.692 438.374 547.717 

Hlutfall af neysluviðmiði einstaklings 1,5 1,9 1,5 1,8 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 

 

Í töflu 13 er gert ráð fyrir því að börnin séu í jafnri umgengni hjá báðum foreldrum, til 

dæmis aðra hvora viku hjá hvoru foreldri. Hjá einstæða lögheimilisforeldrinu kemur 

umgengni til lækkunar á kostnaði við neysluvörur, þjónustu og tómstundir um samtals 

67.404 kr. á mánuði. Ef lögheimilisforeldri er í sambúð verður jöfn umgengni til lækkunar 

upp á 71.029 kr. 

Einhleypt foreldri sem deilir ekki lögheimili með börnunum þremur en er með þau til 

jafns við lögheimilisforeldrið í til dæmis viku og viku umgengni bætir við sig útgjöldum vegna 

umgengninnar um 137.407 kr. á mánuði miðað við enga umgengni en 55.124 kr. miðað við 

lágmarks umgengni. Dæmigert neysluviðmið fyrir einhleypt umgengnisforeldri með jafna 

umgengni er um 50% hærra en hjá barnlausum einstaklingi og litlu minna en hjá einstæðu 

lögheimilisforeldri sem jafnframt er með jafna umgengni. 

 

5.2 Breytilegar ráðstöfunartekjur 

Hér verða fjölskyldulíkön notuð til þess að svara spurningum um hvaða stuðning hið 

opinbera veitir foreldrum sem ekki búa saman vegna framfærslu barna sinna og hvernig 

ráðstöfunartekjur tekjur ólíkra tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. Bæði 

verður gert ráð fyrir því að foreldrarnir séu einhleypir en jafnframt að foreldrarnir séu báðir 
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komnir í aðra sambúð. Eins og áður verður til einföldunar miðað við að þegar maki er til 

staðar þá sé hann barnlaus. Miðað er við heildarlaun17 fullvinnandi launamanna18 á 

almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni fyrir árið 2011 sem byggir á 

úrtaksrannsóknum Hagstofu Íslands (e.d.a) að teknu tilliti til barnabóta, mæðra/feðralauna, 

tekjuskatts, húsaleigubóta, meðlags og viðbótarmeðlags. 

Foreldrar verða settir í tekjuflokka eftir fjórðungsskiptingu launa á almennum 

vinnumarkaði. Bæði verður um ókynbundna fjórðungsskipingu að ræða en einnig um 

kynbundna fjórðungsskiptingu þar sem laun karla og laun kvenna eru aðgreind þannig að 

kynbundin launamunur kemur fram. Þannig verða sett upp dæmi með miðgildi launa þar 

sem helmingur launamanna er með hærri laun og helmingur launamanna er með lægri laun. 

Þá verða dæmi um efri fjórðungsmörk launa þar sem 75% launamanna eru með lægri laun og 

25% launamanna með hærri laun og neðri fjórðungsmörk launa þar sem 25% launamanna 

eru með lægri laun en 75% launamanna með hærri laun. Þegar fjallað er um laun út frá 

kynbundnum launamuni þá eiga hlutföllin hér að ofan við hvort kyn fyrir sig þannig að 

miðgildi launa kvenna merkir að helmingur kvenna er með hærri laun og hinn helmingur 

kvenna með lægri laun og svo framvegis. Til viðbótar við fjórðungamörk á launum verða 

einnig dæmi um hálaun19 sem duga til þess að foreldri er úrskurðað til greiðslu 100% 

viðbótarmeðlags með þremur börnum. Þegar foreldri er í sambúð þá er gengið út frá því að 

heimilið hafi tvær fyrirvinnur. 

Í töflu 14 sjáum við ráðstöfunartekjur foreldra með miðgildi launa. Þegar foreldri er í 

sambúð þá er miðað við að maki sé einnig með miðgildi launa. Mestar eru ráðstöfunartekjur 

þar sem eru tvær fyrirvinnur en þá meira hjá heimili þar sem lögheimilisforeldrið er í 

sambúð, þá koma ráðstöfunartekjur þess heimilis þar sem umgengnisforeldrið er í sambúð 

og því næst ráðstöfunartekjur einstæðs lögheimilisforeldris og lægstar eru ráðstöfunartekjur 

einhleyps umgengnisforeldris. Ráðstöfunartekjur hjá einstæðu lögheimilisforeldri eru 90% 

hærri en ráðstöfunartekjur hjá einhleypu umgengnisforeldri þegar báðir foreldrar eru með 

miðgildi launa. Ef báðir foreldrar eru komnir í nýja sambúð þannig að bæði heimili hafi tvær 

                                                      
17

  „Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- 
og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna mælinga. Við útreikninga er hvorki 
tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna“ (Hagstofa Íslands, e.d.a). 
18

 “Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda (þ.e. fyrir dagvinnu, vaktavinnu, og 
yfirvinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu“ (Hagstofa Íslands, e.d.a). 
19

 Hálaun er hér notað yfir laun sem eru það há að foreldri er úrskurðað til greiðslu 100% viðbótarmeðlags með 
þremur börnum. 
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fyrirvinnur þá eru heimili lögheimilisforeldris með 27% hærri ráðstöfunartekjur en heimili 

umgengnisforeldris. 

Tafla 14. Ráðstöfunartekjur heimila foreldra með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum og eru með miðgildi launa 

  Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund tekna Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Mánaðarlaun 418.000 418.000 418.000 418.000 

Mánaðarlaun maka 0 418.000 0 418.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -118.122 -222.640 -111.320 -222.640 

Barnabætur 44.527 5.395 0 0 

Húsaleigubætur 16.226 0 0 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 0 0 0 0 

Ráðstöfunartekjur 448.484 688.988 236.447 543.127 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 

 

Í töflu 15 er gert ráð fyrir því að foreldrarnir og makar, þar sem þeir eru til staðar, séu 

með laun við neðri fjórðungsmörk launa. Í samanburði við töflu 11 þá lækka 

ráðstöfunartekjur mest hjá sambúðarfólki eða hjónum þegar miðað er við neðri 

fjórðungsmörk launa í stað miðgildi enda um að ræða tvær fyrirvinnur sem báðar lækka í 

launum. Þannig lækka ráðstöfunartekjur mest á heimili umgengnisforeldris í sambúð eða um 

106.833 kr. Ráðstöfunartekjur á heimili lögheimilisforeldris lækka minna vegna barnabóta 

eða um 94.653 kr. Þá lækka ráðstöfunartekjur einhleyps umgengnisforeldris um 52.637 kr. á 

mánuði en minnst er lækkunin hjá einstæðu lögheimilisforeldri eða 36.887 kr. 

Ráðstöfunartekjur hjá einstæðu lögheimilisforeldri eru 124% hærri en hjá einhleypu 

umgengnisforeldri þegar báðir foreldrar eru með laun við neðri fjórðungsmörk launa. Ef 

báðir foreldrar eru komnir í nýja sambúð þannig að bæði heimili hafi tvær fyrirvinnur þá eru 

heimili lögheimilisforeldris með 36% hærri ráðstöfunartekjur en heimili umgengnisforeldris. 
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Tafla 15. Ráðstöfunartekjur heimila foreldra með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum og eru með tekjur í neðri fjórðungi launa 

  Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund tekna Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Mánaðarlaun 331.000 331.000 331.000 331.000 

Mánaðlaun maka 0 331.000 0 331.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -84.538 -155.473 -77.737 -155.473 

Barnabætur 50.617 17.575 0 0 

Húsaleigubætur 26.666 0 780 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 0 0 0 0 

Ráðstöfunartekjur 411.597 594.335 183.810 436.294 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 

 

Í töflu 16 er gert ráð fyrir því að foreldrarnir og makar, þar sem þeir eru til staðar, séu 

með laun við efri fjórðungsmörk. Með samanburði við töflu 14 er hægt að sjá að 

ráðstöfunartekjur heimilis lögheimilisforeldra hækka meira en umgengnisforeldra þegar laun 

hækka úr miðgildi tekna og í efri fjórðung launa. Ráðstöfunartekjur einstæðs 

lögheimilisforeldris eru 78% hærri en ráðstöfunartekjur einhleyps umgengnisforeldris. Einnig 

eru ráðstöfunartekjur á heimili lögheimilisforeldris 26% hærri en á heimili 

umgengnisforeldris í sambúð. 

Tafla 16. Ráðstöfunartekjur heimila foreldra með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum og eru með tekjur í efri fjórðungi launa 

  Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund tekna Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Mánaðarlaun 534.000 534.000 534.000 534.000 

Mánaðlaun maka 0 534.000 0 534.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -162.899 -312.196 -156.098 -312.196 

Barnabætur 36.407 0 0 0 

Húsaleigubætur 2.306 0 0 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 17.558 17.558 -17.558 -17.558 

Ráðstöfunartekjur 515.224 843.596 290.111 668.013 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 
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Þegar umgengnisforeldri er með laun við efri fjórðungsmörk samanber töflu 16 þá telst 

foreldrið geta greitt viðbótarmeðlag með börnunum þremur sem nemur 25% til viðbótar við 

einfalt meðlag. Lögheimilisforeldrið hefur rétt til þessa viðbótarmeðlags óháð eigin tekjum 

og því þrátt fyrir að vera á sömu launum og umgengnisforeldrið. 

Í töflu 17 er umgengnisforeldri með hálaun sem eru nægilega há laun til að borga 

tvöfalt meðlag með þremur börnum. Lögheimilisforeldri og makar þegar við á eru með 

miðgildi launa. Ráðstöfunartekjur einstæðs lögheimilisforeldris eru þá 45% hærri en hjá 

einhleypu umgengnisforeldri. Munurinn er ekki eins mikill hjá foreldrum sem komnir eru í 

nýja sambúð en þar er heimili lögheimilisforeldris með 14% hærri ráðstöfunartekjur en 

heimili umgengnisforeldris. 

Tafla 17. Ráðstöfunartekjur heimila foreldra með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum, meðlagsgreiðandi með nægilega há laun fyrir tvöfalt meðlag með þremur 
börnum en aðrir eru með miðgildis launa 

  Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund tekna Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Mánaðarlaun 418.000 418.000 736.000 736.000 

Mánaðlaun maka 0 418.000 0 418.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -118.122 -222.640 -238.292 -349.612 

Barnabætur 44.527 5.395 0 0 

Húsaleigubætur 16.226 0 0 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Ráðstöfunartekjur 518.717 759.221 357.242 663.922 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 

 

Fram að þessu hefur ekki verið gert ráð fyrir því hvort foreldrið móðir eða faðir deili 

lögheimili með börnunum og þá hvort foreldrið sinnir umgengni við börnin. Því verða hér 

tekin fyrir dæmi þar sem móðir deilir lögheimili með börnunum og mánaðarlaun taka mið af 

kynbundnum launamuni á almennum vinnumarkaði. 

Í töflu 18 er gert ráð fyrir því að foreldrarnir og makar þar sem þeir eru til staðar séu 

með miðgildi launa út frá kyni. Móðir deilir lögheimili með börnum og faðir sinnir umgengni. 

Ráðstöfunartekjur einstæðrar móður eru hér 67% hærri en ráðstöfunartekjur einhleyps 

föður. Munurinn á ráðstöfunartekjum þessara heimila var 90% þegar ekki var tekið mið af 
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launamuni kynja samanber töflu 14 en er hér kominn niður í 67%. Ráðstöfunartekjur fyrir 

heimili móður í nýrri sambúð eru 28% hærri en fyrir heimili föður í sambúð. Á heimilum 

foreldra í sambúð var munurinn 27% í töflu 14 þegar ekki var tekið mið af launamuni kynja. 

Tafla 18. Ráðstöfunartekjur heimila föður og móður með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum og lögheimili barna hjá móður. Foreldrar og makar eru með miðgildi launa að 
teknu tilliti til kynbundins launamunar 

  Lögheimilisforeldri(móðir) Umgengnisforeldri(faðir) 

Tegund tekna Einhleyp Í sambúð Einhleypur Í sambúð 

Mánaðarlaun 362.000 362.000 447.000 447.000 

Mánaðlaun maka 0 447.000 0 362.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -96.505 -212.218 -122.514 -212.218 

Barnabætur 48.447 7.285 0 0 

Húsaleigubætur 22.946 0 0 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 0 0 0 0 

Ráðstöfunartekjur 424.741 674.300 254.253 526.549 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 

 

Í töflu 19 er gert ráð fyrir móður með laun við neðri fjórðungsmörk og föður með laun 

við efri fjórðungsmörk. Móðir deilir lögheimili með börnunum og er með laun við neðri 

fjórðungsmörk kvenna. Faðir sinnir umgengni og er með laun við efri fjórðungsmörk karla. 

Þegar foreldrar eru í nýrri sambúð er gert ráð fyrir að makar séu með miðgildi launa að teknu 

tilliti til kyns. Faðir greiðir 25% viðbótarmeðlag með þremur börnum til móður vegna hárra 

launa. Láglauna einstæða móðirin hefur þá 32% hærri ráðstöfunartekjur en einhleypi faðirinn 

með hærri launin hefur. Ef foreldrar eru í sambúð á fyrrgreindum forsendum þá er heimili 

láglauna móður 12% hærri ráðstöfunartekjur en heimili föður með hærri heildarlaun. 
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Tafla 19. Ráðstöfunartekjur heimila föður og móður með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum og lögheimili barna hjá móður. Laun föður við efri fjórðungsmörk, laun móður við 
neðri fjórðungsmörk og makar með miðgildi launa. Tillit tekið til kynbundins launamunar. 

  Lögheimilisforeldri (móðir) Umgengnisforeldri (faðir) 

Tegund tekna Einhleyp Í sambúð Einhleypur Í sambúð 

Mánaðarlaun 293.000 293.000 571.000 571.000 

Mánaðlaun maka 0 447.000 0 362.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -69.870 -185.582 -170.380 -260.084 

Barnabætur 53.557 12.115 0 0 

Húsaleigubætur 31.226 0 0 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 17.558 17.558 -17.558 -17.558 

Ráðstöfunartekjur 413.325 654.324 312.828 585.125 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 

 

Í töflu 20 er faðir með hálaun sem nægja til þess að hann yrði úrskurðaður til greiðslu 

100% viðbótarmeðlags með þremur börnum. Móðir er með laun í neðra fjórðungsmarki 

kvenna en makar þegar við á með miðgildi launa að teknu tilliti til kynbundins launamunar. 

Tafla 20. Ráðstöfunartekjur heimila föður og móður með þrjú börn 4, 7 og 10 ára, sem búa á tveimur 
heimilum og lögheimili hjá móður. Faðir með nægilega há laun fyrir tvöfalt meðlag með 
þremur börnum en aðrir eru með miðgildi launa að teknu tilliti til kynbundins launamunar 

  Lögheimilisforeldri (móðir) Umgengnisforeldri (faðir) 

Tegund tekna Einhleyp Í sambúð Einhleypur Í sambúð 

Mánaðarlaun 293.000 293.000 736.000 736.000 

Mánaðlaun maka 0 447.000 0 362.000 

Mæðra/feðralaun 17.620 0 0 0 

Tekjuskattur -69.870 -185.582 -238.292 -327.995 

Barnabætur 53.557 12.115 0 0 

Húsaleigubætur 31.226 0 0 0 

Meðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Viðbótarmeðlag 70.233 70.233 -70.233 -70.233 

Ráðstöfunartekjur 465.999 706.998 357.242 629.539 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, e.d.a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um fjárhæðir 
bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.a., 
e.d.b., e.d.c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.a) 

 

Þrátt fyrir að einhleypur faðir hafi hér 151% hærri mánaðarlaun en móðir þá er 

láglauna einstæða móðirin með 30% hærri ráðstöfunartekjur en faðirinn á háu laununum. 
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Í öllum dæmunum hér að ofan eru ráðstöfunartekjur lögheimilisforeldra umtalsvert 

hærri en ráðstöfunartekjur umgengnisforeldra, jafnvel þegar umgengnisforeldri er á mjög 

háum launum og lögheimilisforeldrið með laun við neðri fjórðungsmörk launa kvenna á 

almennum vinnumarkaði. 

 

5.3 Ráðstöfunartekjur að frádregnum útgjöldum 

Í þessum kafla verður notast við fjölskyldulíkön og bótalíkönum beitt til að svara spurningu 

um hvernig ráðstöfunartekjur ólíkra tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði 

sem miðast við hófleg útgjöld. Notast verður við dæmin hér að ofan um dæmigerð 

neysluviðmið út frá fjölskyldugerð og mismunandi umgengni og nokkur dæmi um 

ráðstöfunartekjur með tilliti til fjölskyldugerðar og búsetu barns. 

Í mynd eitt sést hvað eftir stendur þegar dæmigerð neysla samkvæmt neysluviðmiði 

hefur verið dregin frá ráðstöfunartekjum þegar við gerum ráð fyrir því að báðir foreldrar eru 

með miðgildi launa og jafnframt að ef foreldri er komið í nýja sambúð þá er sambúðaraðili 

einnig með miðgildi launa. 

 

 

Mynd 1. Ráðstöfunartekjur að frádregnu dæmigerðu neysluviðmiði miðað við mismunandi umgengni og 
fullorðnir með miðgildi launa 
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Verst standa einhleypir umgengnisforeldrar sem sinna jafnri umgengni, 15 daga af 

hverjum 30 dögum. Ef einhleypt umgengnisforeldri sinni einhverri umgengni þá vantar alltaf 

langt á annað hundrað þúsund upp á í hverjum mánuði til að mæta hóflegri neyslu og komið 

yfir tvö hundruð þúsund ef umgengni er jöfn. Jafnvel þegar engin umgengni fer fram þá 

vantar fjarverandi einhleypu foreldri ennþá 64.520 kr. uppá til þess að eiga fyrir dæmigerðri 

neyslu en stendur þá nokkuð jafnfætis lögheimilisforeldri sem nýtur ekki aðstoðar 

umgengnisforeldris. Einstætt foreldri sem deilir lögheimili með barni kemur næst verst út úr 

samanburði þessum og er í jafnslæmri stöðu og fjarverandi foreldri. Staða 

lögheimilisforeldris batnar við vaxandi umgengni og þegar um jafna umgengni er að ræða á 

foreldrið fyrir hóflegri neyslu. 

Bæði lögheimilisforeldrið og það foreldri sem deilir ekki lögheimili með barni bæta 

mjög fjárhagsstöðu sína við það að fara í nýtt samband með aðila sem einnig er með 

miðlungs tekjur. Þannig duga tekjurnar best á heimili fjarverandi foreldris í sambúð sem 

eingöngu borgar eingöngu meðlag en tekur þau ekkert í umgengni og hefur enga aðstöðu 

fyrir þau. Næst besta afkoman er hjá lögheimilisforeldri í sambúð þar sem börnin fara í 

umgengni 15 daga af 30 dögum en þar er afgangurinn litlu minni. Lögheimilisforeldri sem 

komið er í sambúð með maka á þessum forsendum á alltaf afgang af tekjum þegar búið er að 

mæta dæmigerðri neyslu sem þó verður lægri með minni umgengni á öðru heimili. 

Það foreldri sem ekki deilir lögheimili með börnum og er í sambúð á fyrrgreindum 

forsendum á mun minni afgang strax og lágmarks umgengni fer fram. Þannig minnkar 

afgangurinn úr 132.664 kr. á mánuði niður í 50.536 kr. á mánuði um leið og foreldrið gerir 

ráð fyrir barni á heimili sínu. 

Í mynd tvö er gert ráð fyrir láglauna heimilum þar sem báðir foreldrar eru með laun við 

lægri fjórðungsmörk launa og sama gildir um maka þegar þeir eru til staðar. Eins og þegar um 

miðgildi launa er að ræða þá standa einstæðir foreldrar sem er með börn sín alla daga án 

nokkurar aðstoðar annars foreldris nokkuð jafnfætis fjarverandi foreldri sem ekkert kemur 

að umönnun barns og gerir ekki ráð fyrir barni. Fjarverandi foreldri í sambúð stendur 

jafnfætis lögheimilisforeldri sem er með barn aðra hvora viku og eru það einu fjölskyldurnar 

sem eiga afgang af ráðstöfunartekjum að frádreginni dæmigerðri neyslu. 
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Mynd 2. Ráðstöfunartekjur að frádregnu dæmigerðu neysluviðmiði miðað við mismunandi umgengni og 
fullorðnir með laun við neðri fjórðungsmörk launa 

 

Ef umgengni er til staðar þá er í öllum tilfellum verulegur munur á afgangi 

lögheimilisforeldra og umgengnisforeldra þannig að verulega hallar á umgengnisforeldri. 

Þegar umgengni er jöfn vantar láglauna einstæðu lögheimilisforeldri 44.127 kr. uppá að eiga 

fyrir dæmigerðri neyslu en láglauna einstæðu umgengnisforeldri vantar 254.564 kr. uppá til 

að eiga fyrir hóflegri neyslu í hverjum mánuði. Munurinn er heldur minni ef foreldrar eru 

komnir í nýja sambúð og njóta aðstoðar maka. 

Í mynd þrjú verður gert ráð fyrir því að móðir deili lögheimili með börnum og faðir deili 

því ekki lögheimili með börnum. Báðir foreldrar og makar þegar við á eru með miðgildi launa 

að teknu tilliti til kynbundins launamunar. Þegar um nýja maka er að ræða þá verður gert ráð 

fyrir því að þeir séu af gagnstæðu kyni. 

Einstætt lögheimilisforeldri stendur verr en fjarverandi foreldri þegar engin umgengni 

fer fram. Um leið og einhver umgengni fer fram þá snýst dæmið við þannig að halla fer á 

umgengnisforeldri. Ef umgengni er meiri þá hallar meira á umgengnisforeldri þannig að 

þegar einstæðir foreldrar skipta umgengni jafnt sín á milli þá vantar aðeins 30.983 kr. upp á 

að lögheimilisforeldri eigi fyrir dæmigerðri neyslu en umgengnisforeldri vantar sex sinnum 
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meira uppá í hverjum mánuði. Ef foreldrar eru komnir í nýja sambúð þá eiga heimilin afgang 

af ráðstöfunartekjum að frádregnu dæmigerðu neysluviðmiði nema þegar kemur að 

umgengnisforeldri sem sinnir jafnri umgengni. Afgangurinn fer hins vegar hverfandi hjá 

umgengnisforeldri um leið og umgengni fer fram. 

 

 

Mynd 3. Ráðstöfunartekjur að frádregnu dæmigerðu neysluviðmiði miðað við mismunandi umgengni og að 
fullorðnir séu með miðgildi launa að teknu tilliti til kynbundins launamunar, móðir deilir lögheimili 
með börnum 

 

Í mynd fjögur er gert ráð fyrir að faðirinn deili ekki lögheimili með börnum og sé á 

háum launum sem nægja til þess að faðirinn er úrskurðaður til greiðslu 100% 

viðbótarmeðlags með þremur börnum. Láglauna móðir fer deilir lögheimili með börnum og 

er með tekjur við neðri fjórðungsmörk launa kvenna á almennum vinnumarkaði. Makar eru á 

miðgildi launa að teknu tilliti til kyns. 

Hjá einhleypum foreldrum við þessar forsendur hefur fjarverandi faðir á háu laununum 

56.275 kr. í afgang af ráðstöfunartekjum þegar dæmigerðri neyslu hefur verið mætt á meðan 

láglauna einstæða móðirin sem hefur börnin alltaf hjá sér vantar 57.129 kr. uppá til að mæta 

sambærilegri neyslu. Við lágmarksumgengni jafnast staða þessara foreldra út þannig að 

láglauna móðir og hálauna faðir standa nokkuð jafnfætis. Þegar umgengni verður meiri þá 

fer að halla á umgengnisforeldrið þrátt fyrir háu launin. Við jafna umgengni duga 
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ráðstöfunartekjur láglauna móður fyrir hóflegri neyslu á meðan hálauna umgengnisföður 

vantar töluvert uppá að ná sama markmiði. 

 

Mynd 4. Ráðstöfunartekjur að frádregnu dæmigerðu neysluviðmiði miðað við mismunandi umgengni, láglauna 
móðir deilir lögheimili með börnum, makar á miðgildi launa en faðir á háum launum, tillit tekið til 
kynbundins launamunar nema hjá föður 

 

Þegar foreldar eru komnir í sambúð með maka á miðgildi launa að teknu tilliti til kyns 

maka, er heimili láglauna móður deilir lögheimili með börnunum í öllum tilfellum með mikinn 

afgang þegar búið er að mæta hóflegri neyslu. Afgangurinn fer þó hækkandi með aukinni 

umgengni. Heimili föður á háum launum sem ekki deilir lögheimili með börnum er með 

umtalsverðan afgang ef um enga umgengni er að ræða. Strax við lágmarksumgengni á 

hálauna faðir mun minni afgang en láglauna móðir þegar búið er að mæta hóflegri neyslu. Ef 

umgengni er meiri þá eykst bilið á milli foreldra þannig að hálauna faðirinn á sífellt minni 

afgang en láglauna móðirin. Á heimili láglauna einstæðrar móður í sambúð er í öllum 

tilfellum mun meiri afgangur en á heimili föður á háum launum sem ekki deilir lögheimili 

með börnum. Það á við einnig þegar engin umgengni er. 

Í þessum kafla hefur spurningu um hvernig ráðstöfunartekjur tekjur ólíkra tekjuhópa 

dugi fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. Niðurstöður eru afgerandi þannig að 

ráðstöfunartekjur heimila lögheimilisforeldra duga mun frekar fyrir hóflegri neyslu þess 

heimilis en þegar foreldri deilir ekki lögheimili með barni. 
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6 Umræða og lokaorð 

Fyrstu rannsóknarspurningunni um hvaða stuðning hið opinbera veiti foreldrum sem ekki 

búa saman vegna framfærslu barna sinna var svarað í fjórða kafla þar sem íslenska 

bótakerfið var greint. 

Lög um fæðingarorlof leggja ríka áherslu á einstaklingsskipan og sameiginlega ábyrgð 

beggja foreldra á umönnun barns. Þó er fæðingarorlof bundið samþykki móður þegar feður 

fara ekki með forsjá barns sem getur hamlað því að feður þar sem börn fæðast í 

einsforeldrisforsjá nýti sér rétt sinn. Þannig eru heldur færri forsjárlausir feður sem nýta sér 

orlofið en þeir sem fara með sameiginlega forsjá. Þó hefur forsjáin ekki allt að segja um það 

hvernig einstæðir foreldrar haga fæðingarorlofi þar sem meiri og marktækari munur er á því 

hvort feður búi með barnsmæðrum sínum en sá munur sem er vegna forsjárfyrirkomulags. 

Eins og fram kemur í rannsókn á því hvernig einstæðir foreldrar haga fæðingarorlofi (Guðný 

Björk Eydal og Rannveig S. Ragnarsdóttir, 2008) þá má telja að það vanti fjölskyldu og 

félagsráðgjöf til foreldra ungabarna sem ekki búa saman til þess að hjálpa þeim við að sinna 

barni í takt við markmið laganna. 

Barnabætur, barnalífeyrir, mæðra- og feðralaun, viðbót vegna barna á húsaleigubætur, 

meðlag, viðbót vegna barna á námslán, sem og umönnunargreiðslur til framfærslu fatlaðra 

og langveikra barna og viðbótar vegna barna á atvinnuleysisbætur eru allar í samræmi við 

fyrirvinnuskipan þar sem allur stuðningur kemur til lögheimilisforeldris sem þá er 

umönnunaraðili barns en engar til umgengnisforeldris sem þá er álitið fyrirvinna barns. Einu 

bæturnar sem umgengnisforeldrar fá í þessum hópi er viðbót á námslán vegna 

meðlagsgreiðslna sem renna beint til Innheimtustofnunar sveitarfélaga og eru því í takt við 

fyrirvinnuskipan þannig að viðbótin er látin renna til umönnunar barns á lögheimili þess. 

Vaxtabætur vegna húsnæðiskaupa fylgir einstaklingsskipan að einhverju leiti þar sem 

sambúðarfólk fær sömu vaxtabætur óháð lögheimili barna og vaxtabótum er skipt á milli 

hjóna/sambúðarfólks. Þó má greina töluverða fyrirvinnuskipan í vaxtabótum. Fyrst vegna 

þess að hámarksvaxtabætur til einstæðra lögheimilisforeldra eru 25% hærri en til foreldra 

sem ekki deila lögheimili með barni. Vaxtabætur eru ætlaðar til húsnæðiskaupa og ætla má 

að húsnæði þurfi að vera sambærilegt hjá báðum foreldrum þegar umgengni fer fram. Einnig 

eru vaxtabætur tekjutengdar miðað við heildarlaun fyrir skatta og að undanskildum 

skattfrjálsum opinberum bótum og meðlagi sem gerir það að verkum að bæturnar skerðast 
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mun fyrr hjá því foreldri sem ekki deilir lögheimili með barni. Vaxtabætur taka því meira mið 

af fyrirvinnuskipan þar sem gert er ráð fyrir að umönnun barns fari fram á lögheimili þess en 

umgengnisforeldri er í hlutverki fyrirvinnu. 

Að framansögðu er ljóst að umgengnisforeldrar njóti ekki opinbers fjárhagslegs 

stuðnings með þó þeirri einni undantekningu að umgengnisforeldri getur haft leyfi til töku 

fæðingarorlofs. Þó bætur til barnafjölskyldna séu ekki háðar kyni foreldra þá þarf að taka mið 

af því að mæður deila í yfirgnæfandi meirihluta lögheimili með börnum þegar foreldrar búa 

ekki saman. Opinber fjárhagsstuðningur til barnafjölskyldna ber því enn sterk merki 

fyrirvinnuskipuninnar þar sem konur eru í umönnunarhlutverkinu og karlar í hlutverki 

fyrirvinnu. 

Annari rannsóknarspurningunni er svarað í kafla 5.1 þar sem borin voru saman 

dæmigerð neysluviðmið mismunandi fjölskyldugerða út frá mismikilli umgengni til að finna 

út hver séu dæmigerð útgjöld vegna framfærslu í fjölskyldum barna þar sem foreldrar búa 

ekki saman. Til að svara spurningunni þarf að bera saman foreldra út frá mismunandi 

umgengni og hafa til viðmiðunar fjarverandi foreldri sem er þá barnlaus einstaklingur enda 

ekki gert ráð fyrir barni á heimili. Samkvæmt neysluviðmiði eru útgjöld einhleyps foreldris 

sem sinnir lágmarksumgengni um 27% hærri en hjá fjarverandi foreldri, ef umgengnin er 

lengdar helgar eru útgjöldin orðin um 35% hærri og þegar um jafna umgengni er að ræða eru 

útgjöldin um 46% hærri en hjá fjarverandi foreldri. Einstætt lögheimilisforeldri er með 74% 

meiri útgjöld en fjarverandi foreldri ef engin umgengni á sér stað, en við lágmarksumgengni 

fer þetta hlutfall niður í um 69%. Þegar umgengni er lengdar helgar eru útgjöld 

lögheimilisforeldis 63% hærri en hjá fjarverandi foreldri og við jafna umgengni eru þau 51% 

hærri en hjá fjarverandi foreldri. Einhleypir foreldrar sem deila jafnt með sér umgengni barna 

eru þá með nokkuð svipuð útgjöld þar sem lögheimilisforeldið er með 51% hærri útgjöld en 

fjarverandi foreldri og umgengnisforeldið með 46% hærri útgjöld en fjarverandi foreldri. 

Niðurstöður varðandi foreldra í nýrri sambúð voru á sömu leið að útgjöld hækkuðu í nokkru 

samræmi við aukna umgengni og við jafna umgengni voru útgjöld beggja heimila nokkuð 

jöfn. 

Vert er að benda á í þessu sambandi að meiri útgjöld eru vegna barna sem eiga tvö 

heimili en þeirra barna sem eiga eitt heimili. Þannig eru samanlögð útgjaldaaukning vegna 

barnanna þriggja hjá einhleypum foreldrunum 74% (74% + 0%) þegar engin umgengni á sér 

stað, 96% (69% + 27%) þegar lágmarksumgengni á sér stað, 98% (63%+35%) við umgengni 
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lengdar helgar og 97% (51% + 46%) þegar umgengni er jöfn. Í tillögum að nýju 

almannatryggingakerfi er miðað við að barnatryggingar séu reiknaðar út frá stuðlinum 0,3 af 

lágmarksframfærslu fullorðins, en vegna aukins kostnaðar við börn sem eiga foreldra á 

tveimur heimilum væri vert að huga að því hvort nota eigi sitt hvorn stuðulinn fyrir börn sem 

búa á einu heimili og þau sem búa á tveimur heimilum og deila bótunum í hlutfalli við 

umgengni á milli heimila. 

Reiknaðar voru út ráðstöfunartekjur foreldra að teknu tilliti til fjölskyldugerðar, búsetu 

barna, opinbers stuðnings og meðlagsgreiðslna. Dæmi voru tekin um foreldra með jafnar 

tekjur við miðgildi, neðri- og efri fjórðungsmarka launa á almennum vinnumarkaði. 

Umtalsverður munur var á ráðstöfunartekjum foreldra í öllum dæmunum en þó mest þegar 

um lágtekjuforeldra var að ræða en þá var munurinn á ráðstöfunartekjum einstæða 

lögheimilisforeldris 124% hærri en hjá einhleypu umgengnisforeldri. Munurinn var minni 

þegar foreldrar voru komnir í nýja sambúð þar sem opinber stuðningur minnkaði og tvær 

fyrirvinnur voru til staðar en þrátt fyrir það var heimili lögheimilisforeldris með talsvert hærri 

ráðstöfunartekjur en heimili umgengnisforeldris. Þá var og gert ráð fyrir kynbundnum 

launamuni og báðir foreldrar á miðgildistekjum og börn með skráð lögheimili á heimili 

móður. Það breytti engu um ráðstöfunartekjur foreldra í sambúð en lögheimilismóðir var þá 

með 67% hærri ráðstöfunartekjur en umgengnisfaðir á miðgildi tekna í stað 90% áður. 

Þá voru sett upp dæmi þar sem láglauna móðir deilir lögheimili með börnum en 

umgengnisfaðir var með há laun sem dugðu til þess að hann var úrskurðaður til greiðslu 

100% viðbótarmeðlags með þremur börnum. Þrátt fyrir mikinn tekjumun var láglauna 

móðirin enn með 39% hærri ráðstöfunartekjur en umgengnisfaðirinn á háu laununum. 

Útreikningur þessi bendir til þess að lög um opinberan fjárhagslegan stuðning við 

barnafjölskyldur og reglur um meðlag miðist fyrst og fremst við fyrirvinnuskipan. 

Spurningu um hvernig ráðstöfunartekjur ólíkra tekjuhópa dugi fyrir útreiknuðum 

framfærslukostnaði er svarað í kafla 5.3 þar sem fengin var afgangur af mismunandi 

ráðstöfunartekjum fjölskyldna að frádregnu dæmigerðu neysluviðmiði þeirra að teknu tilliti 

til umgengni til að sjá hvort að munur sé á að ráðstöfunartekjur dugi fyrir dæmigerðri neyslu 

foreldra eftir því hvort um lögheimilisforeldri er að ræða eða umgengnisforeldri þar sem 

hallar verulega á umgengnisforeldrið.  

Hér voru tekin fyrir fjögur dæmi um mismunandi ráðstöfunartekjur, foreldrar og makar 

með miðgildi launa, við neðri fjórðungsmörk launa, með miðgildi launa að teknu tilliti til 
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kynbundins launamunar og lögheimili barna hjá móður og láglauna móðir sem deilir 

lögheimili með börnum og faðir með há laun sem duga til úrskurðar í 100% viðbótarmeðlag 

með þremur börnum. Frá ráðstöfunartekjum var dregið dæmigert neysluviðmið með tilliti til 

mismikillar umgengni. Það er sammerkt með öllum niðurstöðum þessara dæma að ef foreldri 

sem ekki deilir lögheimili með barni vill geta mætt dæmigerðu neysluviðmiði til jafns eða 

betur en lögheimilisforeldri þá gengur ekki upp að sinna umgengni við barn nema með þeirri 

einni undantekningu að umgengnisforeldrið sé á háu laununum og sinni lágmarksumgengni. 

Um leið og einhver umgengni á sér stað verður umtalsverður munur á því hve mikið minna 

umgengnisforeldri er með á mánuði í ráðstöfunartekjur að frádreginni dæmigerðri neyslu. Sá 

munur verður svo meiri eftir því sem umgengni eykst. Opinber stuðningur við 

barnafjölskyldur að viðbættu meðlagskerfi virðist því miðast við að engin umgengni eigi sér 

stað og öll umönnun barns fari fram á lögheimili þess, það er að segja hjá móður þar sem 

lögheimili barna er að staðaldri skráð hjá móður. 

Niðurstöður rannsóknarinnar er að opinber stuðningur við barnafjölskyldur þegar 

foreldrar búa ekki saman miðast næstum að öllu leiti við fyrirvinnuskipan þar sem konur bera 

ábyrgð á umönnun barna og karlar bera ábyrgð á framfærslu. Öllum fjárhagslegum stuðningi 

er beint að lögheimili barns að undanskildum möguleikum beggja foreldra til fæðingarorlofs, 

en engu að síður er sá réttur háður samþykki lögheimilisforeldris. Lög og reglur um 

opinberan stuðning við barnafjölskyldur eru þannig í hróplegu ósamræmi við megin áherslur 

hjúskapar og barnaréttar allt frá þriðja áratug síðustu aldar og þingsályktunartillögur um 

fjölskyldustefnu um sameiginlega ábyrgð foreldra á umönnun og framfærslu barna. 

Niðurstöðurnar sýna glögglega að ákveðin hópur umgengnisforeldra hefur ekki 

möguleika á að afla tekna sem duga til að mæta framfærslukostnaði samkvæmt dæmigerðu 

neysluviðmiði Velferðarráðuneytis. Slík staða getur gert foreldrum erfitt að rækja umgengni 

við barn sitt og sinna framfærslu þess. Niðurstöðurnar benda því til að gagngerrar 

endurskoðunar á stuðningi við foreldra sem ekki búa saman sé þörf. 

 



  

62 

Heimildaskrá: 

Arnaldur Sölvi Kristjánsson. (2011). Fjölskyldubætur á Íslandi: Fjárstuðningur vegna 

framfærslu barna árið 2010. Reykjavík: Þjóðmálastofnun Háskóla Íslands. 

Barnalög nr. 76/2003. 

Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Löfstedt, P., Haapasalo, 

I. og Niclasen, B. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family 

Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26, 51–

62. 

Björg Thorarensen. (2001). Mannréttindákvæði stjórnarskrárinnar. Sótt 18. apríl 2012 af 

https://notendur.hi.is/bjorgtho/docs/18-mannrettindi.doc 

Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Barnaréttur. Reykjavík: Bókaútgáfa Orators. 

Félag um foreldrajafnrétti. (2007). Félag ábyrgra feðra skiptir um nafn. Sótt 7. maí 2012 af 

http://www.foreldrajafnretti.is/?p=817 

Félag um foreldrajafnrétti. (2010). Umsögn: um drög að frumvarpi til laga um breytingar á 

barnalögum nr. 76/2003 hvað varðar meðlagskerfið sem kynnt var á vef Dómsmála- 

og mannréttindaráðuneytisins 4. febrúar 2010. Sótt 4. maí 2012 af 

http://www.foreldrajafnretti.is/wp-

content/uploads/FUF_20100407_Umsogn_Barnalog_framfaersla_medlag.pdf 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum. Sótt 8. apríl 2012 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_s

todu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf 

Gísli Gíslason. (2008). Meðlagskerfi: Ísland og önnur lönd. Reykjavík: Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið. 

Guðjón Hauksson. (2012, 2. maí). Börn úr sambandsslitum. [tölvupóstur ]. Mannfjölda- og 

manntalsdeild, Hagstofa Íslands. 

Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir. (2010). Framfærsluskyldur foreldra: Meðlagskerfi 

Norðurlanda. Í Halldór S. Guðmundsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum XI. 

(bls. 29-40). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

https://notendur.hi.is/bjorgtho/docs/18-mannrettindi.doc
http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi_fjolskyldugerdum.pdf


  

63 

Guðný Björk Eydal og Rannveig S. Ragnarsdóttir. (2008). Hvernig haga einstæðir foreldrar 

fæðingarorlofi? Rannsóknarritgerð [Working paper] 3:2008. Reykjavík: 

Þjóðmálstofnun. 

Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson. (2008). Family policy in Iceland: An overview. Í I. Oster 

og C. Schmitt (ritstjórar), Family Policies in the Context of Family Change: The Nordic 

Countries in Comparative Perspective (bls. 109-127). Wiesbaden: Verlag fur 

Sozialwissenschaften. 

Guðný Björk Eydal. (2005). Family policy in Iceland 1944-1984. Göteborg: Sociologiska 

Insitutionen. 

Guðný Björk Eydal. (2006). Feður og fjölskyldustefna. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í 

Félagsvísindum VII Félagsvísindadeild (bls. 201-210). Reykjavík: Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands. 

Guðný Björk Eydal. (2008). Policies promoting care from both parents. Í Guðný Björk Eydal og 

Ingólfur V. Gíslason (ritstjórar) Equal rights to earn and care (bls. 111-148). Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun. 

Guðný Björk Eydal. (2010). íslenskur sifjaréttur og fjölskyldustefna frá fyrirvinnuskipan til 

jafnréttis. Í Þórhildur Líndal (ritstjóri), Heiðursrit Ármann Snævarr 1919-2010 (bls. 

143-164). Reykjavík: Bókaútgáfan Codex, Rannsóknarstofnun Ármanns Snævarr um 

fjölskyldumálefni. 

Hagstofa Íslands. (e.d.a). Laun fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði eftir 

starfsstétt og kyni 1998-2010. Sótt 10. mars 2012 af 

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=

Laun+fullvinnandi+launamanna+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9

tt+og+kyni+1998%2D2010+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fu

lllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na 

Hagstofa Íslands. (e.d.b). Lágtekjumörk, 2004-2011. Sótt 4. apríl 2012 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN07111

%26ti=L%E1gtekjum%F6rk%2C+2004%2D2011+++++++++++++++%26path=../Databas

e/vinnumarkadur/tekjudreifing/%26lang=3%26units=Upph%E6%F0 

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+fullvinnandi+launamanna+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2010+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+fullvinnandi+launamanna+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2010+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+fullvinnandi+launamanna+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2010+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+fullvinnandi+launamanna+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2010+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN07111%26ti=L%E1gtekjum%F6rk%2C+2004%2D2011+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/tekjudreifing/%26lang=3%26units=Upph%E6%F0
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN07111%26ti=L%E1gtekjum%F6rk%2C+2004%2D2011+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/tekjudreifing/%26lang=3%26units=Upph%E6%F0
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN07111%26ti=L%E1gtekjum%F6rk%2C+2004%2D2011+++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/tekjudreifing/%26lang=3%26units=Upph%E6%F0


  

64 

Hagstofa Íslands. (e.d.c). Lifandi fæddir eftir fæðingarröð og hjúskaparstétt móður 1951-

2010. Sótt 4. apríl 2012 af 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05104%26ti

=Lifandi+f%E6ddir+eftir+f%E6%F0ingarr%F6%F0+og+hj%FAskaparst%E9tt+m%F3%F0

ur+1951%2D2010++++%26path=../Database/mannfjoldi/Faeddir/%26lang=3%26unit

s=fj%F6ldi 

Hagstofa Íslands. (e.d.d). Lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi 1961-2010. Sótt 4. apríl 

2012 af 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06205%26ti

=L%F6gskilna%F0ir+og+forsj%E1+barna+%FAr+hj%F3nabandi+1961%2D2010+++++%

26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Hagstofa Íslands. (e.d.e). Sambúðarslit og fjöldi barna 1991-2010. Sótt 4. apríl 2012 af 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06213%26ti

=Samb%FA%F0arslit+og+fj%F6ldi+barna+1991%2D2010+++++%26path=../Database/

mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Hakovirta, M. og Rantalaiho, M. (2011). Family Policy and Shared Parenting in Nordic 

Countries. European Journal of Social Security, 13(2), 247-266. 

Heiða María Sigurðardóttir. (2006). Hvernig má skilgreina hugtakið þýði og hvað greinir það 

frá úrtaki?. Sótt 8. maí 2012 af http://visindavefur.is/?id=6352. 

Hrefna Friðriksdóttir. (2011). Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Tímarit 

lögfræðinga, 61, 273-326. 

Ingólfur V. Gíslason. (2007). Fæðingar- og foreldraorlof á Íslandi: Þróun eftir lagasetninguna 

árið 2000. Akureyri: Jafnréttisstofa. 

Innanríkisráðuneytið. (2010). Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum er 

varða framfærslu barna og meðlag skv. barnalögum nr. 76/2003 ásamt fylgiskjölum. 

Sótt 20. apríl 2012 af 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/2010/Frumvarp_medlag_04.02.10.pdf 

Innanríkisráðuneytið. (2012). Barnaréttur – meðlag. Sótt 12. apríl 2012 af 

http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni-raduneytis/barnalog/upplysingar/nr/805 

Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson. (2011). Íslensk neysluviðmið. 

Reykjavík: Velferðarráðuneyti. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna. (e.d.a). Framfærslulán. Sótt 9. apríl 2012 af 

http://www.lin.is/lin/Namsmenn/lan_og_ahrif_tekna.html 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05104%26ti=Lifandi+f%E6ddir+eftir+f%E6%F0ingarr%F6%F0+og+hj%FAskaparst%E9tt+m%F3%F0ur+1951%2D2010++++%26path=../Database/mannfjoldi/Faeddir/%26lang=3%26units=fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05104%26ti=Lifandi+f%E6ddir+eftir+f%E6%F0ingarr%F6%F0+og+hj%FAskaparst%E9tt+m%F3%F0ur+1951%2D2010++++%26path=../Database/mannfjoldi/Faeddir/%26lang=3%26units=fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05104%26ti=Lifandi+f%E6ddir+eftir+f%E6%F0ingarr%F6%F0+og+hj%FAskaparst%E9tt+m%F3%F0ur+1951%2D2010++++%26path=../Database/mannfjoldi/Faeddir/%26lang=3%26units=fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05104%26ti=Lifandi+f%E6ddir+eftir+f%E6%F0ingarr%F6%F0+og+hj%FAskaparst%E9tt+m%F3%F0ur+1951%2D2010++++%26path=../Database/mannfjoldi/Faeddir/%26lang=3%26units=fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06205%26ti=L%F6gskilna%F0ir+og+forsj%E1+barna+%FAr+hj%F3nabandi+1961%2D2010+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06205%26ti=L%F6gskilna%F0ir+og+forsj%E1+barna+%FAr+hj%F3nabandi+1961%2D2010+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06205%26ti=L%F6gskilna%F0ir+og+forsj%E1+barna+%FAr+hj%F3nabandi+1961%2D2010+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06213%26ti=Samb%FA%F0arslit+og+fj%F6ldi+barna+1991%2D2010+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06213%26ti=Samb%FA%F0arslit+og+fj%F6ldi+barna+1991%2D2010+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN06213%26ti=Samb%FA%F0arslit+og+fj%F6ldi+barna+1991%2D2010+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Skilnadir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.lin.is/lin/Namsmenn/lan_og_ahrif_tekna.html


  

65 

Lánasjóður íslenskra námsmanna. (e.d.b). Úthlutunarreglur. Sótt 9. apríl 2012 af 

http://www.lin.is/lin/UmLIN/Log_og_reglur/uthlutunarreglur.html#Grein518 

Lov om barn og foreldre (barnelova) nr. 7/1981. 

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007. 

Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. 

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007. 

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000. 

Lög um húsaleigubæturn r. 138/1997. 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003. 

NAV (Arbeids- og velferdsetaten). (e.d.a). Barnetrygd. Sótt 1. apríl 2012 af 

http://www.nav.no/Familie/Barnetrygd 

NAV (Arbeids- og velferdsetaten). (e.d.b). Bidragsveileder. Sótt 4. maí 2012 af 

http://tjenester.nav.no/bidragsveileder/sjablonInfo.action 

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 

565/2011. 

Reglugerð um námsstyrki nr. 692/2003. 

Ríkisskattstjóri. (e.d.a). Barnabætur fyrri ára – fjárhæðir. Sótt 10. apríl 2012 af 

http://www.rsk.is/einstakl/abf/barnab/barnab%C3%A6tur_fyrri_%C3%A1ra 

Ríkisskattstjóri. (e.d.b). Reiknivél Ríkisskattstjóra: Barnabætur. Sótt 10. mars 2012 af 

http://www.rikisskattstjori.is/reiknivelar/reiknivel_barnabota_1.asp 

Ríkisskattstjóri. (e.d.c). Reiknivél Ríkisskattstjóra: Staðgreiðsla. Sótt 10. mars 2012 af 

http://www.rikisskattstjori.is/reiknivelar/reiknivel_stadgreidslu_1.asp 

Ríkisskattstjóri. (e.d.d). Vaxtabætur í álagningu 2011. Sótt 9. apríl 2012 af 

http://rsk.is/einstakl/abf/vaxtb/vaxtab%C3%A6tur_fj%C3%A1rh%C3%A6%C3%B0ir_2

011 

Sainsbury, D. (1996). Gender Equality and Welfare Stares. Cambridge: Cambridge University 

Press. Sótt 10. apríl 2012 af http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511520921 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992. 

http://www.nav.no/Familie/Barnetrygd
http://www.rsk.is/einstakl/abf/barnab/barnab%C3%A6tur_fyrri_%C3%A1ra
http://www.rikisskattstjori.is/reiknivelar/reiknivel_barnabota_1.asp
http://www.rikisskattstjori.is/reiknivelar/reiknivel_stadgreidslu_1.asp
http://rsk.is/einstakl/abf/vaxtb/vaxtab%C3%A6tur_fj%C3%A1rh%C3%A6%C3%B0ir_2011
http://rsk.is/einstakl/abf/vaxtb/vaxtab%C3%A6tur_fj%C3%A1rh%C3%A6%C3%B0ir_2011


  

66 

Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir. (2008). Sameiginleg forsjá sem meginregla 

og íhlutun stjórnvalda- rannsókn um sjónarhorn foreldra. Tímarit lögfræðinga, 

58(4),465-495. 

Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir. (2005). Réttur barna og velferð við skilnað 

foreldra: um lýðræðishugsun og hagsmuni. Tímarit lögfræðinga, 55(2), 183-196. 

Sigrún Júlíusdóttir. (2001). Fjölskyldur við aldarhvörf. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Sigrún Júlíusdóttir. (2006, nóvember). Samfélagsrót og fjölskyldu-umbreytingar. Erindi flutt 

hjá Vísindafélagi Íslendinga, Norræna húsið. Sótt 26. febrúar 2012 af 

https://notendur.hi.is/sigjul/greinar/Erindi_Visindaf.doc 

Sigrún Júlíusdóttir. (2009). Samskipti foreldra og barna eftir skilnað. Í Halldór Sig. 

Guðmundsson og Silja Bára Ómarsdóttir (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum X: 

Félagsráðgjafardeild og stjórnmálafræðideild: Erindi flutt á ráðstefnu í október 2009 

(bls. 119-130). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Stefán Ólafsson. (1999). Íslenska leiðin. Reykjavík. Tryggingastofnun ríkisins, Háskólaútgáfan. 

Stjórnarráð Íslands. (2009). Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og 

Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Sótt 20. april 2012 af 

http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/ 

Stjórnarráð Íslands. (e.d.). Varanleg velferð. Sótt 20. april 2012 af 

http://www.stjornarrad.is/rikisstjorn/framtidarsyn-adgerdir/nr/396 

Sýslumenn á Íslandi. (e.d.). Umgengni. Sótt 15. mars 2012 af 

http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/umgengni/ 

Tryggingastofnun ríkisins. (2011). Hverjir eiga rétt á mæðra og feðralaunum? Sótt 12. mars 

2012 af http://www.tr.is/spurt-og-svarad/maedra--fedralaun/nr/275 

Velferðarráðuneytið. (e.d.a). Reiknivél fyrir húsaleigubætur. Sótt 10. mars 2012 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/husnaedismal/husaleigubaetur/reiknif

orrit 

Velferðarráðuneytið. (e.d.b). Reiknivél fyrir neysluviðmið. Sótt 1. mars 2012 af 

https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid 

Velferðarvaktin. (2011). Áfangaskýrsla velferðarvaktarinnar, júní 2011. Sótt 10. apríl 2012 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/ritogskyrslur2011/Afangaskyrsla_velferdarv

aktar_jun2011.pdf 



  

67 

Vinnumálastofnun. (2010). Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 

2001‐2009. Sótt 2. apríl 2012 af http://www.faedingarorlof.is/files/Sk%FDrsla%20-

%20T%F6lulegar%20uppl%FDsingar%20F%E6%F0ingarorlofs_sj%F3%F0s%20fr%E1%2

02001-2009_587989908.pdf 

Þingskjal 1065. (1999-2000). Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof. Alþingistíðindi 

A-deild, Sótt 1. apríl 2012 af http://www.althingi.is/altext/125/s/1065.html 

Þingskjal 1230. (1996-1997). Þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir 

til að styrkja stöðu fjölskyldunnar. Alþingistíðindi A-deild, Sótt 27. febrúar 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/121/s/1230.html 

Þingskjal 1498. (2010). Lög um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með 

síðari breytingum. Alþingistíðindi A-deild. Sótt 20. apríl 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.121.html 

Þingskjal 16. (1995). Tillaga til þingsályktunar um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og 

aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar. Alþingistíðindi A-deild, Sótt 17. apríl 2012 

af http://www.althingi.is/altext/120/s/0016.html 

Þingskjal 181. (2002-2003). Frumvarp til barnalaga nr. 76/2003. Alþingistíðindi A-deild, Sótt 

27. febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html 

Þingskjal 328. (2011-2012). Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með 

síðari breytingum (forsjá og umgengni). Alþingistíðindi A-deild, Sótt 27. febrúar 2012 

af http://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html 

Þingskjal 362. (2009). Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan 

Stjórnarráðs Íslands. Alþingistíðindi A-deild. Sótt 10. apríl 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.098.html 

Þingskjal 39. (2007). Þingsályktun um aðgerðaáætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu barna 

og ungmenna. Alþingistíðindi A-deild, Sótt 3. apríl 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/134/s/0039.html 

Þingskjal 5. (1980). Frumvarp til barnalaga. Alþingistíðindi A-deild, Sótt 8. apríl 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0005.pdf 

http://www.althingi.is/altext/121/s/1230.html
http://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0005.pdf


  

68 

Fylgiskjal 1 

Í fylgiskjali eitt eru töflur úr kafla 5.1 í rannsókn um framfærsluskyldur foreldra sem ekki búa 

saman og opinberan stuðning við barnafjölskyldur. Töflurnar eru ítarlegri í fylgiskjali þar sem 

koma fram undirflokkar við þá flokka sem þar eru taldir upp. 

Tafla 10. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum þar sem 
engin umgengni fer fram 

 Lögheimilisforeldri Fjarverandi foreldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur     

Matur, drykkur og aðrar dagvörur 90.237 123.324 38.492 71.579 
Föt og skór 30.391 37.733 13.412 20.753 
Heimilisbúnaður 9.210 14.397 7.872 13.059 
Raftæki og viðhald raftækja 8.460 10.382 4.304 6.226 
Samtals neysluvörur 138.298 185.836 64.080 111.617 

Þjónusta     

Lyf og heilsugæsluþjónusta 14.654 18.748 7.427 11.520 
Sími og fjarskipti 15.352 19.799 9.133 13.580 
Menntun og dagvistun 37.031 45.430 821 1.971 
Veitingar 28.462 33.653 11.177 16.368 
Önnur þjónusta fyrir heimili 12.375 16.167 4.843 8.635 
Samtals þjónusta 107.874 133.797 33.401 52.074 

Tómstundir     

Tómstundir og afþreying 64.179 88.501 36.055 60.377 
Samtals tómstundir 64.179 88.501 36.055 60.377 

Samgöngur     

Ökutæki og almenningssamgöngur 110.888 116.488 75.032 80.632 
Annar ferðakostnaður 6.156 9.606 10.393 13.842 
Samtals samgöngur 117.044 126.094 85.425 94.474 

Húsnæðiskostnaður     

Húsaleiga 77.810 83.835 69.448 75.472 
Viðhaldskostnaður húsnæðis 6.406 8.232 3.871 5.697 
Rafmagn og hiti 11.517 13.426 8.687 10.752 
Samtals húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 82.006 91.921 

     

Samtals útgjöld 523.128 639.721 300.967 410.463 

Hlutfall af neyslu einstaklings 1,7 2,1 1,0 1,4 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 
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Tafla 11. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum með lágmarks 
umgengni 4 af 30 dögum 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur     

Matur, drykkur og aðrar dagvörur 86.435 119.522 48.488 81.575 
Föt og skór 28.127 35.469 15.676 23.017 
Heimilisbúnaður 9.210 14.397 9.210 14.397 
Raftæki og viðhald raftækja 8.460 10.382 8.460 10.382 
Samtals neysluvörur 132.232 179.770 81.834 129.371 

Þjónusta     

Lyf og heilsugæsluþjónusta 13.691 17.784 8.391 12.484 
Sími og fjarskipti 14.523 18.970 9.962 14.409 
Menntun og dagvistun 32.203 39.635 1.023 2.172 
Veitingar 26.157 31.348 13.482 18.673 
Önnur þjónusta fyrir heimili 12.375 16.167 12.375 16.167 
Samtals þjónusta 98.949 123.904 45.233 63.905 

Tómstundir     

Tómstundir og afþreying 64.030 88.352 43.406 67.728 
Samtals tómstundir 64.030 88.352 43.406 67.728 

Samgöngur     

Ökutæki og almenningssamgöngur 110.888 116.488 110.888 116.488 
Annar ferðakostnaður 6.156 9.606 6.156 9.606 
Samtals samgöngur 117.044 126.094 117.044 126.094 

Húsnæðiskostnaður     

Húsaleiga 77.810 83.835 77.810 83.835 
Viðhaldskostnaður húsnæðis 6.406 8.232 6.406 8.232 
Rafmagn og hiti 11.517 13.426 11.517 13.426 
Samtals húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 95.733 105.493 

     

Samtals útgjöld 507.988 623.613 383.250 492.591 

Hlutfall af neyslu einstaklings 1,7 2,1 1,3 1,6 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 
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Tafla 12. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum með 
umgengni lengdar helgar 8 af 30 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur     

Matur, drykkur og aðrar dagvörur 81.679 114.767 57.532 90.619 
Föt og skór 25.863 33.205 17.940 25.281 
Heimilisbúnaður 9.210 14.397 9.210 14.397 
Raftæki og viðhald raftækja 8.460 10.382 8.460 10.382 
Samtals neysluvörur 125.212 172.751 93.142 140.679 

Þjónusta     

Lyf og heilsugæsluþjónusta 12.727 16.820 9.354 13.448 
Sími og fjarskipti 13.693 18.140 10.791 15.238 
Menntun og dagvistun 27.375 33.841 1.224 2.373 
Veitingar 23.852 29.044 15.786 20.978 
Önnur þjónusta fyrir heimili 12.375 16.167 12.375 16.167 
Samtals þjónusta 90.022 114.012 49.530 68.204 

Tómstundir     

Tómstundir og afþreying 62.773 87.096 49.649 73.971 
Samtals tómstundir 62.773 87.096 49.649 73.971 

Samgöngur     

Ökutæki og almenningssamgöngur 110.888 116.488 110.888 116.488 
Annar ferðakostnaður 6.156 9.606 6.156 9.606 
Samtals samgöngur 117.044 126.094 117.044 126.094 

Húsnæðiskostnaður     

Húsaleiga 77.810 83.835 77.810 83.835 
Viðhaldskostnaður húsnæðis 6.406 8.232 6.406 8.232 
Rafmagn og hiti 11.517 13.426 11.517 13.426 
Samtals húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 95.733 105.493 

     

Samtals útgjöld 490.784 605.446 405.098 514.441 

Hlutfall af neyslu einstaklings 1,6 2,0 1,3 1,7 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 
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Tafla 13. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 4, 7 og 10 ára, á tveimur heimilum með jafna 
umgengni 15 af 30 dögum 

 Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri 

Tegund útgjalda Einhleypt Í sambúð Einhleypt Í sambúð 

Neysluvörur     

Matur, drykkur og aðrar dagvörur 71.065 104.152 71.065 104.152 
Föt og skór 21.901 29.243 21.901 29.243 
Heimilisbúnaður 9.210 14.397 9.210 14.397 
Raftæki og viðhald raftækja 8.460 10.382 8.460 10.382 
Samtals neysluvörur 110.636 158.174 110.636 158.174 

Þjónusta     

Lyf og heilsugæsluþjónusta 11.041 15.134 11.041 15.134 
Sími og fjarskipti 12.242 16.689 12.242 16.689 
Menntun og dagvistun 18.926 23.700 1.576 2.725 
Veitingar 19.819 25.011 19.819 25.011 
Önnur þjónusta fyrir heimili 12.375 16.167 12.375 16.167 
Samtals þjónusta 74.403 96.701 57.053 75.726 

Tómstundir     

Tómstundir og afþreying 57.908 82.230 57.908 82.230 
Samtals tómstundir 57.908 82.230 57.908 82.230 

Samgöngur     

Ökutæki og almenningssamgöngur 110.888 116.488 110.888 116.488 
Annar ferðakostnaður 6.156 9.606 6.156 9.606 
Samtals samgöngur 117.044 126.094 117.044 126.094 

Húsnæðiskostnaður     

Húsaleiga 77.810 83.835 77.810 83.835 
Viðhaldskostnaður húsnæðis 6.406 8.232 6.406 8.232 
Rafmagn og hiti 11.517 13.426 11.517 13.426 
Samtals húsnæðiskostnaður 95.733 105.493 95.733 105.493 

     

Samtals útgjöld 455.724 568.692 438.374 547.717 

Hlutfall af neysluviðmiði einstaklings 1,5 1,9 1,5 1,8 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b) 

 


