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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að greina áhrif stjórntækja og stefnu stjórnvalda á foreldra 

ungra barna. Jafnréttismarkmið, byggð á jafnréttislögum eru mátuð við foreldra barna sem 

ekki hafa hafið leikskólagöngu. Uppsöfnuð áhrif fæðingarorlofs, barnabóta, millifæranleika 

persónuafsláttar, dagvistunarúrræða og umönnunargreiðslna á kynin eru til greiningar. 

Skoðað er hvort þessir þættir hafi áhrif á það að annað kynið dvelji lengur heima með barni 

en hitt. Útbúin eru tilvik í kringum stóra kvenna- og karlastétt og áhrifin skoðuð á hjón og 

samskattaða einstaklinga. Til þess að greina áhrif dagvistunarmála eru borin saman þrjú 

sveitarfélög sem hafa ólíka stefnu í dagvistunarmálum barna. Til þess að meta áhrif 

umönnunargreiðslna er meðaltal af umönnunargreiðslum sjö sveitarfélaga sem gefa kost á 

þeim í dag reiknað út. Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er notuð sem rammi utan um 

greininguna og tilviksathugun er aðferðin sem notuð er í eigindlegu greininguna. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að foreldrarnir hafa ekki jafna möguleika á að 

samræma fjölskyldu- og atvinnulíf eins og kerfið er uppbyggt í dag. Móðir er líklegri til að 

hverfa frá launaðri vinnu en faðir og sinna umönnunarstörfum yfir þetta tímabil. Ólík úrræði 

sveitarfélaga hafa áhrif á jafnrétti kynjanna. Þarft er að breyta stefnu stjórnvalda við 

útdeilingu fjármuna og breyta notkun stjórntækja þannig að niðurstöður stefnunnar 

samræmist jafnréttismarkmiðum stjórnvalda.  
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Abstract 

The goal of this thesis is to study whether the Icelandic government policy and the tools of 

public action have the same results for parents of young children in Iceland. The Icelandic 

government has set itself gender equality goals. These goals will be examined in regards to 

the law regarding equality in Iceland. The gender impact of the accumulated effect of the 

parental leave, child tax credit, transferability of the personal tax discount, day care options, 

and cash for care are assessed. It is examined whether either gender is more likely to leave 

paid work while the parents are waiting for childcare option. Hypothetical cases are given to 

lead the analysis. The impact on married couples and people who have joint taxation are 

assessed. Three municipalities in Iceland are used to show how different policy has a 

different impact on the couples. The thesis is a case study and is constructed with approach 

of gender budgeting. The main results are that the mother is the more likely to stay home 

while waiting for childcare options whilst the father is more likely to go back to paid work. 

Different recourses of the municipalities do have gender impact. It is thus important to 

change the policy of the government so the results will conform to the Icelandic government 

gender equality goals.  
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Formáli 

Umfang rannsóknarinnar eru 30 einingar. Leiðbeinendur eru Katrín Anna Guðmundsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir. Færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir framúrskarandi leiðsögn frá 

upphafi til enda. 

Rannsóknin er sem fyrr segir eigindleg tilviksathugun og byggir á tækjum kynjaðrar 

hagstjórnar og fjárlagagerðar (e. gender budgeting). Rannsakandi leitaði heimilda um 

kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð víða og er nafnið ekki alltaf það sama, hvorki á enskri né 

íslenskri tungu. Hér á landi má finna heimildir um kynjaða fjárlagagerð og kynjaða fjárhags- 

og starfsáætlunargerð. Innan stjórnarráðsins og í kringum fjárlagaferlið er iðulega talað um 

kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Í ljósi þess að rannsakandi er að mestu að skoða áhrif 

stefnu og stjórntækja hins opinbera og hvaða leiðir hið opinbera hefur farið í ákvarðanatöku 

um hin ýmsu mál var rannsakanda ljóst að opinberar fjárveitingar spiluðu þar hlutverk. 

Nafnið kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er því alltaf notað í verkefninu jafnvel þó að 

heimildir sem vitnað er í hafi byggt á öðru orði enda er alltaf verið að tala um sama 

tæknilega hlutinn.   

Áður en lengra er haldið vil ég þakka Gyðu Margréti Pétursdóttur, Kirstínu Þ. Flygenring, 

Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur og Tinnu Björg Sigurðardóttur fyrir fagleg ráð. Ástu Sigrúnu 

Magnúsdóttur, Ingunni Björk Vilhjálmsdóttur og foreldrum mínum báðum þakka ég yfirlestur 

og gagnlegar ábendingar.  

Þó að markmið verkefnisins byggi á jafnrétti foreldra þá hefur réttur barnsins aldrei vikið 

úr huga mér og vona ég að lesendur þessa verks taki mið af því. Verkið tileinka ég dóttur 

minni og hennar kynslóð. Kynslóð sem nú er að stíga sín fyrstu skref á þessu landi. Er það von 

mín að þau muni alast upp við það að geta átt jafnar samvistir við foreldra sína.  
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Hugtakaskýringar 

Fjárlög: Áætlun um ráðstöfun fjár og tekjuöflun ríkisins.1 

Hjón: Eru einstaklingar sem gefnir eru saman í hjúskap. Hjón eru jafnrétthá í búskap og 

sínum og bera skyldur gagnvart hvort öðru og börnum sínum. Hjón bera ábyrgð í sameiningu 

á framfærslu fjölskyldu sinnar og eiga að annast uppeldi barna sinna saman.2 Hjá hjónum 

færist allur óráðstafaður persónuafsláttur til maka og verður til lækkunar á reiknuðum 

tekjuskatti makans. 3  

Jafnrétti kynjanna: Jafnrétti kynjanna eru „[k]ringumstæður þar sem konur og karlar njóta 

sömu réttinda og tækifæra þannig að hegðun, væntingar, óskir og þarfir kvenna og karla eru 

jafnmikils metnar.“4 

Kyn: Líffræðilegt kyn.5 

Kyngervi: Félagslega mótuð hlutverk, eiginleikar og hegðun sem að samfélagið telur hæfa 

körlum og konum.6 

Kynjakerfið: Það einkennist af aðgreiningu milli kvenna og karla og hefur breyst í aldanna 

rás. Þær meginbreytingar sem orðið hafa á kynjakerfinu á síðustu hundrað árum eru fólgnar í 

því að meginþungi yfirráða eða aðskilnaðar milli karla og kvenna hefur færst frá einkasviðinu 

yfir á opinbera sviðið. Bæði kerfin eru þó til staðar samtímis. Yfirráð einkasviðsins felst í því 

að konur eru útilokaðar frá opinberri þátttöku. Það birtist skýrt á 19. öldinni þegar konur 

höfðu hvorki borgaraleg né pólitísk réttindi. Kynjakerfið í dag tengist frekar opinbera sviðinu 

og byggir á aðskilnaði og undirskipun. Konur og hið kvenlæga er undirskipað hinu karllæga. 

Þetta sést til að mynda í atvinnu- og opinberu lífi. Hornsteinar kynjakerfisins eru atvinnulíf, 

fjölskylda/heimili, ríkisvald, ofbeldi, kynverund og menning. Þetta eru tengdir þættir sem þó 

                                                      
1
 Sheila Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók (Strasbourg: Aðalskrifstofa lögfræði- og 

mannréttindamála, Evrópuráðið, 2009). Íslensk útgáfa: (Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 2009), 67. 
2
 Hjúskaparlög nr. 31/1993. 

3
 Ríkisskattstjóri, „Persónuafsláttur,“ Afslættir, bætur og frádrættir, 

http://rsk.is/einstakl/abf/personu?hl=samsköttun (sótt 1 september 2012). 
4
 Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók, 68. 

5
 Candace West og Don Zimmerman, „Doing Gender,“ í The Gendererd Society Reader, ritstj. Michael 

Kommel og Amy Aronson, 4 útg., 200-213 (New York: Oxford University Press, 2011), 200. 
6
 Sama heimild. 

http://rsk.is/einstakl/abf/personu?hl=samsk%C3%B6ttun
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hafa sitt sjálfstæða afl. Kynjakerfið er byggt upp af félagslegum grunni sem borinn er af 

félagslegum athöfnum og samskiptatengslum.7  

Kynjasáttmálinn: Það er óskrifaður sáttmáli um stöðu og hegðun kynjanna.8 

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð (KHF): Þegar kynjasjónarmiða er gætt við gerð fjárlaga og 

fjárhagsáætlana. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skilgreinir KHF sem samþættingu 

kynjasjónarmiða í fjárlagagerðinni. Með KHF eru tekjur og útgjöld endurskoðuð með það að 

markmiði að koma á jafnrétti kynjanna.9  

Regluleg laun: Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem 

um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og 

kostnaðargreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili.10 

Samskattaðir einstaklingar: Fólk í sambúð sem uppfyllir skilyrði samsköttunar. Skilyrðið felst 

í því að vera skráð í sambúð í Þjóðskrá þar sem þau eiga barn saman, eiga von á barni eða 

hafa verið í sambúð í meira en ár. Fólkið ber sameiginlega ábyrgð á greiðslu skatta og getur 

nýtt skattkort maka.11  

Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða: Samþætting kynja og jafnréttissjónarmiða er 

aðferðafræði sem líta má á sem verkfæri til að knýja fram breytingar á kynjakerfinu (sjá 

kynjakerfi).12  

 

                                                      
7
 Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?,“ í Rannsóknir í 

Félagsvísindum VII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2006, ritstj. Úlfar Hauksson, 445-456 (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2006), 445-446.  
8
 Jafnréttisstofa og Samstíga, Jöfnum leikinn: Handbók um kynjasamþættingu, (Akureyri: Prentsmiðjan 

Oddi ehf., 2009),10. 
9
 Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók, 69. 

10
 Hagstofa Íslands, „Laun,“ Laun tekjur og vinnumarkaður, http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-

vinnumarkadur/Laun (sótt 28. ágúst 2012). 
11

 Ríkisskattstjóri, „Álagningarseðill 2012,“ Framtal og álagning, http://rsk.is/einstakl/framt/alagn (sótt 
10 september 2012). 
12

 Jafnréttisstofa og Samstíga. Jöfnum leikinn: Handbók um kynjasamþættingu, 3. 

http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Laun
http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Laun
http://rsk.is/einstakl/framt/alagn
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1 Inngangur 

Öll erum við börn einhvers, höfum verið alin upp af einhverjum og margir ganga síðar í 

gegnum það að eignast eða ala upp barn sjálfir. Árið 2011 voru 13.147 einstaklingar með 

barn tveggja ára og yngra í sinni forsjá.13 Þessir einstaklingar eru ýmist í hjónabandi, í 

sambúð eða einstæðir og eiga það sameiginlegt að teljast foreldrar.14  

Foreldrar standa frammi fyrir margvíslegum ákvörðunum þegar barn fæðist og þar til 

leikskólaganga þess hefst. Þetta tímabil getur varað í tvö ár og jafnvel lengur. Mikið hefur 

verið rætt og ritað um fæðingarorlofið, en það tímabil sem hefst þegar foreldrar ljúka því er 

oft meira á reiki. Þörf er á því að horfa á þennan tíma heildrænt og móta um hann stefnu 

sem styður við jafnréttismarkmið stjórnvalda og rétt barnsins. Í þessari rannsókn er 

sérstaklega verið að skoða áhrifaþætti í ákvörðunum einstaklinga sem búa við samsköttun og 

er því sérstaklega litið til hjóna og samskatta einstaklinga í sambúð.  

Markmiðið með rannsókninni er að greina það hvort stefna stjórnvalda og þau stjórntæki 

sem notuð eru til þess að leiða þá stefnu fram styðji við þau markmið sem stjórnvöld hafa 

sett sér er kemur að jöfnum rétti kvenna og karla. Til þess að skoða það þarf meðal annars að 

greina áhrif opinberra fjárveitinga á foreldra ungra barna. Jafnréttismarkmið stjórnvalda og 

jafnréttismarkmið verkefnisins sem byggð eru á jafnréttislögum verða lögð fram og mátuð 

við ákveðinn hóp af foreldrum barna sem ekki hafa hafið leikskólagöngu og eru undir tveggja 

ára aldri. Með því að skoða fyrirliggjandi gögn og taka viðtöl við nokkra einstaklinga verður 

reynt að meta það hvort stefna hins opinbera ýti undir jafnrétti kynjanna eður ei.  

Jafnréttismarkmið stjórnvalda má finna í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008.15 Þar er skilgreind sú grundvallarstefna sem íslenska ríkið hefur í 

jafnréttismálum.16 Til þess að ná fram markmiðum laganna ber að nota aðferð sem kallast 

kynjasamþætting og verður hún útlistuð betur hér að neðan. Að auki er kveðið á um í 

lögunum að ríkisstjórn hvers tíma skuli setja framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum til 

fjögurra ára.17 Markmið laganna og framkvæmdaáætlunin sjálf byggja á rannsóknum og 

                                                      
13

 Hagstofa Íslands. Upplýsingar um fjölda barna eftir fjölskyldugerð og árum frá 1. janúar 2012. 
14

 Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum.  
15

 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.  
16

 Jafnréttisstofa og Samstíga. Jöfnum leikinn: Handbók um kynjasamþættingu, 10.  
17

 Sama heimild, 10. 
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kenningum um kynjakerfi og félagsleg mynstur. Í núverandi löggjöf felst viðurkenning á ólíkri 

stöðu kynjanna og ójöfnum hlutskiptum í samfélaginu ásamt kröfu til breytinga í átt að 

auknum jöfnuði.18 

Rannsóknin er eigindleg tilviksathugun og til þess að ná markvissari tökum á greiningunni 

verður að auki stuðst við tæki kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar. Kynjuð hagstjórn og 

fjárlagagerð býr yfir ótal aðferðum sem hægt er að nota og er ein þeirra byggð á sex skrefum 

sem verður stuðst við í þessari greiningu. Skrefin sex fá frekari kynningu síðar. Þó ber að geta 

þess að fyrsta skrefið hefur þegar verið stigið. Það felst í því að safna upplýsingum um 

verkefnið. Skoða hvaða verkefni eða aðgerðir eigi að greina. Leggja á til markmið og útnefna 

þarf markhópinn. Það hefur allt þegar verið gert og er því stutt í næsta skref.19 

Tilvik eru mótuð út frá tölum frá Hagstofu Íslands um laun einstaklinga og starfstétta 

greind eftir kyni. Tölurnar eru frá árinu 2011. Með mótun tilvika er hægt að reikna 

uppsöfnuð áhrif fæðingarorlofs, barnabóta, millifæranleika persónuafsláttar, 

umönnunargreiðslna og kostnaðar sem foreldrar þurfa að inna af hendi þegar kemur að 

dagvistun barna.  

Í þessari rannsókn verður sjónum sérstaklega beint að einstaklingum í hjónabandi og 

sambúð sem búa við samsköttun og eru tilvik mótuð um þann hóp út frá samverkandi 

áhrifum þeirra þátta sem þegar hafa verið nefndir til sögunnar.  

Hér er fyrst og fremst verið að skoða aðstæðurnar á Íslandi í dag og verður byggt á tölum 

yfir árin 2011-2012. Tölurnar eru að mestu fengnar af opinberum vef Hagstofu Íslands en 

rannsakandi óskaði að auki eftir frekari upplýsingum um ákveðna þætti sem lagðir eru til í 

greiningunni. Til að styðja við greininguna ber þó að skoða gögn nokkur ár aftur í tímann og 

greina það mynstur sem fyrir augu ber. 

Rökin fyrir mikilvægi þessarar rannsóknar liggja hvað helst í þeim skuldbindingum sem 

ríkið þarf að fylgja eftir þegar kemur að jafnrétti kvenna og karla. Þann 27. apríl árið 2011 

samþykkti ríkisstjórn Íslands þriggja ára áætlun um innleiðingu kynjaðrar hagstjórnar og 

fjárlagagerðar. Þriggja ára áætlunin kom í kjölfar tilraunaverkefna í kynjaðri hagstjórn og 

fjárlagagerð sem ráðuneytin tóku að sér. Niðurstöðurnar eða áfangaskýrslur af 

                                                      
18

 Jafnréttisstofa og Samstíga. Jöfnum leikinn: Handbók um kynjasamþættingu, 10. 
19

 Elisabeth Klatzer, GRB in the budgeting and planning cycle. Stages to implement Gender 

Responsive Budgeting (2008), byggð á Luise Gubitzer o.fl. Gender Budgeting Anleitung und Beispiele 

zur Umsetzung in Öffentlichen Institutionen (2008). 
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tilraunaverkefnum voru kynntar í fjárlagafrumvarpinu 2012. Þriggja ára áætlunin er 

einskonar kortlagning á því hvernig halda á áfram eftir tilraunaverkefnin.20 

Þó svo að kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð sé ekki með beinum hætti bundin í lög eru 

markmið laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla fólgin í því að 

„[k]oma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu 

kynjanna á öllum sviðum samfélagsins“.21 Í lögunum er einnig kveðið á um að notast skuli við 

samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða til að ná markmiðum laganna.22 Kynjuð 

hagstjórn og fjárlagagerð er tæki sem hægt er að nota til þess að ná þessum lagalegu 

skuldbindingum.  

Ríkið er að auki alþjóðlega skuldbundið til þess að stuðla að jafnrétti. Peking áætlunin (e. 

Platform For Action) svokallaða er framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum sem var samþykkt á 

kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995. Í þeirri áætlun kemur fram að 

stjórnvöld þurfi að framkvæma kerfisbundnar greiningar þegar kemur að hvers kyns 

ávinningi kvenna af opinberum útgjöldum og að aðlaga þurfi fjárlög til að tryggja jafnan 

aðgang að þeim.23  

Þess ber einnig að geta að Ísland er aðili að norrænu samstarfi þar sem mikið hefur verið 

lagt upp úr kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð.24 Loks ber að nefna það að jafnrétti er 

markmið í sjálfu sér og er það lagt til grundvallar þessa verkefnis og verða jafnréttismarkmið 

þess útlistuð hér að neðan.  

Ein rökin fyrir mikilvægi þess að greina áhrif stefnu stjórnvalda á kynin eru jafnaðarrök (e. 

equity). Til þess að úthlutun almannagæða hafi jöfn áhrif á konur og karla er mikilvægt að 

skilja ólík áhrif stefnu á kynin og gæta þess að áhrifin séu sýnileg. Með þessum rökum er 

sjónum beint að því að minnka ójöfnuð með því að tryggja það að stefna auki ekki á 

núverandi ójöfnuð heldur dragi úr honum eins og mögulegt er. Til þess að ná því fram ber að 

                                                      
20

 Lög nr.10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 
21

 Sama heimild. 
22

 Sama heimild. 
23

 Fjármálaráðuneytið, „Þriggja ára áætlun: Innleiðing kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar: Tillögur 
verkefnisstjórnar,“ (Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 2011), 3. Byggt á: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.  
24

 Sama heimild. 
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meta bein og óbein áhrif af öllum fjárútlátum á núverandi stöðu kynjanna, með það að 

leiðarljósi að jafnrétti hafi ekki verið náð.25  

Það eru einnig hagkvæmnisrök (e. efficiency) sem liggja að baki því að meta þurfi áhrif á 

kynin. Konur og karlar geta brugðist á ólíkan hátt við stefnu. Þegar áhrif á hegðun er kynjuð 

(e. gendered) er varhugavert fyrir stefnumarkendur að líta fram hjá því. Þegar gengið er úr 

skugga um slíkt þarf ekki einungis að líta á bein áhrif stefnu á ójöfnuð kynjanna, heldur líka 

áhrif sem geta verið ólík þegar kemur að hegðun kynjanna. Kynin eru á kerfisbundinn hátt 

sett á ólíkan stað í kerfinu og nauðsynlegt er að sýna fram á það. Af þeim sökum búa þau við 

ólíkar hömlur, taka að sér ólíkar samfélagslega ákveðnar skyldur og eru líklegri til þess að 

haga sér á ólíkan hátt þegar kemur að því að bregðast við stefnu hins opinbera.26 Í þessari 

rannsókn verður jafnaðar- og hagkvæmnisrökum beitt.  

Ástæður fyrir vali á efninu eru margþættar: 

Í fyrsta lagi þá eignaðist rannsakandi barn árið 2010 og fellur því í raun innan þess hóps 

sem verið er að máta jafnréttismarkmiðin við. Það var á vissan hátt áfall að sjá það svart á 

hvítu hve margir þættir höfðu ólík áhrif á undirritaða (sem er kvenkyns) og sambýlismanninn 

(sem er karlkyns). Hann hafði mun hærri tekjur en rannsakandi og var því nauðsynlegt að 

vega og meta þá þætti sem gátu haft áhrif á það að endar næðu saman. Þeir þættir voru 

meðal annars fólgnir í því hvort makinn (karlkyns) ætti að taka fæðingarorlof, þar sem 

tekjuskerðing hans yrði umtalsverð. Hjá rannsakanda var ekki um svo stóran áhrifaþátt að 

ræða þar sem fæðingarstyrkurinn sem rannsakandi hafði rétt á var svipaður fyrri innkomu. 

Þegar dóttirin kom í heiminn ákvað faðirinn að nýta sinn rétt til fæðingarorlofs og vann upp 

tekjutapið sem aftur varð til þess að hann hafði minni tíma með barni en móðirin. 

 Þegar dóttirin varð níu mánaða komu ólík áhrif þessara þátta á hjónaleysin aftur í ljós. 

Eftir langa útreikninga var það ljóst að fjárhagslega borgaði það sig fyrir fjölskylduna að 

móðirin yrði heima með barni þangað til leikskólapláss fengist. Fjölskyldan ákvað engu að 

síður að láta þessa þætti ekki stýra öllu og dóttirin fór til dagmömmu í nokkra mánuði og 

móðirin hélt áfram námi. Nú í sumar var þó sú ákvörðun tekin að móðir væri heima með 

barni samhliða ritgerðarstörfum þar sem dagforeldri var í öðru hverfi og töluverður 

                                                      
25

 Susan Himmelweit, ,,Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender Impact Analysis of 
Economic Policy,“ Feminist Economics 8 útg. 1. tbl. (2002): 50.  
26

 Sama heimild, 51. 



  

16 

aukakostnaður fólginn í að keyra dótturina milli hverfa. Nú er þetta tímabil senn á enda í lífi 

fjölskyldunnar og verða báðir foreldrar því fegnir. Þó svo að þessi tvö ár hafi verið yndisleg þá 

hafa þau reynt á jafnréttistaugar foreldranna, fjárhaginn og óvissan hefur verið mikil. Ró 

færðist yfir um leið og póstur kom um staðfestingu á leikskólavist. Í kjölfar þessarar reynslu 

hefur rannsakandi hugsað til þess hvernig aðrir einstaklingar í sömu sporum taka ákvörðun 

og hvort að þessir þættir hafi áhrif á foreldra sem hafa ólíkar tekjur. 

Í öðru lagi þá hefur rannsakandi í gegnum nám sitt lært það að stjórntæki hins opinbera 

(e. A tools of public action) geta haft ýmis áhrif á einstaklinga og þeim má beita á ýmsa vegu. 

Eftir að hafa kynnst aðferðum kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar þótti kjörið að tengja 

þessi fræði saman. Hér er því um rannsókn í opinberri stjórnsýslu að ræða byggða á 

kynjasjónarmiði.  

Í þriðja lagi þá er rannsakanda ljóst að jafnrétti kynjanna hefur ekki verið náð hér á landi.  

Skilningur á því hvernig misrétti kynjanna verður til er lykilatriði ef ráðast á 
gegn hinum margvíslegu birtingarmyndum þess. Í upphafi er nauðsynlegt að 
vita hvernig kyn (kyngervi) og kynjamynstur mótast og viðhaldast í 
samfélaginu og í stofnunum og athöfnum stjórnvalda, og að beita verður 
kynjasamþættingu ef leiðrétta á misrétti kynjanna og koma á 
jafnréttissamfélagi. Sérstök átaksverkefni eða áætlanir fyrir konur geta veitt 
nokkra lausn eða stuðning á tilteknu sviði en eru ekki fullnægjandi.27 

 

Í ljósi þessa er mikilvægt að skoða ákvarðanir stjórnvalda nánar þegar kemur að nýtingu 

opinberra fjármuna og því vert að skoða hvaða stjórntækjum þau beita og á hvaða grunni 

ákvarðanir eru teknar.  

Af fyrrnefndri reynslu að dæma er rannsakandi því óneitanlega tengdur efninu. Áhrif 

reynslunnar mótuðu val rannsakanda á efni og eflaust val á fleiri þáttum sem rannsóknin 

byggir á.  

Rannsóknin er ekki tæmandi og þörf er á frekari rannsóknum á þessu tiltekna sviði og væri 

í raun akkur af því að dýpka skilning stefnumótandi aðila, með eigindlegum- og megindlegum 

rannsóknum á aðstæðum foreldra ungra barna. Þannig væri hægt að ná fram gleggri mynd af 

þeirri stöðu sem foreldrar búa við í dag. Rannsakandi tók ákvörðun að skoða sérstaklega hjón 

og sambúðarfólk en einnig er þörf á að greina áhrif greiningarþáttanna á einstæða foreldra 

af hvoru kyni fyrir sig. Dagvistunarúrræði ungra barna er líka vert rannsóknarefni. Þegar á 

                                                      
27

 Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók, 11.  
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rannsóknina leið kom í ljós að stefna sveitarfélaga er ólík og ekki öll sveitarfélög sem auka 

niðurgreiðslu á dagvistun til minnihlutahópa eins og fatlaðs fólks til að mynda. Þörf er á því 

að skoða dagvistunarúrræðin sérstaklega með hliðsjón af jafnréttismarkmiðum stjórnvalda 

og áhrifum á minnihlutahópa. Vonast er til þess að fleiri muni nota tæki kynjaðrar 

hagstjórnar og fjárlagagerðar við rannsóknir á öðrum þáttum sem tengjast opinberri 

fjárveitingu.  

Fræðilegum rannsóknum þar sem tekið er mið af kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð er að 

fjölga. Vorið 2012 kom til að mynda út rannsókn eftir Steinunni Rögnvaldsdóttir sem 

samsvarar slíkum greiningum.28 Í rannsókninni er fjallað um ellilífeyrisbætur út frá 

kynjasjónarmiði. Þar eru tölur um efnahagslega stöðu og lífeyri einstaklinga greindar eftir 

kyni. Ályktað er út frá þeim um stöðu eldri kvenna sem eru á ellilífeyrisbótum. Ef litið er til 

verkefna sem byggja á greiningu út frá kynjaðri hagstjórn- og fjárlagagerð þá er mikil gerjun í 

þeim efnum. Hið opinbera hefur staðið að verkefnum sem hafa verið hluti af innleiðingu 

hennar þar sem aðferðafræðinni hefur verið beitt. Dæmi um slíkt verkefni er tilraunaverkefni 

Vinnumálastofnunar. Það sneri að því að greina útgjöld til atvinnuleysisbóta. Það verkefni 

leiddi í ljós að karlar eiga að meðaltali frekari bótarétt en konur sökum þess að konur eru 

oftar í hlutastörfum. Því eru greiðslur til karla að meðaltali hærri en til kvenna. Þeir eru að 

auki með hærri laun og fá hærri tekjutengdar bætur fyrstu mánuðina. Þá fá konur í ríkari 

mæli greidda barnadagpeninga en það bendir til þess að þær konur sem verða atvinnulausar 

beri oftar ábyrgð á börnum en karlar sem verða atvinnulausir. Af greiningunni má einnig ráða 

að þátttaka á vinnumarkaðinum hafi ólík áhrif á kynin.29 Rannsakandi hafði gagn af lestri 

greiningarinnar enda var litið til ólaunaða hagkerfisins og kenningar um umönnunarhagkerfið 

eru útlistaðar.  

1.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknin er eigindleg tilviksathugun og stuðst er við tæki kynjaðrar hagstjórnar og 

fjárlagagerðar við sjálfa greininguna. Áður hefur verið sagt frá skrefunum sex og ber nú að 

segja að komið er að skrefi tvö. Hér verða jafnréttismarkmið verkefnisins tilgreint. Síðar 

                                                      
28

 Steinunn Rögnvaldsdóttir, „A haunted society: Old age pensions in Iceland from a gender 
perspective,“ (meistaraprófsritgerð: Háskóli Íslands, 2012), 5. 
29

 Fjármálaráðuneytið, „Ríkisbúskapurinn 2012-2015: Skýrsla um áætlun í ríkisfjármálum,“ (Reykjavík: 
Prentsmiðjan Oddi ehf., 2011), 81-82.  
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verður sagt frá stöðu karla og kvenna og leitast verður við að greina hagsmuni þeirra og 

þarfir.30 Við val á jafnréttismarkmiðum þessa verkefnis var stuðst við Stigann svokallaða sem 

síðar verður skilgreindur. Hann er ein aðferð sem hægt er að beita við kynjasamþættingu og 

er útlistaður í bókinni Jöfnum leikinn sem er handbók um kynjasamþættingu og nánar verður 

vikið að síðar.31 Í þessu öðru þrepi er að finna lista sem byggður er á jafnréttislögum og hægt 

er að nota þegar máta á ýmsa starfsemi við stefnu stjórnvalda. Af listanum voru þrjú atriði 

sem tengdust verkefninu og nýtast sem jafnréttismarkmið þessa verks. Jafnréttismarkmið 

verkefnisins eru eftirfarandi: 

1. Konur og karlar eiga að hafa jöfn áhrif í samfélaginu. Allir einstaklingar eiga að hafa 

jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Skoða þarf 

möguleika kvenna og karla til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu eins og staðan 

er í dag. Þá þarf að auki að skoða hvort þau úrræði sem til staðar eru hafi áhrif á 

möguleika kvenna og karla til að nýta völd sín og áhrif.32 

2. Efnahagslegt jafnræði á að ríkja á milli kvenna og karla. Með því er verið að vísa til 

þess að „[k]onur og karlar eiga að hafa sömu möguleika til menntunar, launavinnu og 

fjárhagslegs sjálfstæðis.“ Þá þarf að skoða hvort núverandi staða hafi áhrif á tækifæri 

og aðstæður kvenna og karla þegar kemur að því að stunda launaða vinnu, mennta 

sig eða vera sjálfstætt starfandi.33  

3.  Jöfn skipting á að vera á milli umönnunar og heimilisstarfa. Konum og körlum á að 

vera gert kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Jöfn ábyrgð á að vera milli 

kvenna og karla þegar kemur að heimilisstörfum. Til þess að skoða þetta markmið 

þarf að greina það hvort núverandi staða hafi áhrif á tækifæri kvenna og karla þegar 

kemur að jafnri skiptingu heimilis- og umönnunarstarfa. Að auki þarf að skoða hvort 

til staðar eru úrræði sem hvetja konur og karla til að skipta ábyrgðinni jafnt á milli 

sín.34  

                                                      
30

 Elisabeth Klatzer, GRB in the budgeting and planning cycle. Stages to implement Gender 
Responsive Budgeting. 
31

 Jafnréttisstofa og Samstíga. Jöfnum leikinn: Handbók um kynjasamþættingu, 14. 
32

 Sama heimild, 14. 
33

 Sama heimild, 14. 
34

 Sama heimild, 15. 
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Rannsóknarspurningarnar eru tengdar jafnréttismarkmiðunum og er þær fjórar talsins: 

1. Hafa foreldrar barna undir tveggja ára aldri jafna möguleika á því að samræma 

fjölskyldu- og atvinnulíf eins og kerfið er uppbyggt í dag? 

2. Hefur sú stefna sem hið opinbera hefur farið við útdeilingu fjármuna áhrif á val 

foreldra þegar kemur að því að hafa barn hjá dagforeldri eður ei?  

3. Hafa ólík úrræði sveitarfélaga í dagvistunarmálum áhrif á jafnrétti kynjanna? 

4. Þarf að breyta einhverju í stefnunni við útdeilingu fjármuna þannig að niðurstöður 

þess samræmist markmiðum stjórnvalda um jafnrétti kynjanna? 

 

1.2 Uppbygging rannsóknarinnar 

Rannsóknin skiptist í fimm meginkafla fyrir utan niðurstöður, umræður og lokaorð. 

Inngangskaflinn kemur þar fyrstur og er yfirferð hans senn að ljúka. Á eftir inngangskafla 

verður stöðu foreldra ungra barna á Íslandi í dag gerð skil. Að þeim kafla loknum verður 

fræðilegur bakgrunnur rannsóknar útlistaður. Fræðilegi kafli rannsóknarinnar skiptist í tvo 

hluta. Annars vegar er fjallað um stjórntæki hins opinbera og hins vegar er fjallað um kynjaða 

hagstjórn og fjárlagagerð og grunnstoðir þeirrar aðferðar. Í fjórða kafla er aðferðafræði og 

úrvinnslan tekin fyrir. Í fimmta kafla er farið í greiningu gagna. Þar er stöðunni í dag lýst og 

hún greind með hjálp tilvikanna sem nánar verða útlistuð hér að neðan. Að lokum eru 

niðurstöður dregnar saman og lokaorðin koma í kjölfarið. Viðaukinn er langur enda á hann 

að renna stoðum undir umfjöllunina í verkefninu. 

Rannsóknin var framkvæmd á þann máta að tilvik voru mótuð og stuðst var við 

fyrirliggjandi gögn við mótun þeirra. Unnið var með gögn af vef Hagstofu Íslands, 

ríkisskattstjóra, fjármálaráðuneytis, Vinnumálastofnunar, reglugerðum þeirra sveitarfélaga 

sem til greiningar eru og heimasíðum sveitarfélaganna á Íslandi. Til þess að fá skýrari mynd af 

aðstæðunum og þjónustu sveitarfélaganna voru að auki tekin viðtöl við starfsmenn 

stjórnsýslu sveitarfélaganna þriggja. Þeim einstaklingum var öllum heitið nafnleynd.  

Þeir hópar sem valdir voru sem tilvik þessa verks tilheyra algengri karla- og kvennastétt. 

Hér er annars vegar um að ræða einstaklinga í skrifstofustarfi sem er algengasta 

kvennastéttin og hins vegar einstaklinga í iðnaðarvinnu sem er algengasta karlastéttin árið 

2011. Konan vinnur hjá ríkinu er karlinn er verktaki. Með mótun tilvika er dregin upp ákveðin 

mynd sem ætti að vera lýsandi fyrir ákvarðanatöku þeirra hópa sem valdir voru sem tilvik 
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þessa verks. Tilvikin eru mótuð í kringum þessar tvær stéttir og til þess að fá aukna dreifingu 

eru meðaltekjur þessara hópa teknar með í útreikninga og skoðað hvort áhrifin eru ólík ef 

neðri- og efri fjórðungsmörk meðaltekna þessara hópa eru til greiningar. Tölurnar sem 

notaðar eru ná yfir tekjuárið 2011 og 2012. Skoðað er hverskonar fjárhagslegar afleiðingar 

það hefur í för með sér að nýta fæðingarorlof til fulls og setja barn til dagforeldris við níu 

mánaða aldur á móti því að annað foreldri verði heima með barni, millifærir persónuafslátt 

yfir á maka og barnabætur hækki þá í kjölfarið. Þar kemur inn í ólíkur kostnaður 

sveitarfélaganna þriggja og aðgengi þeirra að daggæslu sem og umönnunargreiðslur. Áhrifin 

eru skoðuð á hjón og einstaklinga sem búa við samsköttun. Upplýsingar um regluleg laun, 

meðaltekjur ásamt neðri- og efri fjórðungsmörkum meðallaunanna eru fengnar af vef 

Hagstofu Íslands. Leitast er við að greina áhrifin með hliðsjón af því umhverfi sem við búum 

við á Íslandi í dag. Gagnlegt er þó að greina áhrif ákveðinna þátta nokkur ár aftur í tímann. 

Þannig verður þróun fæðingarorlofstökunnar skoðuð aftur til ársins 2001. Það er gert í ljósi 

þeirra breytinga sem orðið hafa á löggjöfinni þá og síðar. Þörf er á því að skilgreina og sýna 

fram á áhrif þeirra breytinga á einstaklinga. Sjálf greiningin er að mestu byggð á þeim 

aðstæðum sem við búum við í dag. En í ljósi þess að foreldrar hafa nú rétt til þess að dreifa 

fæðingarorlofstöku yfir 36 mánaða tímabil er ekki unnt að sýna fram á endanlega niðurstöðu 

á áhrifum þess þáttar á foreldra barna sem fæðst hafa á árunum 2010-2012. Ákveðin mynd 

er þó komin allt til ársins 2011 og verður sú mynd dregin fram miðað við að einhverjir eiga 

enn eftir að nýta rétt sinn í ljósi lengdar tímabilsins.  

Nokkur sveitarfélög bjóða upp á svokallaðar umönnunargreiðslur sem geta verið 

áhrifþáttur í vali foreldra. Hér á landi eru ekki til sérstök lög um greiðslurnar og hafa 

sveitarfélög val um notkun þeirra. Miðað við rannsókn sem gerð var árið 2009 hefjast þær 

flestar að loknu fæðingarorlofi og ná til þess tíma þegar barn kemst inn á leikskóla.35 Slíkar 

greiðslur eru á undanhaldi og í fyrrnefndri rannsókn buðu 12 sveitarfélög upp á þennan 

möguleika og hefur þeim fækkað eitthvað síðan.36 Greiðslurnar hafa verið gagnrýndar út frá 

kynjasjónarmiði enda hafa rannsóknir sýnt að þær eru frekar nýttar af mæðrum en feðrum 

og dregur það þar af leiðandi úr möguleika mæðra á að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf.37 

                                                      
35

 Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd, „Umönnun ungra barna í Reykjavík. Hluti II,“. 
(Rannsóknarstofnun í barna og fjölskyldunefnd: Reykjavík, 2010), 19. 
36

 Sama heimild. 
37

 Sama heimild, 7.  
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Í rannsókninni verður því að auki fjallað um slíkar greiðslur. Brugðið var á það ráð að notast 

við tölur um meðalgreiðslur umönnunargreiðslna þeirra sveitarfélaga sem bjóða upp á slíkt 

fyrirkomulag í tilvikunum.  

Hvað dagvistun varðar og þá þætti sem helst hafa áhrif á það hvort foreldrar nýta 

dagvistun eður ei verður að mestu stuðst við það umhverfi sem til staðar er í dag. Þegar 

vinna að ritgerðinni hófst komst rannsakandi að því að ákveðinn skortur virðist vera á 

gögnum um dagvistun.  

Málaflokkurinn er á forræði sveitarfélaganna og hafa þau mikið sjálfdæmi þegar kemur að 

dagvistunarmálum barna. Snemma í ferlinu var ákvörðun tekin að velja þrjú sveitarfélög sem 

standa á ólíkan hátt að dagvistunarúrræðum. Með því að bera þau saman er hægt að ná 

ákveðinni mynd, samanburði og haldbærum niðurstöðum um þau tilvik sem valin eru. Þegar 

talað er um dagvistunarúrræði í þessu tiltekna verkefni er verið að vísa til dagvistunarúrræða 

sem einkaaðilar bjóða upp á og sveitarfélög geta niðurgreitt. Hér verður því ekki fjallað um 

leikskóla sérstaklega. 

Rannsakandi varði tíma sínum í upphafi rannsóknarferilsins við að kortleggja 

dagvistunarúrræði á landinu til þess að hægt væri að velja sveitarfélög án þess að um 

hendingu í vali væri að ræða. Ekki fundust heildarupplýsingar um meðalkostnað foreldra við 

slíka þjónustu eða hversu mikið hún er nýtt. Rannsakanda er ljóst að þörf er á því að kanna 

þessi mál enn frekar. Rannsakandi studdist við skýrslu um þjónustu sveitarfélaga við börn og 

barnafjölskyldur sem gefin var út af Velferðarvaktinni í október 2010 og komu niðurstöður 

hennar að gagni við val á sveitarfélögunum og fleiru.38  

Eftir leit og samanburð var ákveðið að taka fyrir sveitarfélögin Garðabæ, Ísafjarðabæ og 

sveitarfélagið Voga. Meginrökin fyrir vali á sveitarfélögum eru nokkur: Þau voru í grunninn 

valin til þess að fá samanburðinn. Fyrst var ákveðið að skoða Garðabæ sem hefur gengið 

hvað lengst í niðurgreiðslum til foreldra og byggir á svokölluðum þjónustusamningum. 

Ísafjarðarbær var valinn af því að þar virðist vera skortur á dagvistunarúrræðum og ná þau 

ekki öll yfir átta tíma. Sveitarfélagið Vogar var valið þar sem þar er ekkert starfandi 

dagforeldri og þurfa foreldrar að leita út fyrir sveitarfélagið til þess að fá þjónustu.  

                                                      
38

 Velferðarvaktin, Þjónusta sveitarfélaga við börn og barnafjölskyldur, (Reykjavík: Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2010). 
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Í verkefninu eru erfiðleikar og hindranir á vegi þeirra hópa sem ekki hafa fengið aðgang að 

þjónustu kannaðir. Leitast er við að greina áhrif opinberra fjárveitinga á kynin. Tengslin á 

milli yfirlýstrar stefnu og stefnumiða í jafnréttismálum við ákvarðanir um fjárveitingu innan 

hins opinbera eru greind. Að lokum er skoðað hvers vegna taka þurfi tillit til hlutdeildar 

kvenna og karla í umönnunarhagkerfinu við ráðstöfun opinberra fjármuna.39  

Áður en farið er af stað í greiningarvinnu sem þessa þarf rannsakandi að hafa skilning á því 

hvernig misrétti kynjanna verður til. Rannsakandi hefur að undanförnu leitast við að öðlast 

haldbæra þekkingu á því hvernig kyn (kyngervi) og kynjamynstur mótast og viðhelst í 

samfélaginu, stofnunum og athöfnum stjórnvalda. Það er grundvallaratriði til þess að 

greining sem þessi geti orðið til þess að leiðrétta megi misrétti kynjanna á þessu tiltekna 

sviði.40  

Skoða þarf samspil stefnu og aðgerða ríkis og sveitarfélaga til að geta metið áhrifin af 

stefnu og útgjöldum hins opinbera. Þegar hefur markmið jafnréttisstefnu verið útlistuð og 

síðar verður lýsing á misrétti kynjanna dregin fram og hugtakið kyn skilgreint. Þær 

skilgreiningar ber að hafa í huga við lestur þessa verks. Í þessum inngangskafla hefur efnið 

verið kynnt. Í næsta kafla verður farið yfir aðstæður foreldra ungra barna á Íslandi í dag. 

                                                      
39

 Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók, 19. 
40

 Sama heimild, 11. 
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2 Foreldrar ungra barna 

Af lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof má ráða að til foreldra teljist þeir 

einstaklingar sem eignast hafa barn, ættleitt hafa barn eða tekið hafa barn í varanlegt 

fóstur.41 Sú skilgreining liggur til grundvallar rannsóknarinnar.  

Í kaflanum verður farið yfir það hvernig landslagið er þegar kemur að foreldrum ungra 

barna á Íslandi í dag. Fyrsti hluti umfjöllunarinnar er um jafnrétti kynjanna og í kjölfarið 

verður fjallað um aðstæður foreldra ungra barna og loks verður greint frá samræmingu 

atvinnu- og fjölskyldulífs. Jafnrétti kynjanna er eitt af leiðarljósum verkefnisins og því kjörið 

að hefja umfjöllunina þar. Þá vakna óhjákvæmilega strax spurningarnar: Hvað er jafnrétti 

kynjanna og er hægt að skilgreina það á einfaldan máta? 

2.1 Jafnrétti kynjanna 

Áður en lengra er haldið er gott að svara ofangreindum spurningum með vísan í handbókina 

um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Þar er jafnrétti kynjanna lýst á eftirfarandi veg: 

Jafnrétti kynjanna eru „[k]ringumstæður þar sem konur og karlar njóta sömu réttinda og 

tækifæra þannig að hegðun, væntingar, óskir og þarfir kvenna og karla eru jafnmikils 

metnar.“42 Það þýðir að kynin eiga að vera jafn sýnileg í samfélaginu. Sömuleiðis eiga þau að 

vera jafn valdamikil og hafa jafna möguleika á þátttöku innan opinbera- og einkageirans .43  

Þetta var tiltölulega stutt og skorinort svar sem þó er byggt á flóknari þáttum og til þess 

að öðlast dýpri skilning á því er ráð að byrja fyrst á lögunum. Á Íslandi eru til sérstök lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008. Markmiðið með þeim lögum hefur 

lítillega verið útlistað hér að ofan. Til þess að ná markmiðinu um að koma á og viðhalda 

jafnrétti kynjanna á öllum sviðum samfélagins þannig að allir eigi jafna möguleika á að 

þroska eigin hæfileika og njóta atorku sinnar óháð kyni þarf að fara nokkrar leiðir: 

Jafnréttissjónarmið eiga að liggja til grundvallar alls og vinna þarf að kynjasamþættingu í 

ákvörðunum og stefnumótun á öllum sviðum samfélagsins. Það þarf að gera konum og 

körlum kleift að hafa jöfn áhrif í samfélaginu. Sérstaklega þarf að bæta stöðu kvenna og auka 
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 Lög nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof. 
42

 Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók, 68. 
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 Jafnréttisstofa, „Orðabók,“ Útgefið efni, http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 (sótt 1. 
september 2012). 
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möguleika þeirra í samfélaginu. Vinna þarf gegn mismunun sem grundvölluð er af kyni á 

vinnumarkaði og ber þar hæst að nefna launamisrétti. Konur og karlar eiga að hafa færi á því 

að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf. Kyngreina þarf tölfræðiupplýsingar og efla á 

kynjarannsóknir. Það þarf að vinna gegn kynbundnu áreiti og ofbeldi. Loks þarf að vinna gegn 

þeim staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla sem eru neikvæðar ásamt því að breyta 

hefðbundnum kynjaímyndum.44  

Nokkrir þættir í ofangreindri umfjöllun þarfnast sérstakra útskýringa. Fyrir það fyrsta þarf 

að útlista hvað átt er við með hugtakinu kyn (e. sex). Þegar talað er um kyn er verið að vísa til 

líffræðilegra þátta sem gera manneskjur annaðhvort að karlkyni eða kvenkyni.45 Til er annað 

hugtak sem hægt er að nota um kynin og byggir þetta verk á því hugtaki. Hugtakið er 

kyngervi (e. gender). Það er notað um félagslega mótuð hlutverk kvenna og karla og vísar til 

þess að hugmyndirnar að baki hins kvenlega og hins karlmannlega eru byggðar á lærðri 

hegðun. Hugmyndir um kvenleika og karlmennsku mótast af menningunni hverju sinni en 

ekki líffræðilegum þáttum.46  

Þegar tölfræðiupplýsingar eru kyngreindar (e. sex disaggregated statistics) þá er þeim 

safnað saman og þær greindar þannig eftir kyni. Þess ber að geta að fyrir þessa rannsókn var 

nauðsynlegt að fá kyngreindar upplýsingar.47 Til eru fleiri hugtök sem ekki voru sérstaklega 

tekin fyrir í markmiðum laganna en mikilvægt er að skilgreina áður en lengra er haldið. Eitt 

þeirra hugtaka er kynhlutleysi. Það er notað um þær aðstæður þegar talið er að breytan kyn 

hafi ekki áhrif og því ekki skoðuð. Þetta er varhugaverð afstaða enda hefur kyn iðulega áhrif 

þegar einstaklingar eru skoðaðir og ber að greina áhrifin við stefnumótun og ákvarðanir sem 

varðar fólk á einhvern máta.48  

Fleiri þætti ber að skoða þegar fjallað er um jafnrétti kynjanna. Einn þeirra þátta er 

kynjasáttmálinn svokallaði. Það er óskrifaður sáttmáli um stöðu og hegðun kynjanna.49 Annar 

þáttur er kynjakerfið svokallaða sem einkennist af aðgreiningu milli kvenna og karla. Það 
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breytist eftir því sem tíminn líður og er að auki breytilegt frá einu samfélagi til annars.50 

Samþætting kynja og jafnréttissjónarmiða sem fjallað verður um síðar er aðferðafræði sem 

líta má á sem verkfæri til að knýja fram slíkar breytingar.51 Í ljósi þess að líta má á kynjaða 

hagstjórn- og fjárlagagerð sem samþættingu á fjárlögum þá er ljóst að í þessari rannsókn er 

mikilvægt að gera grein fyrir kynjakerfinu. Nú hefur jafnrétti kynjanna verið gerð skil að 

einhverju leyti og ber að hafa þau hugtök sem nefnd hafa verið til sögunnar í huga í 

framhaldinu. 

2.2 Aðstæður foreldra ungra barna 

Á Íslandi á að ríkja mest kynjajafnrétti í heiminum samkvæmt lista sem World Economic 

Forum birti snemma á árinu.52 Ekki nóg með það heldur hefur það verið á toppi listans í þrjú 

ár. Slíku ber vissulega að fagna þó að niðurstöðunum megi taka af varúð. Í listanum er gerður 

samanburður á 135 löndum í heiminum og meðal þess sem spurt er um er til að mynda 

erfðaréttur, læsi kvenna og karla, útbreiðsla HIV, auk fleiri þátta. Þetta eru þættir sem unnið 

var markvisst með hér á landi í upphafi 20 aldar og jafnvel fyrr.53 Ástæður þess að Ísland 

hefur verið svo ofarlega undanfarin ár má meðal annars rekja til pólitískra áhrifa kvenna og 

stöðu menntamála hér á landi.54 Þá ber að hafa það í huga að hér ríkti forseti í 16 ár sem er 

kona og núverandi forsætisráðherra er jafnframt kona.55 Þessar tvær breytur geta haft mikil 

áhrif. Menntun kvenna hér á landi er góð, konur eru menntaðari en karlar að jafnaði. Í 

mælingunum er ekki spurt um vinnutíma, vinnuálag, skiptingu heimilisstarfa eða ábyrgð á 

uppeldi barna. Eru það ekki jafnréttismál? 

Jú þetta eru jafnréttismál og það er mikilvægt fyrir stjórnvöld hér á landi að gleyma því 

ekki. Í þessu verkefni verða þessir þættir teknir með í reikninginn, enda skiptir vinnuálag og 

skipting heimilisstarfa máli þegar kemur að jöfnum rétti kvenna og karla.  

Á Íslandi eru upplýsingar um fjölda barna á leikskólum til staðar og kostnaður við 

leikskóladvöl tiltölulega skýr. Hægt er að nálgast upplýsingar á auðveldan máta um það 
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hversu mikið foreldrar greiða fyrir leikskólapláss. Þegar kemur að dagforeldrum og kostnaði 

foreldra við að hafa barn í slíkri vistun er þó margt á huldu. Ekki er ljóst hversu margir 

dagforeldrar eru á Íslandi og erfitt er að finna upplýsingar um það hverjar meðalgreiðslur 

foreldra eru fyrir slíka þjónustu.  

Til þess að fá betri sýn á það hvernig fjölskylduformið á Íslandi er í dag er gott að skoða 

meðfylgjandi mynd. Á henni má sjá á hvers forræðis börn undir tveggja ára aldri eru. Þetta er 

skipting frá árinu 2011.  

 

Mynd 1 Skipting á forræðishlutverkum foreldra yfir börnum undir tveggja ára aldri. Tölur frá árinu 2011.56 

Ef rýnt er í myndina má sjá að ekki er mikill munur á milli hjóna- og óvígðra sambúða. 

Nokkur munur er þó á milli einstæðra foreldra þar sem einstæðar mæður með barn undir 

tveggja ára aldri eru 20% af heildarfjöldanum á meðan einstæðir feður eru 1%.  

Margar ástæður kunna að vera fyrir þessum mun sem ekki verður nánar rýnt í að svo 

stöddu. Í kjölfar þessara upplýsinga er tímabært að leiða hugann að samræmingu fjölskyldu- 

og atvinnulífs en í jafnréttislögum er tekið fram að konum og körlum eigi að vera gert kleift 

að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf.57  

2.3 Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Hér á landi er vinnumarkaðurinn ákaflega kynjaskiptur. Hefðbundin karlastörf eru að jafnaði 

betur launuð en hefðbundin kvennastörf og virðast störfin því vera ólík að verðmæti og 
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 Hagstofa Íslands. Upplýsingar um fjölda barna eftir fjölskyldugerð og árum frá 1. janúar 2012. 
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 Lög nr.10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 
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raunar eru tekjur karla nær undantekningalaust hærri en tekjur kvenna á öllum sviðum 

atvinnulífsins.58 Það má til að mynda sjá á því að færri konur en karlar eru í stjórnunarstöðum 

og fækkar þeim jafnframt eftir því sem ofar kemur í metorðastigann.59 Þrátt fyrir það eru 

konur að jafnaði betur menntaðar en karlar.60 Áður hefur verið minnst á félagsleg mynstur 

og er þetta dæmi um slíkt. Í gegnum skipulagðir aðgerðir gæti tekist að uppræta þessi 

mynstur báðum kynjum í hag.61  

Kynjaskiptingin er lífseig og liggur bæði lárétt og lóðrétt. Þegar litið er til láréttrar 

verkaskiptingar má sjá að karlar og konur gegna ólíkum störfum. Konur eru í meirihluta við 

skrifstofu- og verslunarstörf, kennslu, þjónustustörf og í heilbrigðisgeiranum. Konur eru hins 

vegar í minnihluta meðal millistjórnenda og æðstu stjórnenda. Hlutfall karla er hærra í 

framleiðslustörfum. Þessi skipting endurspeglast í námsvali hér á landi.62 Lóðrétta skiptingin 

felst í því að karlar eru að jafnaði í hærri stöðum og starfsheitum en konur líkt og greint hefur 

verið frá.63 

Aukin atvinnuþátttaka kvenna og launajafnrétti eru lykilþættir þegar kemur að jafnrétti 

kynjanna. Verkaskipting og ákvarðanavald innan fjölskyldna ræðst á margan hátt af þeim 

tekjum sem einstaklingar leggja til heimilisins.64 Þegar kemur að nýtingu fjármagns innan 

heimilis þá sýna rannsóknir að fjármunum heimilis er oftar en ekki skipt ójafnt á milli 

fjölskyldumeðlima. Karlar virðast nýta meiri hluta tekna í sig sjálfa á meðan tekjur kvenna eru 

líklegri til að renna til fjölskyldunnar allrar. 
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Á eftirfarandi töflu má sjá fjölda þeirra klukkustunda sem kynin stunda launaða vinnu. 

Tölurnar eru fengnar frá Hagstofu Íslands og byggja á vinnuárinu 2011.  

Tafla 1 Vinnumarkaðurinn árið 2011
65

 

 Konur Karlar 

Vinnuafl, fjöldi einstaklinga 85.600 94.400 

Skipting vinnuafls, % 48% 52% 

Atvinnuþátttaka 16-74 ára, % 77% 84% 

Hlutfall starfandi 16-74 ára 

%, 

72% 77% 

Í fullu starfi (35 klst. eða 

meira á viku), % 

64% 87% 

Í hlutastarfi (<35 klst. á viku), 

% 

36% 13% 

Meðalfjöldi vinnustunda á 

viku, % 

35% 44% 

Meðalfjöldi vinnustunda á 

viku í fullu starfi, % 

41% 57% 

Atvinnuleysi, % 6,2% 7,8% 

 

Á töflunni sést að karlar eru í meirihluta einstaklinga á vinnumarkaði. Fleiri karlar eru í fullu 

starfi en konur og fleiri konur eru í hlutastarfi en karlar. Karlar vinna fleiri vinnustundir en 

konur á mánuði. Fleiri karlar eru atvinnulausir en konur. 

Allt frá því að konur hófu að vinna launaða vinnu utan heimilis hefur launamunur 

kynjanna verið samfélagslegt viðfangsefni.66 Öll þau jafnréttislög sem sett hafa verið á Íslandi 

í gegnum tíðina hafa haft ákvæði um launajafnrétti. Enn þann dag í dag eru konur engu að 
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 Hagstofa Íslands, „Konur og karlar á Íslandi,“. 
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 Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, „Kynbundinn launamunur og leiðréttur 
launamunur kynja. Um skýrðan og óskýrðan launamun kynja í gagnrýnu ljósi,“ 247.  
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síður með lægri laun en karlar og jafnvel þó að bornir séu saman einstaklingar í 

sambærilegum störfum, með sambærilegan vinnutíma, aldur og starfsaldur.67 

Nú er búið að skilgreina grunnbreytur rannsóknarinnar og því kjörið að beina sjónum að 

fræðilegum stoðum verkefnisins, en með því að tengja raunveruleikann við heim 

hugmyndanna og fræðanna næst dýpri og sterkari tenging við efnið og skilningur ætti að 

aukast til muna. 
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 Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, „Kynbundinn launamunur og leiðréttur 
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3 Fræðileg nálgun 

Fræðilegi kafli rannsóknarinnar skiptist upp í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er farið yfir þau 

stjórntæki hins opinbera sem tengjast rannsókninni. Þá ber fyrst að útlista hvað átt er við 

með stjórntækjum hins opinbera og hvernig þau eru metin. Þá þarf að skilgreina hvað 

skattastyrkir (e. tax expenditures) eru og þjónustusamningar (e. contracting). Við þessa 

fræðilegu greiningu verður bók fræðimannsins Lester H. Salamans beitt. Hann ritstýrði og 

skrifaði hluta af bókinni The Tools of Government: A Guide to the New Governance.68 Í 

bókinni er lagt upp með aðferðir til þess að meta stjórntækin og var brugðið á það ráð að 

útbúa töflur í lok þessa hluta þar sem stjórntækin eru vegin og metin saman til þess að fá 

skýrari samanburð.  

Í seinni hlutanum verður fjallað um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Í þeim hluta eru þrír 

undirkaflar sem tengjast órjúfanlegum böndum. Fyrst verður fjallað um samþættingu kynja- 

og jafnréttissjónarmiða en Evrópuráðið skilgreinir kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð sem 

samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða í fjárlagagerðinni. Þá verður kynjuð hagstjórn og 

fjárlagagerð útlistuð eins ítarlega og unnt er. Loks ber að skilgreina muninn á launuðu- og 

ólaunuðu hagkerfi. Með tilkomu aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar er gert 

ráð fyrir ólaunuðu hagkerfi við alla útreikninga. Þar spilar hið svokallaða umönnunarhagkerfi 

stærstan hluta og verður sérstaklega fjallað um það.  

Stjórntæki hins opinbera spila lykilþátt í þessu verki og verður nú litið á fræðilega 

greiningu þeirra. 

3.1 Stjórntæki hins opinbera 

Til þess að hægt sé að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf skiptir opinber stuðningur við 

barnafjölskyldur máli.69 Þegar kemur að jafnréttismarkmiðum stjórnvalda er mikilvægt að 

skoða hvernig stjórnvöld leiða stefnu sína fram. Eitt af því sem þau geta notast við eru 

stjórntæki hins opinbera sem eiga sér öll fræðilega stoð. Með þekkingu á því hvernig hægt er 

að beita þeim stjórntækjum sem til staðar eru, veikleikum þeirra og styrkleikum geta 

                                                      
68

 Lester H. Salaman, The Tools of Government: A Guide to the New Governance, ritstj. Lester M. 
Salaman, (New York: Oxford University Press, 2002). 
69

 Kolbeinn H. Stefánsson, „Kynhlutverk: viðhorf til kynbundinnar 
verkskiptingar,“ 30. 
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stjórnvöld öðlast yfirsýn og ákveðin tök á hverju stjórntæki fyrir sig og afleiðingum þeirrar 

stefnu sem ætlunin er að leiða fram.70  

Í þessum undirkafla verður þeim stjórntækjum sem tengjast greiningunni gerð skil. Í ljósi 

þess að hér er verið að skoða áhrif fæðingarorlofs, barnabóta, millifæranleika 

persónuafsláttar, dagvistunarúrræða barna og umönnunargreiðslna ber að skilgreina þau 

stjórntæki sem hið opinbera beitir hér á landi þegar kemur að þessum þáttum. Til þess að 

það sé hægt þarf að útlista skattastyrki sem ná yfir barnabætur, millifæranleika 

persónuafsláttar og umönnunarbætur. Eitt þeirra sveitarfélaga sem valið var til samanburðar 

var að mestu leyti valið sökum þess að það notast við svokallaða þjónustusamninga þegar 

kemur að útvistun á dagvistunarmálum. Loks ber að geta þess að fæðingarorlofið hefur verið 

enduhannað sem stjórntæki og verður síðar sagt frá hvaða forsendur liggja þar að baki. Í lok 

kaflans er stuttur undirkafli þar sem stjórntækin eru vegin og metin með sérstökum 

aðferðum. 

3.1.1 Stjórntæki hins opinbera 

Stjórntæki hins opinbera teljast ekki til opinberra verkefna (e. programmes) eða stefnu enda 

er hér um að ræða safn tækja sem hægt er að beita til að ná ákveðnum áhrifum.71 Nær er að 

skilgreina stjórntæki hins opinbera sem aðferð til að leysa opinber vandamál.  

Hægt er að útskýra stjórntækin á nokkra vegu: 

Í fyrsta lagi þá á hvert stjórntæki að hafa ákveðna eiginleika (e. common features) sem 

auðkennir það. Það er ekki þar með sagt að öll stjórntæki hafi sameiginlega eiginleika hvert 

með öðru. Stjórntæki hafa hönnunarforsendur (e. design features) sem geta verið ólíkar hver 

annarri. Fæðingarorlofið hefur til að mynda verið endurhannað og hönnunarforsendur þess 

sem stjórntækis eru því aðrar nú en áður. Í öðru lagi þá stýra stjórntæki aðgerðum. Með 

þeim er hægt að taka ákvörðun um það hverjir fá eitthvað tiltekið eða hverjir fá að taka þátt í 

einhverju tilteknu. Það tengist í raun öllum þeim þáttum sem til greiningar eru. Í þriðja lagi 

þá eru þessar aðgerðir sem stjórntækin stýra sameiginlegar aðgerðir sem eiga að vera svar 

við opinberum vanda.72  
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Eins og fyrr segir eru stjórntæki ólík stefnu og verkefnum hins opinbera og má segja að 

þau falli mitt á milli þessara tveggja hugtaka. Stjórntæki hafa víðtækari eiginleika en verkefni 

hins opinbera og eru ekki eins almenn og stefna. Ólíkt verkefnum hins opinbera má nýta eitt 

stjórntæki á margvíslegan hátt og á meðan stefna hins opinbera er samansafn verkefna sem 

eiga að ná einhverju almennu markmiði, eru stjórntæki yfirleitt notað á ákveðna afmarkaða 

þætti.73  

Gerður er ákveðinn greinarmunur á innri- (e. internal) og ytri (e. external) stjórntækjum. 

Með innri stjórntækjum er til að mynda verið að vísa til starfsmannamála og innkaupa 

skipulagsheildar. Ytri stjórntæki vísa aftur að móti til þeirra sem hafa áhrif á samfélagið í 

víðara samhengi. Í þessu verkefni er fjallað um ytri stjórntæki hins opinbera.74  

Stjórntæki hins opinbera eru eins og gefur að skilja ólík hamri og sög sem eru til í hreinu 

formi og búa yfir skýrum tilgangi. Stjórntækin birtast mun frekar í gegnum ákveðin verkefni 

og geta mörg þeirra innihaldið fleiri en eitt tæki sem hvert um sig getur haft ólíkar 

afleiðingar. 75Í ljósi þess að stjórntæki eru ólík og hvert um sig getur haft ólíkar afleiðingar er 

mikilvægt að koma einhverjum höndum yfir eiginleika hvers um sig. Ein leið til þess að gera 

það er að meta hvert fyrir sig út frá ákveðnum mælikvörðum (e. criteria) og víddum 

(e.dimension).  

Þau stjórntæki sem verða metin í þessari umfjöllun munu vera metin út frá markvirkni (e. 

effectiveness), skilvirkni (e. efficiency), jafnræði (e. equity) stýranleika (e. manageability) og  

lögmæti (e. legitimacy).76 

Áhrif er í raun grundvallarþáttur þegar kemur að því að mæla árangur opinberra aðgerða. 

Með mælingum á áhrifum er leitast við að mæla að hve miklu leyti aðgerð nær að kalla það 

fram sem hún á að kalla fram. Þó að ætla megi að kostnaður komi þarna inn í eru mælingar á 

áhrifum oftast óháðar kostnaði.77 Á meðan að mat á áhrifum snýst að mestu um útkomuna 

snýst skilvirkni um að meta útkomu á móti kostnaði. Þannig þarf áhrifaríkt stjórntæki ekki 
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endilega að vera skilvirkt. Mjög skilvirkt stjórntæki nær góðu jafnvægi á milli kostnaðar og 

ábatans.78  

Þriðji þátturinn sem hægt er að meta hjá stjórntæki er jöfnuður. Þessi þáttur hefur tvo 

undirþætti. Sá fyrri byggir á sanngirni, að dreifing kostnaðar og afleiðingarnar leggist jafnt á 

alla aðila máls. Síðari þátturinn byggir á svokallaðri afdreifingu (e. redistribution), það er að 

dreifa ákveðnum gæðum til þeirra sem skorta þau. 79Hvað stýranleikann varðar þá er munur 

á milli stjórntækja hversu margir þurfa að koma að því að leiða þau fram.80 Síðasti þátturinn 

snýr að lögmæti og pólitískum fýsileika. Þá ber að hafa í huga að stjórntækið og það sem það 

á að ná fram þarf að hafa pólitískan stuðning.81  

Til þess að skilja betur þá flóknu ákvarðanatöku sem stjórnvöld standa frammi fyrir þegar 

velja á stjórntæki sem knýja á fram einhverjar breytingar ber að skoða ólíkar víddar 

stjórntækja. Þær víddir sem til skoðunar verða eru stig þvingunar (e. degree of coerciveness), 

stig beinna afskipta (e. directness), stig sjálfvirkni (e. automaticity) og stig sýnileika (e. 

visibility).  

Stig þvingunar mælir að hve miklu leyti stjórntækið hvetur einstaklinga eða hópa til 

tiltekinnar hegðunar eða að hve miklu leyti það heftir eða dregur úr hegðuninni.82 Stig 

beinna afskipta mælir að hve miklu leyti stjórnvöld heimila, fjármagna eða eiga frumkvæði 

að því sem stjórntækið á að leiða fram. Þegar um mjög bein afskipti er að ræða eru fyrirmæli, 

fjármögnun og framkvæmd allt komið frá sama aðilanum.83  

Með stig sjálfvirkni er verið að vísa til þess að hve miklu leyti stjórntæki nýtir þá 

stjórnunarlegu innviði sem þegar eru til staðar til þess að ná árangri. Ef byggja þarf upp nýtt 

stjórnunarkerfi í kringum stjórntækið er stig sjálfvirkninnar lítið.84 Hvað stig sýnileika varðar 

þá mælir það að hve miklu leyti sá kostnaður sem notaður er til þess að virkja stjórntækið er 

sýnilegur í opinberri fjárveitingu.85  
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Til þess að meta stjórntæki er gott að beita öllum þessum aðferðum og er gagnlegt að 

setja víddirnar og mælingarnar fram í töflu til þess að auðvelda samanburð. Hér á eftir 

verður fjallað um skattastyrki og þjónustusamninga. Mælingarnar og víddirnar verða 

lykilþættir í þeim umfjöllunum og ber þá að hafa ofangreindar skilgreiningar í huga. Til þess 

að draga samanburðinn enn frekar saman verður sérstakur kafli í lokin þar sem stjórntækin 

tvö eru vegin og metin eftir ofangreindri forskrift í sömu töflunum. Skattastyrkir tengjast 

fleiri en einum þáttum greiningarinnar og þá ber að nota af varúð. Hver er ástæða þess? 

3.1.2 Skattastyrkir 

Einföld skýring á skattastyrkjum er fólgin í því að einstaklingar fá pening frá ríkinu sem þeir 

myndu undir öðrum kringumstæðum skulda því.86 Enda eru skattastyrkir oft nefndir sem 

dæmi um góða pólitík en vonda stefnu. 87 Hér verður leitast við að útlista af hverju það er. 

Með notkun þessa stjórntækis er hægt að ýta undir ákveðna hegðun hjá einstaklingum með 

því að draga úr, breyta eða eyða skattbyrðinni.88 Hvað megineinkenni skattastyrkja varðar, 

þá ber að skoða fjórar víddir. Í fyrsta lagi hversu bein afskipti hið opinbera hefur af þeim. Í 

öðru lagi hversu sjálfvirkir þeir eru. Í þriðja lagi hversu mikil þvingun er fólgin í beitingu þeirra 

og í fjórða lagi hversu sýnilegt stjórntækið er.89Ef litið er til þvingunar ríkisins þá eru þeir 

aðlaðandi tæki að nota fyrir stefnumarkendur þar sem þeir hafa í för með sér litla þvingun.90  

Afskiptin eru lítil. Notkun skattastyrkja er að mestu fólgin í því að stjórnvöld eru að reyna 

að kalla fram ákveðna hegðun. Þannig er oftar en ekki verið að reyna að fá einstaklinga til að 

nýta sér ákveðna þjónustu. Með notkun þeirra geta stjórnvöld ekki reiknað út hversu mikið 

þau þurfa að eyða í skattastyrkina og hve hlutfallsleg notkun á þeim muni verða. Stjórnvöld 

hafa enga tölu í höndunum fyrirfram. Undanskilið þessu eru þó barnabætur sem teljast til 

skattastyrkja en hafa í för með sér beinni afskipti enda er það föst upphæð og hægt að áætla 

betur um hana fyrirfram út frá tekjum og barneignum.91   
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Hvað sjálfvirknina varðar þá eru skattastyrkir fræðilega mjög sjálfvirkir. Með tilkomu 

tækninnar er að auki hægt að útdeila þeim á auðveldan máta sem gerir stefnumarkendum 

létt fyrir. Fjársýslan á þó yfirleitt fyrir höndum, erfitt og seinlegt verk sem gerir þetta tæki ef 

til vill bæði sjálfvirkt og ekki sjálfvirkt.92 Þegar kemur að sýnileikanum þá hefur hann breyst 

mikið með tímanum. Nú í dag er meiri eftirfylgni með styrkjunum sem hefur það í för með 

sér að sýnileikinn hefur aukist.93 

Ákveðin pólitísk álitamál fylgja skattastyrkjum. Fólk sem aðhyllist minni afskipti ríkisins er 

líklegra til þess að beita skattastyrkjum enda ýta þeir undir minna ríkisbákn (e. small 

government). Þeir eru að auki vinsælir þar sem þeir eru oft settir undir sama hatt og 

skattalækkanir. Það getur ýtt undir pólitíska notkun á þeim. Einstaklingar sem aðhyllast 

jöfnuð eiga það til að aðhyllast frekar beina íhlutun, reglur og fjárveitingar þar sem 

efnameira fólk getur oft haft meira gagn af skattastyrkjum en þeir efnaminni.94  

Ef litið er til markvirkni, skilvirkni, jafnræðis og lögmætis þá draga skattastyrkir á heildina 

litið úr öllum þessum þáttum.95 Þess ber þó að geta að ákveðið form af skattastyrkjum getur 

haft jákvæðari afleiðingar fyrir heildina en hingað til hefur verið sýnt fram á og eru íslensku 

barnabæturnar dæmi um það. Síðar verður fjallað um íslenskar barnabætur sem flokkast til 

skattastyrkja og þar verður nánar útlistað hvernig beita megi þessu stjórntæki þannig að hinir 

efnaminni hafi meira gagn af.96 En víkjum nú umfjöllun okkar að þjónustusamningum sem er 

eitt af þeim stjórntækjum sem hið opinbera getur notað til þess að öðlast ákveðna stjórn á 

dagvistunarmálum. Þjónustusamningar er eitt af þeim stjórntækjum sem Garðabær, eitt 

sveitarfélaganna þriggja notast við.  

3.1.3 Þjónustusamningar 

Sveitarfélög geta notast við þjónustusamninga og öðlast í gegnum þá ákveðna stjórn á 

dagvistun barna. Þegar þjónustusamningi er beitt sem stjórntæki þá er gerður samningur á 
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milli stjórnvalda og einkaaðila um þjónustu við einstaklinga. Yfirleitt er þá um að ræða 

einkaaðila eða fyrirtæki með eða án ágóðasjónarmiða.97 

Ef litið er til megineinkenna þjónustusamninga þá ber að skoða fjórar víddir sem áður hafa 

verið útlistaðar.  

Þegar kemur að afskiptum hins opinbera þá fer það í raun eftir skilgreiningunni sem ríkið 

setur við gerð samninganna hvort afskiptin eru bein eða ekki. Almennt séð þá eru afskiptin 

óbein sökum þess að ríkið setur ákveðna þætti í hendur einkaaðila. Þrátt fyrir það fara 

möguleikar hins opinbera til afskipta eftir því hvernig staðið er að samningnum sjálfum líkt 

og kemur fram hér að ofan. Því geta þjónustusamningar í mörgum tilvikum haft í för með sér 

beinni afskipti innan hins opinbera en mörg önnur stjórntæki. 98 

Það má meðal annars sjá á því að hinu opinbera er frjálst að útlista skyldur á herðar 

samningsaðilans við samningsgerðina. Hið opinbera getur tekið ákvörðun um það hvort það 

vilji útlista nákvæmlega skyldur samningsaðilans eða hvort það vilji láta hann sjálfan ráða 

ferðinni. Möguleikar til beinni afskipta kristallast líka í því að samningarnir eru alltaf gerðir 

undir stjórn hins opinbera. Þó svo að einkaaðilar framkvæmi þjónustuna og fái fyrir hana 

greitt er það alltaf hið opinbera sem stjórnar og getur haft áhrif á það hvernig þjónustan eigi 

að vera.99 Af þessu er ljóst að samningsgerðin hefur áhrif á það hversu bein afskipti hins 

opinbera geta verið af stjórntækinu.  

Með sjálfvirkni er átt við það að hve miklu leyti stjórntækið getur haft áhrif án þess að 

þörf sé á að skapa eigin stjórnunarlega umgjörð utan um það. Þá er í raun verið að vísa til 

þess að stjórntækið geti náð fram áhrifum með þeim byggingarsteinum sem fyrir eru í 

hverjum geira fyrir sig. Sjálfvirkni þjónustusamninga er aðstæðubundin og því miðlungs mikil. 

Þeir geta verið sjálfvirkir ef engin þörf er á umgjörð fyrir hið opinbera utan um þá og hægt er 

að nýta markaðsöflin beint til þess að ná fram áhrifum. Ef aftur á móti um er að ræða 

þjónustu sem er ekki á almennum markaði og því ekki til samkeppni um og markaðsöflin hafa 

ekki ráð á að stýra verður sjálfvirknin lítil. Þetta á til að mynda við um ýmsa 
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almenningsþjónustu. Þá þarf að útbúa sérstaka umgjörð utan um samningana og þeir verða 

síður sjálfvirkir.100  

Með þvingun er verið að vísa til þess að hve miklu leyti stjórntæki þvingar fram hegðun 

einstaklinga eða hópa. Ef þvingun er lítil þá bendir það til þess að stjórntækið ýti eða hvetji til 

hegðunar, en ef hún er mikil þá nær hið opinbera að þvinga einstaklinga og hópa til 

ákveðinnar hegðunar. Líkt og með aðrar víddir þessa stjórntækis þá er þvingunin miðlungs 

mikil og aðstæðubundin. Þjónustusamningar hafa meiri takmarkanir í för með sér en 

opinberar upplýsingar og styrkir. Þeir eru aftur á móti síður þvingandi tæki en almennar 

reglugerðir.101 

Sýnileikinn felst í því að hve miklu leyti útgjöld koma fram í fjársýslu hins opinbera og 

ríkisreikningum.102 Ólíkt hinum víddum þessa stjórntækis þá er sýnileikinn mikill. 

Þjónustusamningar eru þannig til að mynda sýnilegri í fjársýslu hins opinbera en stjórntæki 

eins og reglugerðir og skattastyrkir.103 

Þegar þjónustusamningum er beitt getur myndast stjórnunarvandi. Hið opinbera getur 

misst ákveðna stjórn og er það í raun undir því komið hvernig staðið er að málum. Því þarf að 

gera samninga og þeir þurfa að innihalda upplýsingar um það hvernig staðið skuli að 

greiðslum, eftirliti og þar fram eftir götunum.104 Í kjölfar þessarar upptalningar er ekki úr vegi 

að líta til þess hvernig hægt er að vega og meta stjórntækin tvö á ögn skýrari hátt.  

3.1.4 Stjórntækin vegin og metin 

Eins og greint hefur verið frá eru stjórntæki vegin og metin eftir víddum og mælikvörðum. Til 

þess að auðvelda samanburðinn og varpa skýrara ljósi á kosti þeirra og galla ber að gera það 

að auki í töflum.  

Hefjum umfjöllunina á því að setja stjórntækin saman í eina töflu þar sem lykileinkenni 

þeirra eru vegin samkvæmt fjórum víddum sem þegar hafa fengið nokkuð ítarlega kynningu.  
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Tafla 2 Lykileinkenni stjórntækjanna vegin samkvæmt fjórum víddum 

Stjórntækin Stig 
þvingunnar 

Stig beinna 
afskipta 

Stig sjálfvirkni Stig sýnleika 

Skattastyrkir Lítið. 
Skattastyrkir 
ýta undir 
ákveðna 
hegðun en 
þvinga hana 
ekki fram. 

Miðlungs/lítið. 
Stjórnvöld 
hvetja 
einstaklinga til 
þess að kaupa 
ákveðna 
þjónustu eða 
eitthvað slíkt 
með mjög 
óbeinum hætti.  

Mjög mikil.  Sýnileikinn 
hefur á 
undanförnum 
árum farið frá 
því að vera 
mjög lítill yfir í 
að vera mjög 
mikill. 105 

Þjónustusamningar Frá lítilli 
þvingun í 
mikla. Það fer 
allt eftir því 
hvernig 
samning ríkið 
gerir við 
einkaaðilann. 
Afskipti ríkisins 
geta verið lítil í 
það að vera 
mjög mikil. 106 

Frá því að vera 
lítil yfir í það að 
vera mikil. Það 
fer allt eftir því 
hvernig 
samning ríkið 
gerir. 

Miðlungs mikil 
af því að hún er 
aðstæðubundin. 

107 

Mikill sýnileiki. 
Sýnilegri í 
fjársýslu hins 
opinbera en 
skattastyrkir.108 

 

Af þessum samanburði má ráða að skattastyrkirnir eru fyrirsjáanlegra stjórntæki en 

þjónustusamningar. Afskipti ríkisins eru minni en sýnileikinn hefur þó verið að aukast. 

Þjónustusamningarnir eru bundnir samningsgerðinni og því ekki hægt að segja fyrirfram 

hvaða stjórntæki þeir eru fyrr en samningar hafa verið gerðir. Sýnileikinn er þó alltaf mikill.  

Nú ber að meta stjórntækin tvö.  
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Tafla 3 Mat á stjórntækjunum 

Stjórntækin Markvirkni Skilvirkni Jöfnuður Lögmæti 

Skattastyrkir Umdeilt. 
Skattastyrkir 
umbuna 
einstaklingum 
fyrir hegðun 
sem þeir hefðu 
hugsanlega 
gert þrátt fyrir 
umbunina. 

Lítil. Getur haft í 
för með sér 
mikinn 
stjórnunarkostnað 
s.s vegna 
eyðublaða og 
fleira. Meiri 
kostnaður fyrir 
framteljendur. 

Lítill á alla 
bóga. Hentar 
betur fyrir þá 
efnameiri. 

Lítið. Af því að 
það er ekki 
mjög sýnilegt 
þá getur það 
ýtt undir vantrú 
á kerfinu.109 

Þjónustusamningar Erfitt reynist 
oft að meta 
markvirknina. 
Það fer mikið 
eftir 
aðstæðum. 

Erfitt reynist oft 
að meta 
skilvirknina. 
Samningar eru 
skilvirkt tæki 
þegar 
markaðurinn er 
samkeppnishæfur 
ef ekki þá er ekki 
hægt að tala um 
skilvirkni. 

Miklir 
möguleikar. Ef 
það er notað á 
réttan hátt. Er 
hægt að auka 
á jöfnuð í 
samfélaginu.  

Almennt er 
lögmætið 
mikið. Það er 
helst að það 
minnki ef 
samningarnir 
eru misnotaðir 
af opinberum 
aðilum eða 
einkaaðilum.110 

 

Af þessari töflu að dæma er erfitt að sjá kosti þess að beita skattastyrkjum sem stjórntækjum 

hins opinbera á meðan að kostir þjónustusamninga eru meiri, þá sér í lagi ef að vel er staðið 

að samningsgerðinni.  

Nú er umfjöllun um stjórntækin og þeirra stoðum lokið og tímabært að kynna til sögunnar 

leiðarljós þessarar greiningar Kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð sem er seinni hluti fræðilega 

kaflans.  

3.2 Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð 

Í þessum hluta verður fjallað um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð sem stefnu og tæki hins 

opinbera ásamt því að skoða grunnstoðir aðferðarinnar. Í kaflanum eru þrír undirkaflar sem 

tengjast órjúfanlegum böndum. Fyrst verður fjallað um samþættingu kynja- og 

jafnréttissjónarmiða en Evrópuráðið skilgreinir kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð sem 

samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða í fjárlagagerðinni. Þá verður kynjuð hagstjórn og 
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fjárlagagerð útlistuð eins ítarlega og unnt er. Loks ber að skilgreina muninn á launuðu- og 

ólaunuðu hagkerfi. Ástæðan fyrir því er sú að flestir þjóðhagfræðilegir útreikningar byggja 

einungis á launuðu hagkerfi en með tilkomu aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar og 

fjárlagagerðar er gert ráð fyrir ólaunuðu hagkerfi við alla útreikninga. Þar spilar 

umönnunarhagkerfið stærstan hluta og verður sérstaklega fjallað um það í kaflanum um 

launaða- og ólaunaða hagkerfið.  

Eins og fyrr segir er aðferðafræði kynjaðrar- hagstjórnar og fjárlagagerðar talin vera 

samþætting í fjárlagagerðinni sjálfri. Til þess að dýpka skilninginn á kynjaðrir hagstjórn 

fjárlagagerð ber því fyrst að skilgreina samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða.  

3.2.1 Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða 

Sú grundvallarstefna sem íslenska ríkið leggur til er mörkuð í lögum um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Lögin eru í daglegu tali nefnd jafnréttislög. Aðferðin sem 

nota á til að ná fram markmiðum laganna er kynjasamþætting.111 Hér er hún oftast útlistuð 

sem samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða (e. gender mainstreaming).  

Hugtakið er tilölulega nýtt af nálinni þegar kemur að almennri notkun hér á landi sem og 

annars staðar þó svo að það hafi verið þekkt um nokkurn tíma innan alþjóðasamfélagins.112 Á 

kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995 var lögð fram yfirgripsmikil 

framkvæmdaáætlun um jafnrétti kynjanna og var lagt til að kynjasamþætting yrði sú leið sem 

fara þyrfti til þess að ná varanlegum árangri í jafnréttisbaráttunni.113 Í kjölfarið tóku fjölmörg 

lönd upp aðferðina. Á Íslandi birtist hugtakið kynjasamþætting fyrst í lögum árið 2008.114  

Forsaga aðferðarinnar snýr að því að baráttufólk fyrir jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna 

hafði lengi bent á hve óheppilegt og ólíklegt til árangurs það væri að halda 

jafnréttisumræðunni úti á jaðrinum í sérhólfi merktu konum. Þörf var talin á því að flétta 

umræðuna inn á öllum stöðum og sér í lagi þar sem ákvarðanir væru teknar og stefnur 

mótaðar. Þar skiptir kyn máli enda er það ein sú breyta sem alltaf þarf að hafa í huga þegar 

greina á samfélagið. Mikilvægt er að umræðan snúist um kynin enda hafa breytingar á stöðu 
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annars kynsins áhrif á hitt og stundum gagnast þær ákvarðanir sem teknar eru bara öðru 

kyninu.115  

Með samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða er þess krafist að hlutir séu gerðir á 

annan hátt. Breytingin felst að mörgu leyti í því að flétta kynja og jafnréttissjónarmiðin inn í 

daglega starfsemi hvar svo sem þörf er á. Vinnu þessari er oft lýst sem skipulagsbreytingu og 

þróunarvinnu. Í borginni Graz í Austurríki er talað um að líta eigi á kynjasamþættingu sem 

stjórntæki í þágu skipulagsþróunar þar sem megintilgangurinn snýr að því að breyta skipulagi 

og ferlum innan stofnunarinnar.116  

Í Svíþjóð og Noregi er litið á kynjasamþættingu og kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð sem 

stjórnunarlega umbótarvinnu.117 Í Svíþjóð útbjó nefnd um kynjasamþættingu (JämStöd) heilt 

kerfi tækja og aðferða sem í daglegu tali nefnist Stiginn.118  

Með Stiganum eru ólíkir þættir fléttaðir saman í heildstæða aðferð og með honum er 

hægt að aðlaga ólík verkefni með það að markmiði að ná fram varanlegum breytingum í átt 

að jafnrétti. Hann samanstendur af átta þrepum sem hvert um sig hefur að geyma ákveðið 

verkefni sem þarf að leysa. Í hverju þrepi er útlistað hversu mikilvægt þrepið er og hvernig 

hægt er að leysa þau verkefni sem þar eru lögð til. Segja má að Stiginn gefi einhverja 

hugmynd um hvað þurfi að gera til þess að ná fram jafnrétti kvenna og karla og í hvaða röð 

beri að framkvæma þá vinnu sem þarf að sinna til þess að ná markmiðinu.119 Hafa ber í huga 

að þó svo að Stiginn sé þrepaskiptur þarf samþættingarvinna ekki að þróast nákvæmlega á 

þann veg. Stundum á eitthvað þrepanna ekki við og stundum þarf að færa sig aftur um eitt 

þrep eða fleiri. Mestu skiptir góð undirstaða og markviss undirbúningur.120  

Nú hefur samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða verið útlistuð og kann að vera að 

munur á þessari aðferðafræði og aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar sé 

óljós. Í næsta kafla verður kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð skilgreind og ætti sú skilgreining 

að svara þeim spurningum sem ekki hefur verið svarað í þessum hluta.  
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3.2.2 Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð 

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er aðferð sem þarft er að byggja á þegar fjallað er um 

fjárlagagerðina sjálfa eða ráðstöfun af opinberu fé.121 Aðferðin hefur verið að ryðja sér til 

rúms á undanförnum áratugum sem öflugt tæki í efnahagsstjórn.122 Með notkun 

aðferðarinnar eru tekjur og útgjöld endurskipulögð með það að markmiði að stuðla að 

jafnrétti kynjanna.123 Hér er um að ræða bæði stefnu og tæki sem ætti að leiða til betri 

stjórnarhátta og hagkvæmari skiptingar tekna og gjalda hins opinbera.124 Í þessari rannsókn 

er fyrst og fremst litið til tækja aðferðarinnar.  

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er samfélagslega brýnt verkefni sem er til þess fallið að 

varpa nýju ljósi á ólíka stöðu kynjanna í samfélaginu. Aðferðin knýr ekki á um sérstaka 

fjárhagsáætlunargerð fyrir konur eða karla og byggir ekki á jákvæðri mismunun konum í hag. 

Aðferðin snýst um það að jafna hlut karla jafnt sem kvenna í samfélaginu.125 

„Þörfin fyrir kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð er að hluta til sprottin af hægum framgangi 

jafnréttismála í heiminum þrátt fyrir víðtæka þekkingu á kynjamisrétti og alþjóðasáttmála 

þar sem lönd skuldbinda sig til að stuðla að jafnrétti.“126 Ljóst er að ákvarðanir er tengjast 

fjárlögum geta haft ólík áhrif á konur og karla. Með aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar og 

fjárlagagerðar eru ólík áhrif fjárlaga á kynin dregin fram og leitast við að finna lausnir á því 

hvernig hægt er að tryggja jafna og sanngjarna dreifingu fjármagns og annarra aðfanga.127  

Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs 

segir að kynjuð hagstjórn verði höfð að leiðarljós við fjárlagagerð og efnahagsstjórn. Það felst 

í því að kynjaðri hagstjórn er beitt í öllu fjárlagaferlinu. Mat á áhrifum fjárlaga á kynin fer þá 

fram í allri fjárlagavinnunni. Í samræmi við þá stefnu var skipuð verkefnisstjórn um kynjaða 
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hagstjórn og fjárlagagerð í apríl 2009. Með þeirri skipan er gerð tilraun til að innleiða kynjaða 

hagstjórn og fjárlagagerð á heildstæðari máta hér á landi.128  

Ákveðnar forsendur þurfa að vera til staðar til þess að innleiðingin verði árangursrík. Þær 

helstu eru: pólitískur stuðningur, skuldbinding til langs tíma, fjármagn og mannafli til að 

vinna verkefni og rannsóknir, aðgangur að þekkingu, fræðsla, samvinna við aðila með 

mismunandi þekkingu, ábyrgð þarf að vera skilgreind, kyngreind gögn þurfa að vera til staðar 

sem og stuðningur frá hagsmunaaðilum í samfélaginu.129 Það sem helst reynir á í þessari 

rannsókn eru kyngreind gögn. Markmiðið með kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð snýr að því 

að draga fram kynjaáhrifin þannig að mögulegt reynist að bregðast við og endurmóta 

stefnur, útgjöld og tekjuöflun í samræmi við jafnréttismarkmið.130  

Þegar beita á kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð er greining opinberra útgjalda út frá 

kynjasjónarmiði mikilvæg. „Vitneskja um það hversu margar konur og stúlkur, karlar og 

drengir eru viðtakendur fjár er fyrsta skrefið til að átta sig á því að opinber fjárlög verðskulda 

kynjamiðaða nálgun.“131 Nauðsynlegt er að til staðar séu upplýsingar um það hvernig þarfir 

ráðast af kyni sem og gögn sem sýna dreifingu opinberra útgjalda milli kynja.132  

Ef gengið er út frá því að kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er tæki í þágu 

kynjasamþættingar er rökrétt að gera ráð fyrir skrefum eða áföngum sem tækið byggir á.133 

Þessi þrjú skref eða áfangar lýsa í raun hringlaga ferli.134  
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Mynd 2 Áfangarnir þrír í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð135 

Fyrsti áfanginn er fólginn í því að greina fjárlög eftir kynjasjónarmiðum. Ástæður fyrir því 

að þessi áfangi kemur fyrst liggja hvað helst í því að hann gagnast við að sýna fram á það að 

fjárlög snerta konur og karla á ólíkan hátt. Fjárlögin eiga að snúast um fólkið í landinu og er 

brýnt að greina áhrif þeirra. Í þessum áfanga þarf að hafa almenna þjónustu, félagslegar 

bætur og laun sem ætluð eru fólki í huga.136 

Annar áfanginn er fólginn í endurskipulagningu fjárlaga út frá kynjasjónarmiðum. 

Leiðrétta þarf ójöfnuð ef að greining leiðir í ljós að úthlutun fjármagns til fólksins í landi hafi 

ekki verið réttlát þegar tekið er tillit til kynjanna. Ef samræmi er ekki til staðar þegar kemur 

að skiptingu fjármagns í fjárlögum og stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum ber að leiðrétta 

það. Ef að ljóst er að afleiðingar fjárlaga eru ólíkar þegar kemur að kynjunum verður að hafa 

kyn sem greiningarþátt í sjálfu fjárlagaferlinu.137 

Þriðji áfanginn snýr að því að setja af stað kerfisbundna vinnu þar sem kynjasjónarmiðin 

eru fléttuð í öll ferli fjárlagagerðarinnar. Með þessu er átt við það að kynjasamþætting þurfi 
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að vera greiningarþáttur í öllu fjárlagagerðarferlinu.138 Til þess að hægt sé að efla jafnrétti 

kynjanna þarf að breyta því skipulagi og ferlum sem sýnt þykir að viðhaldi eða (ómeðvitað) 

ýti undir misrétti kynjanna. Kerfi sem er talið vera kynhlutlaust getur innihaldið leynda þætti 

sem auka á eða viðhalda misrétti kynjanna. Nauðsynlegt er að umbylta kerfinu í þessum 

áfanga á þann hátt að kerfið verði kynjamiðað og komi til móts við bæði kynin. Það er gert 

með samþættingunni. Hér er um nauðsynlega vinnu að ræða sem þarf að inna af hendi til 

þess að vinnan sem unnin var í áfanga eitt og tvö glatist ekki. Enda er samþætting kynja- og 

jafnréttissjónarmiða í gegnum fjárlagaferlið ekki einangrað verkefni heldur er þess krafist að 

stöðugt sé unnið að því að efla skilning á kynjasjónarmiðum. Það getur verið gert með 

greiningu og ráðgjöf. Fjárlögin þarf líka að endurskoða reglulega til þess að þau komi á 

hverjum tíma til móts við síbreytilegar þarfir hvors kyns fyrir sig.139  

Í þessari greiningu verður stuðst við aðferðir sem hagfræðingurinn Dr. Elisabeth Klatzer 

þróaði. Sú aðferð er byggð á sex skrefum sem hægt er að styðjast við þegar innleiða á 

kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Í þessu verki verða fjögur skref stigin og rétt verður stuðst 

við fimmta skrefið. Skrefin sex falla í raun innan fyrsta og annars áfanga af áföngunum 

þremur í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð. Þegar hafa verið stigin tvö skref en fyrstu fjögur 

skrefin styðja við áfanga eitt og fimmta og sjötta skrefið styðja við áfanga tvö.140  

Skref eitt felst í því að safna upplýsingum um verkefnið eða stefnuna. Þá þarf að skoða 

hvaða verkefni eða aðgerðir skuli greina. Spyrja þarf hver markhópurinn sé. Þá þarf að skoða 

hverjir haghafararnir eru. Að lokum þarf að skoða fjárhagsáætlanir. Skref tvö felst í því að 

greina kynjasjónarmiðin. Í því skrefi þarf að greina stöðu kvenna og karla. Þarna þarf að 

greina hagsmuni kynjanna og þarfir. Að lokum þarf að greina frá jafnréttismarkmiðum 

verkefnisins. Í skrefi þrjú fer kynjagreining fram. Þar ber að greina stefnur, útgjöld, innkomu 

ásamt þjónustu. Í skrefi fjögur þarf að útbúa kynjamiðaða mælikvarða. Skoða þarf hvaða 

jafnréttismarkmiðum eigi að ná og útbúa þarf mælikvarða sem mæla getu til þess að ná 

markmiðunum. Þetta eru fyrstu fjögur skrefin af sex sem heyra undir fyrsta áfanga kynjaðrar 

hagstjórnar og fjárlagagerðar. Þegar þeim er lokið er komið að skrefum fimm og sex. Í skrefi 

fimm er að finna leiðir sem nota á til þess að draga úr misrétti. Þar þarf að skoða hvaða 
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aðgerðum þurfi að beita til þess að hægt sé að draga úr misrétti. Skoða þarf hver eigi að bera 

ábyrgð á innleiðingu þessara aðgerða. Í skrefi sex fer fram eftirlit og mat. Þar ber að skoða 

hverjar af aðgerðunum hafi verið framkvæmdar og nota á mælikvarða til þess að mæla 

framþróun jafnréttis.141  

Þegar kemur að hagsæld þjóða þá er jafnrétti kynjanna einn af hornsteinum þess. Kynjuð 

hagstjórn og fjárlagagerð er allt í senn stefna og tæki sem beita má til þess að ná fram 

jafnréttismarkmiðum. Til þess að jafnrétti sé náð þarf að horfa til margra þátta og eiga þeir 

sem ætla að beita verkfærinu kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð mikla vinnu fyrir höndum sér. 

Einn þeirra þátta sem kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð nær yfir er ólaunaða hagkerfið. Það 

hefur löngum verið látið liggja á milli hluta þó svo að hið launaða hagkerfi sé því háð á 

margvíslegan máta.142 Einn af mikilvægari þáttum hins ólaunaða hagkerfis er 

umönnunarhagkerfið.  

Með aðferðum kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar er kallað á nýja forgangsröðun 

jafnréttismála þar sem stefnumið þurfa að samræmast úthlutun fjármagns og þess er krafist 

að umönnunarhagkerfið verði viðurkennt. Með þessu tæki og þessari stefnu er þess krafist 

að grundvallarbreyting verði á framkvæmd og framsetningu fjárlaga.143  

Sú stefna stjórnvalda að líta á konur sem vandamál og mæla árangur í fjölda kvenna sem 

er liðsinnt í gegnum sértækar áætlanir er í grundvallaratriðum gölluð.144 Þar skortir skilning á 

hlutverki kvenna í ólaunaða umönnunarhagkerfinu og tengslum þess við markaðshagkerfið. 

Slíkur skilningur er nauðsynlegur ef skapa á stefnu og fjárlagaliði á nýjan og réttlátari máta. 

Sú stefna sem kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð byggir á og þau tól sem henni fylgja snúa að 

því að fjárlögin séu tæki til að framfylgja efnahagsstefnu stjórnvalda og þar skiptir skilningur 

á tengslum umönnunarhagkerfisins við markaðshagkerfið lykilmáli.145  

                                                      
141

 Elisabeth Klatzer, GRB in the budgeting and planning cycle. Stages to implement Gender 
Responsive Budgeting (2008), byggð á Luise Gubitzer o.fl. Gender Budgeting Anleitung und Beispiele 
zur Umsetzung in Öffentlichen Institutionen (2008). 
142

 Fjármálaráðuneytið, „Ríkisbúskapurinn 2012-2015: Skýrsla um áætlun í ríkisfjármálum,“ 81.  
143

 Quinn, Kynjuð fjárlagagerð: framkvæmd. Handbók, 7. 
144

 Sama heimild, 11. 
145

 Sama heimild, 12. 



  

47 

3.2.3 Launaða og ólaunaða hagkerfið 

„Kona verður að eiga sitt eigið veski“146 sagði leiðtoginn og baráttukonan Susan B. Anthony 

árið 1853.147 Í dag 159 árum síðar er enn mikilvægt að draga þessa setningu fram. Eins og 

fyrr segir hafa konur á Íslandi enn í dag lægri laun en karlar að meðaltali og bera enn í ríkari 

mæli ábyrgð á uppeldi barna og heimilisstörfum. Hvaða ástæður eru fyrir því? Til þess að 

svara ofangreindri spurningum er ráð að líta til umönnunarhagkerfisins. 

Hefð er fyrir því hjá hagfræðingum og þeim einstaklingum sem skilgreina hagsæld þjóða 

að flokka vinnu einungis undir launuð störf. Þrátt fyrir það treystir hagkerfið ekki 

einvörðungu á launaða vinnu heldur jafn mikið á ólaunuð heimilis- og umönnunarstörf.  

Til þess að skilja hvernig hagkerfið gengur fyrir sig og hvaða þættir koma þar inn í ber að 

skilgreina og draga fram umönnunarhagkerfið.  

Það má skýra betur með eftirfarandi mynd. Myndin er fengin úr verkefni Bryndísar E. 

Jóhannsdóttur um kynjaða fjárlagagerð Reykjavíkurborgar.148 Samskonar mynd birtist 

upphaflega í ritinu How to do gender sensitivebudget analys: Contemporary research and 

practice árið 1998.149  
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Á myndinni má sjá sambandið á milli hefðbundins hagkerfis og umönnunarhagkerfisins.150 

Umönnunarhagkerfið sem nær yfir ólaunuð heimilis- og umönnunarstörf treystir á mannauð 

og félagsleg kerfi til þess að sinna þeim störfum sem þarf að inna af hendi án greiðslu. 151   

Ólaunuð heimilis- og umönnunarstörf er þjónusta í formi umhyggju. Þeir einstaklingar 

sem henni sinna hafa orðið fyrir ákveðinni félagsmótun í samfélaginu sem ýtir undir það að 

þeir sinni slíkri þjónustu án þess að fá greitt fyrir það.152  

Launaða hagkerfið nær bæði yfir opinbera- og einkageirann og báðir geirarnir geta náð 

yfir á það svið sem hið ólaunaða hagkerfi sinnir. Það á til að mynda við þegar 

umönnunarþjónusta sem áður tilheyrði ólaunaða hagkerfinu er færð yfir á svið launaða 

hagkerfisins.153 Ef rýnt er í myndina er ljóst að hagkerfin tvö eru nauðsynleg hvort öðru. 154 

Með aðstoð hins opinbera verður vinnuafl til og og viðhelst innan umönnunarhagkerfisins. 

Innan ólaunaða hagkerfsins hefur félagsmótun áhrif á traust, gildi og borgaralegar skyldur 

einstaklinga. Hið opinbera sér að auki fyrir menntun sem eflist þegar einstaklingar hafi hlotið 

einhverja innrætingu sem ólaunaða hagkerfið sér aftur um. Þegar þessir þættir eru settir 

saman, það er að segja traust og gildi sem og menntun og heilbrigði ýtir það undir velmegun 

sem einkageirinn byggir á. Aðgreiningin er því oft á tíðum óljós og mikilvægt fyrir 

stefnumótunaraðila að vera meðvitaða um þessi tengsl og áhrif þeirra á hvert kerfi fyrir 

sig.155  

Konur og karlar vinna í öllum þremur geirunum. Það er að segja í ólaunaða-, opinbera- og 

einkageiranum. Þrátt fyrir það er kynjabil á milli geira. Konur skipta vinnu sinni frekar á milli 

geiranna þriggja á meðan að karlar vinna frekar innan launaða hagkerfisins. Af þessum 

ástæðum taka konur oft aðrar ákvarðanir varðandi störf en karlar. Að öllu jöfnu taka karlar 

ákvarðanir um vinnu út frá launum, þar sem greiðsla við vinnu kemur í stað frítíma. Hjá 

konum er ákvarðanataka oft flóknari byggir að einhverju leyti á tilfærslu konunnar frá 

ólaunaða hagkerfinu yfir í það launaða. Raunvirði vinnu hennar verður oft lægra en launin 
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sjálf í ljósi þess að hún þarf oft að eyða einhverju af innkomunni í að greiða fyrir þjónstu af 

því sem annars myndi teljast hennar eigin umönnunar- eða heimilisstörf. Þegar kona hefur 

umönnunarskyldum að gegna getur þetta haft áhrif á ákvörðun hennar um það hversu 

margar klukkustundir af launaðri vinnu hún tekur eða hvort hún eigi að taka að sér launaða 

vinnu yfir höfuð, þar sem missirinn af hennar umönnunarvinnu felur í sér kostnað sem þarf 

að greiða fyrir.156   

Umönnunarvinna sem færist frá ólaunaða hagkerfinu yfir í hið launaða hefur ekki bara í 

för með sér kostnað fyrir einstaklinga heldur samfélagið í heild. Ávinningurinn af aukinni 

atvinnuþátttöku einstaklinga með umönnunarskyldu innan launaða hagkerfsins þarf að koma 

í stað missisins af því að hafa þá innan ólaunaða hagkerfisins.157  

„Þegar opinber þjónusta er skorin niður hverfa ekki þau verkefni sem þarf að sinna.“158 Þó 

svo að aukning hafi orðið á því að konur sinni fleiri störfum en ólaunuðum hér á landi þá má 

segja að með niðurskurði hins opinbera muni verkin í auknum mæli færast aftur yfir á 

heimilin þar sem hið opinbera sleppur við beinan launakostnað. Dæmi um slíka 

sparnaðaraðgerð eru sjúkrahúsum en þar eru sjúklingar útskrifaðir fyrr og látnir jafna sig 

heima. Kostnaðurinn færist þar með frá ríki yfir á aðstandendur sjúklingsins þar sem 

aðstandendur þurfa annað hvort að taka frí frá vinnu eða ráða einhvern til að sinna honum. 

Ef litið er til hefða í íslensku samfélagi, vinnutíma og kynbundins launamunar er hægt að 

leiða líkur að því að aukin ólaunuð vinna innan veggja heimilisins lendi frekar á herðum 

kvenna en karla. Í ljósi þess að skyldurnar heima fyrir geta dregið úr getu til launaðrar vinnu 

veikist staða kvenna á vinnumarkaði.159  

Í ljósi þess að ákvarðanir um fjárlög hafa áhrif á ólaunaða vinnu einstaklinga er 

nauðsynlegt að tengja saman þau áhrif sem opinber stefna, úthlutun og nýting almannafjár 

hefur á ólaunaða starfsemi heimilisins og samfélagsins í heild.160  

Fræðikonan Marilyn Waring hélt erindi á 53 fundi kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna 

sem haldinn var í New York árið 2009. Erindið byggði hún á áralöngum rannsóknum sínum á 
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ólaunaða hagkerfinu og þörfinni á því að það verði viðurkennt sem hluti af mælingum um 

hagsæld þjóða. Í erindinu fjallar hún um mikilvægi þess að henda reiður á það magn vinnu 

sem konur sinna innan ólaunaða hagkerfisins. Vinnu sem snýr að því að halda fjölskyldum 

gangandi, aðstoða ættingja og svo framvegis. Þessi fría vinna sem konur í flestum tilvikum 

inna af hendi er nauðsynleg og þörf til þess að þjóðfélagið geti komist af. Waring tiltekur í 

ræðu sinni mikilvægi þess að notast við tímanotkunarrannsóknir. Það eru rannsóknir þar sem 

hvert einasta verk sem unnið er innan umönnunarhagkerfisins er skráð niður og fært í 

gagnasafn. Slíkar rannsóknir gefa mynd af þeim störfum sem falla innan 

umönnunarhagkerfisins og teljast ekki enn til vinnu.161   

Ef greina á áhrif af efnahagsstefnu stjórnvalda er mikilvægt að gera grein fyrir muninum á 

milli ólaunaða- og launaða hagkerfisins. Fyrir það fyrsta hafa hvatar áhrif á það að fólk ber 

umhyggju fyrir öðrum og vinnur ólaunuð störf í þágu annarra. Innan umönnunarhagkerfisins 

hefur félagsleg mótun kynjanna meiri áhrif á ábyrgðartilfinningu gagnvart öðrum en aðrir 

þættir eins og eigin hagsmunir og viðurkenning fyrir störfin. Tilgátan um að einstaklingar séu 

drifnir áfram af eigin hagsmunum á því ef til vill ekki eins vel við í ólaunaða hagkerfinu og í 

því launaða.162 

Gott er að hafa aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar- og fjárlagagerðar í huga við 

áframhaldandi lestur þessararar greiningar og mikilvægt er að muna þá eftir 

umönnunarhagkerfinu sem nú ætti að vera skýrt.   
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4 Aðferðafræði og úrvinnsla 

Í þessari rannsókn er leitast við að greina áhrif stefnu og stjórntækja hins opinbera á foreldra 

ungra barna út frá kynjasjónarmiði. Við greininguna er horft til fjárveitinga hins opinbera. Til 

þess að styrkja og afmarka greininguna var farin sú leið að útbúa tilvik sem endurspegla 

ákveðna hópa af einstaklingum. Reiknað var hvað fjárhagslega borgar sig fyrir tilvikin að gera 

þegar samverkandi áhrif þeirra þátta sem til skoðunar eru verða lagðir saman. Líkt og greint 

hefur verið frá eru þessir þættir: fæðingarorlof, barnabætur, millifæranleiki persónuafsláttar, 

dagvistunarúrræði og umönnunargreiðslur. Tveir þessara þátta heyra undir sveitarfélögin 

sem eru allmörg og líkt og komið hefur fram þótti of viðamikið að kortleggja stefnu þeirra 

allra og var því annars vegar brugðið á það ráð að kanna stefnu þriggja sveitarfélaga og gera 

ákveðinn samanburð á aðstæðum foreldra ungra barna í þeim sveitarfélögum sem til 

greiningar voru. Þau sveitarfélög eru: Garðabær, Ísafjörður og sveitarfélagið Vogar. Hins 

vegar voru fengnar upplýsingar um meðaltal umönnunargreiðslna hjá þeim sveitarfélögum 

sem bjóða upp á slíkar greiðslur. Sú tala er notuð þegar áhrif umönnunargreiðslna eru 

reiknuð. 

Áhrif ofangreindra þátta á tilvikin verða greind og þá mátuð við jafnréttismarkmið 

verkefnisins og stjórnvalda sem byggð eru á jafnréttislögum. Við slíka vinnu er gott að byggja 

á kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð. Gert er ráð fyrir því að í kynjaðri fjárlagagerð felist þrjú 

skref eða áfangar. Við gerð þessarar rannsóknar var markvisst farið í gegnum fyrsta þrepið 

við greiningu gagnanna. Í niðurstöðum eru lagðar til hugmyndir að endurmótun á 

stefnumiðun fjárlaga og jafnri skiptingu fjármagns líkt og annað skrefið gerir ráð fyrir. Við 

upphaf greiningar í þrepi eitt er nauðsynlegt að útbúa kyngreinda skýrslu um haghafa eða 

þau sem munu nota einstakar fjárveitingar. „Vitneskja um það hversu margar konur og 

stúlkur, karlar og drengir eru viðtakendur opinbers fjár er fyrsta skrefið til að átta sig á því að 

opinber fjárlög verðskulda kynjamiðaða nálgun.“163  

Tæki kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar eru fleiri og í ljósi allra þeirra þátta sem til 

skoðunar eru var að auki litið til sex skrefa aðferðar sem þróuð hefur verið af Dr. Elisabeth 

Klatzer. Skrefin hafa þegar verið útlistuð í kaflanum um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð og í 
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ljósi þess að hér er um fræðilegt verk að ræða verk að ræða en ekki umbótarvinnu var stuðst 

við fyrstu fjögur skrefin. Þegar hefur verið farið yfir skref eitt og tvö. Skref þrjú og fjögur 

verða stigin núna í næsta kafla. Í niðurstöðum og umræðum verður aðeins farið inn á skref 

fimm.  

Í ljósi þess að rannsóknin byggir á fyrirliggjandi gögnum var leitast við að fá kyngreind 

gögn hjá þeim stofnunum sem báru ábyrgð á þeim gögnum sem nauðsynlegt var að fá fyrir 

þessa rannsókn. Kyngreindar upplýsingar um fæðingarorlof voru fengnar hjá 

Fæðingarorlofssjóði. Kyngreindar upplýsingar um forsjá ungra barna voru fengnar hjá 

Hagstofu Íslands.  

Áður hefur verið leitast við að útlista hvernig þarfir geta ráðist af kyni og nú verður sýnt 

fram á dreifingu útgjalda milli kynjanna. Upplýsingarnar eru háðar þeim þáttum sem verið er 

að greina hverju sinni, landfræðilegri staðsetningu ásamt öðrum þáttum.164  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er notuð sem rammi utan um greininguna og tilviksathugun 

er aðferðin sem notuð er í hina eigindlegu greiningu. Eigindleg tilviksathugun er aðferð sem 

beita má þegar verið er að skoða tilvik í samtímanum og ekki er hægt að stýra hegðun 

viðfangsefnisins. Þegar um tilviksathugun er að ræða er notast við fjölbreytt gögn til að varpa 

sem skýrustu ljósi á atburðinn eða tilvikin sem til greiningar eru. Hægt er að skoða 

fyrirliggjandi gögn, greinar, viðtöl eða notast við þátttökurannsóknir.165 Í þessari rannsókn er 

að mestu notast við fyrirliggjandi gögn en einnig er litið til annarra fræðigreina og viðtöl voru 

tekin til að dýpka skilninginn.  

4.2 Gildi og takmarkanir rannsóknar 

Rannsókninni er ætlað að gefa mynd af áhrifum opinbers fjárs, ólíkum stjórntækjum og 

stefnu hins opinbera á foreldra barna sem ekki hafa hafið leikskólagöngu. Mikilvægt er að 

skoða hvort þessi ólíku stjórntæki geti haft samverkandi áhrif á einstaklinga og þá hvort þau 

áhrif snerti kynin á ólíkan hátt. Til afmörkunar var ákveðið að beina sjónum sérstaklega að 

hjónum og einstaklingum í sambúð (samsköttuðum). Einstæðir foreldrar af hvoru kyni fyrir 
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sig og einstaklingar í sambúð sem ekki eru samskattaðir falla því í raun ekki í greininguna 

sjálfa. Eins og að framan hefur verið greint er þarft að skoða áhrif kerfisins eins og það er í 

dag á einstæða foreldra og foreldra sem ekki búa við samsköttun. Áður hefur verið greint frá 

mikilvægi þess að skoða áhrif dagvistunarúrræða á minnihlutahópa eins og fatlað fólk. Þess 

ber að geta að vert er að rannsaka samverkandi áhrif allra þáttana sem hér eru greindir á 

slíka hópa út frá kynjasjónarmiðum. Rannsóknin er því takmörkuð að þessu leytinu til og var 

það gert til þess að ná skýrari greiningu á afmarkaða þætti 

Í ljósi þess að um marga ólíka þætti er að ræða sem hver um sig væri í raun efni í verkefni 

sem þetta er ekki unnt að fara í djúpstæða greiningu á hverjum þætti fyrir sig. Fyrst og 

fremst er verið að skoða uppsöfnuð áhrif þeirra. Hér eru fyrirliggjandi gögn greind og leitast 

við að skoða hver áhrifin eru af þeim stjórntækjum sem hið opinbera hefur ákveðið að beita 

þegar kemur að hinum ýmsu réttindum sem foreldrar ungra barna eiga að hafa.  

Þó svo að leytast sé við að ná fram heildstæðri mynd af þeim áhrifaþáttum sem geta haft 

áhrif á möguleika foreldra til þess að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf þá er ekki unnt að 

gefa fullkomlega heildræna mynd. Skortur er á gögnum og þá sér í lagi 

tímanotkunarrannsóknum. Verkinu eru ákveðin takmörk sett þegar kemur heildstæðri mynd, 

hér er því um verk að ræða sem fangar heildstæða mynd að því leyti sem hægt er. 

Mikil þörf er á tímanotkunarrannsóknum líkt og fræðikonan Marilyn Waring benti á og 

fjallað hefur verið um hér að ofan og kallar rannsakandi eftir slíkum rannsóknum, þær einar 

geta gefið heildstæða mynd af stöðu kynjanna og þeirri stöðu sem foreldrar ungra barna búa 

við í dag.166  

                                                      
166

 Marilyn Waring, „Themes Interactive expert panel,“. 



  

54 

5 Greining gagna 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem verða til greiningar og taldir eru hafa áhrif á 

einstaklinga með ung börn. Við hefjum greininguna á stuttri samantekt yfir þá þætti sem 

þegar hafa verið nefndir og ber að hafa í huga við greininguna. Að því loknu hefst umfjöllun 

um greiningarþættina. Fyrst ber að útlista hvernig fæðingarorlofinu er háttað, hvernig það er 

nýtt og hvort að einhver breyting hefur orðið þar á. Þá ber að fara yfir lög um fæðingar- og 

foreldraorlof og útlista hvað felst í þeim lögum. Á eftir fæðingarorlofinu verða 

barnabæturnar skilgreindar og reglur um barnabætur í kjölfarið. Þá verður farið yfir 

millifæranleika persónuafsláttar og reglur um persónuafslátt. Því næst eru dagvistunarmál 

kortlögð og reglur um dagvistun útlistaðar. Stefna þeirra þriggja sveitarfélaga sem fyrir valinu 

urðu er skilgreind og rýnt í hvað liggur að baki þeirri stefnu. Loks verður sutt umfjöllun um 

umönnunarbætum. Í þessum kafla verða skref þrjú og fjögur stigin. Skref þrjú felst í 

kynjagreiningu. Það er greining á stefnum , útgjöldum, tekjum og þjónustu. Skref fjögur 

verður stigið að hluta til í kaflanum um tilvikin og það skref verður svo klárað í niðurstöðum 

og umræðum. Skref fjögur felst í því að útbúa kynjamiðaða mælikvarða, en dæmi um slíkt 

eru tilvikin sem verða mótuð. Þá ber að hafa í huga hvaða jafnréttismarkmiðum eigi að ná 

sem verður síðan svarað í niðurstöðum og umræðum.167  

Í lok kaflans verður leitast við að greina alla þessa áhrifaþætti saman og skoða hvort þeir 

hafi samverkandi áhrif og hvort að kynin verði fyrir mismunandi áhrifum af þeim. Það verður 

gert með því að setja upp tilvik eins og framan hefur verið greint frá.  

Þó svo að niðurstöður og umræður séu að hluta notaðar til þess að flétta verkið saman 

ber að líta örlítið yfir farinn veg áður en þeir þættir sem til greiningar eru verða kynntir til 

sögunnar. Gagnlegt er að koma núna með örlitla samantekt yfir stöðu kynjanna sem síðan 

má beintengja í huganum við þá þætti sem á eftir koma.  

5.1 Samantekt yfir stöðu kynjanna 

Gott er að rifja upp korlagningu á forræðishlutverkum foreldra með börn undir tveggja ára 

aldri áður en lengra er haldið. Korlagningin var lögð til framarlega í verkinu og byggir á tölum 

frá Hagstofu Íslands yfir árið 2011. Hjón með börn undir tveggja ára aldri í sinni forsjá eru 
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41% á meðan einstaklingar í óvígðri sambúð með börn eru 38%. Þó svo að einstæðir 

foreldrar séu ekki sérstaklega til greiningar í þessu verki þá má nefna það að mæður eru mun 

frekar með börn undir tveggja ára aldri í sinni forsjá en feður. Eða 20% mæðra á móti 1% 

feðra. 168 

Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur, bæði lárrétt og lóðrétt. Lárétta skiptingin felst í því að 

karlar og konur gegna ólíkum störfum og lóðrétta skiptingin snýr að því að karlar eru að 

jafnaði í hærri stöðum en konur og er það óháð menntun og aldri.169  

Færri konur en karlar eru á vinnumarkaðinum og færri konur en karlar eru í fullu starfi. 

Fleiri konur en karlar eru hins vegar í hlutastarfi. Karlar vinna fleiri vinnustundir á viku.170  

Ekki er hægt að skýra þennan launamun með bili á milli menntunarstigs þar sem það er 

ekki lengur til staðar. Einhver skýring kann að vera fólgin í því að karlar hér á landi vinna að 

jafnaði lengri vinnutímaviku en konur.171 Þó að hér sé ekki verið að leita svara við því af 

hverju bil er á milli kynjanna þegar kemur að vinnumarkaðinum er ágætt að huga aftur að 

umönnunarkerfinu sem þegar hefur verið útlistað.  

Ef litið er til launaða- og ólaunaða hagkerfisins og skiptingu kynjanna í þá þrjá geira sem 

hagkerfið byggir á, það er að segja í ólaunaða-, opinbera- og einkageirann er ljóst að konur 

skipta vinnu sinni frekar á milli geiranna þriggja á meðan karlar vinna heldur innan launaða 

hagkerfisins. Konur taka því oft aðrar ákvarðanir en karlar varðandi störf. 172 Einhver skýring á 

bilinu er því fólgin í umönnunarhagkerfinu sem frekar þarf að huga að síðar.  

Segjum samantekt yfir stöðuna lokið í bili og lítum til allra þáttanna sem til greiningar 

verða. Launað fæðingarorlof minnkar þann skammtímakostnað sem fylgir því að draga úr 

launaðri vinnu í kjölfar barneigna og hefur áhrif á möguleika kvenna til þess að samþætta 
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vinnu og fjölskyldulíf.173 Fæðingin markar upphaf þess tíma sem til skoðunar er og er því 

tímabært að kynna fæðingarorlofið til sögunnar. 

5.2 Fæðingarorlof 

Á Íslandi hafa feður lengstan óframseljanlegan rétt til fæðingarorlofs í samanburði við önnur 

lönd. Þrír mánuðir eru merktir föður og þrír eru merktir móður. Þar fyrir utan hafa foreldrar 

þrjá mánuði sem þeir geta skipt sín á milli. 174  

Fæðingarorlofið og rökin fyrir því kristallast í fimm þáttum sem hafa verið í þróun í takti 

við breytt samfélag. Í fyrsta lagi snýr hugmyndin að baki fæðingarorlofinu að mikilvægi þess 

að vernda móður og barn. Í öðru lagi að því að viðhalda frjósemi á þann veg að hún sé helst 

ekki lægri en svo að um náttúrulegt viðhald á þjóð sé að ræða. Í þriðja lagi kemur inn þáttur 

sem tengist breyttri samfélagsgerð. Eftir því sem leið á 20. öldina jókst þátttaka kvenna á 

atvinnumarkaði, en það var aukning sem þótti afar brýn. Konur urðu og eru í dag betur 

menntaðar en karlar og því illa farið með þann mannauð sem konur eru, ef að barneignir 

verða til þess að þær yfirgefa vinnumarkaðinn eða eru þar settar í jaðarstöðu. Í fjórða lagi 

hefur konum verið mismunað á vinnumarkaði þegar kemur að launum og frama í starfi. Það 

er meðal annars gert á grundvelli barneigna. Í fimmta lagi þá hefur lengi verið ljóst að 

heppilegasta leiðin til þess að draga úr þeim neikvæðu hugmyndum gagnvart konum á 

vinnumarkaði sem áður hafa verið nefndar felist í því að auka ábyrgð karla þegar kemur að 

umhyggjusviði fjölskyldulífsins. Uppeldisleg áhrif þess að börn sjái báða foreldra taka þátt í 

umhyggju- og heimilisstörfum er að auki talin stuðla að kynjajafnrétti þegar til lengri tíma er 

litið.175 Forsögu núgildandi laga um fæðingar- og foreldraorlof má sjá í viðauka A. Nú verður 

farið yfir þróunina á notkun fæðingarorlofsins frá árinu 2004 á myndum. 

Fjöldi mæðra og feðra í fæðingarorlofsgreiðslum hefur verið nokkuð jafn frá og með árinu 

2004. Þó nýta mæður sér frekar fæðingarstyrki sjóðsins en feður. Þróunina má sjá á 
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 Sama heimild, 30. 
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eftirfarandi mynd sem byggð er á gögnum frá Vinnumálastofnun.176 Myndin sýnir fjölda 

mæðra og feðra sem hafa fengið greitt úr sjóðnum á árunum 2001-2009.177 

 

178 

Mynd 4 Fjöldi mæðra og feðra sem fengið hafa greiðslu úr Fæðingarorlofssjóði á tímabilinu 2001-2009179 

Talsverður munur er á fjölda þeirra greiðslna sem sjóðurinn innir af hendi til feðra annars 

vegar og mæðra hins vegar þó svo að fjöldi þeirra einstaklinga sem Fæðingarorlofssjóður 

greiðir sé svipaður á milli feðra og mæðra. Hver faðir fékk á árunum 2001-2009 2,3-2,9 

greiðslur á ári á meðan að hver móðir fékk 5-5,2 greiðslur að meðaltali vegna fæðingarorlofs. 

Ástæðan fyrir þessum mun liggur hvað helst í því að mæður nýta frekar sameiginlega réttinn 

en feður. Þar af leiðandi eru greiðslur til mæðra fleiri.180 
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 Heimildin er upphaflega fengin frá Tryggingastofnun Ríkisisins og síðar fæðingarorlofssjóði.  
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 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009, 14. 
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181 

Mynd 5 Fjöldi útgreiðslna til einstaklinga frá Fæðingarorlofssjóði á árunum 2001-2009 auk spá sjóðsins um 

fjölda greiðslna fyrir árið 2010182 

Á mynd fimm má sjá að árið 2009 fækkaði orlofsgreiðslum til feðra um rúmlega 1%. Á 

hinn bóginn fjölgaði orlofsgreiðslum til mæðra um 4,6%. Ef litið er til bráðabirgðatalna ársins 

2010 þá gefa þær vísbendingu um enn frekari fækkun á greiðslum til feðra. Það má búast við 

því að þær verði 6-10% færri þá en árið 2009. Ef litið er til orlofsgreiðslna mæðra þá munu 

þær að líkindum standa í stað eða fækka eitthvað á milli ára. Fækkunina á orlofsgreiðslum 

árið 2010 má að hluta til rekja til nýrra reglna sjóðsins um hámarksgreiðslur og 

útgjaldaprósentu. Að auki má rekja þessa breytingu til fækkunar á fæðingum á milli þessara 

ára. Gera má ráð fyrir því að fæðingarstyrkir til námsmanna og þeirra sem standa utan 

vinnumarkaðar muni aukast eitthvað á milli ára. Fjölgun námsmanna er líklegasta skýringin á 

því.183  

Þegar kemur að sambúðarformi foreldra sem nýta fæðingarorlof þá hefur þróunin árin 

2001-2009 verið nokkuð stöðug fyrir utan það að einstaklingum í skráðri sambúð hefur 

fjölgað og þeim sem eru giftir eða í staðfestri samvistun fækkað. Ef litið er til 

bráðabirgðatalna fyrir árið 2010 þá gefa þær til kynna miklar breytingar ef litið er til 

sambúðarforms foreldra. Samkvæmt þeim tölum hefur ógiftum feðrum og mæðrum, 

samkvæmt skráningu í Þjóðskrá fækkað um rúmlega 6%. Ef tekið er mið af þessum 
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 Nánar í viðauka C.  
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bráðabirgðatölum þá hefur ógiftum feðrum á aldrinum 31-40 ára fækkað um 20% á milli ára. 

Ef litið er til hlutfallslegra breytinga út frá tekjum feðra þá kemur í ljós að ógiftum feðrum 

með yfir 400 þúsund krónur í tekjur hefur fækkað um 7% á milli ára.184  

185 

Mynd 6 Hlutfallsleg skipting foreldra eftir sambúðarformi Þjóðskrár. Tölur ársins 2010 eru bráðabirgðatölur og 

ná til og með júlí 2010186  

Sú þróun sem nú á sér stað að tekjuhærri einstaklingar dragi úr töku á fæðingarorlofi er í 

öfugri átt við það sem gerst hefur á undanförnum árum.  
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 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009, 15. 
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 Nánar í viðauka D.  
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 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009, 19. Byggt 
á upplýsingum frá Fæðingarorlofssjóði 
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187 

Mynd 7 Dreifing fjölda feðra og mæðra eftir tekjubilum vegna orlofsgreiðsla. Hlutfall af heildarfjölda 2001-

2010. Töflur ársins 2010 eru bráðabirgðatölur og ná til og með júlí 2010188  

Mæður er enn með töluvert lægri tekjur en feður. Fjörutíu prósent feðra var með yfir 400 

þúsund krónur í meðallaun áður en skerðingin kom til sögunnar en rétt tæplega 15% hafði 

slíkar tekjur. Það er hægt að leiða líkur að því að feðrum og mæðrum sem nýta fæðingarorlof 

muni fækka eftir því sem nýjustu lagabreytingar ná yfir fleiri umsækjendur sjóðsins.189  

5.2.1 Lög um fæðingarorlof 

Lög nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof taka til réttinda foreldra á innlendum 

vinnumarkaði til fæðingar- og foreldraorlofs. Lögin taka einnig til réttinda foreldra utan 

vinnumarkaðar sem og foreldra í námi, en þá er um svokallaðan fæðingarstyrk að ræða. 

Markmið laganna er að tryggja það að barn fái notið samvista við báða foreldra og er þeim 

ætlað að gera konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.190  

Í 7. gr. laganna kemur fram að fæðingar- og foreldraorlof teljist leyfi frá launuðum störfu. 

Það hefst við fæðingu, frumættleiðingu barns yngra en átta ára eða töku barns undir átta ára 

aldri í varanlegt fóstur. Í lögunum er tekið fram hvert starfshlutfall foreldra þurfi að vera til 

þess að það eigi rétt á greiðslum sem og hver teljist sjálfstætt starfandi einstaklingur. 
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Nauðsynlegt er að foreldri hafi skilað af sér 25% starfshlutfalli í hverjum mánuði til þess að 

eiga rétt á fæðingar- eða foreldraorlofi.191 

Foreldrar sem hafa verið í fullu námi eiga rétt á fæðingarstyrk samkvæmt lögunum. Þeir 

foreldrar sem falla undir þessi skilyrði eiga rétt á fæðingarstyrk í allt að þrjá mánuði hvort um 

sig. Réttur sá á að venju ekki að vera framseljanlegur. Að auki hafa foreldrar sameiginlegan 

rétt á fæðingarstyrk í þrjá mánuði til viðbótar. Annað foreldrið getur nýtt þann rétt í heild 

eða foreldrar skipt þeim réttindum á milli sín.192 

Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. laganna eiga foreldrar utan vinnumarkaðar eða þeir sem eru í 

minna en 25% starfi sjálfstæðan rétt til fæðingarstyrks í allt að þrjá mánuði hvort um sig. 

Þetta er réttur sem er ekki framseljanlegur. Að auki eiga foreldrar sameiginlegan rétt á 

fæðingarstyrk í þrjá mánuði til viðbótar. Annað foreldri getur þó fengið að nýta þann rétt í 

heild sinni eða foreldrar geta nýtt hann saman og skipt honum þannig á milli sín. Þess ber að 

geta að réttur til fæðingarstyrks vegna fæðingar fellur niður þegar barn hefur náð 18 mánaða 

aldri. Í 3. mgr. 18 gr. laganna þar sem fjallað er um fæðingarstyrk til foreldra utan 

vinnumarkaðar kemur fram að fæðingarstyrkur skuli vera 10.409 krónur á mánuði. Skilyrðin 

sem eru sett fyrir því að foreldri eigi rétt til slíkra greiðslna eru þær að það skuli hafa átt 

lögheimili hér á landi við fæðingu barns, ættleiðingu eða varanlegs fósturs. Foreldri þarf að 

auki að hafa átt lögheimili hér á landi síðustu 12 mánuðina fyrir þann tíma.193   

Í 1 mgr. 8. gr. laganna er tekið fram að vegna fæðingar, frumættleiðingar eða töku barns í 

varanlegt fóstur eiga foreldrar sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að þrjá mánuði hvort 

um sig. Rétturinn er ekki framseljanlegur.194 „Auk þessa eiga foreldrar sameiginlegan rétt á 

þremur mánuðum til viðbótar sem annað foreldrið getur tekið í heild eða foreldrar skipt með 

sér“.195  

Foreldri er heimilt að taka fæðingarorlof þangað til barn nær 36 mánaða aldri. Í 3. mgr. 

8.gr. laganna er tekið fram að eftir fæðingu barns eigi móðir að vera í fæðingarorlofi að 

minnsta kosti fyrstu tvær vikurnar.196   
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Eftir að hafa verið samfellt í sex mánuði á innlendum vinnumarkaði fyrir fæðingardag 

barns eða þann tíma þegar barn er komið í hendur foreldra við ættleiðingu eða þegar barn er 

tekið í varanlegt fóstur öðlast foreldri rétt til greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði.  Í 3. mgr. 13. 

gr. laganna kemur fram að greiðsla Fæðingarorlofssjóðs til starfsmanns í fæðingarorlofi verði 

aldrei hærri en 300.000 kr.197 

Látum það vera lokapunktinn í umfjölluninni um fæðingarorlofið og víkjum nú sögunni að 

barnabótunum.  

5.3 Barnabætur 

Barnabætur eru dæmi um það þegar stjórnvöld beita skattkerfinu til þess að ná félagslegum 

markmiðum. Ætlunin með þeim er að bæta stöðu tiltekinna þjóðfélagshópa eða fólks við 

tilteknar aðstæður.198 Í grein Indriða H. Þorlákssonar um skattapólitík kemur fram að 

stjórnvöldum er að takast ætlunarverkið að vissu leyti.199 

Barnabætur eru eins og nafnið gefur til kynna bætur sem foreldrar barna eiga rétt á. Þær 

eru reiknaðar árið eftir að barn fæðist og fá foreldrar þær greiddar þar til að barn hefur náð 

18 ára aldri. Bæturnar eru tekjutengdar og ákvarðaðar samkvæmt skattaframtali og því 

greiddar eftirá. Barnabætur eru hærri til foreldra barna sem eru undir sjö ára aldri þar sem 

að þeir fá viðbótarbarnabætur greiddar.200 Eftirfarandi töflur sýna annars vegar óskertar 

barnabætur hjóna og hins vegar einstæðra foreldra á ári. 

 

                                                      
197
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http://rsk.is/einstakl/abf/barnab (sótt 10. ágúst 2012). 
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Tafla 4 Óskertar barnabætur hjóna á ári201 

Með fyrsta barni 152.331 krónur 

Með hverju barni umfram 

eitt 

181.323 krónur 

Viðbót vegna barns yngri 

en 7 ára 

61.191 krónur 

 

Tafla 5 Óskertar barnabætur einstæðra foreldra á ári202 

Með fyrsta barni 253.716 krónur 

Með hverju barni umfram 

eitt 

260.262 krónur 

Viðbót vegna barns yngri 

en 7 ára 

61.191 krónur 

 

Barnabætur hjóna skiptast jafnt á milli beggja aðila nema þegar hjón eiga ekki sama 

lögheimili, vegna tímabundnar dvalar annars erlendis. Þá greiðast barnabæturnar til þess 

foreldris sem barnið er skráð hjá. Það sama gildir um pör í staðfestri samvist. Barnabætur 

sambúðarfólks skiptast jafnt á milli beggja aðila líkt og hjá hjónum. Einstætt foreldri fær 

óskertar barnabætur með barni sem það hefur á framfæri. Sameiginlegt forræði hefur ekki 

áhrif og fær alltaf það foreldri sem er með barnið skráð hjá sér bæturnar.203  

5.3.1 Reglugerð um barnabætur 

Í reglugerð nr. 555/2004 um greiðslu barnabóta er skilgreint hvernig ríkissjóður greiðir 

barnabætur vegna hvers barns innan 16 ára aldurs til framfæranda barnsins. Þar kemur fram 

að barnabætur eigi að greiðast með hverju barni sem er innan við 16 ára á tekjuárinu. 

Skilyrði fyrir því eru að barnið sé heimilisfast hér á landi og á framfæri þeirra sem eru 

skattskyldir skv. 1. gr. laga nr. 90/2003.204  
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Með framfæranda barns er átt við þann aðila sem hefur barn hjá sér og annast framfærslu 

þess í lok tekjuárs. Því telst sá einstaklingur sem greiðir meðlag með barni ekki framfærandi 

þegar kemur að þessu tiltekna máli.205  

Þegar hjón eru skattlögð skv. 62. gr. laga nr. 90/2003 teljast báðir aðilar framfærendur og 

skiptast barnabæturnar þá jafnt á milli þeirra. Það sama á líka við um sambúðarfólk sem 

uppfylla í lok tekjuárs skilyrði 3. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003. Þetta ákvæði á við þó að þau 

óski ekki eftir að vera skattlögð samkvæmt þeirri grein.206  

Ef að annað hjóna er skattskylt skv. 1. gr. laga nr. 90/2003 á að reikna því fullar 

barnabætur vegna barna hjónanna sem dveljast hér á landi enda liggja upplýsingar um tekjur 

beggja fyrir sem og upplýsingar um fengnar barnabætur eða aðrar hliðstæðar greiðslur 

erlendis vegna barnanna.207  

Í 3. gr. reglnanna er fjallað um fjárhæð barnabóta. Þar kemur fram að barnabætur skuli 

árlega nema 36.308 kr. á tekjuárinu með öllum börnum sem eru undir sjö ára aldri. Að auki 

skuli greiða tekjutengdar barnabætur með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu. Þær 

eiga að nema 123.254 kr. með fyrsta barni og 146.713 kr. með hverju barni umfram eitt. Ef 

litið er til tekjutengdra barnabóta með börnum einstæðra foreldra þá skulu þær vera 

205.288 kr. með fyrsta barni og 210.584 kr. með hverju barni umfram eitt.208  

Í 4. gr. reglnanna er fjallað um skerðingu barnabóta vegna tekna. Þar kemur fram að þær 

skuli skerða í jöfnu hlutfalli við tekjuskattstofn209 umfram 1.444.139 kr. hjá hjónum og 

umfram 722.070 hjá einstæðu foreldri.210   

Í 5.gr. reglnanna er farið yfir ákvörðun barnabóta. Þar kemur fram að þær skuli ákveðnar 

við álagningu um tekjuskatt og eignarskatt. Þær skuli að auki greiddar með tveimur jöfnum 

greiðslum og á fyrri greiðslan að eiga sér stað eigi síðar en 1. ágúst og seinni greiðslan eigi 

síðar en 1. nóvember.211  
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5.4 Millifæranleiki persónuafsláttar 

Ákvarðanir sem tengjast sköttum hafa bein áhrif á val einstaklinga. Slíkar ákvarðanir geta 

tengst því hvort og hvers konar vinnu einstaklingur vill taka að sér og skattar hafa að auki ólík 

áhrif á ólíka hópa fólks.212  

Í íslensku skattkerfi er persónuafslátturinn sjálfur afsláttur frá skatti, ekki tekjum 

einstaklinga.213 Samsköttunarkerfi er kerfi þar sem hjón og einstaklingar í staðfestri sambúð 

eru skattlögð saman að einhverju leyti. Þegar ekki er um samsköttun að ræða eru 

einstaklingar skattlagðir út frá eigin tekjum í gegnum einstaklingsbundna samsköttun. Hér á 

landi hefur skattkerfið á undanförnum áratugum þróast úr samsköttunarkerfi yfir í 

einstaklingsbundna samsköttun. Þrátt fyrir það er hér enn um blandað kerfi að ræða í ljósi 

þess að einstaklingar í hjónabandi eða staðfestri sambúð geta fært persónufrádráttinn til 

maka síns í gegnum millifæranleikann.214  

Til þess að útskýra millifæranleika persónuafsláttar er gagnlegt að útlista álagningu. Þegar 

um álagningu er að ræða er byrjað á því að reikna tekjuskatt af tekjuskattstofni og út frá 

reiknuðum tekjuskatti dregst persónuafslátturinn. Ef hann er ekki nýttur að fullu til þess að 

greiða fyrir tekjuskattinn er allt sem umfram fer nýtt til þess að greiða fyrir útsvar til 

sveitarfélags. Það sem eftir er færist síðan yfir á maka og reynist eitthvað vera eftir það er 

það nýtt til að greiða fjármagnstekjuskatt og ef eitthvað er enn til eftir það fellur það um 

sjálft sig.215  

Ýmis rök hafa verið lögð fram með og á móti millifæranleikanum svokallaða. Þegar 

forsendur fyrir ákvörðunum um að gefa hjónum og einstaklingum í staðfestri sambúð kost á 

nýtingu hans sín á milli sem og uppruna hans í sögulegu samhengi er ljóst að ákvörðunin að 

baki hans býr að einhverju leyti á einnar fyrirvinnu kerfi. Hann er því hugsaður til þess að 

auðvelda konum að vera heimavinnandi eða í hlutastarfi. Eins og komið hefur fram þá er 

konan í flestum tilvikum sá einstaklingur innan hjónabands eða sambúðar sem er 

heimavinnandi, reynist þörf á því. Ástæður þess eru ýmsar. Meðal annars þær að konur eru 

yfirleitt tekjulægri einstaklingurinn og umönnunarhlutverk er tengt hinum hefðbundnu 
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kvenhlutverkum, þegar fyrirvinnuhlutverkið tengist þeim mun frekar hugmyndinni um 

karlmennskuna.216 Það að gefa ákveðnum hópi rétt á slíkum hagræðingaaðgerðum er í raun 

ósanngjarnt gagnvart öðrum hópum eins og einstæðum foreldrum og einstaklingum í 

óstaðfestri sambúð. Þar með njóta hjón og einstaklingar í staðfestri sambúð skattlegs 

hagræðis umfram aðra.217  

Ef litið er til fræðilegrar umfjöllunar um kynjamisrétti í skattkerfum er ljóst að 

millifæranleikinn sem slíkur hlýtur að teljast andstæður jafnréttissjónarmiðum í ljósi þess að 

hann getur verið letjandi á atvinnuþátttöku kvenna og þannig aukið á ójafnræði milli 

kynjanna, enda getur hann dregið úr fjárhagslegu sjálfstæði einstaklinga í sambúð eða 

hjónabandi. Því til stuðnings má nefna það að á tímum Seinni heimsstyrjaldar var 

millifæranleikinn lækkaður hratt í Bandaríkjunum til þess að stuðla að aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna. Þó svo að atvinnuþátttaka kvenna sé yfir höfuð hærri hér á landi en 

í Bandaríkjunum sýnir þetta tilvik skýrt hve áhrif millifæranleikans geta verið á 

atvinnuþátttöku.218  

Margar ástæður hafa legið að baki þess að millifæranleikanum hefur verið haldið við og 

hann hækkaður. Árið 1978 voru þau rök sett með greinargerð frumvarpsins að taka þyrfti 

tillit til þess að tvö ættu að lifa á tekjum eins. Þingmennirnir Guðni Ágústsson og Finnur 

Ingólfsson lögðu árið 1994 fram frumvarp um að hækka millifæranleika persónuafsláttar úr 

80% yfir í 100%. Í greinargerð með frumvarpinu sögðu þeir að það væru sjálfsögð 

mannréttindi að annað hjóna gæti sinnt uppeldi barna heima við án þess að ákvörðunin yrði 

til stórlegrar skerðingar á persónuafslættinum. Með frumvarpinu tiltóku þeir einnig að þeir 

einstaklingar sem ekki væru í sambúð eða hjónabandi nytu rýmri reglna varðandi allskonar 

fyrirgreiðslur. Þar nefndu þeir máli sínu til stuðnings forgang einstæðra foreldra á 

leikskólaplássi. Þessi atriði töldu þeir ógn við hjónabandið og töldu þarft að snúa þróuninni 

við. Mikilvægt væri að hjón og sambúðarfólk nytu rýmri reglna við skattlagningu en 
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einstaklingar. Ljóst er af þessu að markmiðið að baki millifæranleikanum hefur verið að liðka 

fyrir möguleikanum á einnar fyrirvinnu kerfi.219 

Þau rök sem styðja áframhaldandi möguleika fólks á millifæranleikanum tengjast ekki 

jafnréttissjónarmiðum. Sterkustu rökin snúa að því að möguleikinn á millifæranleika gefur 

hjónum og sambúðarfólki aukið val á því hvernig tekjuöflun heimilis skuli vera. Þetta 

skattlega hagræði má til að mynda nýta ef annar makinn þarf að fara tímabundið af 

vinnumarkaði vegna veikinda eða náms.220  

Ofangreint frumvarp sem lagt var fram af þingmönnunum tveimur náði ekki fram að 

ganga í heild sinni, en þrátt fyrir það hefur millifæranleikinn verið hækkaður jafnt og þétt 

síðan. Þannig var millifæranleikinn 80% þegar umrætt frumvarp var lagt fram, en þá var hægt 

að nýta 80% af ónýttum afslætti til að greiða niður skatt maka. Á tekjuárinu 2000 var 

hlutfallið hækkað í 85% og svo 5% á hverju ári eftir það, til ársins 2003 þegar allur ónýttur 

afsláttur mátti færast yfir á maka.221 

Í niðurstöðum greiningar fjármálaráðuneytisins á millifæranleika persónuafsláttar kom í 

ljósi að fleiri karlar en konur fá millifærðan persónuafslátt maka síns. Slík millifærsla var 

algengust í hópi karla sem höfðu tekjur undir 1,5 milljón króna ár ári sem og hjá körlum sem 

höfðu mjög háar tekjur. Þegar litið var til þeirra kvenna sem fengu millifærðan persónuafslátt 

maka síns var ekki sama tilhneiging. Millifæranleikinn dreifðist nokkuð jafnt eftir tekjubilum 

þó hann væri algengastur hjá tekjuhæstu konunum.  

5.5 Dagvistun barna 

Feðraorlof dugir ekki eitt og sér til þess að koma á jafnrétti. Börn þurfa enn umönnun að því 

loknu.222 Ísland er eina Norðurlandið sem ekki hefur lögleitt rétt barna til dagvistunar, en á 

hinum Norðurlöndunum geta foreldrar krafist slíkrar þjónustu.223 Áhugavert er að skoða 

afleiðingar þess að hér skuli ekki vera lögbundin dagvistunarþjónusta barna. 

                                                      
219

 Fjármálaráðuneytið. Millifæranleiki persónuafsláttar: Athugun á áhrifum milli hjóna og sambýlisfólks, 
8-9. 
220

 Sama heimild, 9. 
221

 Sama heimild, 10.  
222

 Kolbeinn H. Stefánsson, Kynhlutverk: viðhorf til kynbundinnar 
Verkskiptingar, 9-11. 
223

 Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaar, „Umönnunargreiðslur: Ógn við jafnrétti eða aukið val?,“. 
(erindi haldið á ráðstefnunni: Þjóðarspeglinum, í Háskóla Íslands október 2010), 20. 



  

68 

Enn þann dag í dag er það svo að konur eru líklegri til að sleppa yfirvinnu og taka að sér 

síður krefjandi störf til þess að hafa tök á því að sinna heimilinu. Þær eru að auki líklegri til 

þess að fara úr fullri vinnu í hlutastörf. Það er gert til þess að sinna daglegum þörfum 

barnanna, sem og að hafa færi á því að sinna þeim verði þau veik.224  

Því skiptir aðgangur að góðri dagvistun á viðráðanlegu verði lykilhlutverki fyrir 

samþættingu launaðrar atvinnu og fjölskyldulífs.225  

Í þessum undirkafla verða dagvistunarmál á Íslandi kortlögð. Eins og fyrr segir var tekin sú 

ákvörðun að bera saman þrjú sveitarfélög og máta stefnu þeirra við jafnréttismarkmið 

stjórnvalda og þessa verks. Sveitarfélögin eru Garðabær, Ísafjarðarbær og sveitarfélagið 

Vogar við Vatnsleysuströnd og verður fjallað um stefnu þeirra í þessari röð. Fyrst ber þó að 

rýna í reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005 enda liggja þær reglur til 

grundvallar dagvistunarmálum á Íslandi.  

5.5.1 Reglugerð um daggæslu 

Reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005 tekur til gæslu barna fram að 

grunnskólaaldri sem rekin er í atvinnuskyni. Í reglugerðinni kemur fram að sveitarfélög beri 

ábyrgð á umsjón og eftirliti með starfsemi dagforeldra. Til þess að reka slíka starfsemi þarf 

tilskilin leyfi og sér félagsmálanefnd/félagsmálaráð, eða önnur slík nefnd sem sett er á vegum 

sveitarfélagsins um að veita leyfi til daggæslu barna í heimahúsum. Samkvæmt reglugerðinni 

er dagforeldri leyfilegt að hafa allt að fjögur börn samtímis í dagvistun að meðtöldum þeim 

sem fyrir eru á heimilinu sem eru undir sex ára aldri á fyrsta starfsárinu. Að loknum eins árs 

samfelldum starfstíma er félagsmálanefnd leyfilegt að veita dagforeldri leyfi fyrir einu barni 

til viðbótar. Þá hefur dagforeldri að jafnaði leyfi til þess að hafa fimm börn í dagvistun.226 

*Barn getur dvalið í dagvistun í allt að níu tíma á dag alla virka daga vikunnar. Þá geta tveir 

dagforeldrar unnið saman og haft tíu börn í sinni umsjá.227  

Sveitarfélög landsins bera ábyrgð á því að umsjón og eftirlit verði haft með starfsemi 

dagforeldra. Í reglugerðinni er tekið fram að vistun barns eigi ætíð að vera á ábyrgð foreldra. 

Foreldrar þurfa að kynna sér aðstæður hjá dagforeldri í upphafi sem og fyrirkomulag 

                                                      
224

 Kolbeinn H. Stefánsson. Kynhlutverk: viðhorf til kynbundinnar 
Verkskiptingar, 35.  
225

 Sama heimild, 35. 
226

 Reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005. 
227

 Sama heimild. 



  

69 

daggæslunnar.228 Í reglugerðinni kemur fram að sveitarstjórn geti greitt niður kostnað við 

daggæslu í heimahúsum og ber þá sveitarstjórn að setja reglur um það. Sveitarfélög landsins 

fylgja þessari reglugerð í dagvistunarmálum barna.229  

 

5.5.1.1 Dagvistun í Garðabæ 

Sveitarfélagið Garðabær niðurgreiðir dagvistun barna. Markmiðið með þeim niðurgreiðslum 

er að gera vistun barna hjá dagforeldri að raunverulegum valkosti fyrir foreldra barna. Til 

þess að ná því markmiði hefur Garðabær gert þjónustusamninga við dagforeldra og greiðir 

hærri upphæð en flest sveitarfélög gera með hverju barni. Að auki eiga dagforeldrar rétt á 

greiðslu til þess að bæta aðstöðu heimilisins þannig að það svari þörfum og því öryggi sem 

nauðsynlegt er fyrir þau börn sem þar dvelja hverju sinni. Í Garðabæ er að auki rekinn 

ungbarnaleikskóli sem fyllist hvert ár og börn eru tekin inn á leikskóla eigi síður en 18 

mánaða og stundum fyrr.230 

Á heimasíðu Garðabæjar er að finna sérstakar reglur um vistun barna hjá dagforeldrum, 

reglur um aðstöðugreiðslur til dagforeldra og reglur um greiðslur vegna dvalar barna hjá 

dagforeldrum.231 

Hvað varðar reglur um greiðslur barna vegna dvalar þeirra hjá dagforeldrum þá greiðir 

Garðabær mánaðarlega í 11 mánuði á ári fjárhæð vegna dvalar barna úr Garðabæ í 

dagvistun. Sú greiðsla fellur niður í júlí ár hvert. Tekið er fram að það sé í höndum 

bæjarstjórnar að ákveða fjárhæðina hverju sinni og skal það vera að fenginni tillögu 

leikskólanefndar. Ákveðin skilyrði eru fyrir greiðslum. Í fyrsta lagi verður barnið sem á í hlut 

að hafa náð níu mánaða aldri og eiga lögheimili í Garðabæ. Í öðru lagi verður viðkomandi 

dagforeldri að hafa starfsleyfi samkvæmt reglugerð um dagvistun í heimahúsum. Í þriðja lagi 

þarf barnið að vera slysatryggt. Í fjórða lagi þurfa að liggja fyrir þjónustusamningar milli 

dagforeldris, foreldra og dagvistarfulltrúa Garðabæjar.232  
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Þegar kemur að mánaðarlegum greiðslum foreldra til dagforeldris þá er í fyrsta lagi sett 

ákveðið hámarksþak á verð hjá dagforeldum og fer það eftir þeim þjónustusamningi sem 

Garðabær hefur gert við þá. 233 Í töflu eitt má annars vegar sjá hvernig almenn niðurgreiðsla 

er frá Garðabæ og hins vegar hvernig hámarksþak er sett á gjald dagforeldra. Í ljósi þess að 

hámarksþak er sett á verðskrá dagforeldra er hægt að sjá hversu mikið foreldrar greiða að 

hámarki í hverjum mánuði.  

 

Tafla 6 Mánaðarleg greiðsla til foreldra 

Vistunartími 

hvern dag: 

Almenn 

niðurgreiðsla frá 

Garðabæ: 

Hámarksgjald hjá 

dagforeldrum 

samkvæmt: 

þjónustusamningi:  

Hámarksgjald 

foreldra fyrir 

hvern mánuð:  

Fyrir 4 stunda 

vistun: 

26.645 krónur 46.645 krónur 20.000 krónur 

Fyrir 5. stunda 

vistun: 

34.555 krónur 56.755 krónur 22.200 krónur 

Fyrir 6. stunda 

vistun: 

41.466 krónur 66.866 krónur 25.400 krónur 

Fyrir 7. stunda 

vistun: 

48.377 krónur 76.977 krónur 28.600 krónur 

Fyrir 8. stunda 

vistun: 

55.288 krónur 87.088 krónur 31.800 krónur 
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Í töflu tvö má sjá að Garðabær greiðir dagvistun einstæðra foreldra og foreldra í fullu 

námi enn frekar niður. Þar má annars vegar sjá hvernig almenn niðurgreiðsla er frá Garðabæ 

og hins vegar hvernig hámarksþak er sett á gjald dagforeldra. 

Tafla 7 Niðurgreiðsla til einstæðra foreldra og foreldra sem eru í fullu námi  

Vistunartími 

hvern dag: 

Almenn 

niðurgreiðsla frá 

Garðabæ: 

Hámarksgjald hjá 

dagforeldrum 

samkvæmt 

þjónustusamningi:  

Hámarksgjald 

foreldra fyrir 

hvern mánuð: 

Fyrir 4 stunda 

vistun: 

32.766 krónur 46.646 krónur 13.880 krónur 

Fyrir 5. stunda 

vistun: 

40.955 krónur 56.755 krónur 15.800 krónur 

Fyrir 6. stunda 

vistun 

49.146 krónur 66.866 krónur 17.720 krónur 

Fyrir 7. stunda 

vistun: 

57.337 krónur 76.977 krónur 19.640 krónur 

Fyrir 8. stunda 

vistun: 

65.528 krónur 87.088 krónur 21.560 krónur 

 

Greitt er 3.455 krónur fyrir hverja hálfa stund sem barn er í vistun.Sú greiðslufjárhæð sem 

greidd er til einstæðra foreldra og foreldra í námi er háð tímabundnu ákvæði í gjaldskrá 

leikskóla um hækkun á afslætti úr 30% í 40%. Sú hækkun gildir til ársloka 2011 og er því ekki 

lengur í gildi. Þeir foreldrar sem hafa tvö eða fleiri börn í leikskólavist fá 50% afslátt frá 

grunngjaldi fyrir hvert barn umfram eitt. Þetta á þó ekki við um þá foreldra sem fá sérstaka 

niðurgreiðslu, það er að segja einstæða foreldra og foreldra í fullu námi.234  

5.5.1.2 Dagvistun í Ísafjarðarbæ 

Sveitarfélagið Ísafjarðarbær niðurgreiðir dagvistun ungra barna. Dagforeldrar setja sjálfir sína 

gjaldskrá óháð niðurgreiðslunum. Niðurgreiðslur sem bærinn greiðir með börnunum eru 

fastar og samsvara 30.000 krónum á mánuði ef miðað er við átta tíma vistun barns. 

                                                      
234

 Garðabær, „Daggæsla barna í heimahúsum,“.  



  

72 

Niðurgreiðslan fer þó upp í 40.500 krónur á mánuði ef um afsláttargjald er að ræða. Til þess 

að hafa rétt á þeim niðurgreiðslum þurfa foreldrar að falla undir þær reglur sem gilda um 

afsláttargjald.235 Þeir foreldrar sem falla undir þær reglur eru einstæðir foreldrar og foreldrar 

sem eru í námi, það er að segja ef að báðir foreldrar eru í námi.236  

Gjaldskrá dagforeldra er í þeirra höndum. Niðurgreiðslur eru framkvæmdar á þann máta 

að dagforeldri fær þær greiddar og dregur þær frá gjaldi foreldra. Daggæslugjöldin eru síðan 

greidd niður 11 mánuði ársins.237 Að meðaltali greiða foreldrar dagforeldrum 50.000 krónur 

fyrir vistunina.238 Ofan á þá fjárhæð kemur niðurgreiðsla sveitarélagsins og má því gera ráð 

fyrir því að dagforeldrar sem bjóða upp á átta tíma vistun fái 80.000 krónur fyrir hvert barn.  

Niðurgreiðslur Ísafjarðarbæjar eru nánar útlistaðar á eftirfarandi töflu sem er fengin af 

heimasíðu bæjarins. 

 

Tafla 8 Niðurgreiðslur Ísafjarðarbæjar239 

Vistunartími hvern dag: Almenn niðurgreiðsla: Niðurgreiðsla, 

afsláttargjöld: 

8 tíma vistun 30.000 krónur 40.500 krónur 

7 tíma vistun 26.250 krónur 35.433 krónur 

6 tíma vistun 22.500 krónur 30.375 krónur 

5 tíma vistun 18.750 krónur 25.313 krónur 

4 tíma vistun 15.000 krónur 20.250 krónur 

Um það leyti sem þetta verk er skrifað eru tveir einstaklingar að fara að opna daggæslu 

saman í Ísafjarðarbæ. Ástæður þess liggja í því að annar einstaklingurinn er með ungt barn 

og ætlar að samtvinna hlutverkin og hinn einstaklingurinn tekur þátt af því að eftirspurn eftir 

dagforeldrum er til staðar.240  
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 Garðabær, „Daggæsla barna í heimahúsum,“. 
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 Starfsmaður Ísafjarðarbæjar, tölvupóstur til höfundar 15. ágúst 2012. 
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 Sama heimild. 
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 Starfsmaður Ísafjarðarbæjar, tölvupóstur til höfundar 10. september 2012. 
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 Ísafjarðarbær, „Dagforeldrar,“ Fjölskyldan, http://www.isafjordur.is/fjolskyldan/dagforeldrar/ (sótt 24. 
júlí 2012). 
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 Viðtal við starfsmann Ísafjarðarbæjar, 9. ágúst 2012. 
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5.5.1.3 Dagvistun í Vogum 

Í sveitarfélaginu Vogum við Vatnsleysuströnd hefur ekki starfað dagforeldri í rúmlega tvö 

ár.241Á árunum 2007 og 2008 störfuðu þar tveir dagforeldrar. Á því árabili hætti annað 

dagforeldrið og leitaði á önnur mið og hitt dagforeldrið hélt áfram störfum með fimm börn í 

dagvistun hjá sér.  

Í kringum árið 2009 fengu öll börn sem þar voru pláss á leikskóla. Dagforeldrið tók að sér 

eitt til tvö börn í kjölfarið en hætti síðan. Ástæður fyrir því voru þær að starfsemin stóð ekki 

lengur undir sér. Enginn hefur treyst sér aftur í þetta starf í Vogum og því hafa að meðaltali 

3-4 börn verið hjá dagforeldri í öðru sveitarfélagi. Þau börn sem fara í annað sveitarfélag til 

dagforeldris fara flest til einhvers annars í Reykjanesbæ og önnur fara til Hafnarfjarðar.242 Í 

Reykjanesbæ taka dagforeldrar í kringum 80.000 krónur á mánuði fyrir barn.243 Síðan í vor 

hefur þó ekki verið greitt niður með neinu barni.244 Þrátt fyrir það eru 11 börn af 20 sem 

fædd eru árið 2011 ekki komin með leikskólapláss.245  

Þrátt fyrir að ekkert dagforeldri starfi í Vogum þá er til reglugerð um niðurgreiðslu vegna 

barna í dagvistun sem hægt er að rýna í. Í reglugerðinni kemur fram að umsækjandi og barn 

sem sótt er um niðurgreiðslu fyrir skuli hafa lögheimili í Vogum. Barn sem sótt er um 

niðurgreiðslur fyrir á að vera á aldrinum níu mánaða til sex ára. Undantekning er þó frá því 

þegar um einstætt foreldri er að ræða eða ef að annað foreldrið nýtir sér ekki orlofsrétt þá er 

hægt að sækja um frá sex mánaða aldri barnsins.246 Það hefur þó ekki komið til.247 

Samkvæmt reglugerðinni er eingöngu niðurgreitt til dagforeldra í Vogum og á að óska 

sérstaklega eftir öðru ef að þörf reynist á því. 248 Í ljósi þess að ekkert dagforeldri er starfandi 

í sveitarfélaginu hefur verið greitt með þeim börnum sem fá dagvistun annars staðar. Þær 
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 Sama heimild. 
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greiðslur eru þær sömu og reglurnar kveða á um.249 Skilyrði er að barnið sem er niðurgreitt 

með sé á biðlista eftir leikskólavistun. Ef að því býðst leikskóladvöl á þeim tíma sem það er 

hjá dagforeldri þá falla greiðslurnar niður.250 

Tafla 9 Niðurgreiðslur með barni í Vogum. Miðað við vistunartíma hvern dag. 

Vistunartími hvern dag: Almenn niðurgreiðsla frá 

Vogum: 

Fyrir 4-5 stunda vistun 15.550 krónur 

Fyrir 6-7 stunda vistun 23.450 krónur 

Fyrir 8-9 stunda vistun 40.000 krónur251 

 

Sveitarfélagið leitast við að koma börnum á leikskóla í Vogum við eins árs aldur en það er 

þó ekki alltaf svo. Börn geta verið allt að 18-19 mánaða þegar þau fá úthlutað pláss.252 Reynt 

hefur verið að finna lausn á eftirspurninni eftir dagforeldrum. Niðurgreiðslan hefur verið 

hækkuð og auglýst hefur verið reglulega eftir dagforeldrum en allt kemur fyrir ekki.253 Ekki er 

komið sérstaklega til móts við foreldra sem hafa lokið fæðingarorlofi og leita eftir dagvistun 

utan þess að niðurgreiða með börnum sem fá dagvistun í öðru sveitarfélagi. Enda segir 

starfsmaður sveitarfélagins „við heyrum ekki annað en að fólk reddi þessu einhvern 

veginn.“254 Látum það vera lokaorð þessa undirkafla og færum umfjöllunina yfir á síðasta 

greiningarþáttinn.  

5.6 Umönnunargreiðslur 

Umönnunargreiðslur eru greiðslur sem foreldrar hafa kost á að nýta sér að loknu 

fæðingarorlofi og í flestum tilvikum þar til að annað úrræði býðst. Þetta eru yfirleitt lágar 

greiðslur ef þær eru bornar saman við aðrar greiðslur eins og fæðingarorlof. Greiðslurnar eru 

umdeildar og hafa þær verið gagnrýndar fyrir að vinna gegn hugmyndum um jafnrétti 

                                                      
249
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kynjanna og réttindi barnsins. Hér á landi hafa ekki verið sett lög um slíkar greiðslur en 

nokkur sveitarfélög notast engu að síður við þær.255  

Ástæður fyrir notkun þeirra geta verið fólgnar í því að foreldrar þurfa enn að brúa bilið á 

milli fæðingarorlofs og leikskóla þrátt fyrir aukið framboð á leikskólavist fyrir yngri börn. 

Greiðslurnar eru því ef til vill hugsaðar til að komast til móts við foreldra.256  

Einhver pólitík kann að liggja að baki ákvörðun sveitarfélags á því hvort notast skuli við 

slíkar greiðslur. Þær voru til að mynda settar í Reykjavík í valdatíð Sjálfstæðisflokksins og 

síðan afnumdar þegar R-listinn tók við völdum. Árið 2006 voru greiðslurnar innleiddar í 

Kópavogi og Reykjanesbæ og í kjölfarið tóku fleiri sveitarfélög upp notkun greiðslnanna.257 

Árið 2009 var rannsókn unnin af Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd og kom þar í 

ljós að 12 sveitarfélög af 77 höfðu innleitt umönnunargreiðslur með börnum. Hugsanlega 

hafa þau þó verið fleiri í ljósi þess að upplýsinga var leitað af heimasíðum sveitarfélaganna. 

Árið 2010 voru heimasíður sveitarfélaganna 12 aftur skoðaðar og hringt í þau sveitarfélög 

sem vafi lék á með. Þar kom í ljós að litlar breytingar höfðu orðið á en þó virðist sem 

sveitarfélögunum með slíkar greiðslur hafi fækkað niður í tíu.258  

5.6.1 Umönnunargreiðslur sveitarfélaga 

Í þessari rannsókn var ákveðið að bregða á það ráð líkt og gert hefur verið áður að skoða 

heimasíður allra sveitarfélaga landsins til þess að komast að því hversu mörg þeirra notast 

við umönnunargreiðslur, hver upphæðin er og hvernig þeim er hagað á annan hátt. 

Sveitarfélögin á Íslandi eru 75 talsins og 16 þeirra eru ýmist ekki með heimasíðu eða 

ógreinilegar upplýsingar sem ekki er hægt að byggja á.259 Af þeim 59 sveitarfélögum sem 

voru með heimasíður og greinilegar upplýsingar, bjóða sjö upp á umönnunargreiðslur eða 

heimagreiðslur eins og þær eru líka kallaðar. Til þess að sannreyna listann voru þessi sjö 

sveitarfélög borin saman við niðurstöður rannsóknanna tveggja sem vísað var í hér að ofan. 

Niðurstaða samanburðarins leiddi það í ljós að þetta voru sömu sveitarfélög og úr þeim 

greiningum. Síðan rannsóknin sem gerð var árið 2010 birtist virðist sem þrjú þeirra hafi lagt 
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 Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaard, „Umönnunargreiðslur: Ógn við jafnrétti eða aukið val,?“ 18.  
256

 Sama heimild, 20.  
257

 Sama heimild, 23.  
258

 Sama heimild, 23-24. 
259

 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Upplýsingar um sveitarfélög,“ Sveitarfélög, 
http://www.samband.is/sveitarfelogin/upplysingar-um-sveitarfelog/ (sótt. 8. september 2012). 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/upplysingar-um-sveitarfelog/


  

76 

greiðslurnar af. Þau sveitarfélög eru: Akranes, Reykjavík og Kópavogsbær. Meðaltal greiðslna 

til foreldra hjá sveitarfélagunum sjö sem bjóða greiðslurnar eru 27.457 krónur. Sú tala verður 

notuð þegar uppsöfnuð áhrif greiningarþáttanna eru til skoðunar í kaflanum um tilvikin. 

Í viðauka F má sjá þau sjö sveitarfélög sem enn notast við umönnunargreiðslur hér á landi 

samkvæmt heimasíðum sveitarfélaganna. 

5.7 Greining gagna 

Í þessum hluta verða gögnin greind. Til þess að reikna uppsöfnuð áhrif af fæðingarorlofi, 

barnabótunum, millifæranleika persónuafsláttar, dagvistunarúrræða og umönnunargreiðslna 

verða útbúin tilvik. Við mótun tilvika var notast við tölur frá Hagstofu Íslands um laun hjá 

algengustu kvennasétt Íslands árið 2011 sem og algengustu karlastétt Íslands það ár. 

Kvennastéttin er skrifstofustétt og gert er ráð fyrir því að um opinberan starfsmann sé að 

ræða. Karlastéttin er iðnaðarstétt og gert er ráð fyrir því að um verktaka sé um að ræða. 

Bæði borga þau í stéttarfélag og fara gjöldin sem þau greiða í það eftir tekjum þeirra. Gert er 

ráð fyrir því að hjónin/sambúðarfólkið eignist barn í júní árið 2011 og er það þeirra fyrsta 

barn. Við mótun tilvikanna var stuðst við tölur frá sveitarfélögunum. Tilvikin eru þrjú talsins 

og ættu að gefa lýsandi mynd af þeim þáttum sem foreldrar standa frammi fyrir þegar taka 

skal ákvörðun um það hvort þeirra er heima með barni hverju sinni á fyrstu tveimur árum 

þess eða hvort að þau fari bæði út á vinnumarkaðinn á ákveðnum tímapunkti. Fjárhagur ætti 

að spila þar hlutverk og skipta tekjur einstaklinganna máli. Hafa ber í huga að ákveðinn 

kostnaður fylgir því að vera útivinnandi sem ekki verður sérstaklega reiknað fyrir. En með 

vinnu fylgja oft útgjöld eins og fatnaður, bensínkostnaður, matarkostnaður og þess háttar.  

5.7.1 Tilvikin 

Tilvik 1. Hjón eða einstaklingar í staðfestri sambúð með meðaltekjur. Algengasta kvenna- og 

karlastéttin.
260

  

Hjón eignast barn í júní árið 2011. Hjónin eru karl og kona. Karlinn vinnur við iðnað og konan 

vinnur á skrifstofu.261 Við útreikning á fæðingarorlofi þurfa þau að reikna út greiðslur sem 

miðast við meðaltal tekna á 12 mánaða samfelldu tímabili og lýkur því tímabili sex mánuðum 
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 Tilvik eitt má sjá nánar í Viðauka H.  
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 Hagstofa Íslands, „Konur og karlar á Íslandi,“ 
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fyrir fæðingardag barns.262 Eins og að framan hefur verið greint frá þá er foreldrum leyfilegt 

að dreifa orlofinu yfir á 36 mánuði og geta eins minnkað starfshlutfall sitt, en hér er gert ráð 

fyrir því að það sé tekið samfellt.  

Við útreikninga á fæðingarorlofi er reiknað með því að karlinn og konan séu að jafnaði 

með svipaðar tekjur og þau eru með í júní árið 2011. Karlinn er þá með laun upp á 260.055 

krónur eftir frádrátt skatts og gert er ráð fyrir þeim tekjum í reikningi þegar kemur að 

fæðingarorlofstöku. Konan er með laun upp á 241.649 krónur eftir frádrátt skatts og 

sömuleiðis er gert ráð fyrir þeim launum þegar réttur til fæðingarorlofs er reiknaður út.263 

Tekjur þeirra samanlagt eru 501.704 krónur eftir skatt og barnabætur á ári eru 5.091 krónur. 

Nýti faðirinn sinn rétt til fæðingarorlofs á hann rétt á 215.399 krónum á mánuði eftir 

frádrátt. Skerðing á hans innkomu yrði 44.656 krónur á mánuði. Móðirin sem líka á rétt á 

fæðingarorlofi á rétt á 201.736 krónum á mánuði. Það er skerðing um 39.913 krónur á 

mánuði. Þetta má sjá nánar á eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 8 Breyting á innkomu beggja kynja við töku fæðingarorlofs.  

Það er ekki mikill munur á tekjuskerðingu karls og konu eins og komið hefur fram að ofan. 

Búi foreldrar við slíkar aðstæður að þeir þurfi að ákveða hvað fjárhagslega er hagkvæmast að 

gera er ljóst að hagkvæmast er að móðir sinni umönnun barns þá þrjá mánuði sem þau eiga 

sameiginlega. Það þýðir það að hagkvæmast er fyrir foreldrana að móðir nýti sex mánuði 

orlofsins og faðirinn þrjá ef þau ætla að nýta allt fæðingarorlofið.  
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Ef fæðingarorlofsrétturinn er fullnýttur hjá báðum aðilum er komið að því tímabili sem oft 

er nefnt daggæslutímabilið. Í ljósi þess að gert er ráð fyrir því að fæðingarorlofið hafi verið 

tekið samfellt og fullnýtt þá er barnið orðið níu mánaða.  

Kominn er mars árið 2012 og miðast næstu útreikningar við þann mánuð það ár. Hjónin 

eru enn með sömu tekjur enda hafa þau ekki fengið launahækkun í orlofinu. Sá munur er þó 

á að persónuafslátturinn er nú 46.532 krónur á mánuði en ekki 44.205 krónur líkt og árið 

2011. Tekjur karlsins eru 262.872 krónur eftir skatt og tekjur konunnar eru 244.476 krónur 

eftir skatt. Samanlagðar tekjur þeirra eru: 507.348 krónur á mánuði og ef að barnabótunum 

sem þau eiga rétt á er deilt niður á mánuði þá er innkoma þeirra 507.772 krónur á mánuði. Ef 

þau reikna bæði með að halda aftur til fyrri starfa og stunda fulla vinnu þurfa þau að skoða 

möguleikana og kostnaðinn við dagvistun og þurfa þá að leita að dagvistunarúrræðum sem 

ná yfir átta tíma dag hvern. 

Búi hjónin í Garðabæ má gera ráð fyrir því að þau þurfi að greiða 31.800 krónur fyrir hvern 

mánuð sem barn er í dagvistun. Með því að greiða fyrir dagvistun í Garðabæ yrði sú innkoma 

sem eftir stendur 475.548 krónur á mánuði eða 475.972 krónur ef að barnabótunum er deilt 

niður á mánuði og þær teknar með í reikninginn.  

Búi hjónin á Ísafirði má gera ráð fyrir því að þau þurfi að greiða 50.000 krónur fyrir hvern 

mánuð sem barn er í dagvistun.264 Að auki þarf að taka með í reikninginn að í tveimur af 

þremur dagvistunarúrræðum í sveitarfélaginu eru börn tekin inn að hámarki í sex klukkutíma 

á dag.265 Með því að greiða fyrir dagvistun á Ísafirði þá yrði sú innkoma sem eftir stendur 

457.348 krónur á mánuði og hugsanlega lægri ef annað þarf að skerða starfshlutfallið sitt. Ef 

að barnabæturnar sem þau eiga rétt á eru lagðar saman við þetta þá eiga þau alls 457.772 

krónur á mánuði samanlagt.  

Búi hjónin í Vogum þá standa þau frammi fyrir því að ekkert dagforeldri er þar starfandi. 

Sveitarfélagið niðurgreiðir þó með barni utan sveitarfélagsins reynist þörf á því og 

samkvæmt reglum bæjarins á barn að komast inn á leikskóla við eins árs aldurs. Ef að 

foreldrarnir ákveða að setja barn sitt í vistun hjá dagforeldri í Reykjanesbæ þá má gera ráð 

fyrir því að verðið sé 80.000 krónur.266 Sveitarfélagið niðurgreiðir það verð um 40.000 krónur 
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 Viðtal höfundar við starfsmann sveitarfélagsins Ísarfjarðarbæjar 9 ágúst 2012. 
265

 Sama heimild. 
266

 Starfsmaður sveitarfélagsins Voga, tölvupóstur til höfundar 11. september 2012 
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og greiða þau því 40.000 krónur á mánuði fyrir vistuna. Með því að greiða fyrir dagvistun í 

Vogum er innkoman sem eftir stendur 467.348 krónur á mánuði og þurfa þau líka að gera 

ráð fyrir ákveðnum bensínkostnaði. Ef að barnabæturnar sem þau eiga rétt á eru lagðar 

saman við þetta þá eiga þau alls 467.772 krónur á mánuði.  

Ef þau skoða þann möguleika að annar einstaklingurinn hverfi til fyrri starfa og hinn verði 

heima með barni þar til að leikskólapláss fæst þá myndu þau hugsanlega fyrst reikna út hvað 

borgar sig fjárhagslega að gera. Ef að konan verður fyrirvinna heimilisins og karlinn verður 

heima með barni eiga þau rétt á 186.162 krónum á ári í barnabætur eða 15.513 krónur á 

mánuði ef þeim er deilt á þann veg niður. Persónuafslátturinn myndi færast yfir á makann og 

myndu tekjur konunnar þá vera 291.008 krónur eftir skatt með nýtingu á skattkorti maka. Ef 

að þetta er allt lagt saman og gert ráð fyrir því að þau geti sparað barnabæturnar og deilt 

þeim sjálf niður á hvern mánuð þá yrði innkoma þeirra 306.521 krónur á mánuði. Ef karlinn 

yrði fyrirvinna heimilisins og konan yrði heima með barni í stað þess að setja það í dagvistun 

þá eiga þau rétt á 162.402 krónum í barnabætur og ef þeim er deilt niður á mánuði eru það 

13.533 krónur. Karlinn myndi nýta persónuafslátt maka og yrði innkoma af hans hálfu 

309.404 krónur á mánuði. Ef að barnabæturnar eru lagðar við þá upphæð yrði innkoman 

322.937 krónur á mánuði.  

Búi foreldrarnir í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á umönnunarbætur má að meðaltali 

gera ráð fyrir því að þær séu 27.457 krónur og þurfa foreldrarnir að taka ákvörðun um það 

hvort annað þeirra verði heima með barni þar til að leikskóladvöl býðst. Ef konan sér um 

umönnun barns á meðan karlinn aflar tekna þá fær karlinn 336.861 krónur inn á sinn 

reikning. Ef gert er ráð fyrir því að þau geti deilt barnabótunum niður á hvern mánuð og sú 

upphæð lögð saman við ofangreinda innkomu þá er heildarinnkoman 350.394. Ef karlinn sér 

um umönnun barns þennan tíma og konan aflar tekna utan heimilis þá fær konan 318.465 

krónur lagðar inn á sig, ef persónuafsláttur maka er nýttur og ef barnabæturnar 

mánaðarlegu eru lagðar þar við verður heildarinnkoman: 333.978 krónur á mánuði. Á næstu 

mynd má sjá samanburð á innkomu kynjanna ef að annað verður fyrirvinna og eftir því hvort 

barnabætur eru lagðar við eða ekki.  
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Mynd 9 Samanburður á innkomu kynjanna með og án barnabóta 

Barnabætur kynjanna hækka ef að sá tekjulægri fer á vinnumarkaðinn og sá tekjuhærri 

sinnir umönnun barns. Þrátt fyrir það er innkoma kynjanna meiri ef að karlinn fer og aflar 

utanaðkomandi tekna og konan sinnir umönnun barns. Barnabæturnar hafa því ekki 

afgerandi áhrif.  

Í næstu mynd ber að líta á samanburð á innkomu karls og konu ef annað er fyrirvinna og hitt 

myndi sinnir umönnun barns. Hér er gert ráð fyrir því að foreldrar taki barnabæturnar og 

millifærðan persónuafslátt með í reikninginn. Fyrri tvær súlurnar sýna konu annars vegar og 

karl hins vegar sem fyrirvinnu í sveitarfélagi þar sem ekki er boðið upp á umönnunarbætur. 

Síðari tvær sýna muninn ef að foreldrarnir búa í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á 

umönnunarbætur og annað verður fyrirvinna. 
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Mynd 10 Samanburður á innkomu karls og konu ef annað verður fyrirvinna 

Fyrri tveir stöplarnir sýna muninn á kynjunum ef að annað er fyrirvinna í sveitarfélagi þar 

sem ekki er boðið upp á umönnunarbætur. Síðari tveir stöplarnir sýna muninn á kynjunum ef 

annað verður fyrirvinna í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á umönnunarbætur. Eins og sjá 

má á ofangreindri mynd munar 16.416 krónum á mánuði á innkomu kynjanna. Ef að karlinn 

verður fyrirvinna heimilisins og kona verður heima með barni þar til leikskólapláss gefst 

verður innkoma þeirra 16.416 krónum hærri á mánuði en ef konan yrði fyrirvinna heimilisins. 

Til hliðsjónar má sjá þá breytingu sem verður á innkomu einstaklinganna ef þau eiga kost á 

umönnunarbótum og annað kynið yrði heimavinnandi.  

Á næstu mynd má sjá samanburð á heildarinnkomu beggja kynja út frá öllum þeim 

þáttum sem teknir eru til greiningar. Fyrstu þrjár súlurnar sýna heildarinnkomu fólksins ef 

þau búa annað hvort í Garðabæ, Ísafirði eða Vogum. Þó svo að það standi dagvistun í 

Vogum,þá er verið að vísa til þess að foreldrarnir notist við dagvistunarþjónustu og búi í 

Vogum. Í tilvikunum er gert ráð fyrir því að sú dagvistunarþjónusta sé sótt í Reykjanesbæ. 

Súlurnar tvær sem næstar koma sýna stöðuna ef að annað kynið verður fyrirvinna heimilisins 

og þau fá umönnunarbætur. Síðustu tvær súlurnar sýna heildarinnkomuna ef að annað kynið 

er fyrirvinna. 
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Mynd 11 Samanburður á innkomu 

Eins og sjá má er fjárhagslega hagkvæmast fyrir þau að fara bæði út á vinnumarkaðinn búi 

þau í Garðabæ. Ef þau eiga kost á umönnunarbótum og ekkert úrræði annað býðst eða ef 

þau telja hag sínum betur borgið ef að annað verður heima, er fjárhagslega hagkvæmara að 

karlinn vinni launaða vinnu og konan vinni heima.  

  

Tilvik 2 Hjón eða einstaklingar í staðfestri sambúð, neðri fjórðungsmörk reglulegra launa.  

Nákvæmlega eins tilvik er sett upp og að ofan fyrir utan það að nú er verið að skoða 

einstaklinga sem búa við tekjur sem teljast til neðri fjórðungsmarka reglulegra launa. Konan 

vinnur á skrifstofu og karlinn í iðnaði. Hjónin eignast barn á sama tíma og ofangreind hjón og 

öll umgjörð er sú sama fyrir utan tekjur.  

Karlinn er með laun upp á 223.848 krónur eftir frádrátt skatts og gert er ráð fyrir þeim 

tekjum í reikningi þegar kemur að fæðingarorlofstöku. Konan er með laun upp á 208.226 

krónur eftir frádrátt skatts og sömuleiðis er gert ráð fyrir þeim launum þegar réttur til 

fæðingarorlofs er reiknaður út.267 Tekjur þeirra samanlagt eru 432.074 krónur eftir skatt og 
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 Laun beggja eru miðuð við meðallaun kvenna og karla í þessum stéttum fyrir árið 2011.  
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barnabætur á ári eru 49.371 krónur. Nýti faðirinn sinn rétt til fæðingarorlofs á hann rétt á 

188.390 krónum á mánuði eftir skatt. Skerðing á innkomu af hans hálfu yrði 35.458 krónur á 

mánuði. Móðirin sem líka á rétt á fæðingarorlofi á rétt á 176.226 krónum á mánuði. Það er 

skerðing um 32.000 krónur á mánuði. Þetta má sjá nánar á eftirfarandi töflu: 

 

Mynd 12 Breyting á innkomu beggja kynja við töku fæðingarorlofs.  

Það er ekki mikill munur á tekjuskerðingu karls og konu eins og komið hefur fram að ofan. 

En ef að foreldrar búa við það að þurfa að reikna hvað borgar sig fjárhagslega að gera er ljóst 

að það er hagkvæmara að móðir verði heima með barni yfir þann tíma sem þau geta deilt á 

milli sín. 

Þá er komið að daggæslutímabilinu og enn eru sömu forsendur og í fyrra tilvikinu. Komið 

er árið 2012 og miðast næstu útreikningar við það ár. Persónuafslátturinn er hærri og tekjur 

því eilítið hærri hjá báðum aðilum.Tekjur karlsins eru 226.684 krónur eftir skatt og tekjur 

konunnar eru 211.070 krónur eftir skatt. Samanlagðar tekjur þeirra eru: 437.754 krónur á 

mánuði. Ef barnabótunum er bætt við þá tölu þá verður lokatalan 441.868 krónur á mánuði. 

Ef þau reikna bæði með að halda aftur til fyrri starfa og stunda fulla vinnu þurfa þau að skoða 

möguleikana og kostnaðinn við dagvistun.  

Búi hjónin í Garðabæ má gera ráð fyrir því að þau þurfi að greiða 31.800 krónur fyrir 

hvern mánuð sem barn er í dagvistun. Með því að greiða fyrir dagvistun í Garðabæ yrði sú 

innkoma sem eftir stendur 405.954 krónur á mánuði eða 410.068 krónur ef að 

barnabótunum er deilt niður á mánuði og þær teknar með í reikninginn.  
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Með því að greiða fyrir dagvistun á Ísafirði þá yrði sú innkoma sem eftir stendur 387.754 

krónur á mánuði og hugsanlega lægri ef annað þarf að skerða starfshlutfallið sitt. Ef 

barnabæturnar sem þau eiga rétt á eru lagðar saman við þetta þá eiga þau alls 391.868 

krónur á mánuði samanlagt.  

Búi hjónin í Vogum þá standa þau frammi fyrir því að ekkert dagforeldri er þar starfandi. 

Ef þau fá dagvistun í Reykjanesbæ og geta keyrt barn sitt þangað yrði sú innkoma sem eftir 

stendur 397.754 krónur á mánuði. Ef að barnabæturnar sem þau eiga rétt á eru lagðar 

saman við þetta eiga þau rétt 401.868 krónur samanlagt.  

Ef að þau skoða þann möguleika að annar einstaklingurinn hverfi til fyrri starfa og hinn 

verði heima með barni þar til að leikskólapláss fæst þá myndu þau hugsanlega fyrst reikna út 

hvað borgar sig fjárhagslega að gera. Ef að konan verður fyrirvinna heimilisins og karlinn 

verður heima með barni eiga þau rétt á 213.533 krónum á ári í barnabætur eða 17.794 

krónur á mánuði ef þeim er deilt þannig niður. Persónuafslátturinn myndi færast yfir á 

makann og myndu tekjur konunnar þá vera 257.602 krónur eftir skatt með nýtingu á 

skattkorti maka. Ef að þetta er allt lagt saman og gert ráð fyrir því að þau geti sparað 

barnabæturnar og deilt þeim sjálf niður á hvern mánuð þá yrði innkoma þeirra 275.396 

krónur á mánuði.  

Ef að karlinn yrði fyrirvinna heimilsins og konan verður heima með barni í stað þess að 

setja það í dagvistun þá eiga þau rétt á 208.482 krónum í barnabætur og ef þeim er deilt 

niður á mánuði eru það 17.374 krónur. Karlinn myndi nýta persónuafslátt maka og yrði 

innkoma af hans hálfu 273.216 krónur á mánuði. Ef að barnabæturnar eru lagðar við þá 

upphæð yrði innkoman 290.590 krónur á mánuði.  

Búi foreldrarnir í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á umönnunarbætur má að meðaltali 

gera ráð fyrir því að þær séu 27.457 krónur og þurfa foreldrarnir að taka ákvörðun um það 

hvort að annað þeirra verða heima með barni þar til að leikskóladvöl býðst. Ef að konan sér 

um umönnun barns á meðan að karlinn aflar tekna þá fær karlinn 300.673 krónur inn á sinn 

reikning. Ef gert er ráð fyrir því að þau geti deilt barnabótunum niður á hvern mánuð og sú 

upphæð lögð saman við ofangreinda innkomu þá er heildarinnkoman 318.047 krónur. Ef að 

karlinn sér um umönnun barns þennan tíma og konan aflar tekna utan heimilis þá fær konan 

285.059 krónur. Ef að barnabæturnar mánaðarlegu eru lagðar þar við verður 
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heildarinnkoman: 302.853 krónur á mánuði. Á eftirfarandi mynd má sjá samanburð á 

innkomu karls og konu eftir því hvort að barnabætur eru lagðar við eða ekki.  

 

Mynd 13 Samanburður á innkomu kynjanna með og án barnabóta 

Barnabætur kynjanna hækka lítillega ef að sá tekjulægri fer á vinnumarkaðinn og sá 

tekjuhærri sinnir umönnun barns. Þrátt fyrir það er innkoma kynjanna meiri ef að karlinn fer 

og aflar utanaðkomandi tekna og konan sinnir umönnun barns. Barnabæturnar hafa því ekki 

afgerandi áhrif.  

Á næstu mynd ber að líta á samanburð á innkomu karls og konu ef að annað er fyrirvinna og 

hitt sinnir umönnun barns. Hér er gert ráð fyrir því að foreldrar taki barnabæturnar með í 

reikninginn. 



  

86 

 

Mynd 14 Samanburður á innkomu karls og konu ef annað verður fyrirvinna 

Fyrri tveir stöplarnir sýna muninn á kynjunum ef að annað er fyrirvinna í sveitarfélagi þar 

sem ekki er boðið upp á umönnunarbætur. Síðari tveir stöplarnir sýna muninn á kynjunum ef 

annað verður fyrirvinna í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á umönnunarbætur. Eins og sjá 

má á ofangreindri mynd munar 15.194 krónum á mánuði á innkomu kynjanna. Ef að karlinn 

verður fyrirvinna heimilisins og kona verður heima með barni þar til leikskólapláss gefst 

verður innkoma þeirra 15.194 krónum hærri á mánuði en ef að konan yrði fyrirvinna 

heimilisins. Umönnunarbæturnar hafa töluverð áhrif á hækkun innkomu. 

 Á næstu mynd má sjá samanburð á heildarinnkomu beggja kynja út frá öllum þeim 

þáttum sem teknir eru til greiningar. Það er að segja skoðað er hvernig innkoma kynjanna 

beggja er ef að annað sinnir umönnun barns og hitt fer í launaða vinnu, ef að þau eiga þess 

kost að fá umönnunargreiðslur og loks hvernig staðan er ef þau búa annaðhvort í Garðabæ, 

Ísafirði eða í Vogum. Ef þú búa í Vogum þá eru þau með dagvistunarþjónustu í Reykjanesbæ. 

 

 



  

87 

 

Mynd 15 Samanburður á innkomu 

Eins og sjá má er fjárhagslega hagkvæmast fyrir þau að fara bæði út á vinnumarkaðinn búi 

þau í Garðabæ. Ef þau eiga kost á umönnunarbætum og ekkert úrræði annað býðst eða ef 

þau telja hag sínum betur borgið ef að annað verður heima er fjárhagslega hagkvæmara að 

karlinn vinni launaða vinnu og konan vinni heima. Töluverðu munar fyrir þau ef þau sjá þess 

kost að annað verði heima, eftir að gert er ráð fyrir þeim kostnaði sem vinna getur haft í för 

með sér og ef að dagforeldri er staðsett fjarri heimahögum eins og í Vogum þá borgar sig 

fyrir þau að móðir verði heimavinnandi og faðirinn afli tekna utan heimilis.  

Tilvik 3 Hjón eða einstaklingar í staðfestri sambúð, efri fjórðungsmörk reglulegra launa.  

Nú verður enn á ný tekið fyrir eins tilvik og að ofan. Allar sömu forsendur eru til staðar utan 

launa. Nú er verið að miða við einstaklinga sem eru með efri fjórðungsmörk reglulegra launa 

þessara tveggja stétta ef miðað er við tölur frá Hagstofu Íslands yfir tekjuárið 2011. Karlinn er 

með laun upp á 285.755 krónur eftir frádrátt skatts og gert er ráð fyrir þeim tekjum í 

reikningi þegar kemur að fæðingarorlofstöku. Konan er með laun upp á 269.775 krónur eftir 

frádrátt skatts og sömuleiðis er gert ráð fyrir þeim launum þegar réttur til fæðingarorlofs er 

reiknaður út.268 Tekjur þeirra samanlagt eru 555.530 krónur eftir skatt og barnabætur á ári 
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 Laun beggja eru miðuð við meðallaun kvenna og karla í þessum stéttum fyrir árið 2011.  
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eru 0 kr. Nýti faðirinn sinn rétt til fæðingarorlofs á hann rétt á 222.011 krónum á mánuði 

eftir frádrátt. Skerðing á innkomu af hans hálfu yrði 63.744 krónur á mánuði. Móðirin sem 

líka á rétt á fæðingarorlofi á rétt á 201.736 krónum á mánuði eftir skatt, sem er skerðing um 

68.039 krónur á mánuði. Þetta má sjá nánar á eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 16 Breyting á innkomu beggja kynja við töku fæðingarorlofs.  

Það er ekki mikill munur á tekjuskerðingu karls og konu eins og komið hefur fram að ofan. 

En ef foreldrar búa við það að þurfa að reikna hvað fjárhagslega er hagkvæmast er ljóst að 

fjárhagslega hagkvæmast er að móðir nýti þann rétt sem þau eiga sameiginlegan og taki því 

sex mánuði og faðir þrjá.  

Ef fæðingarorlofsrétturinn er fullnýttur hjá báðum aðilum er komið að 

daggæslutímabilinu. Í ljósi þess að gert er ráð fyrir því að fæðingarorlofið hafi verið tekið 

samfellt og fullnýtt þá er barnið orðið níu mánaða. Kominn er mars árið 2012 og miðast 

næstu útreikningar við þann mánuð það ár.  

Tekjur karlsins eru 288.560 krónur eftir skatt og tekjur konunnar eru 272.587 krónur eftir 

skatt. Samanlagðar tekjur þeirra eru: 561.147 krónur á mánuði. Ef þau reikna bæði með að 

halda aftur til fyrri starfa og stunda fulla vinnu þurfa þau að skoða möguleikana og 

kostnaðinn við dagvistun. Þau fá engar barnabætur og er því ekki hægt að bæta þeim við. 

Með því að greiða fyrir dagvistun í Garðabæ yrði sú innkoma sem eftir stendur 529.347 

krónur á mánuði.Með því að greiða fyrir dagvistun á Ísafirði þá yrði sú innkoma sem eftir 

stendur 511.147 krónur á mánuði og hugsanlega lægri ef að annað þarf að skerða 
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starfshlutafallið sitt. Búi þau í Vogum og nýti dagvistunarþjónustu í Reykjanesbæ þá verður 

sú innkoma sem eftir stendur 521.147 krónur á mánuði.  

Foreldrarnir standi frammi fyrir því að ákveða hvort að finna eigi dagvistun fyrir utan 

sveitarfélagið eða að annað foreldri dvelji heima með barni þar til að leikskólapláss býðst.  

Ef konan verður fyrirvinna heimilisins og karlinn verður heima með barni eiga þau rétt á 

150.882 krónum á ári í barnabætur eða 12.573 krónur á mánuði ef þeim er deilt þannig 

niður. Persónuafslátturinn myndi færast yfir á makann og myndu tekjur konunnar þá vera 

319.119 krónur eftir skatt með nýtingu á skattkorti maka. Ef að þetta er allt lagt saman og 

gert er ráð fyrir því að þau geti sparað barnabæturnar og deilt þeim sjálf niður á hvern 

mánuð þá yrði innkoma þeirra 331.692 krónur á mánuði.  

Ef karlinn yrði fyrirvinna heimilsins og konan yrði heima með barni í stað þess að setja það 

í dagvistun þá eiga þau rétt á 130.002 krónum í barnabætur og ef þeim er deilt niður á 

mánuði eru það 10.833 krónur. Karlinn myndi nýta persónuafslátt maka og yrði innkoma af 

hans hálfu 335.092 krónur á mánuði. Ef að barnabæturnar eru lagðar við þá upphæð yrði 

innkoman 345.925 krónur á mánuði.  

Búi foreldrarnir í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á umönnunarbætur má að meðaltali 

gera ráð fyrir því að þær séu 27.457 krónur. Ef að konan sér um umönnun barns á meðan að 

karlinn aflar tekna þá fær karlinn 362.549 krónur inn á sinn reikning. Ef gert er ráð fyrir því að 

þau geti deilt barnabótunum niður á hvern mánuð og sú upphæð lögð saman við 

ofangreinda innkomu þá er heildarinnkoman 373.382. Ef að karlinn sér um umönnun barns 

þennan tíma og konan aflar tekna utan heimilis þá er fær konan 346.576 krónur lagðar inn á 

sinn reikning. Ef að barnabæturnar mánaðarlegu eru lagðar þar við verður heildarinnkoman: 

359.149 krónur á mánuði. Á eftirfarandi mynd má sjá samanburð á innkomu karls og konu 

eftir því hvort barnabætur eru lagðar við eða ekki. 
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Mynd 17 Samanburður á innkomu kynjanna með og án barnabóta 

Barnabætur hækka ef tekjulægri einstaklingurinn vinnur utan heimilis og sá tekjuhærri 

vinnur heima. Hækkunin hefur þó ekki afgerandi áhrif og ljóst er að hvort sem skoðaður er 

samanburður á tekjum kynjanna með eða án bóta er ljóst að hagkvæmast er að konan vinni 

heima reynist þörf á því. 

Á næstu mynd er samanburður gerður á því þegar annað hvort kynið verður fyrirvinna í 

sveitarfélagi þar sem ekki er boðið upp á umönnunarbætur og síðan er sýnt hvernig 

innkoman er ef að boðið er upp á umönnunarbætur.  
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Mynd 18 Samanburður á innkomu karls og konu ef annað verður fyrirvinna 

Fyrri tveir stöplarnir sýna muninn á kynjunum ef að annað er fyrirvinna í sveitarfélagi þar 

sem ekki er boðið upp á umönnunarbætur. Síðari tveir stöplarnir sýna muninn á kynjunum ef 

annað verður fyrirvinna í sveitarfélagi þar sem boðið er upp á umönnunarbætur. Eins og sjá 

má á ofangreindri mynd munar 14.233 krónum á mánuði á innkomu kynjanna. Ef að karlinn 

verður fyrirvinna heimilisins og kona verður heima með barni þar til leikskólapláss gefst 

verður innkoma þeirra 14.233 krónum hærri á mánuði en ef konan yrði fyrirvinna heimilisins. 

Innkoma þeirra hækkar ef þau fá umönnunarbætur.  

Á næstu mynd má sjá samanburð á heildarinnkomu beggja kynja ef bæði vinna og búa í 

þeim þremur sveitarfélögum sem til greiningar eru. Tekið skal fram að þó svo að þegar talað 

erum dagvistun í Vogum er verið að vísa til þess að þau búi í Vogum og séu með dagvistun á 

Reykjanesi.  

 

 

 

 

 



  

92 

 

Mynd 19 Samanburður á innkomu 

Hagkvæmast er fyrir þessa foreldra að fara bæði út og afla tekna hafi þau kost á því. Ef 

þau hafa ekki kost á slíku þá er hagkvæmara að móðir vinni heima.  

Samanburður á tilvikunum þremur 

Af ofangreindu er ljóst að ekki hvorki munar miklu á milli tekna kynjanna né á milli tekna 

tilvikanna. Tilvikin voru sem fyrr valin af því að hér er um að ræða stærstu karla- og 

kvennastétt landsins og vert er að sjá áhrif greiningarþáttanna á þessar tvær stéttir. Þrátt 

fyrir það þá er konan alltaf með lægri laun en karlinn. Það verður til þess þriggja mánaða 

sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarorlofs ætti fremur að vera nýttur af móður en föður 

ef að fjáhagurinn er skoðaður. Ef að skortur er á dagvistunarúrræðum, umönnunarbætur 

standa til boða eða dagvistunarúrræði ná yfir skemmri tíma en það sem nemur fullum 

vinnudegi eru meiri líkur á því að konan verði sá aðili sem ekki nái að samþætta atvinnu- og 

fjölskyldulíf til jafns við föðurinn. Gagnlegt er að skoða frekar samanburð á áhrifaþáttunum 

öllum gagnvart tilvikunum þremur. Það má sjá á eftirfarandi mynd.  
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Mynd 20 Uppsöfnuð áhrif greiningarþáttanna á tilvikin þrjú 

Það sem þarf að hafa í huga þegar horft er á Ísafjarbæ og sveitarfélagið Voga er það að í 

Ísafjarðarbæ er ekki víst að foreldrarnir geti fengið dagvistun sem nær yfir átta klukkutíma og 

í Vogum er ekkert dagforeldri. Foreldrar þurfa því að keyra í annað sveitarfélag eftir 

þjónustu. Eins og sjá má á þessari mynd þá er ekki mikil vídd á milli tekna karla og kvenna í 

þessum tilvikum. Þrátt fyrir það er konan alltaf tekjulægri einstaklingurinn. Þegar þættir eins 

og umönnunarbætur eða skortur á dagvistunarúrræðum er til staðar getur það haft áhrif á 

það að fólk geti samþætt fjölskyldu- og atvinnulíf. Það getur meira að segja gerst þegar um 

lítið tekjubil er að ræða milli kynja og hópa eins og sýnt hefur hér að framan. Þá er það konan 

sem er líklegri aðilinn til þess að hverfa frá launaðri vinnu eða minnka launaða vinnu í ljósi 

ofangreindra upplýsinga.  
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6 Niðurstöður og umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif stefnu og stjórntækja hins opinbera á foreldra 

ungra barna út frá kynjasjónarmiðum. Sjónum var sérstaklega beint að foreldrum sem eru í 

sambúð eða hjónabandi og búa við samsköttun. Jafnréttisstefna stjórnvalda og 

rannsóknarinnar var mátuð við aðstæðurnar. Það var gert með tilvikunum svokölluðu. 

Uppsöfnuð áhrif greiningarþáttanna á kynin voru þar metin. Leitað var á vef Hagstofu Íslands 

til þess að fá raunverulegar upplýsingar um fjölmennustu kvenna- og karlastéttir landins árið 

2011. Tilvikin endurspegla vissulega ekki alla foreldra en með notkun þeirra náðist gleggri 

mynd af áhrifum opinberra fjárveitinga á foreldrana. Stigin hafa verið fjögur skref af sex sem 

byggð eru á aðferð sem þróuð var af Dr. Elisabeth Klatzer. Nú verður fjórða skrefið fullstigið 

og rétt verður stigið í það fimmta í lokinn. Fjórða skrefið felst meðal annars í því að útbúa 

kynjamiðaða mælikvarða og þá þarf að skoða hvaða jafnréttismarkmiðum eigi að ná. 

Mælikvarðarnir voru mótaðir í kaflanum um tilvikin og verður nú litið til 

jafnréttismarkmiðanna. 

Lagt var uppi með þrjú jafnréttismarkmið sem byggð eru á jafnréttislögum í upphafi verks. 

Fyrsta markmiðið sneri að því að konur og karlar eiga að hafa jöfn áhrif í samfélaginu. Miðað 

við ofangreindar upplýsingar og niðurstöður tilvikanna þá má segja að kerfið eins og það er 

uppbyggt í dag virki letjandi á þátttöku mæðra ungra barna. Þær eru líklegri til þess að nota 

sex mánuði af þeim níu sem foreldrunum standa til boða og mæður eru líklegri en feður til 

þess vinna heima þar til að leikskólapláss fæst. Umönnunargreiðslur virka líka í öfuga átt við 

þetta jafnréttismarkmið sem og millifæranleiki persónuafsláttarins. Barnabæturnar er eini 

greiningarþátturinn sem ýtir undir jafnræði foreldra í ljósi launamuna kynjanna. Þær eru þó 

það lágar að áhrif þeirra eru ekki nægjanleg. Annað jafnréttismarkmið verkefnisins sneri að 

efnahagslegu jafnræði sem á að ríkja milli kynjanna. Þar hallar líka á mæður.  

Þriðja jafnréttismarkmið verksins er undirbyggt á því að jöfn skipting eigi að vera til staðar 

á milli umönnunar og heimilisstarfa. Það er ljóst að brotalamir eru að auki á þessu markmiði. 

Fyrir utan það að uppsöfnuð áhrif greiningarþáttanna hafa áhrif á það að konur ættu að vera 

líklegri aðilinn til að dvelja heima með barni fyrstu tvö æviár þess en karlar og missa þar úr 

launaðri vinnu þá hefur umönnunarhagkerfinu verið gerð ítarlegri skil og má því segja að 

konur beri enn ríkari ábyrgð á umönnunar- og heimilisstörfum.  
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Lagt var upp með fjórar rannsóknarspurningar sem tengjast allar jafnréttismarkmiðunum 

og verður þeim nú svarað í þeirri röð sem þær birtust í upphafi. Foreldrar hafa ekki jafnan 

möguleika á að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf eins og kerfið er uppbyggt í dag. Vissulega 

er þakið á fæðingarorlofinu of lágt og eflaust er fæðingarorlofið sem slíkt of stutt líka. Áhrif 

þaksins eru strax komin í ljós og eru karlar síður líklegir til að nýta sinn rétt en áður. Þó svo 

að það hafi ekki verið hluti af rannsókninni þá má geta þess að það þarf einhvernvegin að ná 

yfir þá mánuði í ljósi þess að þau dagvistunarúrræði sem standa hjónum og sambúðarfólki til 

boða taka flest við börnum við níu mánaða aldur. 

Sú stefna sem hið opinbera hefur farið við útdeilingu fjármuna hefur áhrif á val foreldra 

þegar kemur að því að hafa barn hjá dagforeldri. Sveitarfélög niðurgreiða á ólíkan hátt með 

börnum sem þurfa dagvistun. Kostnaður foreldra við að setja barn í dagvistun hefur áhrif á 

ákvörðun þeirra um að notast við þjónustuna. Í því samhengi er vert að benda aftur á 

ólaunaða hagkerfið. Þar var sagt frá því að ákvarðanataka hjá konum er oft flóknari og byggir 

að einhverju leyti á tilfærslu konunnar frá ólaunaða hagkerfinu yfir í það launaða. Raunvirði 

vinnu hennar verður oft lægra en launin sjálf í ljósi þess að hún þarf oft að eyða einhverju af 

innkomunni í að greiða fyrir þjónstu af því sem annars myndi teljast hennar eigin 

umönnunar- eða heimilisstörf.269 

Ólík úrræði sveitarfélaga í dagvistunarmálum hafa áhrif á jafnrétti kynjanna. Í 

sveitarfélaginu Vogum er ekkert starfandi dagforeldri og eins og staðan er í dag þegar þetta 

verk er skrifað er ekki niðurgreitt með neinu barni til dagforeldris. 20 börn eru fædd árið 

2011 og níu af þeim eru á leikskóla.270 Hin hljóta þá að vera í heimahúsum. Í ljósi launamunar 

kynjanna og þeirra útreikninga sem gerðir hafa verið eru meiri líkur á því að það sé móðirin. 

Það er ljóst að það að bjóða börnum leikskólapláss eins árs sum ár og suma mánuði en aðra 

ekki getur haft áhrif á starfsöryggi dagforeldra sem aftur hefur áhrif á það hvort að 

dagforeldri starfi í sveitarfélaginu eða ei. Þarna er ekki beinlínis um vandamál í útdeilingu 

fjármuna að ræða heldur frekar einhverskonar vanda við samræmingu á þjónstu. Ef að börn 

komast inn 18 mánaða á leikskóla ættu dagforeldrar að geta sinnt starfi sínu án þess að 

óttast um fjárhaginn. En ef þau komast öll allt í einu inn við eins árs aldur bregður öðru við. 
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 Himmelweit, „Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender: Impact Analysis of 
Economic Policy,“ 54. 
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 Starfsmaður sveitarfélagsins Voga, tölvupóstur til höfundar 11. september 2012 
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Sveitarfélagið hefur brugðið á það ráð að hækka niðurgreiðslur og auglýsa en það virðist ekki 

duga. Vandinn virðist fólginn í ofangreindu atriði. Finna þarf lausn á því þannig að jafnrétti 

kynjanna sé ekki ógnað. 

Í Garðabæ hefur tekist að móta stefnu í dagvistunarmálum sem önnur sveitarfélög ættu 

að líta til. Þar hefur verið stuðst við þjónustusamninga og sveitarfélagið nær þannig að halda 

stjórn á kostnaðinum sem og auknu eftirliti með starfseminni. Markmið sveitarfélagsins er að 

hafa dagvistun barna að raunverulegu vali foreldra með því að bjóða háar niðurgreiðslur og 

gæta að því að dagforeldrar hækki ekki verðskrá sína sem því nemur. Í Garðabæ er að auki 

rekinn ungbarnaleikskóli sem fyllist hvert ár og börn eru tekin inn á leikskóla eigi síður en 18 

mánaða og stundum fyrr. Þessi stefna virðist samræmast jafnréttismarkmiðum stjórnvalda 

best af þeim sveitarfélögum sem til greiningar eru 

Í Ísafjarðarbæ eru fáir dagforeldrar að störfum eða þrír talsins, þó eiga tveir til viðbótar að 

bætast við þegar hausta tekur. Foreldrar þurfa því margir hverjir að finna aðrir leiðir og má 

leiða líkur að því að tekjulægri einstaklingurinn fari frá launaðri vinnu. Það er líka ákveðið 

áhyggjuefni að tveir dagforeldrar af þremur skuli bjóða upp á sex tíma vistun að hámarki. 

Niðurgreiðslur sveitarfélagsins eru ekki háar og kann það að vera ástæða þess að svo fáir 

dagforeldri eru að störfum í sveitarfélaginu og finna þarf lausn á því. 

Ef svara á fjórðu rannsóknarspurningunni þá virðist ljóst að það þarf að breyta þeirri 

stefnu sem liggur til grundvallar útdeilingu fjármuna þannig að niðurstöður þess samræmist 

markmiðum stjórnvalda um jafnrétti kynjanna. Það þarf fyrir það fyrsta að huga að 

fæðingarorlofinu. Mikið hefur verið lagt upp úr því að móta utan um það stefnu sem er 

meðal annars byggð á rökum um jafnrétti kynjanna. Það þak sem sett hefur verið á 

greiðslurnar er þó bakslag og samræmast afleiðingarnar af þakinu ekki markmiðum 

fæðingarorlofsins.  

Barnabæturnar hafa ef til vill ekki víðtæk áhrif. Þær virka þó á þann veg að ef að foreldrar 

eru að reikna sér til um það hvort að það borgi sig fjárhagslega fyrir annað foreldrið að sinna 

barni heima í stað þess að vinna fyrir tekjum þá hækka barnabæturnar ef að tekjuhærri 

einstaklingurinn verður sá sem sinnir barni heima og sá tekjulægri fer og aflar tekna. 

Barnabæturnar eru þó það lágar og það borgar sig líklega aldrei. Rannsakandi hnaut að auki 

um það að barnabætur eru tekjutengdar og þeim er skipt jafnt á milli einstaklinga. Ef að 

foreldrar sjá hag sínum betur borgið í því að annar einstaklingurinn vinni við heimilið sem 
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verður til hækkunar á barnabótum er þeim samt skipt jafnt á milli einstaklinga. Þó svo að 

rannsakandi sé ekki að mæla því bót að annað kynið vinni heldur heima en hitt þá á kona að 

eiga sitt eigið veski eins og greint hefur verið frá og ef að vinna hennar innan heimilis verður 

til hækkunar barnabóta ætti hækkunin að falla henni í skaut en ekki dreifast jafnt á milli 

hjóna eða sambúðafólks.271 

Millifæranleiki persónuafsláttar er áhrifaþáttur sem getur orðið til þess að annað foreldri 

fer frekar frá launaðri vinnu. Enn á ný skal benda á það að mæður eru líklegri til að vera sá 

aðili og þar með fær faðirinn hærri innkomu inn á sinn reikning.  

Hvað umönnunargreiðslur varðar þá ýta þær undir það að tekjulægri einstaklingurinn 

dvelji heima með barni þar til að leikskólapláss býðst. Er það von rannsakanda að slíkar 

greiðslur verði lagðar niður. Þó með ákveðnum undantekningum. Það kann að vera að engin 

úrræði standi ákveðnum sveitarfélögum til boða og þá getur verið þörf á að bjóða slíkar 

greiðslur þar til annað býðst. 

Rannsóknin var undirbyggð fræðilegum grunni sem gott er að rýna í til þess að fá samfellu 

í greininguna. Umönnunargreiðslur, millifæranleiki persónuafsláttar og barnabætur eru 

dæmi um skattastyrki. Með skattastyrkjum geta stjórnvöld ýtt undir ákveðna hegðun hjá 

fólki. Þó svo að skattastyrkir þvingi ekki fram hegðun þá geta þeir virkað hvetjandi. Þeir eru 

mjög sjálfvirkir og stig sýnileika hefur verið aukast með árunum. Þegar kemur að því að meta 

skattastyrki sem stjórntæki þá er það í raun umdeilt stjórntæki. Markvirknin er umdeild af 

því að skattastyrkir eru oft taldir umbuna einstaklingum fyrir hegðun sem þeir hefðu 

hugsanlega undir öðrum kringumstæðum gert. Jöfnuður er lítill á alla bóga. Skattastyrkir eru 

taldir henta betur fyrir þá efnameiri. Lögmætið að baki þeim er lítið.272 Það er því 

einkennilegt að stjórnvöld skuli notast við slíka styrki þegar kemur að foreldrum ungra barna. 

Það stingur í það minnsta í stúf við þá vinnu sem stjórnvöld hafa lagt í við að endurskapa 

fæðingarorlofið sem stjórntæki, þar sem eitt af markmiðum þeirrar endursköpunar átti að 

stuðla að jafnrétti kynjanna. Millifæranleikinn er skattastyrkur sem getur ýtt foreldrum í átt 

að einnar fyrirvinnu kerfi ef að aðrir þættir koma þar inn í eins og skortur á dagvistun, dýr 

dagvistun eða vannýting af hálfu annars aðilans á fæðingarorlofinu. Umönnunarbætur geta 
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http://www.unpac.ca/economy/wei_main.html (sótt 15. júní 2012). 
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líka virkað hvetjandi á sama hátt. Barnabæturnar falla ekki fullkomlega undir skattastyrkina, í 

það minnsta ekki eins og þeim er beitt hér á landi, þar sem þær ýta frekar undir jöfnuð. Það 

kom líka fram í útreikningum tilvikanna. Umönnunarbæturnar og millifæranleikinn geta ýtt 

undir það að fólk sjái sér hag í því að annað foreldri verði frekar heimavinnandi. Það er ekki 

svo með barnabæturnar. Þegar kemur að jöfnuði þá hafa skattastyrkir í för með sér lítinn 

jöfnuð. Þeir henta betur fyrir þá efnameiri.273 Ef meta á þjónustusamninga eftir víddum og 

mælikvörðum þá virðist styrkleikar og veikleikar stjórntækisins alltaf fara eftir því hvernig 

samning stjórnvöld gera. Með því að beita slíkum samningum eru þó fólgnir ákveðnir 

möguleikar í átt að aukinni stjórn á dagvistunarmálum.274 

Fæðingarorlofið hefur verið endurhannað sem stjórntæki. Ef sú endurhönnun er tengd við 

það hvernig stjórntæki eru vegin og metin þá er fæðingarorlofið ekki að ná marki sínu í dag. 

Skilvirknin er þó væntanlega frekar mikil, þar sem að foreldrar taka sér flestir orlof að 

einhverju leiti. Hvað jöfnuð varðar þá er það svo í ljósi þess lága þaks sem svo oft hefur verið 

vísað í að fæðingarorlofið er í raun að færast í áttina frá jöfnuði. Lögmætið er þó mikið. 

Þvingunin sem er fólgin í fæðingarorlofinu er ekki mikil utan tímabils sem móðir á að taka. 

Þar fyrir utan ætti orlofið frekar að hvetja til hegðunar. Stig beinna afskipta er sömuleiðis 

falið í hvatningu. Stjórntækið er ekki sjálfvirkt. Það þarf sérstaka umgjörð utan um það. 

Sýnileikinn er ekki mikill. Þó er hægt að áætla um fæðingarorlof fram í tímann.275  

Í kaflanum um fæðingarorlof var fjallað lítillega um þá þróun sem orðið hefur á 

fæðingarorlofinu. Markmið fæðingarorlofsins eins og það er í dag er að tryggja það að barn 

fái notið samvista við báða foreldra og að konum og körlum sé gert kleift að samræma 

fjölskyldu og-atvinnulíf. Við þekkjum afleiðingarnar af þakinu á fæðingarorlofinu og ekki er 

þörf á að ræða það frekar. Niðurstaða þessarar rannsóknar eru sú að það eru fleiri þættir 

sem verka gegn því að bæði kynin geti samþætt fjölskyldu- og atvinnulíf til jafns. Í þessu 

verkefni var ekki til greiningar vítt tekjubil en engu að síður er niðurstaða þess að of margir 

þættir verka gegn því að tekjulægri einstaklingurinn nái að samþætta atvinnu- og 

fjölskyldulíf. Frá því að barn fæðist og þar til að það kemst á leikskóla er tímabil og inn í það 

tímabil koma ótal þættir sem hafa áhrif á kynin. Það brýtur í bága við þau markmið og þá 
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vinnu sem lögð hefur verið í fæðingarorlofið að aðrir þættir sem koma að því loknu þrýsti í 

raun í öfuga átt. Hér er verið að vísa til umönnunarbóta, úrræðaleysis í dagvistunarmálum og 

millifæranleika persónuafsláttar. Með því að beita þeirri þekkingu sem til staðar er á 

stjórntækjum hins opinbera ætti að vera hægt að ná þeim áhrifum sem stjórntækin eiga að 

ná. Þá hætta þau ef til vill að vinna hvert gegn öðru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar tóna um margt við þá kortlagningu sem lögð var fram í 

upphafi yfir stöðu kynjanna. Karlar eru með hærri laun, fleiri karlar en konur eru úti á 

vinnumarkaðinum. Karlar vinna fleiri vinnustundir í viku og eru síður í hlutastarfi. Þeir 

áhrifþættir sem greindir voru hér geta flestir haldið áfram að ýta kynjunum í þennan gamla 

og rótgróna farveg. Kominn á tími á að uppræta það.  

Í ljósi þess að þeir þættir sem til greiningar eru hafa ólík áhrif á kynin ber að koma með 

tillögu að endurmótun á stefnumiðum og skiptingu fjármagns þannig að niðurstaðan 

samræmist jafnrétti kynjanna. Það sem helst má nefna til hérna er það að móta þarf 

heildræna stefnu sem nær yfir tímabilið frá vöggu til leikskóla. Það er ekki nægjanlegt að 

móta stefnu í kringum fæðingarorlofið en vera svo með hálfgert stefnuleysi í kjölfarið. 

Mikilvægt er að þau úrræði sem koma að fæðingarorlofinu loknu styðji við þann grunn sem 

gerður hefur verið með endurhönnun þess. Þá fyrst ætti að vera hægt að tala um 

samverkandi áhrif ákveðinna þátta á foreldra ungra barna en ekki uppsöfnuð áhrif líkt og nú 

hefur verið gert. Nú hefur skref fimm verið stigið til hálfs þar sem lagt hefur verið til að 

stjórnvöld og þar með talið sveitarfélögin á Íslandi þurfi að bregðast við og breyta 

stefnumiðum og fjárveitingum þannig að þau samræmist jafnréttismarkmiðum stjórnvalda.  
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Lokaorð 

Í þessu verki hafa verið til skoðunar áhrifaþættir á jafnrétti hjóna eða sambýlisfólks frá því 

barn þeirra er í vöggu þar til það fer á leikskóla. Það sem er merkilegt við þetta tímabil er að 

óvenju margir þættir koma við sögu sem geta haft áhrif á jafnrétti foreldra á þessu skeiði. 

Eftir að áhrif þessara þátta hafa verið dregin fram kemur í ljós að brotalamir eru á kerfinu og 

ennfremur að foreldrar ungra barna búa ekki við jafnan rétt og jöfn tækifæri. Í upphafi skal 

endinn skoða eru orð sem stjórnvöld þyrftu að hafa í huga þegar stefna er mörkuð í kringum 

þetta tímabil. Með því að byggja á fræðilegum grunni og þekkja styrkleika og veikleikja þeirra 

stjórntækja sem stjórnvöld beita ásamt því að hafa í huga umönnunarhagkerfið og 

jafnréttismarkmið sem byggð eru að lögum þá ætti stjórnvöldum að takast verkið  
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Viðaukar 

 

Viðauki A 

Forsaga núgildandi laga um fæðingarorlofssjóð 

Núgildandi lög um fæðingarorlof tóku gildi árið 2001 og hafa tekið nokkrum breytingum 

síðan. Orlofið var fyrir það fyrsta lengt í áföngum úr sex mánuðum í níu mánuði á nokkrum 

árum.276 Það var gert með þeim hætti að skipting var tekin upp á milli foreldra er kom að 

rétti til fæðingarorlofs líkt og greint hefur verið frá. Feður höfðu einn mánuð árið 2001, tvo 

mánuði árið 2002 og þrjár frá og með árinu 2003. Þar með var fæðingarorlof foreldra 

samanlagt orðið að níu mánuðum.277  

Sveigjanleiki var innleiddur í orlofið á þann máta að starfsmaður á rétt á því að gera 

samkomulag við atvinnurekanda og þannig hafa færi á að skipta fæðingarorlofi sínu á fleiri 

tímabil og/eða taka það samhliða skertu starfshlutfalli.278 

Árið 2004 var fæðingarorlofssjóður að komast í þrot vegna þess að þeir tekjustofnar sem 

áttu að nægja gerðu það ekki. Fleiri feður höfðu nýtt rétt sinn en gert hafði verið ráð fyrir og 

þurfti því að finna nýjar leiðir.279 Það ár mælti Árni Magnússon þáverandi félagsmálaráðherra 

fyrir breytingum á lögunum. Þær breytingar fólust í því að auka tekjur sjóðsins og draga úr 

útstreymi. Til þess að auka tekjur sjóðsins þurfti að hækka það hlutfall tryggingagjalds sem 

rann til sjóðsins. Til þess að draga úr útstreymi þurfti að fara í margbreyttari aðgerðir og fólst 

ein þeirra í því að hámarksgreiðslur voru teknar í gildi 1. janúar árið 2005 og námu þær 

480.000 krónum. Greiðslurnar voru smám saman hækkaðar fram til ársins 2008. Það ár var 

tekin sú ákvörðun vegna niðurskurðar að lækka hámarksgreiðslurnar. Fyrsta hámarkið eftir 

lækkun var 400.000 krónur (tók gildi 1. janúar 2009280), síðar var það lækkað niður í 350.000 
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krónur (tók gildi 1. júlí 2009281) og var að lokum lækkað enn frekar niður í 300.000 krónur 

þann 1. janúar 2010.  

Fleiri breytingar voru gerðar í kjölfarið. Foreldrum var að gert kleift að dreifa orlofinu yfir 

lengri tíma. Áður var um 18 mánaða tímabil að ræða sem var lengt í 36 mánuði. Að auki var 

ákveðið að breyta tekjuhlutfalli282 foreldra og nemur nú mánaðarleg greiðsla sjóðsins 80% af 

meðaltali heildarlauna að fjárhæð 200.000 króna og 75% af meðaltali heildarlauna sem 

umfram það er. Ástæður þessara breytinga fólust í aukinni hagræðingu í kjölfarið 

efnahagshrunsins árið 2008.283  
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á Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009. (Reykjavík: 
Vinnumálastofnun, 2010), 12. 
283

 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009, 12. 
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Viðauki B  

Fjöldi mæðra og feðra sem fengið hafa greiðslu úr Fæðingarorlofssjóði á tímabilinu 2001-2009 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Feður          

Orlof 2.525 3.523 4.443 5.284 5.477 5.536 5.884 6.317 6.340 

Styrkir 225 305 295 351 416 395 374 360 436 

Mæður          

Orlof 3.224 5.061 5.145 5.393 5.373 5.458 5.833 6.133 6.469 

Styrkir 848 1.205 1.187 1.217 1.221 1.277 1.315 1.313 1.227 

Samtals 6.822 10.094 11.070 12.245 12.487 12.666 13.406 14.123 14.472 
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Viðauki C.  

Fjöldi útgreiðslna til einstaklinga frá Fæðingarorlofssjóði á árunum 2001-2009 auk spá sjóðsins um fjölda greiðslna fyrir árið 2010
284 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Spá 

2010 

Feður           

Orlof 4.687 8.094 11.795 15.297 14.829 15.323 16.553 18.204 17.944 16.586 

Styrkir 287 586 724 908 1.034 999 1.033 998 1.180 1.118 

Mæður           

Orlof 17.310 25.754 26.285 28.107 26.585 28.163 29.772 32.083 33.565 33.521 

Styrkir 3.808 4.740 4.539 4.701 4.444 4.701 4.951 4.712 4.518 5.068 

Samtals 26.092 39.174 43.343 49.013 46.892 49.186 52.309 55.997 57.257 56.293 

 

                                                      
284

 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009. (Reykjavík: Vinnumálastofnun, 2010), 15. Byggt á upplýsingum 
frá Fæðingarorlofssjóði. 
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Viðauki D  

Hlutfallsleg skipting foreldra eftir sambúðarformi Þjóðskrár. Tölur ársins 2010 eru bráðabirgðatölur og ná til og með júlí 2010285 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Feður           

Ógiftir 31,0% 29,5% 28,9% 29,8% 31,4% 29,7% 29,0% 28,6% 29,1% 22,8% 

Giftir eða í staðfestri samvist 40,0% 41,8% 40,9% 38,8% 35,4% 34,3% 32,6% 30,6% 29,8% 35,0% 

Í sambúð 24,0% 23,2% 25,4% 26,6% 28,8% 32,0% 34,1% 36,3% 35,9% 36,7% 

Skilinn 2,8% 2,9% 2,3% 2,7% 2,7% 2,5% 2,3% 1,9% 2,0% 2.2% 

Annað 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 2,1% 2,4% 2,5% 

Mæður           

Ógiftar 361% 35.0%  33,5% 35,6% 36,0% 34,9% 34,7% 34,3% 34,5% 28,3% 

Giftar eða í staðfestri samvist 37,7% 38,5% 38,0% 35,3% 33,3% 31,6% 30,5% 28,5% 28,7% 33,8% 

 Í sambúð 21,

1% 

21,

4% 

23,

4% 

24,

2% 

26,

1% 

29,

7% 

31,

7% 

34,

1% 

32,

4% 

32,2% 

Skilin 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,4% 2,1% 1,9% 2,4% 2,3% 

Annað 0,9% 1,0% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 1,5% 2,3% 

 

                                                      
285

 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009. (Reykjavík: Vinnumálastofnun, 2010), 19. Byggt á upplýsingum 
frá Fæðingarorlofssjóði. 
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Viðauki E  

Dreifing fjölda feðra og mæðra eftir tekjubilum vegna orlofsgreiðsla. Hlutfall af heildarfjölda 2001-2010. Töflur ársins 2010 eru bráðabirgðatölur og ná til og 

með júlí 2010286 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Feður           

<100 þús. 8,8% 6,8% 6,9% 5,6% 6,5% 6,0% 3,1% 3,2% 3,0% 3,0% 

100-200 þús. 45,0% 40,6% 37,2% 35,2% 34,2% 33,5% 28,6% 21,3% 16,0% 15,0% 

200-300 þús. 29,4% 31,3% 32,1% 34,4% 35,5% 35,% 37,6% 36,6% 33,3% 32,2% 

300-350 þús 8,1% 9,1% 9,2% 10,1% 9,6% 9,1% 11,3% 12,7% 14,2% 14,9% 

>400 þús. 4,5% 7,6% 9,3% 9,4% 8,6% 9,7% 12,5% 18,2% 24,0% 25,5% 

Mæður           

<100 þús. 47,5% 39,9% 33,4% 30,4% 30,0% 20,5% 10,6% 13,2% 13,0% 12,3% 

100-200 þús. 43,3% 47,3% 49,3% 49,5% 49,6% 58,1% 59,6% 47,3% 39,8% 36,4% 

200-300 þús. 7,1% 9,9% 13,9% 15,5% 15,4% 16,3% 21,6% 26,1% 28,2% 30,4% 

300-350 þús. 1,5% 1,8% 1,9% 2,7% 2,8% 2,9% 4,1% 5,5% 7,4% 8,6% 

350-400 þús. 0,3% 0,6% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 1,6% 3,3% 4,4% 4,5% 

>400 þús 0,3% 0,6% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 2,7% 5,0% 7,4% 7,8% 

                                                      
286

 Vinnumálastofnun, Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 2001-2009, 20. 
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Viðauki F287  

Samanburður á þjónustu sveitarfélaga við foreldra barna sem ekki hafa hafið leikskólagöngu.288 

Þjónusta við foreldra Garðabær Ísafjarðarbær289 Sveitarfélagið 
Vogar290 

Sjálfstætt starfandi dagforeldrar? Já Já Nei 

Niðurgreidd daggæsla í heimahúsum? Já Já Já 

Systkinaafsláttur sem gildir á milli leikskóla og daggæslu í heimahúsum?  

Já 

 

Já291 

 

Nei 

Lægri daggæslugjöld barna í heimahúsum fyrir einstæða foreldra?  

Já 

 

Já292 

 

Já 

Lægri daggæslugjöld barna í heimahúsum fyrir foreldra í námi? Já Já (ef báðir foreldrar 

eru í námi)293 

Já 

Lægri daggæslugjöld fyrir börn fatlaðs fólks? Nei (en félagsþjónustan 

kemur inn í ef þörf þykir) 

Nei (en félagsþjónustan 

kemur inn í ef þörf 

þykir)294 

Nei (en 

félagsþjónustan 

kemur inn í ef þörf 

þykir) 

Umönnunargreiðslur að fæðingarorlofi loknu? Nei Nei Nei 

Komast einhver börn inn 6 mánaða Já Já Já 

                                                      
287

 Spurningar byggðar á viðauka í skýrslu Velferðarvaktarinnar um þjónustu sveitarfélaga við börn og barnafjölskyldur. 
288

 Velferðarvaktin. Þjónusta sveitarfélaga við börn og barnafjölskyldur. (Reykjavík: Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2010), Viðauki A.  
289

 Viðtal við starfsmann Ísafjarðarbæjar, 9. ágúst 2012. 
290

 Viðtal við starfsmann sveitarfélagsins Voga, 17. ágúst 2012. 
291

 Starfsmaður Ísafjarðarbæjar, tölvupóstur til höfundar 15. ágúst 2012. 
292

 Sama heimild. 
293

 Sama heimild. 
294

 Sama heimild. 
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Viðauki G.  

Umönnunargreiðslur sveitarfélaga á Íslandi samkvæmt heimasíðum sveitarfélanna. 

Sveitarfélög Greiðslur hefjast Greiðslum lýkur Umönnunargreiðslur 
á mánuði 

Grímsnes- og 
Grafningshreppur 

Frá 12 mánaða aldri Þegar barn hefur náð 18 mánaða aldri 20.000. krónur 

Hvalfjarðarsveit Við lok fæðingarorlofs Þegar barn hefur náð 18 mánaða aldri 35.000 krónur 

Kjósahreppur Við lok fæðingarorlofs Þegar barn er orðið þriggja ára gamalt 40.000 krónur  

Reykjanesbær Við lok fæðingarorlofs Þegar barn er orðið 15 mánaða gamalt 25.000 krónur 

Sveitarfélagið Garður Við lok fæðingarorlofs Þar til leikskóladvöl eða sambærileg þjónusta er í 
boði.   

20.000 krónur.295 

Reykjanesbær Við lok fæðingarorlofs Þegar barn er orðið 15 mánaða gamalt 25.000 krónur 

Sandgerðisbær Frá 12 mánaða aldir (á biðlista eftir leikskóla)( Þegar barn verður tveggja ára/innganga hefst í 
leikskóla 

27.200 krónur 

 

                                                      
295

 Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaard. „Umönnunargreiðslur-Ógn við jafnrétti eða aukið val?“. Erindi flutt á ráðstefnunni: Þjóðarspeglinum, í Háskóla 
Íslands, Reykjavík, október 2010. 
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Viðauki H 

Tilvik 1 

Algeng karla-kvennastétt Karlar: Iðnaður. Konur: Skrifsstofuv. Meðallaun296 

Karl tekjur 371.000 kr. (fyrir skatt)297 

260.055 kr. (eftir skatt árið 2011)298 

262.872 kr (eftir skatt árið 2012) 

309.404 kr. (ef nýtt er skattkort maka árið 2012) 

Kona tekjur 338.000 kr. (fyrir skatt) 299 

241.649 kr. (eftir skatt árið 2011)300 

244.476 kr. (eftir skatt árið 2012) 

291.008 kr. (ef nýtt er skattkort maka árið 2012) 

Fæðingarorlof Karl 288.250 kr. (fyrir frádrátt) 

215.399 kr.(eftir frádrátt)  

Fæðingarorlof Kona 263.500 kr. (fyrir frádrátt)  

201.736 kr. (eftir frádrátt) 

                                                      
296

 Tímabilið sem til skoðunar er, er janúar 2011. Miðað er við að aðilarnir greiði 4% iðgjald í lífeyrissjóð og 0% í séreignarsjóð. 
297

 Hagstofa Íslands, „Laun,“. 
298

 Gert er ráð fyrir því að karlinn greiði stéttarfélagsgjöld í félag iðn- og tækingreina sem nemur 3.171 krónu á mánuði. Sömuleiðis er gert ráð fyrir því að hann 
sé verktaki. 
299

 Hagstofa Íslands, „Laun,“. 
300

 Gert er ráð fyrir því að konan greiði stéttarfélagsgjöld í stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks sem nemi 2.635 krónum á mánuði. Sömuleiðis er gert ráð 
fyrir því að hún starfi fyrir ríkið. 
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Dagvistun 31.800 krónur (Garðabær) 

50.000 kr (Ísafjörður) 

40.000 kr. (Vogar) 

Barnabætur á ári 5.091 kr (ef að bæði vinna) 

162.402 kr (ef að karl vinnur) 

186.162 kr. (ef að kona vinnur) 

Barnabætur deilt niður á hvern 
mánuð 

424 kr (ef að bæði vinna) 

13.533 kr (ef að karl vinnur 

15.513 kr. (ef að kona vinnur) 

Millifæranleiki persónuafsláttar 44.205 kr. Á mánuði (árið 2011) 

46.532 kr. á mánuði (árið 2012)301 

Umönnunargreiðslur 27.457 krónur á mánuði (árið 2012) 

Annað: Karl: Stéttarfélag iðn- og tæknigreina 3.171 kr á mánuði 

Kona: Stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks 2.635 kr. á    
mánuði 

 

 

                                                      
301

 Fjármálaráðuneyti, „Staðgreiðsluhlutfall tekjuskatts og útsvars og persónuafsláttur fyrir árið 2012,“ Fréttatilkynningar 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/14911 (sótt 1. september 2012. ) 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/14911


  

11 

Viðauki I 
Tilvik 2 

Algeng karla-kvennastétt Karlar: Iðnaður. Konur: Skrifsstofuv. Neðri fjórðungsmörk reglulegra 
launa302 

Karl tekjur 307.000 kr. (fyrir skatt)303 

223.848 kr. (eftir skatt árið 2011)304 

226.684 kr. (eftir skatt árið 2012) 

273.216 kr (ef nýtt er skattkort maka árið 2012) 

Kona tekjur 279.000 kr. (fyrir skatt)305 

208.226 kr. (eftir skatt árið 2011)306 

211.070 kr. (eftir skatt árið 2012) 

257.602 kr. (ef nýtt er skattkort maka árið 2012) 

Fæðingarorlof Karl 240.250 kr. (fyrir frádrátt) 

188.390 kr.(eftir frádrátt) 

Fæðingarorlof Kona 219.250 kr. (fyrir frádrátt)  

176.226 kr. (eftir frádrátt) 

                                                      
302

 Tímabilið sem til skoðunar er, er janúar 2011. Miðað er við að aðilarnir greiði 4% iðgjald í lífeyrissjóð og 0% í séreignarsjóð. 
303

 Hagstofa Íslands. „Laun,“.  
304

 Gert er ráð fyrir því að karlinn greiði stéttarfélagsgjöld í félag iðn- og tækingreina sem nemur 3.171 krónu á mánuði. 
305

 Hagstofa Íslands. „Laun,“. 
306

 Gert er ráð fyrir því að konan greiði stéttarfélagsgjöld í stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks sem nemi 2.635 krónum á mánuði. Sömuleiðis er gert ráð 
fyrir því að hún vinni fyrir ríkið. 
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Dagvistun 31.800 kr (Garðabær) 

50.000 kr (Ísafjörður) 

40.000 krónur (Vogar) 

Barnabætur á ári 49.371 kr (ef að bæði vinna) 

208.482 kr (ef að karl vinnur) 

213.533 kr. (ef að kona vinnur) 

Barnabætur deilt niður á hvern mánuð 4114 kr (ef að bæði vinna) 

17.374 kr (ef að karl vinnur 

17.794 kr. (ef að kona vinnur) 

Millifæranleiki persónuafsláttar 44.205 kr. á mánuði (árið 2011) 

46.532 kr. á mánuði (árið 2012)307 

Umönnunargreiðslur 27.457 krónur á mánuði (árið 2012) 

Annað: Karl: Stéttarfélag iðn- og tæknigreina 2.643 kr á mánuði 

Kona: Stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks 2.193 kr. á    mánuði 

 

                                                      
307

 Fjármálaráðuneyti. Staðgreiðsluhlutfall tekjuskatts og útsvars og persónuafsláttur fyrir árið 2012 “Fréttatilkynningar”, 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/14911 sótt 1. september 2012.  

http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/14911
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Viðauki Í 

 Tilvik 3 

Algeng karla-kvennastétt Karlar: Iðnaður. Konur: Skrifsstofuv. Efri fjórðungsmörk reglulegra launa308 

Karl tekjur 416.000 kr. (fyrir skatt)309 

285.755 kr. (eftir skatt árið 2011)310 

288.560 kr. (eftir skatt árið 2012) 

335.092 kr (ef nýtt er skattkort maka árið 2012) 

Kona tekjur 387.000 kr. (fyrir skatt)311 

269.775 kr. (eftir skatt árið 2011)312 

272.587 kr. (eftir skatt árið 2012) 

319.119 kr. (ef nýtt er skattkort maka árið 2012) 

Fæðingarorlof Karl 300.000 kr. (fyrir frádrátt) 

222.011 kr.(eftir frádrátt)  

Fæðingarorlof Kona 263.500 kr. (fyrir frádrátt)  

201.736 kr. (eftir frádrátt) 

                                                      
308

 Tímabilið sem til skoðunar er, er janúar 2011. Miðað er við að aðilarnir greiði 4% iðgjald í lífeyrissjóð og 0% í séreignarsjóð. 
309

 Hagstofa Íslands. „Laun,“.  
310

 Gert er ráð fyrir því að karlinn greiði stéttarfélagsgjöld í félag iðn- og tækingreina sem nemur 3.171 krónu á mánuði.Sömuleiðis er gert ráð fyrir því að hann 
sé verktaki.  
311

 Hagstofa Íslands. „Laun,“. 
312

 Gert er ráð fyrir því að konan greiði stéttarfélagsgjöld í stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks sem nemi 2.635 krónum á mánuði.Sömuleiðis er gert ráð 
fyrir því að hún starfi fyrir ríkið.  
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Dagvistun 31.800 kr (Garðabær  

50.000 kr (Ísafjörður) 

40.000 kr. (Vogar) 

Barnabætur á ári 0 kr (ef að bæði vinna) 

130.002 kr (ef að karl vinnur) 

150.882 kr. (ef að kona vinnur) 

Barnabætur deilt niður á hvern mánuð 0 kr (ef að bæði vinna) 

10.833 kr (ef að karl vinnur) 

12.573 kr. (ef að kona vinnur) 

Millifæranleiki persónuafsláttar 44.205 kr. á mánuði (árið 2011) 

46.532 kr. á mánuði (árið 2012)313 

Umönnunargreiðslur 27.457 krónur á mánuði (árið 2012) 

 

Annað: Karl: Stéttarfélag iðn- og tæknigreina 3.300 kr á mánuði 

Kona: Stéttarfélag verslunar- og skrifstofufólks 2.253 kr. á    
mánuði 

 

 

 

 

                                                      
313

 Fjármálaráðuneyti, „Staðgreiðsluhlutfall tekjuskatts og útsvars og persónuafsláttur fyrir árið 2012,“.  


