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Fjölskyldubætur og framfærsla barna 

-þegar foreldrar búa ekki saman 

Guðný Björk Eydal 
Heimir Hilmarsson 

Íslenska velferðarkerfið veitir foreldrum ýmsan stuðning vegna framfærslu barna, 

einkum til einstæðra foreldra. Nýleg rannsókn Arnaldar Sölva Kristjánssonar (2011) á 

íslenska fjölskyldubótakerfinu, sýndi hvernig þær nýtast ólíkum fjölskyldugerðum. 

Rannsókn Arnaldar Sölva náði eingöngu til foreldra sem deila lögheimili með börnum 

sínum, en það einkennir einnig erlendar rannsóknir á þessu sviði (Hakovirta og 

Rantalaiho, 2011). Markmið þessa kafla er að greina hvernig fjölskyldubótakerfið 

styður foreldra sem ekki búa saman með börnum sínum, þ.e. foreldri sem deilir 

lögheimili með barni og foreldri sem sinnir umgengni við barn. Með fjölskyldubóta-

kerfi er hér vísað til stuðnings velferðarkerfisins vegna framfærslu barna, en 

undanskildar eru greiðslur vegna sérstakra útgjalda s.s. vegna veikinda eða fötlunar. 

Einnig eru reiknuð dæmigerð útgjöld vegna framfærslu í fjölskyldum barna, þar sem 

foreldrar búa ekki saman, og spurt hvernig ráðstöfunartekjur ólíkra tekjuhópa dugi 

fyrir útreiknuðum framfærslukostnaði. Tekin eru dæmi af foreldrum sem eiga tvö börn, 

fimm og níu ára, og framfærslukostnaður er reiknaður í samræmi við dæmigerð 

neysluviðmið velferðarráðuneytisins1. Hér eru bótalíkön (micro-simulations models) 

notuð til að greina stuðning við ólíkar fjölskyldugerðir og fjölskyldulíkön (model 

family methods) notuð til að greina hvort tekjur duga fyrir útreiknuðum framfærslu-

kostnaði. 

Kaflinn hefst á stuttu yfirliti yfir megineinkenni fjölskyldubótakerfisins og einnig 

fjallað í stuttu máli um þróun forsjár og stöðu þekkingar varðandi tilhögun umgengni 

barna og foreldra sem ekki deila lögheimili. Þá er fjallað um niðurstöður og kaflanum 

líkur á samantekt og umræðum. 

Fjölskyldubætur og fjölskyldur 

Íslenska fjölskyldubótakerfið 

Samkvæmt barnalögum er foreldrum skylt, „báðum saman og hvoru um sig, að 

framfæra barn sitt“ (Barnalög nr. 76/2003). Framfærsluskylda beggja foreldra er óháð 

forsjárfyrirkomulagi og umgengni (Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). 

Ríkjum sem eiga aðild að Barnasáttmálanum er skylt að veita foreldrum stuðning 

vegna framfærsluskyldu ef þörf krefur (Samningur Sameinuðu um réttindi barnsins nr. 

18/1992). Hér er gerð stuttlega greina fyrir átta megin bótaflokkum sem taldir eru 

tilheyra fjölskyldubótakerfinu, en undanskildar eru bætur vegna sértækra útgjalda, til 

dæmis vegna veikinda og greiðslna vegna framfærslu foreldra svo sem fæðingarorlofs. 

Þessar átta tegundir bóta eru barnabætur, meðlag og önnur framlög samkvæmt 

samningi eða úrskurði, mæðra- og feðralaun, barnalífeyrir, viðbótargreiðsla við 

                                                           

1 Kaflinn byggir á niðurstöðum rannsóknar sem Heimir Hilmarsson (2012) vann undir handleiðslu 
 Guðnýjar Bjarkar Eydal vorið 2012 og ítarlegri niðurstöður birtust í BA ritgerð Heimis. 
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atvinnuleysisbætur, námslán, viðbót vegna húsaleigu og vaxtabætur vegna barns 

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

 

Barnabætur 

Ef foreldrar búa saman er barnabótum skipt á milli þeirra. Ef foreldrar búa ekki saman 

fær það foreldri sem barn á lögheimili hjá greiddar barnabætur. Foreldrar sem ekki 

deila lögheimili með barni fá engar barnabætur óháð forsjárfyrirkomulagi eða 

umgengni. Einstæðir foreldrar fá hærri barnabætur en hjón. Á tímabilinu frá 1998-

2011 var hluti bótanna greiddur án tillits til tekna en frá árinu 2011 eru þær eingöngu 

tekjutengdar (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Árið 2011 

hófst skerðing vegna tekna hjá hjónum og sambýlisfólki þegar samanlagður 

tekjuskattstofn náði 3,6 milljónir kr. en hjá einstæðu foreldri við tekjuskattstofn sem 

náði 1,8 milljónir kr. Bæturnar eru skertar um ákveðið hlutfall sem ræðst af fjölda 

barna. (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 með 

áorðnum breytingum; Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

 

Meðlag og mæðra- feðralaun 

Samkvæmt barnalögum er foreldrum sem ekki deila lögheimili með börnum sínum 

skylt að greiða með þeim meðlag til 18 ára aldurs, auk sérstakra framlaga vegna 

tiltekinna útgjalda og menntunarframlags vegna 18-20 ára ungmenna (Barnalög nr. 

76/2003). Tryggingastofnun ríkisins (TR) hefur allt frá árinu 1946 haft milligöngu um 

greiðslu lágmarksmeðlags, sem samsvarar einföldum barnalífeyri ef foreldri hefur 

óskað þess (Guðný Björk Eydal, 2010; Innanríkisráðuneytið, 2010). Innheimtustofnun 

sveitarfélaga innheimtir meðlag frá meðlagsgreiðendum og því er það ólíkt öðrum 

fjölskyldubótum þar sem hið opinbera greiðir eingöngu þann hluta meðlaga sem ekki 

innheimtast (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). Meðlag telst til skattfrjálsra tekna hjá 

því foreldri sem fær meðlagið en foreldrið sem greiðir meðlagið greiðir það af 

ráðstöfunartekjum sínum eftir skatta.  Í nýlegri rannsókn Evu Rósar Ólafsdóttur (2010) 

kemur fram að ástæður mikilla vanskila á meðlagsgreiðslum til Innheimtustofnunar 

séu ekki skortur á greiðsluvilja heldur komi til af sömu ástæðum og önnur vanskil.  

Einstæðir foreldrar með tvö börn eða fleiri geta sótt um mæðra- og feðralaun, sem 

greidd eru af TR. Mæðra- og feðralaun er föst upphæð og var fyrir hvern mánuð 6.777 

kr. með tveimur börnum og 17.620 kr. með þremur eða fleirum árið 2011. Greiða þarf 

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

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 

nr. 565/2011). 

 

Barnalífeyrir 

TR greiðir foreldrum sem deila lögheimili með barni barnalífeyri vegna barna yngri en 

18 ára ef um er að ræða börn sem ekki verða feðruð, ef annað foreldrið eða báðir 

foreldrar eru látnir eða eru örorku-, endurhæfingar- eða ellilífeyrisþegar. Ef um báða 

foreldra er að ræða þá greiðir TR tvöfaldan barnalífeyri. Jafnframt getur TR ákveðið 

að greiða barnalífeyri með barni ef annað eða báðir foreldrar sæta gæsluvist eða 

afplána fangelsi í minnst þrjá mánuði (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

Barnalífeyrir er einnig greiddur til ungmennis vegna náms- eða starfsþjálfunar ef annað 

foreldri eða báðir eru látnir eða eru lífeyrisþegar. Einnig er heimilt að greiða 

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

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

 

Viðbótargreiðsla vegna atvinnuleysisbóta, námslána, húsaleigu- og vaxtabóta vegna barns 

Einstaklingar með framfærsluskyldu gagnvart börnum undir 18 ára aldri og fá greiddar 

atvinnuleysisbætur eiga rétt á viðbót sem nemur 4% af grunnatvinnuleysisbótum 
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hverju sinni fyrir hvert barn eða 5.981 kr. á mánuði. Greiða þarf tekjuskatt af 

viðbótinni. Viðbótin er óháð forsjárfyrirkomulagi eða búsetu. Skuldi framfærsluskylt 

foreldri meðlag er Innheimtustofnun sveitarfélaga heimilt að skuldajafna þessari 

viðbót (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). Námsmenn sem taka námslán til 

framfærslu hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN) geta fengið viðbótarlán vegna 

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

Foreldri sem greiðir sannanlega meðlag með barni getur sótt um námslán vegna 

meðlagsgreiðslna sem eru þá greidd milliliðalaust frá LÍN til Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.). 

Barnafjölskyldur fá viðbót við húsaleigubætur fyrir fyrstu þrjú börnin á heimili 

þannig að við fyrsta barn bætast við 14 þúsund kr., við annað barn 8.500 kr. og við 

þriðja barn 5.500 kr. og er þá miðað við skráð lögheimili barns. Þannig verður hámark 

húsaleigubóta barnafjölskylda 46 þúsund kr. ef börnin eru þrjú eða fleiri á því 

lögheimili en ef börnin eru með skráð lögheimili utan heimilis er hámark húsaleigu-

bóta 18 þúsund kr. (Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997; Velferðarráðuneytið, e.d.-a). 

Vaxtabætur eru ætlaðar þeim sem bera vaxtagjöld af lánum sem tekin hafa verið til 

kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota, þar með talin kaup á búseturétti og 

kaup á eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 með 

áorðnum breytingum). Vaxtabætur eru reiknaðar út með tilliti til tekna, eigna og skulda. 

Hámark vaxtagjalda til útreiknings vaxtabóta var 1,2 milljónir kr. fyrir hjón, kr. 1,0 

milljónir fyrir einstætt foreldri (þar sem barn á lögheimili) og 800 þúsund kr. fyrir 

einstakling (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). Vaxtabætur, líkt og aðrir ofangreindir bótaflokkar, 

taka þannig eingöngu tillit til barna hjá einstæðu foreldri þar sem barn á lögheimili. 

Fjölskyldur 

Forsjá  

Ísland varð árið 1992 síðast Norðurlanda til að lögleiða möguleika foreldra sem ekki 

búa saman til að fara sameiginlega með forsjá barna. Frá árinu 2006 hefur verið gert 

ráð fyrir sameiginlegri forsjá sem meginreglu eftir skilnað eða sambúðarslit foreldra 

(Barnalög nr. 20/1992 með áorðnum breytingum og Barnalög nr. 76/2003 með 

áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 69/2006). Samkvæmt barnalögum verða foreldrar að 

ákveða hjá hvoru þeirra barn skuli eiga lögheimili, þar sem barninu er þar með ætlað 

að hafa fasta búsetu. Samkvæmt athugun Hagstofu Íslands þann 1. janúar 2008 á 

lögheimili barna, kom í ljós að 90.7% einstæðra mæðra (10.433) voru með öll eigin 

börn skráð á lögheimili sínu borið saman við 11.8% einstæðra feðra (1.138) (Félags- 

og tryggingamálaráðuneyti , 2009). Kjarnafjölskyldur með börn voru alls 45.807 árið 

2011 en þar af voru 2.5% einstæðir feður með börn og 25% einstæðar mæður með 

börn (Hagstofa Íslands, 2011). Mjög takmörkuð vitneskja er fyrirliggjandi um hvaða 

breytingar verða á fjölskyldugerðum barna hérlendis. Á tímabilinu 1993-2010 fæddust 

78.958 börn, þar af voru 14% þeirra fædd utan sambúðar. Alls upplifðu 10.544 börn 

lögskilnað og 11.383 sambúðarslit á þessu tímabili, þar sem í kjölfarið þurfti að taka 

afstöðu til lögheimilis og forsjárskipan barns. Ekki er þó hægt að fullyrða að 27% 

barnanna hafi upplifað að foreldrar hafi slitið sambúð þar sem sum börn gætu hafa 

upplifað slíkt oftar en einu sinni á umræddu tímabili eða foreldrar tekið saman að nýju 

(Hagstofa Íslands, 2012b, 2012c, 2012d). 

Einstæðir umgengnisforeldrar falla undir skilgreininguna einstæðir barnlausir hjá 

Hagstofu Íslands. Þetta gerir það að verkum að erfitt er að fá upplýsingar um stöðu 

meðlagsgreiðenda þar sem þeir eru ekki taldir sérstaklega í hagtölum. Dæmi sem 

varpar ljósi á þann vanda sem þetta skapar er að þegar viðtakendur fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélga eru skoðaðir eftir fjölskyldugerð kemur í ljós að 43% þeirra eru einstæðir 

barnlausir karlar, en ætla má að stór hluti þeirra séu feður (Hagstofa Íslands, 2012e). 
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Umgengni 

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

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

umgengni við barn sitt. Foreldri sem sinnir umgengni við barn sitt ber allan kostnað af 

ferðum barnsins á milli heimila ef um ferðakostnað er að ræða, nema um annað sé 

samið (Barnalög nr. 76/2003). Aðildarríkjum Barnasáttmálans ber að veita foreldrum 

viðeigandi aðstoð til að rækja þessar uppeldisskyldur sínar (Samningur Sameinuðu um 

réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Ekki eru fyrirliggjandi tölur um umgengni hjá Hagstofu Íslands en rannsóknir 

benda til þess að samskipti barns við umgengnisforeldri hafi aukist á undanförnum 

áratugum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; Sigrún Júlíusdóttir og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008; Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

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

Sýslumanninum í Reykjavík á tímabilinu 2006-2008 (n= 1042) var m.a. spurt um 

tilhögun umgengni. 

Tafla 1. Tilhögun á umgengni barna við það foreldri sem það á ekki lögheimili hjá, 

hjá foreldrum sem sóttu um skilnað 2006-2008 hjá Sýslumanninum í Reykjavík 

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

 
 

Niðurstöður sýndu að um fjórðungur barnanna dvaldi jafnt hjá báðum foreldrum, 

fimmtungur barna var með svokallaða lágmarksumgengni2 og mjög sjaldgæft er að 

ekki sé um umgengni að ræða eða í 2% tilvika (Sigrún Júlíusdóttir, 2009; Sigrún 

Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). 

Niðurstöður 

Dæmigerð neysluviðmið 

Hér er unnið með fjölskyldulíkön um dæmigerðar fjölskyldur foreldra sem eiga saman 

tvö börn á aldrinum 5 og 9 ára. Börnin eru bæði með lögheimili skráð hjá öðru 

foreldrinu sem hér er nefnt lögheimilisforeldri. Hitt foreldrið er nefnt umgengnis-

foreldri. Yngra barnið er á leikskóla en það eldra í grunnskóla. Grunnskólabarnið er 

bæði í skólafæði og í frístundavistun eftir skóla. Heimili beggja foreldra eru á 

höfuðborgarsvæðinu, og bæði búa í 102 fermetra leiguhúsnæði. 

Fyrst verða reiknuð út dæmigerð neysluviðmið í samræmi við neysluviðmið 

velferðarráðuneytis. Reiknivélin leyfir að tekið sé tillit til umgengni. Neysluviðmið 

voru reiknuð út fyrir fjölskyldur þar sem umgengni var 15 dagar af 30 og fyrir 

fjölskyldur þar sem umgengni var 4 dagar af 30. Hjá lögheimilisforeldrinu breytast ekki 

útgjöld vegna samgangna og húsnæðiskostnaðar þó börnin dvelji fjarri heimili vegna 

umgengni. Hins vegar þá kemur umgengni til lækkunar á kostnaði við neysluvörur, 

þjónustu og tómstundir. Foreldri sem fær börn í umgengni eru reiknuð aukin útgjöld í 

                                                           
2  Lágmarksumgengni miðast við að barn dvelji aðra hverja helgi hjá því foreldri sem það býr ekki hjá, 
 auk nokkurra daga um jól, áramót, páska og í sumarleyfi (Þingskjal 181, 2002-2003). 

Lengd umgengni Hlutfall foreldra

Umgengni 14 daga af 28 dögum 24%

Umgengni 8 daga af 28 dögum 19%

Umgengni 4 daga af 28 dögum 22%

Sveiganleg umgengni eftir hentugleikum 24%

Annað 9%

Engin umgengni 2%

Alls 100%
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öllum neysluflokkum (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus 

Ólafsson, 2011). Í reiknivél velferðarráðuneytis er gert ráð fyrir að foreldrar greiði 

útgjöld vegna leikskóla, skólafæðis og frístundavistunar í samræmi við umgengni en 

hér er gert ráð fyrir að þau séu greidd af lögheimilisforeldri, þar sem þessar stofnanir 

senda reikninga á lögheimili barns. 

Neysluviðmið sem notast er við eru þau sem birt voru árið 2011 og eru upphæðir 

því miðaðar við sama ár og ráðstöfunartekjur. Velferðarráðuneytið hefur nú uppfært 

reiknivél neysluviðmiða til ársins 2012 og jafnframt tekið húsnæðiskostnað út úr 

reiknivélinni (Velferðarráðuneytið, e.d.-b) en útgjöld vegna húsnæðismála eru yfirleitt 

ekki með í neysluviðmiðum vegna breytileika þeirra og því hefur verið talið betra að 

miða við raunútgjöld vegna húsnæðis. Húsnæðiskostnaður í neysluviðmiði frá 2011 

átti hins vegar að sýna grófa nálgun á húsnæðiskostnaði þar sem byggt var á ítarlegum 

upplýsingum um stærð íbúðarhúsnæðis fjölskylda úr útgjaldarannsókn Hagstofu 

Íslands og mat lagt á tengsl milli stærðar íbúðarhúsnæðis og húsnæðiskostnaðar. 

Húsnæðiskostnaður í neysluviðmiði tekur til útgjalda án tillits til hugsanlegra 

húsnæðisbóta enda hvergi gert ráð fyrir bótum eða öðrum tekjum í neysluviðmiði (Jón 

Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011). Hér verður 

notast við reiknaðan húsnæðiskostnað úr skýrslunni þar sem nauðsynlegt er að telja 

með helstu útgjöld heimila til að gefa sem gleggsta mynd af stöðu fjölskyldanna. 

Tafla 2. Dæmigert neysluviðmið foreldra með börn 5 og 9 ára, á tveimur heimilum 

með lágmarks umgengni 4 af 30 dögum og 15 af 30 dögum (Jón Þór Sturluson o.fl., 

2011; Velferðarráðuneytið, e.d.-b) 

 
 

Niðurstöðurnar sýna glögglega að dæmigerða neysluviðmiðið er hæst hjá 

lögheimilisforeldri þegar umgengni er eingöngu 4 dagar af 30 en lækkar eftir því sem 

umgengni verður meiri. Að sama skapi endurspegla neysluviðmið umgengnisforeldra 

að kostnaður verður meiri eftir því sem umgengni er meiri- og þegar hún er jöfn 

munar eingöngu 30.501 á viðmiði lögheimilis- og umgengnisforeldris, en sá munur 

skapast vegna þess að hér er gert ráð fyrir að lögheimilisforeldrið greiði kostnað vegna 

leikskóla, skólafæðis og frístunda eins og áður var nefnt. 

Tekjur 

Hér verður bótalíkönum beitt til þess að svara spurningum um hvaða stuðning hið 

opinbera veitir foreldrum sem ekki búa saman vegna framfærslu barna sinna. Miðað er 

við heildarlaun3 fullvinnandi launamanna4 á almennum vinnumarkaði fyrir árið 2011 

sem byggir á úrtaksrannsóknum Hagstofu Íslands (2012a) að teknu tilliti til barnabóta, 

mæðra/feðralauna, tekjuskatts, greiðslna í lífeyrissjóð, húsaleigubóta, meðlags og 

                                                           
3  „Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. 
 orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna mælinga. Við 
 útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna“ (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 
4  „Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda (þ.e. fyrir dagvinnu, vaktavinnu, 
 og yfirvinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu“ (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

Einn fullorðinn tvö börn, úr reiknivél 2011

Tegund útgjalda
Lögheimilis- 

foreldri

Umgengnis- 

foreldri

Lögheimilis- 

foreldri

Umgengnis- 

foreldri

Neysluvörur 115.032 77.066 93.628 93.628

Þjónusta 87.550 41.288 79.670 49.169

Tómstundir 61.593 42.766 48.892 48.892

Samgöngur 93.800 93.800 93.800 93.800

Húsnæðiskostnaður 91.509 91.509 91.509 91.509

Samtals útgjöld 449.484 346.429 407.499 376.998

4 af 30 dögum 15 af 30 dögum
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viðbótarmeðlags. Foreldrum eru reiknaðar tekjur í samræmi við fjórðungsskiptingu 

launa á almennum vinnumarkaði. Þannig verða sett upp dæmi með miðgildi launa þar 

sem helmingur launamanna er með hærri laun og helmingur launamanna er með lægri 

laun. Þá verða einnig reiknuð dæmi um efri fjórðungsmörk launa þar sem 75% 

launamanna eru með lægri laun og neðri fjórðungsmörk launa þar sem 25% 

launamanna eru með lægri laun. Bæði verður um fjórðungsskiptingu allra að ræða en 

einnig um fjórðungsskiptingu karla og kvenna. Við samanburð er gert ráð fyrir því að 

umgengnisforeldri greiði viðbótarmeðlag þegar tekjur þess fara yfir viðmiðunarmörk 

innanríkisráðuneytis um aukið meðlag. 

Tafla 3. Heildarlaun allra fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði í 

heild og eftir kyni fyrir árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2012a) 

 
 

Í töflu þrjú sést að töluverður munur mælist á heildarlaunum karla og kvenna. Þannig 

eru neðri fjórðungsmörk karla 21,5% hærri en neðri fjórðungsmörk kvenna. Bilið 

eykst svo með hærri launatekjum þannig að karlar eru með 23,5% hærri miðgildis 

launatekjur en konur og 26,9% hærri efri fjórðungsmörk launatekna en konur. Þess 

ber þó að geta að hér er ekki verið að tala um sömu laun fyrir sömu vinnu heldur er 

hér um heildarlaun að ræða fyrir mismikið vinnuframlag (Hagstofa Íslands, 2012a). 

Tafla 4. Viðmiðunarfjárhæðir innanríkisráðuneytisins um tekjur meðlagsgreiðanda 

vegna krafna um aukið meðlag með tveimur börnum sem gildir frá 30. september 

2011 (Barnalög nr. 76/2003; Innanríkisráðuneytið, 2012) 

 
 

Í töflum þrjú og fjögur er t.d. hægt að sjá að miðgildi tekna nægir til þess að 

umgengnisforeldri tveggja barna yrði úrskurðað til greiðslu viðbótarmeðlags sem 

nemur 25% ofan á lágmarksmeðlagið. Foreldrið myndi því greiða tvö og hálft meðlag 

í stað tveggja. 

Mánaðarlaun Allir Karlar Konur

-Neðri fjórðungsmörk 331.000 356.000 293.000

-Miðgildi 418.000 447.000 362.000

-Efri fjórðungsmörk 534.000 571.000 450.000

Tekjur Hlutfall viðbótarmeðlags

416.000 25%

502.000 50%

553.000 75%

609.000 100%
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Tafla 5. Ráðstöfunartekjur foreldra með börn 5 og 9 ára, annað foreldrið deilir 

lögheimili með börnunum. Foreldrar með tekjur við miðgildi launatekna árið 2011 

(Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa Íslands, 2012a; Innanríkisráðuneytið, 2012; 

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 

2011 nr. 565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.-a.; Ríkisskattstjóri, e.d.-b.; 

Tryggingastofnun ríkisins, 2011; Velferðarráðuneytið, e.d.-a) 

 
 

Í töflu fimm er dæmi um útreikning ráðstöfunartekna þar sem báðir foreldrar eru með 

miðgildi launatekna allra. Af mánaðartekjum eru dregin 4% í lífeyrissjóð hjá báðum 

foreldrum, lögheimilisforeldri fær mæðra/feðralaun. Þá er reiknaður tekjuskattur að 

teknu tilliti til persónuafsláttar á samanlagðar mánaðartekjur og mæðra/feðralaun að 

frádregnum lífeyrissjóðsgreiðslum. Til viðbótar við skattskyldar tekjur fær 

lögheimilisforeldrið barnabætur, húsaleigubætur, meðlag og 25% viðbótarmeðlag 

vegna tekna umgengnisforeldris. Umgengnisforeldrið hefur ekki rétt til barnabóta og 

tekjur skerða að fullu húsaleigubætur. Auk þess greiðir umgengnisforeldrið meðlag og 

viðbótarmeðlag til lögheimilisforeldris vegna tekna sinna. Mikill munur er á 

ráðstöfunartekjum þessara foreldra þrátt fyrir sömu launatekjur. Munurinn byggir 

eingöngu á lögheimilisskráningu barna. 

Í töflu sex má sjá yfirlit yfir ráðstöfunartekjur foreldra óháð kyni, þar sem búið er 

að taka tillit til skatta- bóta og meðlagsgreiðslna með sama hætti og í töflu fimm.  

Tafla 6. Ráðstöfunartekjur foreldra með börn 5 og 9 ára, annað foreldrið deilir 

lögheimili með börnunum. Tekjufjórðungar launatekna árið 2011 (Barnalög nr. 

76/2003; Hagstofa Íslands, 2012a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um 

fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 

565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.-a., e.d.-b., e.d.-c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; 

Velferðarráðuneytið, e.d.-a) 

 
 

Ráðstöfunartekjur lögheimilisforeldra verða í öllum tilfellum töluvert hærri en 

umgengnisforeldra. Mestur er munurinn þar sem lögheimilisforeldrið er með tekjur 

Tegund tekna Lögheimilisforeldri Umgengnisforeldri

Mánaðarlaun 418.000 418.000

Lífeyrissjóður -16.720 -16.720

Mæðra/feðralaun 6.777 0

Staðgreiðsla tekjuskatts -107.482 -104.866

Barnabætur 29.929 0

Húsaleigubætur 14.033 0

Meðlag 46.822 -46.822

Viðbótarmeðlag 11.706 -11.706

Ráðstöfunartekjur 403.064 237.887

við neðri 

fjórðungs-mörk
við miðgildi

við efri 

fjórðungs-mörk

Ráðstöfunart. Ráðstöfunart. Ráðstöfunart.

Lögh.foreldri 354.277 391.359 440.801

Umg.foreldri 200.681 200.681 200.681

Lög.foreldri 365.983 403.064 452.507

Umg.foreldri 237.887 237.887 237.887

Lög.foreldri 377.688 414.770 464.212

Umg.foreldri 294.554 294.554 294.554T
ek

ju
r 

u
m

g
en

g
n

is
fo

re
ld

ri
s við neðri 

fjórðungs-mörk

við miðgildi

við efri 

fjórðungs-mörk

Tekjur lögheimilisforeldris
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við efri fjórðungsmörk og umgengnisforeldrið við neðri fjórðungsmörk en þar er 

lögheimilisforeldrið með 120% hærri ráðstöfunartekjur en umgengnisforeldrið, þó 

munurinn á launatekjunum sé helmingi minni eða um 61%. Minnstur er munurinn 

þegar lögheimilisforeldrið er með launatekjur við neðri fjórðungsmörk og umgengnis-

foreldrið með launatekjur við efri fjórðungsmörk, en þó umgengnisforeldrið hafi þar 

um 61% hærri launatekjur, þá hefur lögheimilisforeldrið 28% hærri ráðstöfunartekjur. 

Að meðaltali er lögheimilisforeldri með 71% hærri ráðstöfunartekjur en umgengnis-

foreldri í þessum níu dæmum í töflu sex. 

Í töflu sjö má sjá samskonar útreikninga en hér er tekið tillit til launamunar 

kynjanna. Gert er ráð fyrir að börnin eigi lögheimili hjá móður, tekjur hennar fylgja 

fjórðungsmörkum kvenna og tekjur föður fjórðungsmörkum karla. 

Tafla 7. Ráðstöfunartekjur föður og móður með börn 5 og 9 ára, börnin með 

lögheimili hjá móður. Tekjufjórðungar launatekna árið 2011 eftir kyni (Barnalög nr. 

76/2003; Hagstofa Íslands, 2012a; Innanríkisráðuneytið, 2012; Reglugerð um 

fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2011 nr. 

565/2011.; Ríkisskattstjóri, e.d.-a., e.d.-b., e.d.-c; Tryggingastofnun ríkisins, 2011; 

Velferðarráðuneytið, e.d.-a) 

 
 

Þrátt fyrir töluverðan mun á launatekjum karla og kvenna þar sem karlar hafa hærri 

launatekjur en konur, þá eru mæður með mikið hærri ráðstöfunartekjur en feður í 

öllum tilvikum hér að ofan. Mestur er munurinn þegar móðir er með tekjur við efri 

fjórðungsmörk kvenna og faðir með tekjur við neðri fjórðungsmörk karla, en þar 

hefur móðir 90% hærri ráðstöfunartekjur en faðir þrátt fyrir að móðir hafi aðeins um 

26,4% hærri launatekjur. Minnstur er munurinn þegar móðir er með launatekjur við 

neðri fjórðungsmörk kvenna og faðir með launatekjur við efri fjórðungsmörk karla en 

þá er móðir með 23% hærri ráðstöfunartekjur þrátt fyrir að faðirinn hafi um 95% 

hærri launatekjur. Í dæmunum níu í töflu sjö eru mæður sem deila lögheimili með 

börnum með að meðaltali 50% hærri ráðstöfunartekjur en feður sem sinna umgengni. 

Ráðstöfunartekjur að frádregnum útgjöldum 

Hér verða ofangreind fjölskyldu- og bótalíkön notuð til að svara spurningu um 

hvernig ráðstöfunartekjur ólíkra tekjuhópa duga fyrir reiknuðum framfærslukostnaði. 

Hér er byggt á ofangreindum niðurstöðum um dæmigerð neysluviðmið út frá 

fjölskyldugerð og lágmarks umgengni annars vegar og viku/viku umgengni hins vegar. 

Ráðstöfunartekjur eru reiknaðar út frá tekjufjórðungum, bæði með og án tillits til kyns, 

að frádregnum tekjusköttum og viðbættum fjölskyldubótum. 

Í töflu átta eru báðum foreldrum reiknaðar tekjur út frá fjórðungsmörkum allra, án 

tillits til kyns. 

við neðri 

fjórðungsmörk 

kvenna

við miðgildi 

kvenna

við efri 

fjórðungsmörk 

kvenna

Ráðstöfunart. Ráðstöfunart. Ráðstöfunart.

Móðir 339.038 367.490 404.998

Faðir 213.048 213.048 213.048

Móðir 350.744 379.196 416.704

Faðir 254.980 254.980 254.980

Móðir 374.155 402.607 440.115

Faðir 304.658 304.658 304.658

T
ek

ju
r 

fö
ð

u
r

við miðgildi 

karla

við efri 

fjórðungsmörk 

karla

Tekjur móður

við neðri 

fjórðungsmörk 

karla
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Tafla 8. Ráðstöfunartekjur (án tillits til kyns) að frádregnum dæmigerðum 

viðmiðum hjá foreldrum með börn 5 og 9 ára, börn eru í umgengni 15 daga af 30 

 
 

Tafla 8 sýnir að lögheimilisforeldri á auðveldara með að afla tekna sem duga fyrir 

dæmigerðri neyslu. Mestur er munurinn þegar lögheimilisforeldrið er við efri 

fjórðungsmörk tekna og umgengnisforeldrið við lægri fjórðungsmörk, þá er 

mánaðarlegur munur orðinn 209.619 kr. Þó dæminu sé snúið við og umgengnis-

foreldrið sé með tekjur við efri fjórðungsmörk og lögheimilisforeldið við lægri mörkin, 

þá hefur lögheimilisforeldrið engu að síður meiri möguleika á að mæta dæmigerði 

neyslu, og munurinn er 52.633 kr. á mánuði lögheimilisforeldri í hag. 

Í töflu níu er miðað við sama fyrirkomulag á umgengni en móðirin deilir lögheimili 

með börnunum og tekjufjórðungar miðast við kyn foreldris.  

Tafla 9. Ráðstöfunartekjur karla og kvenna að frádregnum dæmigerðum viðmiðum 

hjá foreldrum með börn 5 og 9 ára, börn eru 15 daga af 30 hjá föður og deila 

lögheimili með móður 

 
 

Þrátt fyrir töluverðan mun á launatekjum karla og kvenna, konum í óhag þá eiga 

mæður sem deila lögheimili með tveimur börnum auðveldara með að mæta 

dæmigerðu neysluviðmiði en faðir sem sinnir umgengni 15 daga af 30. Munurinn 

þegar báðir foreldrar eru með miðgildi tekna er 93.715 kr. á mánuði. Jafnvel þó móðir 

hafi tekjur við lægri tekjufjórðungsmörk kvenna og faðir hafi tekjur við hærri 

tekjufjórðungsmörk karla þá á móðirin engu að síður auðveldara með að mæta 

dæmigerðri neyslu en faðirinn og munar þar 38.996 kr. á mánuði. 

við neðri 

fjórðungs-mörk
við miðgildi

við efri 

fjórðungs-mörk

Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld

Lögh.foreldri -53.222 -16.140 33.302

Umg.foreldri -176.317 -176.317 -176.317

Lög.foreldri -41.516 -4.435 45.008

Umg.foreldri -139.111 -139.111 -139.111

Lög.foreldri -29.811 7.271 56.713

Umg.foreldri -82.444 -82.444 -82.444

Tekjur lögheimilisforeldris
T

ek
ju

r 
u
m

g
en

g
n

is
fo

re
ld

ri
s við neðri 

fjórðungs-mörk

við miðgildi

við efri 

fjórðungs-mörk

við neðri 

fjórðungsmörk 

kvenna

við miðgildi 

kvenna

við efri 

fjórðungsmörk 

kvenna

Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld

Móðir -68.461 -40.009 -2.501

Faðir -163.950 -163.950 -163.950

Móðir -56.755 -28.303 9.205

Faðir -122.018 -122.018 -122.018

Móðir -33.344 -4.892 32.616

Faðir -72.340 -72.340 -72.340

T
ek

ju
r 

fö
ð

u
r

við neðri 

fjórðungsmörk 

karla

við miðgildi 

karla

við efri 

fjórðungsmörk 

karla

Tekjur móður
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Í töflu tíu og ellefu er miðað við umgengni fjóra daga af þrjátíu sem skilgreind 

hefur verið sem lágmarksumgengni. Í töflu tíu er ekki tekið tillit til kyns og miðað við 

tekjufjórðungsmörk heildarhópsins.  

Tafla 10. Ráðstöfunartekjur (án tillits til kyns) að frádregnum dæmigerðum 

viðmiðum hjá foreldrum með börn 5 og 9 ára, börn eru í umgengni 4 daga af 30 

 
 

Þrátt fyrir lágmarks umgengni, þá sýnir tafla 10 að lögheimilisforeldri hefur töluvert 

meiri möguleika á að mæta dæmigerðu neysluviðmiði ef báðir foreldrar eru með 

miðgildi tekna, en þá er munurinn 62.122 kr. á mánuði. Miðað við lágmarks umgengni 

þá nær umgengnisforeldri aðeins að mæta neysluviðmiðum betur en lögheimilis-

foreldrið ef það hefur tekjur við efri fjórðungsmörk og lögheimilisforeldrið tekjur við 

neðri fjórðungsmörk. 

Tafla ellefu sýnir sömu útreikninga þegar gert er ráð fyrir að börn búi á lögheimili 

móður og að foreldrarnir séu með tekjur í samræmi við fjórðungsmörk karla og 

kvenna. 

Tafla 11. Ráðstöfunartekjur karla og kvenna að frádregnum dæmigerðum 

viðmiðum hjá foreldrum með börn 5 og 9 ára, börn eru 4 daga af 30 hjá föður og 

deila lögheimili með móður 

 
 

Í þessu dæmi er munur á milli lögheimilis- og umgengnisforeldra minni en í 

ofangreindum dæmum. Hér eru launatekjur feðranna hærri en mæðranna en útgjöld 

samkvæmt neysluviðmiðum eru talsvert lægri en mæðranna þar sem umgengni er svo 

takmörkuð. Lögheimilisforeldri hefur engu að síður meiri möguleika á að mæta 

við neðri 

fjórðungs-mörk
við miðgildi

við efri 

fjórðungs-mörk

Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld

Lögh.foreldri -95.207 -58.125 -8.683

Umg.foreldri -145.748 -145.748 -145.748

Lög.foreldri -83.501 -46.420 3.023

Umg.foreldri -108.542 -108.542 -108.542

Lög.foreldri -71.796 -34.714 14.728

Umg.foreldri -51.875 -51.875 -51.875

Tekjur lögheimilisforeldris

T
ek

ju
r 

u
m

g
en

g
n

is
fo

re
ld

ri
s við neðri 

fjórðungs-mörk

við miðgildi

við efri 

fjórðungs-mörk

við neðri 

fjórðungsmörk 

kvenna

við miðgildi 

kvenna

við efri 

fjórðungsmörk 

kvenna

Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld Tekjur - Útgjöld

Móðir -110.446 -81.994 -44.486

Faðir -133.381 -133.381 -133.381

Móðir -98.740 -70.288 -32.780

Faðir -91.449 -91.449 -91.449

Móðir -75.329 -46.877 -9.369

Faðir -41.771 -41.771 -41.771

við neðri 

fjórðungsmörk 

karla

við miðgildi 

karla

við efri 

fjórðungsmörk 

karla

Tekjur móður
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r
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dæmigerði neyslu en umgengnisforeldri, munurinn er 21.161 kr. á mánuði miðað við 

að báðir foreldrar hafi miðgildislaun. 

Ef faðir er með tekjur við efri fjórðungsmörk karla og móðir við neðri 

fjórðungsmörk kvenna, þá vantar föður 41.771 kr. og móður 75.329 kr. til þess að 

mæta neysluviðmiðum. Þannig munar 33.558 kr. á mánuði á þessum foreldrum hvað 

feður ná betur en mæður að mæta viðmiðinu. Ef dæminu er snúið við og móðir er 

með tekjur við efri fjórðungsmörk kvenna og faðir við neðri fjórðungsmörk karla 

verður munurinn 88.895 kr. þar sem móður vantar 44.486 kr. en föður vantar 133.381 

kr. til að mæta neysluviðmiði. 

Samantekt og umræða 

Svarið við spurningunni um hvernig fjölskyldubótakerfið styður foreldra sem búa ekki 

saman er að fjölskyldubótakerfið tekur nær eingöngu tillit til barna á því heimili þar 

sem börn eru með lögheimili. Foreldrar sem fá greiddar viðbótargreiðslur vegna 

atvinnuleysisbóta fá báðir greiðslu án tillits til búsetu og Lánasjóður íslenskra 

námsmanna lánar meðlagsgreiðendum fyrir lágmarksmeðlagi en í báðum tilvikum 

renna greiðslurnar til Innheimtustofnunar sveitarfélaga sem sér um innheimtu meðlaga. 

Ráðstöfunartekjur foreldra sem ekki búa saman en hafa sömu launatekjur verða því 

mjög ólíkar, í öllum tilvikum hærri hjá lögheimilisforeldrum. Þar sem vitað er að 

heildarlaun karla eru hærri en kvenna þá voru ráðstöfunartekjur einnig reiknaðar út frá 

fjórðungsmörkum tekna karla og kvenna og gert ráð fyrir að börnin ættu lögheimili hjá 

móður, eins og algengast er. Þrátt fyrir að karlar hafi hærri launatekjur en konur, þá 

eru mæður með hærri ráðstöfunartekjur en feður í öllum tekjuhópum. Mestur er 

munurinn þegar móðir er með tekjur við efri fjórðungsmörk kvenna og faðir með 

tekjur við neðri fjórðungsmörk karla, en þar hefur móðir 90% hærri ráðstöfunartekjur 

en faðir þrátt fyrir að móðir hafi aðeins um 26,4% hærri launatekjur. Í heild reyndust 

mæður hafa að meðaltali 50% hærri ráðstöfunartekjur en feður.  

Þá var spurt hvernig ráðstöfunartekjur ólíkra tekjuhópa dygðu fyrir útreiknuðum 

framfærslukostnaði skv. neysluviðmiðum velferðarráðuneytis. Eðli málsins samkvæmt 

duga ráðstöfunartekjur lögheimilisforeldra betur en umgengnisforeldra sem ekki njóta 

bóta fjölskyldubótakerfisins. Í flestum tilvikum ná þó hvorki lögheimilis- né 

umgengnisforeldrar að afla tekna til að eiga fyrir útgjöldum samkvæmt dæmigerðum 

neysluviðmiðum í dæmunum hér að ofan. Jafnvel þó umgengnisforeldri hafi tekjur við 

efri fjórðungsmörk karla og umgengni sé aðeins 4 dagar af 30, þá vantar enn 41.771 kr. 

uppá til að tekjur dugi fyrir mánaðarlegum dæmigerðum útgjöldum. Dæmigerðu 

neysluviðmiði er ætlað að gefa mynd af hóflegri neyslu og verður því að teljast 

raunhæft viðmið um útgjöld fjölskyldna. Neysluviðmið velferðarráðuneytis hefur 

nýverið verið uppfært en forsendum þess ekki verið breytt frá þeim útreikningum sem 

hér er miðað við, að frátöldum kostnaði vegna húsnæðis. Hér er tekið mið af ólíkum 

tekjuhópum og því verður að ætla að útreikningarnir gefi raunhæfa mynd af 

ráðstöfunartekjum ólíkra hópa. 

Útreikningarnir leiða einnig í ljós að mikill munur er á afkomumöguleikum 

lögheimilisforeldra og umgengnisforeldra. Jafnvel umgengnisforeldri sem hefur tekjur 

sem samkvæmt viðmiðum innanríkisráðuneytis ættu að duga til að greiða 

viðbótarmeðlag, getur ekki aflað tekna sem duga fyrir dæmigerðu neysluviðmiði. 

Niðurstöðurnar sýna að mikilvægt sé að báðir foreldrar njóti stuðnings vegna 

framfærslu barna sinna. 
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