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Ágrip 
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Heimspeki , hagfræði óg stjórnmálafræði. Yfirskrift ritgerðarinnar er „ Kynjuð hagstjórn 

og Fæðingarorlofssjóður: Greining á áhrifum fjárlaga til  Fæðingarorlofssjóðs á 

orlofstöku foreldra og hvort lækkun fjárlaga til Fæðingarorlofssjóðs samræmist 

kynjasamþættingu og aðferðum kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar? 
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Formáli 

Leitast var við að greina áhrif fjárlaga til Fæðingarorlofssjóðs á orlofstöku foreldra, 

hvort ákvörðun um lækkun útgjalda til sjóðsins hafi samræmst kynjasamþættingu og 

aðferðum kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar. Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er 

aðferð til þess að auka jöfnuð og jafnrétti milli kvenna og karla í samfélaginu. Farið var 

yfir hvaða forsendur þurfa að vera til staðar svo unnt sé að vinna að kynjaðri hagstjórn 

og fjárlagagerð, s.s kyngervi og skilningur á því . Einnig var farið yfir ástæður þess að 

kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er talin nauðsynleg til þess að ná fram jafnrétti kynja. Í 

stuttu máli snýst kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð um að nýta kynjasamþættingu á allt 

fjárlagaferlið til þess að skoða hvernig fjárlög hafa mismunandi áhrif á stöðu kvenna og 

karla. Skoðað er hvernig foreldrar nýta rétt sinn til töku fæðingarorlofs, bæði 

sjálfstæðan rétt og sameiginlegan tíma. Fæðingarorlof foreldra er mikilvægur þáttur í 

jafnrétti kvenna og karla og því er mikilvægt að kynjasamþættingar sé gætt við 

ákvörðun á fjárlögum til sjóðsins. Helstu niðurstöður voru að kynjasamþættingar hafi 

ekki verið gætt við ákvörðun um lækkun fjárlaga, áhrif lækkunar eru að birtast í 

orlofstöku feðra sem eru komnir undir grunnrétt sinn 90 daga. Áhrif lækkunar á mæður 

er hinsvegar lítil. Ákvörðunin samræmdist því ekki aðferðum kynjaðrar hagstjórnar og 

fjárlagagerðar sem miðar að því að greina hvaða áhrif stefnur og fjárútlát stjórnvalda 

hafa á kynin og leitast við með fjárlögum að festa ekki stöðluð kynhlutverk í sessi.  
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Inngangur 

Frá upphafi kvenréttindabaráttu á Íslandi hefur áherslan verið á að jafna hlut kvenna og 

karla og finna hvaða aðferðir henta best í að koma á raunverulegu jafnrétti milli 

kynjanna. Kvenréttindabaráttan hefur skilað gríðarlegum árangri og á rétt rúmum 

hundrað árum hafa konur á Íslandi fengið kosningarétt, eignarétt, aðgengi að menntun, 

aðgengi að vinnumarkaði og réttinn til launaðs fæðingarorlofs svo eitthvað sé nefnt. Sú 

barátta er snéri að lagalegum rétti kvenna á við karla á opinbera sviðinu er nefnd fyrsta 

bylgja femínismans og var sú barátta háð undir þeim formerkjum að konur og karlar 

væru eins. Síðar þegar konur höfðu fengið öll lagaleg réttindi á við karla á obinbera 

sviðinu var staðreyndin samt sú að konur voru ekki jafnar körlum. Hugmyndirnar í 

annari bylgju voru þær að jafnrétti á opinbera sviðinu væri ekki nægjanlegt, kerfið sjálft 

væri karllægt og því þyrfti að breyta. Önnur bylgjan taldi að undirskipun kvenna og 

kyngervi væri félagslega mótað og að þarfir kvenna og karla væru ólíkar því væri jöfn 

skipting á milli kynjanna ekki leiðin að jafnrétti. Krafan um sértækar aðgerðir sem 

miðuðust að þörfum kvenna kom uppá yfirborðið. Slíkar sértækar aðgerðir voru til að 

mynda mæðraorlof, sem voru sérstaklega ætluð mæðrum til þess að bæta heilsu og 

stöðu þeirra á vinnumarkaði eftir barnsburð.  Þriðja bylgjan benti á að þó svo að konur 

væru hópur þá eru þær ólíkur hópur og ekki væri hægt að setja allar konur undir sama 

hatt. Hugmyndin var samt sem áður sú að konur væru undirskipaðar en við bættist að 

karlar gátu líka átt erfitt uppdráttar í samfélaginu, því þurfi að leggja áherslu á stöðu 

beggja kynja. Lögð hefur verið áhersla á kynjasamþættingu, sem er aðferð sem krefst 

þess að við alla áætlanagerð og stefnumótun sé skoðað hvernig ákvarðanir hafa 

mismunandi áhrif á kynin. Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er aðferð við að nýta 

kynjasamþættingu í fjárlagaferlinu. Í gerð fjárlaga á að fara fram mat um hvernig 

dreifing fjármuna hefur mismunandi áhrif á kynin. Á síðustu árum hefur dregið verulega 

úr fjárútlátum til Fæðingarorlofssjóðs. Ákvarðanir ríkisvaldisns virðast aðeins hafa verið 

teknar með því sjónarmiði að lækka útgjöld en ekki var tekið mið af hvernig þær 

lækkanir hefðu mismunandi áhrif á kynin. Feður fengu sjálfstæðan rétt til 

fæðingarorlofs með lagabreytingum árið 2000. Fram til ársins 2008 nýttu feður 

grunnrétt sinn og þátttaka þeirra jókst jafnt og þétt fram til ársins 2008. Sú þróun var 

ánægjuleg, fæðingarorlof feðra átti að skila því að konur og karlar tækju jafnan og virkan 

þátt í ummönnum ungra barna og að jafna stöðu þeirra á vinnumarkaði, konur og karlar 
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væru bæði fjarverandi frá vinnu vegna barnsfæðinga. Þessi ritgerð mun leitast eftir að 

greina áhrif tekjuþaks á greiðslur úr fæðingarorlofssjóði og hvort lækkun fjárlaga til 

Fæðingarorlofssjóðs samræmist kynjasamþættingu og aðferðum kynjaðrar hagstjórnar 

og fjárlagagerðar.  
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Aðferðafræði 

Rannsóknin sjálf miðast að því að skoða hvernig ákvörðanir um fjárlög til 

fæðingarorlofssjóðs  á árunum 2004, 2008, 2010 og 2012 hafa mismunandi áhrif á 

konur og karla. Tölur frá árunum verða kyngreindar og skoðað hvernig foreldrar verja 

sínum sjálfstæða rétti, meðaldagafjölda í orlofi og hvort jafnræði ríki þar á milli. Að auki 

verður athugað hvort  og hvernig karlar nýta sameiginlegu mánuðina . Kynjuð hagstjórn 

og fjárlagagerð (hér eftir KHF) í sex skrefum verður nýtt til þess að reyna að varpa ljósi á 

hvort að greiðslur úr sjóðnum hafi mismunandi áhrif á konur og karla og hvernig það 

birtist í töku fæðingarorlofs. Ástæða fyrir vali þessara ára er bæði sú að gefa vissa 

heildarmynd af töku fæðingarorlofs, einnig til að skoða hvernig lækkun 

hámarksgreiðslna hefur haft áhrif á töku fæðingarorlofs milli kynja. Fyrir utan töluleg 

gögn og aðferðafræði KHF þá var stuðst við skriflegar heimildir. Vegna eðli verkefnisins 

var mikið notast við skýrslur gefnar út af ráðuneytum og öðrum opinberum stofnunum,  

bæði íslenskum og erlendum. Fæðingarorlofssjóður og Hagstofan útvegaðu töluleg gögn 

í tengslum við kyngreiningu verkefnisins.  

Rannsóknin nýtir einungis tölur vegna orlofstöku kvenna og karla, styrkir sem 

foreldrar eiga rétt á utan vinnumarkaðar verða ekki til skoðunar, það gæti skekkt fjölda 

foreldra í orlofi þarsem fleiri konur eru greiðsluþegar fæðingarstyrks. Hvorki tekjur 

foreldra né einstakir tekjuhópar innan samfélagsins verða skoðaðir. Aldur foreldra er 

ekki til skoðunar né búseta og búsetuform. Ekki er tekið mið af aldri barns við töku 

orlofs sem gæti skekkt niðurstöður eitthvað, þar sem foreldrar geta tekið orlof í 36 

mánuði frá fæðingu barns.  Einnig ber að geta þess að tölur frá árinu 2010 og 2012 eru 

ekki opinberar tölur, heldur eru þær upplýsingar fengnar beint frá Fæðingarorlofssjóði 

og eru bráðabirgðatölur. Þær gefa þrátt fyrir það góða mynd af stöðu mála og ættu að 

gefa ágæta mynd af breytingum á orlofstöku. Töluleg gögn sem unnið er með eru sótt frá 

þremur mismunandi stöðum þarsem tölurnar er vantaði í þetta verkefni eru ófáanlegar 

á einum stað. Töluleg gögn voru fengin úr skýrslu frá 2010 frá Fæðingarorlofssjóði, 

Hagstofunni og skrifstofu Fæðingarorlofssjóðs.   

1.1 KHF  

KHF í sex skrefum var þróuð af Dr. Elizabeth Klatzer sem er austurískur sérfræðingur á 

sviði kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar.  Hún hefur tekið þátt í fjölda verkefna er 
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tengjast sviðinu (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2010). Þessi aðferð hefur verið 

notuð víða, til að mynda í  Austurríki og á Íslandi. Á Íslandi hefur hún bæði verið notuð í 

tilraunaverkefni,  sem fólst í að greina biðlista í kransæðaþræðingar á Landsspítalanum 

og í nemendaverkefni í Hagnýtum jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands, sem fólst í að 

greina kynjaáhrif fjármagnstekjuskatts. KHF í sex skrefum nýttist vel í þeim verkefnum 

þrátt fyrir að um ólík verkefni hafi verið að ræða. Því verður stuðst við hana hér 

(Kynjakrónur, 2012). Aðferðin felst í sex skrefum: 

 Safna upplýsingum um verkefnið-Hvað á að greina með verkefninu, 

hver eru markmiðin, hver er markhópurinn.  

 Greina kynjasjónarmiðin-Hver er núverandi staða karla og kvenna. 

Hverjar eru þarfir þeirra og hagsmunir. Setja fram jafnréttismarkmið 

 Kynjagreining-Greining á stefnu, útgjöldum og/eða tekjum og þjónustu.   

 Útbúa kynjaða mælikvarða-Skoða jafnréttismarkmið og útbúa 

mælikvarða til þess að mæla framvindu jafnréttismarkmiða. 

 Finna leiðir til að draga úr misrétti- Tillögur að hvernig má ná fram 

auknu jafnrétti milli kynja og hverjir innan stjórnsýslunnar bera ábyrgð á 

því.  

 Eftirlit og mat-Erfitt verður að vera með eiginlegt eftirlit og mat, þar sem 

hér er ekki um raunverulegar aðgerðir að ræða. Hinsvegar verður bent á 

leiðir hvernig ákjósanlegast væri að haga eftirliti og mati.  
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Kynjuð hagstjórn 

Til þess að ná skilningi og geta unnið að kynjaðri hagstjórn er nauðsynlegt að átta sig á 

því hvað felst í kyni og kyngervi. Í framhaldi af  útskýringu á þeim hugtökum er 

kynjasamþætting útskýrð, hugmyndinni á bakvið kynjasamþættingu lýst og útskýrð og 

rætt af hverju hún telst nauðsynleg.  Efnahagsstjórn og fjárlög eru tæki stjórnvalda til 

þess að útdeila sameiginlegum gæðum þjóðar til borgaranna. Hagkerfi og fjárlagaferlið 

sem slíkt miðar útfrá því að allir einstaklingar séu eins, þeir séu skynsamir, hafi hvorki 

pólitískan, menningarlegan né efnahagslegan bakgrunn (Debbie Budlender; Guy Hewitt , 

2002). Farið verður yfir ástæður og mikilvægi þess  að nýta verkfæri og hugmyndir KHF 

til þess að koma á auknu jafnrétti milli kvenna og karla. Skilyrði fyrir kynjaðri hagstjórn 

og fjárlagagerð verða einnig skoðuð. 

2.1 Kyngervi 

Grunnforsenda kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar er kynjasamþætting (e. gender 

mainstreaming). Kynjasamþætting er sú hugmynd að kyngervi (gender) eigi að vera 

grunnforsenda allrar stefnumótunar og ákvarðanatöku að hálfu hins opinbera (Sheila 

Quinn, 2009). Hugtakið kyn snýst um líffræðilegt kyn og hausatölu. Hugtakið kyngervi er 

sú menningarlega merking sem samfélagið setur á hið líffræðilega kyn. Kyngervi er ekki 

ákveðið vegna líffræðilegra þátta kynjanna, heldur er það búið til, þú verður kona eða 

karl, kyngervi er ekki fyrirframákveðið óbreytanlegt ástand.  Kyngervi er því útvíkkun á 

hugtakinu kyn til þess að ná til táknrænna menningarlegra og félagslegra aðstæðna. 

Hvað felst í kvenleika óg hvað felst í karlmennsku óg hver „rétt“ hlutverk kynjanna eigi 

að vera innan samfélagsins, hvaða skyldur og verksvið kynin eiga að tileinka sér og 

hvernig kynin eiga að líta út og hegða sér. Kvenleiki og karlmennska eru lifandi og 

breytileg eftir því hvernig samfélög og hugmyndir innan þeirra þróast, í okkar 

heimshluta hvíla hugmyndir um konur og karla á grunni vestrænnar heimspeki. 

Kvenleiki er tengdur við tilfinningar og náttúru en karlmennska við skynsemi og 

rökhyggju.  Kyngervi mótar sjálfsmynd, athafnir og hugsanir. Kyngervi mótar því líka 

samfélagslegar stofnanir og menningu, því þeim er stjórnað af einstaklingum sem allir 

hafa mótað sitt kyngervi. Kyngervi hefur því ekki einungis áhrif á einstaklinga heldur 

samfélagið í heild sinni (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Því er til visst kynjakerfi, sem 

ákvarðar  hlutskipti kvenna og karla  í samfélaginu útfrá kyngervi. Kynjakerfið er ofið 

inní allar stofnanir samfélagsins, fjölskylduna, menntastofnanir, ríkið, trúfélög og 
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hagkerfi. Kynin eru því í ólíkri pólitískri, samfélagslegri og efnahagslegri stöðu (Helena 

Hofbauer Balmori, 2003). Kynjakerfið hefur verið með kynjaslagsíðu, konur eiga 

erfiðara uppdráttar á flestum stöðum innan samfélagsins. Hugmyndir um kvenleikann, 

og tengingin við tilfinningar og náttúru, hafa verið konum fjötur um fót í kröfum um 

aukin völd í stjórnun ríkja, stofnana og almennum réttindum á obinbera sviðinu( e. 

public sphere). Hugmyndin um að verksvið kvenna sé á einkasviðinu s.s inná heimilum 

og í ummönnun ungra barna hefur t.d haldið aftur að þeim á vinnumarkaði. Kyngervi 

karla hefur einnig sína ókosti. Karlar eru taldir vera skynsamar fyrirvinnur sem láta ekki 

tilfinningar hlaupa með sig í gönur og ferst því vel að stjórna á opinbera sviðinu.  Þessar 

hugmyndir hafa verið körlum fjötur um fót þar sem tækifæri þeirra á einkasviðinu eru 

takmörkuð, tækifæri þeirra hafa verið takmörkuð t.d í að hugsa um börn sín og heimilið 

(R.W. Connell, 2002).  Kyngervi karla og kvenna eru ólík en samt sem áður er mikilvægt 

að átta sig á því að konur og karlar eru ólík innbyrðis. Áherslan er oft og tíðum á hvað 

greinir þau í sundur en ekki hvað þau eiga sameiginlegt. Umfangsmiklar samfélagslegar 

umbætur eru oftar en ekki byggðar á því sem kynin eiga sameiginlegt. Til að mynda er 

framleiðsla á vörum og þjónustu í nútíma hagkerfi vegna samvinnu kvenna og karla og 

sameiginlegri getu þeirra til þess að framleiða skiptir sköpun í framleiðslugetu iðnaðar. 

Hinsvegar er sá gróði sem skapast við slíka framleiðslu oft og tíðum skipt milli þegnanna 

á grundvelli kyngervis og kyns (R.W. Connell, 2002).  

2.2 Kynjasamþætting 

Jafnréttisbarátta og leiðir til þess að ná jafnrétti milli kvenna og karla á sér alllanga sögu, 

með mismunandi hugmyndafræði, leiðum og áherslum. Henni má skipta upp í þrjár 

bylgjur. Fyrsta bylgjan er kennd við frjálslyndan femínisma og á upphaf sitt til  átjándu 

aldar, þó blómaskeið stefnunnar hafi verið á nítjándu öld og á fyrstu áratugum 

tuttugustu aldar.  Frjálslyndir femínistar töldu að í grundvallaratriðum væru konur og 

karlar eins, hefðu sömu hæfileika. Því bæri konum að fá sömu réttindi og karlar á 

opinbera sviðinu. Konur börðust fyrir borgaralegum réttindum,  kosningarétti, 

eignarétti, lagalegum  rétti frá eiginmönnum og feðrum og réttindum til þess að stunda 

nám og sækja vinnu. Aðeins var barist fyrir réttindum á opinbera sviðinu, valdamisrétti 

kynjanna á öðrum sviðum s.s inn á heimilum var ekki gagnrýnt. Frjálslyndi femínisminn 

skoðaði ekki valdakerfið sem slíkt, konur áttu að hafa sömu réttindi og karlmenn í því 

kerfi sem nú þegar var til, gagnrýni á kerfið sem slíkt var ekki til staðar. Hugmyndin var 
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sú að konur og karlar væru eins, það eina sem aðskildi þau væri líffræðilegur munur. 

Þessi réttindabarátta skilaði konum öllum lagalegum rétti á við karla á Íslandi (Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2005). 

 Á sjötta og sjöunda áratugnum voru konur komnar með öll lagaleg réttindi en 

samt sem áður var jafnrétti ekki náð. Önnur bylgja eða róttækur femínismi var leystur úr 

læðingi sem einblíndi á kerfið sjálft, kerfi sem var búið til og miðaði að þörfum 

karlmanna. Róttækir femínistar töldu að rót vandans væri karlaveldið, lagaleg réttindi 

innan karllægs valdakerfis væru ekki nóg, það þyrfti að umbylta kerfinu sjálfu. Einnig 

beindu þær spjótum sínum að einkasviðinu, jafnrétti á opinbera sviðinu væri ekki 

nægjanlegt, karlaveldið teygði anga sína inná einkasviðið og það væri ekki síður 

mikilvægt. Róttækir femínistar töldu líkt og fyrirrennarar þeirra að hlutverk og undir og 

yfirskipun kynjanna væru félagslega mótuð (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Þær 

töldu að þarfir kvenna og karla væru ólíkar, jöfn skipting væri ekki leiðin að jafnrétti. Þá 

kom fram krafan um að sértækar aðgerðir þyrfti til, taka þyrfti mið af lakari stöðu 

kvenna í samfélaginu og bregðast við því (Kynjakrónur, 2012).  

Þriðja bylgjan hófst á níunda áratugnum, svokallaður póstmódernískur 

femínismi. Það var bent á að það væri ekki hægt að setja allar konur undir einn hatt. 

Konur væru ólíkar, svartar, hvítar, fatlaðar og svo framvegis. Í þriðju bylgjunni hefur 

femínisminn einnig fært sig mikið inná hið fræðilega svið (Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2005). Áherslan er enn á konur og undirskipun þeirra en við hefur bæst að karlar eiga 

einnig undir högg að sækja vegna fyrirfram ákveðinna hugmynda um stöðu kynja í 

samfélaginu (Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Í dag er lögð meiri áhersla á kynjasjónarmið almennt, að taka þurfi mið af bæði 

stöðu kvenna og karla. Kynjasamþætting felur í sér að kyngervi sé mótað og því 

breytanlegt og að samfélagið, stofnanir þess og kerfi séu kynjaðar, þeim þurfi að breyta 

til að skapa samfélag þar sem kynjajafnrétti ríkir (Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Aðferð 

kynjasamþættingar (einnig nefnt kynja og jafnréttissjónarmið) er skilgreind í íslensku 

jafnréttislögunum sem: 

 

Að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að 

sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og 
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ákvarðanir þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu 

(Lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla nr. 10/2000). 

 

Kynjasamþætting felur í sér að líta skuli til ólíkra þarfa beggja kynja í allri stefnumótun 

innan samfélagsins. Kynjasamþætting er ekki sérstakt úrræði sem kemur einungis við 

konur heldur snýst kynjasamþætting um samfélagið í heild. Jafnrétti kemur bæði konum 

og körlum við því er mikilvægt að nýta kynjasamþættingu til þess að varpa ljósi á 

ójafnrétti hjá bæði konum og körlum. Kynjasamþætting getur því leitt í ljós bága stöðu 

beggja kynja. Markmið kynjasamþættingar er að flétta sjónarhorni kyns inn í alla 

stefnumótun og ákvarðanatökur innan samfélagsins. Endurskilgreina hefðbundin 

kynjahlutverk og gera báðum kynjum kleift að samhæfa fjölskyldu- og atvinnulíf.  

Langtímamarkmið kynjasamþættingar er að kynjasjónarhorn verði sjálfsagður hlutur í 

samfélaginu í heild sinni og að kyn verði ávallt grunnforsenda allrar  stefnumótunar og 

ákvarðanatöku (Sheila Quinn, 2009). Kynjasamþætting snýst að nokkru leyti um 

hausatölu, að bæði kyn komi að ákvarðanatöku og stefnumótun. En hún snýst líka um 

inntak hugmynda. Nærvera kvenna ein og sér þarf ekki að hafa nein áhrif á 

ákvarðantöku eða stefnumótun, slíkt væri að gera konum og körlum upp eðlislæga 

eiginleika. Konur jafnt sem karlar eru með mótað kyngervi sem litar alla hegðun og 

ákvarðanatöku þeirra. Konur jafnt sem karlar ganga gagnrýnislaust við hlutverkum 

sínum og ríkjandi gildum og viðmiðum í samfélaginu. Það er því innihald hugmynda og 

efnisleg rök sem skipta meira máli en jöfn skipting kvenna og karla (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010).  

2.3 Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð 

Misrétti og ójöfnuður milli kynja er til staðar þrátt fyrir vilja stjórnvalda til þess að koma 

á kynjajafnrétti. Jafnrétti kynja er málaflokkur sem hefur yfirleitt tilheyrt félagslega 

kerfinu. KHF er hluti af kynjasamþættingu og er tilraun til þess að færa jafnrétti 

kynjanna inná svið peningamálastefnu stjórnvalda. Eitt helsta tæki stjórnvalda til þess 

að dreifa gæðum og auðlindum milli borgara eru fjárlög. Í þeim er ákvarðað í hvað 

sameiginlegir fjármunir þjóðar skuli nýttir í. KHF er aðferð til þess að nýta 

kynjasamþættingu í fjárlagaferlinu til þess að ná fram auknu jafnrétti.  



 Kynjuð hagsstjórn og Fæðingarorlofssjóður 
Kynjuð hagstjórn 

9 
 

Við fyrstu sýn virðast hagstjórn og fjárlög vera kynhlutlaus. Þar er hvergi minnst 

sérstaklega á kyn sem forsendu athafna. Flestar hagfræðikenningar gera ráð fyrir að   

einstaklingar séu skynsamir, hafi hvorki kyn né kyngervi, séu stéttlausir og ekki er tekið 

mið af aldri né kynþætti. Einnig er gert ráð fyrir að ákvarðanir einstaklinga endurspegli 

ekki stöðu þeirra í samfélaginu og séu ekki hluti af vissu kynjakerfi. Það er ekki tekið 

mið af ólíkum þörfum kvenna og karla og hvernig fjárlög og hagstjórn geta haft 

mismunandi áhrif á kynin og stöðu þeirra (Helena Hofbauer Balmori, 2003).  Hvergi í 

hagstjórn og fjárlögum er minnst á ólaunaða vinnu í umönnunarhagkerfinu (e.  care 

economy), ólaunaða vinnu inná heimilum, uppeldi barna, aðhlynningu foreldra eða 

tengdaforeldra á elliárum. Störf sem konur sinna í flestum tilfellum. 

Umönnunarhagkerfið er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélög. Ólaunuð vinna innan 

umönnunarhagkerfisins gerir konum og körlum kleift að stunda launa skapandi (e. 

income generating) vinnu, hún gefur börnum tæki og tól til þess að þroskast sem gefur 

þeim getuna til þess að takast á við samfélagið í framtíðinni. Án hennar gætu hvorki 

heimilin né launaða hagkerfið gengið sem skyldi (Debbie Budlender; Guy Hewitt , 2002). 

Hagstjórn og fjárlagagerð er bundin í fjötra þessara hugmynda, gert er ráð fyrir að 

skipting gæða gangi jafnt yfir alla, en með því að hundsa ólíka stöðu og þarfir kvenna og 

karla er hagstjórn og fjárlög frekar kynblind ekki kynjahlutlaus (Sheila Quinn, 2009). 

Kynblindan birtist í því að gera ráð fyrir að konur og karlar séu eins, þau hafi sömu 

þarfir og að ákvarðanir í opinbera rýminu hafi sömu áhrif á þau bæði, eins og fyrsta 

bylgja femínismans gerir ráð fyrir. En eins og önnur bylgja femínismans bendir á þá eru 

kynin ólík, kyngervi karla og kvenna eru ólík og það hefur áhrif á hugmyndir okkar um 

stöðu kynjanna í samfélaginu. Kyngervi spilar þátt í því hvað kynin taka sér fyrir hendur, 

af hverju og hvernig þau nýta opinbera fjármuni. Kyngervi mótar því einnig samfélagið 

og stofnanir þess og  eru svo rótgróið í samfélaginu að nauðsynlegt er að grípa til 

aðgerða til þess að rétta hlut kvenna og karla í samfélaginu (Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Því er kynjasamþætting nauðsynleg til þess stjórnvöld átti sig á hvar misrétti er 

að finna og hvernig dreifing gæða hefur mismunandi áhrif á konur og karla (Sheila 

Quinn, 2009).  Fjárlög eru ein mikilvægasta stefna stjórnvalda því þar er fjármagn hengt 

við málaflokka sem stjórnvöldum þykja mikilvæg og endurspegla hvaða gildi þjóðin 

telur mikilvæg, hverja hún telur mikilvæga, vinna hvers er mikilvæg, hver fær 

ávinninginn af vinnunni, hún endurspeglar líka hverja hún telur ekki mikilvæga (Helena 

Hofbauer Balmori, 2003).  
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Að beita kynjasamþættingu í öllu fjárlagaferlinu  þýðir að í allri fjárlagavinnu á að 

fara fram mat á áhrifum fjárlaga á konur og karla. Markmiðið með því mati er að unnt sé 

að endurskipuleggja tekju og útgjaldahlið fjárlaga á grundvelli jafnréttissjónarmiða og 

fella kynjasjónarmið í undirbúning fjárlaga. Ákvarðanir um fjárlög eru ekki kynhlutlaus 

því er mikilvægt að skoða hvern lið fjárlaga til þess að skoða mismunandi áhrif þeirra á 

konur og karla árangur þeirra og afrakstur. KHF á að stuðla að betri markmiðasetningu 

og þar með hagkvæmari skiptingu opinberra fjármuna. Þátttaka breiðari hóps á að auka 

lýðræði þar sem gegnsæi við fjárlagagerð á að aukast. Æðsta takmark hennar er að 

kynjamiðaðri aðferð sé beitt við alla þætti fjárlagagerðarinnar og að kynja og 

jafnréttissjónarmið verði samþætt fjárlagagerðinni (Sheila Quinn, 2009).  

Því geta fjárlög stuðlað að jafnrétti með því að nýta kynjasamþættingu í dreifingu 

og ákvörðun fjárlaga. Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð er metnaðarfullt verkefni sem 

miðar að því að skoða hvern lið í fjárlögum ríkisins og greina hvern einasta fjárlagalið og  

áhrif  á konur, karla, stúlkur og drengi. Markmiðið er að greina hvort ríkisútgjöldum (e. 

public expenditure) sé dreift á þann máta að það stuðli að kynjajafnrétti (Helena 

Hofbauer Balmori, 2003). Einnig hvort þurfi að endurskipuleggja tekjur og útgjöld 

ríkisins svo þau styðji betur kynjajafnrétti (Sheila Quinn, 2009). 

Eftir efnahagshrunið hefur þurft að draga saman í fjárútlátum ríkisins. Rætt hefur verið 

um að jafnrétti sé útgjaldaliður sem erfitt er að réttlæta á tímum niðurskurðar. 

Hinsvegar er hægt að færa rök fyrir því að vel úthugsuð fjárútlát ríkis í átt að jafnrétti 

hafi í raun jákvæð efnahagsleg áhrif. Jafnrétti eykur framleiðslugetu hagkerfisins, konur 

sem eru virkar á vinnumarkaði auka framleiðslu þjóðar og auka þannig hagvöxt.  Með 

hagvexti koma hærri tekjur sem rata í ríkiskassann í formi skatta. (Stephanie Seguino, 

2013). Einnig hafa aðrir bent á  að kynjamisrétti hafi efnahagslegan kostnað, það dregur 

úr framleiðslu (e. output), takmarkar getu fólks til framfara og minnkar þegar á heildina 

er litið almenna vellíðan (Debbie Budlender; Guy Hewitt , 2002) . 

2.4 Innleiðing og framkvæmd KHF 

KHF er ekki alveg ný af nálinni. Þó svo að saga hennar á Íslandi sé tiltölulega ný, þá á hún 

nokkra sögu á alþjóðlegum vettvangi.  

1984 Fyrsta KHF verkefninu var rutt af stað í Ástralíu. Alríkisstjórnin (Federal 

government) reið á vaðið og hóf vinnu við að greina fjárlögin og aðlagaði 
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síðan fjárlög sín eftir greiningu, síðar tók héraðsstjórnin(State government) 

að gera slíkt hið sama (Helena Hofbauer Balmori, 2003). 

1989 UN women Budget Group greina bresku fjárlögin í fyrsta skipti og birta 

athugasemdir við þau, gera slíkt árlega eftir það. 

1994 Suður-Afríka og Filippseyjar taka upp stefnuna. 

1995 Á Kvennaráðstefnunni í Peking er samþykkt að hvetja ríkisstjórnir til að 

greina kynjaáhrif fjárlaga. 

2002 Evrópuráðið kemur upp sérfræðinefnd um KHF og skilgreinir hugtakið sem 

aðferð við:  

„að beita samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða í 

fjárlagaferlinu. Í henni felst mat á fjárlögum, þar sem 

gengið er útfrá kynjasjónarmiðum á öllum stigum 

fjárlagagerðarinnar og tekjur og útgjöld eru 

endurskipulögð í þeim tilgangi að stuðla að jafnrétti 

kynjanna“ (Sheila Quinn, 2009). 

2006 KHF er lögfest í austurrísku stjórnarskránni. Austurríki fyrsta og eina landið í 

heiminum sem er með KHF í stjórnarskránni (Kynjakrónur, 2012). 

 Í dag hefur KHF í einhverju formi verið tekið upp í yfir 100 löndum. Flestar alþjóðlegar 

stofnanir til að mynda OECD, Alþjóðabankinn, UN Women og Evrópuráðið hafa allar 

tekið KHF inn í stefnur sínar (Kynjakrónur, 2012). 

Fyrsta tilraunaverkefni KHF var árin 2005-2006 og var það verkefni hluti af Norrænu 

samstarfi, en verkefnið var aldrei fullklárað. Það var ekki fyrr en árið 2009 að KHF var 

formlega samþykkt. Þá var undirrituð viljayfirlýsing frá fráfarandi stjórn, Samfylkingu 

og Vinstri hreyfingunni-grænu framboði, um að kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð skuli 

höfð að leiðarljósi í gerð fjárlaga og í efnahagsstjórn. Innleiðingaferlið hófst með því að 

skipuð var verkefnisstjórn sem einbeitti sér að upplýsingasöfnun og hvernig best væri 

að haga innleiðingu og framkvæmd KHF á Íslandi. Fjármálaráðherra skipar í 

verkefnisstjórnina og í henni sitja  fulltrúar frá fjármálaráðuneytinu, 

velferðarráðuneytinu, Jafnréttisstofu, Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum og 
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sérfræðingur Stjórnarráðsins í jafnréttismálum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, án 

ártals). Árið 2010 hófst vinna við tilraunaverkefni í öllum ráðuneytum,  hvert ráðuneyti 

valdi sér eitt verkefni í það minnsta til þess að vinna samkvæmt hugmyndum og 

aðferðum KHF.  Verkefnin voru misjöfn og voru ýmist unnin af ráðuneytunum sjálfum 

eða undirstofnunum þeirra (Kynjakrónur, 2012).  Árið 2011 var undirrituð þriggja ára 

áætlun um innleiðingu KHF. Hvert ráðuneyti valdi einn megin málaflokk til þess að 

vinna í samkvæmt aðferðum KHF.  

Forsætisráðuneytið- Mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa á kynin (Forsætisráðuneytið, 

2012).  

Innanríkisráðuneytið- Greining á  gjafsóknum og annarri opinberri réttaraðstoð, 

hverjum er veitt gjafsókn og hverjum ekki og á hvaða forsendum (Innanríkisráðuneytið, 

2013).  

Velferðarráðuneytið-Málaflokkur aldraða og vinna hvað varðar hjúkrunarrými.  

(Velferðarráðuneytið, 2013).   

Fjármála- og efnahagsráðuneytið- Greining á kynjaáhrifum virðisaukaskattskerfisins. 

(Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2012).  

Iðnaðarráðuneytið- Athugun á styrkjum, lánveitingum og öðrum fyrirgreiðslum sem 

eiga að efla atvinnulíf, nýsköpun og byggðaþróun (Iðnaðarráðuneytið, 2012).  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið- Háskólar og rannsóknarsjóðir þarsem 

samkeppni er um fé er til skoðunar (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Unhverfisráðuneytið- Loftlagsmál og kynjaáhrif þeirra (Umhverfis og 

auðlindaráðuneytið, 2013).  

Utanríkisráðuneytið- Greining á framlögum til þróunarsamvinnu 

(Utanríkisráðuneytið, 2013).  

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið- Kyngreining á  búvörusamningum 

(Fjármála og efnahagsráðuneytið). 
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Efnahags-og viðskiptaráðuneyti- Greining á núverandi efnahagsáætlun út frá 

hugsanlegum áhrifum á kynin (Fjármála og efnahagsráðuneytið).  

 Aðrar helstu áherslur þriggja ára áætlunarinnar eru að nota KHF sem greiningartæki og 

ramma utan um verkefni svo hægt sé að skapa aðstæður til þess að innleiða KHF inn í 

alla ákvarðantöku og dagleg störf innan stjórnsýslunnar (Fjárlaganefnd, 2013). Í 

fjárlögum hvers árs á að birta skýrslur um stöðu verkefnanna , einnig á að þróa staðla til 

þess að meta árangur.  Innleiðing KHF tekur tíma og þó svo að innleiðingarferli sé hafið 

þá er enn nokkuð langt í land (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2012).  

Þó svo að fyrsta verkefni KHF hafi verið framkvæmt fyrir rétt tæpum 30 árum er 

viðfangsefnið samt sem áður tiltölulega nýtt. Því er engin algild framkvæmdaráætlun 

fyrir hendi um hvernig skuli ráðist í framkvæmdina. Ríki hafa nálgast viðfangsefnið út 

frá ólíkum sjónarmiðum, aðstæðum og samhengi (Sheila Quinn, 2009). Framkvæmd og 

áherslur KHF í þróunarríkjum sem UNIFEM (United Nations Development Fund for 

Women) leggur mikla áherslu á er ólík áherslum og framkvæmd í ríkjum eins og Íslandi. 

Staða kvenna og karla er gríðarlega ólík í þessum ríkjum og því erfitt að finna eina leið 

sem hentar öllum. Þrátt fyrir það hafa flestir sammælst um að vissir þættir verði að vera 

til staðar auk skilnings á grundvallarhugtökum líkt og kyngervi og kynjasamþættingu.  

Fyrst er það pólitískur vilji, stjórnvöld verða að vera viljug til þess að vinna að jafnrétti 

kvenna og karla, setja markmið, viðhalda, styðja og halda málefninu á lofti.  Stjórnvöld 

eru líka mikilvægur eftirlitsaðili þegar kemur að því að skoða hvernig stefnan nýtist. 

Einnig eru þing ríkja mikilvæg og félagasamtök (e.non-governmental organazation) , til 

þess að halda stjórnvöldum við efnið og að axla ábyrgð á þeim stefnum sem þau hafa 

samþykkt. Mannauður og fjármagn er nauðsynlegt fyrir KHF, stjórnvöld verða að leggja 

til fjármagn bæði í beinhörðum peningum og mannauði til þess að sjá um greiningar og 

rannsóknarvinnu tengda KHF. Það getur verið að ráði þurfti nýjan starfsmann til þess að 

sinna greiningarvinnu og rannsóknum þarsem þeir starfsmenn sem eru fyrir geta ekki 

bætt við sig fleiri verkefnum.  Fjármagn til þess að leggja í rannsóknarvinnu og 

endurmenntun á starfsfólki. Samhæfing allra þátta sem áður eru nefndir eru einnig 

mikilvægir, allir séu á sömu síðu hvað sé verið að gera og hvar og hvernig ríki, stofnun 

eða sveitarfélag ætlar sér að framkvæma KHF.  Nauðsynlegur þáttur til framkvæmdar 

eru töluleg gögn. Töluleg gögn veita grunn til þess að meta áhrif stefnumótunar. Hvernig 

dreifing fjármagns birtist í ójöfnuði og ójafnrétti milli kvenna og karla í hinu eiginlega 
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hagkerfi. En líka hvernig ójöfnuður  birtist í ólaunaða hagkerfinu, s.s hvernig ólaunuð 

vinna inná heimilum skiptist meðal kvenna og karla. Ríkisstofnanir, ráðuneyti og 

rannsóknarstofnanir gegna viðamiklu hlutverki í að safna og birta slíkar upplýsingar. Að 

auki verður gegnsæi að vera til staðað bæði í fjárlagaferlinu og í pólitískum 

ákvörðunum. Sérfræðingar á sviði fjármála og sérfræðingar á sviði kynjafræði verða að 

leiða saman hesta sína til þess að ná sem bestri útkomu (Directorate General of human 

rights, 2005).  Þessir þættir verða því að vera til staðar ef á að ráðast í kynjaða 

fjárlagagerð. Þegar slíkt hefur verið ákveðið eru þrír áfangar sem eru grundvöllur þess 

að slík vinna geti orðið að veruleika. Fyrsti áfanginn er greining á fjárlögunum útfrá 

kynjasjónarmiði. Hann gagnast til þess að sýna fram á að fjárlög hafa mismunandi áhrif á 

konur og karla, en það sem kemur út úr fjárlögunum er þjónusta við borgarana. Því þarf 

að útbúa kyngreinda skýrslu um notendur þjónustu. Til þess að skoða hvort fjárlög hafa 

dregið úr eða aukið misrétti eða hvort staðan sé óbreytt. Annar áfangi snýr að 

endurmótun stefnumiða og skiptingu fjármagns og hinn þriðji að því flétta 

kynjasjónarmið inn í fjárlagaferlið (Sheila Quinn, 2009). 
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Fæðingarorlof og fæðingarorlofssjóður 

Fæðingarorlofssjóður í núverandi mynd var stofnaður eftir umfangsmiklar 

lagabreytingar á lögum um foreldra og fæðingarorlof árið 2000. Fyrir þann tíma var 

orlof feðra vart til að tala um og yfirleitt háð óskum mæðra. Mæður hurfu því af 

vinnumarkaði í nokkra mánuði í senn(jafnvel lengur) eftir barnsburð. Barneignir 

takmörkuðu því aðgengi mæðra að vinnumarkaði, bæði var löggjöf ekki nógu góð og sú 

hugmynd að konur væru betur í stakk búnar til að sinna þörfum ungra barna var 

viðvarandi í íslensku samfélagi. Það bitnaði einnig á feðrum, réttindaleysi þeirra var 

mikið og hugmyndin um karlmanninn sem fyrirvinnu var viðloðandi (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007).  Með nýju lögunum sem öðluðust gildi árið 2001 var tekið gríðarstórt 

stökk í átt að jafnrétti þegar feður fengju óframseljanlegan þriggja mánaða rétt til töku 

fæðingarorlofs. Vonir bæði ráðamanna og sjóðsins sjálfs fór fram úr björtustu vonum, 

feður tóku fengins hendi þeim rétti til að umgangast ung börn sín 

(Fæðingarorlofssjóður, 2010).  

 

3.1 Þróun fæðingarorlofs 

Fæðingarorlofskerfið á Íslandi hefur verið í stöðugri framför frá fyrstu lögunum sem 

veittu mæðrum fjárhagsstuðning  í tengslum við fæðingar árið 1938. 

Fæðingarorlofskerfið hefur tekið mið af breytingum í samfélaginu, þá aðallega stöðu og 

réttindum kvenna. Í fyrstu var um fæðingarstyrki að ræða, ákveðna upphæð fyrir 

heimavinnandi mæður og ákveðna upphæð fyrir útivinnandi mæður í tengslum við 

fæðingu barns. Lög voru sett um ýmis réttindi mæðra í tengslum við barnsburð, t.d rétt á 

atvinnuleysisbótum í 90 daga eftir fæðingu barns. Lögin innihéldu ekkert um rétt 

kvenna að snúa aftur til starfa eftir að orlofi lauk, né var til staðar réttur er verndaði þær 

gegn uppsögnum á meðgöngu eða eftir barnsburð. Fyrsta sinn er rætt var um feðraorlof 

var í samstarfsnefnd um kvennaár Sameinuðu Þjóðanna árið 1975 á Hótel Loftleiðum í 

Reykjavík. Tvær meginástæður voru lagðar til grundvallar þessum hugmyndum, annars 

vegar mikilvægi tengsla föður og barns og hinsvegar að mæður fengju aðstoð á 

heimilinu rétt eftir barnsburð . Með lögum nr. 97/1980 urðu viss vatnaskil í 

fæðingarorlofsmálum, lögin tryggðu þriggja mánaða fæðingarorlof sem myndi greiðast 

úr almannatryggingum í stað atvinnuleysistrygginga. Óheimilt var að segja upp ófrískri 
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konu og óheimilt var að segja foreldri upp sem var í fæðingarorlofi. Rétturinn til þess að 

snúa aftur til fyrri starfa eftir barnsburð og fæðingarorlof er viðurkenndur. Önnur 

breyting kom til með þessum lögum, feður fengu takmarkaðan rétt til fæðingarorlofs, en 

síðasta mánuð orlofs gátu feður fengið ef móðir óskaði eftir því. Orlofsupphæðin var flöt 

upphæð, og tengdist vinnustundum foreldra. Síðari lög eða allt fram til ársins 2000 fólu í 

sér úrbætur s.s lengingu orlofs í áföngum upp í sex mánuði. Greiðslum var tvískipt, 

annarsvegar var fæðingarstyrkur sem var föst upphæð og hinsvegar voru 

fæðingardagpeningar. Fæðingarstyrkur var óháður þátttöku á vinnumarkaði og var 

hann aðeins greiddur út til mæðra. Fæðingadagpeningar voru ákvarðaðir útfrá 

atvinnuþátttöku síðustu 12 mánaða fyrir töku fæðingarorlofs (Ingólfur V. Gíslason, 

2007).  Í lögum nr. 59/1987 um fæðingar og foreldraorlof,  var sérstaklega minnst á 

stöðu mæðra og feðra:  

Nú hefur móðir fengið fæðingardagpeninga í a.m.k einn mánuð 

eftir fæðingu og á þá faðir rétt á greiðslu fæðingardagpeninga í 

stað móður, ef hún óskar þess, enda leggi hann niður launaða 

vinnu á meðan. Foreldrar gera skipt með sér fæðingarorlofi t.d 

verið bæði í orlofi á sama tíma að fullu eða hluta (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007). 

Reglan um rétt feðra og greiðslur til þeirra var áfram háð óskum móður. Það breyttist 

ekki fyrr en með lögum um fæðingarorlofssjóð frá árinu 2000 sem gerbylti 

fæðingarorlofskerfinu á Íslandi. Snemma á níunda áratug síðustu aldar var farið að örla 

á óánægju með fæðingarorlofskerfið. Aðalástæður þess voru mismunandi réttindi 

opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði, hinir síðari voru í 

mun verri stöðu en opinberir starfsmenn hvað varðaði greiðslur í fæðingarorlofi. 

Tekjutap fjölskyldna þar sem móðir var á hinum almenna vinnumarkaði var töluvert 

vegna fæðingar barns, afleiðing af því var sú að feður bættu við sig enn meiri vinnu til 

þess að freista þess að vinna upp tekjutap fjölskyldunnar. Einnig vantaði úrræði fyrir 

börn á milli fæðingarorlofs og leikskóla, konur hurfu því oft af vinnumarkaði lengur en 

fæðingarorlofi nam. Einnig voru réttindi á Íslandi ekki í takt við það sem þekktist á 

hinum Norðurlöndunum, orlof hér var styttra og tekjutap vegna fæðingar barns var mun 

meira. Einnig var talið að það fyrirkomulag sem var á orlofinu (það beindist einna helst 

að mæðrum) gerði konum erfitt fyrir á vinnumarkaði. Þær væru að bera þungan af 
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fjarveru af vinnumarkaði vegna barneigna. Þá höfðu feður lítil réttindi og þeir færu á mis 

við að vera í kringum ung börn sín. Þessir þættir áttu flestir eftir að taka breytingum 

með lögum um Fæðingarorlofssjóð árið 2000 (Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

3.2 Breytingar á lögum um Fæðingarorlofssjóð árið 2000 

Í apríl árið 2000 var lagt fram frumvarp til Alþingis um gagngera breytingu á núverandi 

Fæðingarorlofskerfi. Markmið laganna voru skýr : 

1. Að tryggja börnum samvistir við báða foreldra 

2. Að auðvelda foreldrum að samræma fjölskyldu og heimilislíf 

 (Lög um fæðingar og foreldraorlof nr. 95/2000) 

Í nefndaráliti frá félagsmálanefnd kemur fram að nýju lögin séu til þess fallin að bæta 

jafnrétti kynja með því að rétta hlut kvenna á vinnumarkaði. Segir m.a.  

 konur á barneignaraldri hafa að ýmsu leyti haft veikari stöðu á 

vinnumarkaðnum en karlar þar sem sú hætta var ávallt fyrir 

hendi að konan hyrfi frá störfum um nokkurra mánaða skeið 

vegna barneigna, jafnvel nokkrum sinnum yfir starfsævina. Af 

þessum orsökum hefur einnig farið mun minna fyrir hlutverki 

karla í uppeldi og umönnun barna. Konur hafa verið heima við 

og þegið greiðslur í fæðingarorlofi sem í flestum tilvikum eru 

mun lægri en þær tekjur sem viðkomandi kona hefur haft úti á 

vinnumarkaðnum  (Þingskjal 1152-623. mál). 

Í nýju lögunum voru einnig breytingar á fyrirkomulagi orlofsins, það var lengt úr sex 

mánuðum í níu. Þrír mánuðir voru ætlaðir mæðrum, þrír mánuðir voru sameiginlegir 

sem foreldrar gátu skipt eftir hentugleika  og nú fengu feður sjálfstæðan rétt til töku 

orlofs, þrjá mánuði sem þeir einir gátu nýtt. Segir í sama nefndaráliti að sá réttur sé 

gríðarlega mikilvægur  því með honum: 

sé stigið stórt skref í þá átt að jafna möguleika kvenna og 

karla á að annast og njóta samvista við börn sín á fyrstu 

mánuðum ævi þeirra. Með því að veita körlum sjálfstæðan rétt 

til fæðingarorlofs er jafnframt stigið mikilvægt skref í átt til 

jafnréttis. Þannig verða konum og körlum sköpuð sömu 



 Kynjuð hagsstjórn og Fæðingarorlofssjóður 
Fæðingarorlof og fæðingarorlofssjóður 

18 
 

tækifæri að þessu leyti til að sinna bæði fjölskyldu og starfi 

utan heimilis, stuðlað verður að aukinni atvinnuþátttöku og -

möguleikum kvenna, fjölskyldustefna sett í fyrirrúm og stuðlað 

að því að foreldrar taki til jafns ábyrgð á uppeldi og umönnun 

barna sinna. Með ákvæðum frumvarpsins er því stigið verulegt 

skref í þá átt að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og 

konum og körlum auðveldað að samræma fjölskyldulíf og 

atvinnuþátttöku  (Þingskjal 1152-623. mál, 1999-2000). 

Litið var svo á að að réttur feðra væri grundvöllur þess að konur gætu tekið virkari þátt í 

atvinnulífinu, einnig var talið að þessar breytingar gætu verið til þess fallnar að leiðrétta 

launamun kynjanna. Aðrir meginþættir nýju laganna var stofnun sérstaks 

Fæðingarorlofssjóðs, sem sá um greiðslur til foreldra í orlofi. Það misrétti sem hafði 

verið milli opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði var 

leiðrétt, allir höfðu sama rétt. Foreldrum í orlofi voru greidd 80% af launum síðustu 12 

mánaða, engu skipti hversu há launin hefðu verið (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Við 

endurskoðun laganna árið 2004 voru gerðar vissar breytingar þó svo að markmið og 

meginþættir þess héldust hinir sömu. Helstu breytingar á lögum um foreldra og 

fæðingarorlof árið 2004 voru: 

1. Þak var sett á greiðslur sjóðsins, hámarksgreiðsla var 480.000 

þúsund krónur.  

2. Viðmiðunartekjur voru lengdar úr 12 mánuðum í 24 mánuði, 

miðaðist það við heil skattaár.  

3. Fæðingarorlofssjóði var heimilt að samkeyra gögn sín við 

skattkerfið. 

4. Hlutfall tryggingagjalds til Fæðingarorlofssjóðs var aukið. 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007) 

Ástæður breytinganna voru þær að stjórnvöld virtust ekki hafa gert sér grein fyrir áhuga 

feðra í að nýta rétt sinn í því mæli sem þeir gerðu. Árið 2003 stefndi 

Fæðingarorlofssjóður í greiðsluþrot þarsem, mun fleiri feður nýttu sér rétt sinn en gert 

hafi verið ráð fyrir. Þessar breytingar voru á þeim tíma nauðsynlegar til þess að sporna 

við gríðarlegu útstreymi úr sjóðnum, en það var ekki gert gagnrýnislaust 
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(Fæðingarorlofssjóður, 2010).  Í nefndaráliti minnihlutanefndar félagsmálanefndar er 

það nefnt að þakið gæti haft neikvæð áhrif á jafnrétti kynjanna  

Sjónarmið þeirra sem ekki vilja að sett sé þak á 

fæðingarorlofsgreiðslur á líka fullan rétt á sér, en þá er höfðað til 

jafnréttis kynjanna á vinnumarkaði og við töku fæðingarorlofs. 

Ýmsir óttast að þakið geti leitt til þess að karlar með tekjur yfir 

600 þús. kr. á mánuði muni síður taka fæðingarorlof en konur 

muni gera það þrátt fyrir verulega tekjuskerðingu. Þar sem konur 

væru líklegri til að nýta sér fæðingarorlofsrétt sinn og vera þar 

með frá vinnu gæti það síðan haft áhrif á jafnrétti kvenna við 

veitingar hálaunastarfa og möguleika þeirra til starfsframa í 

hærra launuðum störfum  (Þingskjal 1152-623. mál). 

Einnig voru uppi efasemdar raddir vegna lengingar viðmunartímabilsins, það gerði það 

erfiðara um vik fyrir foreldra að eignast börn með stuttu millibili, þar sem tekjutap yrði 

mikið (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Til ársins 2008 var þakið hækkað og fór hæst í 

585.000 þúsund krónur sama ár. Vegna efnahagshrunsins var ljóst að skera þurfti niður 

í Fæðingarorlofssjóði sem og annarsstaðar. Þakið var lækkað í áföngum. 

(Fæðingarorlofssjóður, 2010) 

 2009 (1. Janúar)- 400.000 þúsund krónur 

 2009 (1. Júlí) - 350.000 þúsund krónur 

 2010 (1. Júlí) -300.000 þúsund krónur 

 (Fæðingarorlofssjóður, 2010) 

Einnig var tímabili orlofsins breytt, nú gátu foreldrar nýtt rétt sinn í 36 mánuði í stað 18 

mánaða. Tekjuhlutfalli var einnig breytt, mánaðarleg greiðsla nam 80% af meðaltali 

heildarlauna að fjárhæð 200. 000 þúsund krónum, 75% af því sem umfram er. Árið 2008 

var reglum um viðmiðunartekjur breytt í 12 mánuði úr 24 og varð einnig sú breyting á 

að viðmunartekjumarkið byrjaði 6 mánuðum fyrir fæðingu barns.  Í fjárlögum fyrir árið 

2013 var hámarksgreiðsla hækkuð í 350.000 þúsund krónur, einnig var aftur miðað við 

80% af heildartekjum, en ekki af tekjum upp að 200. 000 þúsund og svo 75% eftir það 

(Fæðingarorlofssjóður, 2010).   
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3.3 Mæðraorlof, feðraorlof og foreldraorlof 

Þegar rætt er um fjarveru frá vinnu vegna fæðingar og ummönnunar ungra barna er 

talað um orlof. Algengustu orlof frá vinnumarkaði eru, mæðraorlof (e. maternity leave), 

feðraorlof (e. paternity leave) og foreldraorlof (e. parental leave) (Ann-Zofie Duvander; 

Johanna Lammi-Taskula, 2011). Mæðraorlof er eins og nafnið gefur til kynna, sérstakt 

orlof fyrir mæður. Í upphafi var ein helsta ástæða mæðraorlofs sú að hlúa að heilsu 

kvenna eftir barnsburð og heilsu ungra barna þeirra. Síðar veitti mæðraorlof konum 

heimild fyrir fjarveru frá vinnustað og tryggði öryggi við endurkomu á vinnustað. Fyrir 

slík lög var algengt að konur væru reknar úr störfum meðan á mæðraorlofi stóð. 

Verkalýðsfélög einbeittu sér að réttindum karla á vinnumarkaði og því voru konur 

óvarðar gagnvart þessu misrétti. Þegar lög voru sett á sem bönnuðu að víkja mætti konu 

úr starfi sem væri barnshafandi eða í mæðraorlofi voru kvenréttindi höfð að leiðarljósi, 

ekki heilsa móður og barns. Á Íslandi fengu konur þessir réttindi árið 1987 (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2006). Feðraorlof er hugsað sem sérstakt óframseljanlegt orlof feðra, 

helstu markmið þess eru að tryggja og treysta bönd föður og nýfædds barns. Einnig 

tryggir það feðrum endurkomu á vinnustað (Ann-Zofie Duvander; Johanna Lammi-

Taskula, 2011). Foreldraorlof er orlof ætlað foreldrum, á Íslandi er slíkt orlof leyfilegt til 

átta ára aldurs barns. Á Íslandi er venjulega ekki rætt um mæðraorlof eða feðraorlof 

heldur fæðingarorlofi, en í fæðingarolrofi er sérstakur tími ætlaður hvoru foreldri sem 

er óframseljanlegur (Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

3.4 Feður og Fæðingarorlof 

Fram til ársins 2001, þegar núverandi lög tóku gildi, var réttur feðra til fæðingarorlofs 

takmarkaður. Þeir áttu þó rétt á tveggja vikna orlofi en allt lengra en það var háð óskum 

móður, sem þurfti þá að framselja sínum rétti til föður. Með lögunum árið 2000 fengu 

feður  sjálfstæðan rétt til jafns við mæður, fyrst einn mánuð árið 2001 sem hækkaði svo í 

þrjá mánuði árið 2003. Feður tóku þessum breytingum fegins hendi og var taka 

fæðingarorlofs karla mun meiri á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, þrátt fyrir að 

Norðurlöndin hafi verið á undan með svipaða löggjöf sem tryggði feðrum orlofstökurétt. 

Taka feðra á orlofi er eilítið hærri hér en á hinum Norðurlöndunum en það er talið vera 

vegna þess að eyrnamerktur tími feðra er lengstur á Íslandi. Ástæður þess að veita 

feðrum sjálfstæðan rétt til töku fæðingarorlofs voru að gefa feðrum tækifæri til þess að 

kynnast barni sínu frá upphafi. Markmiðið var að mynda tengsl á milli föður og nýfædds 

http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Nordic%20experiences%20with%20patental%20leave.pdfSíðar
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barns sem myndu svo halda áfram eftir að fæðingarorlofi lyki. Einnig þótti mikilvægt að 

feður fengju aukna ábyrgð inni á heimilum, til þess að jafna stöðu kvenna og karla þar, 

en einnig til þess að jafna stöðu þeirra út á vinnumarkaðinum (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2006). Ísland státar af því að hafa lengstan sjálfstæðan rétt feðra til 

töku fæðingarorlofs. Einnig er þátttaka feðra á Íslandi mjög mikil, feður hafa nýtt 90% af 

sjálfstæðum rétti sínum. Helstu ástæður og skilyrði sem verða að vera fyrir hendi til 

þess að feður nýti rétt sinn eru fimm talsins: 

1. Sjálfstæður réttur, einnig varðandi greiðslur. 

2. Tími bundin föður sem er óframseljanlegur til móður. 

3. Sveigjanleiki í orlofstöku 

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

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

Fyrstu fjórir þættirnir eru til staðar á Íslandi og í fyrstu voru allir fimm þættirnir til 

staðar. Dregið hefur úr hlutfalli feðra sem tekur sjálfstæðan rétt sinn til fæðingarorlofs. 

Árin 2007 og 2008 var nýting feðra á sjálfstæða rétti sínum til fæðingarorlofs um 90%. Á 

milli áranna 2009 og 2010 lækkaði það hlutfall um 5,4%.  Milli áranna 2010 og 2011 

lækkaði hlutfallið enn frekar eða um 10,2 %. Nýting mæðra hinsvegar er svipuð á 

þessum árum (Velferðaráðuneytið, 2010). Feður sem búa ekki með börnum sínum hafa í 

raun ekki raunverulegan kost á að nýta sér rétt sinn til töku orlofs. Ef feður eru utan 

sambúðar eða hjónabands þegar barn fæðist er það háð vilja móður hvort faðir getur 

tekið orlof (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Helstu ástæður þess að feður nýta ekki rétt sinn í 

þeim mæli sem var er líklegast vegna þess að fjárútlát til sjóðsins hafa minnkað jafnt og 

þétt frá árinu 2008. Einnig má gera ráð fyrir því að efnahagshrunið hafi haft neikvæð 

áhrif á fjárhag fjölskyldna og þá er auðvelt að fara í fyrirframákveðin kynhlutverk sem 

segja að karlmenn auki við sig vinnu og sjái fyrir fjölskyldu sinni. Einnig geta laun verið 

ástæða þess að karlar veigri sér frekar við að fara í orlof þegar þrengir að, þar sem þeir 

eru í flestum tilfellum með hærri laun en konur (Velferðaráðuneytið, 2010). 

Sameiginlegur tími sem foreldrar eiga rétt á fellur venjulega í skaut móður. Helstu 

ástæður þess er sú viðvarandi hugmynd að karlar séu fyrst og fremst fyrirvinnur en séu 

feður í hjáverkum. Staður þeirra er því á opinbera sviðinu frekar en einkasviðinu. Einnig 

eru ástæðurnar viðbrögð vegna töku móður á sameiginlega tímanum, líkamleg heilsa 

hennar og brjóstagjöf, ganga fyrir rétti karla. Atvinnutekjur karla eru í flestum tilfellum 
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hærri en atvinnutekjur kvenna og því verður tekjutap meira ef karlinn nýtir 

sameiginlega mánuði. Staðsetning á vinnumarkaði skiptir líka máli, konur eru líklegri til 

þess að vinna hjá opinberum stofnunum þar sem atvinnuöryggi er meira en á hinum 

almenna vinnumarkaði. Atvinnurekendur telja að karlkyns starfsmaður sé meira 

ómissandi en kvenkyns starfsmaður. Í þeim tilfellum sem karlar taka hluta eða allan 

sameiginlega tímann er skýringuna að finna í stöðu konunnar á vinnumarkaði. Ef staða 

hennar er góð, s.s sjálfstætt starfandi eða í háttsettri stöðu hjá fyrirtæki eða stofnun er 

mun erfiðara fyrir hana að taka alla sameiginlegu mánuðina. Einnig hafa rannsóknir leitt 

í ljós að feður sem eru á háum launum séu líklegri til þess að nýta hluta sameiginlegu 

mánaðanna. Karlar sem nýta sameiginlega réttinn fá venjulega góð viðbrögð frá 

samfélaginu (Ingólfur V. Gíslason, 2007).   

3.5 Mæður og Fæðingarorlof 

Réttur mæðra á orlofi vegna barneigna á sér mun lengri sögu en réttur feðra. Konur 

fengu í fyrsta sinn lagalegan rétt til töku orlofs árið 1946, greiðslur sem inntar voru af 

hendi á vegum ríkisins voru föst upphæð. Útivinnandi mæður fengu auka greiðslur , það 

fengu einnig giftar konur ef eiginmenn þeirra gátu ekki séð fyrir fjölskyldunni. Á þessum 

árum voru konur á barneignaaldri lítið úti á vinnumarkaðnum, vinnumarkaðurinn var 

staður karlmanna, eldri kvenna með stálpuð börn eða barnlausra kvenna. 

Vinnuumhverfið gerði ráð fyrir að karlar ynnu og gerði ekki ráð fyrir að þarfir mæðra á 

vinnustað væru frábrugðnar þörfum karla. Karlar voru vitanlega feður en bæði konur, 

karlar og vinnuveitendur gerðu ráð fyrir því að vinna sem sneri að heimilinu og uppeldi 

á börnum væri í verkahring konunnar (Ann-Zofie Duvander; Johanna Lammi-Taskula, 

2011). Þessar aukagreiðslur voru teknar af árið 1950 og allar mæður fengu sömu föstu 

upphæð. Upphæðin var miðuð við hvað það kostaði að eiga barn. Hún átti að duga til 

þess að greiða sjúkrahúsreikning mæðra eftir innlögn vegna barneigna. Þó svo að 

heilbrigðisþjónusta hafi verið ókeypis var ekki litið svo á að barneignir væru hluti af 

heilbrigðisþjónustu. Árið 1954 fengu konur sem unnu hjá hinu opinbera rétt til greiðslu 

í þrjá mánuði eftir barnsburð, það var ekki fyrr en árið 1975 að konur á hinum almenna 

vinnumarkaði hlutu þessi réttindi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2006). Á þessum árum 

byrjuðu giftar konur að streyma út á vinnumarkaðinn. Í fyrstu unnu þær hlutastörf 

vegna ábyrgðar þeirra á heimili og börnum. Smátt og smátt jókst atvinnuþátttaka 

kvenna og því þurfti löggjafinn að bregðast við til þess að samræma móðurhlutverkið í 
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takt við þarfir útivinnandi mæðra. Árið 1988 öðluðust konur rétt á 3 mánaða orlofi og 

sex mánaða styrk. Heimavinnandi mæður fengu rétt til þriðjungs af styrk kvenna á 

vinnumarkaði. Löggjöfinni var lítið breytt til ársins 2000. Á Íslandi hafa foreldrar stystan 

rétt til töku fæðingarorlofs borið saman við hin Norðurlöndin (Ann-Zofie Duvander; 

Johanna Lammi-Taskula, 2011). Sjálfstæður réttur þeirra eru 3 mánuðir, þeir þrír 

mánuðir sem foreldrar eiga sameiginlegan kemur venjulega í hlut móður. Móður er skylt 

að taka tveggja vikna orlof strax eftir fæðingu barns. Ástæður fyrir því eru nokkrar, en 

helst ber að nefna að talið er að konur þurfi a.m.k 6 mánuði til þess að jafna sig eftir 

meðgöngu og barnsburð. Íslenska heilbrigðiskerfið, ljósmæður og 

alþjóðaheilbrigðisstofnanir mæla með því að konur hafi börn sín á brjósti til a.m.k. sex 

mánaða aldurs. Á vef heilsugæslunnar segir:  

  Brjóstagjöfin er ein sú besta gjöf, sem okkur hefur verið gefin. Hún 

hefur jákvæð áhrif á andlegt sem líkamlegt heilbrigði móður og 

barns og er einstök aðferð til samskipta milli þeirra. Þessi nánd 

skapar tækifæri til tengslamyndunar og barnið öðlast traustan 

grunn fyrir lífið (Heilsugæslan, 2008). 

 

Sagt er að önnur fæða en brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina sé ekki bara óþörf heldur 

lélegur kostur. Einnig er bent á að líkur á ungbarnadauða og ýmsum  heilsufarskvillum 

síðar meir hjá barninu munu aukast verulega ef barnið er ekki á brjósti. Því er ljóst að ef 

kona ætlar sér að fylgja tilmælum frá heilbrigðisstofnunum þá er sex mánaða 

fæðingarorlof æskilegt (Heilsugæslan, 2008). Einnig er orlofstaka mæðra bundin í 

hlutverk kynjanna, kyngervi kvenna gerir ráð fyrir því að konur séu mæður. Hugmyndin 

er að konur séu mæður frá náttúrunnar hendi, þær séu tilfinningaríkar og 

umhyggjusamar og farnist vel að hugsa um börn. Umönnun barna á fyrst og fremst að 

vera hlutverk mæðra.  Sambandi móður og barns er hyllt á opinberum vettvangi og má 

þar nefna styttur í Reykjavík sem hylla þetta samband auk mömmuhópa og 

mömmumorgna (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Hugmyndir kynjanna um sína eigin stöðu 

hvað varðar umönnun ungra barna er sú að það liggi betur fyrir konum að sinna slíkri 

vinnu. Konur eru í aðalábyrgðarstöðu inn á heimilum þrátt fyrir að feður nýti sinn tíma. 

Flestir karlar líta enn á sig sem fyrirvinnur heimilisins og að þeir séu frekar ómissandi í 
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vinnu (Gyða Margrét Pétursdóttir; Þorgerður Einarsóttir, 2004). Eftir sex mánaða orlof 

eru konur líklegar til þess að taka sér launalaust leyfi eða minnka við sig vinnuhlutfall. 

Ástæður þess að mæður nýta sér ekki sameiginlegu mánuðina þrjá er í flestum tilfellum 

bundið við menntun, þátttöku og stöðu kvenna á vinnumarkaði (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2006). Háskólamenntaðar konur, konur sem er með há laun, eru 

millistjórnendur eða stjórnendur nýta sér síður sameiginlegan tíma. Ástæður þess eru 

tvíþættar. Annars vegar er tenging við vinnumarkað það sterk að konur vilja fara sem 

fyrst aftur í vinnuna. Hinsvegar er það staða þeirra og laun sem gerir það að verkum að 

þær sækja fyrr út á vinnumarkaðinn en aðrar konur. Erfitt er bæði fjárhagslega fyrir 

heimilið að konan sé ekki að skila fullum launum en einnig gerir staða konunnar á 

vinnumarkaði það erfitt fyrir vinnuveitanda að missa hana úr vinnu í langan tíma 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007). Viðhorf til mæðra sem skipta með sér sameiginlegum tíma 

með föður eða nýta hann alls ekki er blendin. Mæður fá á sig gagnrýni fyrir að nýta ekki 

allan þann tíma sem mögulegur er til þess að njóta samvistar við barn sitt óg „leyfa“ 

föðurnum að nýta hluta sameiginlega tímans. Í raun snýr gagnrýnin að því að kona sé 

slæm móðir ef hún nýtir ekki sameiginlegan tíma foreldra. Kyngervi kvenna sem mæðra 

flækist fyrir þeim og ögunin felst í baktali og því að þær eru litnar hornauga (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007).  
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KHF í sex skrefum og Fæðingarorlofssjóður 

Feðraorlof er rétt rúmlega áratugar gamalt á Íslandi, fram að því báru konur einar 

ábyrgð á uppeldi ungra barna. Karlar þurftu oft og tíðum að auka við sig vinnu vegna 

tekjutaps fjölskyldunnar vegna barneigna.  Reglan var því sú að konur voru heima í 

umönnunarhlutverki og heimilisstörfum en karlinn var úti á vinnumarkaði og færði 

„björg í bú“ (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2006). Með fæðingarorlofslögunum árið 2000 

var vonin sú að með því að auka þáttöku feðra í umönnun ungra barna myndi 

hefðbundin verkaskipting inná heimilum breytast. En einnig var vonast til að nýju lögin 

myndu að einhverju leiti leiðrétta hlut kvenna og karla á opinbera sviðinu. Karlar yrðu 

einnig fjarverandi frá vinnustað vegna barneigna í langan tíma og því var engin ástæða 

fyrir því að konur á barneignaraldri væru á lægri launum og fengju síður 

stjórnunarstöður. Lykillinn að því var sá að karlar nýttu grunnrétt sinn, 90 daga, en 

einnig að foreldrar myndu skipta með sér sameiginlega tímanum.  Vonin var því sú að 

jafnræði og jafnrétti, bæði í opinbera rýminu og í einka rýminu, myndi aukast með 

þátttöku feðra (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Þátttaka feðra í orlofi varð strax mikil og 

hækkaði jafnt og þétt fram til ársins 2008 þegar fór að draga úr henni 

(Velferðaráðuneytið, 2010). Karlar og konur hafa jafnan rétt til töku fæðingarorlofs. 

Konur eru með þrjá mánuði sem þær einar geta nýtt, karlar eru með þrjá mánuði sem 

þeir einir geta nýtt og þrír mánuðir eru sameignlegir sem foreldrar geta skipt að vild 

(Fæðingarorlofssjóður, 2010).  Í lögum um Fæðingarorlofssjóð eru markmið laganna 

skýr „að tryggja barni samvistir við báða foreldra“ (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

95/2000). Einnig er 17. gr. jafnréttislaga nr. 10/2000 um kynjasamþættingu skýr en þar 

segir að:  

kynjasamþættingar skuli gætt við alla stefnumótun og 

áætlanagerð sem gerð er á vegum ráðuneyta og opinberra 

stofnana er starfa á málefnasviði þeirra. Hið sama gildir um 

alla ákvarðanatöku innan ráðuneyta og stofnana eftir því sem 

við getur átt (Lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla nr. 

10/2000). 
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Í fyrstu grein sömu laga segir ennfremur: 

Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 

tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum 

sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á 

að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kynferði. 

Markmiði þessu skal náð með því að:   

a. vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla við ákvarðanatöku og stefnumótun í 

samfélaginu, 

b. gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf, 

c. bæta sérstaklega stöðu kvenna og auka möguleika þeirra í samfélaginu, 

d. Efla fræðslu um jafnréttismál, 

e. greina tölfræðiupplýsingar eftir kyni, 

f. efla rannsóknir í kynjafræðum. 

(Lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla nr. 10/2000) 

Stjórnvöld hafa því skuldbundið sig til þess að hafa  kynjasamþættingu að leiðarljósi og 

vinna að jöfnum tækifærum og þroska beggja kynja. Eins og áður segir segja fjárlög til 

um hversu mikla fjármuni einstaka þættir sem eru á verksviði ríkisins fá á ári hverju og 

hvernig þeim skuli eytt, því er um vissa stefnumótun að ræða. Ríkistjórn tengir fjármagn 

við þá þætti fjárlaga sem henni þykja mikilvægir og endurspeglar efnahagslega og 

félagslega forgangsröðun hennar (Steinunn Gyðu-og Guðjónsdóttir, 2009). Þær 

upphæðir sem er úthlutað í Fæðingarorlofssjóð eru ákvarðaðar í fjárlögum hvers árs 

fyrir sig. Á undanförnum árum hefur  úthlutun til Fæðingarorlofssjóðs dregist saman, 

fyrst vegna þess að sjóðurinn stefndi í þrot þegar karlar byrjuðu að sækja rétt sinn í 

sjóðinn. Í kjölfar efnahagshrunsins á haustmánuðum 2008 þurfti að draga saman seglin í 

ríkisútgjöldum og var Fæðingarorlofssjóður engin undantekning. 

4.1 KHF í sex skrefum 

Jöfn skipting umönnunar og heimilisstarfa í einkarýminu er ein af forsendum jafnréttis. 

Konur geta ekki tekið virkan þátt í atvinnulífi ef þær bera einar að miklu leiti þungan af 

heimilis-og umönnunarstörfum. Eins geta karlar ekki verið virkir inn á heimilum og í 

umönnun ef tækifæri kvenna úti á vinnumarkaði eru takmörkuð. Ábyrgð á fjárhagi 

heimilisins er þá sett nær alfarið á þeirra herðar. Einnig takmarkar það efnahagslegt 
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sjálfstæði kvenna ef umönnun barna er í miklum mæli á þeirra herðum, þær hverfa 

lengur af vinnumarkaði með tilheyrandi launaskerðingu, einnig getur fjarvera af 

vinnumarkaði takmarkað tækifæri kvenna til stöðuhækkanna. Markmið verkefnisins er 

að skoða áhrif útgjalda úr ríkissjóði til Fæðingarorlofssjóðs á töku fæðingarorlofs hjá 

kynjunum og hvort lækkun fjárlaga til Fæðingarorlofssjóðs samræmist 

kynjasamþættingu og aðferðum kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar.  Bæði verður 

skoðað hvort karlar nýti sína þrjá mánuði og hvernig foreldrar skipta sameiginlegum 

mánuðum sín á milli. Tekin verða árin 2004, 2008, 2010, 2012. Ástæða áranna er sú að 

árið 2004 var ekkert þak á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði, árið 2008 var komið þak á 

upphæðina eins og greint hefur verið frá. Frá árinu 2008 hafa útgjöld til 

Fæðingarorlofssjóðs dregist saman, fram til ársins 2013, þegar hámarksgreiðslur voru 

hækkaðar um 50.000 þúsund krónur. Árin 2010-2012 breytast ekki greiðslur úr 

sjóðnum, upplýsingar um töku fæðingarorlofs fyrir árið 2013 liggja ekki fyrir því verður 

ekki unnt að vinna með þær tölur.  

4.1.1 Upplýsingasöfnun 

Við upplýsingasöfnun á verkefninu var nýttur gátlisti KHF í sex skrefum: 

1. Hvað á verkefnið að greina 

2. Markmið verkefnisins 

3. Hver er markhópur verkefnisins 

Verkefnið á að greina áhrif tekjuþaks á töku fæðingarorlofs eftir kynjum bæði 

sameiginlegan tíma og einstakan rétt foreldra. Markmiðin eru að athuga hvort lög um 

kynjasamþættingu í íslensku jafnréttislögunum og markmið laga um 

Fæðingarorlofssjóðs, tryggi börnum samvistir við báða foreldra og sé mætt við úthlutun 

fjárlaga til sjóðsins. Markhópur verkefnisins eru foreldrar í fæðingarorlofi.   

4.1.2 Greining kynjasjónarmiða 

Greining á kynjasjónarmiðum eru þríþætt: 

1. Hver er staða kvenna og karla? 

2. Hverjir eru hagsmunir og þarfir kvenna og karla? 

3. Hver eru jafnréttismarkmið verkefnisins? 
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Bæði karlar og konur verða foreldrar. Hagsmunir karla í töku fæðingarorlofs eru þeir að 

fá að njóta samvistar við börn sín til jafns við mæður. Einnig skapar taka fæðingarorlofs 

tækifæri fyrir karlmenn að taka virkari þátt í umönnum barna og að sinna 

heimilisstörfum. Hagsmunir kvenna er að njóta samvistar við börn sín, án þess að  sú 

samvera dragi úr tækifærum þeirra á vinnumarkaði, s.s launahækkunum og 

stöðuhækkunum. Þarfir bæði kvenna og karla er að geta samræmt fjölskyldu og 

atvinnulíf, sinna ungum börnum og tækifæri á vinnumarkaði. Jafnréttismarkmið 

verkefnisins eru tvíþætt, annarsvegar að stuðla að jafnri skiptingu umönnunar og 

heimilisstarfa og að stuðla að efnahagslegu jafnræði milli kvenna og karla. 

4.1.3 Kynjagreining 

Í kynjagreiningunni sjálfri gefur aðferðafræðin sjálf heldur lausan tauminn og verður að 

aðlaga hana eftir verkefnum hverju sinni. Nefndar eru þrjár leiðir: 

1. Greining á stefnu 

2. Greining á útgjöldum og/eða tekjum 

3. Greining á þjónustu 

Stuðst var við þetta að nokkru leiti. Greindar verða tölur frá Fæðingarorlofssjóði á 

árunum 2004, 2008,2010 og 2012 þær greindar eftir kyni, fjölda greiðsluþega, 

meðaldagafjölda  í orlofi , hlutfalli foreldra í sameiginlega tímanum, hámarksgreiðslum 

úr sjóðnum og heildarútgjöldum.  Þjónusta Fæðingarorlofssjóðs er til mæðra, feðra og til 

ungra barna þeirra. Ákvarðanir um þjónustuna eru teknar af stjórnvöldum og Alþingi 

sem nýtir vinnu fjárlaganefndar þegar frumvörp til fjárlaga eru gerð.   
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16,05% 

83,95% 

Sameiginlegur tími 2004 

Feður

Mæður

4.1.3.1 Fæðingarorlof árið 2004 

Tafla 1: Fæðingarorlof 2004 

2004 

Fjöldi í 
fæðingarorlofi* 

Meðalfjöldi 
daga* 

sameiginl. 
tími fjöldi** 

Hámarks-
greiðsla í 

þús.*** 
Heildarútgjöld 

í milj. kr.* 

Konur 3408 182 3154 Engin 3371 

Karlar 3410 97 603 Engin 2838 
   * Heimild: (Hagstofa Íslands, 2012) 

  **Heimild: (Fæðingarorlofssjóður, 2010)  

***Heimild: (Fæðingarorlofssjóður) 

 

Hér eru tölur skiptar eftir kyni fyrir árið 2004. Fjöldi í fæðingarorlofi er fjöldi foreldra 

sem hóf orlofstöku og þáði greiðslur úr sjóðnum árið 2004. Greiðslur til foreldra þegar 

tekið er mið af öllum foreldrum í fæðingarorlofi og fæðingarári barns er hærri en þessar 

tölur. Meðaldagafjöldi foreldra gefur til kynna hvernig foreldrar skipta með sér 

orlofsréttinum. Mæður virðast nýta sér sameiginlega tímann í meiri mæli en feður, með 

182 daga en feður með 97. Feður nýta sér þó fleiri daga en grunnrétt sinn 90 daga. 

Hámarksgreiðsla úr sjóðnum er engin og heildarútgjöld til foreldra eru 6209 milljónir 

króna. 

 

 
Tafla 2: Fjárlaganefnd og alþingismenn, 2004. 

Í fjárlaganefnd eru átta nefndarmenn, einn 

varamaður og tveir ritarar. Mikil 

kynjaslagsíða var í nefndinni eins og sjá má á 

þessum tíma, þrjár konur og átta karlar. Á                        

Alþingi sitja 63 kjörnir fulltrúar, rétt tæplega þriðjungur þeirra eru konur (Alþingi, 

2005). 

 
 

                                        
 

Hlutfall mæðra er mun hærra en hlutfall 

feðra, mæður nýta sameiginlega tímann í 

mun meira mæli en feður. Mæður nýta sér 

tæp 84% hans en feður rúmlega 16%. 

 

 

                                                                 Mynd 1: Sameiginlegur tími 2004. 

 

2004 
    

Alþingismenn Fjárlaganefnd 

Konur 20 3 

Karlar 43 8 
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20,28% 

79,72% 

Sameiginlegur tími 2008 

Feður

Mæður

4.1.3.2 Fæðingarorlof árið 2008 

Tafla 3: Fæðingarorlof, 2008. 

2008 

Fjöldi í 
fæðingarorlofi* 

Meðalfjöldi 
daga* 

sameiginl. 
tími fjöldi** 

Hámarks-
greiðsla í 

þús.*** 
Heildarútgjöld 

í milj. kr.* 

Konur       3875 178 3534 535.700. þ. 4893 

Karlar 4050 103  899 535.700 4148 
   * Heimild: (Hagstofa Íslands, 2012). 

 ** Heimild: (Fæðingarorlofssjóður, 2010). 

***Heimild: (Fæðingarorlofssjóður). 

 

Hér eru tölur skiptar eftir kyni fyrir árið 2008. Hér er áhugavert að fjöldi karla er þáði og 

hóf töku orlofs er meiri en orlofstaka mæðra. Meðalfjöldi daga hefur minnkað hjá 

mæðrum en hækkað hjá feðrum, en mæður er þó í miklum meirihluta þeirra er nýta sér 

sameiginlega rétt. Feður hafa þó aukið við töku á sameiginlega tímanum, frá 97 dögum 

árið 2004 í 103 árið 2008. Hámarksgreiðsla úr sjóðnum er rúm hálf milljón króna á 

mánuði og heildarútgjöld til foreldra eru 9041 milljónir króna. Þrátt fyrir að fjöldi feðra 

sé meiri þá er það sameiginlegi tíminn, sem mæður nýta í mun meira mæli sem gerir það 

að verkum að heildarútgjöld til þeirra eru hærri.  

 

 

Tafla 4: Fjárlagnefnd og alþingismenn, 2008. 

Fjöldi kvenna í fjárlaganefnd er sá sami og 

árið 2004 . Hlutfall kvenna á Alþingi er hið 

sama og árið 2004 (Alþingi, 2010).  

 

 

                                        

 

Hlutfall mæðra er enn hærra en 

hlutfall feðra, en breyting hefur 

samt átt sér stað. Nýting feðra á 

sameiginlega tímanum hefur 

hækkað um rúm fjögur prósent og  

nýting mæðra minnkað að sama 

skapi.          Mynd 2: Sameiginlegur tími, 2008 

 

2008 
    

Alþingismenn Fjárlaganefnd 

Konur 20 3 

Karlar 43 8 
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14,50% 

85,50% 

Sameiginlegur tími 
2010 

Feður

Mæður

4.1.3.3 Fæðingarorlof árið 2010 

Tafla 5: Fæðingarorlof, 2010 

2010 

Fjöldi í 
fæðingarorlofi* 

Meðalfjöldi 
daga* 

sameiginl. 
tími fjöldi** 

Hámarks-
greiðsla í 

þús.*** 
Heildarútgjöld 

í milj. kr.* 

Konur 3835  179  2054 300.000  5243 

Karlar 3653 91 620  300.000   3449  
   * Heimild: (Hagstofa Íslands, 2012). 

 ** Heimild: (Fæðingarorlofssjóður, 2010). 

***Heimild: (Fæðingarorlofssjóður). 

 

 

Hér eru tölur skiptar eftir kyni fyrir árið 2010. Mæður eru í meirihluta þeirra er taka 

orlof. Meðaldagafjöldi feðra hefur minnkað töluvert frá árinu 2008, eða um 12 daga. 

Meðaldagafjöldi mæðra hefur hinsvegar ekki aukist nema um um einn dag á sama 

tímabili. Mæður eru enn í miklum meirihluta þeirra er nýta sér sameiginlega tímann. 

Hámarksgreiðsla hefur lækkað verulega úr sjóðnum frá árinu 2008 eða um 235.700 

þúsund krónur. Heildarútgjöld til sjóðsins eru 8692 milljónir króna.  

 

 

 

Tafla 6: Fjárlagnefnd og alþingismenn, 2010 

Fjöldi kvenna í fjárlaganefnd hefur dregist 

saman síðan árið 2008 og er einungis ein 

kona í nefndinni. Fjöldi kvenna á Alþingi 

hefur aukist um sjö konur (Alþingi, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Hlutfall feðra hefur dregist saman frá 

árinu 2008 um rúm fimm prósent. Það 

þýðir að árið 2010 nýttu feður aðeins 

14,5% sameiginlega tímans á meðan 

mæður nýttu 85,5%. 

                                                                                                                                                         

                                                       Mynd 3: Sameiginlegur tími 2010 

  

2010 
    

Alþingismenn Fjárlaganefnd 

Konur 27 1 

Karlar 36 10 
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9,47% 

90,53% 

Sameiginlegur tími 2012 

Feður

Mæður

4.1.3.4 Fæðingarorlof árið 2012 

Tafla 7: Fæðingarorlof, 2012. 

2012 

Fjöldi í 
fæðingarorlofi 

Meðalfjöldi 
daga 

sameiginl. 
tími fjöldi 

Hámarks-
greiðsla í 

þús. 
Heildarútgjöld 

í milj. kr.  

Konur  3461 178  3309  300.000.  4736 

Karlar 2943  75 346  300.000   2562 
 Heimild: Fæðingarorlofssjóður, 2013, óbirt. 

 

Hér eru tölur skiptar eftir kyni fyrir árið 2012. Fjöldi mæðra í orlofi er heldur meiri. 

Meðaldagafjöldi feðra hefur hrunið niður í 75 daga, feður taka minna en grunnrétt sinn, 

90 daga. Einnig hefur fjöldi feðra í sameiginlega tímanum dregist saman.  

Hámarksgreiðsla stendur í stað. Heildarútgjöld eru 7298 milljónir króna.  

 

 

Tafla 8: Fjárlagnefnd og alþingismenn, 2012 

Skipan fjárlagnefndar hefur ekki breyst. 

Alþingismenn eru þeir sömu (Alþingi, 2012).  

 

       

Hlutfall feðra heldur áfram að dragast 

saman og hefur dregist saman um fimm 

prósent frá árinu 2010. Nýting feðra á 

sameiginlega tímanum fer því undir 

10% en mæður nýta ríflega 90% hans. 

 

 

        Mynd 4: Sameiginlegur tími, 2012. 

  

2012 
    

Alþingismenn Fjárlaganefnd 

Konur 27 1 

Karlar 36 10 
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4.1.3.5 Samantekt kyngreindra gagna 

Kyngreiningin tók einungis til meðalfjölda daga sem foreldrar nýttu sér, hvernig hlutfall 

foreldra var í sameiginlega tímanum og fjölda mæðra og feðra sem hlutu greiðslur úr 

sjóðnum á hverju ári.    

 

 

Mynd 5: Meðalfjöldi daga yfir árin 

 

Tölurnar gefa til kynna að dregið hefur verulega úr töku feðra á tímabilinu. Frá árinu 

2008 þegar feður nýttu orlofsrétt sinn mest hefur dögum fækkað um 28, úr 103 dögum  í 

75 daga. Breyting hjá mæðrum er lítil í samanburði við feður, frá 182 dögum árið 2004  í 

178 daga árið 2012. Hlutfall feðra í sameiginlega tímanum hefur einnig lækkað mikið frá 

árinu 2008 til ársins 2012 eða um 12%. Einnig eru feður ekki að nýta óframseljanlegan 

grunnrétt sinn til fulls (sjá skífurit að ofan).   Lækkun greiðslna úr sjóðnum virðist hafa 

haft meiri áhrif á töku feðra en mæðra. Lækkun hámarksgreiðslna var töluverð milli 

áranna 2008-2010 eða um 235. 700 þúsund krónur og virðist það hafa dregið verulega 

úr nýtingu feðra á fæðingarorlofi, bæði nýtingu á grunnrétti og sameiginlega tímanum.  
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Þegar litið er til greiðsluþega skipt eftir kyni þá má greina lækkun hjá feðrum. En 

hafa ber í huga þegar þessar tölur eru skoðaðar að hér er ekki miðað við fæðingarár 

barns, né hversu margir foreldrar voru í orlofi á tilteknu ári. Greiðsluþegar er samtal 

foreldra sem hófu orlof sitt og þáðu greiðslur úr sjóðnum á þessum árum.  

 
 
 

         Mynd 6: Fjöldi greiðsluþega eftir kyni og árum 

4.1.4 Kynjaðir mælikvarðar 

Niðurstöður greiningarinnar sýna að greinanlegur munur er á fæðingarorlofstöku feðra 

eftir lækkun hámarksgreiðslna úr sjóðnum. Ef ná á jafnréttismarkmiðum sem voru 

annarsvegar að stuðla að efnahagslegu jafnræði milli kvenna og karla og hinsvegar að 

stuðla að jafnri skiptingu ummönnunar og heimilistarfa, þá þarf fyrst að grípa til aðgerða 

til þess að feðrum fækki ekki enn frekar í töku fæðingarorlofs. Næsta skref væri að fjölga 

feðrum í fæðingarorlofi til jafns á við það sem áður var þegar þátttaka þeirra var sem 

mest árið 2008. Til þess að gera greiningu sem besta þarf að bæta aðgengi að tölulegum 

upplýsingum. Fæðingarorlofssjóður sendir tölulegar upplýsingar til Hagstofunnar. 

Nýjustu tölur frá Hagstofunni eru frá árinu 2011, upplýsingaskráning hjá Hagstofu 

mætti vera hraðari svo að allir sem vinna að málum tengdum Fæðingarorlofssjóði væru 

að vinna með sömu gögn. Einnig eru töluleg gögn frá Hagstofunni takmörkuð og mætti 

bæta við breytum. Hagstofan birtir einungis fjölda foreldra í orlofi og á styrkjum, 

heildarútgjöld og dagafjölda skipt eftir kyni. Það væri ákjósanlegra að 

Fæðingarorlofssjóður sjálfur myndi birta töluleg gögn er viðkemur orlofstöku foreldra. 

Þar gæfist tækifæri til að vera með ítarlegri upplýsingar um töku orlofs, t.d. heildarfjölda 

yfir grunnrétti og heildarfjölda undir grunnréttri, búsetu, tekjum og atvinnugreinum. 
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Slíkt myndi auðvelda greiningar þegar skoða á hverjir og hvaða hópar nýti sér rétt sinn 

til orlofs og hvaða hópa þarf að ná sérstaklega til.  

4.1.5 Finna leiðir til að draga úr misrétti 

Eftir að hámarksgreiðslur til Fæðingarorlofssjóðs lækkuðu fækkaði einnig fjölda feðra 

sem nýta rétt sinn til orlofs. Því er æskilegt að greiðslur í orlofi verði hækkaðar. Fjárlög 

fyrir árið 2013 gera ráð fyrir því að hámarksgreiðslur hækki um 50.000 þúsund krónur 

á mánuði. Það er skref í rétta átt og þarf  að fylgja því vel eftir hvort slík hækkun auki 

fæðingarorlofstöku feðra. Æskilegt væri að hækka þakið enn frekar svo tekjutap vegna 

fæðingarorlofs yrði sem minnst. Lenging orlofs er einnig æskileg. Uppi var hugmynd um 

að lengja orlof í 12 mánuði en það hefur verið dregið til baka samkvæmt núverandi 

fjárlögum. Ráðlegt væri að langtímamarkmið fælist í því að binda fimm mánuði við hvort 

foreldri og hafa 2 mánuði sameiginlega. Reynsla erlendis og hér á Íslandi sýnir að 

sameiginlegur tími verður tími móður og því er nauðsynlegt að binda tíma við feður 

sérstaklega, með því móti fá feður aukið tækifæri til þess að vera inni á heimilunum sem 

auðveldar að brjóta upp hina hefðbundnu verkaskipingu inn á heimilum. Slíka breytingu 

þyrfti þó að gera í skrefum og lengja orlofið smátt og smátt. Það er bæði til þess að halda 

útgjöldum ríkissjóðs í skefjum en einnig til þess að hægt sé að meta áhrif lengingar á 

orlofstöku feðra. Stjórnvöld og Alþingi bera ábyrgð á því að innleiða breytingar. Það er 

því í höndum stjórnvalda að gera lagabreytingar og Alþingis að samþykkja þær ef til 

breytinga á að koma.   

4.1.6 Eftirlit og mat 

Mikilvægt er að fylgjast með framvindu orlofstöku feðra og hvort markmið um að auka 

hlut þeirra í töku orlofs séu að mjakast í rétta átt. Til þess að gera það sem þægilegast og 

aðgengilegast er mikilvægt að kyngreind gögn með ítarlegum upplýsingum um töku 

orlofs, t.d. heildarfjölda yfir grunnrétti og heildarfjölda undir grunnréttri, búsetu, tekjum 

og atvinnugreinum séu til staðar. Hentugur eftirlitsaðili væri Fæðingarorlofssjóður, 

Félagsmálanefnd og Jafnréttisstofa.  
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Niðurstöður 

Fæðingarorlof feðra er mikilvægt jafnréttistæki í íslensku samfélagi. Það gaf feðrum 

jafnan rétt á við mæður í umönnun ungra barna sem var stórt jafnréttisskref fyrir feður. 

En fæðingarorlof feðra er einnig tæki sem nær til mismunandi sviða í samfélaginu. Það 

er tæki til þess að brjóta upp hefðbundna verkaskiptingu inn á heimilinu sem ætti að 

geta með tíð og tíma breytt þeirri rótgrónu hugmynd að það liggi betur fyrir konum að 

sinna barnauppeldi og heimilisstörfum. En það er ekki einungis inni á heimilum sem 

fæðingarorlof feðra skilar árangri, því árangur á opinbera sviðinu er einnig mikilvægur. 

Konur hverfa styttra af vinnumarkaði vegna barneigna ef feður eru virkir þátttakendur í 

orlofstöku sem gæti aukið möguleika kvenna á hærri launum og stöðuhækkunum. 

Fæðingarorlof foreldra er níu mánuðir, þrír eru eyrnamerktir sitthvoru foreldri og 

þremur mánuðum geta foreldrar skipt á milli sín að eigin vild. Því geta foreldrar ef vilji 

er fyrir hendi skipt orlofi sínu jafnt. Reynslan sýnir hinsvegar að sameiginlegur tími 

verður tími móður. Ástæður þess eru aðallega brjóstagjöf, hugmyndin að konur séu 

betur til þess fallnar að sinna uppeldi barna og kynbundin launamunur. Því er mikilvægt 

að nýta kynjasamþættingu og aðferðir kynjaðrar hagstjórnar og fjárlgagerðar til þess að 

skoða hvað má betur fara og greina hvaða þættir hafa áhrif á orlofstöku foreldra. Leitast 

var við að greina áhrif tekjuþaks á fæðingarorlofstöku foreldra og hvort lækkun fjárlaga 

til Fæðingarorlofssjóðs samræmist kynjasamþættingu og aðferðum kynjaðrar 

hagstjórnar. Áhrif tekjuþaks á fæðingarorlofstöku foreldra hafði mismunandi áhrif á 

kynin.  

Mæður hafa nýtt sinn 90 daga grunnrétt ásamt sameiginlega tímanum, sem er í 

kringum 180 dagar. Hinsvegar hafa feður dregið verulega úr orlofstöku sinni. Frá árinu 

2008 þegar hámarksgreiðsla var rúm hálf milljón á mánuði hefur meðaldagafjöldi feðra 

hríðfallið úr 103 dögum árið 2008 niður í 75 daga árið 2012, en þá voru 

hámarksgreiðslur úr sjóðnum 300.000 þúsund krónur á mánuði. Eftir að 

hámarksgreiðslur lækkuðu eins og raun ber vitni eru feður enn ólíklegri en áður til þess 

að taka eitthvað af sameiginlega tímanum. Einnig er það áhyggjuefni að feður eru að 

draga úr orlofstöku á 90 daga grunnrétti sínum, sem er mikil afturför í jafnréttisbaráttu 

kvenna og karla. Áhrif á orlofstöku feðra er mikil en áhrif á orlofstöku mæðra er lítil. 

Stjórnvöld sáu í hvað stefndi árið 2010, feðrum hafði fækkað í töku orlofs, og æskilegt 

hefði verið að athuga hvernig ákvarðanir höfðu mismunandi áhrif á kynin. 
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Ákvörðun um lækkun hámarksgreiðslna úr sjóðnum samræmist því ekki 

kynjasamþættingu sem bundin er í lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla. Því 

samræmist lækkunin ekki aðferðum KHF, því KHF snýst um að beita kynjasamþættingu 

á fjárlagaferlið og skoða hvort ákvarðanir hafi mismunandi áhrif á kynin. Ákvörðun 

stjórnvalda um tekjuþak á greiðslur úr sjóðnum hafði mismunandi áhrif á kynin og 

orlofstöku þeirra. Það er því ljóst að ákvarðanir stjórnvalda um lækkun 

hámarksgreiðslna er varða Fæðingarorlofssjóð er afturför í jafnréttisbaráttu á Íslandi 

Möguleikar feðra eru skertir, þeir hafa ekki sömu tækifæri og áður til samvistar við börn 

sín. Einnig hefur það skert möguleika barna til samvistar við báða foreldra og skert 

möguleika mæðra með því að festa enn betur í sessi þá hugmynd að staður mæðra sé 

inn á heimilum að sinna uppeldi ungra barna.  
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Lokaorð 

 Þeir feður sem hafa nýtt sér sameiginlega tímann eru að fá einstaklega jákvæð viðbrögð 

frá samfélaginu. Þeir eru lofaðir fyrir að vera duglegir og nærgætnir. Konur sem 

hinsvegar nýta ekki sameiginlega tímann eru litnar hálfgerðu hornauga. Það er ekki sagt 

beint út við þær, en þær eru álitnar slæmar mæður sem láta starfsferil ganga fyrir 

samveru með ungum börnum sínum. Það er undarlegt að viðbrögð til mæðra hafi svona 

neikvæð áhrif þegar viðbrögð til feðra sem taka sameiginlega tímann eru jákvæð. „One 

cannot exist without the other“, því forsenda þess að karlar geti tekið sameiginlega 

tímann er sú að konur fari fyrr út á vinnumarkað eftir barnsburð og öfugt. Kyngervi 

kvenna sem mæðra virðist því vera undir meiri samfélagslegum þrýstingi heldur en 

kyngervi karla sem feðra. Það kemur kannski ekki að óvart þegar litið er til þess að 

kyngervi kvenna virðist hafa frá örófi alda verið fyrst og fremst sem mæður sem fórna 

sér, sínum þörfum og löngunum fyrir börn og maka. Kyngervi karla sem feðra á sér ekki 

svo langa og rótgróna sögu. Þó svo að karlar hafi verið feður frá örófi alda þá eru þeir 

ekki flokkaði sem slíkir, karlar virðast frekar vera flokkaðir eftir því sem þeir gera en 

ekki hvað þeir eru. Fæðingarorlof karla er gríðarlega mikilvægt til þess að jafna stöðu 

kynjanna bæði utan heimilis og innan. En einnig er áhugavert að velta fyrir sér hverju 

það skilar í lengri tíma litið. Þó svo að það sé ekki sagt berum orðum þá má leiða líkur að 

því að virk þátttaka karla inná heimilum og í uppeldi barna skili sér síðar inn í 

samfélagið, þegar börnin sem ólust upp með foreldrum sem bæði tóku jafnan og virkan 

þátt í uppeldi og heimilisstörfum sem og á vinnumarkaðnum vaxa úr grasi. Hugmyndir 

þeirra um kyngervi og hlutverk kynjanna gætu breyst þegar foreldrar taka báðir virkan 

þátt í uppeldi og umönnun barna. Það gæti jafnvel breytt hugmyndum um hið týpíska 

stelpu og strákadót. Dúkkur verði jafnt fyrir stúlkur sem og drengi, þar sem bæði kynin 

verða foreldrar og sjá um umönnun. Með því að breyta hugmyndum um 

fyrirframákveðin hlutverk kynjanna erum við nokkrum skrefum nær í átt að jafnrétti. 

 

  



 Kynjuð hagsstjórn og Fæðingarorlofssjóður 
Heimildaskrá 

39 
 

Heimildaskrá 

 

Alþingi. (Desember 2005). Ársskýrsla Alþingis 2004-2005. Sótt frá althingi.is: 

http://www.althingi.is/pdf/arskyrsla2004.pdf 

Alþingi. (Desember 2010). Ársskýrsla Alþingis 2008-2009. Sótt frá althingi.is: 

http://www.althingi.is/pdf/arsskyrsla2008.pdf 

Alþingi. (Júní 2012). Ársskýrsla Alþingis 2009-2010. Sótt frá althingi.is: 

http://www.althingi.is/pdf/arsskyrsla2009.pdf 

Ann-Zofie Duvander; Johanna Lammi-Taskula. (2011). Parental leave. Í Ingólfur V. 

Gíslason, & Guðný Björg Eydal (Ritstj.), Parental leave, childcare and gender 

equality in the Nordic countries (bls. 31-60). Kaupmannahöfn. 

Debbie Budlender; Guy Hewitt . (2002). Gender budgets make more cents. London: 

Commonwealth Secretariat. 

Directorate General of human rights. (2005). Gender Budgeting. Strasbourg: Council of 

Europe, Equality Division. 

Fæðingarorlofssjóður. (2010). Samantekt yfir tölulegar upplýsingar Fæðingarorlofssjóðs 

2001-2009. Reykjavík: Vinnumálastofnun. 

Fæðingarorlofssjóður. (án dags.). Fæðingarorlofssjóður. Sótt frá faedingarorlof.is: 

http://www.faedingarorlof.is/upphaedir-faedingarorlofs-og-faedingarstyrks/ 

Fjárlaganefnd. (2013). Fjárlagavefurinn. Sótt frá hamar.stjr.is: 

http://hamar.stjr.is/Fjarlagavefur-Hluti-

II/GreinargerdirogRaedur/Fjarlagafrumvarp/2014/Seinni_hluti/Kafli_3.htm#ky

njad 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (11. Október 2010). Fjármála- og efnahagsráðuneytið. 

Sótt frá fjarmalaraduneyti.is: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/2010/10/11/nr/13617 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (Nóvember 2012). Gender budgeting in Iceland. Sótt 

frá Fjármála- og efnahagsráðuneytið: 



 Kynjuð hagsstjórn og Fæðingarorlofssjóður 
 

40 
 

http://eng.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/GB_in_Iceland_Fact_Sheet2012.pd

f 

Fjármála og efnahagsráðuneytið. (15. Júní 2012). Kynjaáhrif virðisaukaskattskerfisins. 

Sótt frá Fjármála og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/FJR_Virdisaukaskattkerfid_a1.pdf 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (án ártals). Fjármála- og efnahagsráðuneytið. Sótt frá 

fjarmalaraduneyti.is: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/kynjud_fjarlagagerd/saga_innleiding

ar 

Fjármála og efnahagsráðuneytið. (án dags.). Fjármála og efnahagsráðuneytið. Sótt frá 

fjarmalaraduneyti.is: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/kynjud_fjarlagagerd/meginmalaflokk

ar/ 

Forsætisráðuneytið. (15. Júní 2012). Mat a jafnréttisáhrifum stjórnarfrumvarpa; 

Áfangaskýrsla. Sótt frá fjarmalaraduneyti.is: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/FOR_Mat_a_jafnrettisahrifum_a1.

pdf 

Fríða Rós Valdimarsdóttir. (2006). Nordic experiences with parental leave and the impact 

on equality between women and men. Sótt frá jafnretti.is: 

http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Nordic%20experiences%20with%20patent

al%20leave.pdf 

Gyða Margrét Pétursdóttir; Þorgerður Einarsóttir. (2004). Feður, börn og Fæðingarorlof. 

Í Úlfar Hauksson (Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum V (bls. 287-302). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Hagstofa Íslands. (22. Október 2012). Hagstofa Íslands. Sótt frá hagstofa.is: 

http://hagstofa.is/?PageID=769&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=HEI03110%

26ti=Me%F0aldagafj%F6ldi+foreldris+%ED+f%E6%F0ingarorlofi+eftir+f%E6%

F0ingar%E1ri+barns+2001%2D2010%26path=../Database/heilbrigdismal/tryg

gingar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Heilsugæslan. (2008). Heilsugæslan. Sótt frá heilsugaeslan.is: 

http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/brjostagjof/brjostagjof-inngangur/ 



 Kynjuð hagsstjórn og Fæðingarorlofssjóður 
 

41 
 

Helena Hofbauer Balmori. (2003). Gender and Budgets. London: Bridge; Development-

Gender. 

Iðnaðarráðuneytið. (15. Júní 2012). Styrkir, lánveitingar og önnur fyrirgreiðsla sem ætlað 

er að efla atvinnulíf, nýsköpun og byggðaþróun; Áfangaskýrsla I . Sótt frá Fjármála 

og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/IDN_Styrkir_a1.pdf 

Ingólfur V. Gíslason. (2007). Fæðingar- og foreldraorlof á Íslandi. Akureyri: 

Jafnréttisstofa. 

Innanríkisráðuneytið. (21. Júní 2013). Gjafsókn og önnur obinber réttaraðstoð; 

Áfangaskýrlsa II. Sótt frá Fjármála og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/irr_afang_2013.pdf 

(2012). Kynjakrónur. Reykjavík: Fjármála-og efnahagsráðuneytið og Jafnréttisstofa. 

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000. (án dags.). Sótt frá 

http://www.althingi.is/lagas/140b/2000095.html 

Lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla nr. 10/2000. (án dags.). Sótt frá 

http://www.althingi.is/lagas/130a/2000096.html 

Mennta-og menningarmálaráðuneyti. (28. Ágúst 2013). Styrkjakerfi vísindarannsókna 

frá kynjasjónarmiði. Sótt frá Fjármála og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/mmr_afang_2013.pdf 

R.W. Connell. (2002). Gender. Cambridge: Polity Press. 

Sheila Quinn. (2009). Kynjuð Fjárlagagerð: Handbók um Framkvæmd. Aðalskrifstofa 

lögfræði- og mannréttindamála. Strasbourg: Evrópuráðið. 

Steinunn Gyðu-og Guðjónsdóttir. (12. Mars 2009). Jafnréttisstofa. Sótt frá jafnretti.is: 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle&ID=16 

Steinunn Helga Lárusdóttir. (2005). Kynjamyndir í skólastarfi. (Arna H. Jónsdóttir, 

Steinunn Helga Lárusdóttir, & Þórdís Þórðardóttir, Ritstj.) Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Stephanie Seguino. (Janúar 2013). Financing for Gender Equality:Reframing and 

Prioritizing Public Expenditures to Promote Gender Equality. Sótt frá UN Women: 



 Kynjuð hagsstjórn og Fæðingarorlofssjóður 
 

42 
 

http://www.gender-

budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=suggeste

d-readings/seguino-s-paper&Itemid=587 

Þingskjal 1152-623. mál. (1999-2000). Nefndarálit um frumvarp til 1. um fæðingar-og 

foreldraorlof. Sótt frá http://www.althingi.is/altext/125/s/1152.html 

Þorgerður Einarsdóttir. (2007). Aumingjahjálp eða afbygging á umframvaldi: Um 

sértækar aðgerðir, jákvæða mismunun og kvóta. Í Gunnar Þór Jóhannesson 

(Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum VIII. Reykjavík: Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands. 

Þorgerður Einarsdóttir. (2010). Kreppur og kerfishrun í ljósi kyngerva og þegnaréttar. 

Íslenska Þjóðfélagið, 1(1). 

Umhverfis og auðlindaráðuneytið. (15. Júní 2013). Loftslagsmál og kynjaáhrif þeirra; 

Áfangaskýrsla II. Sótt frá FJármála og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/uar_afang_2013.pdf 

Utanríkisráðuneytið. (15. Júní 2013). Greining á framlögum til þróunarsamvinnu; 

Áfangaskýrsla II. Sótt frá Fjármála og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/utn_afang_2013.pdf 

Velferðaráðuneytið. (2010). Skýrsla um fæðingar og foreldraorlof. Sótt 8. Desember 2013 

frá Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011: 

http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1920.pdf 

Velferðarráðuneytið. (21. Júní 2013). Aldraðir í hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum; 

Áfangaskýrsla II. Sótt frá Fjármála og efnahagsráðuneytið: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/vel_afang_2013.pdf 

 

 

 


