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Ágrip 

Í lokaverkefni þessu mun höfundur leitast við að rannsaka hvers vegna einkafélög, 

sveitarfélög og hið opinbera skilgreina börn á skjön við löggjafann þegar kemur að 

gjaldskrágerð. Fyrri hluti ritgerðar fer í að skoða löggjafann sem setur lög og reglugerðir um 

börn og þær stofnanir sem vinna að bættum réttindum barna á Íslandi. Farið verður í öll helstu 

lagasöfn sem snúa að réttindum barna og unglinga og skoðað hvort að ekki sé samræmi í þeim 

þegar kemur að því að skilgreina hvenær barn telst vera barn samkvæmt lögum. Seinni hluti 

ritgerðarinnar fer í að skoða gjaldskrár flugfélaga, kvikmyndahúsa, sundlauga og skíðasvæða 

og hvers vegna þessi fyrirtæki notast við sínar eigin gjaldskrár þegar kemur að börnum en er 

ekki skylt að fara eftir skilgreiningu löggjafans. Í lokin er farið í skattskyldu barna, 

húsaleigubætur og skólastyrki fyrir börn og hvernig starfsreglur í kringum þá þætti eru á skjön 

við þau lög sem skilgreina börn sem börn til 18 ára aldurs. Skemmst er frá því að segja að það 

er ekkert í löggjafanum sem meinar fyrirtækjum og stofnunum að vinna gjaldskrár sínar eftir 

sínum eigin vinnureglum og eru þau ekki bundin við nein lög né reglugerðir frá löggjafanum 

til að miða þær við lögræðisaldur. Sveitarfélögum er meðal annars gefin heimild í lögum um 

sveitarfélög að stjórna sínum gjaldskrám sjálf. 
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Formáli  

Ritgerðin er 8 ECTS eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við lagadeild 

Háskólans á Bifröst. Ritgerðin er að öllu leyti verk höfundar og er hún unnin í samræmi við 

kröfur og reglugerð skólans um lokaritgerðir. Í upphafi var ljóst að vinnsla ritgerðar þessarar 

yrði krefjandi en jafnframt áhugaverð og víða leitað fanga. Höfundur vill þakka leiðbeinanda 

sínum Þorbjörgu Ingu Jónsdóttur, Hæstaréttarlögmanni fyrir góðar ráðleggingar. Einnig vill 

höfundur koma á framfæri þökkum til Lee Ann Maginnis, Agnesar Ýr Stefánsdóttur og 

Thelmu Daggar Theodórsdóttur fyrir lokayfirferð og góðar ábendingar.  
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1 Inngangur 

Réttindi barna eru vernduð af yfirgripsmiklu kerfi alþjóðlegra og svæðisbundinna 

mannréttinda-, flóttamanna- og mannúðarlaga. Réttindi þeirra hafa farið vaxandi í gegnum 

tíðina og má segja að nú í dag teljast þau samborgarar með réttindi og skyldur en áður voru þau 

nánast talin eign foreldra sinna.1 Hægt er að segja að þær viðhorfsbreytingar sem hafa átt sér 

stað í réttindum barna undanfarna áratugi, endurspeglist í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Réttindi barna hafa verið óljós í gegnum aldirnar og staða barna því oft ótrygg og þau talin vera 

upp á fullorðna komin. Tuttugasta öldin hefur stundum verið kölluð „öld barnsins“ enda varð 

barátta fyrir réttindum þeirra þá bæði sýnilegri og árangursríkari, í upphafi var áhersla lögð á 

þarfir barnanna fyrir vernd og umönnun sem þróaðist út í aukna virðingu fyrir hæfni, stöðu og 

getu barnanna og auknum rétti þeirra til að vera þátttakandi í að móta eigið líf út frá eigin 

forsendum.2 Hugmyndir um jafnan rétt barna óháð uppruna þeirra og stöðu foreldra og/eða 

forráðamanna er grundvallaratriði í barnalöggjöf þeirra ríkja sem byggja á svipuðum 

réttarhugmyndum og íslenskur réttur gerir. Barn er einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri 

og er það skilgreint á þann hátt í 2. mgr. 1. gr. laga um umboðsmann barna nr. 83/1994 og í 1. 

málsl. 2. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Þrátt fyrir að réttindabarátta fyrir hönd barna 

hafi verið árangursrík síðustu áratugi hefur lítið verið skrifað um stöðu þeirra gagnvart 

fyrirtækjum, sveitarfélögum og hinu opinbera þegar kemur að gjald- og verðskrám. Í íslensku 

samfélagi byggist mikið af lögum og reglugerðum á þremur aldursviðmiðum, þau eru; börn á 

aldrinum 0-18 ára, fullorðnir á aldrinum 18-67 ára og ellilífeyrisþegar á aldrinum 67 ára og 

uppúr. Í þessari ritgerð verður leitast eftir því hvernig standi á því að mismunun vegna aldurs 

sé til staðar í aldurshópnum 0-18 ára, sérstaklega þegar kemur að gjaldskrárgerð fyrirtækja og 

stofnanna. Einnig verður leitast við að skoða hvers vegna börn séu orðin tekjuskattskyld hjá 

hinu opinbera og hvernig réttindi og skyldur barna á aldrinum 16-17 ára virðast ekki alltaf 

haldast í hendur við þá skilgreiningu laga að börn séu börn þar til þau ná 18 ára aldri. 

  

                                                           
1 Mannréttindarskrifstofa Íslands. Réttindi barna. Slóð: http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-

island/hopar/born/. Sótt á vefinn 15.04.2014 
2 Hrefna Friðriksdóttir. (2009). Að nota samning SÞ um réttindi barnsins með hendi og vendi að hingað til 

brúkanlegum siðvana. Bls. 155. 

http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/hopar/born/
http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/hopar/born/
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2 Aðferðarfræði 

Við vinnslu, rannsóknir og heimildaröflun á þessari greinagerð sendi höfundur tölvupósta, 

hringdi símtöl, skoðaði heimasíður sveitarfélaga á Íslandi, skoðaði heimasíður skíðasvæða á 

Íslandi, skoðaði heimsíður sundlauga í öllum landsfjórðungum á Íslandi3, skoðaði lög og 

notaðist við fræðirit. Þátttakendur sem fengu tölvupósta frá höfundi voru flugfélögin; Flugfélag 

Íslands, Ernir, Icelandair og WOW air. Einnig fengu senda tölvupósta fyrirtækin; Sena, 

Sambíóin og fjölda margar ferðaskrifstofur á Íslandi. Allir þátttakendur fengu sendan 

spurningarlista með nokkrum opnum spurningum sem þeir voru beðnir um að svara. Flugfélög 

og ferðaskrifstofur fengu sama spurningarlistann (Viðauki Ι) en kvikmyndahúsin og fyrirtæki 

tengd þeim fengu annan (Viðauki ΙΙ). Spurningar til flugfélaga og ferðaskrifstofa snérust um á 

hvaða lögum eða reglugerðum, ef einhverjum fyrirtækin byggðu gjaldskrár sínar á. Einnig hvers 

vegna 12 ára gömul börn væru farin að greiða fullorðinsfargjöld og hvort að það kæmi til greina 

af þeirra hálfu að miða barnaverð við 18 ára aldur. Höfundur ákvað að senda fyrirspurnir á þessi 

tilteknu fyrirtæki af þeirri ástæðu að þetta eru fyrirtæki sem þjónusta einstaklinga á öllum aldri 

og þau byggja gjaldskrár sínar upp með mismunandi barna- og fullorðinsverði. Þetta eru einnig 

fyrirtæki sem eru með gjaldskrár sínar á þann hátt að barnaverð er mismunandi eftir aldri þeirra 

og miðast ekki við lögræðisaldur barna sem er 18 ár á Íslandi sbr. 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. 

lögræðislaga nr. 71/1997. Höfundur tók viðtal bæði við Sigurð Guðmundsson, bæjarfulltrúa A-

lista á Akureyri (Viðauki ΙΙΙ) og Halldór Halldórsson formann stjórnar Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.(Viðauki ΙV). Ástæðan fyrir viðtalinu við Sigurð Guðmundsson var viðtal sem 

tekið var við bæjarfulltrúann og birtist í blaðinu Akureyri- vikublað  árið 2012, var það viðtalið 

sem vakti áhuga höfundar á þessu tiltekna viðfangsefni. Höfundur skoðaði einnig dómasafn 

Hæstaréttar og héraðsdóms en fann því miður enga dóma þar sem reynt hafði verið á hvort að 

það væri réttmætt að rukka börn á mismunandi hátt. Höfundur hafði ákveðnar hugmyndir fyrir 

rannsókn sína, höfundi hefur fundist ósanngjarnt að börn og unglingar hafi í gegnum árin greitt 

fullorðinsgjöld innan fyrirtækja og stofanna og hefur velt fyrir sér ástæðu þess. Möguleiki er á 

að þær skoðanir hafi á einhvern hátt litað þær spurningar sem sendar voru á þátttakendur í 

rannsókn þessari. 

 

 

                                                           
3 Valdir voru tveir þéttbýliskjarnar í hverjum landsfjórðungi og heimasíður sundlauga skoðaðar þar. 
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3 Löggjafinn 

Víða í lögum er að finna ákvæði sem kveða á um réttindi barna og unglinga, t.d. í barnalögunum 

nr. 76/2003, lögræðislögunum nr. 71/1997 og í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013 sem staðfestur er hér á landi. Þar er kveðið á um réttindi barna og unglinga 

og kemur það fram hvenær barn telst barn samkvæmt lögum og hvenær það telst vera orðið 

fullorðinn einstaklingur sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um umboðsmann barna nr. 83/1994 og í 1. málsl. 

2. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Einnig eru mannréttindaákvæði í Stjórnarskrá 

Íslands nr. 33/1944 sem eiga við um alla einstaklinga og má þar sérstaklega nefna 

jafnræðisregluna sbr. 65. gr. Það er hlutverk löggjafarvaldsins að setja lög í landinu sem 

framkvæmdarvaldinu ber að sjá til að allir landsmenn fylgja. Um það verður fjallað nánar í 

næstu undirköflum.  

3.1 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands  

Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, með síðari breytingum4 er æðsta réttarheimild 

íslensks réttarkerfis, svokölluð grundvallarlög, þar á eftir koma almenn lög og 

stjórnvaldsfyrirmæli. Í réttarheimildarfræði kemur einnig fram að þær reglur sem eru byggðar 

á ákvæðum úr Stjórnarskrá eru rétthærri en aðrar reglur, en þar á eftir koma reglur sem byggðar 

eru á almennum lögum og stjórnvaldsfyrirmæli.5 Ef lög stangast á við ákvæði úr 

Stjórnarskránni, hefur sú dómsvenja verið að þau víki fyrir henni þar sem þau eru talin réttlægri 

en ákvæði hennar, það sama á við um réttarreglur sem stangast á við þær reglur sem byggðar 

eru á ákvæðum úr Stjórnarskránni.6 Í Stjórnarskránni er meðal annars að finna jafnræðisregluna, 

en 65. gr. kveður á um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda og ekki megi 

mismuna einstaklingum meðal annars á grundvelli kynferðis, efnahags og stöðu. 

Jafnræðisreglan á við um alla einstaklinga í samfélaginu hvort sem átt er við börn eða fullorðna. 

Hún er í samræmi við 2. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en þar segir að aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem 

kveðið er á um í samningi þessum, án mismunar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annara skoðana, uppruna með tilliti til 

þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess 

                                                           
4 Hér eftir nefnd Stjórnarskrá 
5 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 224 
6 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 224 
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eða foreldris þess eða lögráðamanns. Börn lúta þó vegna eðli máls forsjá forelda og/eða 

forráðamönnum sinna og þeim reglum og lögum sem eiga við um börn. 

3.2  Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna  

Á undanförnum áratugum hafa alþjóðasamningar og þjóðréttarskuldbindingar orðið hluti af 

íslenskri löggjöf og réttarframkvæmd hennar.7 Í íslenskum rétti er gengið út frá meginreglunni 

um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar þrátt fyrir að hún sé hvergi lögfest.8 Það að tvíeðli sé til 

staðar þýðir að allir þjóðréttarlegir samningar, lög og reglur taka ekki gildi í íslensku réttarkerfi 

fyrr en þær hafa verið lögfestar af löggjafarvaldinu.9 Ísland staðfesti með lögum nr. 19/2013 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þessi samningur snýr að hagsmuna- og 

réttindarmálum barna og unglinga og lögfestingin hefur því áhrif á börn á Íslandi. Í inngangi 

samningsins, fylgiskjali nr.18/1992 er það sérstaklega tekið fram að nauðsynlegt sé að börnum 

sé veitt sérstök vernd og umönnun þar sem þau hafa ekki tekið út líkamlegan og andlegan 

þroska, einnig er kveðið á að þau þurfa viðeigandi lögvernd, bæði fyrir og eftir fæðingu. Með 

lögvernd er átt við þá vernd sem löggjafinn, dómskerfið og stjórnsýslukerfið veitir börnum og 

unglingum varðandi hagsmuni og réttindi þeirra.10 Í 1. mgr. 2. gr. sáttmálans er kveðið á um að 

að aðildarríkjum beri að tryggja börnum þau réttindi sem sáttmálinn inniheldur, án mismunar 

að nokkru tagi. Þrátt fyrir að lögin um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hafi 

ekki verið lögfestur á Íslandi fyrr en 6. mars 2013 hafa önnur lög og lagaákvæði verið til staðar 

í íslensku lagaumhverfi í áratugi, sem hafa haft þann tilgang að vernda hagsmuni og réttindi 

barna. 

3.3 Barnalög  

Ein mikilvægustu lög á sviði barnaréttar eru barnalögin nr. 76/2003. Þau tóku gildi í júlí sama 

ár. Barnalögin eiga við um alla einstaklinga frá fæðingu til þau hafa náð 18 ára aldri, þá ályktun 

má draga meðal annars út frá 2. mgr. 61. gr. laganna en þar kemur fram að framfærsluskyldu 

foreldra lýkur er barnið hefur náð 18 ára aldri. Einnig má samkvæmt eðli máls halda því fram 

að barnalög sem slík eigi eingöngu við um börn samkvæmt lagalegum skilgreiningum sem eins 

og áður hefur komið fram,11 barn er einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri.12 Núgildandi 

                                                           
7 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 248. 
8 Davíð Þór Björgvinsson. (2008) Lögskýringar. Bls. 259-260. 
9 Davíð Þór Björgvinsson. (2008)  Lögskýringar. Bls. 255. 
10 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 346 
11 Sjá bls. 11 
12 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 50 
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barnalög leystu af hólmi eldri barnalög sem höfðu verið í gildi frá árinu 1992, en markmið 

þeirra var og er fyrst og fremst að gæta að auknum réttindum barna, meðal annars í sambandi 

við framfærsluskyldu og forsjárskyldur foreldra og eða forráðarmanna.13 Samkvæmt 2. mgr. 1. 

gr. barnalaga nr. 76/2003 á sérhvert barn rétt á því að lifa og þroskast, það á að njóta verndar, 

umönnunar og réttinda í samræmi við aldurinn sinn og þroska án mismunar af nokkru tagi. Skv. 

53. gr. sömu laga er foreldrum skylt að framfæra barn sitt og er sú framfærsla metin út frá 

högum foreldra og þörfum barnsins, foreldrum er skylt að framfæra barn sitt til 18 ára aldurs 

en þegar barnið nær lögræðisaldri lýkur framfærsluskyldu foreldris skv. 61. gr. barnalaga. 

Undantekning fyrir framfærsluskyldu foreldra er sú að ef barnið gengur í hjónaband fyrir 18 

ára aldur, þá fellur framfærsluskyldan niður nema að sýslumaður ákvarðar annað sbr. 3. mgr. 

61. gr. barnalaga. Önnur undantekning er einnig til staðar en skv. 2. mgr. 62. gr. barnalaga er 

sýslumanni heimilt að úrskurða foreldri til að greiða barni sínu framlag til menntunar eða 

starfsþjálfunar samkvæmt kröfu þess frá 18 ára aldri og þar til það nær 20 ára aldri. 

3.4 Barnaverndarlög  

Önnur mikilvæg lög í nútíma barnarétti sem eiga við um einstaklinga á aldrinum 0-18 ára eru 

barnaverndarlögin nr. 80/200214 sbr. 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. laganna. Eftir hækkun 

sjálfræðisaldurs með lögræðislögunum frá árinu 1997, var tekin sú ákvörðun að endurskoða 

ákvæð í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992.15 Út frá endurskoðun lagana frá 1992 

urðu til barnaverndarlög nr. 160/1998. Ein af aðalbreytingum laganna sneri að greinum er áttu 

við um börn yngri en 16 ára, en orðalagi var breytt á þann hátt að þau ættu við yngri en 18 ára 

í kjölfarið á hækkun á lögræðisaldri. Frumvarp til breytingar á barnaverndarlögunum frá 1998 

var lagt fyrir árin 2001 og 2002 og út frá því urðu til núgildandi barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Meginhlutverk þeirra kemur meðal annars fram í 2. mgr. 1. gr.  laganna en þar segir að börn 

eigi rétt á vernd og umönnun og að þau skuli njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska 

en skv. 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga teljast allir einstaklingar undir 18 ára aldri börn. Í 4. 

gr. er leitast við að draga saman þær meginreglur sem notaðar hafa verið til grundvallar í 

barnaverndarstarfi og nauðsynlegt þykir að séu skýrar í lagatextanum. Með meginreglunum er 

lögð áhersla á þau sjónarmið sem barnaverndaryfirvöldum bera að hafa í huga við störf sín. 

Þessar reglur hafa verið viðurkenndar í langan tíma sem grundvallarreglur öllu 

                                                           
13 Davíð Þór Björgvinsson.(1995). Barnaréttur. Bls. 20 
14 Hér eftir nefnd barnaverndarlög 
15 Frumvarp til barnaverndarlaga, þskj. 403, 318. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html. Sótt á vefinn 12.04,2014]. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
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barnaverndarstarfi en með 4. gr. urðu þær lögfestar, þar sem lögð var áhersla á framsetningu 

þeirra með henni. Innihald þessara meginreglna er meðal annars að hagsmunir barna skulu 

ávallt hafðir í fyrirrúmi, að barnaverndarstarf skuli stuðla að stöðuleika í uppvexti barna og að 

í störfum barnaverndarnefnda eigi að taka tillit sjónarmiða og óska barna eftir því sem aldur 

þeirra og þroski gefur tilefni til.16 

3.5 Lögræðislög  

Í nóvember árið 1917 voru fyrstu lögræðislögin sett á Íslandi, engin heildarlög um lögræði 

höfðu verið í gildi fyrir þann tíma en þó voru til reglur úr eldri lagabókum sem verða raktar hér 

á eftir. Elstu lagaákvæðin sem hægt er að finna um lögræði er að finna í Grágás, en samkvæmt 

þeim urðu drengir fjárráða 16 ára en kvenmenn 20 ára. Við gildistöku Járnsíðu var 

aldurstakmark drengja lækkað niður í 15 ár. Árið 1281 voru ákvæði Jónsbókar tekin í gildi hér 

á landi og samkvæmt þeim urðu einstaklingar sjálfráða 16 ára og fjárráða 25 ára Með 

lögræðislögunum árið 1917 var fjárræðisaldurinn  lækkaður niður í 21 árs. Var það byggt á því 

að nágrannalöndin væru með svipaðar reglur um lögræði sem líta ætti til þegar okkar löggjöf 

væri mynduð. Mörgum þótti lögin frá árinu 1917 ekki nógu góð og árið 1946 var þáverandi 

hæstaréttardómara, Þórði Eyjólfssyni falið það verkefni að semja frumvarp til nýrra 

lögræðislaga sem áttu að bæta annmarka þess gamla. Árið 1984 voru lögin frá árinu 1947 felld 

úr gildi með gildistöku nýrra lögræðislaga, báðir lagabálkarnir frá árinum 1947 og 1984 

innihéldu það að sjálfræðisaldurinn var lækkaður niður í 16 ára og fjárræðisaldurinn í 18 ára, 

átti það við um bæði kynin. Með núgildandi lögræðislögum nr. 71/1997 tóku menn þá ákvörðun 

að samræma sjálfræðisaldur og fjárræðisaldur og er hann í dag miðaður við 18 ár.17  

Í lögræðislögunum nr. 71/199718 má finna ákvæði er snúa að börnum. En í lögræðislögunum 

má finna lagaákvæði er kveða á um á hvaða aldri börn verða lögráða á Íslandi. Undir lögræði 

falla fjárræði og sjálfræði en hér á landi öðlast einstaklingur þann rétt 18 ára gamall sbr. 1. mgr. 

1. gr. lögræðislaga. Með því að öðlast fjárræði hefur einstaklingur fengið rétt til að ráðstafa 

öllum fjármunum sínum sjálfur og stofna til skulda, með sjálfræði hefur einstaklingur öðlast 

réttindi til að stjórna persónulegum högum sínum sjálfur, eins og búsetu og námi. Fyrir 

lögræðisaldur er einstaklingur á framfæri foreldra og/eða forsjáraðila skv. 2. mgr. 53. gr. 

                                                           
16 Frumvarp til barnaverndunarlaga, þskj. 403, 318. mál. Vefútgáfa Alþingstíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html. Sótt á vefinn 18.11.2013]. 
17 Frumvarp til lögræðislaga, þskj. 707, 410. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0707.html. Sótt á vefinn 16.11.2013]. 
18 Hér eftir nefnd lögræðislög 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
http://www.althingi.is/altext/121/s/0707.html
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barnalaga. Þegar hafist var handa árið 1997 að breyta þeim lögræðislögum sem þegar voru í 

gildi var leitað eftir álitum og greinagerðum frá stofnunum, félögum og samtökum sem við 

komu börnum og barnarétti, má þar nefna Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa, 

félagsmálastofnanir Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Akureyrar, Foreldrasamtökin og barna- og 

unglingageðdeild Landspítala Íslands. Þessi félög og stofnanir ásamt fleirum sendu frá sér 

umsagnir með rökum með og á móti hækkun lögræðisaldurs úr 16 ára í 18 ára. Félögin og 

stofnanirnar sem voru á móti hækkun höfðu áhyggjur af því að ekki yrði samræmi t.d. með 

skólaskyldu barna og sjálfræði, einnig snérust áhyggjur að því að aldurshópurinn 16-18 ára yrði 

þungur í róðri fyrir barnaverndaryfirvöld og að ósanngjarnt yrði að stór hluti barna myndi missa 

réttindi sín vegna vandamála fárra einstaklinga. Rök þeirra með hækkun snéru að mestu um að 

rétt væri að fylgja eftir skilgreiningu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en í 1. gr. hans er 

kveðið á að allir einstaklingar undir 18 ára teljast börn. Nefndin sem vann með breytingu 

laganna taldi að ef að hækkun lögræðisaldursins úr 16 ára í 18 ára yrði að veruleika yrði 

nauðsynlegt að breyta nokkrum ákvæðum í öðrum lögum sem börn falla undir. Má þar nefna 6. 

gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003, en nefndin taldi að eðlilegast væri að börn yrðu ekki sjálfstæðir 

skattaaðilar fyrr en þau yrðu fullra 18 ára og að réttur þeirra til atvinnuleysisbóta yrði miðaður 

við 18 ára aldur sbr. 16. gr. laga um atvinnuleysistryggingar nr. 93/199319 

 

3.5.1 Rétthæfi og gerhæfi 

Rétthæfi öðlast einstaklingur við fæðingu og lýkur því við lát hans. Þau réttindi sem rétthæfur 

einstaklingur öðlast við fæðingu skiptast í persónubundin réttindi og fjárhagsleg réttindi. 

Persónubundin réttindi eru meðal annars kosningaréttur, atvinnuréttindi og sifjaréttindi. Þetta 

eru réttindi sem einstaklingur missir við andlát sitt því þau eru í eðli sínu þannig að þau erfast 

ekki. Fjárhagsleg réttindi falla almennt ekki niður við lát einstaklings þar sem þau geta flust yfir 

á eftirlifandi erfingja.20 Þrátt fyrir að allir öðlist rétthæfi við fæðingu þýðir það ekki að 

einstaklingur verði lögráða, lögræði er það þegar einstaklingur er hæfur til að ráðstafa eignum 

sínum sjálfur og taka ákvarðanir um skuldbindingar á eigin nafni sbr. 1. mgr. 1. gr. lögræðislaga 

og 1. mgr. bæði 2. og 3. gr. lögræðislaga 

                                                           
19 Lögræðislögin ásamt greinagerð. (1997). Bls. 17-21 
20 Andri Árnason. (2001). Þættir úr persónurétti, handrit til kennslu. Bls. 1-2 
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3.6 Neytendavernd 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil vakning á neytendamálum innan Evrópusambandsins.21 

Þrátt fyrir að Ísland séu ekki aðili að Evrópusambandinu þá innleiðum við mikið af regluverki 

þeirra í gegnum EES samninginn, en í 3. gr. hans kemur fram að samningsaðilar skuli gera 

viðeigandi ráðstafanir til að tryggja það að staðið verði við þær skuldbindingar sem af 

samningnum leiða. Þegar innleiða á ákvæði sem felast í EES samningnum þarf að fullnægja 

þeim kröfum sem meginreglur íslenskar stjórnskipunar gera til að þeim verði fylgt að 

landsrétti.22  

Þau lög sem snúa meðal annars að neytendavernd á Íslandi eru lög um neytendakaup nr. 

48/2003, lausafjárkaupalög nr. 50/2000 og lög um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005. Þeim er ætlað að stuðla að bættum hag neytenda og vernda rétt 

þeirra gagnvart framleiðendum og seljendum vöru. Réttur barna virðist ekki verndaður á neinn 

sérstakan hátt í ofangreindum lögum né minnst á þau að neinu leyti fyrir utan í lögum um eftirlit 

með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, en í  7. gr. er kveðið á um að fara verði 

varlega þegar kemur að börnum og auglýsingum, auglýsingar mega á engan hátt misbjóða þeim 

og sýna verður varkárni vegna trúgirni barna og unglinga. Neytendavernd sem snýr að börnum 

virðist að mestu snúast fyrst og fremst um markaðssetningar gagnvart þeim, vernd gegn 

óæskilegum auglýsingum og hvort þeim sé heimilt að taka þátt í skoðanakönnunum.23 Það hefur 

verið hlutverk umboðsmanns barna að hafa afskipti af neytendavernd sem snýr að 

einstaklingum yngri en 18 ára. 

3.7 Umboðsmaður barna 

Með lögum nr. 83/1994 var sett á fót embætti umboðsmanns barna og var það stofnað í janúar 

1995. Umboðsmaður barna er stjórnvald sem heyrir undir forsætisráðuneytið og er hlutverk 

hans vel skilgreint í áðurnefndum lögum. Í 1. gr. kemur fram að hlutverk umboðsmanns barna 

sé að vinna að bættum hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra, þetta á 

við um alla einstaklinga undir 18 ára aldri. Í 1. mgr. 3. gr. kemur fram að honum er ætlað að 

vekja athygli á réttinda- og hagsmunamálum barna, bæði á opinberum vettvangi og hjá 

einkaaðilum. Má þar sérstaklega nefna c-lið 2. mgr. 3. gr. en þar kemur fram að það sé hans 

                                                           
21 Utanríkisráðuneytið. Neytendamál. Slóð: http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/8kafli.pdf. Sótt á 

netið 12.04.2014. 
22 Utanríkisráðuneytið. Handbók Stjórnarráðsins um EES. Slóð: 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES.pdf. Sótt á vefinn 18.04.2014. 
23 Umboðsmaður barna. Markaðsmál. Slóð: http://barn.is/malaflokkar/markadsmal/. Sótt á vefinn 13.04.2014. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/8kafli.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES.pdf
http://barn.is/malaflokkar/markadsmal/
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hlutverk að stuðla að því að þjóðréttarsamningar er varða réttindi og velferð barna sem hafa 

verið fullgiltir hér á landi séu virtir. Afskipti umboðsmanns barna eru ekki einskorðuð við 

barnaréttar- og barnaverndarmál, heldur hefur hann heimild til að koma með tillögur og 

ábendingar um úrbætur sem varða hag barna á öllum sviðum samfélagsins. Stjórnvaldið vinnur 

að málum sem snúast um allt milli himins og jarðar svo framalega sem þau eiga við um 

einstaklinga frá fæðingu þar til þau ná 18 ára aldri.24 Umboðsmaður barna hefur meðal annars 

gefið út leiðbeinandi reglur um neytendavernd fyrir börn, þar sem meðal annars er farið í hvaða 

reglur gilda þegar kemur að aðkomu barna til markaðsmála, auglýsinga, skoðanakannanna, 

ofbeldis og kláms, vörusetninga og skóla- og æskulýðsstarfsemi.25 Í nóvember 2012 sendi 

umboðsmaður barna út bréf til allra sveitarfélaga á landinu. Með bréfinu hvatti hann 

sveitarfélögin til að samræma aldurstakmark þegar kæmi að gjaldtöku barna innan stofnanna 

og þjónustuaðila sveitarfélaganna. Benti hann meðal annars á að barn væri skilgreint í 

íslenskum lögum sem einstaklingur yngri en 18 ára og hvatti hann sveitarfélög til að sýna 

fordæmi í þeim efnum að börn greiddu almennt barnagjald þar til þau yrðu 18 ára á vettvangi 

sveitarfélaga.26 

 

3.8 Samantekt 

Samkvæmt lögræðislögum er einstaklingur hvorki sjálfráða né fjárráða fyrr en hann eru orðin 

fullra 18 ára gamall og samkvæmt löggjafanum er hann á framfæri foreldra sinna þangað til að 

hann öðlast lögræði. Barnalög og barnaverndarlög voru sett sérstaklega til þess að vernda 

viðkvæma stöðu og hagsmuni barna og unglinga þar til þau öðlast aldur til að standa á eigin 

fótum. Sem er eins og áður hefur komið fram, samkvæmt lögum ekki fyrr en þau eru orðin 

fullra 18 ára. Löggjafanum er ætlað að setja lög sem einstaklingum og lögaðilum í landinu er 

ætlað að fylgja. Einstaklingum, lögaðilum, lægra settum stjórnvöldum og öðrum stofnunum ber 

að fara eftir þeim lögum sem löggjafinn hefur samþykkt og er það í höndum 

framkvæmdarvaldsins að sjá til þess að þeim lögum sem sett eru sé framfylgt úti í þjóðfélaginu. 

Þegar núgildandi barnalög voru samþykkt var það sérstaklega tekið fram í athugasemdum með 

                                                           
24 Umboðsmaður barna. Um embættið. Slóð: http://barn.is/um-embaettid/. Sótt á vefinn 23.11.2013. 
25 Umboðsmaður barna. Markaðsmál- leiðbeinandi reglur um neytendavernd barna. Slóð: 

http://barn.is/malaflokkar/markadsmal/leidbeinandi-reglur-um-neytendavernd-barna/. Sótt á vefinn 13.04.2014. 
26 Umboðsmaður barna. Mismunandi aldursmörk þegar kemur að gjaldtöku. Slóð: 

http://barn.is/frettir/2012/12/mismunandi-aldursmoerk-thegar-kemur-ad-gjaldtoeku-bref/. Sótt á vefinn 

17.04.2014. 

 

http://barn.is/um-embaettid/
http://barn.is/malaflokkar/markadsmal/leidbeinandi-reglur-um-neytendavernd-barna/
http://barn.is/frettir/2012/12/mismunandi-aldursmoerk-thegar-kemur-ad-gjaldtoeku-bref/
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frumvarpinu, að réttur barna til jafnrar réttarstöðu væri vel varin af mannréttindarákvæðum 

stjórnarskrárinnar og ákvæðum í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þóttu ákvæðin sem kveða 

á um að börn eigi ekki að verða fyrir mismunun af neinu tagi sbr. 65. gr. stjórnarkrárinnar og 

1. mgr. 2. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, nægileg vernd fyrir réttindum þeirra að 

Sifjalaganefnd taldi ekki nauðsynlegt að barnalögin sjálf innihéldu álíka ákvæði.27 Þar sem 

Ísland er aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er það skyldugt til að virða lagaákvæði 

hans og standa vörð um hag og stöðu barna á Íslandi. Umboðsmaður barna starfar við það að 

vinna að bættum hag barna  og er það meðal annars hans verk að vernda réttindi þeirra og á það 

jafnt við í tengslum við hið opinbera og einkaaðila og sjá til þess að þau lög sem eiga við um 

börn sé fylgt eftir. Umboðsmaður barna hefur unnið markvisst að því að bæta neytendavernd 

og rétt barna síðastliðin ár en fyrir utan 7. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðsetningu virðist sem lítið sé minnst á sérstaka neytendavernd gagnvart börnum innan 

þeirrar neytendaverndarlaga sem löggjafinn hefur til staðar og vinnur með. Neytendavernd 

gagnvart börnum virðist fyrst og fremst miðast við að vernda viðkvæma stöðu þeirra sem 

neytendur og takmarka þá aðgengi þeirra að auglýsingum og skoðanakönnunum. 

Umboðsmaður hefur meðal annars í störfum sínum hvatt sveitarfélög til að endurskoða 

gjaldskár sínar sem við koma börnum. 

4 Einkafyrirtæki á Íslandi 

Einkafyrirtæki á Íslandi eru fjölda mörg , allt frá smáfyrirtækjum upp í stórar fyrirtækja 

samsteypur. Þau fyrirtæki sem eiga við í þessari rannsókn flokkast undir þjónustufyrirtæki 

sem þjónusta einstaklinga á öllum aldri. Þessi fyrirtæki eiga að starfa meðal annars eftir 

samkeppnislögum nr. 44/200528 eins og önnur fyrirtæki á Íslandi, sbr. 2. gr. samkeppnislaga 

en í henni kemur fram að lögin eigi við um hvers konar atvinnustarfsemi svo sem verslunar, 

framleiðslu og þjónustu án tillit til hvort hún er rekin af einstaklingum, félögum eða hinu 

opinbera. Lögunum er meðal annars ætlað að vinna gegn skaðlegri fákeppni og 

samkeppnishömlum sbr. b-lið 1. gr. laganna. 

                                                           
27 Frumvarp til barnalaga. Þskj. 181. 180. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html. . Sótt á vefinn 23.11.2013]. 
28 Hér eftir nefnd samkeppnislög 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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4.1 Gjaldtaka einkaaðila  

Löggjafinn skilgreinir einstaklinga á aldrinum 0-18 ára sem börn í þeim lagaákvæðum sem eru 

til staðar í íslensku réttarkerfi og eru fáar undantekningar á því.29 Þrátt fyrir aldurskilgreiningu 

íslenskra lagaákvæða virðast einkafyrirtæki ekki bundin henni að því leyti að þeim er heimilt 

að ákvarða gjaldskrár sínar fyrir þjónustu án afskipta löggjafans. Löggjafinn hefur ekki sett lög 

um hömlur á gjaldtöku fyrirtækja fyrir þjónustu eða vörur sínar fyrir utan eitt ákvæði í 

samkeppnislögum nr. 44/2005 en í þeim kemur fram í 1. mgr. 11. gr. að markaðsráðandi 

fyrirtæki megi ekki misnota stöðu sína á markaðnum. Er verið að meina að það fyrirtæki sem 

er í markaðsráðandi stöðu, megi ekki undirbjóða minni fyrirtæki eða bjóða upp á kjör sem minni 

fyrirtæki í sama geira eiga ekki möguleika á að jafna. Markaðsráðandi staða fyrirtækis er þegar 

fyrirtækið hefur það góðan efnahagslegan styrkleika að það geti eitt og sér hindrað virka 

samkeppni á þeim markaði sem það starfar á sbr. 4- lið 4. gr. samkeppnislaga.  Ákvörðunarvald 

um gjaldtöku fyrir þjónustu virðist því liggja að mestu í höndum fyrirtækjanna sjálfra. 

Gjaldskrár einkafyrirtækja á Íslandi eru mismunandi, þar sem fyrirtæki eins og flugfélög og 

kvikmyndahús vinna sínar eigin gjaldskrár eftir sínum eigin starfsreglum og venjum sem tíðkast 

innan fyrirtækjanna. Nánar verður fjallað um það í næstu köflum. 

4.2 Gjaldtaka barna hjá flugfélögum 

Flugfélag Íslands og Flugfélagið Ernir eru flugfélög hér á landi sem sjá um áætlunarflug 

innanlands frá Reykjarvíkurflugvelli.30 Samkvæmt gjaldskrám þeirra sem aðgengilegar eru á 

heimasíðum þeirra flugfelag.is og ernir.is, eru flugfélögin með ungbarnaverð (0-2 ára) og 

barnaverð (2-11 ára), 12 ára gömul eru börn farin að greiða fullorðinsfargjald fyrir flugsæti.31  

Þegar reiknuð eru út barnafargjöld hjá Flugfélagi Íslands greiða börn 50 % af fullorðinsgjaldi 

og ungabörn 10%.32 Engin breyting á þjónustu á flugvellinum eða í flugvélinni verður þegar 

greiðsla á fullorðinsgjaldi hefst. Íslensku flugfélögin sem eru með áætlunarflug erlendis frá 

Íslandi eru Iceland air og WOW air.33 Flugfélögin eru með sömu aldursviðmið við 

                                                           
29 Skv. 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, eru börn sakhæf  15 ára. 
30 Heimasíða Isavia. Innanlandsflug. Slóð: http://www.isavia.is/farthegar/innanlandsflug/. Sótt á vefinn 

22.11.2013. 
31 https://www.flugfelag.is/ ernir.is 
32 Heimasíða Flugfélag Íslands. Skilmálar fargjalda. Slóð: http://www.flugfelag.is/skilmalar-fargjalda, Sótt á 

vefinn 17.04.2014. 
33 Fleiri flugfélög fljúga frá Íslandi, bæði í áætlunarflugi og tímabundnu flugi en þau eru erlend og höfundur 

ákvað að einskorða sig við íslensk flugfélög í þessari ritgerð. 240 flugfélög eru meðlimir IATA og sjá þessi 

flugfélög um 84 % af allri flugumferð í heiminum. Má því ætla að 240 flugfélög í heiminum fari eftir 

aldursskilgreiningu þeirra. 

http://www.isavia.is/farthegar/innanlandsflug/
https://www.flugfelag.is/
http://www.flugfelag.is/skilmalar-fargjalda
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gjaldskrárgerð sína og flugfélögin sem sjá um áætlunarflug innanlands. Flugfélög á Íslandi 

starfa eftir reglum og skilgreiningum sem gefnar eru út af Alþjóðarsamtökum flugfélaga IATA, 

sú sem á við hér er svo hljóðandi : Child: a person who has reached his/her second birthday 

but not his/her 12th birthday (2-11 inclusive) as of the date of commencement of travel. Sem 

þýðist á þann hátt, að barn er einstaklingur sem er orðinn tveggja ára en er ekki orðinn fullra 12 

ára daginn sem ferðin er farin. Samkvæmt gjaldskrám frá flugfélögunum eru börn á aldrinum 

12-17 ára farin að greiða fullorðinsgjald þrátt fyrir að löggjafinn skilgreini einstaklinga á 

þessum aldri ennþá sem börn.34 Á heimasíðu WOW air er boðið upp á þann möguleika að kaupa 

fylgd starfsmanna í flugferðum fyrir aldurshópinn 12-17 ára þar sem þau eru ekki orðin lögráða, 

eins og tíðkast hjá yngri aldurshópum.35  

Árið 2000 barst umboðsmanni barna fyrirspurn sem sneri að því hvort að ólögráða 

einstaklingum væri heimilt að kaupa sér flugfargjöld. Umboðsmaður barna tók málið fyrir það 

sama ár og sendi hann út fyrirspurnir til nokkurra ferðaskrifstofa á Íslandi og bað um fá sendar 

starfsreglur þeirra er vörðuðu farmiðakaup ólögráða einstaklinga, út frá þeim upplýsingum kom 

úrskurður frá honum. Úrskurðurinn hljóðaði á þann hátt  að þrátt fyrir að ekki væru til sett lög 

á Íslandi sem banna farmiðakaup barna á aldrinum 12-18 ára væri eðlilegast að leita samþykkis 

hjá forsjáaðilum þar sem skv. 1. málsl. 6. mgr. 28. gr. barnalaga eiga foreldrar og/eða 

forráðamenn ólögráða barna rétt á því að ráða persónuhögum þeirra. Einnig má líta á að þar 

sem barnið er ennþá undir framfærsluskyldu foreldra og/eða forráðamanna skv. 2. mgr. 61. gr. 

hefur það takmarkaðan rétt á að ráðstafa fé sínu sbr. 1. mgr. 75. gr. lögræðislaga. Ólögráða 

einstakingur hefur þó heimild til að ráðstafa sjálfsaflafé sínu sbr. 2. mgr. 75. gr. lögræðislaga ef 

ekki er um verulegar fjárhæðir að ræða sbr. 5. mgr. 75. gr. lögræðislaga Barnið öðlast ekki 

fjárræði fyrr en 18 ára skv. 1. mgr. 1 gr. lögræðislaga. Í þeim tilfellum þar sem barnið býr við 

sameiginlega forsjá beggja foreldra, þá þarf barnið samþykki beggja aðila til að yfirgefa landið 

sbr. 4. mgr. 28. gr. a. barnalaga.  

Við fyrirspurn umboðsmanns barna voru nokkrar ferðaskrifstofur sem svöruðu erindi hans, 

voru það, Plúsferðir, Heimsferðir og Terra Nova sem tjáðu honum að fyrirtækin hefðu sett 

ákvæði inn í starfsreglur sínar um ferðir ungmenna erlendis.36 Starfsreglur fyrirtækjanna voru 

                                                           
34 Heimasíða Icelandair.is. Forsíða. Slóð: http://www.icelandair.is/. Sótt á vefinn 11.11.2013. 
35 Heimasíða WOW air. Er hægt að fá fylgd fyrir börn sem ferðast ein. Slóð: http://wowair.is/hjalp/algengar-

spurningar-faq/boern-og-barnshafandi/er-haegt-a-fa-fylgd-fyrir-boern-sem-ferast-ein. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
36 Umboðsmaður barna. (2000). Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2000. Slóð: 
http://barn.is/media/18647/SUB-2000.pdf. Sótt á vefinn 11.11.2013. 

   

http://www.icelandair.is/
http://wowair.is/hjalp/algengar-spurningar-faq/boern-og-barnshafandi/er-haegt-a-fa-fylgd-fyrir-boern-sem-ferast-ein
http://wowair.is/hjalp/algengar-spurningar-faq/boern-og-barnshafandi/er-haegt-a-fa-fylgd-fyrir-boern-sem-ferast-ein
http://barn.is/media/18647/SUB-2000.pdf
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keimlíkar og kom það meðal annars fram að ef einstaklingur yngri en 18 ára gerði tilraun til 

flugmiðakaupa væri samband haft við foreldra og/eða forráðamenn til að fá skriflegt leyfi, 

sumar ferðaskrifstofur gengu svo langt að vera með leyfisbréf37 sem foreldrar og/eða 

forráðamenn urðu að undirrita til að hægt væri að kaupa farmiða. Ekki eru til upplýsingar hjá 

Umboðsmanni barna um hvort ferðaskrifstofur fylgi áðurnefndum starfsreglum ennþá árið 

2013.  

Höfundur sendi tölvupóst með spurningum til nokkurra ferðaskrifstofa og flugfélaga til að 

kanna hvort að starfsreglur þeirra um farmiðakaup barna væru ennþá í gangi 13 árum síðar, 

svörun var ekki góð en eina ferðaskrifstofan sem sá sér fært að svara var Úrval útsýn,  í svari 

frá þeim kom fram að þau vinni eingöngu eftir reglum flugfélaga varðandi aldur barna sem 

greiða fullorðinsverð, sem er eins og áður hefur komið fram, 12 ára aldur. Hægt væri að bóka 

flugfar fyrir börn á aldrinum 12-17 ára án vandkvæða en greiða þarf með kreditkorti og væri 

gert ráð fyrir því að börn á þessum aldri séu ekki með aðgang að þeim og væri það því lögráða 

einstaklingur sem greiddi fyrir ferðina. Hins vegar, ef verið væri að bóka pakkaferð með flugi 

og hóteli þyrftu foreldrar og/eða forráðamenn að skrifa undir leyfisbréf fyrir barn undir 18 ára.38 

Svör við fyrirspurnum til flugfélaga var svarað með tölvupóstum þar sem kom fram að það væri 

viðtekin áratugalöng venja að miða fullorðinsgjald við 12 ára aldur. Icelandair svaraði 

fyrirspurnum á þann veg að flugfélög væru ekki með eigin lög eða reglugerðir til að styðja sig 

við gjaldskrárgerð en eins og fram kom hér að ofan39 þá starfa þau út frá aldursskilgreiningu 

Alþjóðarsamtökum flugfélaga IATA, einnig kom fram að aldurskilgreining þeirra væri 

starfsvenja40 sem væri til staðar hjá flugfélögum bæði hérlendis og erlendis. Ekki hefði það 

komið til athugunar að miða fargjald barna við 18 ára aldur og væri það ekki á dagskrá hjá þeim 

í náinni framtíð nema að breytingar yrði á skilgreiningum IATA samtakanna.41 Kvikmyndhús 

á Íslandi eru einnig með sínar eigin gjaldskrár og eru ekki bundin lögum við gerð þeirra. 

4.3 Gjaldtaka barna hjá kvikmyndahúsum 

Kvikmyndahús á Íslandi eru nokkur og bjóða þau upp á  sýningar á erlendum og íslenskum 

kvikmyndum, allt árið um kring. Verðskrár kvikmyndahúsanna eru aðgengilegar á heimasíðum 

                                                           
37 Sjá Viðauka V 
38 Aðalheiður Jónsdóttir. (munnleg heimild, 18.11.2013) fyrir hönd Úrval útsýn. 
39 Sjá bls. 22 
40 IATA er með ákveðna aðferð sem þeir fara eftir þegar reikna á út barnaverð en ekki var heimilt að gefa 

höfundi upp þá aðferð án þess að hann sótti námskeið á vegum samtakanna. 
41 Anita Knútsdóttir. Deildarstjóri Fjargjaldadeildar Icelandair. (munnleg heimild, 14.11.2013).  
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þeirra. Samkvæmt verðskrá Sambíóanna er miðaverð hjá þeim mismunandi eftir aldri barna. 

Börn á aldrinum 0-8 ára greiða 700 krónur, börn á aldrinum 8-12 ára greiða 1100 krónur og 

börn eldri en 12 ára eru farin að greiða sama gjald og fullorðinn einstaklingur eða 1300 krónur 

fyrir kvikmyndasýningu. 1300 krónurnar eru flokkaðar sem almennt miðaverð en lægri verðin 

sem barnaverð.42 Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó á Akureyri eru með barnaverð frá 2-12 

ára, en sá aldurshópur greiðir 750 krónur fyrir kvikmyndasýningu en eldri börn eru farin að 

greiða almennt miðaverð43 Fyrirspurnir til forsvarsmanna tveggja stærstu fyrirtækjanna sem 

reka kvikmyndahús á Íslandi voru sendar í tölvupósti og fengu þeir sömu spurningarnar. 

Spurningarnar voru eftirfarandi:  

 Hvort að kvikmyndahúsin notuðust við ákveðin lög eða reglugerðir við gjaldskrárgerð 

sína ?  

 Hverjar væru forsendurnar fyrir því að það væri dýrara fyrir eldri börn en yngri á 

kvikmyndasýningar ? 

 Hvers vegna ekki eitt verð á kvikmyndasýningar ? 

Forsvarsmenn Sambíós svöruðu ekki ítrekuðum fyrirspurnum höfundar en forsvarsmaður 

Smárabíós, Háskólabíós og Borgarbíós svaraði fyrir hönd kvikmyndahúsanna tveggja. 

Forsvarsmaður Smárabíós, Háskólabíós og Borgarbíós er rekstrarstjóri kvikmyndahúsa Senu 

og Sena er fyrirtækið sem á og rekur kvikmyndahúsin Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó.44 

Forsvarsmaður Senu, Jón Eiríkur Jóhannsson svaraði tölvupósti þar sem fram komu svör við 

þeim spurningum sem áður höfðu verið sendar. Í svörum hans kom fram að fyrirtækið ynni ekki 

samkvæmt neinum lögum né reglugerðum við gjaldskrárgerð45 einnig kom fram að 

aldurskiptingin í verðflokkunum hafi komið til hjá þeim fyrir nokkrum árum. Ástæðan var sú 

að aðalkeppinautur þeirra, sem eru Sambíóin, settu nýja aldursverðflokka í gang hjá sér og 

svöruðu þeir þeirri samkeppninni með því að endurbæta sína. Ástæðan fyrir mismunandi 

verðflokkum væri sú að kvikmyndahús á Íslandi byggju ekki við það mikla fákeppni að 

möguleiki væri á því að hafa eingöngu eitt verð. Forsvarsmaðurinn kom einnig inn á það, að í 

kvikmyndahúsum erlendis væru mörg dæmi um það að barna- og unglingaverð væru allt upp í 

18 ára aldur og þrátt fyrir ítrekaða endurskoðun á miðaverði til barna sæi hann ekki fram á að 

                                                           
42 Sambíóin. Slóð: 

https://www.sambio.is/Websales/Movie/1736/#page=%2FWebsales%2FShow%2F166411%2F1893%2F%3Fdt

%253D21.04.2014. Sótt á vefinn 15.04.2014 
43 Smárabíó. Slóð:  http://www.smarabio.is/verdskra/ Sótt á vefinn 15.04.2014 
44 Sena. Slóð: http://www.sena.is/um-senu/#starfsemin Sótt á vefinn 15.04. 2014 
45 Fyrir utan gjaldskrá fyrir eldri borgara, sem á ekki við í þessari greinagerð. 

https://www.sambio.is/Websales/Movie/1736/#page=%2FWebsales%2FShow%2F166411%2F1893%2F%3Fdt%253D21.04.2014
https://www.sambio.is/Websales/Movie/1736/#page=%2FWebsales%2FShow%2F166411%2F1893%2F%3Fdt%253D21.04.2014
http://www.smarabio.is/verdskra/
http://www.sena.is/um-senu/#starfsemin
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barna- og unglingaverð færi upp í 18 ára aldur hér á landi.46 Þessi mismunun á gjaldskrár gerð 

vegna aldurs barna á ekki eingöngu við innan einkafyrirtækja heldur virðist einnig vera hægt 

að finna hana innan sveitarfélaga á Íslandi. 

5 Sveitarfélög á Íslandi 

Landið samanstendur af sveitarfélögum og eru sveitarfélög á Íslandi 74 talsins.47 Starfsemi 

sveitarfélaga er meðal annars bundin af Stjórnarskrá, sveitarstjórnarlögum nr. 138/201148 og 

European Charter on Local Self Government, Evrópuráðsins sem Ísland hefur fullgilt, ber þeim 

að fara eftir þeim í öllum störfum sínum.49 Samkvæmt. 2. mgr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga skiptist 

landið í staðbundin sveitarfélög sem ráða sínum málefnum sjálf á eigin ábyrgð, einnig eru 

sveitarfélög  lögaðilar sbr. 3. mgr. 1. gr. sömu laga. Í 5. tölulið 2. mgr. 3. gr. sömu laga kemur 

einnig fram að sveitarfélög skulu hafa sjálfstæða tekjustofna og forræði yfir gjaldskrám sem 

þeim er heimilt að setja. Einnig kemur fram í article 9, lið 1 og 2, í Charter on local self 

goverment frá Evrópuráðinu að: local authorities shall be entitled within national economic 

policy, to adequate finacial resources of their own, of which they may dispose freely within the 

framework of their powers og að: local authorites financial resources shall be commensurate 

with the responsibilities provided for by the constitution and the law. Sem þýðist að 

sveitarstjórnir skulu eiga rétt á eigin hagstjórn og eiga rétt á tekjum af auðlindum sínum sem 

þeir kunna að ráðstafa að vild innan ramma valdheimilda sinna. Fjármögnun sveitarfélaga skal 

þó vera í hlutfalli við þá ábyrgð sem kveðið er á samkvæmt stjórnarskrá og lögum. Í 1. mgr. 78. 

gr. stjórnarskrár er að finna heimild sveitarfélaga til að ráða málefnum sínum sjálf eftir því sem 

lög leyfa. Sveitarfélög eru með lögbundna grunnþjónustu sem þeim ber að framkvæma eins og 

rekstur grunnskóla og leikskóla, staðbundna félagsþjónustu, skipulagsmál og samgöngumál, 

einnig eru sveitarfélög með önnur verkefni sem eru ekki lögbundin en þau vilja taka þátt í, má 

þar nefna íþrótta- og tómstundarmál. Innan þeirra er meðal annars bygging og rekstur sundlauga 

og annarra íþróttamannvirkja.50 

 

                                                           
46 Jón Eiríkur Jónsson.  (munnleg heimild,28.10.2013). 
47 Samband íslenskra sveitarfélaga. Slóð: http://www.samband.is/sveitarfelogin. Sótt á vefinn 1504.2014. 
48 Hér eftir nefnd sveitarstjórnarlög 
49 Halldór Halldórsson. Formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. (munnleg heimild,25.11.2013). 
50 Ríkiskassinn. Sveitarfélagarekstur. Slóð: http://www.rikiskassinn.is/akvordun-verkefna/sveitarfelagarekstur/. 

Sótt á vefinn 18.03.2014. 

 

http://www.samband.is/sveitarfelogin
http://www.rikiskassinn.is/akvordun-verkefna/sveitarfelagarekstur/
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5.1 Gjaldtaka  sveitarfélaga 

Þrátt fyrir að öll sveitarfélög séu bundin landslögum og öðrum lögum eins og kom fram hér að 

ofan, þá eru þau sjálfráð með tekjustofna skv. sveitarstjórnarlögum og eru ekki lagalega bundin 

til að hafa samráð við hvort annað þegar kemur að gjaldskrárgerð innan þeirra. Tekjustofnar 

sveitarfélaga skiptast í fasteignaskatta, framlög úr Jöfnunarsjóði og útsvar sbr. 1. gr. laga um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, auk þess hafa sveitarfélög meðal annars tekjur af eignum 

sínum, eigin atvinnurekstri og stofnunum sem reknar eru í almenningsþágu, svo sem 

vatnsveitum, rafmagnsveitum, hitaveitum o.fl. sbr. 1. málsl. 2. gr. sömu laga.  Sveitarfélögum 

er skylt að flokka reiknisskil sín sbr. 60. gr. sveitastjórnarlaga. En þar kemur fram í b- lið 2. 

mgr. 60. gr. að stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstareiningar sem eru að hálfu eða 

meirihluta í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem sjálfstæðar einingar skulu vera aðskyldar frá 

sveitasjóði þegar kemur til reiknisskila. Flest ef ekki öll sveitarfélög eru með heimasíður og 

hægt er að nálgast gjaldskrár þeirra þar. Undir þessi fyrirtæki ættu sundlaugar og skíðasvæði á 

vegum sveitarfélaga falla undir. Gjaldskrár sveitarfélagana eru jafn margar og sveitarfélögin, 

ekki þótti ástæða til að fara í gegnum hverja og eina til að gera grein fyrir mismuni á þeim. 

Sveitarfélög skilgreina börn eftir landslögum eins og barnalögum, barnaverndarlögum og 

lögræðislögum þegar kemur að starfi þeirra sem viðkemur börnum eins og í barnaverndarstarfi, 

skólamálum grunnskólanemenda og heilbrigðismálum. Eins og kemur fram í 5. tölulið 2. mgr. 

3. gr. sveitarstjórnarlaga þá er sveitarfélögum sett sjálfsvald við gerð gjaldskrár sinna og hafa 

sum þeirra hafið vinnu við að samræma hana við lögræðisaldur. Upplýsingar um gjaldskrár 

sveitarfélaga hefur verið safnað í skýrslur svo að sveitastjórnir og íbúar geti borið þær saman 

en ekki hefur verið samráð á milli þeirra þótt umræða um það hefur lengi verið upp á pallborðinu 

hjá sveitarfélögum.51 

5.1.1 Gjaldtaka barna í sveitarfélögum 

 Akureyrarbær reið á vaðið og breytti sínum gjaldskrám í kjölfar fyrirspurnar frá Sigurði 

Guðmundsyni formanni Bæjarlistans á Akureyri. Forsagan er sú að áðurnefndur bæjarfulltrúi, 

Sigurður Guðmundsson sendi fyrirspurn til bæjarstjórnar Akureyrar og bað um skýringu á því 

ósamræmi að samkvæmt vinnureglum Akureyrarbæjar væru einstaklingar á aldrinum 0-17 ára 

börn samkvæmt lögum en á sama tíma væri Akureyrarbær með viðmiðunaraldur barnagjalds á 

þann hátt að þau ætluðust til að yngri einstaklingar en 18 ára greiddu fullorðinsgjald í 

                                                           
51 Halldór Halldórsson. Formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. (munnleg heimild,25.11.2013). 
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sundlaugar og skíðasvæði á vegum sveitarfélagsins.52 Þessi fyrirspurn varð til þess að 

bæjarstjórn Akureyrarbæjar ákvað að samrýma allar gjaldskrár sínar og miðar í dag við að öll 

barnaverð innan sveitarfélagsins séu upp að 18 ára aldri.53/54 Nokkur sveitarfélög fylgdu í 

kjölfarið eins og Sauðárkrókur55, Ísafjörður 56 og Reykjavík að hluta til en um það verður farið 

nánar í  köflunum hér að neðan.  

5.1.2 Skíðasvæði 

Skíðasvæðin hér á landi eru nokkur, þau eru; Bláfjöll og Skálafell sem Reykjavíkurborg rekur 

ásamt öðrum, Hlíðarfjall, rekið af Akureyrarbæ, Oddskarð rekið af Skíðamiðstöð Austurlands, 

Tindastóll á Sauðárkróki, rekið af íþróttafélaginu Tindastóli, Skarðsdalur á Siglufirði, rekið af 

sveitarfélaginu sjálfu, Böggvisstaðafjall á Dalvík, rekið af áhugamönnum og sveitarfélaginu, 

Tindaöxl á Ólafsfirði,rekið af Skíðafélagi Ólafsfjarðar, Stafdalur, rekið af Austur- Héraði og 

Seyðisfjarðarkaupstaði og Dalirnir tveir á Ísafirði, rekið af Skíðafélagi Ísafjarðar. Öll þessi 

skíðasvæði, fyrir utan Reykjavík57, Oddskarð58 og  í Stafdal59 eru með barna- og unglingaverð 

til 18 ára aldurs.60 Þau skíðasvæði sem eru ekki með barna og unglingaverð til 18 ára miða við 

grunnskólaaldur þannig að unglingar sem orðnir eru 16 ára séu farnir að greiða fullorðinsgjald.  

5.1.3 Sundlaugar 

Sundlaugar á Íslandi eru að jafnaði undir umsjón og eftirliti sveitarfélaga og/eða íþróttafélaga, 

aðgangseyrir í sundlaugar um landið er misjafn og er sveitarfélögum sjálfvald sett að búa til 

gjaldskrár þessara fyrirtækja eins og fram kemur í 5. tölulið 2. mgr. 3. gr.  sveitarstjórnarlaga. 

Eftir að Akureyrarbær breytti sínum gjaldskrám í sundlaugar bæjarins eins og fram kom hér að 

                                                           
52 Akureyri vikublað. Slóð: http://www.akureyrivikublad.is/akvbl/frettir/2012/12/12/born-eru-born-til-18-ara-

aldurs-hja-akureyrarbae/. Sótt á vefinn 12.11.2013. 
53 Hlíðarfjall. Slóð: http://www.hlidarfjall.is/is/lyftumidar/verd. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
54 Heimasíðan sundlaugar.is. Slóð: http://www.sundlaug.is/nordurland-eystra-sundlaugar/109-sundlaug-

akureyrar. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
55 Heimasíðan sundlaugar.is. Slóð: http://www.sundlaug.is/nordurland-vestra-sundlaugar/117-sundlaug-

saudarkroks. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
56 Ísafjarðarbær. Slóð:http://www.isafjordur.is/thjonusta/sundlaugar/Sundholl_Isafjardar/. Sótt á vefinn 

14.11.2013. 
57 Skíðasvæðin. Slóð: http://www.skidasvaedi.is/desktopdefault.aspx/tabid-28/73_read-459/.Sótt á vefinn 

14.11.2013.  
58 Skíðamiðstöð Austurlands Oddskarði. Slóð: http://www.oddsskard.is/is/gjaldskra. Sótt á vefinn 16.11.2013. 
59 Skíðafélagið í Stafdal. Slóð: http://www.stafdalur.is/page/30988/. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
60 Skíðasvæðin. Önnur skíðasvæði. Slóð: http://www.skidasvaedi.is/desktopdefault.aspx/tabid-26/148_read-
494/ Sótt á vefinn 15.11.2013. 

http://www.akureyrivikublad.is/akvbl/frettir/2012/12/12/born-eru-born-til-18-ara-aldurs-hja-akureyrarbae/
http://www.akureyrivikublad.is/akvbl/frettir/2012/12/12/born-eru-born-til-18-ara-aldurs-hja-akureyrarbae/
http://www.hlidarfjall.is/is/lyftumidar/verd
http://www.sundlaug.is/nordurland-eystra-sundlaugar/109-sundlaug-akureyrar
http://www.sundlaug.is/nordurland-eystra-sundlaugar/109-sundlaug-akureyrar
http://www.sundlaug.is/nordurland-vestra-sundlaugar/117-sundlaug-saudarkroks
http://www.sundlaug.is/nordurland-vestra-sundlaugar/117-sundlaug-saudarkroks
http://www.isafjordur.is/thjonusta/sundlaugar/Sundholl_Isafjardar/
http://www.skidasvaedi.is/desktopdefault.aspx/tabid-28/73_read-459/
http://www.oddsskard.is/is/gjaldskra
http://www.stafdalur.is/page/30988/
http://www.skidasvaedi.is/desktopdefault.aspx/tabid-26/148_read-494/
http://www.skidasvaedi.is/desktopdefault.aspx/tabid-26/148_read-494/
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ofan61 og miðaði við að barnaverð yrði upp að 18 ára aldri ákvað Reykjavíkurborg62 að fara 

sömu leið ásamt nokkrum öðrum sveitarfélögum eins og Sauðárkróki63 og Ísafirði64 og miða 

þessi sveitarfélög öll við það að börn greiði barnagjald til dagsins sem þau verða fullra 18 ára. 

Sveitarfélög eins og Borgarbyggð65, Reykjanesbær66, Fljótsdalshérað67 og Seyðisfjörður68 eru 

með barnaverð upp að 16 ára aldri en þá byrja börn að greiða fullorðinsverð samkvæmt 

gjaldskrám þeirra.  

5.2 Samantekt 

Einkafyrirtæki eins og flugfélög og kvikmyndahús virðast hafa frjálsar hendur við gjaldskrá 

gerð sína. Skýringar flugfélaga voru á þann hátt að þau notist við skilgreiningu frá IATA 

alþjóðarsamtökum flugfélaga sem er notuð út um allan heim. Eins og kom fram hér að ofan 

skilgreina samtökin börn eingöngu sem börn til 12 ára aldurs og eftir það flokkast þau sem 

fullorðin, alla vegna í gjaldskrárlegum tilgangi.  

Ferðskrifstofur svöruðu illa en þær sem svöruðu sögðust vera bundnar af reglum flugfélaga og 

að það væru starfsreglur í gangi innan fyrirtækisins um farmiðakaup barna yngri en 18 ára. Þau 

kvikmyndahús sem svöruðu spurningum höfundar sögðu að aldursviðmið í miðakaupum hefðu 

byrjað fyrir nokkrum árum en samkeppnisaðilar þeirra hefðu byrjað með þau og þau svo fylgt 

á eftir. Það væru mörg dæmi um það erlendis að barnaverð á kvikmyndir væru upp að 18 ára 

aldri en það væri ekki stefnan hér á landi og myndi að öllum líkindum aldrei verða. 

Sveitarfélög hafa lög sem þau þurfa að vinna eftir en eins og fram kemur hér að ofan eru þau 

sjálfráð með gjaldskrár ákvarðanir sínar og ekki þarf vera samvinna né samræmi á milli þeirra. 

Sveitarfélög eru mismunandi og á meðan sum þeirra hafa tekið upp á því að skilgreina öll börn 

sem börn upp að 18 ára aldri í samræmi við lögræðislög og önnur lög sem snúa að börnum eru 

önnur ennþá föst í þeirri venju að miða við 16 ára aldurinn sem var lögræðisaldur fyrir 

                                                           
61 Sjá bls. 26 
62 Heimasíðan sundlaugar.is. Slóð: http://www.sundlaug.is/reykjavik-sundlaugar/16-sundholl-reykjavikur. Sótt á 

vefinn. 14.11.2013.  
63 Heimasíðan sundlaugar.is. Slóð: http://www.sundlaug.is/nordurland-vestra-sundlaugar/117-sundlaug-

saudarkroks. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
64Ísafjarðarbær. Slóð:  http://www.isafjordur.is/thjonusta/sundlaugar/Sundholl_Isafjardar/. Sótt á vefinn 

14.11.2013. 
65 Heimasíðan sundlaugar.is. Slóð: http://www.sundlaug.is/vesturland-sundlaugar/58-borgarnes. Sótt á vefinn 

14.11.2013. 
66Reykjanesbær. Slóð:  http://www.reykjanesbaer.is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundir/vatnaverold/. Sótt á vefinn 

14.11.2013. 
67 Heimasíðan sundlaugar.is. Slóð: http://www.sundlaug.is/austurland-sundlaugar/81-sundlaugin-egilsstodum. 

Sótt á vefinn 14.11.2013. 
68 Samkvæmt símtali við forsvarsmenn 
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gildistöku núgildandi lögræðislaga. Það virðist þó einnig vera ósamræmi innan sumra 

sveitarfélaga og á það sérstaklega við um þau sveitarfélög sem eru með bæði sundlaugar og 

skíðasvæði á sínu framfæri. Á sama tíma og sveitarfélögin eru með barnaverð í sundlaugar upp 

að 18 ára miðast barnaverð á skíðasvæðin við 16 ára og jafnvel niður í 14 ára. Akureyrarbær er 

meðal annars undantekning, þar sem allar gjaldskrár bæjarfélagsins eru miðað við að börn greiði 

barnagjald til 18 ára aldurs.69/70 

6 Hið opinbera 

Eins og áður hefur komið fram71 varð sú breyting gerð með lögræðislögunum árið 1997 að 

einstaklingur yrði ekki lögráða fyrr en 18 ára, en var það 16 ára fyrir breytingu. Með lögræði er 

átt við að einstaklingur er orðin bæði sjálfráða og fjárráða. Með áðurnefndri breytingu á 

lögræðislögunum fylgdu með tillögur þeirra sem stóðu fyrir breytingunum að meðal annars  ætti 

að færa staðgreiðsluskyldu einstaklinga upp í 18 ár í staðinn fyrir 16 ár.72 Draga má þá ályktun 

að þessari tillögu hafi verið hafnað því sbr. 6. gr. tekjuskattslaga nr. 90/200373 eru börn  á Íslandi 

orðin sjálfstæðir skattaðilar og greiða fullan tekjuskatt af öfluðum tekjum, frá 16 ára 

afmælisdegi sínum. Ósamræmi er í réttindum og skyldum barna á aldrinum 16- 18 ára hjá hinu 

opinbera og má þar nefna skattamál, húsaleigubætur og dreifbýlisstyrk. Farið verður nánar í 

það í næstu köflum. 

6.1 Börn og tekjuskattur 

Samkvæmt 1. gr. tekjuskattslaga er skylda að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sem 

einstaklingur aflar. Skatt má skilgreina sem gjald sem lagt er á af hinu opinbera á alla 

skattskylda einstaklinga án þess að þeir eigi rétt á neinni endurgreiðslu til baka.74 Þrátt fyrir að 

einstaklingur eigi ekki rétt á beinu endurgjaldi fyrir skattgreiðslur sínar þá hefur hann rétt á því 

að nýta sér þá þjónustu og þau réttindi sem hið opinbera býður upp á og greitt hefur verið með 

meðal annars skattpeningum.75 Allir einstaklingar sem lifa í samfélagi hafa skyldur og réttindi. 

                                                           
69 Hlíðarfjall. Slóð:  http://www.hlidarfjall.is/is/lyftumidar/verd. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
70 Heimasíðan Sundlaugar.is. Slóð:  http://www.sundlaug.is/nordurland-eystra-sundlaugar/109-sundlaug-

akureyrar. Sótt á vefinn 14.11.2013. 
71 Sjá bls. 15 
72 Lögræðislögin ásamt greinagerð. (1997). Bls. 21  
73 Hér eftir nefnd tekjuskattslög 
74 Ásmundur G. Vilhjálmsson.  (1994). Skattaréttur 1.  Bls. 12 
75 Ásmundur G. Vilhjálmsson.  (1994). Skattaréttur 1.  Bls. 15 
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6.1.1 Skyldur 

Öll börn eru að einhverju marki skattskyld, fjármagnstekjuskattsskyld af vöxtum 

peningainnstæða í bönkum sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 54/1996 um staðgreiðslu skatts á 

fjármagnstekjur eða tekjuskattskyld af öfluðum tekjum sbr. 6. gr. tekjuskattslaga. Börn, yngri 

en 16 ára, sem eru aðilar á vinnumarkaði eru ekki sjálfstæðir skattaðilar og er tekjuskattur þeirra 

talinn fram á skattskýrslu foreldra/forráðamanna viðkomandi barna sbr. 1. mgr. 64. gr. 

tekjuskattslaga. Árið sem barn nær 16 ára aldri fær það sent skattkort á lögheimili sitt frá 

Ríkisskattstjóra og byrjar að greiða skatta eins og fullorðin einstaklingur frá afmælisdegi 

sínum.76 Þegar 16 ára barn og eldra, aflar tekna falla tekjur barnsins undir tekjuskattslögin og 

fer það eftir tekjuskattsstofni viðkomandi barns hversu háan tekjuskatt það greiðir sbr. 66. gr. 

tekjuskattslaga. Tryggingargjald er sérstakt gjald sem allir  launamenn 16 ára og eldri greiða af 

heildarlaunum sínum og er það hlutverk launagreiðanda að draga það af launum starfsmanna 

sinna, tryggingagjaldið skiptist í almennt tryggingargjald og atvinnutryggingargjald.77 Fram 

kemur í 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006, að atvinnuleysisbætur séu greiddar 

úr atvinnuleysistryggingarsjóði sem er fjármagnaður með atvinnutryggingargjaldi. 

Persónuafsláttur er skattaafsláttur sem skattkort veitir rétt á, allir sem eru 16 ára, hafa 

heimilisfesti á landinu og greiða tekjuskatt eiga rétt á honum.78  

6.1.2 Réttindi 

Frá 16 ára aldri, eru börn orðin tekjuskattskyld eins og fullorðnir einstaklingar, séu þau á 

vinnumarkaði eru þau farin að greiða fulla skatta af tekjum sínu sbr. 6. gr. tekjuskattslaga. Þau  

eru þó ennþá börn í lagalegum skilningi og njóta því ekki allra þeirra réttinda sem Ásmundur 

G. Vilhjálmsson talar um í bók sinni Skattaréttur 1, en þar segir hann að þrátt fyrir að skattur sé 

gjald sem hið opinbera leggur á alla launamenn og lögaðila án loforðs um sérstakt endurgjald 

þá eiga launamenn rétt á ákveðinni þjónustu og réttindum sem hið opinbera býður upp á og 

skattpeningar greiða fyrir.79  

Aldurshópurinn 16-17 ára hefur ekki rétt á atvinnuleysisbótum þar sem atvinnuleysisbætur eru 

eingöngu ætlaðar atvinnulausum einstaklingum á aldrinum 18-70 ára sem hafa áunnið sér 

                                                           
76 Þjóðskrá Íslands. Slóð:  http://www.island.is/fjarmal-fjolskylda.is/skattar/skattar-einstaklinga/. Sótt á vefinn 

24.11.2013. 
77 Ríkisskattstjóri. Slóð: http://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-gjold/tryggingagjald/. Sótt á vefinn 

25.10.2013. 
78 Þjóðskrá Íslands. Slóð: http://www.island.is/fjarmal-fjolskylda.is/skattar/skattar-einstaklinga/. Sótt á vefinn 

24.11.2013. 
79 Ásmundur G. Vilhjálmsson.  (1994). Skattaréttur 1.  Bls. 15 
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bótarétt með atvinnuþátttöku sbr. a-g liða 2. mgr. 13. gr. laga um atvinnuleysistryggingar nr. 

54/2006 með síðari breytingum. Fyrir breytingu nr. 142/2012 á lögum um 

atvinnuleysistryggingar áttu 16 ára einstaklingar á atvinnumarkaði bótarétt en hann var felldur 

niður með áðurnefndum breytingum sbr. 3. gr. Í frumvarpinu með breytingunni var það 

sérstaklega tekið fram að þar sem foreldrar og/eða forráðamenn sem uppfylla skilyrði laga um 

tekjuskatt,með síðari breytingum, eigi rétt á barnabótum og jafnvel aukagreiðslum frá hinu 

opinbera vegna barna yngri en 18 ára, þá þætti eðlilegt að breyta aldurslágmarki laga um 

atvinnuleysistryggingar í 18 ára.80 

6.2 Húsaleigubætur 

Húsaleigubætur eru bætur sem tekjulágir einstaklingar eiga möguleika á að fá frá hinu opinbera 

ef þeir leigja íbúðir á opinberum markaði.81 Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga um húsaleigubætur 

nr. 138/199782 er markmið laganna að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og draga úr 

aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum. Um almennan rétt til húsaleigubóta kemur fram í 2. mgr. 

4 gr. laganna að þeir leigjendur sem eiga rétt á bótunum séu þeir sem leigja íbúðarhúsnæði til 

búsetu og eiga þar lögheimili og skv. 2. mgr. 7. gr. sömu laga koma bæturnar eingöngu til greina 

vegna leigu á íbúðarhúsnæði. Undanþágan frá þessum lagagreinum er 6. mgr. 7. gr. sömu laga, 

en þar kemur fram í 2. málsl. að námsmenn í framhalds- eða háskólanámi eiga rétt til 

húsaleigubóta þegar þeir leigja á heimavist eða á námsgörðum. Bætur greiðast til umsækjanda 

skv. 3.mgr. 13. gr. laga um húsaleigubætur og eru það því námsmennirnir sem fá greiddar 

bæturnar inn á sína reikninga þrátt fyrir að námsmaðurinn sé á framfæri foreldra/forráðamanna 

sbr. 2. mgr. 53. gr. og 2. mgr. 61. gr. barnalaga, þar til hann er fullra 18 ára.  

6.3 Jöfnunarstyrkur 

Jöfnunarstyrkur, oft nefndur dreifbýlisstyrkur er styrkur sem nemendur sem stunda nám fjarri 

lögheimili sínu geta sótt um sbr. 1. gr. laga um námstyrki nr. 79/2003.83 Skilyrði fyrir  

styrkveitingunni eru meðal annars að ætlast sé til að námið sé á framhaldsskólastigi, 

lögheimili nemenda má ekki vera í nálægð við skólann og að námið verður að vera að 

                                                           
80 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um greiðslur 

Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks. Þskj.691. 513 Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0691.html. Sótt á vefinn 22.04.2014]. 
81Velferðarráðuneytið. 2013. Húsaleigubótabæklingur. Slóð: 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Husaleigubotabaeklingur.pdf. Sótt á vefinn 04.03.2014. 
82 Hér eftir nefnd lög um húsaleigubætur 
83 Hér eftir nefnd lög um námstyrki 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0691.html
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Husaleigubotabaeklingur.pdf
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lágmarki 1 ár og að hámarki 4 ár sbr. 1. gr. reglugerðar um námstyrki nr. 692/2003.84  Sótt er 

um styrkinn til Lánastofnunar íslenskra námsmanna (LÍN) og allir nemendur sem sækja 

framhaldskóla fjarri heimahögum og eru ekki orðnir 18 ára hafa rétt á því að sækja um 

jöfnunarstyrkinn.85 Jöfnunarstyrkurinn er greiddur út tvisvar á ári, eftir að nemendur hafa 

skilað inn fullnægjandi námsárangri og er hann greiddur inn á reikning viðkomandi 

námsmanns. Ekki er heimild fyrir því hjá LÍN að leggja styrkinn inn á bankareikning á nafni 

foreldra eða forráðamanna þrátt fyrir að námsmaðurinn sé undir 18 ára aldri og því ekki 

orðinn fjárráða sbr. 1. gr. lögræðislaga.86  

6.4 Samantekt 

Barn sem er á 16 ára ári fær sent skattkort heim til sín fyrir afmælisdag sinn og börn frá 16 ára 

aldri sem eru á vinnumarkaði greiða tekjuskatt eins og fullorðnir einstaklingar. Launþegar sem 

orðnir eru 16 ára greiða einnig tryggingargjald sem að hluta til fer í atvinnuleysissjóð sem 

landsmenn fá greitt úr ef þeir verða atvinnulausir og eru búnir að ávinna sér  bótarétt. Þrátt fyrir 

það hafa börn á aldrinum 16-17 ára ekki rétt á atvinnuleysisbótum, það er ekki fyrr en þau verða 

18 ára sem þau öðlast þann rétt samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. Börn á aldrinum 

16-17 ára eiga rétt á húsaleigubótum og jöfnunarstyrk ef þau uppfylla þau skilyrði sem lög og 

reglugerðir segja um bæturnar og styrkveitingarnar sbr. lög um námstyrki, lög um 

húsaleigubætur og reglugerð um námstyrki. Börnin fá í báðum tilfellum þær upphæðir sem um 

ræðir lagðar inn á bankareikning á þeirra eigin nafni en ekki er heimilt að foreldrar og/eða 

forráðamenn fái þessa peninga inn á sína bankareikningi skb. 3. mgr. 13. gr. laga um 

húsaleigubætur. Þessi aldurshópur en þó ekki orðin lögráða sbr. 1. gr.  lögræðislaga, sem þýðir 

að þau eru ekki orðin fjárráða og ráða því ekki öllu fé sínu sjálf. Sjálfsafla fé er það fé sem 

einstaklingur aflar sjálfur með vinnu eins og kemur fram í 2. mgr. 75. gr. lögræðislaga en ekki 

er hægt að halda því fram að húsaleigubætur og jöfnunarstyrkur séu sjálfsaflafé. Hið opinbera 

virðist telja eðlilegt að þau fái þessa peninga í sínar hendur en þau eru þó ennþá börn í skilningi 

lagana og eiga ekki samkvæmt þeim að hafa ráðstöfunarrétt á þessu fé sínu, þar sem það ætti 

ekki að falla hvorki undir sjálfsaflafé né gjafafé. Þessi aldurshópur er einnig ennþá undir 

                                                           
84 Hér eftir nefnd reglugerð um námstyrki 
85Lánasjóður íslenskra námsmanna. Hverjir eiga rétt á jöfununarstyrk. Slóð: 

http://lin.is/lin/Jofnunarstyrkur/Hverjir_eiga_rett_a_jofnunarstyrk.html. Sótt á vefinn 10.02.2014. 
86 Lánasjóður íslenskra námsmanna. Upphæðir og útborganir. Slóð: 

http://lin.is/lin/Jofnunarstyrkur/Umsokn_um_jofnunarstyrk/Upphaedir_og_utborganir.html. Sótt á vefinn 

25.02.2014. 

  

http://lin.is/lin/Jofnunarstyrkur/Hverjir_eiga_rett_a_jofnunarstyrk.html
http://lin.is/lin/Jofnunarstyrkur/Umsokn_um_jofnunarstyrk/Upphaedir_og_utborganir.html
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framfærsluskyldu foreldra og/eða forráðarmanna sbr. 61. gr. barnalaga.  Það skilyrði hjá LÍN 

um að útborgun námstyrkja eingöngu inn á reikning námsmanns virðist ekki eiga sér stoð í 

neinum reglugerðum eða lögum um námsstyrki. Þetta ósamræmi er afar sérstakt með tilliti til 

þess að þetta eru opinber fyrirtæki og stofnanir sem ættu með öllu réttu að starfa eftir lögum og 

reglugerðum sem sett hafa verið. 
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7 Niðurstöður 

Samkvæmt 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 verður einstaklingur ekki lögráða fyrr en hann verður 

fullra á 18 ára og fyrir þann tíma er hann á framfæri foreldra og/eða forráðamanna sinna sbr. 

53. gr. og  2. mgr. 61. gr. barnalaga nr. 76/2003. Einstaklingur yngri en 18 ára telst því sem 

barn samkvæmt íslensku lagaumhverfi sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um umboðsmann barna nr. 

83/1994 og 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Ólögráða einstaklingur ræður 

ekki fé sínu sbr. 1. mgr. 75. gr. lögræðislaga nema því fé sem hann aflar sjálfur sbr. 2. mgr. 75. 

gr. lögræðislaga.  

Öllum einstaklingum yngri en 18 ára er veitt sérstök vernd í íslensku lagaumhverfi með 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Stjórnarskrá og öðrum íslenskum lagabálkum sem snúa að 

börnum, þeim er ætlað að jafna réttarstöðu þeirra í heimi hinna fullorðnu. Umboðsmaður barna 

hefur unnið markvisst að réttindamálum einstaklinga yngri en 18 ára með ágætis árangri. 

Einkafyrirtæki eins og flugfélög og kvikmyndahús hafa nokkuð frjálsar hendur við gjaldskrá 

gerð sínar. Flugfélög á Íslandi vinna samkvæmt skilgreininum IATA- alþjóðarsamtökum 

flugfélaga sem skilgreinir börn eingöngu sem börn til 12 ára aldurs þegar kemur að 

gjaldskrágerð. Ekki er neitt að finna í íslensku lagaumhverfi sem meinar einkafyrirtækjum að 

hafa sjálfvald yfir gjaldi fyrir þjónustu sína og ætla má að þessi fyrirtæki byggi gjaldskrár sínar 

á samkeppnisviðmiðum. Sveitarfélög vinna eftir nokkrum lagasöfnum eins og 

sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 41/1995 og 

European Charter of Local Self-Government frá 1985. Þessi lagasöfn veita meðal annars 

sveitarfélögum heimild til að ákvarða tekjustofna og gjaldskrár stofanna sinna sjálf sbr. 5. 

tölulið 2. mgr. 3. gr. sveitarstjórnarlaga en þar kemur fram að sveitarfélög hafi sjálfstæða 

tekjustofna og sjálfsforræði á gjaldskrám sem þeim er heimilt að setja. Það er því ekkert sem 

meinar þeim að rukka börn á mismunandi hátt og eftir mismunandi aldri.  

Aldurshópurinn 16-17 ára sem er á vinnumarkaði hefur ekki rétt á atvinnuleysisbótum  sbr. laga 

um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 þrátt fyrir að hafa greitt hluta af launum sínum í 

atvinnuleysistryggingarsjóð, rökin fyrir því eru að þessi aldurshópur er en á framfæri foreldra 

og/eða forráðarmanna sbr. 2. mgr. 61. gr. barnalaga. Þó er þessi aldurshópur sjálfstæðir 

skattaðilar sbr. 6. gr. tekjuskattslaga og greiða því fullan tekjuskatt þegar þau eru á 

vinnumarkaði. Þessi aldurshópur á rétt á húsaleigubótum og jöfnunarstyrk ef þau uppfylla þau 

skilyrði sem sett eru til þeirra. Þegar kemur að húsaleigubótum þá fær þessi aldurshópur 
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bótaupphæðina greidda inn á bankareikning í sínu nafni sbr. 3. mgr. 13. gr. laga um 

húsaleigubætur, það sama á við um jöfnunarstyrkinn, ekki er heimild fyrir því að leggja hann 

inn á aðra reikninga en námsmanns samkvæmt Lánastofnun íslenskra námsmanna. Þessi 

aldurshópur er þó ekki orðinn lögráða eins og kom fram hér að ofan og ætti því ekki að hafa 

ráðstöfunarrétt á svo miklu fé, sem flokkast hvorki undir gjafafé né sjálfsaflafé.  Þessar 

stofnanir vinna samkvæmt lögum sem löggjafinn setur og ætti löggjafinn að athuga að samræma 

þau betur að lögræðisaldri. 
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8 Lokaorð 

Höfundi fannst afar sérstakt við þessa rannsókn að þrátt fyrir öll þau lög og lagaákvæði er varða 

börn, hagsmuni þeirra og réttindi að það sé ekki talið brot á réttindum þeirra að þau greiði 

misjafnt verð eftir aldri. Það virðist vera orðin hefð í samfélaginu að mismuna börnum eftir 

aldri og ekki hafa verið gerðar athugasemdir við það, fyrir utan fyrirspurn Sigurðar 

Guðmundssonar bæjarfulltrúa frá Akureyri og bréf Umboðsmanns barna 2012. Í viðtali sem 

höfundur greinagerðar tók við áðurnefndan Sigurð Guðmundsson kom fram, að þegar hann 

lagði fram þessa tillögu sá engin í bæjarráði Akureyrar neitt athugavert við hana og litu þeir á 

að það væri fullkomlega eðlilegt að miða öll barnaverð í gjaldskrá bæjarins við 18 ára aldur. 

Einnig kom það fram að það sem hefði breyst við þessa hækkun aldursviðmiðs væri meðal 

annars gríðarleg aukning iðkenda á aldrinum 16-18 ára, bæði í sundlaugar bæjarins og á 

skíðasvæðið í Hlíðarfjalli og hefði það skila það sér í auknum tekjum í bæjarsjóð. Höfundur 

getur ekki annað en velt því fyrir sér að hugsanlegt tekjutap fyrirtækja og stofnanna sé ein af 

ástæðunum fyrir því að þau haldi sig við ofangreindar gjaldskrár en eins og sýnt hefur sig á 

Akureyri mætti halda því fram að allar líkur væru á því að áhrif þess að færa allar gjaldskrár 

einkafyrirtækja og stofnanna upp að 18 ára aldri gæti haft öfug áhrif og myndi auka tekjur 

fyrirtækjanna með aukinni aðsókn þess aldurshóps sem hefur áður verið að greiða 

fullorðinsverð fyrir 18 ára aldur. Ekki er komin full reynsla á það hvort að bréf umboðsmanns 

barna um samræmingu sveitarfélaga á barnagjaldskrám verði að veruleika en það verður 

áhugavert að fylgjast með því. 

Ósamræmi virðist vera á milli ríkisstofnanna og með öllu óskiljanlegt að ekki sé búið að 

samræma lagaákvæði á þann hátt að eintaklingur sé meðal annars ekki sjálfstæður skattaðili 

fyrr en við lögræðisaldur. Einnig ætti að greiða jöfnunarstyrk inn á reikning foreldra og/eða 

forráðarmanna þar sem einstaklingur undir 18 ára er ennþá á framfæri þeirra. Löggjafinn þarf 

að taka sig til og samræma þau lagaákvæði sem eiga við um börn og miða þau við að börn séu 

börn til 18 ára aldurs og á það sérstaklega við um tekjuskattslögin. Einnig mætti löggjafinn 

skoða það hvort að ekki væru forsendur fyrir því að búa til lög sem ættu við um gjaldskrárgerð 

einstaklinga yngri en 18 ára þannig þessi einstaklingar séu ekki stundum álitin börn og stundum 

fullorðin allt eftir því við hvaða fyrirtæki eða stofnanir þau eru að eiga viðskipti við. 

Börn eru börn til 18 ára aldurs samkvæmt löggjafanum og eiga að fá að vera það. Vil höfundur 

þá meina að það ætti að eiga við um alla þætti samfélagsins. 
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12 Viðaukar 

12.1 Viðauki Ι 

 Til flugfélaga og ferðaskrifstofa  

 

Sæl 

Ég er að vinna Bs ritgerð mína í viðskiptalögfræði og vantar svör við nokkrum spurningum 

tengdum flugfargjöldum barna. 

1. á hvaða lögum eða reglugerðum byggið þið barnaverð ykkar og hvers vegna miðið þið við 

að börn séu farin að greiða fullorðinsfargjald 12 ára gömul ? 

 

2. Hefur það einhvern tíman komið til tals að miða fullorðinsverð við 18 ára aldur ? 

 

3. Geta börn á aldrinum 12-18 ára pantað ferð hjá ykkur án vandkvæða eða eru þið með 

einhverjar starfsreglur í kringum þann gjörning ? 

 

með bestu kveðjum  

Júlía Guðmundsdóttir 
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12.2 Viðauki ΙΙ 

Til kvikmyndahúsa og fyrirtækja tengdum þeim 

 

Sæl 

Ég er að skrifa Bs ritgerð mína í viðskiptalögfræði við háskólann á Bifröst. 

Hluti af henni snýr að mismunandi gjaldtöku barna og fullorðinna. 

Það sem ég hef áhuga á vita frá ykkur er meðal annars: 

 

1. Notist þið við einhver ákveðin lög eða reglugerðir þegar þið vinnið gjaldskrár á 

kvikmyndasýningar? 

2. Hverjar eru forsendurnar fyrir því að dýrara sé fyrir eldri börn en yngri að fara á 

kvikmyndasýningar ? 

3. Hvers vegna ekki eitt verð á kvikmyndasýningar ? 

Með bestu kveðjum 

Júlía Guðmundsdóttir 
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12.3 Viðauki ΙΙΙ 

 Spurningar til Sigurðar Guðmundssonar bæjarfulltrúa 

 

1. Á hvaða forsendum ákvaðst þú að gera mál úr gjaldskrám Akureyrarbæjar ? 

 

2. Samkvæmt vikublaði Akureyringa kærðir þú Akureyrarbæ. Er það rétt og telur þú að 

það hafi verið grundvöllur fyrir þeirri kæru ? 

 

3. Breytti Akureyrarbær gjaldskrám sínum í kjölfar kæru þinnar eða var þetta á döfinni ? 

 

4. Hvers vegna ætli standi á því að fleiri sveitafélög fylgi ekki fordæmi Akureyrarbæjar ? 
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12.4 Viðauki ΙV  

Spurningar til Halldórs Halldórssonar formanns stjórnar Sambands íslenskra 

sveitarfélaga 

 

Sæll Halldór 

Ég er að skrifa BS ritgerð um ósamræmi á gjaldtöku barna ef miðað er út frá lögræðisaldri. 

Getur þú sagt mér á hvaða forsendum sveitarfélög ákveða gjaldskrár sínar og hvers vegna þær 

eru mismunandi? 

Ég veit að það kemur fram í 3. gr. sveitarstjórnarlaga að sveitarfélög hafa sjálfvald við 

gjaldskrárgerð fyrirtækja sinna og stofnanna. 

Hefur það ekki komið til tals að samræma þær við lögræðisaldur þannig að börn undir 18 ára 

greiði öll sama barnaverðið ? 

 

Með bestu kveðjum 

Júlía Guðmundsdóttir 
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12.5 Viðauki  V 

Leyfisbréf frá ferðaskrifstofu 

 

 

BRÉF UM SAMÞYKKI FORELDRA/FORRÁÐAMANNA  

FYRIR FERÐ BARNS/UNGLINGS* 

Það staðfestist hér með, að við undirrituð/aðir veitum barni okkar ________________ 

kt. _____________ leyfi til farar á eigin vegum í ferð til _______________________ 

í brottför þann ____________ til ______________ með Plúsferðum ehf. 

______________________________ ______________________ _____________ 

Nafn foreldris/forráðamanns Heimilisfang Símanúmer 

______________________________ ______________________ _____________ 

Nafn foreldris/forráðamanns Heimilisfang Símanúmer 

 

* Í 29. gr. barnalaga, nr. 20/1992, er fjallað um inntak forsjár. Segir þar m.a. að forsjá barns feli í sér 

rétt og skyldu 

fyrir forsjáraðila að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum. Það að ráða 

dvalarstað 

barnsins er m.a. talið felast í því að ráða persónulegum högum þess og verður því að teljast eðlilegt að 

haft sé samráð 

við foreldra eða aðra forráðamenn, þegar unglingum undir 18 ára aldri eru seldir farmiðar til útlanda. 

 


