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Útdráttur 

Íslensk fjölskyldustefna hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og hafa málefni 

fjölskyldunnar þróast til betri vegar. Þó má ýmislegt bæta. Íslenskar fjölskyldur njóta 

ákveðins stuðnings í formi bóta og þjónustu velferðarkerfisins en lagabreytingar svo sem 

lög um fæðingar- og foreldraorlof ásamt öðru hin síðustu ár hafa aukið rétt foreldra og 

barna.  

Aðsókn námsmanna í háskólanám hér á landi er mikil og til að mynda hefur hlutfall 

kvenna sem stunda háskólanám farið vaxandi og algengt er að fjölskyldufólk stundi 

háskólanám. Háskólanámi getur fylgt mikið álag og ef álagið er mikið eru líkur á að nám 

geti reynst foreldrum of erfitt. Með því að námsmenn njóti góðs fjárstuðnings má telja 

að álag við nám minnki töluvert og geta námsmenn betur einbeitt sér að náminu sjálfu. 

Námsmenn með börn á framfæri njóta ákveðins fjárstuðnings en velta má því fyrir sér 

hvort munur sé á fjárstuðningi við námsmenn annars vegar og launamenn hins vegar. Í 

ritgerð þessari er gerður samanburður á þessu tvennu og sýnir sá samanburður fram á 

að fjárstuðningur til námsmanna er meiri en til launamanna. Í ritgerð þessari er einnig 

skoðað hvort munur sé á fjárstuðningi við einstæða foreldra í háskólanámi annars vegar 

og við foreldri í sambúð í háskólanámi hins vegar. Mikilvægt er, að mati höfundar, að 

veita námsmönnum með börn á framfæri nægan fjárhagsstuðning þar sem álag í námi 

er töluvert og ef námsmenn þurfa einnig að hafa áhyggjur af fjárhagnum getur álagið 

orðið þeim ofviða.  

Ritgerðin er heimildaritgerð. Við heimildasöfnun var notast við fyrirliggjandi gögn, 

rannsóknir, skýrslur og fræðigreinar um efnið.  

Efnisorð: fjölskyldustefna, námsmenn, launamenn, framfærsla, fjárstuðningur, velferð, 

háskólanám, Háskóli Íslands. 
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Formáli 

Ritgerðin um fjölskyldustefnu á Íslandi þar sem borinn er saman stuðningur við 

framfærslu hjá námsmanni annars vegar og launamanni hins vegar er lokaverkefni til BA 

prófs við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðar er Guðný Björk 

Eydal prófessor. 

Fjölskylduaðstæður mínar sem kvæntum manni og faðir fjögurra dásamlegra barna, 

að hafa átt maka í fullu háskólanámi sem og að hafa sjálfur stundað háskólanám 

síðastliðin þrjú ár, urðu kveikjan að hugleiðingum um hvaða stuðning við framfærslu 

námsmenn hafa í íslensku samfélagi. Í samvinnu við leiðbeinanda minn ákvað ég að bera 

saman námsmann og launamann. Tilgangur ritgerðarinnar er að sýna fram á hver sé 

staða og kjör námsmanna með börn á framfæri og hver sé stuðningur við framfærslu. 

Von mín er að ritgerðin megi vera innlegg í umræðuna og vekja fólk til umhugsunar um 

stöðu og kjör námsmanna með börn á framfæri. 

Ég á djúpar þakkir að færa konu minni og fjórum börnum okkar, fyrir allan þann 

ómælda stuðning sem þau hafa veitt mér. Þolað mig þegar álagið var yfirþyrmandi, 

blásið í mig kjark til að halda áfram og gefið mér ástæðu til að gefast ekki upp. Að eiga 

maka í námi, að vera barn foreldra sem stunda háskólanám getur verið mun erfiðara en 

marga grunar og þegar á reynir getur langvarandi álag sett mark sitt á 

fjölskylduaðstæður. Hins vegar getur ávinningurinn af námi verið mikill þar sem nám 

getur víkkað, eflt og dýpkað þekkingu, kunnáttu og skilning nemandans. Slíkt eykur 

þroska og færni á viðfangsefninu en það er gulls ígildi fyrir daginn í dag sem og inn í 

óskrifuðu framtíðina. 

Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum, tengdaforeldrum og öðrum ástvinum 

mínum, samnemendum mínum og kennurum sem ég kynntist í námi mínu í 

Félagsráðgjöf við Háskóla Íslands árin 2011 til 2014, fyrir ljúf og góð kynni. Þakkir ber ég 

einnig til allra sem studdu mig í gegnum djúpa dali og leiddu mig yfir háa hálsa, með 

hvatningu, hrósi og klappi á axlirnar. Með ykkur varð vegferðin greiðfær, eftirminnileg 

og umfram allt skemmtileg. 
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1 Inngangur  

Að stunda háskólanám er vinna. Þeir sem hafa setið á skólabekk á háskólastigi þekkja af eigin 

raun hversu krefjandi háskólanám getur verið. Að vera í háskólanámi og sinna 

foreldraskyldum á sama tíma getur reynst námsmanni erfiður róður. Námsmaður þarf að 

taka tillit til fjölskyldu sinnar og hennar þarfa en á sama tíma standa skil á námi sínu. Á Íslandi 

er ekki óalgengt að námsmenn séu komnir með barn eða börn þegar þeir hefja háskólanám. 

Erlendar og innlendar rannsóknir sýna að þróun síðustu ára hefur verið sú að aldur 

háskólanema fer hækkandi en einnig sýna rannsóknir að einstaklingar bíða með að stofna 

fjölskyldu þar sem ákvarðanir um háskólanám ganga fyrir.  

Frá því að stórt skref var tekið árið 1997 þegar opinber fjölskyldustefna var samþykkt 

hefur ýmislegt áunnist í málefnum fjölskyldunnar. Réttindi feðra til fæðingarorlofs og réttindi 

foreldra til sameiginlegrar forsjár hefur tekið jákvæðum breytingum ásamt lagalegum 

réttindum samkynhneigðra til að ganga í hjónaband og ættleiða börn (Þingskjal 1302, júní 

2010). Niðurstöður rannsókna á fjölskyldustefnum gegna mikilvægu hlutverki til að upplýsa 

um hver séu kjör og staða fjölskyldufólks á Íslandi. Þrátt fyrir þessa jákvæða þróun er enn 

margt ógert. Til að mynda hafa málefni og aðstæður háskólanema með fjölskylduábyrgð lítið 

verið til umfjöllunar á opinberum vettvangi þrátt fyrir þann fjölda háskólanema sem eru með 

börn á framfæri. 

Stuðningur hins opinbera í formi bóta og fjölskylduvænnar löggjafar er mikilvægur. 

Mikilvægt er að aðstæður námsmanna með börn á framfæri séu rannsakaðar þar sem 

rannsóknir auka skilning og möguleika hins opinbera á að gera áætlanir og beina þeim í rétta 

átt (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Markmið ritgerðar þessarar er að skoða hver séu kjör og staða 

námsmanna með börn á framfæri og bera það saman við kjör og stöðu launamanna með 

börn á framfæri. Einnig er ritgerðinni ætlað að vera innlegg í umræðu um þann stuðning við 

framfærslu sem námsmenn með fjölskylduábyrgð hafa.  

Félagsráðgjafar á vettvangi starfs síns, komast í snertingu við fjölskyldur sem búa og 

glíma við margskonar aðstæður og er það von höfundar að ritgerð þessi geti verið innlegg í 

umræðu um kjör og stöðu hjá námsmönnum með börn á framfæri. Hver er stuðningur við 

framfærslu hjá námsmönnum með börn á framfæri í samanburði við launamenn? 



 

Aðferðafræði við framkvæmd framangreinds samanburðar fólst í skoðun á fyrirliggjandi 

gögnum ásamt því að sóttar voru heimildir í rannsóknir, fræðirit og greinar. Að auki var rýnt í 

skýrslur, vefsíður og önnur rit sem fjalla um fjölskyldustefnu og málefni fjölskyldunnar á 

Íslandi. Við heimildasöfnun kom í ljós að vöntun er á rannsókn á aðstæðum námsmanna með 

fjölskylduábyrgð. Þær heimildir sem undirritaður fann um fjölskyldustefnu og 

fjölskyldumálefni voru að mörgu leiti unnar út frá sjónarhorni fjölskyldu og atvinnulífs. Í 

samanburðarkaflanum eru bótalíkön notuð en í þeim eru útreikningar gerðir út frá 

ákveðnum gefnum forsendum. Forsendur eru til að mynda sambúðarfólk með tvö börn á 

framfæri þar sem annar makinn stundar háskólanám og einstætt foreldri í háskólanámi með 

tvö börn á framfæri. Niðurstöður eru síðan bornar saman.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla ásamt niðurstöðum og umræðu. Í öðrum kafla eru 

tölfræðilegar upplýsingar um fjölda Íslendinga ásamt fjölda námsmanna á Íslandi. Fjallað er 

um velferð og hvernig hún hefur þróast á Íslandi ásamt þróun fjölskyldustefnu hér á landi. Í 

þriðja kafla er fjallað um mismunandi fjárstuðning við fjölskyldufólk. Í fjórða kafla er fjallað 

um námsmenn, háskólanám og þjónustu Háskóla Íslands gagnvart námsmönnum með 

fjölskylduábyrgð. Upplýsingar um launamenn, fjölda starfandi og helstu lagaákvæði sem 

snerta umfjöllunina, er efni fimmta kafla. Í sjötta kafla eru svo aðstæður námsmanns og 

launamanns bornar saman, þ.e. hver sé stuðningur við framfærslu. Að lokum í sjöunda kafla 

er niðurstaða birt, rannsóknarspurningu svarað og meginatriði ritgerðar dregin saman.  



 

2 Ísland og fjölskyldan 

Þann 1. janúar 2014 bjuggu 325.671 einstaklingar á Íslandi (Hagstofan, 2014a) og af þessum 

fjölda voru 78.780 kjarnafjölskyldur. Til kjarnafjölskyldu teljast samkvæmt Hagstofu Íslands 

hjón eða fólk sem eru í óvígðri sambúð, einstæðir karlar og konur sem búa með börnum 

sínum 17 ára og yngri. Þá eru börn eldri en 18 ára ekki talin með til kjarnafjölskyldu. Sama 

gildir með einstæða foreldra með börn eldri en 18 ára (Hagstofa Íslands, 2014b). 

Umfjöllun um „háskólann“ mun hér eftir ritgerðinni að mestu einskorðast við 

menntastofnunina Háskóla Íslands nema í þeim tilvikum þar sem tölfræði og töflur taka mið 

af fjölda nemenda annars vegar við háskóla almennt á Íslandi og hins vegar eingöngu við 

Háskóla Íslands.  

Á árinu 2012 stunduðu 18.166 einstaklingar háskólanám hér á landi (Hagstofa Íslands, 

2014) og á árinu 2012 stunduðu 15.453 nemendur á aldrinum 20 til 39 ára háskólanám við 

háskóla á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2013a). 

Tafla 1. Fjöldi Íslendinga og kjarnafjölskyldur 1. janúar 2014 og fjöldi háskólanema árið 2012 

Heildarfjöldi Íslendinga 325.671 

Heildarfjöldi kjarnafjölskylda 78.780 

Heildarfjöldi námsmanna við háskólanám 18.166 

(Hagstofa Íslands, 2014b; Hagstofa Íslands, 2014)Tafla 1 sýnir heildarfjölda Íslendinga árið 2014 

og hversu margar kjarnafjölskyldur eru. Kjarnafjölskylda er skilgreind sem hjón eða 

sambúðarfólk með eigin börn á framfæri (Hagstofa Íslands, 2014b). Háskólanemar eru hér 

um sex prósent heildarfjölda Íslendinga. 

Í töflu 2 sést fjöldi nemenda sem stunduðu háskólanám til þriggja og fimm ára á 

námsárinu 2012 (Hagstofa Íslands, 2014). 

Tafla 2. Fjöldi nemenda á háskólastigi, eftir námsbraut, árið 2012 

Grunnpróf – Bachelor 13.999 

Meistarapróf 4.167 

Heildarfjöldi nemenda á háskólastigi 18.166 

(Hagstofa Íslands, 2014) 

Eins og tafla 2 sýnir þá stundar meirihluti háskólanema eða um 77% nám til 

bachelorgráðu en bachelor nám er í flestum tilfellum þriggja ára háskólanám. Námsmenn í 



 

meistaranámi eru því um 23% allra háskólanema á árinu 2012. Varðandi tölur um hlutfalla 

námsmanna með börn, þá var framkvæmd rannsókn meðal stúdenta í fjórum deildum á 

Félagsvísindasviði vorið 2014. Niðurstöður rannsóknarinnar var að ríflega þriðjungur (35%) 

nemenda átti börn (Eydal og Bjarnason, 2014). Með þessum tölum, má draga þá ályktun 

hversu mikilvægt það er að greina aðstæður og stöðu háskólanema með börn á framfæri á 

meðan að námi stendur. 

2.1 Velferð 

Á tuttugustu öldinni hófst mótun velferðarríkja og hefur hún verið kölluð öld 

velferðarríkisins. Velferðarríki er ríki sem styður við þegna sína þegar þeir geta ekki séð fyrir 

sér með launavinnu eða þeir hafa þörf á ákveðinni þjónustu. Nútíma þjóðir búa við velferð að 

einhverju leyti og hefur velferð snúist um lýðræðislega stjórnsýslu í samfélaginu (Stefán 

Ólafsson, 1999).  

Velferðarríkið snýst um hvaða aðferðir og aðstæður hið opinbera býr íbúum sínum svo 

þeir geti notið skilyrða sem leiða til farsældar en skilyrðin mótast af því hvernig íbúar haga 

sínum velferðarmálum. Það hvernig stjórnmálum hins opinbera er háttað, hefur áhrif á 

hvaða hugarfar ríkir í samfélaginu en velferðin mótast af hugarfarinu. Þróun velferðar á 

Íslandi hefur til að mynda mótast af ákvörðunartökum yfirvalda, svo sem 

þingsályktunartillögu sem Alþingi gaf út árið 1997 um mótun fjölskyldustefnu. Þessir 

ákvarðanir hafasvo áhrif á aðstæður og hag íbúanna í samfélaginu (Bragi Guðbrandsson, 

1994). 

Í dag telst Ísland vera fullmótað velferðarríki. Þó má segja að velferð ríkja sé misjöfn og 

ganga þau mislangt þegar kemur að fyrirhyggju hins opinbera og hvaða leiðir það velur. Ríki 

hafa valið mismunandi leiðir í þróun sinni til velferðar til dæmis bandarísku leiðina og 

skandinavísku leiðina. Bandaríska leiðin einkennist af frjálslyndri einstaklingshyggju sem felur 

í sér að hagur og velferð íbúa sé í þeirra eigin höndum. Hún er talin vera róttæk og hvetja til 

sjálfsbjargarviðleitni íbúa. Einkenni leiðar þeirra skandinavísku eru ríkar áherslur á 

velferðarmál. Ólíkt þeirri bandarísku leggur skandinavíska leiðin áherslu á að hinn almenni 

íbúi samfélagsins njóti jafnra kjara og réttinda á við aðra íbúa þess (Esping-Andersen, 2002; 

Stefán Ólafsson, 1999). 

Sú leið sem Ísland hefur valið er kölluð íslenska leiðin. Íslenska leiðin er að nokkru leyti 

ólík þeim leiðum sem Bandaríkin og Skandinavía hafa valið. Íslenska leiðin tók til að mynda 



 

mið af þeirri leið sem nýsjálendingar og englendingar fóru. Þeir leggja áherslu á að innan 

bótasviða séu grunnbætur fastar og að það eigi sér stað veruleg skerðing hjá tekjuháum 

einstaklingum (Stefán Ólafsson, 1999). Þrátt fyrir að markmiðin hafi í stórum dráttum verið í 

takt við markmið annarra Norðurlanda hafa velferðarútgjöld verið hlutfallslega lægri 

hérlendis (Guðný Björk Eydal, 2010; Stefán Ólafsson, 1999).  

Aðstæður og þarfir atvinnulífsins hafa haft áhrif á þróun velferðarkerfisins á Íslandi (Bragi 

Guðbrandsson, 1994; Stefán Ólafsson, 1999) en atvinna hefur verið talin mikilvægur þáttur 

hvað snertir þróun velferðarsamfélags (Esping-Andersen, 2002).  

Vinnumarkaður hefur tekið breytingum frá því sem áður var en þær helstu fólu í sér 

breytingar á hlutverkaskipan kynjanna. Hér áður fyrr tilheyrði launavinna utan heimilis 

aðallega körlum líkt og í flestum ríkjum á meginlandi Evrópu. Samfélagið einkenndist af 

mikilli atvinnuþátttöku karla en á aftur á móti lítilli atvinnuþátttöku kvenna. Karlar voru 

fyrirvinnan á heimilinu og gegndu hlutverki þess aðila sem öfluðu heimili sínu tekna. Þeir 

nutu meiri réttinda í samfélaginu t.d. hvað varðar lífeyrisréttindi. Minni réttindi kvenna gerði 

þeim erfitt fyrir þar sem þær þurftu að treysta á lífeyri maka sinna þegar til efri ára kom. Við 

þessar samfélagslegu aðstæður urðu konur háðar eiginmönnum og heimilum sínum og við 

það minnkuðu möguleikar þeirra til jafnra tækifæra í samfélaginu á við karla (Stefán 

Ólafsson, 1999).  

Íslendingar hafa verið þekktir fyrir vinnusemi og fjöldi vinnustunda á hvern einstakling 

hér á landi eru margar miðað við aðrar þjóðir. Vinnustundum hefur farið fækkandi á 

meginlandi Evrópu sem og á Íslandi en hér á landi hefur þeim ekki fækkað jafn mikið og eins 

ört og á meginlandi Evrópu (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Á Íslandi er fæðingartíðni hærri en á Norðurlöndunum og hefur þátttaka fólks á 

vinnumarkaði hér á landi verið talin ein sú mesta í hinum vestræna heimi. Í samfélagi þar 

sem foreldrar vinna mikið og bera ábyrgð á stórum fjölskyldum með fjölda barna er talin vera 

rík þörf fyrir opinberan stuðning. Tíðni fæðinga hefur farið lækkandi víðs vegar og er einn af 

orsakavöldunum talinn vera skortur á stuðningi við foreldra til að sinna bæði 

atvinnuþátttöku og barneignum (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008). 



 

2.2 Fjölskylda 

Í fjölskyldum mótast einstaklingurinn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Upphafleg merking 

hugtaksins fjölskylda er talinn vera ,,fjöldi og skylda“ (Sigrún Júlíusdóttir, nóvember 2006) en 

fjölskylda er talin vera mikilvægasta einingin í hinu mannlega samfélagi. 

Fjölskyldustefnuhugtakið var fyrst notað í evrópskri umræðu. Snerist stefnumörkunin 

aðallega um framfærslumál fjölskyldna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Ein skilgreining á fjölskyldu 

er sú að: 

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

hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur af 

báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum (þeirra). Þeir eru skuldbundnir 

hvorum öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu (Velferðarráðuneytið, 10. október 2001).  

Í íslensku samfélagi eru fjölskyldur af öllum stærðum og gerðum. Síðustu áratugi hefur 

fjölbreytileiki fjölskyldna orðið meira áberandi og hafa aðstæður fjölskyldna gjörbreyst 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Fjölskyldur samkynhneigðra og 

stjúpfjölskyldna hafa til að mynda orðið mun algengari en áður (Valgerður Halldórsdóttir, 

2012).  

2.3 Fjölskyldustefna 

Fjölskyldustefna snýst um að stjórnvöld framkvæmi markvissar aðgerðir í málefnum 

fjölskyldna. Hún felur í sér tillit stjórnvalda til þarfa fjölskyldna í samfélaginu með því að veita 

þeim stuðning. Með markvissum aðgerðum er til að mynda áætlanir og aðgerðir stjórnvalda 

sem ná til skamms sem og langtíma. Með aðgerðum og áætlunum í fjölskyldustefnu er verið 

að stuðla að mikilvægri stöðu og sess fjölskyldna í samfélaginu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hinsvegar hafði stuðningur stjórnvalda hér á landi við fjölskyldur ekki verið markviss framan 

af enda höfðu stjórnvöld ekki mótað fjölskyldustefnu (Bragi Guðbrandsson, 1994). Frá því að 

hugmyndin um fjölskyldustefnu kom fram á síðustu öld hefur fjölskyldustefna tekið nokkrum 

breytingum, til að mynda með tilkomu laga um fæðingar- og foreldraorlof og breytt 

hjúskaparlög og ættleiðingarrétt samkynhneigðra (Guðný Björk Eydal, 2010; Guðný Björk 

Eydal, 2005; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í almannatryggingalögum frá 1946 voru innleidd ýmis nýmæli varðandi 

fjölskyldustuðning (Guðný Björk Eydal, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Stefán Ólafsson, 

1999;). Stuðningurinn fól í sér fjölskyldubætur eða einskonar barnabætur og voru þær 



 

ætlaðar fjölskyldum með fjögur börn eða fleiri (Stefán Ólafsson, 1999). Fjölskyldubæturnar 

sem almannatryggingalögin veittu þóttu þó ekki miklar og sýnt hefur verið fram á að 

fjárstuðningur hins opinbera á Íslandi hefur verið bágborinn (Stefán Ólafsson, 1999).  

Mikil breyting varð í stefnumálum fjölskyldunnar á Íslandi uppúr 1990. Framfarir sem 

fylgdu breytingunum voru til að mynda aukin réttindi barnafjölskylda (Guðný Björk Eydal og 

Stefán Ólafsson, 2008). Ákvörðun Alþingis um mótun fjölskyldustefnu fylgdi svo í kjölfarið þar 

sem árið 1997 var samþykkt þingsályktunartillaga um mótun fjölskyldustefnu á Íslandi 

(Guðný Björk Eydal, 2005; Þingskjal 1230, 1996-7). Með þingsályktunni var í fyrsta sinn hér á 

landi lögð fram fullbúin opinber fjölskyldustefna með skýr markmið og aðgerðaráætlanir 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í ályktuninni voru lagðar áherslur á að skapa hér á landi aðstæður 

fyrir fjölskyldur til að geta samræmt atvinnu- og fjölskyldulíf sitt (Þingskjal nr. 1230, 1996-7). 

Rannsókn sem framkvæmd var árið 2006 var stefnugreiningin sem náði til námsfólks með 

börn og sýndi hún að lítið hefur verið fjallað um stuðning við framfærslu í garð fjölskyldufólks 

og aðstæðna þeirra hvað snertir atvinnu- og menntamál (Björnberg, Ólafsson og Eydal, 

2006).  

Þróun fjölskyldustefnu á Íslandi hefur smám saman verið að þróast í átt að 

einstaklingslíkani og er þeirri þróun ekki enn lokið. Er þróunin breyting frá því sem áður var 

þegar fyrirvinnulíkan var algengara. Einstaklingslíkan og fyrirvinnulíkan eru líkön Diane 

Sainsbury sem hafa verið notuð til greininga á áherslum innan velferðarkerfa. 

Fyrirvinnulíkanið (e. breadwinner model) byggir á hlutverki karlsins að sjá heimilinu fyrir 

tekjum en konunnar að sjá um uppeldi og umönnun barna. Það veitir karlinum sem 

fyrirvinnu, ákveðin réttindi. Í fyrirvinnuskipaninu telst hjónabandið göfugt en konan nýtur 

eingöngu réttinda fyrir tilstillan hjúskapar síns við karlinn. Einstaklingslíkanið (e. individual 

model) byggir hins vegar á því að einstaklingurinn er þungamiðjan en ekki fjölskyldan. Þar 

með var ábyrgðin ekki gagnvart fjölskyldunni heldur einstaklingnum (Guðný Björk Eydal, 

2005; Sainsbury, 1996). 

Framfarir héldu áfram með tilkomu laga um fæðingar- og foreldraorlof á árinu 2000, þá 

sérstaklega varðandi réttindi feðra til töku fæðingarorlofs, réttindi barna til umgengni við 

báða foreldra auk réttinda foreldra til sameiginlegrar forsjár (Guðný Björk Eydal og Stefán 

Ólafsson, 2008). Með setningu laganna breyttust aðstæður foreldra og sér í lagi feðra hvað 

snertir jafnréttismál. Rannsóknir hafa bent til að eftir setningu laganna hafi feður farið að 



 

nýta sér í ríkara mæli rétt sinn til fæðingarorlofs og að hlutdeild feðra í umönnun barna hafi 

aukist jafnt og þétt (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2014). Með jafnrétti kynjanna 

í málefnum fjölskyldunnar hefur velferð fjölskyldunnar aukist. Jafnrétti kynjanna hefur 

stuðlað að sameiginlegri verkaskiptingu á milli kynjanna í fjölskyldunni (Guðný Björk Eydal, 

2008; Þingskjal 1230, 1996-7).  

Á árinu 2008 voru sett lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Frá þeim tíma 

er bundið í lög að konur og karlar eigi að hafa rétt til jafnra tækifæra á hinum fjölbreyttu 

hliðum þjóðfélagsins. Lögin leystu af hólmi eldri lög nr. 96 frá árinu 2000 sem báru sama heiti 

(Alþingi, 2004). Lögin voru sett til að vinnumarkaður, atvinnurekendur og stéttarfélög ynnu 

markvisst að því að jafna stöðu kynjanna. Markmið laganna er að bæta stöðu og möguleika 

kvenna í samfélaginu, tryggja jöfn laun og sporna við misrétti. Lögin snerta þátt 

samræmingar á atvinnulífi og fjölskyldulífi og leggja til að rannsóknir séu gerðar um 

kynjamál. Lögin hafa til að mynda stuðlað að því að núverandi ríkisstjórn hefur lagt áherslu á 

jafnréttismál í stefnuyfirlýsingu sinni og að aðstæður umgengisforeldra verði rannsakaðar 

(Stjórnarráð Íslands, 22. maí 2013; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008). 

Ásamt breytingum um jafnréttismál hafa orðið breytingar á daggæslu barna. 

Breytingarnar hafa skilað sér í meiri notkun og nýtni foreldra á daggæslu fyrir börn sín auk 

þess að fjöldi umönnunarstunda sem í boði eru fyrir foreldra hefur fjölgað. Réttur barns til 

viðveru í frístundaheimilum eftir hefðbundinn skóladag hefur einnig verið aukinn (Guðný 

Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008; Þingskjal 1230, 1996-7).  



 

3 Fjárstuðningur  

Hér á landi er tryggður mismunandi stuðningur við framfærslu fyrir foreldra. Er 

fjárstuðningurinn í formi ýmissa bóta sem taka mið af fjölda barna og framfærslu á þeim 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011).  

Greining Arnalds Sölva Kristjánssonar árið 2011 fjallar um bótakerfið á Íslandi og eru 

niðurstöður hans birtar í bókinni Fjölskyldubætur á Íslandi. Tilhögun barnabóta var breytt 

árið 2009 en þá urðu barnabætur vegna barna undir 7 ára aldri tekjutengdar. Í greiningunni 

kom meðal annars fram að fjárstuðningur vegna framfærslu barna einkenndist af 

þarfamiðuðum stuðning til foreldra. Einstæðir foreldrar samkvæmt greiningunni fengu hærri 

fjárstuðning en hjón eða sambúðarfólk. Þá nutu námsmenn hærri greiðslna heldur en 

launamenn og tekjulágir leigendur fengu hærri greiðslur heldur en foreldrar sem bjuggu í 

eigin húsnæði.  

Barnabætur voru ekki hækkaðar eftir efnahagshrunið 2008, þar sem þær héldu ekki 

verðgildi sínu heldur var um raunlækkun barnabóta að ræða. Hins vegar voru barnabætur 

hækkaðar á árinu 2012 um 1,2% (Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Kolbeinn 

Stefánsson, september 2012).  

Hér verður fjallað um ýmsan fjárstuðning sem einstaklingar eiga rétt á. Einstaklingar sem 

eru til að mynda í leiguhúsnæði eða eiginhúsnæði, einstæðir eða í sambúð, í námi eða á 

vinnumarkaði. Í lok kaflans er svo samantekt. 

3.1 Vaxtabætur 

Algengast er að fólk búi í eigin húsnæði á Íslandi (Stefán Ólafsson, 1999). Sá sem á 

íbúðarhúsnæði og nýtir það til eigin nota, á rétt á vaxtabótum sem þó fara að skerðast ef 

laun ná tilteknum mörkum og falla niður að öllu leyti ef laun ná enn hærri 

viðmiðunarmörkum. Vaxtabætur eru ekki tekjuskattsskyldar og greiðast þær til einstaklinga, 

hjóna og sambúðarfólks án tillits til hvort þau hafi fyrir börnum að sjá eða ekki. Þegar um 

hjón eða sambúðarfólk er að ræða reiknast vaxtabætur þeirra sem ein heild en við greiðslu 

er þeim skipt til helminga og fær hvor einstaklingur því greitt helming fjárhæðarinnar. Ef 

maki, sem á rétt á vaxtabótum fellur frá, raskast ekki réttur þess eftirlifandi til sameiginlegra 

vaxtabóta næstu fimm ár. Til að uppfylla skilyrði réttar til vaxtabóta verður einstaklingur sem 



 

er húsnæðiseigandi að hafa ótakmarkaða skattskyldu eða heimilisfesti á Íslandi 

(Ríkisskattstjóri, e.d.; Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003).  

Eftir efnahagshrunið árið 2008 hækkuðu vaxtabætur verulega. Niðurgreiddur 

vaxtakostnaður húsnæðislána með vaxtabótum hafði fyrir hrun lækkað mjög en lækkunin var 

mest árið 2005. Niðurgreiðsla vaxtakostnaðar náði hámarki á árinu 2010 þegar hún fór hún 

upp í 31% af vaxtakostnaði af lánum vegna húsnæðis (Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson og Kolbeinn Stefánsson, september 2012).  

Þrátt fyrir algengt sé að Íslendingar búi í eigin húsnæði, búa námsmenn oft á tíðum í 

leiguhúsnæði og í dæmunum sem tekin verða er stuðst við að námsmenn og launamenn búi í 

leiguhúsnæði. 

3.2 Húsaleigubætur 

Markmið húsaleigubóta er að draga úr háum húsnæðiskostnaði hjá tekjulágum 

einstaklingum og stuðla að réttlátum húsnæðismarkaði. Framkvæmd og greiðsla 

húsaleigubóta er í höndum sveitarfélaga og Jöfnunarsjóði þeirra. Þegar húsaleigubætur eru 

reiknaðar er tekið tillit til tekna, leigukostnaðar, eignir eftir frádrátt skulda og kostnað við 

framfærslu barna. Rétt til húsaleigubóta eiga einstaklingar sem búa í leiguhúsnæði og hafa 

þar lögheimili. Húsaleigubætur eru skattfrjálsar en greina þarf frá þeim á skattframtali. Til 

eru svo kallaðar sérstakar húsaleigubætur og eru þær veittar sem viðbót á grunnfjárhæða 

húsaleigubóta. Sérstakar húsaleigubætur eru fyrir leigjendur sem búa við erfiðar 

fjárhagslegar og félagslegar aðstæður. Þær fela í sér stuðning gagnvart leigjanda og er tekið 

mið út frá persónulegum aðstæðum hans en ekki út frá húsnæði (Velferðarráðuneyti, 2014).  

3.3 Tekjuskattur 

Tekjuskattur er ekki fjárhagsaðstoð en hér verður stuttlega fjallað um hann í þessum kafla 

þar sem skattur og skattaálag hefur áhrif á fjárhagslega stöðu einstaklinga. Einstaklingur sem 

innir af hendi launað starf hér á landi greiðir af launum sínum tekjuskatt. Með hækkun skatta 

árið 2007 urðu um 90% fjölskyldna fyrir áhrifum aukinnar skattbyrðar (Stefán Ólafsson, 

2007). Tekjuskattur skattskyldra manna reiknast af tekjuskattsstofni. Tekjuskattstofninn eru 

heildarlaun að frádregnum lífeyrissjóð (Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003). 

Persónuafsláttur einstaklings er 605.977 kr. á árinu 2014 og geta hjón og sambúðarfólk 

fært persónuafslátt sín á milli (Ríkisskattstjóri, 2014; Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Lög 



 

um tekjuskatt, nr. 90/2003). Foreldrar geta sótt um skattaafslátt vegna menntunar barna 16 

ára og eldri (Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003). 

3.4 Greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og fæðingarstyrkur  

Markmið með lögum um fæðingar- og foreldraorlof er að aðstoða foreldra sem eru sjálfstætt 

starfandi eða launamenn, að samþætta atvinnu- og fjölskyldulíf þeirra og tryggja að samvistir 

barna sé við báða foreldra sína. Lögin ná líka til réttinda foreldra sem annað hvort eru utan 

vinnumarkaðar eða í námi (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Samkvæmt 

lögum um barnavernd (nr. 80/2000) eiga foreldrar að hlúa að börnum sínum en réttur barna 

er að þau fái umönnun og vernd frá báðum foreldrum sínum en það er á ábyrgð foreldra að 

skapa góðar uppeldisaðstæður fyrir börn sín.  

Tafla 3. Mánaðarleg greiðsla fæðingarorlofs árið 2014 

Foreldri í fullu orlofi, 80% heildartekna, hámark 370.000 

Starfhlutfall 25 – 49% lágmarks greiðsla 97.786 

Starfhlutfall 50 – 100% lágmarks greiðsla 135.525 

(Heimild: Fæðingarorlofssjóður, 2014; Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000) 

Námsmenn sem hafa verið samfleytt í námi í meira en sex mánuði á síðustu 12 

mánuðum fyrir fæðingu barns, eiga rétt á greiðslum í formi fæðingarstyrks. Fæðingarstyrkur 

er greiddur úr Fæðingarorlofssjóði. Fæðingarstyrkur er sjálfstæður sem þýðir að hvort 

foreldrið um sig á rétt á honum. Mæður eiga rétt á styrk í þrjá mánuði, feður í þrjá mánuði 

og þrír mánuðir eru sameiginlegir og geta foreldrar ráðstafað þeim á milli sín að eigin vild. 

Samtals eiga þeir því rétt á greiðslum í níu mánuði. Námsmenn sem ættleiða eða taka barn í 

fóstur hafa sömuleiðis rétt á fæðingarstyrk að sömu skilyrðum uppfylltum 

(Fæðingarorlofssjóður, e.d.). Í lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 kemur fram 

að hafi móðir stundað nám en ekki staðist kröfur um námsframvindu vegna 

meðgöngutengdra heilsfarsástæðna eigi hún samt sem áður rétt á fæðingarstyrk.  

Allir eiga rétt til greiðslu úr Fæðingarorlofssjóði eða fæðingarstyrks. Hins vegar til að 

hægt sé að nýta það þarf að liggja fyrir samkomulag foreldra um umgengni. Foreldri sem fer 

ekki með forsjá yfir barni sínu heldur hefur einungis umgengisrétt á einnig rétt á 

fæðingarstyrk. Til þess þarf umgengisforeldri að fá samþykki forsjárforeldris um að 

umgengnisforeldri umgangist barnið þann tíma sem greiðsla fæðingarstyrksins fer fram 

(Fæðingarorlofssjóður, 2014). Við 24 mánaða aldur barns fellur réttur til greiðslu úr 



 

Fæðingarorlofssjóði niður (Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000). Í ritgerðinni um 

fjölskyldustefnu, samanburð á námsmanni og launamanni, er aldur barna í dæmunum eldri 

en sem hér ræðir og þar af leiðandi á réttur til greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði eða 

fæðingarstyrks ekki við sem og réttur foreldra til fæðingarorlofs. 

Foreldrar í minna en 25% starfi og foreldrar utan vinnumarkaðar 

Foreldrar sem eru í minna en 25% starfi eiga rétt á fæðingarstyrk og fyrir árið 2014 er 

fjárhæðin kr. 59.137 á mánuði eins og tafla 4 sýnir. Fæðingarstyrkur er eingöngu veittur því 

foreldri sem hefur haft lögheimili hér á landi síðustu 12 mánuði áður en barn fæðist 

(Fæðingarorlofssjóður, e.d.; Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000). 

Foreldrar í námi 

Foreldrar sem stundað hafa fullt nám í það minnsta sex mánuði síðustu 12 mánuði fyrir 

fæðingu barns eiga rétt á fæðingarstyrk. Sama gildir um ættleiðingu barns eða ef barn er 

tekið í varanlegt fóstur. Kröfur sem gerðar eru til greiðslu fæðingarstyrks er að foreldri 

standist námsframvindu á umræddum tíma. Undantekning frá því er eins og að framan 

greinir hafi móðir ekki staðist námsframvindu vegna meðgöngutengdra heilsfarsástæða. Ef 

barn fæðist á meðan á námi stendur á foreldri rétt á því að tekið sé tillit til ástundunar í námi 

til jafns við námsárangurs. Undanþága varðandi kröfu um lögheimili er veitt ef foreldri hefur 

stundað nám erlendis og tímabundið flutt lögheimili sitt til annars lands vegna námsins. Til 

að falla undir undanþáguna þarf foreldrið þó að hafa dvalið hér á landi samfellt í lágmark 

fimm ár áður það flytur búferlum (Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000).  

Fæðingarstyrkur er kr. 135.525 til foreldra í fullu námi eins og fram kemur í töflu 4 og er 

um mánaðarlega greiðslu að ræða.  

Tafla 4. Mánaðarleg greiðsla fæðingarstyrks árið 2014 

Foreldri utan vinnumarkaðar/í minna en 25% starfi 59.137 

Foreldri í fullu námi (75 – 100% nám) 135.525 

(Heimild: Fæðingarorlofssjóður, 2014) 

Lög um fæðingar- og foreldraorlof hafa fengið góðar viðtökur frá íslenskum 

atvinnumarkaði og hafa breytingarnar sem urðu til við komu laganna til að mynda orðið til 

þess að auka jafnræði á milli kynjanna (Ásdís A. Arnalds, Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. 

Gíslason, 2013).  



 

3.5 Barnabætur 

Upphaf barnabóta má rekja til þess þegar lög um almannatryggingar voru sett árið 1947 en 

barnabætur kölluðust þá fjölskyldubætur (Stefán Ólafsson, 1999). Allir foreldrar eiga rétt til 

barnabóta og er fjárhæð þeirra ákveðin af Alþingi. Þær eru þó tekjutengdar og því getur farið svo 

að réttur foreldra til barnabóta falli niður séu tekjur svo háar. Barnabætur greiðast úr ríkissjóði 

fjórum sinnum á ári og eru þær skattfrjálsar. Greiðsla barnabóta er ætluð fólki með börn yngri en 

18 ára (Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, apríl 2009). Þau sem 

teljast til framfærenda barns eru hjón, sambúðarfólk og foreldrar með barn eða börn á eigin 

heimili þótt sambúð foreldra sé ekki skráð. Til að eiga rétt á barnabótum þarf foreldri að hafa 

greitt skatta og haft heimilisfesti eða dvalið lengur en 183 daga á Íslandi á hverju 12 mánaða 

tímabili við lok tekjuárs. Foreldrar sem greiða meðlag með barni sínu eiga ekki rétt á barnabótum 

en samkvæmt lögum telst meðlagsgreiðandi ekki til framfæranda barns (Lög um tekjuskatt, nr. 

90/2003; RSK, e.d.). 

Greiðslur barnabóta hjá hjónum og sambúðarfólki skerðast þegar sameiginlegar tekjur 

þeirra fara yfir 4.800.000 kr. á ári. Skerðingin er mismunandi eftir fjölda barna í fjölskyldunni 

en hún tekur aðeins til þeirra tekna sem eru umfram framangreind skerðingarmörk. Þær 

skerðast um 3% ef um er að ræða eitt barn, 5% ef um er að ræða tvö börn og 7% ef þrjú eða 

fleiri börn eru í fjölskyldunni (Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003). Hjá einstæðum foreldrum 

skerðast barnabæturnar ef árstekjur fara yfir 2.800.000 kr. og eru skerðingarhlutföllin þau 

sömu og hjá hjónum og sambúðarfólki (Ríkisskattstjóri, e.d.a). Foreldrar eiga einnig rétt á 

viðbótarbarnabótum vegna barna sjö ára og yngri. Fjöldi barna hefur áhrif á fjárhæð bótanna 

en hún skerðist um 3% fyrir hvert barn (Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003).  

Tafla 5 sýnir fjárhæðir barnabóta og viðbót á ársgrundvelli þar sem fram kemur að 

fjárhæðir hjá einstæðum foreldrum eru mun hærri en hjá hjónum og sambúðarfólki. Það á 

við bæði fyrir fyrsta og annað barn. Viðbót barnabóta er þó sú sama, hvort sem um ræðir 

hjón og sambúðarfólk eða einstæða foreldra (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Tafla 5. Barnabætur án tekjuskerðingar 

 Fyrsta barn  
óskertar barnabætur 

Annað barn 
óskertar barnabætur 
umfram fyrsta barn 

Viðbót barnabóta vegna 
barna yngri en 7 ára 

Hjón og sambúðarfólk 167.564 199.455 100.000 

Einstæðir foreldrar 279.087 286.288 100.000 

(Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003) 



 

Námsmenn sem stunda nám erlendis og eiga lögheimili hér á landi eiga rétt á 

barnabótum. Foreldrar þurfa í því samhengi að staðfesta hvort og hversu háar barnabætur 

þeir fengu í námslandi sínu (Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 eiga hjón eða foreldrar í sambúð rétt á kr. 

167.564 í barnabætur fyrir sitt fyrsta barn og eignist þau fleiri börn er greiðslan kr. 199.455 

fyrir hvert barn umfram fyrsta barn, sjá töflu 5. Greiðslunum er síðan skipt í tvennt og greitt 

til beggja foreldra til jafns svo framarlega sem foreldrar búa saman og lögheimili barnsins sé 

hjá þeim (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, apríl 2009). 

Tafla 6. Barnabætur hjóna eða einstaklinga í sambúð með tvö börn á framfæri og annað barnið er 
yngra en 7 ára, fyrir árið 2013 

Tekjur ársins 2013 8.400.000 

Skerðingarmörk 4.800.000 

Skerðingarstofn 3.600.000 

Almennar barnabætur 367.019 

Skerðing vegna tekna (5%) 180.000 

Viðbót vegna barna yngri en 7 ára 100.000 

Skerðing tekna (3%) 100.000 

Samanlögð upphæð barnabóta 187.019 

Jöfn skipting barnabóta milli hjóna/sambúð 93.510 

Greiðsla hvern ársfjórung pr. Einstakling 23.378 

(Ríkisskattstjóri, e.d.) 

Tafla 6 sýnir stöðu hjóna eða fólks í sambúð, með tvö börn á framfæri, yngra barnið er 4 

ára og eldra barnið er 9 ára. Tekjurnar eru reiknaðar út frá fyrirframgefnum forsendum, að 

annar makinn hafi kr. 500.000 og hinn kr. 200.000 í mánaðartekjur. Fjárhæð barnabóta fyrir 

hvort foreldri er kr. 93.510 á ársgrundvelli og eru greiðslur greiddar út fjórum sinnum á ári 

eða kr. 23.378 í hvert sinn (Fæðingarorlofssjóður, e.d.). 

Í tilfelli einstæðs foreldris með tvö börn á framfæri, yngra barn er 4 ára og eldra 9 ára, 

má sjá í töflu 7 hverjar heildar barnabætur fyrir hvern ársfjórðung eru miðað við gefnar 

forsendur. Forsenda mánaðarlegra launa er kr. 400.000 eða kr. 4.800.000 á ársgrundvelli. 

  



 

Tafla 7. Barnabætur fyrir einstætt foreldri með tvö börn á framfæri og annað yngra en 7 ára árið 
2013 

Tekjur ársins 2013 4.800.000 

Skerðingarmörk 2.400.000 

Skerðingarstofn 2.400.000 

Almennar barnabætur 565.375 

Skerðing vegna tekna (5%) 120.000 

Viðbót vegna barna yngri en 7 ára 100.000 

Skerðing tekna (3%) 72.000 

Samanlögð upphæð barnabóta 473.375 

Greiðsla hvern ársfjórðung 118.344 

(Ríkisskattsstjóri, e.d.) 

Samkvæmt töflu 7 má sjá að einstæðir foreldrar fá að gefnum framangreindum forsendum 

kr. 118.344 í barnabætur á hverjum ársfjórðungi. 

3.6 Mæðra- og feðralaun 

Einstæðir foreldrar sem eiga tvö börn eða fleiri eiga rétt á mæðra- og feðralaunum. Börnin 

þurfa að vera yngri en 18 ára og vera búsett á Íslandi. Almannatryggingar veita rétt til 

mæðra- og feðralauna og sér Tryggingastofnun um greiðslur auk þess að taka á móti 

umsóknum um þær. Mæðra- og feðralaun eru óháð tekjum og greiða þarf skatt af þeim. 

Vegna skattskyldu mæðra- og feðralauna geta launatekjur haft áhrif á hver upphæð greiðslu 

verður (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, apríl 2009). Greiðsla fyrir tvö börn eru kr. 7.288 

á mánuði og fyrir þrjú börn eða fleiri greiðast kr. 18.948 á mánuði (Tryggingastofnun, 2012). 

Mæðra- og feðralaun geta fallið niður við mismunandi aðstæður. Aðstæður eru til að 

mynda ef foreldri hefur óvígða sambúð við annan aðila en foreldra barns og sambúðin hefur 

varið í lengri tíma en ár, ef foreldri hefur að nýju samband við fyrrverandi sambýling eða 

foreldri, ef sambúðarfólk eignast barn, áður en sambúð hefur staðið í eitt ár og móttakandi 

greiðslanna hefur flutt úr landi eða hafið hjúskap (Tryggingastofnun, 2012; Lög um félagslega 

aðstoð, nr. 99/2007). Þegar sótt er um mæðra- og feðralaun er ekki horft til þess hvort 

umsækjandi sé námsmaður eða launamaður og er því til staðar nákvæmlega sami réttur á 

greiðslum í hvorum hópnum sem einstaklingur er í. 

3.7 Barnalífeyrir 

Barnalífeyrir er greiddur með hverju barni sem er yngra en 18 ára og á það við ef barn hefur 

misst bæði eða annað foreldri. Sömuleiðis ef foreldri eða foreldrar barnsins þiggja elli-, 



 

örorku- og eða endurhæfingarlífeyri. Einnig er barnalífeyrir greiddur sem framlag vegna 

menntunar og eru skilyrðin að lögheimili sé á Íslandi og að úrskurður eða samningur frá 

sýslumanni um skyldu foreldris til greiðslu meðlags til ungmennis sé fyrir hendi 

(Tryggingastofnun, 2014). Einstæðir foreldrar eiga rétt á að sækja um barnalífeyri en 

rétturinn er einnig til staðar ef ekki er möguleiki að feðra barnið. Til að öðlast rétt á 

barnalífeyri þarf að uppfylla skilyrði að foreldrar barnsins eða barnið hafi sjálft búið á Íslandi 

að minnsta kosti í þrjú ár. Kjörbörn og stjúpbörn njóta sömu réttinda ef framfærsluforeldri 

deyr. Þá er barnalífeyrir greiddur til foreldra eða annarra sem sjá um framfærslu á barninu. 

Fyrir ungmenni 18 ára til tvítugs er barnalífeyrir greiddur af Tryggingastofnun ef ungmennið 

er í skóla eða í starfsþjálfun. Gildir þetta ef annað eða báðir foreldrar eru látnir. Þegar 

ákvörðun um barnalífeyri er tekin er athugað hverjar efnahagslegar aðstæður barnsins eru 

(Tryggingastofnun, 2014a; Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007). Barn getur átt rétt á 

tvöföldum barnalífeyri en það á einungis við ef báðir foreldrar eru látnir (Tryggingastofnun, 

2014a). Upphæð barnalífeyris er frá árinu 2013 og er hún kr. 26.081 mánaðarlega fyrir hvert 

barn eða kr. 312.972 á ársgrundvelli. Barnalífeyrir hjá örorkulífeyrisþegum er ekki 

tekjutengdur (Tryggingastofnun, 2014b). 

3.8 Umönnunargreiðslur 

Foreldrar sem eiga barn með fötlun eða barn sem glímir við erfið veikindi eiga rétt á 

umönnunargreiðslum. Þegar foreldrar finna að umönnun barns þeirra er orðin íþyngjandi 

bæði tilfinningalega og fjárhagslega er litið á umönnunargreiðslur sem fjárhagslega aðstoð. 

Rétt á greiðslum eiga foreldrar barna að 18 ára aldri. Senda þarf umsókn til 

Tryggingastofnunar ásamt læknisvottorði til viðkomandi sveitarfélag. Félagsþjónusta 

sveitarfélagsins afgreiðir svo umsóknina (Tryggingastofnun, 2013).  

3.9 Námslán 

Lánasjóður íslenskra námsmanna vinnur samkvæmt lögum nr. 21 frá árinu 1992 og er hlutverk 

hans að aðstoða og tryggja einstaklingum sem hafa áhuga á að stunda nám tækifæri til þess 

óháð því hver afkoma og tekjur þeirra séu. Lánasjóðurinn sér um að veita lán til náms á 

háskólastigi eða sambærilegu námi á Íslandi og stundi námsmaður lánshæft nám hefur hann þar 

af leiðandi kost á því að fá námslán. Auk þess að nám þarf að vera lánshæft er námsmanni einnig 

skylt að sína fram á námsframvindu í námi til að heimilt sé að veita námslán. Þá hafa tekjur 

einnig áhrif á það hvort námsmaður fái námslán og hversu hátt lán hann fær. Til þess að 



 

námsmaður fái samþykki fyrir námslánum þarf hann að vera fjárráða og gerir lánasjóðurinn kröfu 

um búsetuskilyrði námsmannsins. Um búsetuna er tiltekið erlendir sem og íslenskir námsmenn 

og tengsl þeirra við landið (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.).  

Tekjur námsmanns á skólaári hafa áhrif á fjárhæð námslána. Frítekjumark námsmanna er sú 

upphæð sem námsmaður má hafa í tekjur á ári án þess að námslán hans skerðist. Tekjur eiga við 

þegar námsmaður hefur verið á vinnumarkaði, í námshléi og í sumarstarfi. Ef tekjur námsmanns 

fara yfir kr. 930.000 á ári skerðast námslánin um 45% af umframtekjum og dreifist skerðingin í 

hlutfalli við umsóttar námseiningar. Umframskerðing miðast við að námsmaður sé með 60 ECTS 

námseiningar (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.). Á árinu 2014 var frítekjumarkið hækkað 

úr kr. 750.000 í kr. 930.000. 

Þar sem námslán eru ekki skattskyld enda ekki tekjur í eðli sínu skerðast barnabætur ekki 

vegna þeirra (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, apríl 2009). 

3.10 Meðlag 

Barn upp að 18 ára aldri á rétt á meðlagi og eftir að 18 ára aldri er náð, getur barn sótt um 

framlag til menntunar. Skilyrði fyrir meðlagsgreiðslu er að barn búi hjá viðkomandi foreldri 

(Tryggingastofnun, 2013).  

3.10.1 Viðbót vegna barna 

Lánasjóður íslenskra námsmanna veitir námsmönnum viðbót vegna barna ofan á námslán. 

Skilyrðin fyrir viðbótinni eru þau að námsmaður sé forsjárforeldri barns og að barn hafi 

lögheimili hjá forsjárforeldri sínu. Námsmaður sem er í hjónabandi, í staðfestri samvist eða í 

sambúð og hefur framfærslu með barni eða börnum hefur rétt á viðbót við grunnframfærslu. 

Upphæð viðbótar er kr. 5.073 fyrir fyrsta barn kr. 4.820 fyrir annað barn, kr. 4.060 fyrir þriðja 

barn, kr. 3.804 fyrir fjórða barn og kr. 3.551 fyrir fimmta barn og fleiri en það. Viðbótin er 

reiknuð fyrir hverja ECTS einingu sem námsmaður lýkur (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 

e.d.). 

Grunnframfærsla námsmanns, búsettur í leigu- eða eigin húsnæði er fyrir árið 2014-2015 

kr. 149.459 á mánuði eða sem nemur kr 22.428 fyrir hverja ECTS eining sem námsmaður 

lýkur. Ljúki námsmaður við fullt námsár eða 60 einingar, er grunnframfærsla kr. 1.345.080á 

ársgrundvelli. Í tilfelli einstæðra námsmanna með barn eða börn er viðbót vegna barna hærri 

en hjá hjónum eða fólki í sambúð með sama barnafjölda. Upphæðin er kr. 9.165 fyrir fyrsta 



 

barn. Fyrir annað barn er viðbótin kr. 8.707 og fyrir þriðja barn kr. 7.332, fjórða kr. 6.874 og 

fimmta barn eða fleiri er viðbót vegna barna kr. 6.415. Skilyrðin sem einstætt foreldri þarf að 

uppfylla til að eiga rétt á viðbót vegna barna eru að foreldrið hafi forsjá með barninu og að 

barnið búi hjá því á meðan á námi stendur (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.) 

Tafla 8 sýnir mun á fjárhæðum viðbóta vegna barna, miðað við tvö börn. Annars vegar 

hjá hjónum eða fólki í sambúð með fjölskyldu og hins vegar hjá einstæðu foreldri (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, e.d.).  

Tafla 8. Viðbót við grunnframfærslu vegna barna fyrir hverja lokna ECTS einingu á námsmisseri. 
Samanburður milli hjóna og sambúðarfólks eða einstæðra foreldra, námsárið 2014-2015. 

 Hjón eða sambúðarfólk með 2 
börn á framfæri 

Einstætt foreldri með  
2 börn á framfæri 

Fyrsta barn 5.073 9.165 

Annað barn 4.820 8.707 

Þriðja barna 4.060 7.332 

Fjórða barn 3.804 6.874 

Fimmta barn og fleiri 3.551 6.415 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.) 

Í töflu 8 má sjá að mikill munur er á fjárhæðum viðbótarlána vegna barna hvort um er að 

ræða hjón eða sambúðarfólk eða einstætt foreldri. Hjón eða sambúðarfólk með tvö börn fá 

samanlagt kr. 9.893 fyrir hverja ECTS einingu sem þau sem námsmenn ljúka. Fullt námsár í 

háskóla er 60 ECTS einingar og gerir það kr. 593.580 á ársgrundvelli. Einstætt foreldri með tvö 

börn á framfæri fær kr. 17.872 fyrir hverja lokna ECTS einingu sem gerir kr. 1.072.320 á 

ársgrundvelli, miðað við 60 ECTS námseiningar. Þegar fjárhæðir einstæðs foreldris og hjóna eða 

sambúðarfólks eru bornar saman sést að verulegur munur er þar á. Er ljóst út frá þessum tölum 

að einstæðir foreldrar með tvö börn njóta meiri stuðning til framfærslu heldur en hjón eða 

sambúðarfólk með tvö börn á framfæri. 

3.10.2 Veikindaorlof 

Námsmaður á rétt til töku veikindaorlofs samkvæmt lögum um Lánasjóð íslenskra 

námsmanna nr. 21/1992. Fram kemur í lögunum að ef um erfiðleika er að ræða við 

framfærslu barna, örorku eða einhvers sem gerir námsmanninum ókleift að stunda 

áframhaldandi nám, getur hann fengið greitt úr Lánasjóði íslenskra námsmanna svokallað 

aukalán. Aukalán eru veitt á sömu kjörum og námslán og getur námsmaður fengið aukalán ef 

hann vegna veikinda sinna eða aðstæðna er ekki fær um að uppfylla skilyrði sem uppfylla 



 

þarf um námsframvindu til að geta fengið námslán. LÍN getur veitt undanþágu fyrir 

námsmann um endurgreiðslu námslána en í lögum um Lánasjóðinn eru tiltekin skilyrði fyrir 

því beita megi undanþágunni (Lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992).  

3.11 Samantekt 

Hér að framan hefur verið farið yfir þann fjárstuðning sem foreldrum og námsmönnum 

bjóðast. Um er að ræða stuðning frá hinu opinbera gagnvart fjölskyldum, foreldrum og 

börnum og birtist stuðningurinn til að mynda í formi húsaleigubóta eins og fram kom í 

greiningu Arnalds Sölva, greiðslum úr fæðingarorlofssjóði og fæðingarstyrk, meðlags og 

barnabóta meðal annars. Hjón geta fært persónuafslátt sín á milli og þannig hækkað 

ráðstöfunartekjur sínar ef annar makinn er til dæmis í námi. Hins vegar eru sumir bótaflokkar 

tekjutengdir og tryggir það að tekjulágir foreldrar fái hærri bætur. 

Fyrir liggur hugmynd um að í stað margra mismunandi bótaþátta eins og nefndir hafa 

verið hér að framan verði mismunandi bótaflokkar sameinaðir í nýju kerfi sem kallað yrði 

barnatryggingar (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, apríl 

2009). Með hinu nýja kerfi yrði ekki tekið mið af fjölskyldugerð heldur af ráðstöfunartekjum 

fjölskyldu. Sá hópur sem barnatryggingar beinast að eru tekjulágir foreldrar og með nýja 

kerfinu myndu aðstæður einstæðra foreldra batna (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, apríl 

2009). Hins vegar hefur Alþingi ekki lagt fram frumvarp um slíkar breytingar. 



 

4 Námsmaður 

Eins og fram kom í kafla 2 var fjöldi námsmanna við háskóla á Íslandi árið 2012 18.424 

nemendur og af þeim voru 6.893 nemendur á aldrinum 30 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 

2013). Þar sem þessir nemendur eru á barneignaraldri má áætla að þó nokkur hluti þessara 

námsmanna séu foreldrar. Eins og fram kom í kafla 3 eiga háskólanemar rétt á námslánum 

að vissum skilyrðum uppfylltum. Námsmaður sem hefur íslenskan ríkisborgararétt og er 

búsettur á Íslandi, á rétt á námslánum frá Lánasjóði íslenskra námsmanna (Lög um Lánasjóð 

íslenskra námsmanna, nr. 21/1992). 

Flestir háskólanemendur ljúka Bachelorgráðu en um haustið 2011 voru alls 18.882 

nemendur skráðir við nám á háskólastigi og af þeim voru 13.400 nemenda sem stunduðu 

nám til Bachelorgráðu. Á sama tíma var fjöldi nemenda sem stunduðu meistaranám 4.197 

(Hagtíðindi, 27. janúar 2012).   

Tafla 9. Fjöldi nema við háskóla á Íslandi haust árið 2011 og nemendur í námi til Bachelorgráðu 

Fjöldi háskólanema Nemendur við nám til 
Bachelorgráðu 

Nemendur við nám til 
Mastersgráðu 

18.882 Um 13.400 4.197 

(Hagtíðindi, 27. janúar 2012) 

Í töflu 9 sést samanlagður fjöldi og aldur nema við háskólanám á Íslandi árið 2011. 

Heildarfjöldi nema nær yfir þá sem eru í dagnámi, kvöldnámi og í fjarnámi. Inn í tölu yfir 

fjölda háskólanema í töflu 9, er ekki tekinn með fjölda þeirra sem stunda doktorsnám. 

Tafla 10. Fjöldi og aldur nema við háskólanám á Íslandi árið 2012 

Aldur háskólanema, eftir aldursflokki Fjöldi nema í aldurflokki 

20-24 ára 7.496 

25-29 ára 4.217 

30-34 ára 2.329 

35-39 ára 1.493 

40-uppúr ára 2.852 

Samanlagður fjöldi 18.387 

(Hagstofa Íslands, 2013) 

Í töflu 10 sést að á aldrinum 20 til 29 ára er fjöldi háskólanema 11.713 fyrir árið 2012 

(Hagstofa Íslands, 2013). Þannig má sjá að fjöldi nemenda sem stunda háskólanám á 



 

aldursbilinu 20 ára til 39 ára eru yfir 14.000 nemendur. Áætla má að margir þeirra hafi barn 

eða börn á framfæri eins og kom fram í könnun (Eydal og Bjarnason, 2014) sem gerð var 

vorið 2014. Þar kom fram að rúm 30% háskólanema voru með börn á framfæri. Með slíkum 

tölum og fleiri könnunum af sama tagi, er hægt að sjá hversu hátt hlutfall nemenda í 

háskólanámi á Íslandi sinna einnig foreldraábyrgð. Þá væri hægt að greina stöðu og kjör 

foreldra í háskólanámi. Einnig myndi það auka líkur á að hægt væri að koma betur til móts 

við óskir og þarfir foreldra í háskólanámi, eins og kom fram í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur 

og Magnúsar Diðriks Baldurssonar frá árinu 2003. 

Í töflu 11 er fjöldi kvenna og karla í háskólanámi sýndur en sjá má að töluverður munur 

er á fjölda kvenna og karla sem stunda háskólanám á Íslandi. Hvort sem litið er á aldursbilið 

20-29 ára eða 30-39 ára má sjá að konur eru þar mun fleiri og á aldursbilinu 30-39 ára eru 

konur tæplega 100% fleiri en karlar (Hagstofa Íslands, 2013). 

Tafla 11. Fjöldi háskólanema á aldursbilinu 20 – 39 ára, skipt eftir kyni árið 2012 

Aldur  Kyn 

Konur Karlar 

20 til 29 ára 6.884 4.829 

30 til 39 ára 2.501 1.321 

(Hagstofa Íslands, 2013) 

4.1 Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands var stofnaður 17. júní árið 1911 og er í dag alþjóðlegur rannsóknarháskóli sem 

gegnir mikilvægu hlutverki í íslenskri menningu, tungu og samfélagi. Háskólinn birtir á 

heimasíðu sinni langtímastefnuskrá sem nær frá árinu 2011 til ársins 2016. Eitt af markmiðum 

skólans er að halda sinni stöðu sem einn af fremstu háskólum heims (Háskóli Íslands, 2011 – 

2016). Eitt af þeim atriðum sem háskólinn vill stefna að er að samræma kröfur starfsmanna og 

nemenda til starfs- og einkalífs. Einnig telur háskólinn jafnréttismál vera mikilvæg og eru þau 

nefnd í stefnuskránni ásamt fjölbreytileika nemenda en skólinn telur að fjölbreytileiki nemenda 

sé styrkur skólans (Háskóli Íslands, 2011-2016). Sjá má í umræddri stefnuskrá að háskólinn vill 

taka tillit til fjölskyldufólks og stuðla að því að nemendur og starfsmenn með fjölskylduábyrgð 

geti samræmt aðstæður sínar. 

Árið 2001 var skipaður starfshópur af þáverandi rektor Háskóla Íslands, Páli Skúlasyni, sem 

átti að útvega upplýsingar og skila greinargerð um hverjar væru aðstæður nemenda með 



 

fjölskylduábyrgð. Markmið starfshópsins var að komast að því hvort þörf væri á 

fjölskyldustefnu innan háskólans og þá með hvaða hætti hann gæti stutt við nemendur með 

fjölskylduábyrgð. Starfshópurinn átti að koma að mótun fjölskyldustefnu innan háskólans og 

koma með tillögur um að bæta aðstæður nema með fjölskylduábyrgð. Til að afmarka 

rannsóknarefnið og fá skýrar niðurstöður studdist hópurinn við skilgreiningu á viðfangsefninu. 

Skilgreiningin var sú að nemendur með fjölskylduábyrgð væru þeir sem höfðu eitt barn eða 

fleiri og að barn þyrfti að hafa lögheimili hjá foreldri sínu. Niðurstöður starfshópsins voru að 

mikill fjöldi háskólanema voru með börn á framfæri og þar með fjölskylduábyrgð. Að auki 

bentu niðurstöður starfshópsins til þess að rannsaka þyrfti betur félagslegar aðstæður nema 

og áhrif fjölskylduábyrgðar háskólanema á námsframvindu. Þá sýndu niðurstöðurnar að 

stuðningur Háskóla Íslands fælist helst í því hvernig kennslufyrirkomulagi væri háttað en þeir 

nemendur sem tóku þátt í rannsókninni bentu til að mynda á að mikilvægt væri að kennsla 

væri á leikskólatíma (Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, apríl 2003). 

Í jafnréttisáætlun Háskóla Íslands fyrir árið 2013 til 2017 er haft að leiðarljósi að tryggja 

að nemendur og starfsfólk háskólans hljóti jafnan rétt og stöðu og að þeim sé gert kleift að 

vera virkir þátttakendur í samfélagi háskólans. Áætlunin fjallar um skyldur háskólans 

gagnvart menningunni og samfélaginu í heild. Í áætluninni er lögð áhersla á jafnrétti og 

fjölbreytileika nemenda en Háskóli Íslands telur fjölbreytileika nemenda styrk skólans. 

Jafnréttisáætlunin fjallar einnig um að jafnréttisnefnd háskólaráðs og jafnréttisfulltrúi 

háskólans komi að sérstakri aðgerðaráætlun sem miði að því að tryggja að nemendur og 

starfsfólk með fjölskyldur geti samræmt starfs- og námsskyldur sínar og á sú aðgerðaáætlun 

að vera tilbúin 1. júlí 2015 (Háskóli Íslands, 2013 – 2017). 

Innan Háskóla Íslands starfa tvær stúdentahreyfingar, Röskva og Vaka. 

Stúdentahreyfingin Röskva var stofnuð 1988 (Háskóli Íslands, 2012b) en Vaka var stofnuð 

árið 1935 og er hún það hagsmunafélag sem starfað hefur lengst í Háskóla Íslands (Háskóli 

Íslands, 2012c; Vaka, e.d.a). Inn á heimasíðum hreyfinganna beggja kemur í ljós að 

áherslumunur er í umfjöllun um málefni fjölskyldunnar. Stúdentahreyfingin Röskva leggur 

mikið uppúr fjölskyldumálum nemenda en stúdentahreyfingin Vaka mun minna. Á heimasíðu 

Vöku eru stefnumál hvers fræðasviðs tekin fyrir en lítið er um að málefni fjölskyldunnar séu 

rædd á skýran og hnitmiðaðan hátt (Vaka, e.d.b). Hins vegar hefur stúdentahreyfingin 

Röskva mótað hnitmiðaða málefnaskrá fyrir árið 2013 en hún er skipt niður í nokkra flokka 



 

sem taka til mikilvægra málefna nemenda við háskólann. Einn þessara flokka er fjölskyldumál 

(Röskva, 2011). Í málefnaskrá yfir fjölskyldumál fer hreyfingin yfir þá þætti sem skipta máli 

eins og hækkun mótframlags hjá sveitarfélögum til leikskóla, hækkun fæðingarstyrks og 

tryggingu allra til styrks en samkvæmt hreyfingunni gætir misræmis í lögum um fæðingar- og 

foreldraorlof hvað snertir greiðslur og rétt erlendra- og nýútskrifaðra stúdenta á 

fæðingarorlofi og greiðslum. Önnur málefni sem Röskva leggur áherslu á er að virkjuð sé 

Fjölskyldunefnd innan háskólans. En með fjölskyldunefnd yrði málsvari foreldra sýnilegri 

innan háskólans og gæti nefndin orðið til þess að stuðla að jafnrétti nema til náms sé tryggt, 

enda er það eitt af aðaláherslum Röskvu.  

Að lokum kemur fram að Röskva vill að aukið tillit sé tekið til aðstæðna námsmanna með 

börn. Þar sem aðstæður nemenda eru misjafnar og utanaðkomandi stuðningur frá 

fjölskyldumeðlimum mismikill, vill Röskva bjóða upp á ýmsa kosti til að mæta þörfum 

fjölskyldufólks. Með þessum atriðum ásamt fleirum hefur Röskva lagt áherslu á og nýlega 

hefur hreyfingin endurvakið Foreldrafélag Háskóla Íslands (Röskva, 2010).  

4.1.1 Félagsstofnun stúdenta 

Félagsstofnun stúdenta var stofnuð árið 1968 og eiga allir nemendur sem eru skráðir í nám 

við Háskóla Íslands aðgengi að stofnuninni. Hún heldur úti mismunandi þjónustu, þar með 

talið húsnæðis- og leikskólamálum nemenda háskólans (Félagsstofnun stúdenta, e.d.a) 

Íbúðir fyrir námsmenn 

Háskólanemum sem stunda nám við Háskóla Íslands býðst að leigja húsnæði á 

Stúdentagörðum. Íbúðirnar eru staðsettar með þarfir nema í huga og eru tegundir íbúða allt 

frá einstaklingsíbúðum upp í fjölskylduíbúðir. Rekstur Stúdentagarða er í höndum 

Félagsstofnun stúdenta (Félagsstofnun stúdenta, e.d.b). 

Leikskóli barna námsmanna 

Námsmenn innan Háskóla Íslands eiga kost á að setja barn sitt í leikskóla sem rekinn er af 

Félagsstofnun stúdenta en háskólinn hefur rekstur með þremur leikskólum (Félagsstofnun 

stúdenta, e.d.c.). 

4.2 Samantekt 

Fjölskyldumálefni innan Háskóla Íslands hafa þokast hægt áfram frá því að starfshópur var 

skipaður um málefni nemenda með fjölskyldur árið 2001. Eins og fram kemur í stefnuskrá 



 

Háskóla Íslands er það stefna háskólans að létta undir með fjölskyldufólki. Jákvæð teikn eru á 

lofti og ber að nefna aðgerðaráætlun sem Jafnréttisnefnd háskólans og jafnréttisfulltrúi 

komu að en sumarið 2015 á hún að vera tilbúin. Þá hafa stúdentahreyfingarnar, þó aðallega 

Röskva gert málefnum fjölskyldufólks hátt undir höfði. Eitt skref í rétta átt er endurvakning 

Foreldrafélags háskólans en með því verða málefni háskólanema með fjölskyldur sýnilegri og 

þar af leiðandi gefst tækifæri á að bæta stöðu þeirra. 



 

5 Launamaður 

Launamaður er skilgreindur sem einstaklingur sem starfar gegn endurgjaldi fyrir vinnu sína 

en er sjálfur ekki atvinnurekandi (Lög um almannatryggingar, nr. 100/2007. Samkvæmt 

lögum á launamaður rétt á að stunda að jafnaði 40 klukkustundir á vinnuviku. Miðað er við 

að dagvinna sé átta klukkustundir og unnið sé frá mánudegi til föstudags. Þessu er, þrátt fyrir 

hvað lögin kveða á um, hægt að hliðra til með samningi ef óskir launamanns eða 

atvinnurekanda séu aðrar (Lög um 40 stunda vinnuviku, nr. 88/1971). 

Fjöldi vinnandi einstaklinga á íslenskum vinnumarkaði er mikill (Velferðarráðuneyti, 

2013; Sigrún Júlíusdóttir, nóvember 2003; Stefán Ólafsson, 1999) og er atvinnuþátttaka með 

hæsta móti sem gerist á Norðurlöndum (Nordic Statistical Yearbook, 2013). Fjöldi vinnandi á 

aldrinum frá 24 til 74 ára við upphaf ársins 2014 voru um 151.000 (Hagstofa Íslands, 2014a).  

Atvinnuþátttaka kvenna er einnig mikil á vinnumarkaðnum og í samanburði við aðrar 

þjóðir er atvinnuþátttaka kvenna á íslenskum vinnumarkaði með hærra móti. Á sama tíma og 

atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist hefur dregið úr atvinnuþátttöku karla 

(Velferðarráðuneyti, 2013). 

Tafla 11. Starfandi eftir kyni árið 2012. 

Alls Fjöldi 

Karlar 88.000 

Konur 81.300 

Heildarfjöldi 169.300 

(Hagstofa Íslands, 2013) 

Í töflu 11 sést að ekki munar miklu á fjölda karla og kvenna starfandi á íslenskum 

vinnumarkaði. 



 

6 Stuðningur við framfærslu 

Notast verður við dæmi þar sem annars vegar er námsmaður, einstæður eða í sambúð og 

hins vegar launamaður, einstæður eða í sambúð. Hjón eða sambúðarfólk verða talin sem 

sambúðarfólk. Fjölskyldurnar í dæmunum búa í leiguhúsnæði og greiða þær kr. 200.000 í 

leigu fyrir húsnæðið á hverjum mánuði. Ekki er gert ráð fyrir að til staðar séu eignir sem geta 

skert t.d. húsaleigubætur. Þar sem algengasti fjöldi barna í fjölskyldum á Íslandi eru tvö 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011) eru tvö börn í dæmunum. Yngra barnið er 4 ára í leikskóla 

en eldra er 9 ára í grunnskóla.  

Neysluviðmið fjölskyldanna eru útfrá miðgildi eða dæmigerðri neyslu sem tengist aðallega 

tíðum útgjaldaliðum heimilis. Dæmigert viðmið er fengið þegar miðgildi er greint í 15 

útgjaldaflokka og það svo túlkað sem hófleg neysla fjölskyldu (Jón Þór Sturluson ofl., 2011). 

Til heildarlauna eru: ,,Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun 

auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- og desemberuppbót, eingreiðlur, 

ákvæðisgreiðslur og uppgjör vegna mælinga. Við útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda 

né akstursgreiðslna“ og til launamanns teljast: ,,Einstaklingur telst fullvinnandi ef 

samanlagður fjöldi greiddra stunda (þ.e. fyrir dagvinnu, vaktavinnu, og yfirvinnu) er a.m.k. 

90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu“ (Hagstofa Íslands, 2013). 

Í kafla 6 hefur námsmaður í sambúð og með tvö börn á framfæri, kr. 215.413 í 

mánaðarlegar ráðstöfunartekjur. Hins vegar hefur einstæður námsmaður sem á tvö börn kr. 

268.606 í mánaðarlegar ráðstöfunartekjur. Um námslán er að ræða og í þrjá mánuði á árinu 

er um að ræða launatekjur þar sem námslán eru dreifð á níu mánuði í 

samanburðardæmunum. 

Þeir einstaklingar sem teljast vera á hinum almenna vinnumarkaði eru þeir sem fá laun 

greidd frá launagreiðendum öðrum en ríki eða sveitarfélögum. Hér er miðað við að 

mánaðarlaun séu í þúsundum króna og greiddar vinnustundir séu vikulegar vinnustundir. 

Launaniðurstöður í töflu 12 og 13 eru byggðar á úrtaksrannsókn sem Hagstofa Íslands gerði á 

rannsóknum launa (Hagstofa Íslands, 2013). 

Í töflu 12 sést munur á mánaðarlaunum milli karla og kvenna árið 2012. Til samanburðar 

má sjá í töflu 13 hver meðallaun launamanns eru árið 2012. 



 

Tafla 12. Laun fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði eftir kyni árið 2012. Miðað er 
við heildarlaun launamanns (Hagstofa Íslands, 2013) 

Mánaðarlaun Allir  Karlar  Konur 

Neðra fjórðungsmark 355.000 382.000 318.000 

Miðgildi 450.000 487.000 392.000 

Efra fjórðungsmark 581.000 624.000 490.000 

(Hagstofa Íslands, 2013) 

Tafla 13. Meðallaun á almennum vinnumarkaði fyrir árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2013) 

2012 Heildar meðallaun á mánuði  

Alls 510.000 

(Hagstofa Íslands, 2013) 

Ef litið er til töflu 12 og borin eru saman laun kvenna við meðallaun allra launamanna 

samanborið við töflu 13 sést að efra fjórðungsmark launa kvenna nær ekki meðallaunum 

beggja kynja. Í töflunum tveimur sést skýrt hversu mikill munur er og hve lítið launajafnrétti 

er á milli kynjanna hvað launatekjur snertir. 

Í töflu 14 er sýndur samanburður á ráðstöfunartekjum annars vegar hjá einstæðum 

námsmanni og hins vegar hjá einstæðum launamanni. Mánaðarlaun launamanns miðast við 

heildarlaun kr. 376.104 og eru ráðstöfunartekjur því heildarlaun að frádregnum skatti og 

lífeyrissjóði. Húsaleigubætur miðast við mánaðarlega húsaleigu að fjárhæð kr. 200.000 og 

meðlag miðast við að greitt séu kr. 26.081 fyrir hvert barn. Í tilfelli námsmanns er miðað við að 

námslán séu tekin til níu mánaða þar sem gert er ráð fyrir að námsmaður sjái sjálfur um 

framfærslu hina þrjá mánuði ársins en sé með tekjur undir skerðingarmörkum. Í flestum tilfellum 

fá námsmenn sér sumarstarf og hafa þá tekjur sem launamenn þá mánuði.  

Tafla 14. Grunnframfærsla árið 2014 miðað við einstæðan námsmann og einstæðan launamann. Í 
báðum tilfellum eru tvö börn, 4 ára og 9 ára. 

Tegund tekna Námsmaður Launamaður 

Námslán/mánaðarlaun 268.606 268.606 

Barnabætur  55.448 42.459 

Mæðra/feðralaun 7.550 7.550 

Húsaleigubætur 44.500 32.452 

Meðlag 52.162 52.162 

Ráðstöfunartekjur í kr. 428.266 403.229 

(Tryggingastofnun, 2014; Ríkisskattstjóri, e.d.; Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.) 

Samkvæmt töflu 15 eru ráðstöfunartekjur á mánuði hærri hjá námsmanni en hjá 

launamanni. Í tilfelli námsmanns er gert ráð fyrir launatekjum yfir sumartímann eða þá þrjá 



 

mánuði sem námsmaður tekur ekki námslán. Ráðstöfunartekjur námsmanns í formi 

námslána eru kr. 268.606 mánaðarlega í 9 mánuði. Yfir sumartímann eða í 3 mánuði eru 

launatekjur námsmanns fyrir skatta og ríkissjóð kr. 362.354 eða kr. 1.087.062 á ársgrundvelli. 

Ráðstöfunartekjur launamanns eru kr. 268.606 og eru heildarlaun hans áður en til frádráttar 

tekjuskatts og lífeyrissjóðs kr. 362.354. Þá eru árstekjur launamanns kr. 4.348.248.  

Eins og ráðstöfunartekjur í töflu 14 benda á er einstæður námsmaður með tvö börn á 

sínu framfæri, með hærri ráðstöfunartekjur en einstæður launamaður með tvö börn á 

framfæri. Mismunur á milli ráðstöfunartekna námsmanns og launamanns felast í lægri 

barnabótum hjá launamanni ásamt húsaleigubótum en hér má sjá að ekki munar miklu á 

milli námsmanns og launamanns. Námsmaður í fullu námi hefur hærri tekjur til ráðstöfunar 

borið saman við launamann. Ekki er gerð grein fyrir lífeyri námsmanns sem og launamanns, 

má nefna að í dæmunum greiðir námsmaður ekki í lífeyrissjóð en hins vegar greiðir 

launamaður í lífeyrissjóð. Þrátt fyrir það, geta allir greitt í frjálsan lífeyrissparnað. Lífeyri er 

svo hægt að nýta síðar á ævinni en í tilfelli námsmanns þarf hann að námi loknu, að 

endurgreiða námslán sín sem lækka ráðstöfunartekjur hans sem nemur afborgun af láninu. 

Launamaður með sömu upphæð og námsmaður í laun hefur því lægri ráðstöfunartekjur. 

Námsmaður sem hefði sömu tekjur áfram mun hafa enn lægri ráðstöfunartekjur þegar námi 

lýkur þar sem hann þarf að greiða ákveðið hlutfall launa sinna til baka til LÍN. Þessi munur 

skapast fyrst og fremst vegna námslána en þau eru ekki reiknuð sem hluti af tekjustofni 

þegar barnabætur og húsaleigubætur eru reiknaðar út. Miðað er við að greitt sé 4% af 

tekjum í lífeyrissjóð sem dregst frá tekjuskattstofni áður en tekjuskattur er reiknaður. Í þessu 

tilfelli er viðkomandi undir skattleysismörkum og greiðir því engan tekjuskatt. 

Tafla 15 sýnir sömu upplýsingar og tafla 14 en þar eru ráðstöfunartekjur bornar saman 

hjá annars vegar námsmanni í sambúð, með tvö börn og hins vegar hjá launamanni í 

sambúð, með tvö börn. Um ráðstöfunartekjur einstaklinga er að ræða. Vert er þó að taka 

fram að eðli námslána og launatekna er ekki það sama þar sem námsmaður þarf að lokum að 

endurgreiða lánin en launatekjur þarf ekki að endurgreiða. 

Tafla 15. Ráðstöfunartekjur námsmanns og launamanns í sambúð. Um er að ræða lán/tekjur 
einstaklings sem býr í leiguhúsnæði. Fjöldi barna eru tvö, á aldrinum 4 ára og 9 ára. 

 

Tegund tekna Námsmaður Launamaður 

Námslán/mánaðarlaun 430.826 430.826 



 

Barnabætur  38.918 14.350 

Mæðra/feðralaun 0 0 

Húsaleigubætur 43.455 3.318 

Ráðstöfunartekjur  513.199 448.494 

(Tryggingastofnun, 2014; Hagstofa Íslands, 2013; Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.) 

Eins og sjá má í töflu 15 er námsmaður í sambúð með hærri ráðstöfunartekjur en 

launamaður í sambúð. Felst mismunurinn í barnabótum og húsaleigubótum. Námsmaður 

með tvö börn er með rúmlega tvöfalt hærri barnabætur en launamaður með tvö börn. Þá er 

töluverður munur á húsaleigubótum eða rúm 93%. Námsmenn sem eru í sambúð og eiga tvö 

börn eru með hærri ráðstöfunartekjur á mánuði heldur en launamaður í sömu 

fjölskyldustöðu. Fólk í sambúð hafa ekki rétt á mæðra- og feðralaunum (Tryggingastofnun, 

2014).  

Með framfærslu háskólanema er átt við námsmann sem annað hvort er í eigin húsnæði- 

eða leiguhúsnæði. Upphæð framfærslunnar miðast við að námsmaður sé með framfærslu af 

námsláni í 9 mánuði, kr. 144.867 mánaðarlega eða því sem nemur kr. 21.730 fyrir hverja 

ECTS einingu1 sem námsmaður hefur lokið. Þá er tekið tillit til námsmanna með börn á 

framfæri sem eru yngri en 18 ára. Sjá umfjöllun um viðbót vegna barna í kafla 3.9.2. 

Grunnframfærslulán námsmanns sem annars vegar er í sambúð eða hins vegar 

einstæður, er kr. 1.927.929 á móti kr. 2.390.880. Hægt er að segja að mikill munur sé á 

framfærsluláni hjá námsmanni í sambúð eða einstæðum námsmanni. Í töflum 16 og 17 

kemur fram að fjárstuðningur er meiri gagnvart einstæðum námsmanni. Það má velta fyrir 

sér hvort að velferðarkerfi, þar sem fjárhagslegur stuðningur er meiri gagnvart einstæðum 

námsmönnum heldur en námsmönnum í sambúð, stuðli að betri aðstæðum foreldra í 

háskólanámi. 

  



 

Tafla 16. Námsmaður í sambúð og með tvö börn á framfæri, í fullu háskólanámi. Framfærslu og 
bókalán árið 2013 

Framfærslulán 1.879.020 

Bókalán 48.000 

Samanlögð heildarupphæð árlegrar framfærslu 1.927.020 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.) 

Einstætt foreldri með tvö börn, sem stundar fullt háskólanám klárar á ári 60 ETCS 

einingar. Námsmaðurinn hefur eins og tafla 17 sýnir kr. 2.390.880 á ári í framfærslulán, 

miðað við að hafa engar tekjur á námsárinu. Í þessari tölu er innifalið bókalán upp á kr. 

48.000 fyrir samanlagt tvær annir. 

Tafla 17. Einstæður námsmaður með tvö börn, í fullu námi. Framfærslu og bókalán árið 2013 

Framfærslulán  2.342.880 

Bókalán 48.000 

Samanlögð heildarupphæð árlegrar framfærslu  2.390.880 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.) 



 

7 Niðurstaða og umræða 

Fjölskyldustefna á Íslandi hefur verið að mótast smám saman síðustu ár og áratugi. Með til að 

mynda tilkomu réttinda feðra og mæðra til fæðingarorlofs, réttindi samkynhneigðra til 

ættleiðingar barna og nýjum lögum um jafnan rétt kvenna og karla, hafa réttindi foreldra í 

málefnum fjölskyldunnar tekið jákvæðum breytingum. Formleg fjölskyldustefna varð til árið 

1997 með þingslályktun sem Alþingi lagði fram. Uppúr árinu 2000, þegar lög um fæðingar- og 

foreldraorlof voru sett urðu aðstæður fyrir barnafólk bættari heldur en áður var þar sem til að 

mynda feður fengu rétt til fæðingarorlofs, fyrst í einn mánuð og að lokum varð réttur þeirra til 

fæðingarorlofs þrír mánuðir. Með þessum lögum veittust feðrum tækifæri til að sinna umönnun 

barna sinna á fyrstu vikum og mánuðum í lífi þeirra. Rannsóknir sýna að með lögunum var 

stuðlað að aukinni þátttöku feðra í umönnun barna sinna fyrstu æviárin.  

Atvinnuþátttaka hér á landi er hærra en gengur og gerist í nágrannalöndunum. Sér í lagi, 

er atvinnuþátttaka kvenna með hæsta móti miðað við önnur ríki. Einnig er fjöldi kvenna sem 

stunda háskólanám hér á landi, með því mesta í samanburðarlöndum. Það má sjá að íslensk 

heimili eru almennt ekki með heimavinnandi foreldri heldur er atvinnuþátttaka beggja 

foreldra afar mikil. Deila má um hvaða áhrif það hafi til langs tíma á aðstæður og andlegt þol 

fjölskyldna og aðstæðna þeirra, ef báðir foreldrar verja stórum hluta úr degi, annað hvort á 

atvinnumarkaði eða í námi.  

Þó stefna í fjölskyldumálum hafi verið mörkuð árið 1997, hefur það sýnt sig að hún fer 

ekki hátt í samfélaginu. Þrátt fyrir að hér á landi séu ýmsar bætur og annarskonar stuðningur 

til staðar, eru Íslendingar að sumu leiti eftirbátar nágranna okkar á Norðurlöndum, hvað 

varðar fjárstuðning hins opinbera til barnafjöskyldna. Lagagrunnur Íslendinga er svipaður og 

hjá frændþjóðum okkar. Barnabætur hér á landi eru tekjutengdar og hefur það áhrif á að 

þeir sem minnstar tekjur hafa fá hærri bætur en þeir sem hafa hærri tekjur.  

Takmarkað hefur verið fjallað um aðstæður námsmanna með fjölskylduábyrgð hér á 

landi. Fjöldi háskólanema eru foreldrar, annað hvort í sambúð eða einstæðir. Þegar foreldri 

þarf að sinna bæði námsábyrgð og fjölskylduábyrgð, skipta aðstæður í samfélaginu sem og í 

háskólanum máli. Þegar kemur að samþættingu einkalífs og fjölskyldulífs, er fjölskyldunni til 



 

hagsbóta að hvorutveggja, háskólinn og samfélagið, styðji við námsmenn með 

fjölskylduábyrgð.  

Í umfjöllun um háskóla var umræðan einskorðuð við Háskóla Íslands þar sem umfjöllun 

um alla háskóla á Íslandi myndi þurfa meiri og ítarlegri rýni. Áætlað er að aðgerðaráætlun 

Jafnréttisnefndar Háskóla Íslands og jafnréttisfulltrúa sem fjallar um samþættingu einkalífs 

og fjölskyldulífs verði fullbúin sumarið 2015 og verður áhugavert að sjá hverjar niðurstöður 

áætlunarinnar verða. Aðgerðaráætlunin ásamt viðleitni háskólans, að veita námsmönnum 

með börn, stúdentaíbúðir, aðgang að leikskóla sem og hafa kennslufyrirkomulag hentugt 

fyrir námsmenn, sýnir batnandi þróun í fjölskyldumálum fyrir háskólanema með börn.  

Hver er stuðningur við framfærslu hjá námsmönnum með börn á framfæri í samanburði við 

launamenn er rannsóknarspurning þessarar ritgerðar. Niðurstaða rannsóknar er að námsmenn 

með börn njóta stuðning við framfærslu og er stuðningurinn heldur meiri hjá einstæðum 

námsmönnum en hjá einstæðum launamönnum. Þá munar meira á fjárstuðningi til námsmanna 

í sambúð og launamanna í sambúð heldur en á milli einstæðra námsmanna og einstæðra 

launamanna. Megin niðurstöður eru þær að hvað fjölskyldustefnu snertir á Íslandi, þá styður hún 

við námsmenn við háskólanám hvort sem þeir eru einstæðir með börn eða hjón eða 

sambúðarfólk með börn á framfæri. Þá er fjárstuðningurinn sem fyrr segir, meiri hjá 

námsmönnum í sambúð en hjá launamönnum í sambúð. Munur á ráðstöfunartekjum hjá 

einstæðum námsmanni og einstæðum launamanni er nokkur eða um kr. 25.000 á mánuði. Á 

móti er munurinn töluvert meiri á milli námsmanna og launamanna sem eru í sambúð. Þar 

munar rúmum kr. 65.000 á mánuði á milli ráðstöfunartekna námsmanns og launamanns. 

Með frítekjumarki hefur námsmaður rétt á að afla sér tekna upp á kr. 930 þús. kr. á ári 

áður en námslán hans skerðast. Það gerir að verkum að námsmaður sem nýtur sumartíma til 

vinnu en er með há laun í sumarstarfi, á von á að námslán sín verði fyrir skerðingu á 

námstíma sínum. Þá kemur það sér vel fyrir námsmann með börn ef tekjur hans hafa verið 

háar áður en hann hefur nám. Hins vegar skiptir máli hvort um einstæðan foreldra eða 

foreldra í sambúð er að ræða, hvar skerðingarmörkin liggja. Námslán eru tekjutengd og fær 

námsmaður hærri fjárstuðning til að mynda í formi barnabóta hafi hann haft háar tekjur áður 

en hann hóf nám. Þó er það þannig sem fyrr greinir, þá skerðast til að mynda barnabætur ef 

tekjur fara yfir skerðingarmörk. Skerðingarmörkin eru í tilfelli einstæðs foreldra kr. 2.400.000 

og fyrir hjón eða fólk í sambúð kr. 4.800.000.  



 

Eins og að framan greinir er stuðningur við framfærslu mismunandi eftir því hvort um er að 

ræða einstæða foreldra, foreldra í sambúð, foreldra í námi eða foreldra á vinnumarkaði. 

Stuðningur við framfærslu er fjölbreytilegur og mismunandi. Það sem einkennir fjárstuðninginn 

er að við ýmsar aðstæður geta einstaklingar átt rétt á lægri bótum svo sem barna- og 

vaxtabótum, til að mynda ef launatekjur fara yfir tiltekin viðmiðunarmörk. Einnig eru námslán 

tekjutengd og er því ljóst að möguleikar námsmanns til öflunar hárra tekna eru ekki honum til 

hagsbóta hvað snertir fjárstuðning.  

Hugtakið fjölskyldustefna er ekki gamalt og frá því fjölskyldustefna var fyrst mótuð hér á 

landi, hefur ýmislegt gerst. Er von höfundar sú að ritgerð þessi, geti vakið athygli á málefnum 

námsmanna, stuðning við framfærslu barna þeirra og að ritgerðin geti verið innlegg í 

umræðu um fjölskyldustefnu og aðstæður námsmanna með börn á framfæri.  

Þrátt fyrir að námsmenn njóti stuðnings  til framfærslu í formi hagstæðra námslána er 

engu að síður um lán að ræða. Þar sem um lán er að ræða sem námsmenn þurfa svo að 

greiða til baka með vöxtum, má spyrja sig hvort ekki megi breyta þessu fyrirkomulagi. Þannig 

að námsmenn hafi ekki einungis möguleika á að fá námslán heldur að einhverju leiti styrki til 

náms. 

Við mótun fjölskyldustefnu þarf að huga að hverjir möguleikar fólks séu til náms og 

tekjuöflunar. Fjölskyldustefna mótar líf fjölskyldna á Íslandi. Áríðandi er að stjórnvöld viti 

hver sé staða og kjör námsmanna í samfélaginu og veiti málefninu athygli. Með skýrri 

fjölskyldustefnu eykst velferð og þar með vellíðan innan fjölskyldna. Það er mikilvægt því 

samfélagið hvílir á stoðum fjölskyldunnar. Þáttur og hlutverk félagsráðgjafa og annarra 

sérfræðinga samfélagsins skiptir máli en þekking þeirra og reynsla getur knúið yfirvöld til að 

beina sjónum meira til fjölskylduaðstæðna námsmanna. Með því að stuðla að frekari 

rannsóknum um efnið eru líkur á að þær geti  bætt skilning samfélagsins á aðstöðu 

námsmanna með fjölskylduábyrgð.  
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