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Útdráttur 

Í maí árið 2000 voru samþykkt ný lög á Alþingi um fæðingarorlof foreldra sem urðu 

til þess að gjörbylta íslenska fæðingarorlofskerfinu. Það sem hefur gert íslenska kerfið 

einstakt er hversu löng réttindi feðra til fæðingarorlofs eru og einnig að þau réttindi 

hafa verið greidd að langmestu leyti. Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008 

varð strax ljóst að ríkisútgjöld yrðu að dragast mikið saman eftir að hafa aukist hratt 

árin á undan. Fyrir fjárlög ársins 2010 á að skera niður fæðingarorlofsgreiðslur um 

1.556 m.kr. og var í því skyni ráðist í tvær sparnaðaraðgerðir af hálfu stjórnvalda. Hin 

fyrri var að lækka hámarksgreiðslur úr 350 þús. kr. í 300 þús. kr. en hin seinni að 

lækka tekjuhlutfall úr 80% í 75% fyrir fólk með 200-300 þús. kr. í mánaðartekjur. Í 

þessari ritgerð verður reynt að segja til um þau áhrif sem sparnaðarleiðir stjórnvalda 

hafa á fæðingarorlofskerfi Íslendinga og hvort verið sé að fórna góðu kerfi í 

niðurskurði stjórnvalda árið 2010. Settar eru upp einfaldar útgjaldaspár fyrir útgjöld 

Fæðingarorlofssjóðs árið 2010 og kannað með næmnigreiningu hver áhrif 

mismunandi sparnaðarleiða eru á heildarútgjöldin. Gefa niðurstöður vísbendingu um 

að mögulega séu stjórnvöld að skera meira niður en þarf, sérstaklega þegar horft er til 

lengri tíma. Neikvæð áhrif breytinganna eru af ýmsum toga en má þar nefna minni 

atvinnuþáttöku kvenna, lægri frjósemi kvenna og minni nýtingu feðra á 

fæðingarorlofsréttindum en síðastnefnda atriðið gengur gegn markmiðum íslensku 

fæðingarorlofslaganna um að tryggja barni samvistir við báða foreldra sína. 
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1 Kynning 
Í maí árið 2000 voru samþykkt ný lög á Alþingi um fæðingarorlof foreldra sem urðu 

til þess að gjörbylta íslenska fæðingarorlofskerfinu. Það sem hefur gert íslenska kerfið 

einstakt er hversu löng réttindi feðra til fæðingarorlofs eru og einnig að þau réttindi 

voru greidd að langmestu leyti. Lögin árið 2000 leystu af hólmi lög frá árinu 1998 sem 

höfðu tryggt feðrum rétt á tveggja vikna orlofi í kjölfar fæðingar barns en með hinum 

nýju lögum öðluðust feður rétt á þriggja mánaða greiddu fæðingarorlofi sem ekki var 

hægt að framselja til móður. Slík réttindi feðra þekktust vart í öðrum 

fæðingarorlofskerfum og enn í dag búa íslenskir feður við lengur greidd réttindi en 

tíðkast í öðrum iðnríkjum.  

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008 varð strax ljóst að ríkisútgjöld yrðu 

að dragast mikið saman eftir að hafa aukist hratt árin á undan. Samkvæmt áætlunum 

ríkisins mun samdrátturinn bitna á flestum ráðuneytum og ljóst að félags- og 

tryggingamálaráðuneytið verður þar ekki undanskilið. Fyrir fjárlög ársins 2010 var því 

ráðuneyti gert að skera niður fæðingarorlofsgreiðslur um 1.556 m.kr. Var í því skyni 

ráðist í tvær sparnaðaraðgerðir af hálfu stjórnvalda. Hin fyrri var að lækka 

hámarksgreiðslur úr 350 þús. kr. í 300 þús. kr. en hin seinni að lækka tekjuhlutfall úr 

80% í 75% fyrir fólk með 200-300 þús. kr. í mánaðartekjur.  

En hver verða áhrifin af þessum niðurskurði í fæðingarorlofskerfinu? Er verið að 

vinna á móti jafnrétti á vinnumarkaði þar sem líklegt er að niðurskurður í kerfinu muni 

að miklu leyti bitna á feðrum? Er verið að ganga gegn markmiðum 

fæðingarorlofslaganna? Er verið að ýta undir minnkandi frjósemi? Hverjar eru 

mögulegar sparnaðarleiðir sem ríkið getur ráðist í í fæðingarorlofskerfinu?  

Í þessari ritgerð verður reynt að svara til um þau áhrif sem sparnaðarleiðir stjórnvalda 

hafa á fæðingarorlofskerfi Íslendinga mið hliðsjón af ofangreindum spurningum. 

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi hluta: Í kafla 2 verður farið yfir sögu íslenska 

fæðingarorlofskerfisins allt frá því að mæður fengu fyrstu fæðingarstyrkina og fram til 

nýjustu reglugerðarbreytinga. Einnig er í kaflanum gerður samanburður á íslenska 

kerfinu og fæðingarorlofskerfum á Norðurlöndunum og í Bretlandi þar sem reynt er að 
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draga fram þá þætti íslenska kerfisins sem gerir það jafn framsækið og raun ber vitni. Í 

kafla 3 verður fjallað um hagræn áhrif fæðingarorlofs almennt. Í þeirri umræðu verða 

skoðuð áhrif slíkra réttinda á laun, atvinnuþátttöku og frjósemi kvenna. Í kafla 4 

verður farið yfir tölfræðilega þætti fæðingarorlofs á Íslandi. Er þeirri tölfræði annars 

vegar skipt í tölfræði eftir fæðingarári barna og hins vegar greiðsluári 

Fæðingarorlofssjóðs. Er tölfræðinni ætlað að varpa ljósi á hvernig töku fæðingarorlofs 

er háttað á Íslandi og hvernig kostnaður vegna þess skiptist. Í kafla 5 verður fyrst farið 

stuttlega yfir þá efnahagskreppu sem nú ríkir og þann erfiða niðurskurð sem þarf að 

fara í til að koma fjármálum ríkisins aftur í jafnvægi. Sá kafli er meginþungi 

ritgerðarinnar þar sem farið er yfir mögulegar sparnaðarleiðir sem íslenska ríkið 

stendur frammi fyrir og hver áhrif slíkra leiða eru. Að lokum verða niðurstöður 

ritgerðarinnar dregnar saman í kafla 6.  
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2 Fæðingarorlofskerfi – Saga og samanburður 
Stefnumörkun sem ætlað er að tryggja heilsu barns og móður og auka möguleika 

kvenna á vinnumarkaði hefur verið í stöðugri þróun á 20. öldinni. Þannig á það við um 

flest iðnríki að umönnun barna strax eftir fæðingu og eftir atvikum fram til 

grunnskólaaldurs er í föstum og stofnanabundnum skorðum. Fyrirkomulag 

umönnunarinnar á sér sameiginlega grunnþætti þó útfærsla og einstök 

framkvæmdaatriði kunni að vera býsna ólík. Hér verður fjallað sérstaklega um 

fæðingarorlofskerfið á Íslandi og hvernig það hefur þróast frá fyrstu lagasetningunni 

1946. Reynt verður að bera það saman við fyrirkomulag umönnunarmála í nálægum 

löndum og um leið reynt að draga fram hvað gerir íslenska kerfið sérstakt þegar kemur 

að réttindum foreldra til töku fæðingarorlofs.  

Kaflanum er skipt í tvo hluta. Í þeim fyrri er farið stuttlega yfir sögu fæðingarorlofs á 

Íslandi og reynt að draga fram helstu einkenni núverandi fyrirkomulags á 

fæðingarorlofsréttindum foreldra. Í seinni hlutanum verður íslenska kerfið borið 

saman við fæðingarorlofskerfi annarra Norðurlanda sem og í Bretlandi. Mun sá 

samanburður meðal annars sýna fram á að íslenska kerfið er mjög rausnarlegt þegar 

kemur að réttindum feðra á meðan réttindi mæðra eru lakari.  

Áður en byrjað er á slíkri umfjöllun þarf að gera greinarmun á þeim hugtökum sem 

notuð eru yfir stefnur stjórnvalda þegar kemur að fæðingarorlofi tengdum börnum. 

Almennt þegar fjallað er um orlof tengt fæðingu og umönnun barna eru tilgreind 

þrenns konar réttindi: 

1. Mæðraorlof (e. Maternity leave) 

2. Feðraorlof (e. Paternity leave) 

3. Foreldraorlof (e. Parental leave) 

Þegar kemur að því að skilgreina þessar þrjár gerðir er hér miðað við þá skilgreiningu 

sem OECD 1  gerir á þessum þremur hugtökum (OECD, 2009, 1). Mæðraorlof er 

skilgreint sem heimild konu til fjarveru frá vinnustað eða lausn frá starfsskyldum í 
                                                            
1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er skammstöfun fyrir stofnun sem 
á íslensku nefnist Efnahags- og framfarastofnunin.  
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tenglsum við barnsburð eða ættleiðingu. Orlofið felur í sér að endurkoma til starfs sé 

trygg. Eðli máls samkvæmt á þessi réttur aðeins við um vinnandi konur.  

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) gerir það að skilyrði að mæðraorlof sé a.m.k. 14 

vikur í kringum barnsburð eða ættleiðingu. Í flestum löndum geta bótaþegar sameinað 

leyfi fyrir og eftir fæðingu og er í sumum löndum skylt að taka orlof fyrir fæðingu 

barns og 6-10 vikum eftir fæðingu. Í nánast öllum OECD löndum sjá 

almannatryggingar um greiðslur vegna töku mæðraorlofsins. Feðraorlof er skilgreint 

sem heimild vinnandi feðra til fjavarveru frá vinnustað eða lausn frá starfsskyldum í 

tenglsum við barnsburð2. Líkt og með mæðraorlofið að þá er vinna feðra tryggð við 

endurkomu. Engin alþjóðleg skilyrði hafa verið sett um lengd feðraorlofs og er það 

yfirleitt mun styttra en mæðraorlof (sjá nánar í kafla 2.2). Fyrir utan þessi afmörkuðu 

réttindi feðra og mæðra eiga foreldrar oft rétt á svokölluðu foreldraorlofi. Slíkt orlof er 

skilgreint sem leyfi vinnandi foreldra til fjarveru frá vinnustað þar sem vinna er tryggð 

við endurkomu. Leyfið er oft til stuðnings sérstökum mæðra- og feðraorlofstímabilum 

og kemur yfirleitt (þó ekki alltaf) í kjölfar mæðraorlofs. Réttur til töku foreldraorlofs 

er einstaklingsbundinn en réttur til bóta úr almannatryggingarkerfum er oft 

fjölskyldubundinn þannig að almennt er aðeins annað foreldrið sem þiggur bætur á 

hverjum tíma (OECD, 2009, 1). Líkt og mun koma fram í yfirliti um íslenska kerfið er 

mæðra- og feðraorlof vel þekkt á Íslandi en minna hefur farið fyrir foreldraorlofinu 

enda eru þær 13 vikur ógreiddar til foreldra. Hins vegar er foreldraorlofið mun meira 

notað í þeim löndum sem skoðuð eru hér til samanburðar og oft til stuðnings 

sérúthlutuðum réttindum feðra og mæðra.  

  

2.1 Yfirlit yfir íslenska fæðingarorlofskerfið 

2.1.1 Fyrstu lög og reglur um fæðingarorlof á Íslandi 

Greiðslum til foreldra vegna fæðingar barna hefur verið ábótavant á Íslandi miðað við 

önnur norræn ríki. Lögbundin réttindi voru samþykkt seinna á Íslandi en hinum 

Norðurlöndunum og þar fyrir utan hafa íslensk stjórnvöld verið mun seinni í að breyta 

og bæta það kerfi sem sett hefur verið á laggirnar (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2005, 19). 

Þrátt fyrir að Íslendingar hafi verið seint á ferð við að koma á réttindum foreldra til 
                                                            
2 Í skilgreiningu OECD á feðraorlofi að þá er ekki tekið fram hvort mögulegt sé að taka það í kjölfar 
ættleiðingar líkt og með mæðraorlofið. Ísland er þó dæmi um að hægt sé að nýta feðraorlof vegna 
ættleiðingar barna. 
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umönnunar barna í kjölfar fæðingar má segja að núverandi kerfi sé eitt það 

framsæknasta í heimi þegar kemur að réttindum feðra. Ennþá vantar talsvert upp á að 

réttindi mæðra séu sambærileg við það sem gerist víða annars staðar (sjá t.d. OECD, 

2009, 5-8).  

Greiðslur eða bætur vegna fæðingar barna komu fyrst fram í íslenskum lögum árið 

1946 þegar sett voru á lög nr. 50/1946 um almannatryggingakerfi. Í þeim lögum voru 

skilgreindir sérstakir fæðingarstyrkir í kjölfar fæðingar barns. Slíkar bætur höfðu þó 

verið greiddar til mæðra frá 1943 þótt yrðu ekki lögfestar fyrr en þremur árum seinna 

(Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 2008, 23). Fyrir utan að fá fæðingarstyrk 

vegna fæðingar barns áttu mæður rétt á því að taka sér þriggja mánaða leyfi frá vinnu 

og fá greiddar fyrir það annars konar bætur. Í tilfellum giftra mæðra voru bæturnar 

tengdar launum maka og fengust aðeins ef talið var að laun maka næðu ekki að sjá 

fjölskyldunni fyrir helstu nauðsynjum. Árið 1950 voru lögunum breytt þannig að allar 

mæður áttu rétt á sömu fæðingarstyrkjagreiðslum þannig að giftum mæðrum væri ekki 

mismunað. Styrkirnir voru þó ekki beinar greiðslur til mæðra þar sem þeir voru 

hugsaðir til að greiða fyrir þann kostnað sem hlaust af fæðingu barns. Árið 1954 

náðist mikilvægur áfangi hvað varðar fæðingarorlof kvenna þegar konur sem störfuðu 

hjá ríkinu fengu þriggja mánaða greitt fæðingarorlof inn í kjarasamninga sína. Það 

hafði jákvæð áhrif á stöðu annarra kvenna því nokkur verkalýðsfélög sömdu við 

atvinnurekendur um að slíkum réttindum væri bætt við kjarasamninga hjá þeirra 

félögum (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2005, 19). Þrátt fyrir þessar umbætur var íslenska 

kerfið talsvert langt á eftir í réttindum ef borið var saman við önnur Norðurlönd sem 

hafa þótt standa einna best innan OECD (Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 

2008, 24). Það er ekki fyrr en um 20 árum seinna eða 1975 sem sett voru á lög sem 

tryggðu öllum mæðrum þriggja mánaða fæðingarorlof frá vinnu. Það sem þótti 

sérstakast við þau lög var að greiðslur komu ekki úr almannatryggingakerfinu eins og 

var algengast, heldur komu greiðslurnar úr Atvinnuleysistryggingasjóði. Sú 

lagasetning vakti þó talsverða óánægju sem leiddi til nýrrar lagasetningar 1981 sem 

tryggði mæðrum hvort sem þær voru í vinnu, námi eða bústörfum greiðslur í þrjá 

mánuði í kjölfar fæðingar barns. Einn af þessum mánuðum mátti færa yfir til föður ef 

móðir óskaði þess sjálf en sá möguleiki var þó lítið nýttur (Guðný B. Eydal & Ingólfur 

V. Gíslason, 2008, 25). Þessi réttindi voru síðan aukin á árabilinu 1987-1990 í sex 

mánuði. Á þeim tíma nutu konur í störfum hjá ríkinu hærri bóta en konur í 
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einkageiranum. Stafar það af því að konur hjá ríkinu fengu 100% laun í þrjá mánuði 

vegna kjarasamninga en svo ákveðin grunnlaun í hina þrjá. Samtals voru þetta um 

80% af meðallaunum í þessa sex mánuði á meðan mæður í einkageiranum fengu 

einungis greiddar fastar bætur (Lilja Mósesdóttir & Davíð Þ. Björgvinsson, 1998). 

Líkt og sést í yfirlitinu hér að framan var lítið hugað að feðrum í tengslum við 

fæðingarorlof heldur einblínt á að tryggja mæðrum einhver réttindi í kjölfar fæðingar 

barns. Á tíunda áratugnum verður vitundarvakning hvað varðar leiðréttingu á mismun 

réttinda í kjölfar fæðingar barns milli feðra og mæðra. Stjórnvöld og aðilar 

vinnumarkaðarins unnu í því að auka slík réttindi þótt lítið hafi þokast í fyrstu ( Ingólf 

V. Gíslason, 2005, 7). Það er þó ekki fyrr en í nóvember 1996 sem feður fá einhverja 

viðurkenningu á sjálfstæðum réttindum vegna fæðingar barns en það var hjá 

Reykjanesbæ þar sem starfsmenn sveitarfélagsins fengu tveggja vikna greitt leyfi. 

Reykjavíkurborg gerði á árunum 1996 til 1998 tilraun með átta feðrum þar sem þeir 

fengu greidda þrjá mánuði í fæðingarorlof. Vakti sú tilraun mikla athygli þar sem þeir 

feður sögðu frá reynslu sinni af orlofinu, m.a. í sjónvarpsmynd í Ríkisstjónvarpinu. 

Hafði þessi tilraun talsverð áhrif á þær stefnur sem seinna fylgdu á eftir. (Ingólfur V. 

Gíslason, 2005, 10). 

Samkvæmt könnun Gallup árið 1997 sögðust um 87,5% feðra myndu nýta þriggja 

mánaða fæðingarorlof ef það væri í boði. Í sömu könnun kom fram að feður lögðu 

áherslu á að tekjutap hefði mikil áhrif á töku orlofsins (Sigursteinn Másson, 1997). Er 

þetta í samræmi við aðrar rannsóknir um fæðingarorlof feðra, þ.e. að greiðslur þurfi að 

vera háar auk þess sem þeim þarf að vera tryggður sértækur óframseljanlegur réttur til 

töku orlofs (sjá m.a. Duvander, Ferrarini & Thalberg, 2005)3.  

Þann 1. janúar 1998 tóku loks gildi lög sem tryggðu feðrum tveggja vikna greitt orlof í 

kjölfar fæðingar barns. Leyfið þurfti að taka innan átta vikna frá fæðingu barns og 

voru greiðslur, líkt og hjá mæðrum, mismunandi eftir því hvort faðir vann hjá ríkinu 

eða á almenna vinnumarkaðinum. Var þetta leyfi, þótt stutt væri, byrjunin á því sem 

koma skyldi í í lögbundnum réttindum til fæðingarorlofs á Íslandi. 

 

                                                            
3 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á aðra þætti sem kunna að hafa áhrif á orlofstöku feðra. Í skýrslu 
Duvander, Ferrarini og Thalberg (2005 ) er vitnað í nokkrar rannsóknir sem sýna m.a. að hærra 
menntunarstig kvenna eykur nýtingu feðra sem og hærri menntun karla. Einnig skipta máli hlutfallsleg 
laun foreldra og aðstæður á vinnustað. 
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2.1.2 Lagasetningin árið 2000 

Það fæðingarorlofskerfi sem Íslendingar búa við í dag er frá árinu 2001. Grunnurinn 

var lagður með frumvarpi um breytingu á lögum um fæðingarorlof á Íslandi sem lagt 

var fram í apríl árinu áður. Varð það frumvarp að lögum sama ár og tóku gildi 1. 

janúar 2001. Meginmarkmið laganna kemur skýrt fram í 2. gr. þeirra og skiptist í tvo 

þætti (lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000): 

1. Að tryggja börnum samvistir við báða foreldra sína 

2. Að auðvelda foreldrum að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf 

Þótt það hafi ekki verið skrifað inn í markmiðskafla laganna er slíkri löggjöf iðulega 

ætlað að bæta stöðu kvenna á vinnumarkaði þannig að þær eigi sömu möguleika og 

karlar. Annað markmið sem kemur ekki fram í lögunum en er þó mjög skylt þessari 

umræðu er vilji löggjafans í þá veru að auka frjósemi4 kvenna. Þótt markmiðið komi 

ekki fram í lögunum að þá bendir Ingólfur V. Gíslason (2005) á að þetta hafi þó 

komið fram í umræðum á Alþingi í tengslum við breytingartillögu á 

fæðingarorlofskerfinu. Ekki er víst að mikil umræða hafi verið um þessi mál á Íslandi 

áður en kerfið var lögfest 2001 en á undanförnum árum hefur hins vegar umræðan um 

aukna frjósemi orðið háværari víða um heim vegna þeirra félagslegu og efnahagslegu 

vandamála sem lág frjósemi kann að skapa (sjá nánar í 3. kafla).  

Til að tryggja að markmið laganna myndu ná fram að ganga voru gerðar stórvægilegar 

breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Í grófum dráttum fól það í sér að foreldrar áttu rétt 

á allt að 80% af meðallaunum sínum á ákveðnu tímabili fyrir barnsfæðingu í 

orlofsgreiðslur, gátu dreift töku fæðingarorlofs á 18 mánuði auk þess sem orlofið var 

lengt í þrepum í níu mánuði í heild. Móðir fékk þriggja mánaða mæðraorlof, 

sameiginlegur réttur foreldra var þrír mánuðir og að lokum fengu feður úthlutað 

óyfirfæranlegum réttindum til töku fæðingarorlofs. Þessi réttindi feðra komu þau ekki 

öll á einu bretti því þau voru lengd í áföngum. Þannig fengu þeir einn mánuð árið 

2001, tvo mánuði árið 2002 og að lokum fengu þeir þriðja mánuðinn 2003. Í lögunum 

var einnig hugað að þeim sem ekki áttu rétt á orlofsgreiðslum. Þeir foreldrar sem voru 

utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfi gátu fengið styrk (hér eftir nefndur 

fæðingarstyrkur lægri), líkt og þeir sem voru í fullu námi (75-100%) (hér eftir nefndur  

                                                            
4 Hér er ekki stuðst við þá læknisfræðilegu hugmynd um það hvort konur séu frjóar eða ekki.  Hér er 
notuð skilgreining Hagstofu Íslands á frjósemi sem er lifandi fædd börn á ævi hverrar konu. 
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fæðingarstyrkur hærri). Ekkert þak var sett í upphafi á greiðslur úr sjóðnum en 

ákveðnar lágmarksgreiðslur giltu þó um orlofs- og styrkjagreiðslur5. Feður og mæður 

fengu einnig réttindi til töku foreldraorlofs og voru það 13 vikur á hvort foreldri um 

sig en engar greiðslur fylgdu þessum réttindum(lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

95/2000). Stofnuð var sérstök stofnun, Fæðingarorlofssjóður, sem átti að halda utan 

um allar greiðslur til foreldra. Er hann fjármagnaður með hlutfallslegu framlagi af 

tryggingagjaldi. Ein stærsta breytingin með lagasetningunni fólst í því að feður fengu í 

fyrsta sinn sambærileg réttindi og mæður vegna fæðingar barns. Að vísu var gengið 

lengra en víðast hvar á Norðurlöndunum því það var ekki bara það að feður fengju 

úthlutað réttindum til þetta langs tíma heldur voru engin takmörk á orlofsgreiðslum til 

þeirra fyrir utan 80% launatekna. Önnur stór breyting var að nú áttu allar mæður rétt á 

80% greiðslum af fyrri launatekjum en slíkt var áður einungis ætlað mæðrum í 

ríkisstörfum.  Þessar reglur áttu þó eftir að taka breytingum þegar reynsla komst á 

kerfið.  

 

2.1.3 Seinni breytingar 

Það framsækna fæðingarorlofskerfi sem komst á laggirnar á Íslandi árin 2001-2003 

hefur ekki staðið algerlega óhreyft síðan. Hefur verið reynt að sníða ýmsa vankanta af 

kerfinu og þá einkum þá sem snúa að útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs. Upphaflega var 

gert ráð fyrir að útgjöld sjóðsins yrðu tveir milljarðar árið 2001, tveir og hálfur 

milljarður 2002 og að lokum þrír milljarðar 20036. Aukningin í útgjöldum milli ára 

átti að vera í samræmi við aukninguna í fjölda réttindadaga feðra og var þannig gert 

ráð fyrir um 500 milljónum á hvern aukamánuð sem feður áttu möguleika á að taka. 

Ennfremur sagði í frumvarpinu að gert væri ráð fyrir að mæður tækju valkvæðu 

réttindin og að alger óvissa ríkti um nýtingu feðra7. Það kom á daginn að útgjöldin 

reyndust gróflega vanáætluð sbr. töflu 1. Árið 2001 voru heildarútgjöld um 800 m.kr. 

hærri en fjárlög höfðu lagt til og jókst halli kerfisins mikið árin 2002 og 2003. Þannig 

voru útgjöld sjóðsins 4,5 milljarðar 2002 og 5,6 milljarðar árið 2003. Skýringin á 

                                                            
5 Árið 2001 var fæðingarstyrkur lægri 35.037 kr. en fæðingarstyrkur hærri 79.077 kr. 
6 Þingskjal 1065 – 623. mál. Frumvarp Páls Péturssonar til laga um fæðingarorlof þann 28. apríl 2000.  
Skoðað 23.11.2009 á http://www.althingi.is/altext/125/s/1065.html   
7 Slíkt stangast þó á við áðurnefnda könnun Sigursteins Mássonar (1997) um þetta málefni sem sýndi 
glöggt vilja feðra til að taka fæðingarorlof. 
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þessum miklu útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs liggur að stórum hluta í mikilli nýtingu 

feðra á réttindum sínum allt frá upphafi (sjá nánar í 4. kafla).  

Tafla 1: Áætlun og raunútgjöld Fæðingarorlofssjóðs árin 2001-2003.  

Milljarðar kr. 2001 2002 2003 

Útgjöld skv. fjárlögum  2 2,5 3 

Heildarútgjöld 2,8 4,5 5,6 

Halli (%) 37,6 81,7 85,3 

Heimild: Alþingi og Fæðingarorlofssjóður 

Til að mæta þessum mikla halla kerfisins var ákveðið að ráðast í breytingar til að 

tryggja að það yrði ekki gjaldþrota. Breytingarnar voru alls fjórar talsins (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007, 17): 

1. Auka hlutfall tryggingagjalds til Fæðingarorlofssjóðs  

2. Þak sett á útgreiðslur sjóðsins 

3. Tímamörk viðmiðunartekna lengd úr 12 mánuðum í 24 

4. Samkeyrslur gerðar milli Fæðingarorlofssjóðs og skattkerfisins 

Fyrsti hlutinn sneri að því að bæta tekjur sjóðsins en hinir þrír að því að minnka 

útgjöldin. Þakið sem sett var á greiðslur sjóðsins var 480.000 kr. á mánuði og tók gildi 

1. janúar 2005. Það þýddi að foreldrar gátu að hámarki haft 600.000 kr. í mánaðarlaun 

án þess að verða fyrir skerðingu hjá sjóðnum. Þakið bitnaði augljóslega helst á þeim 

sem höfðu háar tekjur sem oftar en ekki voru feður í áhrifastöðum (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007). Annað atriðið snerist um að breyta viðmiðunartímabilinu til 

útreiknings á útborgunum til foreldra. Í stað þess að miða við 12 mánaða tímabil fyrir 

fæðingu barns var miðað við síðustu 24 mánuði, þ.e. tvö síðustu tekjuár en ekki fjölda 

mánaða fyrir fæðingu barns. Það gat því skipt miklu máli hvenær á árinu barn var fætt 

hversu háar greiðslurnar urðu til foreldra. Þetta hafði einnig þau áhrif að ef foreldrar 

eignuðust annað barn innan tveggja ára myndu þau aðeins fá 80% af þeim 80% 

launum sem þau höfðu hjá Fæðingarorlofssjóði og því var tekjuskerðing talsverð. Slíkt 

getur dregið mjög úr hvatanum til þess að eignast tvö börn með skömmu millibili 

vegna mikillar tekjuskerðingar (Ingólfur V. Gíslason, 2007, 13).  
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Þessum reglum um viðmiðunartímabilið var síðan aftur breytt árið 2008 þegar það var 

stytt í 12 mánuði sem lýkur sex mánuðum fyrir fæðingu barns. Við þetta var ekki 

lengur verið að mismuna fólki eftir því hvenær barn fæddist innan ársins þar sem 

miðað var við fæðingardag barns en ekki tekjuárið (Guðný B. Eydal & Ingólfur V. 

Gíslason, 2008, 36-37). Þakið á hámarksgreiðslum hækkaði milli ára frá 2005 til 2008 

en var svo lækkað aftur 1. janúar 2009 í 400.000 kr. Var lækkunin gerð í 

sparnaðarskyni en þakið var svo lækkað ennfrekar 1. júlí sama ár í 350.000 kr. 

Nýjustu breytingarnar sem snúa að fæðingarorlofskerfi Íslendinga tóku gildi 1. janúar 

2010 þegar hámarksgreiðslur Fæðingarorlofssjóðs urðu 300.000 kr. auk þess sem 

útgreiðsluprósentu sjóðsins verður breytt. Þannig fá foreldrar 80% af meðaltali 

heildarlauna ef þau fara ekki umfram 200.000 kr. en ef þau eru hærri fá foreldrar 

einungis 75% launa sinna (sjá töflu 2). Nánar verður farið yfir möguleg áhrif þessara 

breytinga í 5. kafla þar sem fjallað verður um mögulegar sparnaðarleiðir og áhrif 

þeirra á fæðingarorlofskerfið. 

Tafla 2: Upplýsingar um lögbundin réttindi foreldra til fæðingarorlofs á Íslandi. Réttindin miðast við reglur 

Fæðingarorlofssjóðs frá og með 1. janúar 2010.  

Réttindi Lengd orlofs Greiðslur 
Hámark á 

greiðslum 

Mæðraorlof 13 vikur 

Ef laun > 200.000 kr. þá 75% af 

launum. Ef laun < 200.000 kr. þá 

80% af launum 

300.000 kr.

Feðraorlof 13 vikur 

Ef laun > 200.000 kr. þá 75% af 

launum. Ef laun < 200.000 kr. þá 

80% af launum 

300.000 kr.

Sameiginleg réttindi 13 vikur 

Ef laun > 200.000 kr. þá 75% af 

launum. Ef laun < 200.000 kr. þá 

80% af launum 

300.000 kr.

Foreldraorlof 
13 vikur á 

hvort foreldri 
Engar Á ekki við 

Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Áhugavert verður að fylgjast með áhrifum nýjustu breytinga stjórnvalda á íslenska 

fæðingarorlofskerfið en ljóst er að sú tekjuskerðing sem verið er að ráðast í mun valda 

breytingum á hegðun foreldra í kjölfar barneigna. Ef þessum breytingum er ætlað að 
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vera til skamms tíma að munu áhrifin verða talsvert léttvægari en ef þær verða 

langdrægar. Til lengri tíma er hætt við því að feður, sem bundnir eru af breytingunum, 

muni síður nýta sér réttindi úr kerfinu vegna tekjuskerðingar.  

 

2.2 Samanburður á fæðingarorlofskerfum 
Líkt og kom fram hér að framan voru Íslendingar talsvert lengi að samþykkja lög og 

reglur um réttindi foreldra til orlofs í tengslum við fæðingu barna. Þessi þróun var hins 

vegar mun fyrr á ferðinni á hinum Norðurlöndunum eða í kringum aldamótin 1900 

þegar fyrstu lögin um fæðingarorlof voru sett (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005, 7). 

Mæðraorlof kom fram á Norðurlöndunum árin 1946-1964 og snerust þau réttindi um 

að tryggja konum greiðslur og leyfi frá vinnu í kjölfar fæðingar barns (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2005, 9-10). Svíar voru fyrstir til að kynna til sögunnar greitt 

feðraorlof 1974 (sjá t.d. Duvander, Ferrarini og Thalberg, 2005) en það leið tæplega 

aldarfjórðungur þangað til slík réttindi voru tekin upp á Íslandi.  

Ýmsar skýrslur hafa verið gerðar um samanburð á fæðingarorlofsréttindum milli 

landa. Fríða Rós Valdimarsdóttir (2005) skoðar sögu og reynslu Norðurlandaþjóðanna 

af löggjöf um fæðingarorlof og veitir þannig góða innsýn í þá þróun sem átti sér stað á 

20. öldinni. Ray (2008) tekur saman yfirlit yfir fæðingarorlofsréttindi í 21 OECD landi 

en Ísland er þó ekki þar á meðal. Hennar skýrsla er að mestu einföld samantekt á 

regluverki landanna án þess að tekin sé einhver afstaða til gæða þeirra kerfa sem sett 

hafa verið fram. Norræna félagslega tölfræðinefndin (NOSOSCO) hefur haldið utan 

um samantekt á almannatryggingum á Norðurlöndunum talsvert aftur í tímann. Meðal 

þess sem má finna í þeirra skýrslum er samanburður á stefnum landanna í 

fæðingarorlofsmálum og tölfræði yfir nýtingu feðra úr sama kerfi. Í viðauka 

ritgerðarinnar má finna yfirlit (tafla 23) yfir nýtingu feðra á heildardagafjölda 

fæðingarorlofskerfanna á Norðurlöndunum sem unnin er upp úr tölfræði NOSOSCO. 

Að lokum er vert að benda á samantekt OECD á fæðingarorlofskerfum landa innan 

stofnunarinnar. Er þar haldið til haga ýmissi tölfræði í tengslum við fæðingarorlof sem 

og heildaryfirlit yfir öll helstu kerfin. Í þeim samanburði sem gerður verður hér verður 

að mestu stuðst við ofangreindar skýrslur.  

Í töflu 3 má sjá samanburð OECD á greiddu fæðingarorlofi í Bretlandi, Danmörku, 

Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Upplýsingarnar sem samanburðurinn byggir á 
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voru í gildi þann 1. janúar 2007. Útreikningurinn byggir á því að reikna út 

orlofsgreiðslur líkt og um fulla vinnu væri að ræða, þ.e. hversu margar 100% greiddar 

vikur fást í orlof. Í töflunni kemur einnig fram hver möguleg hámarkslengd orlofs 

mæðra er. Hámarkslengdin er fengin út með því að taka það orlof sem mæðrum er 

sérstaklega úthlutað og það foreldraorlof sem þær geta mögulega tekið.  

Samkvæmt þessari samantekt kemur Ísland ekki vel út í samanburði við önnur ríki 

þegar horft er til fæðingarorlofs kvenna. Íslenskar mæður fá einungis um 26 vikna8 

orlof á meðan mæður í nálægum löndum fá allt frá 50 vikum í Danmörku upp í 173,5 

vikur í Finnlandi í orlof. 

Tafla 3: Yfirlit yfir greitt fæðingarorlof í Bretlandi, Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Tölurnar 

miðast við 1. janúar 2007.  

Land 

Greitt 

mæðraorlof 

(vikur) 

Greitt 

feðraorlof 

(vikur) 

Greitt 

foreldraorlof 

(vikur) 

Hámarkslengd 

mæðraorlofs 

(vikur) 

Bretland 9,3 0,3 - 52 

Danmörk 18 2 32 50 

Finnland 16,9 5,7 35,9 173,5 

Ísland 10,4 10,4 - 26 

Noregur 9 6 38,4 57 

Svíþjóð 9,6 9,3 52,8 84 

Heimild: OECD(2009, 2) 

Niðurstöðurnar sýna að réttindi mæðra eru einna minnst á Íslandi þótt greitt 

mæðraorlof sé að vísu hærra en í Bretlandi, Noregi og Svíþjóð. Það sem skilur 

þjóðirnar að er að á Íslandi eiga mæður eingöngu rétt á 13 vikna ógreiddu 

foreldraorlofi en annars staðar á Norðurlöndunum fá mæður foreldraorlof sitt að 

talsverðu leyti greitt. Í töflu 4 má sjá nánari útlistingu á réttindum mæðra í þessum 

                                                            
8 OECD virðist ekki taka með í reikninginn sameiginlegu réttindin sem íslenskir foreldrar eiga rétt á en 
með þeim geta íslenskar mæður tekið alls 39 vikur í orlof en ekki 26.   
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löndum en þau byggja á upplýsingum OECD fyrir löndin sex eins og þau voru 1. 

janúar 2007 (nema annað sé tekið fram).  

Tafla 4: Samanburður á lögbundnum réttindum til mæðraorlofs fyrir Bretland, Danmörku, Finnland, Ísland, 

Noreg og Svíþjóð m.v. 1. janúar 2007.  

 

Heimild: OECD 

Réttindi mæðra til greiðslu fæðingarorlofs byggir oftar en ekki á því að þær hafi verið 

á vinnumarkaði einhvern tíma fyrir fæðingu barns. Í Danmörku skiptir búseta máli en í 

Finnlandi og Svíþjóð eiga allar mæður rétt á greiðslu. Fjármögnun kerfanna er á þá 

leið að ríkið/almannatryggingar sjá yfirleitt um greiðslur á orlofsbótum en í Bretlandi 

og Danmörku er það vinnuveitandi viðkomandi starfsmanns sem sér um að greiða 

bæturnar og fær þær svo að hluta til endurgreiddar aftur frá ríkinu.  

Hvað varðar réttindi feðra sést glöggt í töflu 3 hvað hefur gert íslenska kerfið jafn 

áhugavert og raun ber vitni. Íslenskir feður fá talsvert meira orlof greitt en annars 

staðar og er þá einblínt á réttindi sem þeim er sérstaklega úthlutað. Þannig fá íslenskir 

feður greiddar 10,4 fullar vinnuvikur en sænskir feður 9,3 vikur. Breska kerfið rekur 

lestina í þessum samanburði og hefur það kerfi verið harðlega gagnrýnt fyrir að vera 

óhentugt fyrir feður auk þess sem það dæmi mæður í það hlutverk að vera 

heimavinnnandi í stað þess að fara aftur út á vinnumarkaðinn (Cawston, Haldenby, 

Land Hámarkslengd orlofs Réttur til greiðslu Greitt Greiðslur Fjármögnun

Bretland 52 vikur

Í vinnu í samfellt 26 
vikur sem lýkur 15 

vikum fyrir áætlaðan 
fæðingardag

39 vikur
Fyrstu 6 vikurnar:  90% af launum.  Síðustu 20 

vikurnar:  £108,85 á viku eða 90% af vikulegum 
meðaltalstekjum ef lægri + 26 vikur ógreiddar

Vinnuveitandi 
(endurgreidd a.m.k. 

92%)

Danmörk 18 vikur 6 vikna búseta Já 100% upp að DKR 3.515 á viku Vinnuveitandi

Finnland 17,5 vikur (105 
vinnudagar)

Allir foreldrar eiga 
rétt á greiðslu

Já

90% fyrstu 56 dagana upp að hámarki €46.207 
en með lægri prósentu eftir það;  70% eftir þessa 
56 daga upp að €30.033, með lægri prósentum 

fyrir greiðslur umfram það;  daglegt lágmark 
€15,2 á dag

Almannatryggingar

Ísland 13 vikur
>6 mánuðir á 
vinnumarkaði Já

80% af launatekjum (meðaltal 12 mánaða sem 
lýkur 6 mánuðum fyrir fæðingardag barns) að 

hámarki 480.000 kr. (m.v. árið 2004)
Almannatryggingar

Noregur
9 vikur (innifalið í 

foreldraorlofi)

6 af síðustu 10 
mánuðum á 

vinnumarkaði (hvort 
foreldri um sig)

Já
Breytilegt;  ef tímabilið er 48 vikur:  Greitt er 

100% af tekjum;  ef tímabilið er eitt ár:  Greidd er 
80% af tekjum upp að hámarki €50.140

Ríkið

Svíþjóð

50 dagar ef konur vinna 
störf sem talið er að geti 
skapað hættu fyrir fóstur 
eða 60 daga ráðstöfun af 

foreldraorlofi

Allir foreldrar eiga 
rétt á greiðslu

Já 80% af launatekjum upp að €43.070.  
Lágmarksgreiðslur eru €19 á dag

Ríkið
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Nolan, Taylor, & og Truss, 2009). Ætla má að sterk tengsl séu á milli þess orlofs sem 

feður fá greitt og hlutfallslegri nýtingu þeirra á heildardagafjölda 

fæðingarorlofskerfanna. Þannig nýta íslenskir feður hlutfallslega fleiri daga í þeim 

löndum sem hér eru skoðuð en sænskir feður koma þar á eftir (sjá töflu 23 í viðauka). 

Í töflu 5 má sjá samanburð á réttindum feðra samkvæmt samantekt OECD. Réttindin 

miðast við 1. janúar 2007 en kunna að hafa tekið breytingum síðan þá. Víðast hvar er 

það þannig að feður fá mjög stutt orlof eða um einungis tvær vikur og þá í kjölfar 

fæðingar barns. Sjaldan eiga feður tilkall til sérréttinda fyrir utan þessar tvær vikur 

heldur eiga þeir möguleika á að taka hluta af foreldraorlofi á móti mæðrum og er mjög 

misjafnt hversu mikið er greitt fyrir slíkt. Er foreldraorlofinu þá yfirleitt skipt þannig 

að foreldrar geti ekki verið í því á sama tíma nema með skertar bætur á móti (sjá nánar 

í töflu 22 í viðauka). Skilyrði fyrir töku feðraorlofs er að hafa verið vinnandi fyrir 

fæðingu barns í tiltekinn tíma og þess má geta að í öllum löndunum er starf feðra 

tryggt við endurkomu. 

Tafla 5: Samanburður á lögbundnum réttindum til feðraorlofs fyrir Bretland, Danmörku, Finnland, Ísland, Noreg 

og Svíþjóð m.v. 1. janúar 2007.   

 

Heimild: OECD 

Réttindi til foreldraorlofs á Íslandi eru talsvert frábrugðin í þeim löndum sem skoðuð 

eru hér. Líkt og kom fram áður að þá er foreldraorlof á Íslandi einungis 13 vikur og 

eru þær ógreiddar af hálfu ríkisins. Í Bretlandi er foreldraorlofið svipað (13 ógreiddar 

Land Lögbundið Viðmiðun Fjöldi daga Gre itt fyrir allt 
tímabilið

Gre iðs lur Starfsábyrgð

Bretland Lögbundið
Þ arf að vera 

vinnandi/26 vikur

2 vikur sem þarf að taka sem 
vika í senn innan 8 vikna frá 

fæ ðingu
Já

£117,18 á viku eða 90% af 
launum ef þau eru læ gri Já

Danmörk Lögbundið Þ arf að vera vinnandi 2 vikur sem þarf að taka innan 
14 vikna frá fæ ðingu barns

Já 90% upp að hámarki Já

Finnland Lögbundið Þ arf að vera vinnandi

18 vikudagar;  + upp að 12 
aukalegir dagar skilyrtir því að 

tekið sé jafnmikið af 
foreldraorlofi

Já

Tekjutengdar bæ tur, greiðslur 
upp að 70% af árlegum tekjum 

upp að €30.034 en læ gri 
prósenta umfram það.  

Lágmarksgreiðslur þæ r sömu og 
vegna mæ ðraorlofs

Já

Ísland Lögbundið
>6 mánuðir á 
vinnumarkaði 13 vikur Já

80%  af launatekjum (meðaltal 
12 mánaða sem lýkur 6 

mánuðum fyrir fæ ðingardag 
barns) að hámarki 480.000 kr. 

(m.v. 2004)

Já

N oregur Lögbundið

Þ arf að vera 
vinnandi/N æ gir að 
hafa unnið tiltekið 

tímabil fram að 
fæ ðingu barns

2 vikur eftir fæ ðingu barns 
(pabbadagar) + 6 vikur af 
lögbundnum feðrakvóta af 
foreldraorlofinu (54 vikna 

foreldraorlof)

Já

2ja vikna pabbadagarnir 
ógreiddir.  S íðustu 6 vikurnar 

greiddar 100%  ef heildarlengd 
orlofs feðra fer ekki umfram 35 

vikur, annars 80%

Já

Svíþjóð Lögbundið Þ arf að vera vinnandi

10 dagar eftir fæ ðingu barns og 
sem þarf að nota 60 dögum eftir 
fæ ðingu og á sama tíma og móðir 

tekur orlof

Já 80% upp að €43.070 á ári Já
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vikur fyrir hvert barn) en í hinum samanburðarlöndunum er foreldraorlofið mun 

lengra. Þannig eiga sænskir foreldrar rétt á allt að 480 dögum í foreldraorlof, norskir 

foreldrar fá allt að 54 vikur og danskir foreldrar 32 vikur. Þessi réttindi eru einnig 

greidd af talsverðum hluta en lúta þó hámörkum líkt og þekkist á Íslandi. Í tenglsum 

við foreldrarorlofið er einnig boðið upp á vissan sveigjanleika þar sem foreldrar geta 

unnið á móti orlofsgreiðslum. Það þýðir þó að ekki er mögulegt fyrir báða foreldra að 

vera heima á sama tíma með barni sínu á fullum bótum ólíkt því sem gerist á Íslandi.  

Í þeim samanburði sem farið var yfir hér sést að íslenska kerfið á margt sammerkt 

með nálægum kerfum en er þó frábrugðið að því leyti að foreldrar fá frekar sértæk 

réttindi í stað foreldraorlofs. Hafa þessi sértæku réttindi vakið athygli þó sér í lagi hjá 

feðrum þar sem lengd þeirra og háar greiðslur hafa gert það að verkum að þeir taka 

hlutfallslega fleiri daga í fæðingarorlof en í þeim löndum sem hér eru skoðuð.  
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3 Hagræn áhrif fæðingarorlofs 
Stefnumörkun á sviði fjölskyldumála, en fæðingarorlofsmál falla undir þá 

skilgreiningu, er ætlað að hafa áhrif á atferli einstaklinga. Hægt er að draga fram 

fjögur markmið sem regluverkinu um fæðingarorlof foreldra er ætlað að stuðla að. 

Þessi markmið eru: 

1. Bæta stöðu kvenna á vinnumarkaði 

2. Viðhalda eða auka fæðingartíðni 

3. Tryggja barni samvistir við báða foreldra 

4. Stuðla að góðu heilbrigði ungbarna 

Almennt er talið að bættur og aukinn réttur til fæðingarorlofs hafi jákvæð áhrif á þessa 

þætti. Hvað neikvæð áhrif á aðra þætti en fjölskyldumál þá hefur m.a. Ruhm (1998) 

bent á að fæðingarorlofskerfi dragi úr efnahagslegri skilvirkni á vinnumarkaði með 

því að takmarka samningssvið vinnuveitanda og launþega. Einnig sé mögulegt að slík 

réttindi hafi þveröfug áhrif miðað við það sem upphaflega var til ætlast og á það 

einkum við þar sem réttindi til fæðingarorlofs eru fyrst og fremst ætlað mæðrum. Er 

hætt við því að slík réttindi muni koma þeim illa við nýráðningar og forfrömun í starfi. 

Í þessum kafla verður farið yfir áhrif fæðingarorlofskerfa á fyrstu tvo þættina. Hvað 

varðar samvistir barna við báða foreldra verður farið yfir tölfræði Fæðingarorlofssjóðs 

í fjórða kafla sem mun m.a. sýna nýtingu feðra á þeim réttindum sem þeim hefur verið 

úthlutað. Ekki verður í þessari ritgerð farið sérstaklega yfir atriði sem snúa að 

heilbrigði ungbarna. Áhrif fæðingarorlofs á heilbrigði ungviðisins eru viðamikið 

rannsóknarefni út af fyrir sig og má frekar benda á rannsóknir þeirra Ruhm (2000) og 

Tanaka (2005) til frekari upplýsingar. Þær sýna báðar fram á að bæta megi heilsu 

ungbarna og minnka ungbarnadauða með því að tryggja börnum samvistir við foreldra 

eða lögráðamenn á fyrstu mánuðum lífsins með lögbundnum réttindum til 
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fæðingarorlofs9. Ennfremur kemur fram í ritgerð Ruhm að fæðingarorlofskerfi geti 

verið kostnaðarskilvirk leið til að bæta heilsu ungbarna.  

Í yfirferð þessa kafla verður fyrst vikið að vinnumarkaðinum og fjallað um áhrif 

fæðingarorlofs á atvinnuþátttöku og laun. Í lok kaflans verður svo fjallað um áhrif 

fæðingarorlofskerfa á frjósemi kvenna, en minnkandi frjósemi er vaxandi vandamál 

víða í Evrópu.  

 

3.1 Vinnumarkaður 
Undanfarna áratugi hefur hlutverk kvenna og hlutur á íslenskum heimilum og 

vinnumarkaði breyst mjög mikið. Konur hafa í auknum mæli sótt út á vinnumarkaðinn 

auk þess sem þær hafa leitað sér aukinnar menntunar. Á sama tíma hefur barneignum 

kvenna fækkað sem er í takt við fyrrgreindar breytingar. Flestir foreldrar búa við það 

að hafa ekki næg gæði til að geta leyft sér að vera heima með barni sínu eftir fæðingu 

og þurfa því að velja sérstaklega á milli vinnu og frítíma með tilliti til þeirra tekna sem 

heimilið þarf á að halda.  

Þetta val einstaklinga milli vinnu og frítíma er klassískt hagfræðivandamál þar sem 

einstaklingar (hér fjölskyldur) reyna að hámarka nytjar (e. utility) sínar að gefnu 

tekjubandi sínu (fjölskyldunnar). Hægt er að yfirfæra slíkt vandamál á lögbundin 

réttindi til umönnunar barna þar sem t.d. móðir hefur val annars vegar um vinnu utan 

heimilis og hins vegar um vinnu heima við við að sinna barni sína. Boeri og van Ours 

(2008) setja fram líkan af þessu valferli og er niðurstaða þeirra að réttindi til 

fæðingarorlofs hvetji mæðurnar til að fara út á vinnumarkaðinn (sjá síðar í þessum 

kafla). Engström, Kolm og Liang (2009) og Himmelweit (1999) benda á að konur hafi 

hugsanlega meiri nytjar af fæðingarorlofi en karlar og taki þess vegna meira orlof en 

þeir og sinni frekar heimilinu. Engström, Kolm og Liang bæta einnig við að 

nútímabjöguð vild (e. present-bias preferences) 10  hafi áhrif á það af hverju 

fæðingarorlof er skekkt meira í átt að mæðrum en sé rökrétt út frá þeirra eigin 

sjónarmiðum. Þessi vild getur leitt til þess að sá aðili sem hafi hærri laun kjósi að 

                                                            
9 Ruhm skoðar níu Evrópulönd á árunum 1969-1994 en Tanaka gerir sambærilegar athuganir á 18 
OECD ríkjum á árunum 1969-2000. 
10 Með nútímabjagaðri vild er átt við að nútíminn hafi meira vægi í nytjafalli einstaklinga heldur en 
framtíðin. 
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vinna frekar utan heimilis. Er þá hvorki tekið tillit til launaþróunar hins aðilans né 

áhrifa á tengsl þess aðila sem vinnur utan heimilis og barnsins.  

Þær hagrænu stærðir á vinnumarkaði sem hvað mest hafa verið skoðaðar út frá 

réttindum til fæðingarorlofs eru annars vegar atvinnuþátttaka og hins vegar laun. Hér á 

eftir verður farið stuttlega yfir hver staða kvenna er á íslenskum vinnumarkaði m.t.t. 

þessara þátta. Verður sýnt fram á að atvinnuþátttaka kvenna aukist eftir því sem 

réttindi þeirra til fæðingarorlofs eru meiri en óvíst er um áhrif slíkra réttinda á 

launaþróun og launamun kynjanna. 

 

3.1.1 Atvinnuþátttaka 

Þróunin undanfarna áratugi hefur verið sú að fjölskyldur hafa bætt við sig annarri 

fyrirvinnu en minnkað þess í stað barneignir. Með lögbundnum réttindum til 

fæðingarorlofs er báðum foreldrum gert kleift að stunda vinnu og halda starfsferli 

gangandi samhliða því að eignast börn og sjá um heimili. Það má því hugsa sér að 

fæðingarorlofslöggjöfin sé tilraun löggjafans til að snúa af þeirri þróunarbraut þar sem 

fæðingum á hverja fjölskyldu fækkar. 

Ef skoðuð er tölfræði yfir þáttöku kvenna á íslenskum vinnumarkaði má sjá að 

þáttakan hefur aukist síðan á seinni hluta síðustu aldar. Tafla 6 lýsir þessari þróun en 

þar er gerður samanburður á atvinnuþáttöku karla og kvenna frá 1950-1981. Árið 

1950 var aðeins um helmingur ógiftra kvenna á vinnumarkaði og tæp 20% giftra 

kvenna. Þrjátíu árum seinna hafði þetta hlutfall hækkað í rúm 67% fyrir ógiftar konur 

og tæp 64% fyrir giftar konur (Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 2008, 16-18). 

Árið 2009 er atvinnuþátttaka kvenna komin hátt í 80% þegar allir aldursflokkar eru 

skoðaðir en á síðustu árum hefur einkum orðið aukning meðal ungra kvenna á 

aldrinum 16-24 ára. Má eflaust rekja aukningu þessa hóps til þeirrar þenslu sem ríkt 

hefur á Íslandi undanfarin ár.  
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Tafla 6: Atvinnuþátttaka 1950-1981 eftir kyni og hjúskaparstöðu.  

  Karlar Konur 

  Samtals Ógiftir Giftir Samtals Ógiftar Giftar 

1950 90,3 85,9 94,0 34,9 50,1 18,9 

1960 86,6 78,5 93,0 34,3 53,8 19,0 

1971 - - - 50,7 62,1 42,3 

1981 85,9 79,8 92,3 65,2 67,3 63,6 
Heimild: Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2008:17)  

Í samanburði við atvinnuþátttöku kvenna annars staðar í Evrópu er staða íslenskra 

kvenna góð. Á mynd 1 má sjá samanburð á atvinnuþáttöku kvenna innan OECD ríkja 

árið 200711.  

 

Mynd 1:  Samanburður OECD á atvinnuþátttöku kvenna árið 2007.   

Heimild:  Fjölskyldugagnagrunnur OECD, sótt 27.desember 2009 á   

http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html 
Af þeim ríkjum sem skoðuð voru hefur Ísland aðra mestu atvinnuþátttöku kvenna, 

bæði þegar skoðað var eftir konum á aldrinum 25-49 ára og hjá konum með barn undir 

16 ára aldri. Meðaltal OECD fyrir þessa flokka var annars vegar 69,5% og hins vegar 

65,3%. Aðeins Slóvenía hefur hærri atvinnuþáttöku kvenna en Íslendingar en einnig er 

áberandi að hin Norðurlöndin eru mjög framarlega í þessum samanburði. Slíkt er þó 

vel skiljanlegt þar sem þau hafa öll stefnur sem miða að því að auðvelda konum að 
                                                            
11 Samantekt OECD er fyrir árið 2007 nema fyrir eftirfarandi lönd: Mexíkó og Sviss (2006), Ástralíu, 
Bandaríkin, Japan og Nýja-Sjáland (2005), Ísland (2002), Kanada (2001) og Danmörku (1999).  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Sl
óv

en
ía

Ís
la

nd
Li

th
áe

n
Sv

íþ
jó

ð
D

an
m

ör
k

Fi
nn

la
nd

H
ol

la
nd

Le
tt

la
nd

Sv
is

s
Ei

st
la

nd
Ka

na
da

Po
rt

úg
al

Ký
pu

r
A

us
tu

rr
ík

i
Bú

lg
ar

ía
Fr

ak
kl

an
d

Be
lg

ía
Þý

sk
al

an
d

Br
et

la
nd

N
ýj

a-
Sj

ál
an

d
Lú

xe
m

bo
rg

Ba
nd

ar
ík

in
Pó

lla
nd

Rú
m

en
ía

Á
st

ra
lía

Ír
la

nd
Té

kk
la

nd
Sl

óv
ak

ía
Sp

án
n

Ja
pa

n
U

ng
ve

rj
al

an
d

G
ri

kk
la

nd
Ít

al
ía

M
ex

ík
ó

Ty
rk

la
nd

M
al

ta

Atvinnuþátttaka kvenna (25-49 ára) Atvinnuþátttaka kvenna (barn undir 16 ára aldri)



27 
 

taka þátt á vinnumarkaðinum samhliða fjölskyldulífi (sjá m.a. Fríða R. 

Valdimarsdóttir (2005); Ray (2008)). Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif 

fæðingarorlofs á atvinnuþátttöku kvenna fyrir og eftir barnsburð. Waldfogel (1996) 

fjallar um áhrif löggjafar um fjölskyldu- og veikindaleyfi í Bandaríkjunum á 

atvinnuþátttöku, tekjur o.fl. Sýna niðurstöður hennar fram á að löggjöfin hefur jákvæð 

áhrif á atvinnuþátttöku kvenna en lítil áhrif á laun. Ruhm (1998) sýnir fram á að greitt 

fæðingarorlof eykur atvinnuþátttöku kvenna og á það sérstaklega við um konur á 

barneignaraldri, eins og gefur að skilja. Ondrich, Spiess, Yang og Wagner (2003) sýna 

fram á, með þýskum gögnum, að líkindi þess að mæður snúi aftur til vinnu minnki 

eftir því sem fæðingarorlof er lengt. Spiess og Wrohlich (2006) fjalla um áhrif 

breytinga á þýska fæðingarorlofskerfinu sem áttu að taka gildi í ársbyrjun 2007. Var 

þýska kerfinu ætlað að líkjast meira hinum norrænu kerfum þar sem sýnt þykir að 

bæði frjósemi og vinnuþátttaka kvenna var talsvert umfram það sem gerist í 

Þýskalandi. Niðurstaða þeirra var á þá leið að hið nýja kerfi myndi bæði auka 

vinnutímaframboð og atvinnuþátttöku kvenna á öðru ári eftir fæðingu barns.  

Annað vel þekkt vandamál í hagfræði er hrakval (e. adverse selection) sem rekja má 

til ósamhverfra upplýsinga. Hrakval leiðir yfirleitt til þess að markaðsbrestir skapist á 

mörkuðum. Dæmi um hrakval og markaðsbresti eru mýmörg á vinnumarkaðinum. 

Setjum sem svo til dæmis að eitthvert fyrirtæki taki upp á því að greiða sjálft 

starfsmönnum sínar bætur, t.d. vegna fæðingarorlofs, þá er hætta á að til þess 

fyrirtækis myndu sérstaklega sækja starfsmenn sem líklegir væru til í að taka 

fæðingarorlof. Slíkt myndi þýða aukinn kostnað fyrir fyrirtækið og því myndi það 

neyðast til að greiða lægri laun fyrir slík störf eða verða undir í samkeppni á 

afurðamarkaði sínum. Í slíkum tilvikum geta lögboðin fæðingarorlofsréttindi og 

greiðslur frá ríkinu sett öll fyrirtæki í sama dilk og komið í veg fyrir hrakval (Ruhm, 

1998). Ef horft er á almennan vinnumarkað þar sem ríkir samkeppni, engin ytri áhrif 

eru til staðar og aðilar vinnumarkaðarins hafa fullkomnar upplýsingar munu lögboðnar 

bætur, s.s. fæðingarorlofsréttindi, draga úr efnahagslegri skilvirkni (Ruhm, 1998). 

Ennfremur eru þeir hópar, sem líklegastir eru til að nota fæðingarorlofið, tilbúnir að 

taka á sig lægri laun á slíkum mörkuðum12. Réttindi sem tryggja konum talsverðan 

                                                            
12 Ruhm vitnar í tveir rannsóknir sér til stuðnings í þessum efnum.  Önnur þeirra er rannsókn Gruber 
(1994) á því hvort lögbundnar bætur til kvenna leiði til lægri launa fyrir þann hóp sem á rétt á bótum.  
Hin rannsóknin er rannsókn Krueger (1994) á áhrifum vinnutengdra réttinda á laun og atvinnuþáttöku.  
Horfir hann sérstaklega til heilbrigðistrygginga þar sem lögboðnar tryggingar í þágu starfsmanna leiðir 
til lægri launa þeirra þar sem aukinn kostnaður fellur á vinnuveitanda.   
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tíma frá vinnu getur valdið því að vinnuveitendur takmarki þau störf sem konur geta 

unnið þannig að þær starfi þar sem fjarvera er ekki kostnaðarsöm. Á mynd 2 má sjá 

einfalt líkan af vinnumarkaði fyrir konur þar sem laun eru á lóðrétta ásnum en 

vinnuafl á þeim lárétta. VE
1 og VE

2 vísa til eftirspurnar fyrirækja eftir vinnuafli en VF
1 

og VF
2 lýsa vinnuframboði kvenna á sama markaði. Upphaflegt jafnvægi þessa líkans 

er þar sem VE
1og VF

1skerast en þar eru jafnvægislaun L1 og vinnuafl V1. Samkvæmt 

Ruhm (1998) mun aukning réttinda til fæðingarorlofs hliðra framboðslínu kvenna úr 

VF
1 í VF

2 fyrir þann hóp sem mun nýta sér slík réttindi. Framboð kvenna mun að 

öllum líkindum aukast áður en barneignir eiga sér stað þar sem þess er oftar en ekki 

krafist að konur hafi verið tiltekinn tíma á vinnumarkaði áður en þær eiga rétt á 

fæðingarorlofi. Hvað varðar eftirspurn eftir vinnuafli á þessum markaði mun hún 

dragast saman þar sem fyrirtæki verða fyrir auknum kostnaði. Mun því eftirspurnin 

hliðrast úr VE
1 í VE

2. Hið nýja jafnvægi sem hefur myndast hefur launin L2 og 

vinnuaflið V2. Hefur vinnuafl aukist á markaðinum á meðan laun hafa lækkað frá 

upphaflegu jafnvægi13. Er slíkt í takt við áðurnefndar rannsóknir sem hafa bent til 

aukningar í vinnuþátttöku kvenna þegar réttindi til fæðingarorlofs hafa verið aukin.  

 

 

                                                            
13 Í ritgerð Ruhm bendir hann þó á að önnur kvik áhrif geti átt sér stað í kjölfar fæðingarorlofsréttinda. 
Ef orlofið hefur jákvæð áhrif á þann mannauð sem er sértækur innan hvers fyrirtækis og tryggir að 
konur snúi aftur til fyrri starfa getur slíkt hliðrað eftirspurnarlínu vinnuafls til hægri og hugsanlega 
snúið við hinni neikvæðu launaþróun. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laun 

Vinnuafl 

L1 

L2 

V2V1

VF
2 

VF
1

VE
1 

VE
2 

Mynd 2: Áhrif fæðingarorlofsréttinda á vinnumarkað kvenna. 

Heimild: (Boeri og van Ours, 2008) 
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Hér skal þó bent á það að þetta líkan Ruhm gerir ráð fyrir því að fæðingarorlofið sé 

nánast eingöngu bundið við konur. Sértæk réttindi feðra hafa almennt verið lítil og í 

mörgum kerfum eru greidd réttindi eingöngu 1-2 vikur í kjölfar fæðingar barns. Því er 

ekki hægt að fullyrða endanlega um áhrif þar sem réttindi feðra og mæðra eru 

sambærileg þeim sem eru hér á Íslandi. En út frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa 

verið og reynslu þjóða má segja með talsverðri vissu að réttindi til fæðingarorlofs hafi 

almennt jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna og geri þeim kleift að rækta starfsferil 

sinn á sama tíma og þær sinna barnauppeldi.  

 

3.1.2 Laun 

Ein birtingarmynd misréttis kvenna á vinnumarkaði er kynbundinn launamunur. Með 

kynbundnum launamun er átt við launamun sem eftir stendur þegar laun hafa verið 

leiðrétt fyrir þáttum sem kunna að hafa áhrif á laun, s.s. menntun, reynslu, vinnutíma, 

framleiðni, starfsvettvangi.  

Gerðar hafa verið margar kannanir og rannsóknir í þessum efnum, bæði erlendis og 

hérlendis. Verzlunarmannafélag Reykjavíkur hefur um nokkurt skeið gert árlega 

launakönnun og hefur launamunur kynjanna þar mælst á bilinu 10-14%14. Katrín 

Ólafsdóttir (2008) fjallar um launamun innan Bandalags háskólamanna (BHM) á 

árunum 1994-2007. Niðurstöður hennar eru að munur á dagvinnulaunum sé um 5-6% 

en þar vega konur í heilbrigðisgeiranum þungt15. Ef horft er hins vegar til heildarlauna 

reyndist launamunurinn 9-16%. Katrín gerir einnig athugasemdir við að í rannsóknina 

vanti krítískar upplýsingar, s.s. vinnumagn launþega og upplýsingar um 

framhaldsmenntun (masters- og doktorsgráður). Nýleg rannsókn á vegum ParX16 í 

samstarfi við Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA) og 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gefur einnig sterka vísbendingu um fyrrnefndan 

launamun. Fyrir fólk með föst laun reyndist munurinn vera 17% og eftir að tekið hafði 

verið tillit til ýmissa skýristærða reyndist munurinn um 7%. Fyrir hlutastörf reyndist 

sami munur annars vegar vera 18% og hins vegar 12%. Sama þróun á sér einnig stað 

annars staðar í Evrópu. OECD tekur m.a. saman gögn fyrir slíkan samanburð og sýnir 
                                                            
14 Launakönnun VR.  Skoðað 26.11.2009 á http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=475916  
15 Launamunurinn reyndist aðeins 1-2% þegar heilbrigðisgeirinn var tekinn út. 
16 Vefur Samtaka atvinnulífsins skoðað 3.12.2009 á 
http://www.sa.is/files/Ranns%C3%B3kn%20ParX%20%C3%A1%20launamun%20-
%20febr%C3%BAar%202009_1760864915.pdf 
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hann að launamunur karla og kvenna17 sé að meðaltali 17,6%18 í þeim löndum sem 

skoðuð voru. Að lokum sýnir einföld tölfræði frá Hagstofu Íslands fram á að konur fái 

ekki jafn há laun og karlar, sbr. töflu 7. Taflan sýnir meðaltal heildarlauna19 fyrir fulla 

vinnu, skv. skilgreiningu Hagstofu Íslands, og eru þetta mánaðarlaun í þúsundum 

króna hjá körlum og konum.  

Tafla 7: Launamunur karla og kvenna út frá meðaltali heildarlauna fyrir fullvinnandi einstkalinga. Laun eru 

mánaðarlaun í þúsundum króna. Niðurstöður byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn. 

Ár Karlar Konur Launamunur 

1998 220 139 58,27% 

1999 234 151 54,97% 

2000 255 166 53,61% 

2001 277 184 50,54% 

2002 290 197 47,21% 

2003 308 211 45,97% 

2004 330 227 45,37% 

2005 382 269 42,01% 

2006 424 298 42,28% 

2007 467 332 40,66% 

2008 498 362 37,57% 
Heimild: Hagstofa Íslands 

Í töflunni sést að óleiðréttur launamunur hefur farið úr því að vera 58,27% árið 1998 

niður í 37,57% árið 2008. Karlar höfðu því árið 2008 mun hærri laun en konur þótt 

bilið hafi minnkað þau ár sem hér eru skoðuð. Má því velta því fyrir sér hvort 

fæðingarorlofslögin frá árinu 2001 hafi haft einhver áhrif á þennan launamun. Hægt er 

að færa fyrir því rök að með því að veita feðrum sérstök launuð réttindi til feðraorlofs 

sé verið draga úr því huglæga mati vinnuveitenda að konur séu síðra vinnuafl en karlar 

og verðskuldi ekki sömu grunnlaun (sjá t.d. Adema (2007/2008)). Taka skal þó slíkum 

kenningum með fyrirvara þar sem slíkt samband á réttindum til fæðingarorlofs og 

launamun kynjanna hefur ekkert verið rannsakað hér á landi og því algerlega óljóst 

                                                            
17 OECD mælir launamuninn út frá miðgildi launatekna fyrir starfsfólk í fullri vinnu.  
18 Heimasíða OECD.  Sótt 4.12.2009 á http://www.oecd.org/dataoecd/29/63/38752746.pdf 
19 Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna 
s.s. orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna mælinga. Við 
útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna. 



31 
 

hvort einhver raunveruleg tengsl séu þar á milli. Slík rannsókn verður heldur ekki gerð 

hér en er þó mjög áhugavert rannsóknarefni í sjálfu sér. Önnur skýring á þessum 

minnkandi launamun er sú að mikil þensla ríkti á Íslandi á þessum árum og óvíst að 

atvinnurekendur hafi átt möguleika á að aðgreina vinnuafl eftir getu, kyni o.s.frv.  

Af erlendum rannsóknum má vísa aftur í líkan Ruhm (1998) sem sýndi fram á lækkun 

launa í kjölfar aukinnar vinnuþátttöku kvenna. Hins vegar er mögulegt að laun annarra 

kvenna en á barneignaraldri aukist ef eftirspurn eftir slíku vinnuafli eykst mikið í 

kjölfar fæðingarorlofs annarra hópa. Sú aukning í launum mun þó aldrei nema meira 

en þeim kostnaði sem vinnuveitendur þurfa að kosta til vegna tímabundinnar 

ráðningar starfsmanns. Skv. rannsókn Ruhm lækka laun lítið þegar réttindin eru 

tiltölulega stutt (þrír mánuðir) en við lengri réttindi (níu mánuðir) lækka þau meira. 

Ástæðuna fyrir því má væntanlega rekja til þess að kostnaður fyrirtækja vegna 

einstaklinga sem taka stutt orlof er mun minni en þegar einstaklingur tekur sér lengra 

frí frá vinnu.  

Ruhm bendir ennfremur á þrjár almennar ástæður fyrir lægri launum kvenna vegna 

réttinda til fæðingarorlofs: 

1. Aukning á vinnuframboði fyrir fæðingu barns er líkleg til að lækka laun 

umtalsvert. Mun að mestu leyti gerast þar sem vinnueftirspurnin er frekar 

óteygin, sbr. Hamermesh (1993) 

2. Mikill tími frá vinnu getur valdið miklum ólaunatengdum kostnaði á 

fyrirtæki. Þótt einstaklingur noti ekki allt leyfið veldur það óvissu um hvort 

og hvenær þá einstaklingurinn komi aftur til vinnu.  

3. Langur tryggður fjarverutími frá vinnu eykur möguleikann á að konur 

eignist fleiri en eitt barn yfir skamman tíma og geta því verið frá vinnu (eða 

stundað takmarkaða vinnu á milli barneigna) í nokkur ár. Slíkt getur valdið 

því að mannauður í viðkomandi starfi dragist saman.  

Hvaða síðastnefnda atriðið varðar er mögulegt að konur á barneignaraldri séu síður 

ráðnar í störf þar sem mannauður skiptir máli ef tryggð réttindi frá vinnu eru mikil. 

Einnig er mögulegt að langur fjarverutími frá vinnu skaði þann starfsferil sem konur 

reyna að byggja upp og valdi því að konur fari yfir höfuð ekki aftur á vinnumarkaðinn.  
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Þrátt fyrir að Ruhm hafi sýnt fram á þessi tengsl hvað varðar fæðingarorlof sem 

mæður hafa að mestu nýtt sér er spurning hvort réttindi til fæðingarorlofs dragi úr 

launamun kynja þar sem feður hafa umtalsverð réttindi. Slíkt er með öllu óljóst enn 

sem komið er en veitir um leið svigrúm til aukinna rannsókna á þeim málum.  

 

3.2 Frjósemi 
Líkt og kom fram í 2. kafla að þá kemur hvergi fram í íslensku 

fæðingarorlofslögunum að löggjöfin eigi að stuðla að aukinni frjósemi meðal íslenskra 

kvenna. Mikilvægi aukinnar frjósemi hefur einkum komið fram á síðustu árum þar 

sem frjósemi víðast hvar í Evrópu er undir mörkum þess að viðhalda mannfjölda til 

lengri tíma. Er almennt talið að til þess að viðhalda mannfjölda til langs tíma þurfi 

frjósemi að vera 2,1 barn á konu. Meðalaldur ríkja, sér í lagi í Evrópu og Asíu, fer 

hækkandi en fyrir því eru tvær meginástæður. Hin fyrri er að lífslíkur einstaklinga 

hafa vaxið stöðugt eftir því sem liðið hefur á 20. og 21. öldina, m.a. vegna bættrar 

heilsugæslu. Hin meginástæðan er aftur sú að fjöldi barna á hverja konu fer 

minnkandi. Ýmsar ástæður liggja þar að baki en almennt má segja að vegna breyttrar 

samfélagsgerðar eignast konur síður börn en áður fyrr. Vandamálið sem ríki heimsins 

standa frammi fyrir er að með hækkandi meðalaldri og minnkandi frjósemi verða færri 

til þess að standa undir heilbrigðis- og lífeyriskerfum hagkerfa heimsins sem mun hafa 

í för með sér gríðarlegan þrýsting á ríkisfjármál viðkomandi ríkja (sjá m.a. (Grant, 

o.fl., 2004). Af þeim sökum hafa stjórnvöld víðast hvar beint spjótum sínum að því 

hvernig megi stuðla að aukinni frjósemi á sama tíma og auka/viðhalda atvinnuþátttöku 

kvenna20.  

Samband frjósemi og atvinnuþátttöku kvenna hefur snúist algjörlega við eftir því sem 

liðið hefur á 20. öldina og fram á þá 21. Sem dæmi má nefna að um 1980 var um 

neikvætt samband að ræða á milli þessara tveggja stærða en í dag er sambandið orðið 

jákvætt og er ekki óalgengt að sjá lönd með mikla frjósemi og hátt vinnuhlutfall 

kvenna (Adema, 2007/2008). Má leiða af því þær líkur að stefnur stjórnvalda sem 

miðað hafa að því að gera konum kleift að samræma þessa tvo þætti hafi skilað sér í 

þessum mikla viðsnúningi.  

                                                            
20 Góðar skýrslur um þessi atriði má finna á vegum OECD í skýrsluröð sem ber yfirskriftina „Babies and 
bosses“.  
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Hvað varðar íslenskar konur hafa þær um talsvert skeið verið í fremstu röð í heiminum 

hvað varðar frjósemi. Á mynd 3 má sjá hver þróunin hefur verið í rúmlega 100 ár eða 

frá árinu 1900. Fram til 1965 eignuðust konur lengst hátt í fjögur börn að meðaltali en 

heldur hefur dregið úr frjóseminni eftir því sem liðið hefur á 20. öldina. Hefur 

frjósemi kvenna lækkað niður í u.þ.b. tvö börn eftir 1980 og haldist nokkuð stöðug 

eftir það. Er sú þróun rakin til aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaðinum sem og 

sóknar þeirra í framhaldsnám bæði hér heima og erlendis eins og áður hefur komið 

fram. Í evrópskum samanburði koma íslenskar konur mjög vel út og eru með einhverja 

mestu frjósemina í Evrópu. Á mynd 4 má sjá meðaltalstölur yfir frjósemi kvenna í 32 

Evrópulöndum á árunum 1996-2006. Af þeim löndum sem skoðuð eru hér er Ísland 

með með mestu frjósemina eða 2,03 lifandi fædd börn á ævi hverrar konu. Þar á eftir 

fylgja Írland og Frakkland en neðst á listanum er Tékkland með 1,19 barn. Í þessum 

samanburði vantar tölfræði fyrir Tyrkland en almennt er talið að það sé sú þjóð í 

Evrópu sem hefur mestu frjósemina21. Ef skoðaðar eru tölur yfir barneignir frá því 

íslensku lögin tóku gildi árið 2001 má sjá að talsverð aukning hefur verið í 

barneignum á Íslandi eftir að lögin tóku fullt gildi22. Voru t.d. fæðingar á árinu 2008 

þær þriðju flestu í sögu Íslands þegar 4.835 börn fæddust en aðeins 1959 og 1960 

                                                            
21 Frétt Hagstofu Íslands um frjósemi ársins 2006.  Skoðað 28.12.2009 á  
http://www.hagstofa.is/?PageID=95&NewsID=2077 
22 Feður fengu ekki full réttindi (þrír mánuðir) fyrr en 2003. 
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Mynd 3: Frjósemi íslenskra kvenna 1900-2008. 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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komu fleiri lifandi fædd börn í heiminn. Var jafnvel búist við því að árið 2009 verði 

stærra23. Nú stendur yfir lengsta samfellda aukningartímabilið í barneignum kvenna á 

Íslandi frá 1951 en jákvæð aukning hefur verið samfleytt frá árinu 2003. Hvort það 

megi rekja til hinna nýju laga um fæðingarorlof eða þenslu í hagkerfinu skal ósagt 

látið en ljóst þykir þó að hin nýju lög veita þann hvata sem þarf fyrir foreldra til að 

viðhalda frjósemi sinni og stunda vinnu á sama tíma.  

 

 

  

                                                            
23 Frétt á visir.is þann 11. ágúst 2009 um metfjölda fæðinga árið 2009.  Skoðað 28.12.2009 á 
http://www.visir.is/article/20090811/FRETTIR01/41051420/-1 
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4 Tölfræðilegar upplýsingar um töku fæðingarorlofs 

á Íslandi 
Til að geta með góðu móti greint áhrif ýmissa sparnaðarleiða á fæðingarorlofskerfið í 

heild sinni þarf að skoða þær tölulegu upplýsingar sem nú liggja fyrir um töku 

fæðingarorlofs. Slíkar upplýsingar hafa aðeins að litlu leyti verið birtar en einföld 

tölfræði úr gögnum Fæðingarorlofssjóðs og Tryggingastofnunar ríkisins (TR) hefur þó 

verið birt opinberlega hjá Hagstofu Íslands. Tölfræðin sem hér er skoðuð skiptist í tvo 

hluta:  

1. Tölfræði eftir greiðsluári Fæðingarorlofssjóðs 

2. Tölfræði eftir fæðingarári barna 

Ástæða þess að tölfræðinni er skipt upp í tvo hluta er sú að þær gefa ólíka sýn á 

upplýsingar um útgjöld og nýtingu réttinda. Í fyrri hlutanum er einblínt á hver útgjöld 

sjóðsins eru á ári hverju og hvernig þau útgjöld skiptast eftir kyni, útgjaldaflokkum 

o.fl. Seinni hlutinn mun gefa betri mynd af hvernig foreldrar nýta réttindi sín þar sem 

foreldrar dreifa þeim oft yfir lengra tímabil en eitt ár. Má þannig t.d. sjá hver nýting 

foreldra er á grunnréttindum sínum sem og sameiginlegum réttindum foreldra. Þessar 

upplýsingar eiga að gefa góða mynd af stöðu íslenska fæðingarorlofskerfisins og 

nýtast til að fjalla áhrif sparnaðar fyrir kerfið í heild sinni.  

 

4.1 Tölfræði eftir greiðsluári Fæðingarorlofssjóðs 

4.1.1 Fjöldatölur 

Samantekt yfir fjölda einstaklinga sem hafa fengið greiðslur vegna fæðingarorlofs ná 

hér allt aftur til ársins 1998. Tölur fyrir árin 1998-2000 byggja á staðtölum TR en allar 

tölur eftir 2001 eru unnar upp úr gagnagrunni Fæðingarorlofssjóðs. Sá gagnagrunnur 

byggir annars vegar á tölum TR fram til febrúar 2007 en eftir það byggir 

gagnagrunnurinn eingöngu á tölum Fæðingarorlofssjóðs.  
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Á árunum 1998-2000, þegar feður höfðu rétt á tveggja vikna orlofi, var fjöldi þeirra 

um það bil þriðjungur af heildarfjölda kvenna24. Líkt og var farið yfir í 2. kafla fengu 

feður sambærileg réttindi og konur á árunum 2001-2003. Síðan þá hefur fjöldi feðra 

og mæðra verið svipaður hvað varðar fæðingarorlofsgreiðslur. Þróun í fjölda þeirra 

sem fengu fæðingarorlofsgreiðslur og/eða fæðingarstyrki á árunum 2001-2009 má sjá 

í töflu 8. Tölur fyrir árið 2009 eru bráðabirgðatölur janúar-október.  

Tafla 8: Fjöldi einstaklinga sem hafa fengið greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (fyrir 2001) og 

Fæðingarorlofssjóði (eftir 2001) vegna fæðingarorlofstöku. Tölur ársins 2009 eru bráðabirgðatölur janúar-

október.  

  Fæðingarorlofsgreiðslur Fæðingarstyrkir Samtals 

Ár Feður Mæður Feður Mæður Feður Mæður Samtals 

1998         1.167 3.275 4.442 

1999 1.220 3.132 4.352 

2000 1.370 3.336 4.706 

2001 2.524 3.223 224 850 2.748 4.073 6.821 

2002 3.513 5.056 304 1.205 3.817 6.261 10.078 

2003 4.431 5.149 293 1.189 4.724 6.338 11.062 

2004 5.273 5.390 352 1.218 5.625 6.608 12.233 

2005 5.455 5.366 414 1.221 5.869 6.587 12.456 

2006 5.514 5.452 393 1.280 5.907 6.732 12.639 

2007 5.881 5.827 374 1.307 6.255 7.134 13.389 

2008 6.314 6.132 358 1.309 6.672 7.441 14.113 

2009 5.727 5.846 388 1.082 6.115 6.928 13.037 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður, staðtölur TR og Hagstofa Íslands  

Ákveðinn fyrirvari þarf þó að vera á þessum tölum því fjöldinn segir ekkert til um það 

fyrir hvaða fæðingartímabil þessar greiðslur eru, þ.e. fyrir hvaða fæðingarár barns er 

verið að greiða. Með því er átt við að t.d. árið 2008 eru ekki bara tölur fyrir börn fædd 

árið 2008 heldur einnig fyrir börn fædd árin 2006 og 2007 (sjá nánar í kafla 4.2). Hvað 

fæðingarstyrki sjóðsins varðar nýta fleiri mæður styrkina en feður. Eru feður með 

aðeins um 25-30% af þeim fjölda styrkja sem mæður taka sér. Líklegasta skýringin er 

sú að upphæðir fæðingarstyrkja eru lágar og því um mikið tekjutap að ræða fyrir feður 

                                                            
24 Þetta á reyndar eingöngu við feður í einkageiranum.  Ekkert er vitað um nýtingu feðra í opinberri 
þjónustu. 
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sem sækja í slíka styrki25. Áhugavert er að bera saman þann fjölda einstaklinga sem fá 

greiðslur frá Fæðingarorlofssjóði á hverju ári og heildarfjölda útborgana. Þannig má 

gróflega áætla meðalfjölda útborgana á einstakling sem gefur vísbendingu um nýtingu 

réttinda foreldra. Þessar tölur má finna í töflu 9 en tölur fyrir árið 2009 eru 

bráðabirgðatölur janúar-október. Þótt fjöldi feðra og mæðra sem fá greitt frá sjóðnum 

sé svipaður greiðir sjóðurinn mun fleiri útborganir til mæðra heldur en til feðra. Að 

meðaltali fékk hver faðir 2,7-2,9 greiðslur á ári á árunum 2001-2009 á meðan hver 

móðir fékk 5-5,2 greiðslur að meðaltali vegna fæðingarorlofs. Gefur þetta vísbendingu 

um að mæður nýti sameiginlegu réttindin að mestum hluta. Ef styrkirnir eru skoðaðir 

eru útborganirnar einhverju færri og þá sérstaklega af hálfu mæðranna. Þessi 

meðalfjöldi útborgana sem birtist hér segir þó ekki nægilega vel til um raunverulega 

nýtingu réttinda foreldra en slíkt verður skoðað betur í kafla 4.2.  

Tafla 9: Fjöldi útborgana til einstaklinga frá Fæðingarorlofssjóði á árunum 2001-2009 

Fæðingarorlof Styrkir Samtals 

Ár Feður Mæður Samtals Feður Mæður Samtals Feður Mæður Samtals

2001 4.687 17.310 21.997 287 3.808 4.095 4.974 21.118 26.092 

2002 8.094 25.754 33.848 586 4.740 5.326 8.680 30.494 39.174 

2003 11.795 26.285 38.080 724 4.539 5.263 12.519 30.824 43.343 

2004 15.297 28.107 43.404 908 4.701 5.609 16.205 32.808 49.013 

2005 14.829 26.585 41.414 1.034 4.444 5.478 15.863 31.029 46.892 

2006 15.323 28.163 43.486 999 4.701 5.700 16.322 32.864 49.186 

2007 16.553 29.772 46.325 1.033 4.953 5.986 17.586 34.725 52.311 

2008 18.204 32.083 50.287 998 4.712 5.710 19.202 36.795 55.997 

2009 15.208 27.897 21.140 982 3.692 2.193 16.190 31.589 47.779 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Líkt og fjöldi útborgana gefur til kynna hafa umsvif sjóðsins aukist mikið undanfarin 

ár og hefur fjöldi útborgana aukist um rúm 29% frá 2003 til 2008. Útlit er fyrir að 

þegar endanlegar tölur fyrir árið 2009 liggja fyrir verði fjöldi útgreiðslna til foreldra 

hærri en árið 2008.  

Upplýsingar um fjölda feðra og mæðra eftir tekjum þeirra eru mikilvægar þegar verið 

er að ræða sparnaðarhugmyndir um fæðingarorlofskerfið. Geta þær t.d. svarað þeirri 

                                                            
25 Önnur möguleg skýring er sú að hugsanlega eigi feður almennt síður rétt á fæðingarstyrk en mæður. 
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spurningu hversu margir foreldrar verða fyrir skerðingu ef hámarksgreiðslur eru 

lækkaðar. Er hér einungis verið að skoða fæðingarorlofsgreiðslur.   

Í kjölfar almennra launahækkana í samfélaginu hefur orðið talsverð tilfærsla milli 

tekjuflokka hjá Fæðingarorlofsjóði ef horft er eftir réttindafjárhæðum. 

Réttindafjárhæðir einstaklinga eru skilgreindar sem þær tekjur sem sjóðurinn greiðir út 

eftir að hafa tekið tillit til meðallauna, útgjaldaprósentu og hámarksgreiðslna. Hefur 

þróunin verið sú hjá bæði feðrum og mæðrum að mikil tilfærsla hefur verið úr lægstu 

tekjuflokkunum yfir í þá hærri sem er í takt við almenna launaþróun. Á mynd 5 má sjá 

meðaltalsfjölda einstaklinga eftir tekjubilum á árunum 2001-2009. Þannig voru 30% 

feðra með yfir 300 þús. kr. greiðslur úr sjóðnum samanborið við 7,7% mæðra.  

 

Mynd 5: Tekjubil feðra og mæðra vegna fæðingarorlofsgreiðslna. Hlutfall af heildarfjölda 2001-2009. Tölur fyrir 

árið 2009 eru bráðabirgðatölur janúar-október. 

Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Eru þessar niðurstöður í samræmi við óbirtar tölur Fæðingarorlofssjóðs um fjölgun 

tekjuhárra einstaklinga inn í sjóðinn en tæp 6% af þeim fjölda feðra sem kominn er 

inn í sjóðinn árið 2009 eru með 750 þús. kr. í laun eða meira. Svipaða sögu er að segja 

af mæðrum en þar hafa einnig orðið miklar tilfærslur úr tekjulægsta hópnum yfir í 

tekjuhærri hópa þótt mæður séu enn umtalsvert lægri en feður í þeim efnum. Þessi 

fjölgun tekjuhárra feðra sem eiga rétt á greiðslum er líkleg afleiðing þess ástands sem 

skapast hefur í samfélaginu í kjölfar bankahrunsins. Eru vísbendingar um að feður hafi 

verið að nota upp þau orlofsréttindi sem þeir áttu ónýtt hjá sjóðnum frá nóvember 
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2008 fram í apríl 2009 (sjá mynd 6). Þannig hefur fjöldi útborgana dregist saman um 

3-6% á mánuði eftir apríl 2009 en á sama tímabili hefur verið hlutfallsleg aukning hjá 

mæðrum milli ára. Hvað þær varða ræðst fjöldi útborgana að mestu leyti af þeim 

fjölda barna sem fæðast á ári hverju og því er skiljanlegt að enn sjáist aukning í fjölda 

útborgana til þeirra. 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg breyting milli ára í fjölda útborgana til feðra og mæðra hjá Fæðingarorlofssjóði. Hér eru 

einungis útborganir vegna orlofsgreiðslna en ekki styrkja. 

Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Að lokum er áhugavert að sjá hvert hlutfall erlendra ríkisborgara er af heildarfjölda 

einstaklinga hjá Fæðingarorlofssjóði. Erlendir ríkisborgarar eiga rétt á töku 

fæðingarorlofs á Íslandi ef þeir hafa verið á vinnumarkaði á Íslandi í samfellt sex 

mánuði fyrir fæðingardag barns. Starfshlutfall þarf þó að vera að minnsta kosti 25% til 

að foreldri eigi rétt á greiðslum en ekki er gerð krafa um að barn fæðist á Íslandi. Í 

töflu 10 má sjá hvert hlutfallið er milli íslenskra og erlendra ríkisborgara en hér er 

teknar saman bæði orlofs- og styrkjagreiðslur. Tölurnar eru fyrir árin 2001-2009 en 

tölur ársins eru bráðabirgðatölur janúar-október. Eins og sjá má í töflunni hefur 

þróunin verið sú að erlendum ríkisborgurum hefur fjölgað mikið frá lagasetningunni 

2001 eða úr 4,3% í 11,1%. Er þetta í takt við þróun á almennum vinnumarkaði þar 

sem erlendu vinnuafli fjölgaði mikið í þenslunni sem ríkti eftir aldamótin. Að sama 

skapi má búast við því að þetta hlutfall fari aftur lækkandi þar sem einhver hluti 
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vinnuaflsins mun snúa aftur til síns heima þótt einhverjir kunni að hafa fest rætur á 

Íslandi og muni halda áfram búsetu hér.  

Tafla 10: Hlutfallsleg skipting erlendra og íslenskra ríkisborgara í greiðslum hjá Fæðingarorlofssjóði. Tölur ársins 

2009 eru bráðabirgðatölur janúar-október. 

Ár Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar 

2001 95,7% 4,3% 

2002 94,8% 5,2% 

2003 94,5% 5,5% 

2004 95,0% 5,0% 

2005 94,6% 5,4% 

2006 94,0% 6,0% 

2007 92,2% 7,8% 

2008 90,2% 9,8% 

2009 88,9% 11,1% 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Líkt og sjá má á þessu stutta yfirliti hafa umsvif Fæðingarorlofssjóðs aukist hratt frá 

lagasetningunni 2001 þótt heldur dragi úr aukningu hjá feðrum skv. nýjustu tölum. 

Verður áhugavert að fylgjast með því hvort sparnaðaraðgerðir stjórnvalda kunni að 

draga enn frekar úr fjölda greiðslna til feðra þegar fram í sækir.  

 

4.1.2 Heildarkostnaður Fæðingarorlofssjóðs 

Frá því að Fæðingarorlofssjóður var stofnaður árið 2001 og færður frá 

Tryggingastofnun ríkisins hafa útgjöld hans stóraukist og þá sér í lagi fyrstu þrjú 

starfsár hans líkt og kom fram í 2. kafla. Liggja ástæðurnar bæði í því að fjöldi 

foreldra hjá sjóðnum hefur aukist, sbr. kaflann hér á undan, en einnig hefur 

meðalkostnaður á hverja útborgun aukist í takt við almenna launaþróun. Á mynd 7 má 

sjá heildarútgjöld sjóðsins vegna á árunum 2001-2008 auk bráðabirgðatalna janúar-

desember árið 2009. Tölurnar eru reiknaðar á verðlagi hvers árs fyrir sig. Árið 2001 

voru greiðslur sjóðsins um 2,75 milljarðar króna en árið 2008 voru útgjöld hans orðin 
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rúmir 9,5 milljarðar og hefur aukningin í nafnútgjöldum verið sérstaklega mikil eftir 

200626.  

 

Mynd 7: Heildarkostnaður vegna fæðingarorlofsgreiðslna á árunum 2001-2009 á verðlagi hvers árs. Tölur fyrir 

árið 2009 eru bráðabirgðatölur janúar-desember.   

Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Ef rýnt er í óbirtar tölur Fæðingarorlofssjóðs sést einnig greinileg árstíðarsveifla í því 

hvernig feður nýta rétt sinn en útgjöld eru mest vegna þeirra annars vegar yfir 

sumarmánuðina og hins vegar í kringum áramót. Er augljóst að feður kjósa að dreifa 

sínu orlofi á tíma sem fyrirfram má búast við að sé vinsælasti tíminn til að taka frí. Er 

líklegt að dreifingin snúist að einhverju leyti um sumarfrí í skólum barna og unglinga 

sem og því að þetta er sá tími sem fjölskyldufólk vill helst vera í fríi. Hvað mæður í 

orlofi varðar vaxa útgjöldin jafnt og þétt yfir árið og ná hámarki undir lok árs. Á þetta 

einnig við um fæðingarstyrkina hjá mæðrum en slíkt gefur til kynna að mæður skipti 

ekki orlofi sínu mikið þannig að þær taki stakan og stakan mánuð heldur taki orlof sitt 

að mestu samfellt. Nánar er farið yfir þessa dreifingu foreldra í kafla 4.2.  

Þegar raunbreytingar í útgjöldum eru skoðaðar frá ári til árs er munur á útgjöldum 

vegna feðra og mæðra ekki svo mikill. Er þá verið að bera saman sömu mánuði milli 

ára og sýnir mynd 8 þróunina frá janúar 2004. Þar sést mjög áberandi niðursveifla í 

útgjöldum sjóðsins. Eftir að hámark er sett á útgreiðslur hans í janúar 2005 dragast 

                                                            
26 Raunhækkanir útgjalda milli ára eru talsvert lægri en aukning nafnútgjalda. Þannig hafa raunútgöld 
sjóðsins aukist um 17,6% frá 2006-2008 en skv. bráðabirgðatölum ársins 2009 eru útgjöld að lækka að 
raunvirði um 4% frá árinu 2008.   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Samtals 2.751 4.544 5.559 6.624 6.591 6.851 8.011 9.543 10.263

Mæður - Styrkir 226 299 306 341 355 377 386 393 414

Mæður - Orlof 1.837 2.839 3.046 3.370 3.320 3.457 4.131 4.894 5.460

Feður - Styrkir 19 44 58 74 97 93 94 97 123

Feður - Orlof 668 1.362 2.149 2.839 2.820 2.924 3.400 4.159 4.266
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útgjöldin saman um 10-20% að raunvirði, allt fram til 1. janúar 2007. Hér þarf þó að 

hafa í huga að verðbólgan útskýrir stóran hlut af þessum samdrætti því nafnútgjöld 

stóðu nánast í stað milli ára. Frá 2007-2009 jukust útgjöld sjóðsins talsvert mikið að 

raunvirði en á þeim tíma jókst bæði fjöldi greiðslna í sjóðinn sem og meðalkostnaður 

foreldra. Var aukningin allt upp í 20% þegar mest var en frá apríl 2009 hafa útgjöld 

hins vegar lækkað hratt að raunvirði hjá feðrum.  

Líkt og með almenna launaþróun á Íslandi eru meðalgreiðslur til feðra og mæðra 

talsvert frábrugðnar. Það er ekki hægt að túlka tölur Fæðingarorlofssjóðs sem 

nákvæman mælikvarða á almenna launaþróun þar sem aðeins er um afmarkað úrtak að 

ræða. Greiðslur sjóðsins geta hins vegar gefið vísbendingu um launamun kynjanna. 

Tafla 11 sýnir meðalkostnað27 á mánuði hjá Fæðingarorlofssjóði vegna orlofsgreiðslna 

til feðra og mæðra fyrir árin 2001-2009. Að auki er launamunur kynjanna hér 

skilgreindur sem laun karla umfram laun kvenna. Líkt og á almennum vinnumarkaði 

hafa laun farið hækkandi yfir tímabilið sem hér er til skoðunar, þ.e. árin 2001-2009.  

                                                            
27 Meðalkostnaðurinn er reiknaður hér út þannig að tekinn er heildarkostnaður hvers mánaðar og deilt 
í með fjölda þeirra einstaklinga sem fá greiðslur. Til að finna út greiðslur pr. mánuð er deilt í þá 
upphæð með fjölda þeirra daga sem greitt er fyrir. Eftir það er sú upphæð uppreiknuð m.v. 
meðalfjölda daga í mánuði sem eru 30,4.  
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Mynd 8: Raunbreytingar 2004-2009 í útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs milli ára vegna orlofsgreiðslna til feðra og 
mæðra. Tölur ársins 2009 eru bráðabirgðatölur janúar-október.  

Heimild: Fæðingarorlofssjóður 
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Tafla 11: Meðalkostnaður í þús. kr. vegna fæðingarorlofsgreiðslna til feðra og mæðra og launamunur kynjanna 

2001-2009. Tölur ársins 2009 eru bráðabirgðatölur janúar-nóvember.  

 Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Feður 233 252 259 262 256 258 288 315 328 

Mæður 128 144 155 164 164 167 199 219 235 

Launamunur (%) 82,5 75,0 66,8 59,6 56,1 54,4 44,8 43,9 39,8 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Líkt og tölurnar gefa til kynna hefur launamunur kynjanna dregist hratt saman á því 

tímabili sem hér er skoðað og er hann svipaður því sem sást í tölum Hagstofunnar í 3. 

kafla. Augljóslega hefur þak á greiðslur sjóðsins mikil áhrif á feðurna þar eð laun 

þeirra eru almennt hærri en laun kvenna. Er nokkuð líklegt að þessi þróun muni halda 

áfram eftir að hinar nýju reglur sjóðsins tóku gildi 1. janúar 2010.  

 

4.2 Tölfræði eftir fæðingarári barns 
Þær tölulegu upplýsingar sem birtust í kaflanum hér á undan miðuðust við hvert 

greiðsluár fyrir sig. Sá galli er á þeirri tölfræði að ekki sést hvenær til útgjaldanna var 

stofnað, þ.e. hvenær börnin eru fædd sem verið er að greiða fyrir. Í þessum hluta 

verður tölfræðin skoðuð út frá fæðingarári barna en með því er mögulegt að draga 

fram aðrar upplýsingar en gert var hér á undan. Mikilvægustu upplýsingarnar sem fást 

með þessari aðferð eru nýting á réttindum foreldra til fæðingarorlofs. 

Upplýsingarnar sem liggja til grundvallar í þessum kafla eru fyrir börn fædd á árunum 

2001-2007. Tölur fyrir börn fædd árin 2008 og 2009 liggja ekki fyrir fyrr en í fyrsta 

lagi júlí 2010 (fyrir fæðingarárið 2008) og júlí 2012 (fyrir fæðingarárið 2009)28. Þrátt 

fyrir að löng bið sé eftir nýjum tölum um nýtingu réttinda foreldra er ágætt að hafa í 

huga að meirihluti útgjalda hvers fæðingarárs hefur komið kemur fram sex mánuðum 

eftir að fæðingarárinu lýkur (þ.e. á 18 mánaða tímabili).  

Í þessum hluta verður einblínt á nýtingu og dreifingu á réttindum foreldra auk þess 

sem farið verður yfir fjölda- og útgjaldatölur. Munu slíkar upplýsingar veita góða 

yfirsýn þegar kemur að umræðunni um áhrif sparnaðaraðgerða á kerfið í heild sinni. 
                                                            
28 Ástæðan fyrir þessu er að tökurétturinn var 18 mánuðir allt fram til 1. júlí 2009 og því geta t.d. 
foreldrar barna sem fæðast árið 2008 fengið greiðslur allt til júní 2010. Fyrir börn fædd 2009 gilda 
annars vegar þessir 18 mánuðir en fyrir börn fædd eftir 1. júlí lengdist rétturinn í 36 mánuði.  
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4.2.1 Fjöldatölur 

Frá því feður öðluðust rétt á sambærilegu fæðingarorlofi og mæður árið 2001 hefur 

umsóknarfjöldi þeirra verið svipaður og hjá mæðrum líkt og kom fram hér í kaflanum 

á undan. Árið 2007 fæddust 4.560 börn og vegna þeirra barna fengu 3.726 feður 

greiddar orlofsgreiðslur en mæður einungis 3.532. Liggur munurinn fyrst og fremst í 

því að fleiri mæður fengu fæðingarstyrki en feður sbr. töflu 12. Samtals voru 4.553 

mæður sem fengu greiðslur árið 2007 og því ljóst að einhverjar mæður nýttu sér ekki 

réttindi sín fyrir það fæðingarár29.  

Tafla 12: Fjöldi feðra og mæðra sem fengu greiðslur frá Fæðingarorlofssjóði fyrir börn fædd 2001-2007.  

Fæðingarár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Feður               

Fæðingarorlof 3.058 3.106 3.342 3.410 3.420 3.519 3.726 

Fæðingarstyrkur hærri 190 208 195 240 243 243 231 

Fæðingarstyrkur lægri 90 99 93 105 102 111 74 

Samtals 3.338 3.413 3.630 3.755 3.765 3.873 4.031 

Mæður               

Fæðingarorlof 3.186 3.170 3.278 3.408 3.352 3.431 3.532 

Fæðingarstyrkur hærri 450 425 471 510 533 546 570 

Fæðingarstyrkur lægri 425 470 431 365 434 440 451 

Samtals 4.061 4.065 4.180 4.283 4.319 4.417 4.553 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

 

4.2.2 Útgjöld eftir fæðingarárum 

Í fyrri hluta þessa kafla kom fram að útgjöld til feðra eru talsvert lægri en til mæðra 

þótt meðalkostnaður feðra sé talsvert hærri. Skýrðist munurinn af fjölda þeirra daga 

sem mæður tóku umfram feður í fæðingarorlof. Í þessum hluta er skoðað hvort sama 

sé uppi á teningnum þegar útgjöld eru skoðuð eftir fæðingarári barna. Einnig er farið 

yfir hvort munur sé á meðalkostnaði vegna grunnréttar foreldra og sameiginlegu 

réttindanna.  

                                                            
29 Hér vantar nokkra þætti sem ekki er tekið tillit til. Hvorki eru talin með þau börn sem ættleidd eru 
né börn sem fæðast erlendis. Ennfremur ber að geta þess að í einhverjum tilfellum eru fleiri en eitt 
barn á hvern umsækjanda eða þegar um fjölburafæðingu er að ræða.  
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Útgjöld Fæðingarorlofssjóðs vegna feðra og mæðra vegna barna sem fæddust árið 

2007 voru um 8,6 milljarðar samanborið við 6,4 milljarða árið 2003 (sjá töflu 13). Um 

55% af þessum útgjöldum koma til vegna mæðra en afgangurinn vegna feðra. 

Áhugavert er að sjá að eftir að reglan um hámarksgreiðslur var sett á árið 2005 

lækkuðu útgjöldin um 300 m.kr. fyrir börn fædd það ár samanborið við árið á undan.  

Tafla 13: Heildarútgjöld Fæðingarorlofssjóðs (m. kr.) til feðra og mæðra eftir fæðingarári barns.  

Fæðingarár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Feður               

 Fæðingarorlofsgreiðslur 945 1.818 2.810 2.989 2.777 3.121 3.740 

 Fæðingarstyrkir 25 49 70 91 92 93 92 

Mæður 

 Fæðingarorlofsgreiðslur 2.607 2.939 3.164 3.460 3.334 3.635 4.323 

 Fæðingarstyrkir 289 304 319 329 371 375 400 

Samtals 3.867 5.110 6.363 6.868 6.574 7.224 8.556 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Ef rýnt er í meðalkostnaðartölur eftir fæðingarári barns fást sambærilegar niðurstöður 

og áður. Tafla 14 sýnir meðalkostnað feðra og mæðra eftir réttindaflokkum. 

Tafla 14: Meðalkostnaður á mánuði vegna grunn- og sameiginlegs réttar foreldra til fæðingarorlofs.  

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Feður               

Grunnréttur 237 255 257 265 243 267 299 

Sameiginlegur réttur 297 354 352 341 297 311 329 

Munur (%) 25,4 39,1 37,3 28,6 22,4 16,2 9,9 

Mæður 

Grunnréttur 130 147 156 164 160 172 203 

Sameiginlegur réttur 147 168 178 188 186 192 207 

Munur (%) 12,9 14,1 13,9 15,1 16,0 12,1 1,9 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Tveir hlutir eru áberandi þegar þessar tölur eru skoðaðar. Annars vegar eru 

meðaltalsgreiðslur vegna sameinlega réttarins alltaf hærri en fyrir grunnréttinn og hins 

vegar eru greiðslurnar talsvert hærri hjá feðrum en mæðrum. Gefur þetta vísbendingu 
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um það að taka á sameiginlegum réttindum foreldra geti ráðist af launum foreldra. Það 

er einnig áberandi að munurinn á greiðslum vegna grunn- og sameiginlega réttarins 

hefur farið ört minnkandi eftir að hámarksgreiðslur voru settar á.  

 

4.2.3 Nýting á réttindum 

Þegar tölfræði Fæðingarorlofssjóðs er skoðuð eftir fæðingarári barns reynist mun 

auðveldara að kortleggja notkun þeirra réttinda sem foreldrar hafa. Á þetta bæði við 

um þriggja mánaða grunnréttinn sem og þriggja mánaða sameiginlega réttinn.  Tafla 

15 sýnir meðalfjölda tekinna daga hjá feðrum og mæðrum vegna barna sem fæddust 

2001-2007. Niðurstöðurnar eru ekki óvæntar en fjöldi tekinna daga hjá mæðrum er 

rúmlega 180 að meðaltali sem gefur til kynna að þær nýti sameiginlega réttinn að 

fullu. Hvað feðurna varðar virðast þeir nýta sinn rétt mjög vel allt frá lagasetningunni 

2001. Fjöldi tekinna daga er rúmlega þriggja mánaða réttur þeirra og helst það yfir öll 

þau tímabil sem eru hér til skoðunar.  

Tafla 15: Meðalfjöldi daga fyrir feður og mæður í fæðingarorlofi fyrir börn fædd 2001-2007.  

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Feður               

Fæðingarorlof 39 69 99 99 100 99 101 

Fæðingarstyrkur hærri 40 70 103 108 105 101 106 

Fæðingarstyrkur lægri 33 62 94 89 92 89 93 

Mæður                

Fæðingarorlof 189 190 186 186 187 185 181 

Fæðingarstyrkur hærri 175 174 171 166 173 166 160 

Fæðingarstyrkur lægri 158 158 153 151 147 146 147 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Ástæður þess að meðaldagafjöldi feðra og mæðra er umfram þau réttindi sem þeim er 

úthlutað geta verið nokkrar. Fyrst þarf að taka fram að hér er verið að skoða allar 

umsóknir óháð því hversu margir eru á bak við hverja þeirra. Ef faðir er t.d. einn á bak 

við umsókn getur hann tekið alls sex mánuði í fæðingarorlof sem myndi þannig hækka 

meðalfjölda þeirra daga sem feður fá. Önnur ástæða getur verið sú að ýmis frávik eru 

frá almennum reglum sjóðsins sem geta aukið lengd fæðingarorlofs. Frávikin eru 

nokkur og má finna fjögur þeirra í töflu 24 í viðauka ritgerðarinnar. Nýting feðra á 
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Íslandi á þeim réttindum sem í boði hafa verið eru til mikillar fyrirmyndar. Eftir að 

þeir öðluðust þriggja mánaða réttindi til feðraorlofs árið 2003 hafa þeir nýtt þann rétt 

að fullu auk einhvers hluta sameiginlegu réttindanna. Þróunina á nýtingu réttindadaga  

má sjá í töflu 16 sem lýsir hlutfallslegri nýtingu feðra og mæðra á þeim réttindadögum 

sem í boði eru. Einnig er búið að skipta nýtingunni niður eftir fjölda umsækjenda.  

Tafla 16: Hlutfallsleg nýting réttindadaga feðra og mæðra fyrir börn fædd á árunum 2001-2007. Raðað eftir 

fjölda í umsókn. Í töflunni er eingöngu horft til fæðingarorlofsgreiðslna en ekki fæðingarstyrkja.  

Fæðingarár barns 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Feður               

 1 umsækjandi30 - - - - - - - 

 2 umsækjendur 15,3% 26,1% 35,1% 34,1% 34,7% 34,7% 33,7% 

Mæður 

 1 umsækjandi 4,7% 3,3% 1,4% 0,8% 0,8% 0,8% 0,1% 

 2 umsækjendur 80,0% 70,6% 63,5% 65,1% 64,5% 64,5% 66,2% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Þar sem hlutfall feðra er hærra en þriðjungur af heildarfjölda þeirra daga sem í boði 

eru gefur það til kynna að einhverjir feður taki hluta af sameiginlegu réttindunum. Til 

að kanna nánar hvort foreldrar láta tekjur ráða töku á grunn- eða sameiginlegum 

réttindum er í töflu 17 búið að raða foreldrum eftir tekjuflokkum. Taflan sýnir 

skiptingu réttinda eftir meðaltekjum31 foreldra og er þetta meðaltal fyrir börn fædd 

árin 2001-2009. Þar sést glöggt að það eru hlutfallslega fleiri feður í hærri 

tekjuflokkum hjá þeim sem taka sameiginlegu réttindin á meðan munurinn er nánast 

enginn hjá mæðrum. Þannig taka hátt í 40% feðra með yfir 400 þús. kr. tekjur 

sameiginlegu réttindin en aðeins tæplega 25% fyrir grunnréttindin. Styður þetta því 

fyrri hugmyndir um að laun séu látin ráða töku sameiginlega réttarins að einhverju 

leyti.  

 

                                                            
30 Fáir feður sækja um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóð þar sem þeir eru einir á bak við umsókn. Er 
hlutfallsleg nýting þeirra því vart mælanleg. 
31 Tekjur áður en búið er að taka tillit til tekjuhlutfallsins og hámarksgreiðslna. 
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Tafla 17: Skipting réttinda eftir meðaltekjum feðra og mæðra. Meðaltal 2001-2009. 

  Feður Mæður 

   Grunnréttur 
 Sameiginlegur 

réttur 
Grunnréttur

 Sameiginlegur 

réttur 

<100 þús. 1,2% 0,8% 5,6% 5,6% 

100-200 þús. 19,5% 12,0% 53,2% 53,3% 

200-300 þús. 31,2% 25,3% 25,3% 25,4% 

300-400 þús. 23,7% 24,4% 9,7% 9,7% 

400-500 þús. 12,8% 17,0% 3,7% 3,7% 

500-750 þús. 9,8% 16,7% 2,2% 2,1% 

750-1.000 þús. 1,5% 2,9% 0,2% 0,2% 

>1.000 þús. 0,8% 1,0% 0,1% 0,1% 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Ef tekjur eru látnar ráða því hvort foreldrið taki sameiginlegu réttindi foreldra munu 

breytingar á hámarksgreiðslum hafa áhrif á þá hegðun og á þann veg að feður munu 

draga úr notkun þeirra réttinda vegna tekjuskerðingar.  

 

4.2.4 Dreifing á töku fæðingarorlofs 

Heildarkostnaður vegna hvers fæðingarárs fyrir sig getur lagalega dreifst á allt að 39 

mánuði fram til 1. júlí 2009 en eftir það 57 mánuði. Ástæðan fyrir þessari miklu 

dreifingu kostnaðar byggir á nokkrum þáttum. 

i. Fyrst ber að nefna að sjálft fæðingarárið er 12 mánuðir, frá 1. janúar til 31. 

desember ár hvert. Fyrir börn fædd á þessu tímabili öðlast foreldrar rétt á 

töku fæðingarorlofs sem þau geta nýtt í allt að 18 mánuði eftir fæðingu 

barns og 36 mánuði eftir 1. júlí 2009. Þannig er mögulegt fyrir foreldra 

sem eignast barn í desembermánuði að taka orlof í júnímánuði einu og 

hálfu ári seinna eða tveimur og hálfu ári seinna eftir 1. júlí 2009.  

ii. Önnur ástæða fyrir mikilli dreifingu útgjalda er að í reglum sjóðsins segir 

að bæði feður og mæður eiga þess kost að hefja fæðingarorlof sitt mánuði 

fyrir áætlaðan fæðingardag, óski þau þess. Vegna þessa ákvæðis geta 

foreldrar því mögulega hafið fæðingarorlof í desember (ef barn fæðist í 

janúar) áður en hið eiginlega fæðingartímabil hefst.  
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iii. Fyrir utan fyrrgreindar ástæður eiga mæður þess utan rétt á að fá lengingu 

fæðingarorlofs (fyrir fæðingu barns) samkvæmt frávikum frá almennum 

reglum sjóðsins. Þau frávik eru fjögur talsins32 og veita mislangan rétt til 

lengingar fæðingarorlofs. Réttindin koma fram í töflu 24 í viðauka.  

Það frávik sem getur lengt dreifingu útgjalda hvað mest er lenging orflofs á grundvelli 

öryggissjónarmiða en það atrið á við um mæðurnar. Það segir í reglum 

Fæðingarorlofssjóðs um lengingu orlofs á grundvelli öryggissjónarmiða að 

„barnshafandi kona getur átt rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði hafi henni verið 

veitt launalaust leyfi frá störfum af öryggis- og heilbrigðisástæðum“. Samkvæmt 

reglum sjóðsins getur móðir í raun sótt um slíka lengingu nánast við getnað ef 

vinnuaðstæðum er þannig háttað að öryggis- og heilbrigðisaðstæður eru ekki nægilega 

góðar. Þó ber að hafa í huga að áður en slík lenging er veitt er reynt að fara aðrar leiðir 

eins og t.d. að færa konur í öruggara starf o.s.frv. Einnig ber að geta þess að greiðslur 

vegna ofangreindra frávika eru afar fátíðar og þá sérstaklega eftir 2007. Veikindi 

mæðra á meðgöngu eru þau frávik sem eru algengust hjá mæðrum líkt og kom fram 

hér áður en þær greiðslur geta hafist allt að tveimur mánuðum fyrir fæðingardag barns. 

Frávikin fósturlát og andvana fæðing eru mjög fátíð og aðeins um 10 greiðslur á 

mánuði vegna slíkra frávika. Þar sem greiðslurnar vegna frávika eru tiltölulega fáar 

miðast tölurnar hér á eftir við töku fæðingarorlofs tveimur mánuðum áður en fæðing 

er áætluð.  

Þrátt fyrir að greiðslur sjóðsins geti dreifst á allt að 39 mánuði leggst meginþunginn af 

kostnaðinum á fyrstu 18 mánuði eftir að fæðingarár hefst. Mynd 9 sýnir hvernig 

heildarkostnaður Fæðingarorlofssjóðs dreifist hlutfallslega vegna feðra og mæðra yfir 

þessa mánuði. Hér er um að ræða meðaltal áranna 2003-2007 fyrir feður en 2001-2007 

fyrir mæður. Tekið er styttra tímabil fyrir feðurna þar sem þeir öðluðust ekki full 

réttindi fyrr en 2003 og gefur því tímabilið eftir 2003 betri nálgun. Á lárétta ásnum er 

fjöldi mánaða frá því fæðingarár hefst og er janúarmánuður innan fæðingarárs 

táknaður með 0 og desembermánuður innan sama árs er ellefti mánuðurinn.  

                                                            
32 Frávik Fæðingarorlofssjóðs eru fleiri en fjögur, en einungis eru talin upp hér þau sem hafa áhrif á 
greiðslur áður en barn fæðist. 
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Mynd 9: Hlutfall af heildarkostnaði foreldra, raðað eftir þeim mánuði sem greiðslur falla til eftir að fæðingarár 

hefst. Tölur fyrir feður byggja á meðaltali áranna 2003-2007 en fyrir mæður 2001-2007. 

Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Sú þróun sem myndin sýnir er að mæður taka sitt orlof að miklu leyti samfellt og þ.a.l. 

er mestur kostnaður vegna fæðingarorlofs mæðra kominn 18 mánuðum eftir að 

fæðingarár hefst (um 90%). Útgjöldin hækka eftir því sem lengra líður á fæðingarárið 

og ná hámarki í nóvember og desember á ári hverju. Á þeim mánuðum koma rúmlega 

8%, fyrir hvorn mánuð, af heildarútgjöldum vegna fæðingarorlofs. Smám saman 

dregur úr útgjaldaþróuninni og eftir um það bil 24 mánaða tímabil hafa flestar mæður 

tekið sitt fæðingarorlof. Hjá feðrum er þróunin hins vegar talsvert önnur. Ljóst er að 

þeir kjósa að skipta fæðingarorlofi sínu frekar en mæður og kemur aðeins um 

helmingur af heildarkostnaði feðra innan fæðingarársins. Stærsti einstaki 

útgjaldamánuður vegna fæðingarorlofs feðra er desember á viðkomandi fæðingarári 

en sá næststærsti er júlí árið eftir. Það er því nokkuð ljóst að feður kjósa að taka 

fæðingarorlof sitt annars vegar að sumri til og hins vegar í kringum jól ef þeir eiga 

þess kost. Ýmsar ástæður geta legið hér að baki og má þar t.d. nefna lokun leikskóla á 

viðkomandi tímabili.  

Það verður sérstaklega áhugavert að fylgjast með þróun þessarar dreifingar foreldra í 

kjölfar þeirra sparnaðaraðgerða sem verið er að ráðast í. Líkt og nánar verður vikið að 

í 5. kafla munu feður eflaust draga mjög úr nýtingu á sameiginlega réttinum og 

hugsanlega munu þeir einnig draga úr notkun á grunnréttindum sínum. Einnig er 

áhugavert að sjá hvort sú breyting að gera foreldrum kleift að dreifa orlofi sínu á 36 
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mánuði muni breyta þessari dreifingu að ráði. Af öllu þessu má ráða að líklegt þykir 

að einhver breyting verði á þeirri dreifingu sem hér er lýst með það hvenær útgjöld 

Fæðingarorlofssjóðs falla til.  
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5 Efnahagskreppan og áhrifin á íslenska 

fæðingarorlofskerfið 
Haustið 2008 mun seint gleymast á Íslandi þegar bankakerfi landsins hrundi. Á 

örfáum vikum fór íslenskt efnahagslíf á hliðina með tilheyrandi atvinnuleysi, 

gengishruni og verðbólgu. Afleiðingar þessa efnahagshruns eru ekki allar komnar 

fram ennþá og mun það eflaust taka mörg ár að vinda ofan af því sem gerðist í 

aðdraganda hrunsins. Ein birtingarmynd þess snýr að fjármálum ríkisins. Tekjur og 

gjöld hins opinbera hafa vaxið gríðarlega síðasta áratug (útgjöldin tæplega þrefaldast 

að nafnverði). Bankahrunið og efnahagskreppan kallar á aukin útgjöld ríkissjóðs nema 

tilfærslukerfum sé breytt. Hrunið dregur verulega úr tekjum ríkissjóðs og því er ljóst 

að stjórnvöld þurfa að skera mikið niður í ríkisútgjöldum á komandi árum. Sá 

niðurskurður mun koma til með að bitna á flestum málaflokkum ríkisins og þar á 

meðal fæðingarorlofskerfinu.  

Í þessum hluta verður farið stuttlega yfir atburðina sem leiddu til þess efnahagshruns 

sem varð á Íslandi haustið 2008. Fjallað verður um hver áhrifin af þessu hruni verða á 

fjármál íslenska ríkisins og þann niðurskurð sem stjórnvöld standa frammi fyrir en 

samkvæmt fjárlögum ársins 2010 var félagsmálaráðherra gert að skera niður um 

1.557,2 m.kr. í útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs. Þannig eiga útgjöld sjóðsins að vera 

9.679 m.kr. fyrir árið 201033. Verður í því samhengi fjallað um þrjár sparnaðartillögur 

í fæðingarorlofskerfinu þar sem verður velt upp áhrifum þeirra á hegðun feðra og 

mæðra auk þess sparnaðar sem tillögurnar kunna að skapa.  

 

5.1 Íslenska efnahagskreppan  
Miklar breytingar hafa átt sér stað á síðastliðnum áratugum í íslensku efnahagslífi. 

Vextir voru gefnir frjálsir 1985, EES-samningurinn tók gildi hér á landi 1994, frjálsir 

fjármagnsflutningur við útlönd voru leyfðir eftir 1995 og íslensku ríkisbankarnir 

                                                            
33 Greinargerð fjárlagafrumvarps 2010.  Skoðað 2.1.2010 á http://hamar.stjr.is/fjarlagavefur-hluti-
ii/greinargerdirograedur/fjarlagafrumvarp/2010/seinni_hluti/kafli_3-07.htm 
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einkavæddir í áföngum árin 1998-2003. Þessir þættir og fleiri hafa átt þátt í að 

nútímavæða íslenskt efnahagslíf og leiða það í átt að auknu frjálsræði.  

Undanfarin ár hefur ríkt gífurleg þensla á Íslandi með miklum hagvexti, litlu 

atvinnuleysi en á sama tíma hárri verðbólgu. Þenslan var drifin áfram með miklum 

erlendum lántökum en á sama tíma jókst einkaneysla mikið og sem og skuldsetning 

íslenskra heimila (sjá m.a. Þórólf Matthíasson, 2009; Jón Daníelsson og Gylfa Zoega, 

2009). Fasteignaverð rauk upp úr öllu valdi þegar aðgengi að lánsfé jókst í kjölfar 

innkomu stóru viðskiptabankanna á fasteignalánamarkaðinn 2004 ásamt 90% 

lánamöguleikum Íbúðalánasjóðs. Átti hækkandi fasteignaverð sinn þátt í því að 

verðbólgan varð mjög há og til að stemma stigu við henni notaði Seðlabanki Íslands 

(SÍ) eitt helsta stýritæki sitt gegn verðbólgu, þ.e. stýrivexti sína. SÍ hækkaði vexti sína 

þannig úr 5,3% 2003 í 15,25% 2007 til að reyna að draga úr neyslu einstaklinga en 

þessir háu vextir leiddu til þess að erlent lánsfé flæddi inn í landið. Með því hélst 

gengi íslensku krónunnar sterkt um talsvert skeið. Íslenska bankakerfið nýtti sér þetta 

erlenda lánsfé og sótti hratt fram á erlendum mörkuðum í fjárfestingum sínum og varð 

á nokkrum árum margfalt stærra en það bakland sem þeir höfðu á Íslandi (sjá t.d. Jón 

Daníelsson & Gylfa Zoega, 2009).  

Haustið 2008 var ljóst að þrír stærstu íslensku bankarnir stóðu frammi fyrir miklum 

lausafjárskorti vegna aðstæðna sem ríktu í efnahagslífi heimsins. Varð það á endanum 

til þess að þeir féllu hver á fætur öðrum þegar lánalínur til þeirra lokuðust. Varð þetta 

kveikjan að miklu kerfishruni á Íslandi með tilheyrandi falli gengis krónunnar, hruni á 

íslenskum verðbréfamarkaði, gjaldþrotum fyrirtækja og auknu atvinnuleysi34.  

Í kjölfar hrunsins var strax ljóst að íslenska ríkið þyrfti að taka á sig miklar 

skuldbindingar, m.a. til að verja gengi krónunnar auk þess sem tekjur ríkisins, s.s. úr 

skattheimtu, myndu dragast verulega saman. Útgjöld ríkisins höfðu fram að 

efnahagshruninu vaxið mikið á milli ára eða tæplega tvöfaldast að raunvirði frá 1999-

200935. Því varð strax augljóst mál að til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum þurfti 

                                                            
34 Gengi krónunnar gagnvart Bandaríkjadal féll um rúm 36% frá 1. okt. 2008 til 1. okt. 2009. Gjaldþrot 
fyrirtækja voru 633 árið 2007, 748 árið 2008 og fyrstu tíu mánuði ársins 2009 eru gjaldþrot orðin 747 
og stefnir því í talsverða aukningu milli ára. Atvinnuleysi í október 2008 var 1,9% en í október 2009 var 
það komið í 7,6%. Atvinnuleysi hér á landi er þó enn sem komið er minna en í nokkrum 
nágrannaríkjum okkar. 
35 Heimasíða Fjármálaráðuneytisins. Skipting ríkisútgjalda eftir málaflokkum. Skoðað 3.1.2010 á 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgefid-efni/frettabref2/vefritstilraun/Hagtolur_skipting-
utgjalda-eftir-malaflokkum.pdf  
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íslenska ríkið að skera mikið niður á komandi árum en samkvæmt nýsamþykktum 

fjárlögum ársins 2010 er reiknað með að hallinn það ár verði rétt tæplega 100 

milljarðar36. Mun sá niðurskurður sem ráðist verður í bitna á flestum málaflokkum 

ríkisins, þar á meðal. fæðingarorlofskerfinu.  

 

5.2 Niðurskurður í fæðingarorlofskerfinu 
Samkvæmt fjárlögum ársins 2010 er gert ráð fyrir því að skera þurfi niður um rúmar 

1.550 m.kr. hjá Fæðingarorlofssjóði og að útgjöld sjóðsins verði þá 9.679 m.kr. Inni í 

þessum 1.550 m.kr. niðurskurði er búið að gera ráð fyrir aukningu í útgjöldum vegna 

mikils fjölda barneigna ársins 2009 en sú aukning var talin þýða um 350 m.kr. króna 

aukningu á fjárlögum ársins 201037.  

Niðurskurðartillögurnar sem settar voru fram miðuðu að því að lækka annars vegar 

hámarksgreiðslur sjóðsins í 300 þús. kr. á mánuði og hins vegar lækka 

útgreiðsluprósentu foreldra úr 80% í 75%. Upphaflega var fallið frá þessum 

hugmyndum þar sem þær mættu víða andstöðu38 en eftir mikla umræða var ákveðið að 

láta þær aðgerðir standa. Stjórnvöld samþykktu því þessar breytingar á reglum 

Fæðingarorlofssjóðs og tóku þær gildi þann 1. janúar 201039.  

Í þessum kafla verður fjallað almennt um þrjár sparnaðarleiðir sem geta dregið hvað 

mest úr útgjöldum sjóðsins og þar á meðal fyrrnefndar tvær leiðir sem stjórnvöld 

völdu að fara í niðurskurðinum fyrir árið 2010.  

 

 

                                                            
36 Fréttablaðið, 23. desember 2009. Bls. 16.  
37 Greinargerð fjárlagafrumvarps 2010, seinni hluti. Skoðað 29.12.2009 á 
http://hamar.stjr.is/fjarlagavefur-hluti-
ii/greinargerdirograedur/fjarlagafrumvarp/2010/seinni_hluti/kafli_3-07.htm 
38 Frétt mbl.is þann 29.11.2009 um mótmæli vegna skerðingar fæðingarorlofs. Skoðað 30.12.2009 á   
http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/11/26/skerdingu_faedingarorlofs_vida_motmaelt/ 
39 Breytingarnar taka þannig gildi fyrir öll börn sem fæðast eftir 1. janúar 2010. Þeir foreldrar sem 
eignuðust börn fyrir þann tíma urðu ekki fyrir skerðingu vegna nýju reglnanna. 
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Þriðja tillagan kom einnig til umræðu en ákveðið var að falla frá henni þar sem hún 

þótti ekki heppileg40. Tillögurnar þrjár sem verða skoðaðar eru eftirfarandi:  

1. Lækkun hámarksgreiðslna til foreldra 

2. Lækkun tekjuhlutfalls foreldra 

3. Breyting á fjölda réttindadaga feðra og mæðra 

Allar sparnaðarleiðirnar miða að því að minnka árleg útgjöld Fæðingarorlofssjóðs en 

hér er sérstaklega horft til ársins 2010. Í tilviki hverrar sparnaðarleiðar er farið yfir 

möguleg áhrif á hegðun feðra og mæðra er viðkemur fæðingarorlofstöku auk þess sem 

settur er fram áætlaður viðbótarsparnaður á ári út frá tiltekinni grunnspá í fyrstu 

tveimur tillögunum. Í síðustu tillögunni er einungis velt upp þeim hugmyndum sem 

felast í breytingunum ásamt einfaldri útfærslu af sparnaði. 

 

5.2.1 Grunnspá 

Til að átta sig á hversu mikil áhrif sparnaðaraðgerðir stjórnvalda kunna að hafa á 

útgjöld Fæðingarorlofssjóðs að þá verður fyrst útbúin grunnútgjaldaspá sem byggir á 

reglum sjóðsins eins og þær voru í lok árs 2009. Er þessari spá ætlað að sýna gróflega 

hver útgjöld sjóðsins gætu verið ef allir einstaklingar sjóðsins væru bundnir af þeim 

reglum er giltu í lok árs 2009. Augljóst er þó að slíkt er ekki raunhæf forsenda þar sem 

greiðslur til foreldra byggja á mismunandi reglum allt eftir því hvenær börn þeirra 

fæddust. Til að mynda er mismunandi hámark á greiðslum eftir því hvort barn fæddist 

fyrir 1. júlí 2009 eða eftir. Því mun grunnspáin mjög líklega vanmeta útgjöldin og 

getur sú skekkja hlaupið á nokkur hundruð milljónum. Það sem þessi leið býður hins 

vegar upp á er að gefa innsýn í hversu mikill viðbótarsparnaður verður við núgildandi 

reglur ef tiltekin sparnaðarleið er farin. Til viðbótar við grunnspána er gerð önnur 

útgjaldaspá þar sem hámarksgreiðslureglur eru afnumdar. Sú útgjaldaspá mun gefa 

talsvert hærri útgjöld en grunnspáin en með þessu móti fæst útgjaldabil sem 

raunverulegu útgjöld ársins 2010 munu að öllum líkindum liggja á.  

                                                            
40 Sú tillaga snerist um að fresta einum af sameiginlegu mánuðunum um þrjú ár sem þýddi að foreldrar 
hefðu átt einn mánuð eftir að barn væri orðið a.m.k. þriggja ára gamalt. Ýmsir gallar eru á þessari leið, 
þ.á.m. að slíkt skerðir getu einstæðra foreldra (sérstaklega mæðra) til að geta verið heima með 
börnum sínum fyrstu sex mánuði þeirra. Annar galli við hugmyndina er sá að í raun væri bara verið að 
hliðra hærri útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs um þrjú ár en óvissa ríkir um það hvort 
Fæðingarorlofssjóður verði betur í stakk búinn að mæta útgjöldunum eftir þann tíma. 
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Í grunnspánni er reiknað með að útborganir til allra foreldra séu takmarkaðar við 350 

þús. kr. hámarkið og að þeir fái 80% af meðallaunum sínum ef þau fara ekki umfram 

hámarkið. Þessar reglur eru yfirfærðar á orlofsgreiðslur feðra og mæðra yfir 12 

mánaða tímabil frá nóvember 2008 til október 2009 til að reikna út meðalkostnað 

hverrar útborgunar fyrir sig. Hvað varðar upphæðir fæðingarstyrkja eru þær upphæðir 

óbreyttar frá árinu 200941.  

Mesta vandamálið við útreikning á grunnspánni er að áætla fjölda þeirra útborgana 

sem sjóðurinn greiðir út. Þær fjöldatölur sem notaðar eru til viðmiðunar eru 

bráðabirgðatölur fyrir árið 2009 að viðbættum þeim forsendum um breytingu á fjölda 

útborgana sem hér eru tilgreindar: 

1. Fjöldi útborgana fyrir fæðingarorlof feðra verða óbreyttar 

2. Fjöldi útborgana fyrir fæðingarorlof mæðra eykst um 2,5%  

3. Fjöldi útborgana fyrir fæðingarstyrki feðra verða óbreyttar 

4. Fjöldi útborgana fyrir fæðingarstyrki mæðra verða óbreyttar 

Líkt og áður segir má ætla að áhrif á mæður séu óveruleg og mun fjöldi útborgana til 

þeirra einkum ráðast af fjölda barna sem greitt er fyrir hjá sjóðnum á hverjum tíma. 

Helstu áhrifin á fjölda útborgana eru því hjá feðrum. Til að meta slík áhrif þarf að 

skoða söguleg gögn og hvort fyrri breytingar á hámarksgreiðslum hafi valdið því að 

feður hafi síður tekið fæðingarorlof. Það virðist ekki hafa breytt mikla hvað varðar 

orlofstöku þótt hámark hafi verið sett á árið 2005 þótt meðalkostnaður feðra hafi 

dregist talsvert saman. Fjöldi útborgana til feðra á hvert fætt barn drógust saman um 

5,7% milli 2004 og 2005 (börn fædd þau ár) en jukust svo aftur árin 2006 og 2007. 

Ekki liggja fyrir upplýsingar fyrir árin 2008 og 2009 en ef horft er á fjölda útborgana 

að þá hefur þeim fækkað á fyrstu 10 mánuðum ársins 2009 samanborið við sömu 

mánuði árið 2008 skv. óbirtum tölum Fæðingarorlofssjóðs 42 . Gefur slík tölfræði 

vísbendingu um áhrif hámarksgreiðslnanna. Hér verður hins vegar ekki gert ráð fyrir 

fækkun þar sem aukning í fæðingum mun að einhverju leyti vinna upp á móti fækkun 

greiðslna til feðra. Hins vegar er gerð næmnigreining á grunnspánni ef forsendur um 

fjölda feðra breytast. Hvað varðar fjölda útborgana vegna fæðingarstyrkja að þá er hér 

                                                            
41 Mánaðarlegur styrkur til foreldra í fullu námi (75-100%) voru 113.902 kr. árið 2009 en mánaðarlegur 
fæðingarstyrkur til foreldra utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfi var 49.702 kr. 
42 Eingöngu horft á orlofsgreiðslur. 
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gert ráð fyrir því að þær verði óbreyttar. Erfitt er að áætla um breytingar á þeim fjölda 

og því verður ekki gerð nákvæm spá um breytingar á fjölda þeirra hér. 

Spárnar tvær um útgjöld Fæðingarorlofssjóðs má sjá í töflu 18. Þar má sjá að 

grunnspáin gerir ráð fyrir því að útgjöld sjóðsins verði 9.974 m.kr. árið 2010 en hærri 

útgjaldaspáin er sléttum 400 m.kr. hærri. Munu þessar spár verða notaðar til að kanna 

áhrif sparnaðartillagnanna á fæðingarorlofskerfið.  

Tafla 18: Spár um útgjöld Fæðingarorlofssjóðs árið 2010. Spáin er gerð áður en tekið er tillit til 

lagabreytinganna 1. janúar 2010.  

Upphæðir í m. kr. Feður Mæður Samtals 

Grunnspá       

Orlof 4.045 5.413 9.458 

Styrkir 115 401 516 

Samtals 4.160 5.814 9.974 

Hærri útgjaldaspá       

Orlof 4.330 5.528 9.858 

Styrkir 115 401 516 

Samtals 4.445 5.929 10.374 

 

5.2.2 Lækkun hámarksgreiðslna 

Að lækka hámarksgreiðslur til foreldra er sú leið sem stjórnvöld hafa mest notað til að 

draga úr útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs en líkt og áður kom fram er hámark á 

greiðslum algengt í öðrum nálægum kerfum. Fyrstu lög um hámarksgreiðslur tóku 

gildi 1. janúar 2005 og voru hámarksgreiðslur ákvarðaðar 480.000 kr. á mánuði til 

foreldra. Það þýddi að einstaklingur gat að hámarki haft 600.000 kr. í laun án þess að 

fá einhverja skerðingu. Hámarkið hækkaði eftir það árlega allt fram til 1. janúar 2009 

þegar ákveðið var að lækka hámarkið í 400.000 kr. í sparnaðarskyni. Aftur var ráðist í 

slíka lækkun þann 1. júlí 2009 en þá var þakið lækkað í 350.000 kr. og hafði þakið því 

lækkað úr 537.500 kr. í 350.000 kr. á einu og hálfu ári. Þessa þróun ásamt þróun 

útgreiðslutprósentu Fæðingarorlofssjóðs má sjá í töflu 19. 
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Tafla 19: Yfirlit yfir reglur um hámarksgreiðslur og útgreiðsluprósenta einstaklinga hjá Fæðingarorlofssjóði 

2005-2010.  

Ár Hámarksupphæðir 
Útgreiðsluprósenta 

(%) 

2005 480.000 kr. 80 

2006 504.000 kr. 80 

2007 518.600 kr. 80 

2008 535.700 kr. 80 

2009 400.000 kr. / 350.000 kr. 80 

2010 300.000 kr. 80 / 75 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 

Endanleg áhrif þessara lækkana á hámarkgreiðslum liggja ekki enn fyrir43 þótt hægt sé 

að átta sig á áhrifunum að stórum hluta árið 2010. Samkvæmt nýjustu 

reglugerðarbreytingunni tók gildi nýtt hámark þann 1. janúar 2010,  sem er 300.000 

kr. 

Áhrifin af lækkun hámarksgreiðslna eru af ýmsum toga. Fyrst ber að nefna að 

augljóslega mun slíkt þak hafa minni áhrif á konur en karla þar sem færri konur hafa 

tekjur umfram hámarksgreiðslur sjóðsins líkt og kom fram í kafla 4. Þar segir að hátt í 

þriðjungur feðra hafi fengið greiðslur umfram 300 þús. kr. á mánuði ári að meðaltali 

árin 2001-2009. Eins og kom fram áður eru háar tekjur í fæðingarorlofi mikilvæg 

forsenda þess að feður nýti sér fæðingarorlofsréttindi sín og því er ekki ólíklegt að 

tekjuskerðingin muni draga úr fæðingarorlofi feðra og þá sérstaklega sameiginlegu 

réttindunum. Ef sú yrði raunin er ljóst að um talsvert skref afturábak verður að ræða 

og ekki ólíklegt að nýting feðra á heildarfjölda daga í fæðingarorlofi færist nær því 

sem gerist á hinum Norðurlöndunum. Með því að feður dragi úr notkun sinni á 

fæðingarorlofi er verið að ganga gegn öðru meginmarkmiði íslensku 

fæðingarorlofslaganna, þ.e. að stuðla að því að barn njóti samvista með báðum 

foreldrum. Þriðja atriðið sem vert er að skoða er hver áhrifin verða á frjósemi kvenna. 

Þótt eitthvað dragi úr nýtingu feðra á fæðingarorlofsréttindum er ekki víst að áhrif á 

mæður verði jafn mikil. Í fyrsta lagi hafa fæstar þeirra fengið greiðslur yfir því 

hámarki sem sett var en auk þess er þess almennt vænst að mæður séu heima með 

                                                            
43 Ekki verður hægt að leggja endanlegt mat á áhrif þessara lækkana fyrr en í fyrsta lagi um mitt ár 
2012 líkt og kom fram áður.  
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börnum sínum fyrstu mánuði ævi þeirra. Því er óljóst hvort mikil skammtímaáhrif 

verða varðandi frjósemi kvenna en gangi breytingarnar ekki til baka er mögulegt að 

frjósemin muni dragast saman.  

En hversu mikið má áætla að sparist við það að lækka hámarksgreiðslur úr 350 þús. í 

300 þús.? Samkvæmt grunnspánni eru útgjöld sjóðsins 9.974 m.kr. en með 

næmnigreiningu (e. sensitivity analysis) er mögulegt að sýna hver útgjöld sjóðsins 

verða ef forsendur breytast. Í töflu 20 má sjá slíka greiningu m.t.t. breytinga á 

hámarksgreiðslum sjóðsins annars vegar og fjölda útborgana til feðra í orlofi hins 

vegar.  

Tafla 20: Næmnigreining á heildarútgjöldum Fæðingarorlofssjóðs út frá grunnspá. 

  Hámarksgreiðslur Fæðingarorlofssjóðs 

10.992 9.652 200.000 250.000 300.000 350.000 

Breyting í 

fjölda 

útborgana 

fæðingarorlofs 

til feðra 

-15% 7.959 8.637 9.076 9.367 

-10% 8.114 8.814 9.268 9.569 

-5% 8.270 8.991 9.460 9.771 

0% 8.425 9.167 9.652 9.974 

5% 8.580 9.344 9.843 10.176 

 

Bara sú breyting að lækka hámarksgreiðslu sjóðsins úr 350 þús. kr. í 300 þús. kr. 

skilar 320 m.kr. viðbótarsparnaði við reglurnar sem giltu í lok ársins 2009. Er þá 

miðað við að útborganir vegna fæðingarorlofs feðra breytist ekkert við breytinguna. 

Það hefur hins vegar sýnt sig að greiðslum feðra hefur fækkað og því líklegt að 

sparnaðurinn verði enn meiri. Fyrir hvert prósent sem fjölda útborgana fækkar dragast 

útgjöld sjóðsins saman um 40 m.kr. ef hámarkið er 300 þús. kr. Miðað við 

útreikninginn sem hér er gerður myndi þessi leið ein og sér ekki duga til þess að koma 

útgjöldunum í það horf sem fjárlög 2010 segja til um þar sem hærri spáin sem gerð var 

segir að útgjöldin séu um 400 m.kr. hærri en grunnspáin. Því yrðu útgjöldin rúmir 10 

milljarðar ef eingöngu þessi leið yrði farin. Mögulegt væri að ná fram þeim sparnaði 

sem stjórnvöld óskuðu eftir ef hámarksgreiðslurnar yrði lækkaðar enn frekar t.d. í 250 

þús. kr.  
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Til lengri tíma litið mun þessi sparnaðarleið stjórnvalda, að lækka hámarksgreiðslur 

sjóðsins í 300 þús. kr., nægja þar sem útgjöld sjóðsins yrðu þá um 9,6 milljarðar 

miðað við að feður breyttu ekkert hegðun sinni. Útgjöldin gætu jafnvel orðið enn lægri 

ef feður drægju mikið úr nýtingu réttinda sinna og því er ekki ólíklegt að verið sé að 

skera of hart niður í kerfinu fyrst stjórnvöld völdu að lækka bæði hámarksgreiðslur og 

útgjaldaprósentu. 

 

5.2.3 Lækkun útgjaldaprósentu 

Önnur áhrifamikil leið til að draga úr útgjöldum fæðingarorlofskerfisins er að lækka 

útgjaldaprósentu Fæðingarorlofssjóðs. Á árunum 2001-2009 hefur sjóðurinn greitt 

foreldrum 80% af launatekjum á tilteknu viðmiðunartímabili44 líkt og kom fram í 2. 

kafla. Hugsanlega mætti hvetja stéttarfélög til þess að koma til móts við félagsmenn 

sína og bæta þeim þessa lækkun upp en slíkt gæti þó verið talsvert kostnaðarsamt. Sú 

leið að lækka tekjuhlutfallið bitnar harðar á mæðrum en feðrum tekjulega séð þar sem 

margir feður njóta ekki 80% reglunnar að fullu vegna hámarksins á greiðslur. En hvað 

nýtingu réttinda varðar munu feður frekar draga úr nýtingu réttinda sinna en mæður. 

Hvað viðkemur frjóseminni er hætta á að þessi lækkun leiði til minni frjósemi ef 

breytingin er varanleg. Tekjuskerðingin sem foreldrar verða fyrir dregur úr hvata 

þeirra til barneigna þar sem upphafskostnaður vegna barns verður of mikill.  

Líkt og gert var hér að framan er gerð næmnigreining á breytingu 

útgjaldaprósentunnar á heildarútgjöld Fæðingarorlofssjóðs. Í töflu 21 eru gefin fjögur 

dæmi um hver sparnaður sjóðsins gæti verið eftir því hversu mikið prósentan væri 

lækkuð. Dæmin eru 1%, 5%, 10% og að lokum óbreytt ástand. Ef horft er framhjá 

öllum öðrum breytingum myndi 5% lækkun útgjaldaprósentu lækka útgjöld sjóðsins 

um rétt tæpar 500 m.kr. á ári eða um 100 m.kr. á hvert prósent45.  

 

 

                                                            
44 Árið 2009 var það 12 mánaða tímabil sem lauk sex mánuðum fyrir fæðingardag barns. 
45 Í Svíþjóð var um miðjan 9. áratuginn tekjuhlutfall lækkað í þrepum úr 80% í 75% vegna atvinnuleysis 
og halla í ríkisrekstri. Í lok áratugarins var það svo aftur fært upp í 80% (Duvander, Ferrarini, & 
Thalberg, 2005). 
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Tafla 21: Næmnigreining á heildarútgjöldum Fæðingarorlofssjóðs m.v. grunnspá.  

Útgjöld í m. kr. Útgreiðsluprósenta 

  9.475 70% 75% 79% 80% 

Breyting í fjölda 

útborgana vegna 

fæðingarorlofs 

feðra 

-15% 8.410 8.896 9.274 9.367 

-10% 8.593 9.089 9.475 9.569 

-5% 8.775 9.282 9.675 9.771 

0% 8.958 9.475 9.875 9.974 

5% 9.141 9.668 10.076 10.176 

 

Eins og áður segir bitnar þessi leið harðar á mæðrum, en rúmlega 60% af sparnaðinum 

kæmi frá mæðrum en tæplega 40% frá feðrum. Skýrist það eins og áður segir af 

hámarksgreiðslum sjóðsins.  

Það er sama með þessa leið og lækkun hámarksins, ein og sér dugir hún ekki til að ná 

markmiðum stjórnvalda um heildarsparnað í kerfinu árið 2010 nema prósentan sé 

lækkuð enn frekar, jafnvel í 70%. Þótt útgjöldin yrðu 9.475 m.kr. til lengri tíma sýndi 

hærri spáin hér fyrr að útgjöld sjóðsins eru í raun 400 m.kr. hærri árið 2010 þar sem 

einhverjir foreldrar njóta ennþá réttinda í eldri reglum sjóðsins. En hafa þarf þó í huga 

að ef feður breyta hegðun sinni talsvert (þ.e. draga úr nýtingu á réttindum sínum) 

verður sparnaðurinn talsvert meiri og nálgast hugsanlega þau markmið sem sett voru. 

Fyrir hvert prósent í færri útborganir til feðra sparast aukalega um 40 m.kr., þá um 200 

m.kr. fyrir 5%. Sama gildir um þessa sparnaðarleið og lækkun hámarksgreiðslna að til 

lengri tíma myndi hún duga ein og sér þar sem útgjöldin væru þá komin undir það 

takmark sem sett var fyrir fjárlög ársins 2010. Gefur þetta því líka til kynna að verið 

sé að skera of hart niður í kerfinu með þeim neikvæðu áhrifum sem fylgja.  

 

5.2.4 Breyting á fjölda réttindadaga 

Síðasta sparnaðarleiðin sem fjallað er um hér felur í sér algera umbreytingu frá 

núverandi kerfi og er hún talsvert flóknari í sniðum en tvær fyrri tillögurnar. Snýst hún 

um að breyta og/eða fækka þeim réttindadögum sem í boði eru fyrir foreldra.  

Vandamálið sem stjórnvöld standa frammi fyrir varðandi þá tillögu er að almennt er 

mælst til þess að mæður eigi möguleika á að sinna barni sínu a.m.k. fyrstu sex 
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mánuðina eftir fæðingu líkt og kom fram í 2. kafla. Í því kerfi sem hefur ríkt frá árinu 

2001 hafa mæður átt þann möguleika með því annars vegar að nýta grunnrétt sinn og 

sameiginlegan rétt foreldra og hins vegar með því að dreifa orlofsréttindum sínum yfir 

lengra tímabil. Ef skerðing yrði á þessum réttindum er ljóst að þá væri verið að ganga 

gegn almennum tilmælum um samveru barns og móður fyrstu mánuðina eftir fæðingu. 

Skerðingin myndi líka bitna einna verst á einstæðum mæðrum því þær hafa eingöngu 

úr að spila sex mánuðum í heild sinni á meðan hjón og sambúðarfólk fær níu mánuði 

til umráða. Ef réttindi væru tekin af feðrum væri einnig verið að ganga á rétt feðra til 

að njóta samvista með barni sínu á fyrstu ævimánuðum þess en slíkt væri augljóst 

skref afturábak frá því sem nú er. Slíkt gengur einnig gegn markmiðum 

fæðingarorlofslaganna.  

Nokkrar leiðir eru mögulegar til að reyna að ná sparnaði í kerfinu þegar kemur að því 

að breyta fjölda réttindadaga foreldra. Hægt er einfaldlega að fella út réttindi hvort 

sem það er feðra-, mæðra- eða sameiginleg réttindi eða gera tilfærslur á réttindum 

þannig að mæður fái aukin réttindi á kostnað feðra. Hvor leið um sig myndi skapa 

sparnað fyrir Fæðingarorlofssjóð en ekki verður farið út í nákvæma útreikninga hér á 

því hversu mikið gæti sparast við slíkar breytingar. Þó er mögulegt að benda á að ef 

einn mánuður væri tekinn af feðrum myndu útgjöld dragast saman um rúman 1 

milljarð króna 46 . Slíkt myndi nægja til að ná þeim sparnaði sem ætlast er til í 

fjárlögum ársins 2010. 

Líkt og með fyrri tillögurnar tvær veldur þessi leið neikvæðum áhrifum á samveru 

foreldra og barns en það fer alveg eftir því hvaða breytingar yrðu gerðar á hvoru 

foreldrinu það myndi bitna. Nokkuð víst þykir þó að feður myndu í flestum tilfellum 

verða fyrir meiri áhrifum þar sem ekki er mikið svigrúm til breytinga hjá mæðrum ef á 

að tryggja samvistir barns og móður fyrstu 6 mánuðina eftir fæðingu. Hvað varðar 

stöðu kvenna á vinnumarkaði gæti hún versnað ef feður fengju minna orlof og 

vinnuveitendur  sæju konur sem síðri kost til vinnu. Gæti það því skapað þeim verri 

störf og/eða verr launuð. Óvíst er um áhrif á frjósemi kvenna en það fer þó eftir því 

hvaða breytingar yrðu gerðar hver áhrifin yrðu. Ef eingöngu feður yrðu fyrir 

skerðingu á réttindum er hugsanlegt að áhrifin yrðu lítil þar sem greiðslurnar haldast 

                                                            
46 Útgjöld til feðra árið 2009 voru rúmir 4,3 milljarðar skv. bráðabirgðatölum og því þýðir 
þriðjungsniðurskurður rúman 1 milljarð í sparnað.  
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óbreyttar. Ef á einhvern hátt verður skerðing hvað varðar mæðurnar er líklegt að 

afleiðingar yrðu lægri frjósemi.  

 

5.2.5 Samandregið 

Sú leið stjórnvalda að lækka hámarksgreiðslur og skerða útgreiðsluprósentu foreldra 

mun skila þeim sparnaði sem til er ætlast út frá þeim útreikningum sem hér eru gerðir. 

Hvor einstök tillaga fyrir sig nær ekki þeim sparnaði sem til er ætlast til fyrir árið 2010 

en saman skapa tillögurnar 7-800 m.kr. sparnað út frá grunnspá. Við það yrðu útgjöld 

sjóðsins um 9,2 milljarðar króna en ofan á það leggjast um 400 m.kr. þar sem 

einhverjir njóta ennþá greiðslna vegna eldri reglna Fæðingarorlofssjóðs. Í þessum 

sparnaðartillögum er þó gert ráð fyrir óbreyttum fjölda greiðslna til feðra en líkt og 

hefur komið fram er líklegt að þeir muni draga úr töku fæðingarorlofs. Því kann að 

vera að sparnaðurinn verði ennþá meiri og stjórnvöld því í raun að skera um of í 

kerfinu. Eins sást það á grunnspánni að til lengri tíma, þegar allir einstaklingar falla 

undir sömu reglur, verða útgjöld sjóðsins enn lengra undir upphæðinni á fjárlögum 

ársins 2010. Því má velta því upp hvort verið sé að valda óþarflegum skaða í 

fæðingarorlofskerfinu til lengri tíma litið. Þriðja leiðin og sú leið sem stjórnvöld fóru 

ekki ætti einnig að geta náð fram þessum sparnaði, t.d. með því að fella út einn 

réttindamánuð feðra. Allar þessar leiðir munu hafa neikvæð áhrif á samverutíma 

foreldra og barns, neikvæð áhrif á frjósemi (til lengri tíma litið) og neikvæða áhrif á 

stöðu kvenna á vinnumarkaði.  
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6 Lokaorð 
Þær sparnaðarleiðir sem íslensk stjórnvöld samþykktu að fara til að draga úr 

útgjöldum Fæðingarorlofssjóðs er ætlað að skila um 1.557 m.kr. sparnaði árið 2010. 

Miðað við þann útreikning sem gerður er í þessari ritgerð munu þær leiðir til skamms 

tíma skila þeim sparnaði sem til er ætlast. Líklegt er þó að sparnaðurinn verði enn 

meiri ef hegðun feðra í töku fæðingarorlofs breytist verulega vegna tekjuskerðingar en 

einnig var sýnt fram á að til lengri tíma yrðu útgjöld sjóðsins lægri en fjárlög ársins 

2010 segja til um þótt aðeins ein sparnaðarleiðin sé farin. Því má velta því upp hvort 

ekki sé verið að draga of mikið saman í fæðingarorlofskerfinu með öllum þeim 

neikvæðu áhrifum sem fylgja. Sparnaðarleiðirnar sem hér var fjallað um ganga allar 

gegn markmiðum þeirra laga sem samþykkt voru árið 2001. Í þeim er ætlunin að 

tryggja barni samvistir við báða foreldra sína en með tillögunum sem nefndar eru hér 

og þeim sem valdar voru mun draga úr nýtingu feðra á þeim réttindum sem í boði eru. 

Hugsanlega nálgumst við þá önnur Norðurlönd í þeim efnum en íslenskir feður hafa 

verið fremstir á Norðurlöndunum í nýtingu fæðingarorlofsréttinda. Er þar af leiðandi 

verið að taka skref í ranga átt þegar kemur að jafnrétti á vinnumarkaði og það er 

líklegt til að hafa neikvæð áhrif á stöðu kvenna þar.  

Ef breytingarnar á kerfinu verða viðvarandi er ekki loku fyrir það skotið að smám 

saman muni frjósemi íslenskra kvenna fara lækkandi. Dæmin hafa sýnt það að með 

því að hafa örlátar reglur er varða samþættingu vinnu og heimilis megi stuðla að 

aukinni frjósemi kvenna. Er því verið að ganga í þveröfuga átt við það með þeim 

breytingum sem tóku gildi 1. janúar 2010 og hugsanlega er verið að ganga óþarflega 

langt ef sparnaðurinn reynist meiri en ætlað var.  
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7 Viðauki 
 

Tafla 22: Samanburður á lögbundnum réttindum til foreldraorlofs fyrir Bretland, Danmörku, Finnland, Ísland, 

Noreg og Svíþjóð.  

 

Heimild: OECD 

 

 

 

 

 

Land Gerð réttinda Lengd
Aldurstakm

ark Greiðslur Annað Greiddur feðrakvóti

Bretland Foreldraorlof
13 vikur á hvert barn (18 vikur ef barn er 

fatlað og báðir foreldrar vinnandi);  hámark 4 
vikur á ári, a.m.k. ein vika tekin í heild í einu

5 ára Ógreitt
Foreldrar sem ættleiða eiga rétt 

á greiddu mæðraorlofi og 
ógreiddu foreldraorlofi

Danmörk Foreldraorlof

32 vikur sem er sameiginlegt (tekið í 
framhaldi af mæðra-, feðra- eða 

foreldraorlofi) + einstaklingsbundinn réttur á 
8 vikna ógreiddu orlofi (mögulegt að dreifa 

32 vikna orlofi á 40 vikur)

9 ára
Samtals 32 vikur 100% greiddar upp 
að hámarki (DKR 3.515 á viku ) sem 

má deila

Mögulegt að vinna hlutastarf ef 
orlof skerðist á móti

Finnland
1)  Foreldraorlof  2)  Orlof 

v/heimaumönnunar  3)  Orlof 
að hluta

1)  158 dagar (u.þ.b. 26 vikur) á eftir 
mæðraorlofi,  skipt á milli foreldra.  2)  fram 
að þriðja afmælisdegi yngra barns.  Tekið á 

eftir greiddu foreldraorlofi.  3)  Réttur til 
hlutastarfs til að sinna barni > annað skólaár

1)  Undir 1 
árs  2)  3ja 

ára  3)  8 ára

1)  Fyrstu 30 dagana, 75% af árlegum 
tekjum upp að €46.207, lægri % fyrir 
hærri tekjur.  Eftir það, 70% upp að 

€30.034, með lægri % fyirr hærri 
tekjur.  2)  Grunngreiðslur:  €294 á 
viku með fyrsta barni + aukalega 

€94,09 á mánuði (ef undir 3ja ára) eða 
€60,46 á mánuði (ef yfir 3ja ára), 

mögulegur viðauki  3)  Bætur eru €70 
á mánuði

1)  Orlof lengt, ef um fjölbura 
er að ræða,  um 60 daga fyrir 
hvert auka barn.  Hlutastarf 
mögulegt fyrir báða foreldra.  

Gildir einnig fyrir foreldra sem 
ættleiða.  3)  Laun er skert 

hlutfallslega  

Nei, en það er 
feðraorlofsbónus ef feður 

taka hluta af 
foreldraorlofinu

Ísland Foreldraorlof 13 vikur á hvort foreldri.  Ekki mögulegt að 
yfirfæra réttindi

8 ára Ógreitt 13 vikur

Noregur
1)  Greitt foreldraorlof  2)  
Aukalegt ógreitt orlof  3)  

Orlof að hluta

1)  Hámarkslengd er 54 vikur af 100% 
greiddu orlofi.  Af þessu orlofi eru 9 vikur 

fyrir mæður (innifalið í mæðraorlofinu) og 6 
vikur fyrir feður.  Síðustu 39 vikurnar eru 
réttindi fjölskyldunnar og geta báðir tekið 

þau.  2)  1 ár  3)  2 ár, ef foreldrar nota ekki 
að fullu ríkisstyrkta barnaumönnun

1)  3 ára  2)  
2 ára  3)  1-3 

ára

1)  100% ef eitt foreldri tekur upp að 
29 vikum af fjölskylduréttindunum 

(upp að hámarki NOK 400.872 á ári) 
en 80% ef foreldri tekur meira en 29 
vikur (upp að 39 vikum)  2)  ógreitt  

3)  NOK 3.307 á mánuði

Sameiginlegi hlutinn (39 eða 29 
vikurnar) geta verið teknar 
samtímis af foreldrum sem 

vinna hlutastarf

6 vikur ef mæður vinna 
a.m.k. 50% af fullri 

vinnuviku

Svíþjóð
Foreldraorlof (mæðra- og 

feðraorlof innfalið)

480 dagar sem skipta má á milli foreldra.  
Hvort foreldri um sig fær 60 daga sem ekki 

er hægt að færa á milli.
8 ára

Fyrstu 390 dagarnir:  80% upp að 
hámarki (SEK 294.750 á mánuði).  
Næstu 90 dagar:  SEK 60 á dag

Foreldraorlofið er sveigjanlegt 
að fullu.  Hægt er að taka heilt, 
hálft, 1/4, 1/8.  Sama orlof fyrir 

foreldra sem ættleiða.

60 dagar fyrir feður
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Tafla 23: Samanburður á hlutfallslegri nýtingu (%) feðra af heildarréttindum foreldra til fæðingarorlofs. 

Ár Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

1990 4,3 2,4   0,6 8,8 

1991 4,4 3,2 0,7 9,2 

1992 4,6 3,3 0,8 9,9 

1993 4,5 3,4 1 10,8 

1994 4,6 3,6 3,9 12 

1995 4,6 3,6 0,1 5,8 10,8 

1996 4,5 3,6 0,1 6,3 11,7 

1997 4,5 3,8 0,1 6,7 11,1 

1998 5,1 3,9 2,3 7 11,6 

1999 5,8 4 3,2 7 12,8 

2000 6 4,2 3,3 7,2 13,7 

2001 6,2 4,3 11,5 8,3 15 

2002 5,5 4,8 19,6 8,6 16,6 

2003 5,1 5,2 27,6 8,6 18,3 

2004 5,5 5,4 31,8 9 19,7 

2005 5,9 5,5 32,7 9,3 20,5 

2006 6 5,7 32,2 10,4 21,5 

2007 6,2 6,1 31,2 11,4 21,7 
Heimild: NOSOSCO 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tafla 24: Frávik frá almennum reglum Fæðingarorlofssjóðs sem veita rétt til lengingar orlofs.  

Flokkur Lengd frávika 
Hámarkslengd orlofs 

vegna frávika 

Öryggislenging 

Allt að 9 mánuðir, eða frá því 

móður er veitt launalaust leyfi frá 

vinnuveitanda. Athugið að slík 

lenging er ekki algeng og hefur 

aldrei fengist þetta langt aftur í 

tímann 

Fram að fæðingu 

Veikindi mæðra á 

meðgöngu 

Frá því launuð störf eru lögð niður 

en verður að vera mánuði fyrir 

áætlaðan fæðingardag 

2 mánuðir 

Fósturlát Eftir 18 vikna meðgöngu 2 mánuðir 

Andvanda fæðing Eftir 22 vikna meðgöngu 3 mánuðir 
Heimild: Fæðingarorlofssjóður 
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