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Útdráttur 

Fæðingarorlof á Íslandi er hvað styst á Norðurlöndunum. Rekja má ólíkar hugmyndir til 

þess að velferðarkerfi landanna eru að hluta til ólík. Þróun löggjafar fæðingarorlofs hefur 

í gegnum tíðina einkennst að hluta af því kynjakerfi sem er að finna í opinberu lífi. 

Markmið fæðingarorlofs á Íslandi er að stuðla að farsælli samræmingu atvinnu- og 

fjölskyldulífs. Áhrif fæðingarorlofs á feður, mæður og börn eftir síðustu lagabreytingar 

eru af ýmsum toga. Má þar helst nefna að nýting meðal feðra var mjög góð fyrstu árin 

eftir innleiðingu á sjálfstæðum rétti þeirra. Tilhneiging virðist þó vera í þá átt að feður 

nýta orlof sitt á sama tíma og mæður sem styttir þann tíma sem barnið nýtur umönnunar 

foreldra sinna. Mæður hafa tilhneigingu til að taka alla sameiginlega mánuði og í sumum 

tilvikum að lengja orlof sitt enn frekar með tilheyrandi skerðingum tekna. Hugmyndir um 

jafnari stöðu kynjanna á vinnumarkaði ná því tæpast fram ganga, þar sem fjarvera móður 

er oft lengri en fjarvera föður. Afleiðingar efnahagsþrenginga virðast valda því að feður 

nýta sér ekki full réttindi sín. Skerðingar á hámarksgreiðslum til foreldra er ein af þeim 

ástæðum sem einnig draga úr nýtingu á fæðingarorlofi. Vísbendingar um að 

fæðingarorlof, sem er hluti af hinni íslensku leið velferðarkerfis, sé að færast átt að 

aukinni frjálslyndisstefnu með aukinni þátttöku stéttarfélaga.  
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Inngangur 

Fæðingarorlofi á Íslandi er í dag tekið sem nokkuð sjálfsögðum hluti en svo hefur 

ekki alltaf verið. Margra ára barátta hefur skilað íslenskum foreldrum samtals níu 

mánaða greiddu fæðingarorlofi. Hlutverk föðurs var lengi vel ekki talið eins þarft og 

hlutverk móðurinnar en nú er reynt að tryggja barni samvistum við báða foreldra. 

Erfitt reyndist að komast að málamiðlunum sem gætu þjónað báðum foreldrum og 

barni í senn. Núverandi fyrirkomulagi er ætlað að tryggja að barnið njóti samvista 

bæði við móður og föður. Jafn réttur mæðra og feðra hefur verið áherslan á Íslandi 

sem og á hinum Norðurlöndunum hin síðari ár. Vísbendingar eru um að nýlegar 

breytingar á löggjöfinni grafi undan markmiðum hennar. Skerðingar greiðslna hafa 

leitt til minni nýtingar foreldra og þá sérstaklega hvað varðar föður. Afleiðingar þess 

eru meðal annars að samverutími barna með foreldrum hefur skerst. Efnahagshrunið á 

Íslandi árið 2008 á stóran þátt í, en er þó ekki eina skýringin á fjármagnsskorti 

Fæðingarorlofssjóðs. Í gegnum tíðina hefur Ísland ekki fylgt eftir hinum 

Norðurlöndunum í fjárútlátum á velferðarmálum og hefur jafnvel heldur dregist aftur 

úr á hinum síðari árum en hitt. Ísland er það land af Norðurlöndunum sem hefur hvað 

styst fæðingarorlof en það samræmist velferðarstefnu stjórnvalda um lágmarksaðstoð. 

 Þessi ritgerð mun leitast við að svara eftirfarandi spurningum : 

 

 Hvernig hefur löggjöf um fæðingarorlof þróast á Íslandi?  

 Hvaða áhrif hefur þróun löggjafar fæðingarorlofs haft á mismunandi hópa, 

það er feður, mæður og börn?  

 Hvaða áhrif hefur efnahagshrunið haft á fæðingarorlofið?  

 

Fyrst verður fjallað um kenningar um velferðarríkið og þá leið sem Ísland hefur 

valið sem er að nokkru ólík þeirri leið sem farin hefur verið á hinum 

Norðurlöndunum. Einnig er fjallað um opinbera stefnumótun og hvernig hún getur 

nýst við ákvarðanatöku á sem hagkvæmastan hátt. Því næst er rakin þróun löggjafar 

vegna fæðingarorlofs með vísan til hinna Norðurlandanna. Þá eru einnig fjallað um 

helstu áhrifavalda á löggjöfina. Þar á eftir er fjallað um þau áhrif sem lögin hafa á 

mismunandi hópa. Þar kemur fram hvernig stefnumótun stjórnvalda hefur misjöfn 
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áhrif á feður, mæður og börn. Að lokum eru fjallað um möguleg áhrif 

efnahagshrunsins. 

 Ritgerðin er heimildaritgerð þar sem stuðst er við ýmsar greinar og bækur sem 

skrifaðar hafa verið um málefnið. Að auki er byggt á upplýsingum frá 

framkvæmdastjóra Læknafélags Íslands sem fengust með tölvupósti og símleiðis.  

 

Velferðarríkið Ísland og opinber stefnumótun 

Í þessum hluta verður fjallað um velferðarríkið Ísland. Stuttlega er gerð grein fyrir 

hvernig velferðarríkið hefur þróast samkvæmt hinum ýmsu kenningum og hver áhrif  

þeirrar þróunar hafa verið á Íslandi. Þess ber að geta að hér er stiklað á stóru og má 

greina marga aðra áhrifaþætti í þróun velferðarkerfa. Velferðarkerfið á Íslandi hefur 

þróast á nokkuð annan hátt en á hinum Norðurlöndunum og þá sérstaklega hvað 

varðar útgjöld til velferðarmála. Hér verður þróunin skoðuð í gegnum fæðingarorlofið 

og aðra þætti sem snúa að fjölskyldumálefnum. 

Almenn hugmynd fræðimanna um þróun velferðarríkisins er sú að það sé í 

senn afleiðing kapítalískrar iðnvæðingar og lýðræðislegs stjórnskipulags (Stefán 

Ólafsson, 1999). Áhrifa kapítalískrar iðnvæðingar gætti heldur seinna á Íslandi í 

samanburði við mörg önnur evrópsk lönd. Iðnvæðingin hefur fest rætur á Íslandi og 

náði hugsanlega hámarki með efnahagshruninu á árinu 2008 en tíminn mun ef til vill 

leiða annað í ljós. Lýðræðislegt stjórnarfar er ein af þeim forsendum sem þarf til að 

gott velferðarkerfi þrífist (Stefán Ólafsson, 1999). Ísland fellur í hóp þeirra ríkja sem 

hafa notið lýðræðislegs stjórnarfars til margra ára. 

Næst verður fjallað stuttlega um hver sé tilgangur velferðarkerfis. Klassísk 

markmið velferðarríkis er að koma í veg fyrir markaðsbresti (e. market failures) eða 

reyna að minnka afleiðingar þeirra og auka þannig jöfnuð og draga úr fátækt í 

þjóðfélögum (Stefán Ólafsson, 2004). Velferðin tekur á hinum ýmsu málefnum en 

nefna má fjögur þau helstu: Framfærslutryggingar, jöfn tækifæri, minni fátækt og að 

bæta samfélagið (Stefán Ólafsson, 2004). Innan þessara málefna má setja 

fæðingarorlofið og þau málefni sem snerta fjölskylduna. Stjórnvöld sjá sér hag í því 

að styrkja slík málefni þar sem fleiri börn ná að blómstra og nýta getu sína í þágu 

samfélagsins (Stefán Ólafsson, 2004). Hvatinn að því er jú að börn fæðist og foreldrar 

fái styrki til að framfleyta sér í fæðingarorlofinu þar sem ekki er hægt að sinna vinnu á 

meðan umönnun ungabarnsins fer fram. 
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Hinar ýmsu kenningar fjalla um þróun velferðarríkisins. Hugarfarskenningar 

eru einar þeirra en þær leitast við að skýra velferð með huglægum þáttum og 

samkvæmt þeim eiga kröfur almennings stóran þátt í að skapa velferðina með 

væntingum sínum og óskum sem endurspegla síðan þjóðfélagið sem stjórnvöld byggja 

upp. Joseph Schumpeter (1943) er einn þeirra fræðimanna sem hafa aðhyllst 

hugarfarskenningar. Framlag hans var að tengja saman lýðræðisleg þjóðfélög og 

stjórnmálamenn (Stefán Ólafsson, 1999). Það er að segja hvernig stjórnmálamenn 

reyna að þóknast kjósendum sínum og afla sér vinsælda og kjörs í kosningum með því 

að bjóða fram stefnur sínar og úrbætur t.d. á sviði velferðar. Efnishyggjan gerir það 

síðan að verkum að kröfur almennings verða miklar og oftast ómettanlegar (Stefán 

Ólafsson, 1999). Fjölmiðlaumfjöllun á Íslandi, í sjónvarpi, dagblöðum og á 

internetinu, er áberandi í því að koma á framfæri slíkum kröfum. Sérstaklega nú á 

tímum efnahagsörðugleika og þeim yfirvofandi niðurskurði sem fjárlög fyrir árið 

2011 gera ráð fyrir. Um 10,7 milljarða kr. niðurskurður í velferðar- og 

heilbrigðismálum er fyrirhugaður (Þorbjörn Þórðarson, 2010). Gera má því ráð fyrir 

að ekki verði hægt að mæta kröfum um úrbætur á mörgum velferðarmálum, 

niðurskurðar í flestum málaflokkum má vænta en kröfurnar um aukna velferð verða 

samt sem áður meiri vegna ástandsins.  

Stjórnmála- og átakakenningar útskýra félagsmálefni á svipaðan hátt en bæta 

við þrýstingi frá hagsmunahópum. Stjórnmálasamtök og þjóðfélagshópar verða 

gerendur í þróun velferðarmála en þeir eru undir áhrifum frá stjórnskipulagi og frá 

þrýstihópum. Stjórnmálaflokkar reyna síðan að þóknast kjósendum sínum eða öðrum 

hagsmunum þeirra með framkvæmd stefnanna sem boðnar hafa verið fram (Stefán 

Ólafsson, 1999). Í Alþingiskosningum árið 1999 voru allir flokkarnir með á 

stefnuskrá sinni úrbætur á fæðingarorlofi þar sem kjörorðin voru lenging orlofsins í 9, 

10 eða 12 mánuði sem og að sveigjanleiki á vinnumarkaði yrði aukinn (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007). Róttækar lagabreytingar á fæðingarorlofi áttu sér stað í kjölfar 

kosninganna sem komið verður að síðar.  

Að lokum má nefna áhrif stétta- og verkalýðsfélaga sem oft eru bendluð við 

kenningar um samráðsskipan (e. corporatism). Þær fjalla um þátt samráðs stjórnvalda 

við helstu hagsmunasamtök þjóðfélagsins þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar um 

málefni eins og velferð (Stefán Ólafsson, 1999). Verkalýðsfélög hafa verið sýnileg 

varðandi lagabreytingar á fæðingarorlofi í gegnum tíðina og í sumum tilvikum náð 
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góðum árangri og má þar nefna lagabreytingar frá 1980, en um það verður fjallað hér 

á eftir. 

Nýlegri kenningar hafa komið með áhugavert og mikilvægt sjónarhorn og má 

þar nefna kenningar á sviði kynjafræða og femínisma. Þær kenningar byggja almennt 

á þeirri forsendu að konur séu kúgaðar af körlum í þjóðfélaginu og er velferðarkerfið 

ekki undanskilið. Litið er svo á að ýmsir þættir innan velferðarkerfisins viðhaldi 

kúgun kvenna. Frjálslyndari femínískar kenningar felast í hefðbundnari 

kvenréttindabaráttu með jöfnun á rétti kynjanna með tilkomu lagaumbóta á flestum 

sviðum þjóðfélagsins, þar með talin velferðarmál (Stefán Ólafsson, 1999). Eins og 

fjallað verður um hér á eftir hafa þessar nýlegri kenningar og sú barátta sem háð er í 

nafni kvenréttinda haft mikil áhrif á þróun fæðingarorlofs. Einnig má ætla að 

femínískar kenningar hafi aukið mátt kvenréttindabaráttunnar sem þannig hafi haft 

aukin áhrif á þjóðfélagið og um leið velferðarkerfið. 

Hin íslenska leið, eins og Stefán Ólafsson félagsfræðingur nefnir, er hin 

blandaða leið Norðurlandanna og frjálslyndisstefnu. Íslenska leiðin er lík stefnu hinna 

Norðurlandanna að því leyti að velferðarþjónustan er útfærð á svipaðan hátt en 

tekjutilfærslur á Íslandi eru undir áhrifum engilsaxnesks bótakerfis og tekjutenginga 

(Stefán Ólafsson, 1999). Þetta leiðir til þess að bætur á Íslandi eru í flestum tilvikum 

lægri en þær sem tíðkast á hinum Norðurlöndum. Hér er fremur um að ræða 

lágmarksupphæð til þeirra allra verst stöddu. Fæðingarorlofið fellur hér undir en 

nýlegar lagabreytingar hafa falið í sér að setja þak á hámarksgreiðslur. Slíkt skilar sér 

í sparnaði með tekjutilfærslum til íslenskra fjölskyldna, sem er tæki stjórnvalda til 

tekjujöfnunar. Skýrt má sjá slík sjónarmið þegar útgjöld til velferðar eru skoðuð í 

samanburði við Norðurlöndin en þar er Ísland með lægstu útgjöld til opinberra 

velferðarmála (Stefán Ólafsson, 1999). Samkvæmt Stefáni Ólafssyni gætir minni 

velferðar fyrir lágtekjuhópa á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum. Hins vegar er 

þörfin hvað mest á Íslandi þar sem barnafjölskyldur eru stærri hluti þjóðarinnar miðað 

við hin Norðurlöndin, enda er frjósemi meiri á Íslandi svo og atvinnuþátttaka beggja 

foreldra (Stefán Ólafsson, 1999). Hér er ekki eitthvert nýtt ástand að skapast heldur 

hefur það löngum verið svo að á Íslandi hafa fjárframlög til velferðarmála verið 

hlutfallslega lægri í samanburði við hin Norðurlöndin. Allt frá árunum eftir seinni 

heimsstyrjöld hefur íslenskt velferðarkerfi fjarlægst kerfi hinna Norðurlandanna með 

því að auka ekki hlutfallslega við útgjöld til velferðarmála og hefur íslenskt 

velferðarkerfi dregist aftur úr (Stefán Ólafsson, 1999). Þrátt fyrir aukin útgjöld t.d. í 
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kjölfar víðtækra breytinga á löggjöf fæðingarorlofs árin 1987-88 varð ekki hlutfallsleg 

hækkun á útgjöldum til velferðarmála og hefur það verið þannig í gegnum tíðina. Þær 

hækkanir sem hafa orðið á árunum 2000-2004 má ekki líta á sem hlutfallslega 

hækkun heldur er aðeins verið að komast á svipaðan stað og var í upphafi tíunda 

áratugarins (Stefán Ólafsson, 2004). Eftir niðurskurð þarf því að taka tillit til að 

hækkanir útgjalda sem stjórnvöld hafa ákveðið geta því í raun verið sýndarhækkanir.  

Vandmeðfarið er að stýra útgjöldum til velferðarmála og nauðsynlegt að 

ákvarðanir um slíkt séu teknar að vel athuguðu máli. Ein leiðin til að ákvarða hvernig 

slíkum fjárútlátum af hálfu ríkisins sé varið með hagkvæmni að leiðarljósi er að nýta 

sér stefnumótun. Stefnumótun sem sjálfstæð grein er tiltölulega nýtilkomin eða í 

byrjun 9. áratugsins, þó svo að svipaðar aðferðir hafi verið við líði lengur (Johnston 

o.fl., 2004). Nú verður stuttlega gerð grein fyrir því hvað stefnumótun er, hvernig sé 

hægt að nota hana meðal annars til undirbúnings lagasetningar og hvað stefnumótunin 

leiði af sér.  

Stefnumótun er víða notuð hjá hinu opinbera en finnst einnig í einkageiranum 

(Johnston o.fl., 2004). Stefnumótun er eitt af þeim tækjum sem stjórnvöld geta nýtt í 

þeim tilgangi að meta frumvarp eða aðrar ákvarðanir sem koma á borð þeirra. Í stuttu 

máli felst stefnumótun í því að greina vandamál, koma með lausnir sem taka tillit til 

hagkvæmnis- og annarra markmiða og svo hvernig hægt sé að mæla kostnaðinn og 

ábatann sem felst í því að hafa áhrif á markaðinn eða eins og á við í þessu tilviki 

inngrip stjórnvalda (Johnston o.fl., 2004). Það er að segja með lagasetningu eða 

lagabreytingum. Opinber stefnumótun er mikilvæg í sambandi við velferðarmálefni 

þar sem oft þarf að taka ákvarðanir sem hafa mismikil áhrif fyrir mismunandi hópa og 

oft og tíðum neikvæð fyrir suma en jákvæð áhrif á aðra. Áhrifin sem hljótast af 

setningu eða breytingum laga eru ekki alltaf þekkt fyrirfram en stefnumótunin á að 

hjálpa til við að meta áhrifin fyrir lagasetningu. Hér verður notast við 

skynsemismódelið (e. rationalist mode) sem er ein af mögulegum aðferðum til að 

finna ákjósanlega lausn (Johnston o.fl., 2004). 

Aðferðinni er yfirleitt skipt í tvö ferli, greiningu vandamálsins og lausn 

greiningarinnar (Johnston o.fl., 2004). Það fyrra felst í aðalatriðum í því að skilja og 

greina vandamálið, greina markaðs- og stjórnavaldságalla, koma með mismunandi 

stefnur eða leiðir, velja og útskýra viðeigandi markmið eða takmarkanir og að lokum 

er valin lausnaraðferðin (e. solution method). Seinna ferlið, lausn greiningarinnar, 

felst í aðalatriðum í því að velja hvaða hópar eiga að njóta markmiðanna eða 
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takmarkananna, skilgreina allar mögulegar stefnur, spá fyrir mögulegum áhrifum og 

meta áhrif allra möguleikanna og loks er heildarmat gert og mælt með ákveðinni 

stefnu sem talin er hæfust (Johnston o.fl., 2004). Eins og sést á umfjöllun um ferlið er 

hér um að ræða mjög flókna og nákvæma leið sé henni fylgt eftir á réttan hátt. Slíkar 

aðferðir hafa verið mikið notaðar í Bandaríkjunum og eru að verða leiðandi í flestum 

vestrænum löndum (Johnston o.fl., 2004). 

Nokkrar lausnaraðferðir eru til en sú sem er hvað mest notuð til að meta 

afleiðingar sem ekki er hægt að fjalla um fjárhagslega er kölluð 

kostnaðarhagkvæmnisgreining (e. cost-effectiveness) (Johnston o.fl., 2004). Í slíkum 

tilfellum er unnið með fyrirfram ákveðna fjárhæð líkt og fjárlög segja til um. Áhrifin 

sem hljótast af breytingum innan velferðarkerfa, líkt og fæðingarorlofið fellur undir, 

eru ekki talin í krónum. Til að mynda geta lög um fæðingarorlof haft áhrif á hve góð 

eða slæm nýting feðra er, hvernig mæður hagi orlofi sínu og hve löng samvera barns 

og foreldra verði. Kostnaðarhagkvæmnisgreining er nákvæm umfjöllun allra þátta 

sem hugsanlega geta haft áhrif og hjálpar til við að greina afleiðingar af stefnu 

(Johnston o.fl., 2004). Nánar verður fjallað um þau áhrif sem lög og lagabreytingar 

hafa síðar.  

Að reka velferðarkerfi felur ávallt í sér kostnað fyrir stjórnvöld en æskileg 

útkoma er að ábati eða fyrirhuguð áhrif skili sér til sem flestra hópa sem 

velferðarkerfið á að sjá um. Hins vegar þurfa stjórnvöld að meta fórnarkostnað (e. 

opportunity cost) þar sem fjárútlát ríkissjóða bjóða oft ekki uppá að hægt sé að veita 

öllum þá þjónustu sem þeir óska eftir (Johnston o.fl., 2004). Stjórnvöld ákveða hve há 

fjárútlát vegna velferðarmálefna eru og þurfa því að gera ráð fyrir að ekki njóti allir 

hópar samfélagsins sambærilegra kjara. Fórnarkostnaðurinn verður til þegar ekki er 

hægt að þjóna öllum hópum en sú leið er valin sem þjónar flestum miðað við það fé 

sem til ráðstöfunar er. Eins og fjallað hefur verið um eyða íslensk stjórnvöld minna í 

velferðarkerfið en hin Norðurlöndin og fórnarkostnaður íslenskra yfirvalda hlýtur því 

að vera hærri. Með innleiðingu laga eða lagabreytinga mælast í flestum tilvikum 

einhvers konar áhrif sem geta verið mismunandi eftir hópum og er það í höndum 

stjórnvalda að meta fórnarkostnað hópanna og ákvarða þannig bestu eða skástu 

leiðina til að setja umrædd lög í framkvæmd. Með því að nota 

kostnaðarhagkvæmnisgreiningu eru áhrifin sem hljótast af aðgerð sem er til 

umfjöllunar stjórnvalda metin á kerfisbundinn hátt (Johnston o.fl., 2004).  
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Þar sem hér er um að ræða opinbera stefnumótun þarf stefnumótandi að vera 

upplýstur um helstu stjórnvaldságallana. Þeir helstu fjórir verða hér til umfjöllunar. Í 

fyrsta lagi lýðræðisleg ákvarðanataka sem felur í sér það vandamál að ákveða hvernig 

fara eigi með ákafa minnhlutahópa á móti meirihlutanum. Kosningar til dæmis hylla 

skoðanir meirihlutans. Fulltrúalýðræði á að vera lausnin við alræði meirihlutans og er 

það annar stjórnvaldságallinn. Fulltrúalýðræðið mismunar alltaf einhverjum því 

hagsmunir opinberra fulltrúa og almennings eru ekki alltaf þeir sömu. Í þriðja lagi 

stjórnsýsluframboð (e. bureaucratic supply) þar sem starfsmenn hins opinbera starfa 

og hafa þeir sínar skoðanir og hagsmuni. Í síðasta lagi er það valddreifing ýmissa 

stofnanna. Stofnanir njóta oft og tíðum ákveðins sjálfstæðis og geta þannig unnið 

gegn miðstjórninni (Johnston o.fl., 2004). Ástæða þess að mikilvægt er að gera grein 

fyrir stjórnvaldságöllum er sú að þeir hafa allir áhrif á stefnumótunina. Það er að segja 

ef ákveða á með kosningum hvort að lengja eigi fæðingarorlofið gera niðurstöðurnar 

aðeins ráð fyrir skoðunum meirihlutans. Ennfremur hafa þeir starfsmenn sem sinna 

stefnumótun innan stjórnsýslunnar sína hagsmuni og við gerð skýrslna og frumvarpa 

getur það haft áhrif á hvernig þeir meta möguleg áhrif sem þeir ætla að hljótist af 

lögum eða lagabreytingum. Stjórnvöldum er ætlað að nýta sér hinar ýmsu leiðir til að 

koma í veg fyrir að stjórnvaldságallar verði of áberandi afleiðingar af stefnum eða 

lagasetningum. 

Mikilvægt atriði er þegar kemur að opinberri stefnumótun er að fylgja eftir því 

sem hefur verið samþykkt. Það er að segja að mæla raunveruleg áhrif stefnu, hvort 

sem það er hægt að gera með tölfræðireikningi, fyrir-eftir greiningu eða þeirri 

greiningaraðferð sem hentar best hverju málefni (Johnston o.fl., 2004). Þetta er gert í 

þeim tilgangi að mæla afleiðingar þeirrar stefnu sem fyrir valinu hefur orðið.  

 Nú hefur verið gerð grein fyrir því hvernig opinber stefnumótun getur verið 

tæki stjórnvalda til að setja fram markmið, meta og greina áhrif þeirra með aðferðum 

sem fjallað hefur verið um hér á undan. Með því að gera grein fyrir öllum mögulegum 

útkomum á kerfisbundinn hátt og má komast að niðurstöðu sem þjónar sem flestum 

hópum á sem skilvirkastan hátt, innan marka fjárlaga. Huga þarf þó að því að þeir 

starfsmenn sem fást við gerð slíkra stefna eru um leið tengdir hagsmunum hvort sem 

það eru þeirra eiginn eða verða fyrir þrýstingi annars staðar frá. Þannig er hægt að 

réttlæta aðgerðir stjórnvalda með því að hægt sé að mæla þær breytingar sem verða. 
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Þróun fæðingarorlofs með sögulegum áherslum 
Í þessum kafla verður fjallað um opinbera stefnumótun fæðingarorlofs á Íslandi í 

sögulegu ljósi. Fjallað verður um þróun löggjafar, ástæðu breytinga og um þau 

markmið sem lagabreytingum var ætlað að ná fram. Sérstaklega verður rætt hverjir 

helstu áhrifavaldar lagabreytinga hafa verið í gegnum árin. 

Lögleiðing fæðingarorlofs bar tiltölulega seint að á Íslandi í samanburði við 

nágrannalöndin eða árið 1946. Til að mynda voru hin Norðurlöndin komin með 

einhverja útgáfu af fæðingarorlofi um aldamótin 1900, Finnland raunar seinast 

landanna, eða árið 1917 (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2005). Fyrst um sinn var um að 

ræða orlof fyrir mjög takmarkaðan hóp bæði á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum. 

Frá árinu 1919 hafa verið starfandi alþjóðleg samtök um atvinnumál sem gefa tilmæli 

um verndun mæðra. Umrædd samtök eru International Labour Organisation (hér eftir 

ILO) og gáfu þau út leiðbeinandi tilmæli sem áttu að stuðla að verndun vinnandi 

kvenna fyrir og eftir barnsburð. Yfirlýsingin sem gefin var út 1919 var kölluð 

Maternity Protection Convention (ILO, 1998). Þess má geta að ILO varð stofnun 

innan Sameinuðu þjóðanna (hér eftir SÞ) þegar þær voru stofnaðar árið 1945.   

Þrátt fyrir viðurkenningu fæðingarorlofs á alþjóðlegum grundvelli virðist það 

ekki hafa haft áhrif á Íslandi fyrr en töluvert seinna. Nú verður fjallað um helstu 

lagasetningar og breytingar sem orðið hafa á fæðingarorlofi á Íslandi.  

  

1946-1975 : Fæðingarstyrkur og orlof fyrir kvenkyns opinbera starfsmenn  

Með setningu laga um almannatryggingar árið 1946 voru fyrstu ákvæði um 

fæðingarorlof  lögleidd á Íslandi. Um var að ræða fæðingastyrk til allra mæðra til að 

mæta kostnaði vegna barnsburðar. Að auki fengu þær mæður sem tóku sér leyfi frá 

launaðri vinnu utan heimilisins 3ja mánaða bætur (Guðný B. Eydal, 2005).  

Á þessum tíma var hlutfall útivinnandi kvenna ekki hátt eða tæplega 19% árið 

1950 meðal giftra kvenna eða kvenna í sambúð. Meðal ógiftra kvenna var hlutfallið 

töluvert hærra eða rétt rúmlega 50% (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Því var ekki um að ræða hátt hlutfall kvenna sem fékk greiddar bætur og einnig 

lækkaði það hlutfallið að bæturnar voru háðar tekjum maka ef hann var til staðar. 

Bætur voru greiddar til þeirra mæðra sem gátu sýnt fram á að tekjur maka væru ekki 

nógar til að sjá fyrir fjölskyldunni (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008.) 

Því var um nokkurs konar lágmarksaðstoð að ræða eða jafnvel aðeins fyrir þá verst 
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stöddu og þá sérstaklega einstæðar mæður. Áherslan virðist einungis hafa beinst að 

fjárhagslegri aðstoð fremur en bótum vegna tekjumissis né var áhersla lögð á hvíld 

eða orlof til umönnunar barna. 

Skúli Magnússon, sem á sat á þingi var sá eini er kom með athugasemd við 

ákvæði frumvarpsins um fæðingarorlofið. Skúli taldi að allar mæður ættu að fá þessar 

aukabætur sem útivinnandi mæður fengu, sökum þess að þær ynnu oft heima við t.d. í 

sveit (Guðný B. Eydal, 2005). Þannig væri gerður greinarmunur á hvers konar atvinnu 

mæður stunduðu og sanngirni ekki gætt þar sem heimavinnandi mæður fengu ekki 

bætur.  

Breytingar á ákvæðum laga tengdum fæðingarorlofi voru næst gerðar árið 

1950. Þá var lögbundið að allar mæður skyldu hljóta sömu bæturnar í kjölfar 

barnsburðar óháð atvinnu (Guðný B. Eydal, 2005). Þetta kom sér einkar illa fyrir 

einstæðar mæður sem höfðu áður unnið, því aukalegar bætur vegna launaðrar vinnu 

voru afnumdar og allar mæður fengu sömu upphæð greidda. Alþingismenn greindi hér 

einkum á um  hve illa þetta kom sér fyrir einstæðar mæður. Kvennahreyfingar reyndu 

að ná fram breytingum á þessum ákvæðum (Guðný B. Eydal, 2008). Í lögunum frá 

1950 var hins vegar sett það skilyrði fyrir bótum að barn fæðist í heimahúsi en ekki á 

sjúkrahúsi. Ef kona átti barnið á sjúkrahúsi afsalaði hún sér réttinum til bóta og 

sjúkrahúsið eða stofnunin sem barnið fæddist á átti rétt á greiðslunni í staðinn. Rök 

stjórnvalda fyrir þessu ákvæði voru að fæðingar væru hvorki sjúkdómur né veikindi 

og því ættu fæðingar ekki heima á stofnunum (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Með lögunum fengu allar mæður fjárhagslegan styrk í kjölfar 

barnsburðar án þess að tekið væri tillit til stöðu þeirra á vinnumarkaði en aðeins ef 

barnið var fætt heima. Lögin þóttu hins vegar mjög takmörkuð og umræður um 

stefnuleysi yfirvalda urðu til þess að fáum árum síðar voru gerðar víðtækar breytingar 

(Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Árið 1954 færist löggjöfin nær því sem kalla má orlof frá vinnu eftir 

barnsburð. Þá var gerð tillaga um að allar útivinnandi mæður skyldu fá aukalega 

greiddar nokkurs konar mæðrabætur en því var hafnað (Guðný B. Eydal, 2008). Þau 

lög sem tóku gildi gerðu upp á milli þess hvort konur ynnu hjá hinu opinbera eða hjá 

einkareknum fyrirtækjum. Tekið var mið af tekjumissi mæðra fremur en að um væri 

ræða fjárhagslegan stuðning eins og gilti um fyrri lög. Lögin kváðu á um að mæður 

sem unnu hjá hinu opinbera fengju þriggja mánaða orlof greitt sem var föst 

mánaðarleg upphæð (Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna nr. 38/1954). 
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Þó svo að lögin tryggðu einungis mæðrum hjá hinu opinbera greiðslur var samt sem 

áður stórt skref stígið í áttina að því að veita mæðrum fæðingarorlof vegna 

tekjumissis. Krafan um orlofið kom frá verkalýðsfélögum sem á þessum tímum voru 

yfirleitt kynjaskipt þ.e. konur voru í sér stéttarfélögum og karlarnir sér (Guðný B. 

Eydal, 2008). Hér var því um að ræða sameiginlegt átak verkalýðsfélaga svo og 

yfirvalda um endurbætur á orlofi fyrir mæður. Tuttugu ár áttu eftir að líða áður en  

allar vinnandi mæður fengu orlof en umræður og tillögur þar um voru ítrekað lagðar 

fyrir Alþingi en náðu ekki fram að ganga. 

Ein af þessum tillögum um jafnan rétt vinnandi mæðra til fæðingarorlofs kom 

fram árið 1960 frá Margréti Sigurðardóttur, sem sat á Alþingi fyrir Alþýðubandalagið. 

Hún lagði til að allar útivinnandi mæður ættu rétt á þriggja mánaða launuðu orlofi og 

ennfremur að stofna skyldi sérstakan sjóðs sem sæi um greiðslur vegna fæðingarorlofs 

og ætti sjóðurinn að vera fjármagnaður af vinnuveitendum og ríkinu. Þetta frumvarp 

byggði hún á fyrirmælum ILO sem árið 1952 mælti með 14 vikna orlofi fyrir mæður 

(Guðný B. Eydal, 2005). Margrét uppskar ekki erindi sem erfiði með þessum 

hugmyndum og í raun urðu engar breytingar á 7. áratugnum varðandi orlofið. Tillagan 

fékk enga umfjöllun á Alþingi né málefni fæðingarorlofs yfirhöfuð. Þáverandi 

félagsmálaráðherra, Emil Jónsson, sagði að ef ætti að koma til breytinga á 

fæðingarorlofi þyrfti að endurskoða lög um almannatryggingar í heild sinni (Guðný B. 

Eydal, 2005). Í kjölfar þessara yfirlýsinga félagsmálaráðherra var fjallað um 

endurskoðun almannatrygginga á næsta þingi en engin endurskoðun á fæðingarorlofi 

fór fram. Það kom hins vegar fram í umræðum á Alþingi að almannatryggingar væru 

hugsaðar til að aðstoða þá verst stöddu og því væri sú stefna að greiða öllum mæðrum 

sem ynnu utan heimilisins fæðingarorlof, þvert á þá stefnu (Guðný B. Eydal, 2005). 

Samkvæmt skilgreiningu þingmanna ættu almannatryggingar aðeins að hugsa um þær 

mæður sem voru hvað verst staddar en ekki allar mæður. Það samræmdist ekki því 

sem Emil Jónsson félagsmálaráðherra hafði áður látið hafa eftir sér um að allsherjar 

úrbætur væru nauðsynlegar. Það má því sjá hér að stefna vegna fæðingarorlofs var 

mjög óskýr ef hún var þá einhver á meðal þingmanna. Vilji til að auka framlög ríkis 

til fæðingarorlofs var því ekki til staðar þrátt fyrir tilraun Margrétar Sigurðardóttur til 

að fá fram umræðu um málið. Á sama tíma var hlutfall kvenna á vinnumarkaði að 

aukast, sérstaklega meðal giftra kvenna (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Þess má einnig geta að konur á Alþingi árin 1959-1963 voru 2 eða 3,3% 

þingmanna (Konur á Alþingi). Þátttaka kvenna í stjórnmálum var  minni hér á landi 
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en á hinum Norðurlöndunum (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2004). 

Því má leiða líkum að því að það hafi bitnað á áhuga þingsins  að betrumbæta lög um 

fæðingarorlof hve fáar konur áttu sæti á Alþingi á þessum árum. Samkvæmt 

femínískum kenningum eru kvenkyns fulltrúar á þingi líklegri til að huga að 

málefnum kvenna heldur en karlar (Child, 2006). Kynjakerfið sem Sylvia Walby 

(1997) hefur skilgreint fjallar um þá kynjaskekkju sem fyrir finnst á flestum sviðum 

þjóðfélagsins þar á meðal innan stjórnmála. Hugmynd Walby um kynjakerfið byggist 

á kerfisbundinni yfirskipun karla og undirskipun kvenna (Þorgerður Einarsdóttir og 

Guðbjörg L. Hjartardóttir, 2009). Ætla má að slíkt kynjakerfi á Alþingi hafi átt þátt í 

því að gera baráttu kvenna fyrir sama rétti allra mæðra til orlofs erfiðari. 

 Dagvistun barna er málaflokkur nátengdur fæðingarorlofi þar sem slík úrræði 

þurfa að vera til staðar að loknu fæðingarorlofinu. Fyrir 1973 voru ekki til  

lagaákvæði um dagvistun barna. Sveitarfélögum var veitt umboð til að sjá um 

dagvistun barna með stofnun leikskóla fyrir 2ja ára og eldri og dagheimili fyrir 3ja 

mánaða og eldri. Sveitarfélögin fólu stundum þriðja aðila að sjá um dagvistun barna. 

Virðist því engin regla hafa verið á því hvernig dagvistunin fór fram, sveitarfélögin 

höfðu oft aðeins frumkvæði að húsnæðisúthlutun. Engar skýrslur frá sveitarfélögum 

var að finna um rekstur dagvistarheimila fyrir 1973 og má því gera ráð fyrir 

stefnuleysi af hálfu stjórnvalda hvað varðar úrræði um dagvistun. Einnig litu margir 

svo á að dagvistun barna væri fátækraaðstoð t.d. fyrir einstæðar mæður eða þá sem 

voru tekjulágir (Þingskjal 3, 1972-1973). Átak stjórnvalda til að auka möguleika 

mæðra á að sinna launaðri vinnu utan heimilisins má að einhverju leyti rekja til 

baráttu Rauðsokkahreyfingunnar í byrjun 7. áratugarins. Vilborg Sigurðardóttir rekur 

ákveðinn hluta sögu hreyfingarinnar í BA ritgerð sinni og fjallar um helstu báráttumál 

hennar. Eitt af þeim voru aukin úrræði fyrir börn þar sem sérmenntað fólk sinnti 

börnum með áherslu á markvisst uppeldi (Vilborg Sigurðardóttir, 2001). Á slíkt hafði 

ekki áður verið lögð áhersla á eins og var fjallað um hér áðan og hafði verið lítið 

eftirlit með stofnunum sem buðu uppá dagvistun barna.  

 Nauðsyn þess að hafa lög sem ná til byggingar og reksturs 

dagvistunarúrræða hefur mikil áhrif á stöðu mæðra á vinnumarkaði. Hafi foreldrar 

engin úrræði fyrir börn sín er ljóst að annað foreldri þarf að vera heimavinnandi og á 

8. áratugnum hefði það að öllum líkindum verið hlutverk móðurinnar. Gæti það haft 

slæm áhrif á baráttu kvenna fyrir jöfnum kjörum. Eftir að lögin voru samþykkt 1973 

tóku stjórnvöld á sig þá ábyrgð að sjá um byggingu og rekstur dagvistarheimila og 
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leikskóla. Rökin fyrir því að stjórnvöld ættu að sjá um að reka dagvistunarheimili og 

leikskóla voru af tvennum toga. Í fyrsta lagi þótti það gott fyrir félags- og andlegan 

þroska barnsins að kynnast öðru umhverfi en heimili sínu. Í öðru lagi var aukin 

þátttaka kvenna á vinnumarkaði talin auka heildartekjur þjóðarinnar (Guðný B. Eydal, 

2005). Þess má geta að nefndin sem vann að gerð frumvarps um dagvistunarúrræði 

var einungis skipuð konum fyrir utan formann nefndarinnar (Þingskjal 3, 1972-1973). 

 Í kjölfarið af lögum um dagvistun barna eða árið 1975 verða svo endurbætur 

á fæðingarorlofinu. Það má því glöggt sjá hér  aukinn áhuga stjórnvalda á málefnum 

barna og mæðra á 8. áratugnum. Þrátt fyrir að úrbætur hafi verið seinar af stað og 

komið í litlum skrefum, og bæði tekin skref aftur á bak og áfram, þá var hér um að 

ræða skýra og aukna ábyrgð stjórnvalda á þessum málefnum. Samt sem áður var  enn 

mikið ósamræmi á orlofi útivinnandi mæðra. Næstu lög voru liður í því að minnka 

þann mun sem enn var milli opinberra starfsmanna, þeirra sem unnu hjá einkareknum 

fyrirtækjum og  þeirra sem voru heimavinnandi. 

 

1975 – 1990 : Orlof fyrir allar mæður en mismunandi kjör 

Á árunum 1974-75 voru 2 frumvörp um fæðingarorlof  lögð fram. Innihald þeirra var 

nánast það sama en aðila greindi þó á um hvernig skyldi fjármagna orlofsgreiðslur, 

þ.e. hvort féð ætti að  koma  úr almannatryggingum eða Atvinnuleysissjóði
1
. 

Frumvarp Bjarnfríðar Leósdóttur sem lagt var fyrir þing fór fram á að 

eiginlegu fæðingarorlofi væri komið á fót og það ætti að vera hluti af 

almannatryggingum (Guðný B. Eydal, 2005). Ennfremur þótti það óásættanlegt að 

sumar mæður fengju orlof, þ.e. þær sem unnu hjá hinu opinbera en ekki hinar. 

Sérstaklega var þetta talið óæskilegt vegna aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaði 

(Guðný B. Eydal, 2005). Hitt frumvarpið sem lagt var fram kom frá Ragnhildi 

Helgadóttur, sem lagði til að fæðingarorlof skyldi greitt úr Atvinnuleysissjóði 

(Þingskjal 414, 1974-1975). Þau lög sem tóku gildi árið 1975 voru samsett úr tillögum 

úr báðum þessum frumvörpum. Þriggja mánaða orlof var veitt til allra útivinnandi 

mæðra og skyldi greitt úr Atvinnuleysissjóði. Hér var um að ræða ákveðna upphæð en 

opinberir starfsmenn héldu launum sínum líkt og lög frá árinu 1954 kváðu á um. Við 

umræður um málið bentu þær Ragnhildur og Bjarnfríður á að öll hin Norðurlöndin 

hefðu þegar tekið upp  þriggja mánaða orlof til allra mæðra (Guðný B. Eydal, 2005). 

                                                 
1
 Atvinnuleysissjóður heitir nú Atvinnuleysistryggingasjóður. 
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Auk þess benti Ragnhildur á félagsmálasáttmála Evrópusambandsins (hér eftir ESB) 

og SÞ sem höfðu mælt með slíku orlofi (Guðný B. Eydal, 2005). Því var ekki um að 

ræða hvort það þyrfti einhverjar úrbætur heldur hverra úrbóta væri þörf. Umræðan 

strandaði eins og svo oft áður á því hvaðan fjármagnið í greiðslurnar ætti að koma. Á 

endanum náðist samkomulag um að greiða fæðingarorlof úr Atvinnuleysissjóði. 

Bæturnar til þriggja mánaða sem greiddar voru til mæðra vegna barnsburðar voru því 

þær sömu og atvinnuleysisbætur (Þingskjal 414, 1974-1975). Upphæðin var því ekki 

miðuð við tekjutap vegna fráveru frá vinnu heldur var föst upphæð fyrir allar mæður 

ef tekjur maka dugðu ekki til framfærslu. Ákvæði um að bæturnar væru tengdar 

tekjum maka frá 1950 var síðan fellt úr gildi 1977 (Guðný B. Eydal, 2005).  

Umræðan var aftur tekin upp 1978-79 þegar tillaga um fæðingarorlof fyrir 

allar mæður var lagt fram. Þar voru að verki Bjarnfríður Leósdóttir og Svava 

Jakobsdóttir og lögðu þær fram frumvarp um þriggja mánaða fæðingarorlof fyrir allar 

mæður og að það færi aftur undir almannatryggingar (Guðný B. Eydal, 2005). Það 

virðist hafa vafist fyrir stjórnvöldum hvar fæðingarorlof ætti heima innan kerfisins. 

Ágreiningur var um hvernig best væri að fjármagna útgjöldin og var m.a. lagt fram 

frumvarp þar sem gert var ráð fyrir að atvinnurekendur tækju aukinn þátt í 

kostnaðinum. Einnig snérust umræður um það hvort mæður utan vinnumarkaðar ættu 

að fá greidda dagpeninga meðan þær útivinnandi fengju launin sín greidd (Guðný B. 

Eydal, 2005). Með frumvörpunum var í raun verið að láta lögin frá 1954 sem kveða á 

um þriggja mánaða orlof opinberra starfsmanna gilda fyrir allar mæður. Það var síðan 

í kjölfar kjarasamninga árið 1980 milli Alþýðusambands Íslands og 

Vinnuveitendasambands Íslands sem lög voru samþykkt sem veittu öllum mæðrum 

rétt til greiðslna frá ríkinu í þrjá mánuði vegna barnsburðar. Konur sem unnu hjá 

einkareknum fyrirtækjum fengu nú greitt í hlutfalli við vinnustundir sínar (Þingskjal 

180, 1980). Heimavinnandi mæður fengu fastar mánaðarlegar greiðslur en opinberir 

starfsmenn og bankamenn héldu sínum samningum og giltu fyrri ákvæði um þær 

starfsstéttir, sem voru full laun í þrjá mánuði. (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Hér var því ekki um eiginlega samræmingu að ræða fyrir allar 

mæður. Samtímis var innleitt ákvæði um að mæður gætu afsalað þriðja mánuðinum til 

föðursins ef þær óskuðu þess (Guðný B. Eydal, 2005). Sú ákvörðun að hafa einn 

orlofsmánuð í boði fyrir feður sem tekinn var af orlofi mæðra kom til vegna áhrifa frá 

hinum Norðurlöndunum (Guðný B. Eydal, 2005). Svipað ákvæði var því lögleitt hér 

en lítið hafði verið fjallað um þátt föðurs í umönnun fram að því. Síðast en ekki síst 



 18 

voru sett lög sem sögðu að óheimilt væri að segja upp þungaðri konu eða foreldri í 

fæðingarorlofi (Lög um almannatryggingar nr. 97/1980).   

Mest áberandi varðandi aðdraganda og umræður um frumvarpið árið 1980 var 

hve þáttur barnsins var lítið ræddur. Ekki er að sjá að mikil umræða hafi farið fram 

um velferð barnanna sjálfra. Þó mátti sjá eftirfarandi yfirlýsingu í athugasemdum með 

frumvarpi sem leysa átti af hólmi eldri lög frá árinu 1971:  

Tilgangur með fæðingarorlofi er sá, að kona fái tækifæri til að ná sér 

eftir þá áreynslu sem barnsburður óneitanlega er, en þó er álitinn 

mikilvægari sá uppeldisþáttur, að foreldri geti annast barn sitt á fyrsta 

æviskeiði þess (Þingskjal 180, 1980). 

 

Ennfremur minnast ræðumenn á hve stuttan tíma málið fái umfjöllun í nefnd og að 

lengri tími hefði verið æskilegur (Matthías Bjarnason, 1980). Þær þrjár konur sem 

sátu á þingi þetta tímabil komu allar að umræðunni. Ein þeirra sagði að fæðingarorlof 

föðurs sé á kostnað móður og nefnir hún ástæðuna vera eftirfarandi :   

því að ekki getur faðirinn a.m.k. enn þá leyst hana af hólmi við að 

ganga með barnið, ala það eða fæða það á móðurmjólkinni, svo að 

staða þeirra er nokkuð ólík hvað þau atriði varðar (Salome 

Þorkelsdóttir, 1980).  

 

Lögin tóku gildi árið 1981 og var hér um að ræða töluverðar breytingar frá fyrri 

lögum einkum þar sem nú fengu allar konur greitt fæðingarorlof þó kjörin hafi verið 

mismunandi. Ákvæðin tryggðu líka bætt atvinnuöryggi kvenna og í fyrsta sinn tekið 

tillit til hlutverks feðra. Þessi stefna stjórnvalda og aukin tækifæri kvenna á 

vinnumarkaði jafnhliða barneignum var einnig það sem var að gerast á hinum 

Norðurlöndunum (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). Atvinnuöryggi 

samhliða úrræðum um dagvistun barna voru stór og afar jákvæð skref fyrir aukna 

atvinnuþátttöku kvenna.  

Þann 1. janúar 1988 tóku gildi ákvæði þar sem  orlofið var lengt um helming 

þ.e. úr þrem mánuðum í sex mánuði og tók það að fullu gildi á þremur árum 

(Þingskjal 707, 1986-1987 ). Forsaga þessara lagabreytinga var nokkuð óhefðbundin 

miðað við það sem áður hafði þekkst. Að frumvarpinu komu 4 konur og einn 

karlmaður, þar á meðal var ein kvennanna ljósmóðir. Gætir því hér áhrifa kvenna sem 

fulltrúa fyrir konur líkt og áður hefur verið fjallað um.  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Ragnheiður Helgadóttir, hafði 

frumkvæði að frumvarpinu og skipaði nefnd til þess að semja frumvarpsdrög. Þessi 
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lagabreyting var mikil bót fyrir mæður þar sem tími orlofsins var lengdur. Bæði vegna 

brjóstagjafar og sökum þess að mæður gátu nú notið lengri stunda með barni sínu og 

haft minni áhyggjur af fjármálunum. Enn fremur var réttur heimavinnandi húsmæðra 

bættur og upphæðin sem áður hafði verið greidd hækkuð. Í frumvarpinu kom fram að 

fyrirmyndir laganna væri að finna á hinum Norðurlöndunum og Bretlandi (Þingskjal 

708, 1986-1987).  

Þó  um væri að ræða verulega  lagfæringu á réttindum til orlofs fyrir mæður og 

börn var enn munur á réttindum milli kvenna sem unnu hjá hinu opinbera og þeirra 

sem unnu hjá einkareknum fyrirtækjum. Hjá hinu opinbera fengu konur full laun 

fyrstu þrjá mánuðina og svo meðallaun næstu þrjá. Hinir hóparnir fengu fasta upphæð 

mánaðarlega ákvarðaða af ríkinu sem þótti ekki veruleg (Þorgerður Einardóttir og 

Gyða M. Pétursdóttir, 2009).  

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, alþingismaður, tók til máls og átaldi dræma 

mætingu þingmanna þegar leggja átti frumvarpið fram. Hún greindi einnig frá því að 

margoft hafi verið gerðar tilraunir til að ná fram endurbótum á fæðingarorlofi 

undanfarin ár (það er fyrir 1987) og meðal annars hafi verið skilað inn 5000 

undirskriftum til að vekja athygli á þörf fyrir endurbótum. Það hafi hins vegar ekki 

tekist fyrr en nú og fagnar hún þeirri ákvörðun. Frumvarpið var hins vegar lagt fram á 

lokadögum þings en hefði þurft meiri umfjöllun (Sigríður D. Kristmundsdóttir, 1987). 

Leiða má líkur að því að meiri umfjöllun um fæðingarorlof myndi auka skilning 

þingmanna á nauðsyn þess og þá hefðu frekar náðst fram enn frekari umbætur. 

 

1990 – 2010: Sjálfstæður réttur feðra 

Umræða 10. áratugarins var að miklu leyti helguð föðurnum. Rætt var um hvernig 

virkja mætti feður enn frekar í umönnun ungra barna. Jóhanna Sigurðardóttir 

þáverandi félagsmálaráðherra, skipaði nefnd árið 1991, oft nefnd „Karlanefndin“ og 

var undirnefnd Jafnréttisráðs. Nefndin átt meðal annars að skoða möguleika feðra á 

fæðingarorlofi (Ingólfur V. Gíslason, 2010). Einnig var framkvæmd rannsókn á 

vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands árið 1995 sem sýndi fram á að mikill 

meirihluti karla hafði áhuga á að samræma uppeldi og atvinnuþátttöku (Páll 

Pétursson, 2000). 

Tilraunaverkefni sem styrkt var af ESB var komið á fót árið 1996 og tóku 

starfsmenn Reykjavíkurborgar þátt í því en verkefnið sneri að orlofi fyrir feður. Það 
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leiddi síðan til þess að árið 1998 voru sett í lög ákvæði um tveggja vikna orlof fyrir 

alla feður en upphæðin var þó breytileg eftir starfsstétt (Þorgerður Einardóttir og Gyða 

M. Pétursdóttir, 2009). Lengd orlofsins var styttri en tillögur höfðu verið gerðar um. 

Karlanefndin lagði til 12 mánaða orlof, skipt í fjögurra mánaða mæðraorlof, fjögurra 

mánaða feðraorlof og fjóra skiptanlega mánuði að vild foreldra (Guðný B. Eydal og 

Ingólfur V. Gíslason, 2008). Einnig hafði Kvennalistinn sýnt áhuga á þriggja mánaða 

sjálfstæðu orlofi fyrir feður 1996 (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Karlanefndin lagði ríka áherslu á að tekjuskerðing yrði sem minnst til að auka líkur á 

að feður nýttu sér orlofið og mæltu þeir með að greiðslur yrðu 90% af tekjum foreldra 

(Ingólfur V. Gíslason, 2010).  

Lögin sem samþykkt voru árið 2000 voru stór áfangi í þróun fæðingarorlofs. 

Lögin voru þrískipt, það er þrír óframseljanlegir mánuðir bæði til móður og föður og 

þrír mánuðir sem voru skiptanlegir milli foreldra (Lög um fæðingar- og foreldraorlof 

nr. 95/2000). Með þessum lögum fengu íslenskir feður lengstan sjálfstæðan rétt til 

fæðingarorlofs í heiminum en orlof mæðra hélt áfram að vera það stysta á 

Norðurlöndum. Breytingarnar þóttu róttækar og fullyrt var að með lagabreytingum 

væri ekki tekið frá neinum heldur að allir nytu góðs af (Þorgerður Einarsdóttir og 

Gyða M. Pétursdóttir, 2009). Áhersla laganna um aukið jafnrétti meðal foreldra þótti 

einnig vera til bóta og átti að auðvelda foreldrum að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Um var að ræða nokkuð 

breyttar áherslur frá því sem áður hafði verið og má segja að í raun sé hér í fyrsta sinn 

verið að marka ákveðna stefnu í fæðingarorlofi með því að setja fram ákveðin 

markmið. Þetta var þó ekki einungis svar stjórnvalda vegna þrýstings frá samfélaginu, 

heldur höfðu bæði ESB og SÞ vakið  athygli stjórnvalda á nauðsyn úrbóta á 

fæðingarorlofinu (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2009). 

Foreldraorlof sem var eitt af nýmælum laganna var sett í lög vegna skuldbindinga 

Íslands við ESB eftir inngöngu landsins í Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES). 

Um er að ræða 13 vikna ólaunað orlof sem hvort foreldri um sig hefur rétt á fram að 

áttunda aldursári barnsins (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Íslensk 

stjórnvöld voru því skuldbundin að tryggja foreldrum slíkan rétt. 

Markmiðin voru að tryggja barni samvistir með báðum foreldrum og auðvelda 

foreldrum samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs (Lög um fæðingar-og foreldraorlof 

nr. 95/2000). Fyrir lögin frá árinu 2000 höfðu breytingarnar frekar verið í þá veru að 

nálgast þá þróun sem hafði þegar tekið gildi annars staðar á Norðurlöndum. Lögin áttu 
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einnig að jafna þann mun sem haldist hafði í gegnum tíðina milli opinbera og 

einkageirans.  

Úrbæturnar á löggjöf um fæðingarorlof voru meðal annars merkilegar að mati 

þingmanna fyrir það að auka foreldrajafnrétti (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. 

Pétursdóttir, 2009). Meðal annars komst Kristján L. Möller þannig að orði : 

... og eins og ég sagði í upphafi eitt merkilegasta mál sem fram hefur 

komið á því þingi sem nú starfar (Kristján L. Möller, 2000). 

Það má vera rétt hjá Kristjáni L. Möller að frumvarpið væri merkilegt en ljóst var að 

þörfin fyrir breytingar var orðin brýn. Meðal annars sökum þess að Kærunefnd 

jafnréttismála höfðu borist þrjár kærur vegna fyrri laga á þá leið að frávera kvenna 

vegna barnsburðar setti þær í lakari stöðu sem starfskrafta sökum þeirra laga 

(Kærunefnd Jafnréttismála, 1999). Þar af leiðandi færði þessi skipting orlofsins konur 

og karla í sömu lagalegu stöðu á vinnumarkaði þegar kom að barnsburði.  

Árið 2004 eftir að lögin frá árinu 2000 höfðu að fullu tekið gildi kom í ljós að 

fjárútlát Fæðingarorlofssjóðs voru töluvert meiri en gert hafði verið ráð fyrir. Umsögn 

fjárlagaskrifstofu Fjármálaráðuneytis sem fylgdi frumvarpinu hafði áætlað aukningu 

útgjalda á þessa leið: Árið 2001 væru heildarútgjöld 2 milljarðar kr., árið 2002 um 2,5 

milljarðar kr. og árið 2003 um 3 milljarðar kr. Útgjöld þessi miðuðu við að móðirin 

nýtti alla sameiginlegu mánuðina og faðirinn sína þrjá mánuði þannig að 

fæðingarorlofsréttur foreldra væri fullnýttur. Í ljós kom að áætlanir fjárlagaskrifstofu 

voru verulega vanmetnar en raunútgjöldin urðu eftirfarandi: Árið 2001 voru útgjöld 

rúmlega 2,7 milljarðar kr., árið 2002 um 4,5 milljarðar kr. og árið 2003 tæplega 5,6 

milljarðar kr. (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Þannig voru útgjöldin árið 2001 vanáætluð 

um 35%, árið 2002 um 80% og árið 2003 um 87%. Fjárlagaskrifstofunni hefur því 

skjátlast hrapalega um nýtingu feðra á orlofinu en ekkert þak var á greiðslum til 

foreldra. Ljóst var að grípa þurfti til viðamikilla aðgerða til að koma í veg fyrir 

gjaldþrot sjóðsins. Í apríl 2004, rúmu ári eftir að lögin voru að fullu komin til 

framkvæmda, voru eftirtaldar aðgerðir ákveðnar. Þak var sett á hámarksgreiðslur og 

var ákveðið að þær yrðu 480.000 kr. á mánuði sem þýddi að foreldar með hærri tekjur 

á mánuði en 600.000 fengu því ekki 80% af tekjum sínum eins og fyrri lög kváðu á 

um. Þakið hafði þó ekki í för með sér miklar fjárhagslegar breytingar fyrir sjóðinn þar 

sem aðeins um 200 foreldar höfðu árið 2003 hærri tekjur en 600.000 á mánuði. Í öðru 

lagi voru tímamörk viðmiðunartekna lengd úr 12 mánuðum í 24. Og í þriðja lagi var 

ákveðið að samkeyra greiðslur Fæðingarorlofssjóðs og skattkerfisins til að meðal 
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annars  koma í veg fyrir misnotkun. Notast var við heilt skattár í stað þess að miða við 

fæðingardag barns og gat því skipt sköpum hvenær barnið var fætt hversu mikið 

foreldri reiknaðist í greiðslur (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Lagabreytingar þessar áttu 

að taka á fjárhagsvanda sjóðsins. Hinsvegar þurfti aftur að lækka hámarksgreiðsluna 

árið 2008 en þá var upphæð hámarksgreiðslu lækkuð í 400.000 kr. og tók það gildi 1. 

janúar 2009. Aðeins sex mánuðum síðar eða í júní 2009 er svo enn og aftur ákveðið 

að lækka hámarskgreiðslur fæðingarorlofs og varð nú upphæðin 350.000 kr. Einnig 

var sá tími sem unnt er að taka orlofið lengdur úr 18 mánuðum í 36. Þessar síðustu 

tvær lækkanir voru hluti af sparnaðaráætlun ríkisins samanber Lög um ráðstafnir í 

ríkisfjármálum nr. 173/2008 og 70/ 2009. 1. janúar 2010 var upphæðin enn lækkuð og 

nú í 300.000 kr. á mánuði. Einnig var launahlutfall lækkað í 75% af tekjum umfram 

200.000 kr (Lög um almannatryggingar ofl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld 

ríkissjóðs) nr. 120/2009). Ljóst er að á síðustu árum hafa gríðarlegar skerðingar á 

greiðslum fæðingarorlofs verið lögbundnar og samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2011 er 

gert ráð fyrir enn frekari skerðingu en nánar verður fjallað um það hér á eftir. 

Þær endurbætur á fæðingarorlofinu sem gerðar voru árið 2000 voru gerðar á 

tíma þegar efnahagslífið var í blóma (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 

2009). Það sést á ræðum þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem fjölluðu um málið að 

þeir töldu umræddar breytingar ekki fela í sér stórfelld fjárútlát fyrir ríkissjóð. Pétur 

Blöndal sagði meðal annars að einhverjir gætu jafnvel hagnast og að ríkið muni ekki 

líða vegna fjárútláta (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2009). Eins og 

fram hefur komið voru þær spár heldur bjartsýnar. Þá kemur einnig fram að um er að 

ræða tímabundnar aðgerðir. Þáverandi félagsmálaráðherra segir að endurskoða eigi 

lögin þegar þau hafa tekið gildi að fullu árið 2003 og eigi þá að skoða hvort ríkið geti 

mögulega skipt sér minna af orlofinu (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 

2009). Hér er átt við að skoða eigi möguleika á því að afnema skilyrði um 

óframseljanlegan rétt foreldra þannig að þeir geti sjálfir séð um að deila 

fæðingarorlofinu sín á milli. Sjö árum seinna hefur þessi þáttur þó ekki verið tekinn til 

endurskoðunar.   

Árið 2006 innleiða Kópavogsbær og Reykjanesbær svokallaða 

þjónustutryggingu (Guðný B. Eydal, 2010). Í henni felst að sveitarfélag greiði 

foreldrum mánaðarlega upphæð sé barn ekki í dagvistun. Telja verður að slíkt 

fyrirkomulag stuðli ekki að auknu jafnrétti milli foreldra þegar kemur að umönnun 

barna, eins og sumir þingmenn töldu fæðingarorlofslögin stuðla að.  
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 Reykjavíkurborg hrinti af stað fjögurra ára áætlun árið 2008 um 

þjónustutryggingar. ´Fleiri sveitarfélög fylgdu í kjölfarið og voru þau orðin 12 talsins 

árið 2009 (Guðný B. Eydal, 2010). Markmiðin voru að fjölga leikskólaplássum og 

bjóða fleiri valkosti í dagvistunarúrræðum. Hluti af því var að greiða 

þjónustutryggingu til foreldra þeirra barna sem voru utan leikskóla eða dagmæðra 

annað hvort vegna ákvörðunar foreldra eða að barnið hafi ekki fengið dagvistun. 

Þjónustutryggingin sem Reykjavíkurborg innleiddi 1. september 2008 var greiðsla 

uppá 35.000 kr á mánuði til tveggja ára aldurs barns nema barninu bjóðist dagvistun. 

Á hinum Norðurlöndunum hefur sambærileg þjónustutrygging verið lögleidd en hún 

hefur ekki verið sett í lög á Íslandi heldur er í höndum sveitarfélaga að ákveða hvort 

þessi þjónusta er til staðar. Ákvæði um sambærilega þjónustutryggingu hafa verið 

lengi í gildi á hinum Norðurlöndunum en Finnar tóku fyrstir upp greiðslurnar árið 

1985 og fylgdu hin löndin í kjölfarið. Þjónustutryggingin er gagnrýnd fyrir að stuðla 

að fráveru kvenna frá vinnumarkaði og auk þess að þörf barna til veru í 

leikskólaumhverfi er ekki sinnt (Guðný B. Eydal, 2007). Segja má að með innleiðingu 

þessarar aðgerðar vinni sveitarfélög gegn markmiðum jafnréttis, með því að stuðla að 

lengri fjarveru kvenna frá vinnumarkaði eftir fæðingarorlof. Þess skal getið að 

Reykjavíkurborg hefur áform um að leggja þjónustutrygginguna niður frá og með 1. 

apríl 2011 vegna sparnaðar (Jón G. Kristinsson, 2010). 

 Samkvæmt umfjöllun hér að ofan má sjá að lagaþróun fæðingarorlofs á Íslandi 

var lengi vel ekki í samræmi við þá þróun sem átti sér stað á hinum Norðurlöndunum 

og samkvæmt alþjóðlegum tilmælum. Margar betrumbætur hafa átt sér stað á þessum 

rúmu sex áratugum sem löggjöfin spannar. Þær voru meðal annars eftirfarandi : 

Fyrstu lögin voru sett árið 1946 og samkvæmt þeim fengu allar mæður fæðingarstyrk 

sem var ákveðin upphæð. Árið 1954 var tekið upp að greiða fæðingarorlof til 

opinberra starfsmanna í þrjá mánuði. Árið 1975 eru sett ákvæði í lög um 

fæðingarorlof fyrir útivinnandi mæður til þriggja mánaða. Það var svo árið 1980 er 

allar mæður fengu greitt þriggja mánaða fæðingarorlof. Árið 1987 var ákveðið að 

lengja orlofið fyrir mæður í sex mánuði, sem tók að fullu gildi árið 1990. Árið 2000 

var mikill vendipunktur í sögu fæðingarorlofs á Íslandi og meðal annars var feðrum 

veittur lengstur sjálfstæður orlofsréttur á heimsvísu. Síðan þá hefur hins vegar þurft að 

skera niður útgjöld Fæðingarorlofssjóðs og hefur það haft í för með sér skerðingar á 

greiðslum til foreldra sem taka fæðingarorlof.  
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Áhrifavaldar á löggjöf um fæðingarorlof 

Eftir að hafa rakið þróun löggjafar fæðingarorlofs má sjá að oft og tíðum eru það ekki 

einungis stjórnvöld sem hafa áhrifavald heldur má sjá aðkomu marga áhrifaþátta bæði 

innlendra og alþjóðlegra. Af þeim erlendu má nefna SÞ, ESB og ILO en einnig hefur 

löggjöf um fæðingarorlof hjá hinum Norðurlandaþjóðunum verið höfð til hliðsjónar. 

Innlendu áhrifin eru fjölmörg og koma frá hinum ýmsu sviðum þjóðfélagsins. Nú 

verður fjallað um helstu þætti sem hafa haft áhrif á þróun fæðingarorlofs á Íslandi. 

Kvennahreyfingar og áhugi einstakra þingmanna sem hófu umræðu á málinu 

og fengu hugmyndir þeirra misgóðar undirtektir. Lágt hlutfall kvenna á þingi skýrir 

eflaust að hluta seinagang stjórnvalda á úrbótum á fæðingarorlofi í gegnum tíðina. 

Dómstólar hafa einnig vakið athygli á röngum forsendum fæðingarorlofs. 

Flokkaskipting á Alþingi hefur einnig haft töluverð áhrif. Á tímabilinu 1960-1975 

komu allar frumvarpstillögur frá sama flokknum, Alþýðubandalaginu. Eftir árið 1975 

fékk löggjöf fæðingarorlofs aukna athygli frá öllum starfandi flokkum en fram að 

þeim tíma virðist málið ekki hafa verið eins mikið á dagskrá hinna flokkanna (Gyðný 

B. Eydal, 2005). Því er óhætt að segja að mismunandi áherslur eða stefnuskrár 

flokkanna hafi spilað stórt hlutverk um þróun og samþykki ákvæða um fæðingarorlof.  

Ísland fullgilti Barnasáttmála SÞ árið 1992 en þar er kveðið á um að stjórnvöld 

aðildarríkja skuli tryggja börnum þá vernd og umönnum sem velferð þeirra krefst með 

nauðsynlegum ráðstöfunum á sviði löggjafar og stjórnsýslu (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Þá segir einnig í 76.gr. í Stjórnarskrár 

Íslands að: 

Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra 

krefst (Stjórnarskrá Lýðveldisins Ísland, 1944). 

Ætla má að ákvæðin séu ætluð m.a til að tryggja börnum þá umönnum sem 

nauðsynleg er á fyrsta æviskeiði þeirra, en til þess nær löggjöf fæðingarorlofs. 

Barna- og fjölskyldupólitík er málaflokkur sem er á uppleið og er að verða 

hluti af góðri hagstjórnarspeki (Stefán Ólafsson, 2004). Við gagnaöflun fyrir ritgerð 

þessa hefur komið í ljós að sum stéttarfélög hafa tekið á sig aukna þjónustu við 

fjölskyldufólk. Til að mynda tók Læknafélag Íslands (hér eftir LÍ) að greiða 

félagsmönnum 13 vikna foreldraorlof sem annars er ólaunað. Að auki greiddi félagið 

sérstakan fæðingarstyrk (sjá reglugerð lis.is). Haft var samband við LÍ í gegnum 

tölvupóst og símleiðis til að fræðast nánar um þessa þjónustu félagsins.  
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Samkvæmt framkvæmdarstjóra félagsins, Sólveigu Jóhannsdóttur hafði 

fjölskyldu- og styrktarsjóður LÍ myndað prýðilegan höfuðstól sem ávaxtaðist vel. 

Ákveðið var að nýta hluta höfuðstólsins í þágu félagsmanna í stað þess að fé safnaðist 

upp enda væri það ekki tilgangur félagsins að liggja á sjóðum. Vegna þrýsting frá 

félagsmönnun var ákveðið árið 2007 að greiða foreldraorlofið í samræmi við 

dagvinnulaun lækna miðað við kjör hvers tíma. Nýting lækna á þessu greidda orlofi 

fór fram úr vonum og spám stjórnarinnar en hún hafði samþykkt einróma að koma 

greiðslunum á. Fór því svo að hætta varð að greiða foreldraorlofið snemma árs 2009. 

Félagið hefur þó haldið áfram að greiða fæðingarstyrkinn til félagsmanna sem nú er 

350.000 kr. fyrir hvert barn og stendur ekki til að afnema styrkinn en hugsanlega gæti 

komið til lækkana á upphæðinni (Sólveig Jóhannsdóttir, munnleg heimild 2010). 

Velta má vöngum yfir því hvort þessi leið hafi verið valin þar sem konum í 

læknastéttinni hefur fjölgað mjög á síðustu tíu árum. Samkvæmt 

Landslæknisembættinu hefur konum fjölgað hlutfallslega meira en körlum á árunum 

1999 til 2009. Árið 1999 voru konur færri en karlar í öllum aldurshópum lækna, þ.e. 

35 ára og yngri, 35 – 44, 45-54, 55-64 og eldri en 65 ára. Árið 2009 hafði 

kvenkynslæknum fjölgað töluvert og voru orðnar fjölmennari í yngsta hópnum, 35 ára 

og yngri, eða 59,3% (Talnabrunnur, 2010). 

Fjölskyldu- og styrktarsjóðir voru stofnaðir innan Bandalags Háskólamanna 

(hér eftir BHM) eftir lagabreytingar árið 2000 til að halda í þau kjör opinberra 

starfsmanna sem fyrri lög giltu um, það er 100% laun til 3ja mánaða. Að því er best 

verður séð greiða engin önnur stéttarfélög 13 vikna foreldraorlofið en sum þeirra hafa 

tekið upp að greiða fæðingarstyrki líkt og LÍ gerir. SFR, sem er stéttarfélag í 

almannaþjónustu, greiðir t.d. 170.000 kr. í fæðingarstryk til foreldra og verður sú 

upphæð hækkuð í 200.000 kr. frá 1.1 2011 („Styrkir hækka“, 2010). Möguleg 

áframhaldandi þróun fæðingarorlofs er því hugsanlega í höndum stéttarfélaga. Félögin 

geta þannig útvíkkað réttindi til orlofs fyrir félagsmenn sína hvort sem um ræðir styrki 

eða að lengra tímabil fæðingarorlofs sé greitt. Þessa þróun má hugsanlega rekja til 

velferðarkerfisins sem hingað til hefur verið blanda af frjálslyndisstefnu og svo hinni 

norrænu leið. 
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Áhrif löggjafar fæðingarorlofs á þrjá mismunandi hópa 

Fæðingarorlof hefur áhrif á marga þætti má þar nefna fjölskyldulíf, efnahag 

heimilanna og atvinnumál. Löggjöf fæðingarorlofs getur því haft mikil áhrif á þá hópa 

sem hér eru til umfjöllunar, feður, mæður og börn. Nú verður fjallað um ætluð áhrif 

lagabreytinganna frá árinu 2000 á hópana. Skoðað verður hvernig faðir og móðir nýta 

sér orlofið, hvernig þau skipta því á milli sín og hvaða áhrif það hefur fyrir þau sjálf, 

barnið, heimilið og stöðu þeirra á vinnumarkaði.  

Fæðingarorlofið er ekki einungis mótað af hinu opinbera heldur gætir annarra 

áhrifa eins og fjallað hefur verið um. Áhrifavaldar á stefnumótunina hafa átt þátt í að 

móta fæðingarorlofið í heild sinni. Þó stefnan sé góð og sinni því hlutverki að barnið 

fái að njóta umönnunar beggja foreldra þarf að vera velvilji af hálfu vinnuveitenda 

(Bosses and babies, 2007).  

Nú verður fjallað nánar um þau áhrif sem hlotist hafa í kjölfar lagabreytinga 

frá árinu 2000. 

 

Feður 

Í þessum kafla verður fjallað um þau áhrif sem stefnumótunin og lagabreytingar hefur 

á feður. Rædd verða þau áhrif sem hlutust af lagabreytingum eftir að feðrum var 

veittur sjálfstæður réttur til fæðingarorlofs.  

Í upphafi höfðu lagabreytingar fæðingarorlofs ekki mikil áhrif á feður sökum 

þess að þeir áttu ekki rétt á fæðingarorlofi. Feður höfðu rétt til orlofs frá 1980 þar sem 

síðasta mánuði orlofsins mátti framselja til föðurs. Að því er best var að komist 

fundust engar birtar rannsóknir sem sýndu nýtingu feðra á orlofinu frá þeim tíma. 

Teljast töluverðar líkur á að nýting feðra hafi verið í lágmarki ef miðað er við tölur frá 

Tryggingastofnun ríkisins (hér eftir TR) fyrir tímabilið 1993-1998 en þá voru einungis 

milli 8 og 17 feður á ári sem nýttu sér greiðslur frá TR vegna fæðingarorlofs sem gerir 

um 0,3% af fjölda mæðra sem tóku fæðingarorlof á sama tímabili (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007).  

Tveggja vikna sjálfstæður réttur feðra var lögleiddur árið 1998 en nýting feðra 

var töluvert lakari en á hinum Norðurlöndunum. Um 25-35% feðra nýttu sér orlofið 

miðað við 55-75% feðra á sama tíma á hinum Norðurlöndunum (Haataja, 2009). 

Breytingar sem voru gerðar á lögunum árið 2000 mörkuðu skýrari stefnu stjórnvalda 

til jafnréttis foreldra í umönnun barna, er feður fengu sjálfstæðan rétt til 3ja mánaða 
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fæðingarorlofs. Þessi breyting hafði í för með sér mikla byltingu fyrir feður sem gerði 

þeim kleift að annast ung börn sín í meira mæli. Lykilatriðið að mati Karlanefndar 

Jafnréttisráðs, sem vann að því að bæta stöðu karla, var að nefndin taldi sjálfstæðan 

rétt feðra til fæðingarorlofs vera það lykilatriði sem vantaði til að auka umönnun karla 

á ungabörnum (Ingólfur V. Gíslason, 2010). Með þeim hætti væri hægt að hafa áhrif á 

þátttöku karla við uppeldi ungra barna sinna sem hefði í för með sér aukið 

foreldrajafnrétti. Þau ákvæði sem sett voru í lög um óframseljanlegan rétt karla áttu 

því eftir að hafa víðtæk áhrif.  

Eftir að sjálfstæður réttur til feðra kom að fullu til framkvæmda nýttu feður 

rétt sinn í miklum mæli. Í könnun sem gerð var árið 2004 kom í ljós að um 82% feðra 

notaði tvo mánuði af orlofinu og 76% notaði alla þrjá (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða 

M. Pétursdóttir, 2004). Í samanburði við hin Norðurlöndin var þetta góð nýting. Feður 

á Íslandi nýta flesta daga af feðrum á Norðurlöndunum (Haataja, 2009). Taka verður 

mið af því að íslenskir feður hafa lengstan óframseljanlegan rétt til orlofs af 

Norðurlöndunum sem hefur áhrif á að þeir nota flesta daga. Einnig má bæta við að á 

heimsmælikvarða nýta íslenskir feður hvað mest réttindi sín (Haataja, 2009). Ekkert 

þak var á hámarki greiðslna fyrstu árin svo tekjutap feðra var ekki verulegt en greitt 

var 80% af launum. 

 Það sem hins vegar hefur gerst síðustu árin er að dögunum sem feður nýta fer 

fækkandi. Á árunum 2003-2008 nýttu feður sér 97-103 daga í orlof en þeim hafði 

fækkað í 94 daga árið 2009. Áætlanir fyrir árið 2010 gera ráð fyrir að meðaltalið verði 

einungis 66 dagar (Vinnumálastofnun, 2010). Eins og áður sagði voru í upphafi engar 

hömlur á því hversu há upphæðin  mátti vera vegna greiðslu orlofs en á árunum 2004-

2010 hafa hámarksgreiðslur verið lækkaðar fjórum sinnum. Fyrst var hámark sett 

480.000 kr. á mánaðarlegar greiðslur til foreldra í orlofi, því næst lækkað í 400.000, 

svo lækkað í 350.000 kr. og nú síðast var hámarkið lækkað í 300.000 kr. Sjá má 

lítillega fækkun daga árið 2009 og verulega minni nýtingu árið 2010 ef að spá 

Vinnumálastofnunar reynist rétt.  

Markmið laganna sem var upphaflega að tryggja að barn njóti samvista við 

bæði föður og móður virðast því verulega takmörkuð með þeim skerðingum sem 

gerðar hafa verið hin síðari ár. Grundvöllur þess að feður nýti sér sjálfstæðan rétt sinn 

til orlofs er augljóslega sá að tekjur skerðist ekki of mikið (Vinnumálastofnun, 2010). 

Áhrifin sem hljótast af stöðugt lækkandi þaki á greiðslur virðast því hafa þær 

afleiðingar að feður nýta sér í minna mæli þau réttindi sem standa til boða. Af þeirri 
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ástæðu eru þær takmarkanir sem settar hafa verið í lög hin síðari ár þversögn við 

upphafleg markmið laganna um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og að tryggja 

barni samveru með báðum foreldrum sínum. Karlanefnd Jafnréttisráðs sem fjallað var 

um hér að ofan taldi einnig lágmarkstekjuskerðingu vera einn af grundvöllum þess að 

fæðingarorlofsréttur feðra væri nýttur (Ingólfur V. Gíslason, 2010). Stjórnvöldum 

hefði því átt að vera ljóst að þær skerðingar sem gerðar hafa verið myndu draga úr 

nýtingu feðra þvert á fyrrgreind markmið.  

Af ofangreindum ástæðum má álykta að fjárhæð greiðslna hafi mikil áhrif á 

það í hve miklum mæli feður nýta sér orlof. Það er að segja að feður nýta sér ekki full 

réttindi sín vegna of mikillar skerðingar tekna þeirra. Stjórnvöld reyndu til að byrja 

með að skerða ekki laun feðra í orlofi en aðeins einu ári eftir að feður nutu þriggja 

mánaða orlofsréttar var byrjað að skerða greiðslur fæðingarorlofs til þeirra. Þessi 

staðreynd um fjármál foreldra kemur heim og saman við þær rannsóknir sem fjalla um 

feður sem taka lengra orlof en þá þrjá mánuði sem þeir eiga sjálfstætt. Þrír mánuðir 

eru skiptanlegir milli foreldra og hefur það sýnt sig að þeir feður sem nýta sér allan 

eða hluta af þessum mánuðum eiga  það sameiginlegt að eiga vel menntaðan maka 

sem er í góðri stöðu á vinnumarkaði (Ingólfur V. Gíslason, 2005). Sé faðirinn með 

lægri tekjur en móðirin kjósa foreldrar frekar að faðirinn taki hluta af sameiginlegum 

rétti. Mæður nýta sameiginlega réttinn í töluvert meira mæli en feður en þrátt fyrir það 

eru heildarfjárhæðir til hvors hóp svipuð (Vinnumálastofnun, 2010). Það sem útskýrir 

þetta jafna hlutfall greiðslna eru hærri laun karla á vinnumarkaði sem komið hefur 

fram áður.  

 Eins og áður hefur komið fram hafa íslenskir feður nýtt rétt sinn vel. 

Nauðsynlegt er að greina á milli þess að feður séu einir heima með börnin eða í orlofi 

á sama tíma og móðir. Lögin á Íslandi heimila að feður séu í orlofi á sama tíma og 

móðirin en það er mismunandi milli landa hvort  svo er eða ekki. Í finnskri rannsókn 

kom það í ljós að íslenskir feður nota oftar orlof sitt á sama tíma og móðirin borið 

saman við aðra feður á Norðurlöndunum (Haataja, 2009). Rannsókn Bryndísar 

Jónsdóttur frá árinu 2007 lýsir svipuðum aðstæðum, það er að algengt er að karlar taki 

hluta af orlofinu með mæðrum. Algengast er að faðirinn taki 2-4 vikur í orlof við 

fæðingur barnsins og þá í flestum tilvikum á sama tíma og móðirin (Bryndís 

Jónsdóttir, 2007). Sjálfstæður réttur feðra er því í sumum tilvikum nýttur samtímis 

orlofi móðurinnar að hluta til eða allan tímann.  
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Lögin frá árinu 2000 stuðla hugsanlega að auknu jafnrétti meðal kynjanna. 

Þegar faðir fær sjálfstæðan rétt til orlofs tekur hann á sig hluta ábyrgðar með því að 

vera heima og annast barnið. Fyrir vinnumarkaðinn er þetta einnig mikilvægt þar sem 

móðirin var vanalega það foreldri sem tók sér langt leyfi frá vinnu til að sinna 

barninu. Með orlofi fyrir feður eru foreldrar settir í jafnari stöðu þegar kemur að 

vinnumarkaði sökum þess að líklegt er að bæði feður sem og mæður á barneignaaldri 

komi til með að taka sér leyfi frá störfum. Þar með ættu foreldrar auðveldara með að 

samræma atvinnu- og fjölskyldulífið sem var eitt af yfirlýstum markmiðum laganna 

(Lög um fæðingar-og foreldrorlof nr. 95/2000).  

Feður sem taka fæðingarorlof eru líklegri til að taka meiri þátt í uppeldi og 

samveru með fjölskyldu allt frá meðgöngu (Flacking o.fl, 2010). Sjálfstæður réttur 

feðra getur þannig stuðlað að því að virkja feður til þátttöku allt frá meðgöngu með 

jákvæðum áhrifum á fjölskyldulíf. Bæta má við að ekki er aðeins um að ræða þá 

staðreynd að feður séu virkari þátttakendur í uppeldinu á sjáanlegan máta heldur getur 

orlofið hjálpað til við að stuðla að ákveðinni hugarfarsbreytingu meðal feðra. 

Rannsókn sem gerð var á vegum ESB á fjórum löndum, Spáni, Noregi, Þýskalandi og 

Íslandi leiddi í ljós að íslenskir feður ættu erfiðara en feður í hinum löndunum að 

finna jafnvægi milli atvinnu- og fjölskyldulífs. (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2004). Mikilvægi þess að íslenskir feður tileinki sér notkun á 

sjálfstæðum rétti sínum er því stór þáttur í þeirri hugarfarsbreytingu sem þarf til að 

auðvelda samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífi. Virðist svo vera að 

fjölskylduvænleiki í garð feðra sé ekki ávallt til staðar. Samkvæmt kjarasviði VR 

hefur uppsögnum feðra í fæðingarorlofi fjölgað (Pétur Blöndal, 2004). Samkvæmt 

lögum er slíkt ekki leyfilegt en staðreyndin virðist vera sú að því sé ekki nægjanlega 

framfylgt. Slíkt getur veikt stöðu ungra karlmanna á vinnumarkaði.  

Óframseljanleg sjálfstæð réttindi föðurs voru aðeins hugsuð sem tímabundin 

aðgerð í lögum eins og komið hefur fram. Á hinum Norðurlöndunum eru mismunandi 

sjónarmið um það hvort að skylda eigi feður til töku fæðingarorlofs. Í Noregi hefur 

raunin verið sú að því meiri sjálfstæð réttindi sem feður öðlast því meira notfæra þeir 

sér þau (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2004). Danmörk er eina 

Norðurlandið sem ekki hefur lögbundið sjálfstæðan rétt feðra til orlofs en samt sem 

áður fjölgar þeim dögum sem feður taka sér í orlof  hraðar þar en  í Finnlandi þar sem 

sjálfstæður réttur feðra er til staðar (Haataja, 2009). Því má deila um nauðsyn þess að 

hafa óframseljanlegan rétt feðra. Hugsanlega er meiri nauðsyn fyrir slíkan kvóta hér á 
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landi þar sem feður eiga erfiðara með að aðskilja atvinnu- og fjölskyldulíf miðað við 

það sem þekkist annars staðar. Einnig má hugsa sér að áhrifin af fæðingarorlofi á 

feður séu djúpstæðari og verði langvarandi bæði fyrir feðurna og fjölskylduna. Ein af 

þeim forsendum sem þarf  að vera til staðar til að stuðla að því að feður taki sér orlof 

er lágmarkstekjuskerðing. Lagabreytingar síðari ára sem fela í sér frekari 

tekjuskerðingu ganga þvert á slík tilmæli. Um leið verður erfiðara að ná fram 

markmiðum laganna um að tryggja börnum samvistir við báða foreldra.  

 

Mæður og börn 

Í þessum kafla verður fjallað um áhrif löggjafar fæðingarorlofs á mæður og börn. 

Fjallað eru um hópana saman þar sem áhrif þeirra eru oft á tíðum samofin og þá 

sérstaklega sökum þess að móðirin sinnir brjóstagjöf. Barnið er miðpunktur 

umræðunnar um fæðingarorlof þar sem orlofið er samverutími barns með foreldrum 

og hefur löggjöfin áhrif á hvernig þessi réttur barnsins er nýttur. Réttur barnsins 

samkvæmt núgildandi lögum er að njóta allt að 9 mánaða samvistar með foreldri eða 

foreldrum. Eins og fjallað hefur verið um hér að ofan eru íslenskir feður líklegir til að 

nýta sér orlof sitt samtímis orlofi móðurinnar og þá nýtur barnið ekki þeirra 9 mánaða 

orlofslengdar sem lög gera ráð fyrir nema foreldri lengi orlof sitt með tilheyrandi 

skerðingum á tekjum. Nú verður fjallað um þessi áhrif sem löggjöf fæðingarorlofs 

hefur á móður og barn. 

Eins og fram hefur komið er Ísland með stysta fæðingarorlofið fyrir móður á 

heildina litið miðað við hin Norðurlöndin á meðan íslenskir feður hafa lengstu 

sjálfstæðu réttindin. Móðir getur nýtt sér 6 mánaða orlof hið mesta með greiðslum frá 

Fæðingarorlofssjóði. Í samanburði við hin Norðurlöndin er þetta töluvert styttra ef við 

berum saman hámark í fjölda vikna sem móðir getur nýtt sér. Í Svíþjóð geta mæður 

nýtt sér 60 vikur. Í Danmörku og Noregi er réttur mæðra allt að 48 vikum og í 

Finnland 40 vikur í samanburði við þær 26 vikur sem mæður geta nýtt sér á Íslandi 

(Fríða R. Valdimarsdóttir, 2005). Hér er gert ráð fyrir að móðirin nýti sér þær vikur 

sem eru samnýtanlegar milli foreldra. Sjá má að fæðingarorlof á Íslandi hefur tekið 

töluvert aðra stefnu en hjá nágrönnum okkar þegar tímalengd orlofsins er skoðuð. 

Þingmenn hafa í gegnum tíðina tjáð skoðun sína á lengd orlofsins. Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, þingmaður Kvennalistans, sem tók þátt í frumvarpsumræðunni 

1987 þegar orlofið var lengt úr þrem mánuðum í sex sagði þá : 
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Ég ítreka það enn að ég tel sex mánaða fæðingarorlof algjört lágmark 

og tel að við ættum að stefna að því að lengja fæðingarorlof enn meir 

og þá í áföngum (Sigríður D. Kristmundsdóttir, 1987). 

 

Í umræðum um lagabreytingarnar sem gerðar voru árið 2000 var einnig minnst á það 

að lengja þyrfti orlofið, hugsanlega í 12 mánuði en það er m.a. haft eftir Þorgerði 

Katrínu Gunnarsdóttur (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2009). Í 

rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við sex íslensk pör foreldra kom sú skoðun fram 

að óframseljanlegur réttur föðursins sé á kostnað móðurinnar (Þorgerður Einarsdóttir 

og Gyða M. Pétursdóttir). Hugmyndir um lengra orlof má meðal annars tengja við 

brjóstagjöf. Lýðheilsustöð mælir með að börn neyti einungis brjóstamjólkur fyrstu 6 

mánuði ævinnar. Ennfremur kemur fram í bæklingi frá Lýðheilsustöð sem er 

samstarfsaðili Landlæknis að önnur fæða en brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina er 

„ekki aðeins óþörf heldur beinlínis lélegri kostur“ (Lýðheilsustöð, 2003). Vilji móðir 

því framfylgja slíkum fyrirmælum þarf hún að nýta alla þá mánuði sem eru 

samnýtanlegir fyrir foreldra. Það er að segja ef hún hefur tök á að vera með barn á 

brjósti. Áhrifin af brjóstagjöf fyrir barnið eru veruleg og áhrifanna getur gætt jafnvel 

til æviloka. Fram kemur í fyrrnefndum bæklingi að brjóstagjöf má tengja við minni 

líkur á ungbarnadauða, ýmsa heilsufarskvilla, minni kostnað sem og að það eflir nánd 

móður og barns (Lýðheilsustöð, 2003). Sex mánaða fæðingarorlof er því æskilegt svo 

að hægt sé að hafa samræmi milli tilmæla opinberra stofnana og löggjafans. Það að 

yfir 90% mæðra, samkvæmt opinberum gögnum frá árinu 2004, taka sér lengra orlof 

en það sem lögin bjóða uppá gefur vísbendingar um að mæðrum þyki orlof sitt of stutt 

(Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2004). Einnig taka fleiri konur en 

karlar meðvitaða ákvörðun um að fara ekki strax aftur út á vinnumarkaðinn að loknu 

fæðingarorlofi (Bryndís Jónsdóttir, 2007). Hafa skal þó í huga þau áhrif sem 

fæðingarorlofið hefur á samkeppnisstöðu kynjanna á vinnumarkaði. Mæður geta tekið 

þá ákvörðun um að lengja orlof sitt og þannig fjarveru frá vinnu. Spurning er hvort 

æskilegt sé að stjórnvöld stuðli að þeirri þróun. Eins og áður hefur komið fram var 

samþykkt 13 vikna ólaunað foreldraorlof með breytingunum frá 2000. Í nefndaráliti 

um frumvarpið var settur fram sá möguleiki að hægt væri að nýta foreldraorlofið í 

beinu framhaldi af fæðingarorlofi : 

Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að taka foreldraorlofs hefjist í beinu 

framhaldi af fæðingarorlofi foreldris, m.a. af þeirri ástæðu að erfitt 

getur verið að fá daggæslu fyrir ungt barn eða aðstæður eru þannig að 
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foreldrar treysta sér ekki til að senda það strax í gæslu (Þingskjal 1152, 

2000). 

 

Hér má sjá efasemdir nefndarmanna um lengd orlofsins eins og það nú er, meðal 

annars þar sem börn eru jafnvel of ung til að fara í gæslu ef hana er yfirhöfuð að 

finna. Í rannsókn Bryndísar Jónsdóttur frá árinu 2007 kemur fram að aðeins 

þriðjungur foreldra sem svöruðu könnuninni voru meðvitaðir um rétt til 

foreldraorlofs. Ennfremur kom það fram að afar fáir hafa nýtt sér réttindin (Bryndís 

Jónsdóttir, 2007). Foreldraorlof, sem er í boði nýtist því ekki og verður að telja það að 

mestu á kostnað barnsins sem hefði átt möguleika á samveru með foreldrum sínum. 

Þar sem hvort foreldri um sig má nota 13 vikna foreldraorlof sitt til 8 ára aldurs barns 

glatast dýrmætur tími til samveru vegna lélegrar upplýsingagjafar stjórnvalda. Eins og 

fjallað var um hér að ofan tók LÍ uppá því að greiða foreldraorlofið fyrir félagsmenn 

og var því vel tekið. 

Eins og áður hefur komið fram hefur þjónustutrygging verið í boði hjá sumum 

sveitarfélögum landsins frá árinu 2008 en sú aðgerð hefur verið talin vega að 

kynjajafnréttissjónarmiðum stjórnavalda eins og þau birtast í Lögum um fæðingar- og 

foreldraorlof (95/2000). Þjónustutrygging er greidd til foreldra sem ákveða að vera 

heima með börn eða fá ekki vistun fyrir börn fram að 2ja ára aldri. Nær eingöngu 

mæður hafa nýtt sér þjónustutrygginguna til að vera heima með börnum sínum, 

hlutfall feðra er misjafnt eftir aldri barns en fór hæst í 5% (Guðný B. Eydal, 2010). 

Slíkt fyrirkomulag eykur ekki jafnréttisstöðu foreldra þar sem líklegra þykir að annað 

þeirra, það er móðirin, komi til með að lengja fráveru sína frá vinnu að loknu 

fæðingarorlofi. Þeir foreldrar sem hafa nýtt sér þjónustutrygginguna eru samt sem 

áður mjög fegnir henni eins og kom fram í rannsókn sem Rannsóknastofnun í barna‐ 

og fjölskylduvernd (hér eftir RBF) gaf út í mars 2010. Þar kemur fram að mikill 

meirihluti er ánægður með þjónustutrygginguna eða 86,4% svarenda. Aðal ástæða 

þess að foreldrar hafa nýtt sér þjónustutryggingu hefur verið sú að þeir kjósa að vera 

lengur heima með barnið, eða 53% (Guðný B. Eydal, 2010). Í ljósi þess sem kom 

fram hér áðan að það foreldri sem nýtir þjónustutrygginguna er í um 95% tilvika 

móðirin og einnig að yfir 90% mæðra taka lengra orlof má hér sjá mjög ríka 

tilhneigingu mæðra að njóta lengri samvista með barninu en það lög um fæðingarorlof 

bjóða uppá. 
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Vinnumálastofnun greinir frá því í nýjustu skýrslu sinni að frá árinu 2005 nýta 

mæður orlof sitt á yfir 270 dögum (Vinnumálastofnun, 2010). Mæður hafa 180 daga 

rétt ef þær nýta alla sameiginlega daga sem í boði eru fyrir foreldra. Feður tóku að 

meðaltali, á árunum 2001-2008, 15 daga af sameiginlega réttinum 

(Vinnumálastofnun, 2010). Hér er því ekki um að ræða jafna skiptingu milli foreldra á 

þeim sameiginlegu dögum sem eru 90 dagar nýtanlegir. Væntanlega helst það saman 

við að mæður vilja taka sameiginlegu mánuðina vegna brjóstagjafar og einnig sökum 

þess að sjálfstæður réttur mæðra til orlofs hefur verið gagnrýndur fyrir að vera fremur 

stuttur sérstaklega ef tekið er mið af lengd orlofs á hinum Norðurlöndunum eins og 

komið hefur fram. Þá hafa einstaka þingmenn sagt skoðun sína á lengd orlofsins 

meðal annars við umræður um frumvarpið árið 2000 en þar er minnst á að lengja ætti 

orlofið (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2009).  

Margar konur leita einnig eftir að fá vinnhlutfall minnkað fyrstu mánuðina 

eftir að fæðingarorlofi lýkur og taka þannig á sig tekjutap. Slíkt getur einnig leitt til 

veikari stöðu þeirra á vinnumarkaði og t.d. dregið úr möguleikum á stöðuhækkun eða 

aukinni ábyrgð í starfi. Þetta er samningsatriði við vinnuveitenda þar sem engin 

lagaákvæði kveða á um rýmkaðan eða sveiganlegan vinnutíma í kjölfar þess að móðir 

eða faðir snýr aftur á vinnumarkað eftir fæðingarorlof. Í sumum löndum eru ákvæði í 

lögum um að veita eigi foreldrum aukinn sveigjanleika með vinnutíma þegar snúið er 

til baka til vinnu eftir fæðingarorlof. Noregur og Spánn eru á meðal landa sem veita 

foreldrum sveigjanlegri vinnutíma með ungum börnum. Í Noregi hafa foreldrar 

lagalegan rétt til að biðja um minnkað vinnuhlutfall þangað til barn er orðið 10 ára og 

á Spáni fyrir börn yngri en 8 ára, og vinnuhlutfallið má minnka um 20-50% (Ray o.fl., 

2009). Þetta á einungis við um að vinnuhlutfall megi minnka til þess að geta sinnt 

umönnun barna en ekki vegna annarra ástæðna. Rannsókn Bryndísar Jónsdóttur sýndi 

að þar sem stjórnandi er kvenkyns ríkir almennt jákvæðara viðhorf til fæðingarorlofs 

en á þeim stöðum þar sem karlmenn er stjórnendur (Bryndís Jónsdóttir, 2007). 

Samkvæmt þessum mun á karlkyns og kvenkyns stjórnendum getur það haft áhrif á 

hvernig foreldrar haga orlofi sínu eða hvað við kemur sveiganleika í starfi meðan á 

orlofi stendur. 

Ein af breytingunum frá árinu 2000 snýr að því hvernig greiðslur til foreldra 

eru reiknaðar, viðmiðunartímabil þeirra var lengt töluvert og er nú reiknað sex mánuði 

aftur í tímann frá fæðingardegi barns og tekið mið af næstu 12 mánuðum eftir það 

(Lög um fæðingar- og foreldraorlof  nr. 95/2000). Fæðist foreldrum annað barn innan 
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24 mánaða frá fyrri fæðingu skerðast greiðslurnar enn frekar og verða 80% af 80% og 

er það veruleg skerðing á launum foreldris. Foreldrar seinka því mögulega 

barneignum af fjárhagslegum ástæðum. Aldur frumbyrja hefur hækkað síðustu áratugi 

og var árið 2005 26,3 ár (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Fyrir feður hefur þetta eflaust 

enn meiri áhrif eins og komið hefur fram þá hefur tekjuskerðing mikil áhrif á töku 

þeirra á orlofi. 

Eins og fram kom hér að ofan finnst sumum foreldrum börn sín of ung eftir að 

fæðingarorlofi lýkur til að setja þau í gæslu. Samkvæmt nefndarálti fyrir frumvarpið 

árið 2000 var stungið uppá því að annað foreldri nýtti sér foreldraorlof í beinu 

framhaldi en það getur haft neikvæð áhrif fyrir móður líkt og fjallað var um. Samt 

sem áður kjósa margar mæður að lengja orlofið. Hins vegar, eins og áður hefur komið 

fram, hafa ekki nærri allir vitneskju um foreldraorlofið sem hefur verið í lögum í 

rúmlega 10 ár. Hugsanlega verður barnið hér af réttindum sem hefðu getað nýst til 

aukinnar samveru.  

 Til eru áhugaverð rannsókn sem gerð var í 18 OECD löndum, þar sem 

fæðingarorlof með vinnuvernd, það er að ólöglegt sé að segja upp starfsmanni á 

meðgöngu eða á meðan fæðingarorlof stendur, var talinn vera einn af þeim þáttum 

sem dró úr vöggudauða í samanburði við þau lönd sem höfðu annars konar 

fæðingarorlof, t.d. ógreitt eða án vinnuverndar. Rannsakandi telur þó að ýmsir þættir 

hafi einnig áhrif eins og brjóstagjöf (Flacking o.fl., 2010). Fæðingarorlof á því 

mögulega stóran þátt í því að sporna við vöggudauða þar sem að minnsta kosti annað 

foreldri eru heima við og brjóstagjöf er til staðar. Hér er þó um að ræða nýlegar 

rannsóknir sem á eftir að þróa enn frekar. 

Á árunum áður en sjálfstæður réttur feðra var lögleiddur bárust Kærunefnd 

Jafnréttismála nokkur mál vegna stöðu mæðra á vinnumarkaði. Álit kærunefndar var að 

fjarvistir kvenna frá vinnu vegna meðgöngu, barnsburðar og umönnunar barna stuðlaði að 

lakari stöðu kvenna á vinnumarkaði (Kærunefnd Jafnréttismála nr.7/1999). Það að orlof fyrir 

feður var sett í lög hefur því mikil áhrif fyrir konur og möguleika þeirra á vinnumarkaði. 

Sérstaklega í ljósi þess að íslenskar konur eru með hátt vinnuhlutfall, ljúka háskólanámi í 

meira mæli en karlar og eiga að meðaltali fleiri börn en á flestum öðrum vestrænum löndum 

(Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). Mikilvægi þess að konur fái þar með 

styrkari stöðu með tilkomu orlofsréttar feðra er því ekki einungis sá að umönnun barna 

verður sameiginlegri heldur er hér stigið skref í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna. 

Kynjakerfið, sem stuttlega hefur verið minnst á í kaflanum um þróun löggjafar 
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fæðingarorlofs, er meðal annars að mati John Stuart Mill (1869) eitt það rótgrónasta 

yfirráðakerfi sögunnar (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Helstu breytingarnar sem hafa orðið á 

sl. 100 árum er að svið yfirráðanna hefur færst frá einkasviðinu, það er innan heimilisins, yfir 

í aðskilnað og undirskipun kvenna innan opinbera sviðsins. Með opinberu sviði er hér átt við 

meðal annars atvinnulíf og opinbert líf (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Baráttan um 

útrýmingu launamuns kynjanna er ein tegund af svörun kvenna við yfirráðum karla. 

Launamunur kynjanna á Íslandi er enn til staðar þó svo að dregið hafi úr honum á síðasta 

áratug. Samkvæmt Hagstofu voru konur með 24,9% lægra heildartímakaup árið 2000 en 

heldur hafi dregið úr muninum og árið 2007 var munurinnn 18,5%. Innan þessara talna er 

óútskýrður munur uppá 7,3% sem ekki hægt var að skýra með mismunandi menntun, 

starfsaldri eða á annan hátt og verður því að teljast sem kynbundinn launamunur. Kristín 

Ástgeirsdóttir framkvæmdarstýra Jafnréttisstofu vill meina að góðærið svokallaða fyrir árið 

2008, hafi skilað karlmönnum hærri launum en konum. Enn fremur segir hún að konur með 

ung börn verði mest fyrir barðinu á launamun kynjanna. Fjöldi barna á heimili hefur jákvæð 

áhrif á laun karla en neikvæð áhrif fyrir konur (Ómar Friðriksson, 2010). 

Á Íslandi er hlutfall kvenna á vinnumarkaði meðal þess hæsta sem gerist í 

heiminum (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2004). Mundi það því 

hafa áhrif á margar mæður og konur almennt ef að fæðingarorlofið gæti átt þátt í því 

að styrkja stöðu kvenna á vinnumarkaði og í senn jafna kynbundinn launamun. 

Bryndís Jónsdóttir minnist á að það í ritgerð sinni frá 2007 að mikilvægt sé að karlar 

taki frekar samfellt orlof fremur en rofið til þess að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði. Það setur kynin ekki í jafna samkeppnisstöðu ef að karlinn er aðeins 

frá vinnu stuttan tíma í senn og oftar á meðan móðirin tekur fremur samfellt orlof og 

er þannig fjarverandi í lengri samfelldan tíma. Samkvæmt ritgerð Bryndísar skipta 8% 

konur niður orlofi sínu á miðað við 51% karla (Bryndís Jónsdóttir, 2007). Miðað við 

að konur taka í miklum meirihluta samfellt orlof meðan karlar gera það síður, má 

álykta að ákvæðin um sjálfstæðan rétt feðra til fæðingarorlofs hafi ekki eins mikil 

áhrif á jafnrétti kynjanna á vinnurmarkaði og þau mundu ella hafa. 

Tækifærin sem skapast fyrir móðurina, eftir að orlof fyrir feður og 

sameiginlegir mánuðir komu til, geta því aukist til muna ef móðirin er styttri tíma utan 

vinnumarkaðar. Fjarvera móðurinnar frá barninu er hins vegar umdeilanleg. Feður eru 

vitanlega jafnfærir um að sinna barninu í flestum tilfellum en geta ekki sinnt 

brjóstagjöf. Valið fyrir móðurina sem einstakling er þrátt fyrir allt mikilvægt og 

nauðsynlegt í baráttunni um jafnrétti.  
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Að setja ung börn í dagvistun er fremur umdeilt meðal fræðimanna. Sæunn 

Kjartansdóttir sem ritaði bókina Árin sem engin man (2009) fjallar meðal annars um 

um nauðsyn þess að hafa börn heima við sem lengst. Sæunn vitnar í rannsóknir John 

Bowlby (1946) sem rannsakaði tengsl milli móður og barns, en rannsókn hans leiddi í 

ljós að langur eða endurtekinn aðskilnaður foreldra og barns á fyrstu þremur árum 

barnsins getur leitt til þess að fáskiptni verði ríkjandi varnarviðbragð barns, jafnvel 

fram á fullorðinsár. Fyrir barnið er því æskilegt að foreldrar sinni því sem mest fyrstu 

þrjú árin. Ef ekki verður komist hjá því að setja barnið ungt í gæslu þá eru sem fæstir 

tímar í utanaðkomandi gæslu skásti kosturinn fyrir barnið. (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Aðrar rannsóknir sýna að það hafi neikvæð áhrif á þroska barns ef það fær ekki 

nána persónulega umönnun fyrstu 6-12 mánuði í lífi þess. Þá segja rannsóknir sem 

mælt hafa vitsmunaþroska barna að það styrki vitsmunaþroska þeirra að vera í 

dagvistun með jafnöldrum sínum á aldrinum 2-3ja ára (Babies and Bosses, 2007). 

Íslensk löggjöf um fæðingarorlof samræmist ekki slíkum kröfum eins og 

Sæunn Kjartansdóttir fjallar um í bók sinni. Einnig er ekki víst að mæður hafi almennt 

áhuga á svo löngu orlofi. Í ritgerð Bryndísar Jónsdóttur þar sem foreldrar voru spurðir 

að því hversu langt fæðingarorlof ætti að vera, töldu langflestir æskilegt að það ætti að 

væra 12 mánuðir en aðeins 11% vildu meina að það ætti að vera lengra (Bryndís 

Jónsdóttir, 2007). Vísbendingar eru um að mæður í flestum tilfellum lengi orlof sitt 

eins og fjallað hefur verið um.  

Lögin segja til um að þar sem réttur feðra er óframseljanlegur fellur hann 

niður ef feður nýta hann ekki. Eins og kom fram hér áðan eru feður í mörgum 

tilfellum ekki að nýta alla þá daga sem réttur þeirra segir til um. Samverutími barnsins 

við foreldri er því skertur með þessu móti nema að móðirin lengi orlof sitt á skertum 

bótum en til þess virðist vera sterk tilhneiging miðað við þann dagafjölda sem þær 

nýta sér og auka þannig tíma barnsins með öðru foreldri. Líkt og komið hefur fram 

getur það haft neikvæð áhrif fyrir stöðu kvenna á vinnumarkaði. 

 Eins sjá má af umræðunni hér að ofan hafa lagabreytingar haft margvísleg 

áhrif á móður og sumar þeirra geta haft varanleg áhrif, bæði jákvæð og neikvæð. 

Sterkari samningsstaða móður á vinnumarkaði þar sem frávera hennar er minni eða 

öllu heldur að nú megi einnig vænta fjarveru feðra vegna umönnunar setur foreldra, 

karla og konur, í jafnari stöðu m.a. með tilliti til launakrafna. Þá þykir einnig líklegra 

að fjölskyldulíf eflist í þeim tilfellum þar sem feður taka sér orlof með því að þeir taki 

meiri þátt í uppeldi bæði fyrir og eftir fæðingu barns. Samkvæmt þessari umfjöllun 
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má hér greina ýmis tækifæri sem geta styrkt stöðu mæðra og aukið foreldrajafnrétti 

eftir innleiðingu laganna frá 2000. Mikilvægt er að feður taki sem samfelldast orlof til 

að hægt sé auka jafnrétti kynjanna. 

Vísbendingar eru þó um að feður séu í minna mæli að nýta sér rétt sinn en 

áður og einnig mæður sem hugsanlega er hægt að rekja til efnahagshrunsins sem varð 

í október 2008, en nánar verður fjallað um það hér á eftir.  

Lagabreytingarnar hafa einnig margvísleg áhrif fyrir barnið og verður að telja 

það mikinn ávinning fyrir það að feður fóru markvisst að taka meiri þátt í uppeldi 

barna á fyrstu árum þeirra sem orlofsréttur þeirra stuðlaði að. Samvera barns með 

öðru eða báðum foreldrum er það sem skiptir mestu máli fyrstu árin í lífi þess. 

Brjóstagjöfin er einnig mikilvægur þáttur fyrir ungabarnið og hefur jafnvel áhrif allt 

fram á fullorðinsár. Fæðingarorlofið nægir móðurinni rétt svo til að hlýta meðmælum 

Landlæknisembættis varðandi æskilega lengd brjóstagjafar, ef hún nýtir sér alla 

sameiginlega mánuði foreldranna. Sú staða setur móðurina vissulega í þá stöðu að 

velja milli þess að gefa barninu bestu mögulega næringu og setur það þá skyldu á 

herðar hennar að nýta sér þann rétt á kostnað föðurins.  

Af umfjölluninni má sjá að margt hefur breyst til hins betra eftir 

lagabreytingar frá árinu 2000 en einnig að þörf er á ýmsum breytingum. Svo dæmi 

séu nefnd væri það mikilvægt að réttur orlofs félli ekki niður ef annað foreldri sér sér 

ekki fært um að nýta hann. Annar möguleiki er að lengja mætti þann tíma sem 

foreldrar eiga sameiginlegan og auka þannig val foreldra. Mæður sem af einhverjum 

ástæðum hafa t.d. ekki börn sín á brjósti eða í skamman tíma gætu þannig samið við 

föðurinn um að hann lengi orlof sitt.  

 

Vísbendingar um breytingar á fæðingarorlofi eftir efnahagshrun 

Efnahagshrunið sem varð á Íslandi í október 2008 hefur haft víðtækar afleiðingar fyrir 

íslenskt samfélag. Fæðingarorlofssjóður er ekki undanskilinn fjárhagslegum 

vandræðum í kjölfar hrunsins. Erfiðleikarnir hófust þó töluvert fyrir efnahagshrunið 

og var raunar sett hámark á greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði þegar árið 2004, eins og 

áður hefur komi fram. Nú verður stuttlega fjallað um vísbendingar um áhrif 

efnahagshrunsins á fæðingarorlofið. 

Breytingar á því hvernig foreldrar haga orlofi sínu mátti sjá mjög fljótlega eftir 

efnahagshrunið. Starfsmenn sjóðsins fengu fleiri fyrirspurnir frá foreldrum sem voru 



 38 

að kanna hvort ónýttur réttur til orlofs væri til staðar og hvort hægt væri að nýta hann. 

Þá mátti sjá aukningu á nýtingu feðra á þeim sameiginlegu mánuðum sem foreldrar 

geta skipt sín á milli (Vinnumálastofnun, 2008). Ástæður fyrir þessum breytingum 

svo stuttu eftur hrunið má að öllum líkindum rekja til aukins atvinnuleysis og að 

foreldrar sáu fyrir sér að geta nýtt greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og þá sérstaklega 

feður. Móðir hafði þá haldið vinnunni og farið fyrr út á vinnumarkaðinn en ella og 

faðir gat þá nýtt sér skiptanlegu mánuðina. Svipaðar vísbendingar má hugsanlega sjá 

hjá námsmönnum og þeim sem eru utan vinnumarkaðar sökum hærra atvinnuleysis í 

landinu (Vinnumálastofnun, 2010). Þessar breytingar eiga aðeins við um fyrstu 

mánuðina eftir hrunið. Þegar lengra leið frá komu í ljós annars konar áhrif. 

Fjárhagsleg staða Fæðingarorlofssjóðs var orðin slæm fyrir efnahagshrunið 

2008 eins og fjallað hefur verið um. Breytingar á lögum fæðingarorlof eftir 

efnahagshrunið hafa miðað við að draga enn frekar úr greiðslum úr sjóðunum. 

Árni Páll Árnason þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra kom með 

tillögu til að bæta fjárhagslega stöðu sjóðsins í desember 2009. Þar sem hann lagði til 

að töku síðasta mánaðarins yrði frestað um þrjú ár. Velferðarvaktin undir stjórn 

Kristínar Ástgeirsdóttur gagnrýndi tillöguna. Yfirlýsing Velferðarvaktarinnar tók fram 

að verst yrði vegið að einstæðum mæðrum þar sem þær myndu aðeins njóta fimm 

mánaða orlofs þar sem faðir er ekki til staðar í mörgum tilfellum og tekur því ekki 

orlof með barninu. Einnig bendir Velferðarvaktin á mikilvægi þess að gæta 

sérstaklega að þörfum barna og ungmenna í öllum aðgerðum vegna 

efnahagskreppunnar (Félagsmálaráðuneytið, 2009). Réttindi barns til samvista með 

foreldrum eða foreldri yrðu því skert og barnið færi fyrr í umönnun utan heimilis. 

Ekki hefur orðið af þessari tillögu en eins og fram kemur var henni ekki vel tekið. 

Hins vegar var ákveðið að skerða hámarksgreiðslurnar enn frekar eða í 300.000 kr. 

sem og að lengja það tímabil sem hægt væri að taka orlofið úr 18 mánuðum í 36 (Lög 

um  um ráðstafnir í ríkisfjármálum nr. 70/ 2009). Með lengingu á tímabilinu sem hægt 

er að nýta orlofsréttinn er verið að reyna deila greiðslum á lengri tíma. 

Bráðabirgðatölur sem Vinnumálastofnun hefur sent frá sér benda til þess að 

áhrif efnahagshrunsins séu ekki í rénun. Tölurnar benda til að ásókn feðra hafi 

minnkað töluvert á árinu 2010 þ.e. að bæði sækja færri um orlof og þeir sem sækja um 

nýta sér að meðaltali færri daga en undanfarin ár. Hér að ofan, í kaflanum um áhrif 

löggjafar á feður, var greint frá því  að bráðabirgðatölur Vinnumálastofnunar bendi til 

að dagafjöldinn sem feður nýta sér fari úr um það bil 100 dögum í 66 daga. Hér er því 
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um mikla fækkun daga að ræða eða nær þriðjungs lækkun. Einnig er talið að 

orlofsgreiðslum til feðra fækki um 6-10% frá árinu 2009 (Vinnumálastofnun, 2010). 

Feður nýta sér bæði færri daga og færri nýta sér réttindi sín yfirhöfuð. Þetta er 

hryggileg staða fyrir íslenskar fjölskyldur þar sem virkni feðra við umönnun barna 

mun dvína samkvæmt þessum vísbendingum um minni notkun þeirra á orlofi. Fram 

hefur komið að þátttaka feðra í orlofi hefur bæði jákvæð áhrif á meðgöngu og eftir 

fæðingu barns. Meðal annars að feður verða virkari þátttakendur í umönnun barna 

sinna og stuðli einnig að bættu fjölskyldulífi líkt og fjallað hefur verið um. 

Fjölskyldan í heild sinni líður því fyrir að feður telji sig ekki hafa kost á því að nýta 

sér orlofsréttindi sín sökum þess hve lágar greiðslurnar eru orðnar. Vinnumálstofnun 

telur ástæður þessa fyrst og fremst vera fjárhagslegar eins og fjallað hefur verið um 

(Vinnumálastofnun, 2010).  

Greiðslutímabil hefur styst bæði hjá feðrum og mæðrum eftir árið 2008. 

Vegna mikils óöryggis á vinnumarkaði eru foreldrar beinlínis smeykari en áður að 

nýta sér rétt sinn til fæðingarorlofs (Vinnumálastofnun, 2010). Óvissan eða óttinn sem 

ríkir á tímum efnahagskreppu er ekki neinn tilbúningur. Hér má einnig gera ráð fyrir 

að hugmyndir um karla sem fyrirvinnur fari saman við þær hugmyndir sem 

Vinnumálastofnun nefnir. Löngum var það hlutverk karla að sjá um að afla tekna fyrir 

heimilið en eftir að atvinnuþátttaka kvenna jókst var farið að tala um atvinnu 

fullorðinna (e. adult work model) til að lýsa því að bæði karlar og konur sjái fyrir 

heimilinu. Þrátt fyrir breyttar aðstæður þá lifir hugmyndin um karla sem fyrirvinnur 

góðu lífi víða (Gyða M. Pétursdóttir, 2009). Það má því hugsa sér að hér sé að finna 

ástæður karla fyrir að taka sér ekki orlof eftir að bæturnar hafa verið skertar vegna 

tengsla þeirra við atvinnumarkaðinn og hlutverk karla sem fyrirvinnur. 

Fjölskylduvænleiki tengist efnahagsástandi fyrirtækja eins og það er hverju sinni 

(Gyða M. Pétursdóttir, 2006). Staða foreldra sem velja að taka sér fæðingarorlof er 

því veikari en ella og hefur beinlínis haft þau áhrif að fólk nýtir sér ekki réttindi sín 

eða vinnuveitandi er ekki jafn sveigjanlegur og hann var í góðærinu svokallaða. 

Við gerð fjárlagafrumvarps fyrir árið 2011 var í upphafi gert ráð fyrir að 

Fæðingarorlofssjóður þyrfti að skera niður kostnað um einn milljarð kr. En samkvæmt 

nýju mati þarf einungis að skera niður um 300 milljónir kr. Þessar breytingar á 

niðurskurði eru vegna minnkandi ásóknar foreldra í sjóðinn frá og með árinu 2010 

(„Fæðingarorlofssjóður þarf“, 2010). Það segir ef til vill mikið um ástandið sem er að 

skapast í landinu að foreldrar eru að draga úr því að taka sér fæðingarorlof. Áhrifin af 
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því að foreldrar eru að taka sér styttra orlof er ekki hægt að mæla enn en mögulega 

mun draga úr fæðingum barna eða þau sett yngri í dagvistun sem hefur misgóð áhrif á 

þau eins og minnst hefur verið á hér áður. Til dæmis má nú þegar greina áhrif vegna 

minni nýtingar fæðingarorlofs hjá kennurum í landinu. Samkvæmt formanni 

Kennarasambands Íslands eru nú við störf hlutfallslega of margir kennarar og er ein af 

þeim ástæðum sem hann nefnir sú að kennarar taka styttra fæðingarorlof en áður („Of 

margir kennarar“, 2010). Áhrifa af efnhagshruninu gætir því á hinum ýmsu stöðum í 

samfélaginu og mun hugsanlega gera það um ókominn tíma. 

Efnahagskreppan er ekki eingöngu bundin við Ísland en þrátt fyrir bágt 

efnahagsástand hjá mörgum þjóðum var lagt fram frumvarp á Evrópuþingi um 

lengingu fæðingarorlofs mæðra. Lagt var til að 20 vikna fæðingarorlof fyrir mæður 

yrði lögbundið lágmark í aðildarríkjum ESB, en lágmarksorlof er nú 14 vikur. 

Tillögunni var hafnað en framkvæmdastjórnin hefur síðan lagt fram tillögu um 18 

vikna orlof og virðist ríkja meiri samstaða um hana („EU ministers“, 2010). Afar 

áhugavert er að ESB skuli á tímum efnahagserfiðleika vera að rýmka lög um 

fæðingarorlof með tilheyrandi viðbótarkostnaði á meðan íslensk stjórnvöld draga 

saman. Líklega má hér sjá mun á velferðarstefnu ESB og Íslands. Þetta er einkar 

áhugavert komi Ísland til með að ganga í ESB. En öll aðildarlönd eiga að framfylgja 

þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru innan ESB varðandi fæðingarorlofið. 

Núverandi fæðingarorlof mæðra á Íslandi er 13 vikur og því væri hér um að ræða 

töluverð lengingu á orlofinu ef að tillagan um 18 vikna fæðingarorlof verður 

samþykkt.  

 

Niðurstöður og umræða 
Leitast hefur verið við að svara þeirri spurningu: Hvernig hefur löggjöf um 

fæðingarorlof þróast á Íslandi? Helstu niðurstöður um það eru að þróun löggjafar um 

fæðingarorlof á Íslandi spannar styttra tímabil en á hinum Norðurlöndunum. Lögin á 

Íslandi voru til að byrja með aðeins hugsuð fyrir þær mæður sem unnu launaða vinnu 

utan heimilisins og náði löggjöfin því aðeins til takmarkaðs hóps mæðra. Styrkurinn 

vegna barnsburðar, eins og það var nefnt, var tekjutengdur og átti aðeins að þjóna 

þeim sem sýnt gátu fram á að geta ekki framfleytt sér. Þetta fyrirkomulag var ekki 

afnumið fyrr en árið 1977 og í kjölfarið var öllum mæðrum tryggður réttur til 
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fæðingarorlofs eða árið 1980. Miklar betrumbætur á löggjöfinni áttu sér stað árið 

1990 þegar orlofið er lengt í sex mánuði. Ein mikilvægasta breytingin var gerð árið 

2000 þegar samþykktur var sjálfstæður 3ja mánaða óframseljanlegur réttur feðra og 

orlofið í heild sína lengt í 9 mánuði. Á heimsmælikvarða er hér um að ræða lengsta 

sjálfstæða rétt feðra. Fæðingarorlofið í heild sinni er þó það stysta af 

Norðurlöndunum. 

Þá var einnig sú spurning borin upp : Hvaða áhrif hefur þróun löggjafar 

fæðingarorlofs haft á mismunandi hópa, það er feður, mæður og börn? Hvað varðar 

áhrif á mismunandi hópa eru eftirfarandi niðurstöður þær helstu. Lagabreytingarnar 

hafa haft margs konar áhrif á feður, mæður og börn. Feður hafa öðlast mikilvægt 

hlutverk við uppeldi barna í kjölfar þess að sjálfstæður réttur þeirra til orlofs var 

viðurkenndur og sást það á hárri nýtingu feðra á orlofinu strax í upphafi. Takmörkuð 

skerðing greiðslna er það grundvallar atriði sem skýrir hvað mest nýtingu feðra á 

orlofinu á meðan mæður kjósa að lengja orlofið þrátt fyrir skertar tekjur. Mæður og 

feður eru nú í jafnari stöðu gagnvart vinnumarkaði þar sem fjarvera beggja er nú í 

flestum tilvikum staðreynd, hins vegar er staðan ekki eins góð og hún gæti verið 

vegna þess að feður taka gjarnan rofið orlof en mæður samfellt. Barnið í flestum 

tilvikum nýtur samvista með bæði föður og móður í allt að 9 mánuði.  Velferðarkerfið 

á Íslandi hefur þróast í það að vera lágmarksaðstoð. Ætla má að þeirra áhrifa gæti 

einnig á fæðingarorlofið.  

Að lokum var spurt að því : Hvaða áhrif hefur efnahagshrunið haft á 

fæðingarorlofið? Vísbendingar eru um að breytingar verði á því hvernig foreldrar 

hagi fæðingarorlofi sínu á komandi árum. Áætlanir Vinnumálastofnunar gera ráð fyrir 

hugsanlegri minni nýtingu feðra og mæðra á orlofinu. Þetta má ætla að sé svörun 

foreldra við efnahagsþrengingum síðustu ára þar sem hámarksgreiðslur hafa stöðugt 

lækkað. 

Stjórnvöld ásamt hinum ýmsum þrýstihópum hafa mótað fæðingarorlofið að 

því sem það er í dag. Færð hafa verið rök fyrir því að lítil þátttaka kvenna í 

stjórnmálum áður fyrr eigi þátt í því hversu seint fæðingarorlofið þróaðist á Íslandi í 

samanburði við hin Norðurlöndin. Stéttarfélög hafa einnig verð virk í mótun 

fæðingarorlofs þegar lagabreytingar hafa verið á döfinni. Velferðarkerfi sem myndast 

hefur á Íslandi leiðir hugsanlega til þess að orlofið sé styttra og greiðslur í lágmarki 

sökum þess að útgjöld til velferðarmála hafa í gegnum tíðina verið minni hér en á 
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hinum Norðurlöndunum. Vanmat yfirvalda á ásókn foreldra í sjóðinn hefur einnig gert 

það að verkum að þurft hefur að setja hámark á greiðslur.  

 Finna má ýmsa vankanta á núverandi orlofi, sem að hluta til tengjast 

efnahagsþrengingunum. Það fyrsta sem mætti minnast á er að nú með mögulegri 

minnkandi notkun feðra á orlofinu fellur réttur þeirra niður og það styttist. Takmarka 

þarf skerðingu á orlofinu eða hafa réttinn færanlegri milli foreldra svo það bitni ekki á 

samverutíma barns með foreldrum. Takmörkuð skerðing á tekjum er nauðsynleg til 

þess að auka líkur á fullnýtingu orlofsins. Einnig ætti að skoða að tryggja móður með 

lögum allt að sex mánaða orlof, m.a. til þess að sinna brjóstagjöf eins og opinber gögn 

mælast til. Annar kostur væri að lengja tíma skiptanlegra mánaða svo að val aukist 

milli foreldra og þá hafa mæður sem af einhverjum ástæðum hafa börn sín ekki á 

brjósti aukið val um hvernig haga skuli orlofinu. Samningur við vinnuveitenda þarf að 

vera tryggður vilji móðir eða faðir vinna hlutastarf á einhverjum tímapunkti til að 

sinna uppeldi barna eftir að fæðingarorlofi lýkur. Upplýsa þarf foreldra betur um 

foreldraorlof sem um áratug hefur verið í lögum en of fáir vita af.  

Einnig má færa rök fyrir því að stjórnvöld nýti sér í meira mæli þau tæki sem 

opinber stefnumótun hefur uppá að bjóða. Vegna þess hve víðtæk þau áhrif eru sem 

hljótast af þeim breytingum sem hafa orðið á fyrsta áratug 20. aldar fyrir feður, 

mæður og börn. Vanmetin útgjöld hafa meðal annars leitt til þess að skerða hefur 

þurft hámarksgreiðslur til foreldra og hafa verið færð rök fyrir að slíkar skerðingar 

hafa veruleg áhrif á nýtingu foreldra á orlofinu. Með opinberri stefnumótun væri hægt 

að gera á kerfisbundinn hátt grein fyrir þeim mögulegu áhrifum sem lagabreytingar 

hafa í för með sér. Sérstaklega í ljósi þess að fæðingarorlof getur átt sinn þátt í því að 

jafna stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði sem löngum hefur verið markmið 

stjórnvalda. Slíkt kynjakerfi hefur viðgengist um langt tímabil þrátt fyrir baráttu 

kvennahreyfinga. 

 Með tilkomu fjölskyldu- og/eða styrktarsjóða stéttarfélaga er boðið uppá 

fæðingastyrki eða önnur úrræði til rýmkunar fæðingarorlofs eða umönnun barna. Slíkir 

sjóðir eru til staðar hjá sumum stéttarfélögum opinberra starfsmanna en sjá má fyrir sér að 

slíkt verði tekið upp hjá félögum annarra starfsstétta. Stéttarfélög gætu þannig mótað sína 

eigin stefnu og hugsanlega haft áhrif á löggjöf í meira mæli. Hin íslenska leið 

velferðarkerfis, blanda af frjálslyndsstefnu og leið hinna Norðurlandanna, hefur þróast í það 

að sinna lágmarksaðstoð. Því má hugsa sér að stéttarfélög sjái hér sóknarfæri í þjónustu við 

félagsmenn sína. Hugsa má hér tvær útskýringar á þeim vísbendingum sem aukin þátttaka 
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stéttarfélaga gæti haft. Í fyrsta lagi mætti velta því fyrir sér hvort að hin íslenska leið 

velferðarkerfis sé að verða fyrir meiri áhrifum frjálslyndisafla með aukinni þátttöku 

stéttarfélaga. Það er að segja að velferðarkerfið sé að hallst meira í átt frjálslyndisstefnu. Í 

öðru lagi geta ástæður aukinnar þátttöku stéttarfélaga verið viðbrögð við 

efnahagsþrengingunum. Stéttarfélög komi þannig til móts við félagsmenn sína sem hafa 

þurft að líða skerðingar á hámarksgreiðslum hin síðari ár.  

Í ljósi þess að ekki er liðinn langur tími frá efnahagshruninu og afleiðingar þess ekki 

að fullu komnar fram verður ekki unnt að svara þessum vangaveltum með fullvissu. Aðeins 

tíminn og frekari rannsóknir munu leiða í ljós hver raunveruleg útkoma verður. 
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