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Útdráttur 

Markmið þessara BS ritgerðar er að bera saman jaðarhópa á vinnumarkaði, 

atvinnuleysisbótaþegar og fólk á lágmarkslaunum. Í kjölfar bankahrunsins 2008 jókst 

atvinnuleysi gríðarlega á Íslandi eftir að hafa verið tiltölulega stöðugt árin á undan. 

Rannsóknin tekur til þriggja aðstæðna, barnlaus og einhleypur einstaklingur, einstætt foreldri 

með tvö börn og einstakling í hjónabandi með þrjú börn. Ráðstöfunartekjur þessara þriggja 

aðstæðna voru reiknaðar fyrir bæði lágmarkslaunaaðila og aðila sem þiggur 

atvinnuleysisbætur. Í þeim útreikningu var tekið tillit til allra styrkja og bóta sem 

atvinnulausir og lágmarkslaunafólk getur fengið frá sveitarfélagi og ríki. Tilgáta rannsakenda 

var sú að ráðstöfunartekjur einstaklinga á vinnumarkaði væru hærri heldur en einstaklings 

sem þiggur bætur frá atvinnutryggingasjóði. Helstu niðurstöður benda til að einstaklingur á 

atvinnuleysisbótum hefur á bilinu 2,44% til 8,68% hærri ráðstöfunartekjur heldur en 

einstaklingur í lágmarkslaunastarfi. 
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Inngangur 

Umræða hefur farið fram í þjóðfélaginu um það að lágmarkslaun á Íslandi séu of lág og að 

þau séu ekki í réttum hlutföllum við atvinnuleysisbætur í landinu. Slíkt ástand getur  ýtt undir 

það að einstaklingar í landinu fari að misnota atvinnuleysisbæturnar. Þegar skoðaðir eru hinir 

svokölluðu jaðarhópar á vinnumarkaðnum, þ.e. lægstu mögulegu laun sem í boði eru og 

hæstu mögulega atvinnuleysibætur, þá gera höfundar ráð fyrir því að einstaklingur á 

vinnumarkaði endi með hærri ráðstöfunartekjur en einstaklingur sem þiggur bætur frá 

atvinnutryggingasjóði. Ef svo er ekki þá má velta því fyrir sér hvaða hvatar það  séu sem 

hvetji  ómenntað  láglaunafólk til þess að fara frekar út á vinnumarkaðinn fremur  en að 

þiggja bætur frá atvinnutryggingasjóði. 

Í áranna rás hafa verið gerðar margar rannsóknir á vinnumarkaðnum, atvinnuleysi og 

atvinnuleyisbótum. En þessi ritgerð tekur á öllum þessum atriðum og í henni er reynt að 

komast að því hvað það er sem hvetur einstaklinga í landinu til þess að fara út á 

vinnumarkaðinn. Unnið er með þrjá hópa af fólki en þeir eru einstaklingur, einstætt foreldri 

og einstaklingur í hjónabandi og farið er yfir möguleika þessara hópa á byrjunarlaunum í 

láglaunastarfi samanborið við að þiggja atvinnuleysisbætur með hliðsjón af vaxtabótum, 

húsaleigubótum, persónuafslætti, barnabótum og fleiri atriðum. 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í fyrsta kaflanum er reynt að svara lykilspurningunni 

hvaða hvati það er sem fær einstakling til þess að vilja vinna. Í kafla númer tvö er farið yfir 

fræðilegar skilgreiningar á vinnumarkaðnum, farið er yfir helstu einkenni íslenska 

vinnumarkaðarins og lágmarkslaun stéttarfélaga á Íslandi, þá eru bornir  saman 

vinnumarkaðurinn hér á landi og í nágrannalöndunum Danmörku og Noregi. Í þriðja kafla 

eru helstu atriði atvinnuleysistrygginga á Íslandi skoðuð, hvernig sækja skal um 

atvinnuleysisbætur, skilyrði fyrir atvinnuleysisbótum og önnur viðurlög, einnig eru bornar 

saman atvinnuleysisbætur hér á landi og í Danmörku og Noregi. Fjórði kaflinn fjallar um 

fjárhagsaðstoð til lágtekjuaðila, þar er tekin  fyrir fjárhagsaðstoð frá ríkinu, sveitarfélögunum 

og  Tryggingastofnun. Hópunum þremur sem unnið er með eru gerð góð skil í kafla fimm og 

farið er yfir ráðstöfunartekjur hvers hóps fyrir sig. Í lok ritgerðarinnar er umræðukafli þar 

sem rætt er um niðurstöðurnar.  



 

3 

 

1 Ákvörðunin að vinna 

Þegar einstaklingur ákveður að vinna er það í grunninn ákvörðun um hvernig skuli verja tíma. 

Í nútímasamfélagi er hægt að skipta því í tvennt hvernig einstaklingur ver tíma sínum, 

annaðhvort vinnur hann fyrir launum eða ver tímanum í frístundir. Hér lítum við framhjá því 

að möguleiki er á því að rækta sinn eigin mat, byggja sitt eigið hús og sauma sín eigin föt þar 

sem hægt er að líta á að það að vinna fyrir launum og kaupa áðurgreinda hluti komi í sama 

stað niður. Ef við lítum framhjá þeim tíma sem fer í svefn og að borða þá má segja að tíminn 

sem hægt er að nýta til vinnu eða frístunda á hverjum degi séu  16 klukkutímar (Ehrenberg og 

Smith, 2006). 

Til að skilja þá ákvörðun einstaklings í nútímasamfélagi að vinna er gott að byrja á að skoða 

hvað hefur áhrif á eftirspurn eftir vöru (e. goods) en þar koma þrír þættir við sögu: 

 Fórnarkostnaður vegna vörunnar (oftast verð vörunar) 

 Staða auðs 

 Vilji aðila til að velja eitt og hafna öðru (e. preference) 

Til að heimfæra þetta á frístundir skal skoða hver er fórnarkostnaðurinn við hvern klukkutíma 

af frístund. Við einn klukkutíma af frístund er maður að fórna einum klukkutíma af launaðri 

vinnu. Þar af leiðandi má segja að einn klukkutími af frístund kosti einn klukkutína af 

launaðri vinnu. Næst skal líta til stöðu auðs. Sú eining er erfiðara að meta þar sem auður 

manna er til dæmis peningar í banka, fjárfestingar og fasteignir. Inn í þá upptalningu vantar 

þó mannauð, það er reynslu  einstaklingsins. Hagfræðingar hafa þó skilgreint stöðu auðs sem 

heildareign einstaklingsins. Hagfræðingar áætla að vilji aðila til að velja eitt og hafna öðru sé 

fasti sem breytist yfir langan tíma, því er sá hluti ákveðinn fasti (Ehrenberg og Smith, 2006). 

Við að gefa sér fyrrgreinda þætti má sjá út svokölluð innkomuáhrif (e. Income effect). Þegar 

auður aðila hækkar en tímakaup hans helst stöðugt þá minnkar framboð hans á vinnustundum 

eða hann nýtir daginn frekar í frístundir. 

Annað má sjá út úr fyrrgreindum upplýsingum en það er staðkvæmdaráhrif (e. Substitution 

effect). Þau miðast út frá því að ef auði er haldið  sem fasta en tímakaup hækkar þá verður 

kostnaðurinn við hverja frístund hærri og því velji viðkomandi  fremur  að nýta tímann sinn 

til vinnustunda (Ehrenberg og Smith, 2006). 
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Oft getur reynst erfitt að útskýra framboð vinnu á mannamáli þar sem torveld hagfræðihugtök 

flækjast fyrir. Í rannsókn frá árinu 1981 tóku nokkrir fræðimenn sig saman og gerðu rannsókn 

á dúfum til að einfalda fyrrnefnda umræðu. Þeir rannsökuðu framboð á vinnu með því að 

fylgjast með hegðun dúfna þegar þær þurftu að vinna fyrir mat.  „Vinna“ þeirra var að gogga 

á takka og fá aðgang að forðabúri af mat. Laun  þeirra voru ákvörðuð af því hversu oft þær 

þurftu að gogga á takkann en í rannsókninni fór það úr 12,5 goggum upp í 400. Frístundir 

dúfnanna voru skilgreindar með tímanum  sem þær eyddu á göngu um búrið.  

Rannsakendurnir mældu svo tímann sem dúfurnar eyddu í vinnu og frístundir. 

Með þessar forsendur að vopni gerðu fræðimennirnir  tvær rannsóknir. Í fyrstu rannsókninni 

voru laun dúfnana lækkuð en dreift meira af fríum mat í búrið til að þær héldu sama auði af 

mat. Við það fóru dúfurnar að vinna minna og eyddu meiri tíma í frístundir, það sýnir fram á 

staðgengisáhrif. Í seinni rannsókninni tóku rannsakendur  allan frían mat í burtu en héldu 

sömu lækkuðu launum og í fyrstu rannsókninni. Þá fóru dúfurnar að vinna meira og eyddu 

því minni tíma í frístundir, það sýnir innkomuáhrifin (Battalio, Green, og Kagel, 1981). 

Bæði innkomuáhrif og staðgengisáhrifin hafa mikið að segja þegar litið er til framboðs á 

vinnu en mjög erfitt er að ímynda sér áhrifin ein og sér. Það er vegna þess að oftast verður 

framboð á vinnu fyrir þessum áhrifum á sama tíma og á móti hvort öðru.  

Gott dæmi um innkomuáhrifin er arður. Þegar aðili fær arð hækkar auður hans og hefur þau 

áhrif að hann vill  fleiri frístundir. Þegar litið er á staðgengisáhrifin er hægt að taka  olíuverð 

sem dæmi. Hækki verð á olíu einn daginn og skattar á laun lækka  vegna hækkandi olíuverðs 

helst auður aðila sá sami en hann hefur fengið launahækkun. Það myndi því hafa þau áhrif að 

aðilinn vinni fleiri vinnustundir og taki sér færri  frístundir  (Ehrenberg og Smith, 2006). 

Við nánari skoðun á þessum áhrifum má líta á launahækkun. Þegar tímakaup aðila hækkar 

verður hann fyrir áhrifum hvoru tveggja. Þar sem auður hans hækkar toga innkomuáhrifin í 

hann og hann vill auka frístundir. Launahækkunin orsakar einnig aukinn kostnað við 

frístundir og því verður hann fyrir staðgengisáhrifum. Þar sem þau vinna á móti hvort öðru 

geta  fræðin ekki útlistað nákvæmlega hvert framboð vinnu verður. Það fer allt eftir 

einstaklingnum, hvort hann metur  meira frístundir eða auð. 

Þetta er hægt að setja upp í grafi sem tekjuband, tekjur á móti frítíma. Eins og áður var nefnt 

væri grafið mismunandi eftir aðilum þar sem fólk  metur frítíma sinn á mismunandi hátt.  
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Mynd 1: Samanburður á innkomu og frístundum 

Á myndinni sést hvernig tveir aðilar sem meta frítíma sinn á mismunandi hátt myndu verja 

frítíma sínum þegar innkoma þeirra breytist. Sá sem metur frítíma sinn mikils þarf að fá 

mikla breytingu í innkomu til að fórna frítíma sínum á meðan aðilinn sem metur frítíma sinn 

lítils  þarf minni breytingu í innkomu til að fórna frítíma sínum. 

Þegar fólk hefur ekki ótakmarkaðar auðlindir, hér klukkutímar í sólarhring, þarf það  að velja 

og hafna. Hægt er að gefa sér að flestir vilji hafa eins mikinn frítíma og þeir geta á móti eins 

háum auði og þeir geta. Hvernig fólk finnur jöfnuðinn þarna á milli fer allt eftir vali fólks og 

er það jafn mismunandi og fólkið sjálft. 

Þessi áhrif á fólk geta sýnt fram á ástæðu þess að  fólk fer ekki af atvinnuleysisbótum í 

lágmarkslaunastörf þar sem því  finnst það ekki fá nægilega mikið borgað fyrir hvern 

klukkutíma af frítíma sem það  missir  (Ehrenberg og Smith, 2006). 

2 Vinnumarkaður 

Vinnumarkaður er fyrirbæri sem vísar til markaðar þar sem atvinnurekendur leitast eftir 

vinnuafli. Framboð og eftirspurn ráða ríkjum á vinnumarkaði og geta margar breytur haft 

áhrif á bæði framboð og eftirspurn. Vinnumarkaðurinn stjórnast af hefðum ásamt 

vinnulöggjöf ríkisvaldsins sem fjallar um ákvæði um vinnutíma og orlof, ásamt öðrum 

kröfum. Þar má nefna samninga aðila innan vinnumarkaðarins um lágmarkskaup, 

uppsagnarfrest, veikindadagaákvæði og frídaga. Almenna vinnulöggjöfin fellur undir 

velferðaráðuneytið sem hefur yfirumsjón með vinnumálum (Ingi Rúnar Eðvaldsson, e.d.). 

In
n

k
o

m
a

 á
 d

a
g

 

Frístundir á dag í klukkutímum 

Meta frítíma mikils

Meta frítíma lítils
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Vinnumarkaðurinn er vettvangur atvinnurekenda og launafólks. Fara skal eftir settum lögum 

og kjarasamningum sem segja til um skyldur bæði vinnuveitenda og starfsmanna. 

Vinnumarkaðurinn skiptist í almennan og opinberan vinnumarkað. Á almennum 

vinnumarkaði eru fyrirtæki í eigu einkaaðila en á opinberum vinnumarkaði eru fyrirtæki og 

stofnanir sem eru í eigu ríkis og sveitarfélaga, einnig eru þar félög og stofnanir sem veita 

opinbera þjónustu (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

Á vinnumarkaðinum ríkja lög og reglur sem fara þarf eftir og yfirleitt eru strangari reglur á 

opinbera vinnumarkaðinum heldur en á þeim almenna.  Á opinbera vinnumarkaðinum er 

yfirleitt mjög þröngt og ákveðið ferli sem á sér stað þegar ráða á nýjan starfsmann í vinnu, til 

dæmis þarf stundum að ráða fólk sem er á fyrirfram ákveðnum listum, eins og til dæmis 

þegar fyrirtæki hafa samband við Vinnumálastofnun í leit af starfskrafti, þá þarf að ráða fólk 

sem skráð er á lista hjá Vinnumálastofnun (Ehrenberg og Smith, 2006). 

Það má líkja starfsmannaveltu á vinnumarkaði við kaup og sölu á ýmissi vöru og þjónustu, þó 

svo að starfsmannavelta á vinnumarkaði hafi ákveðna sérstöku. Það má segja að í rauninni sé  

vinnuframlag starfsmanna til leigu fremur  en til kaups og sölu. Það er ekki hægt að kaupa 

aðila á vinnumarkaði, þeir eru fengnir til að sinna ákveðinni vinnu gegn ákveðnu leigugjaldi 

sem er yfirleitt í formi launa. Launin eru samt sem áður ekki það eina sem starfsmenn hugsa 

um þegar þeir eru að leita sér að  vinnu. Taka þarf tillit til vinnuumhverfis, sveigjanleika á 

vinnustað, vinnuöryggis og fleiri atriða. Vinnumarkaðir er mismunandi eftir starfsstéttum, til 

dæmis er mun flóknara ferli að finna hæfan lækni til starfa heldur en að finna hæfan 

starfsmann í afgreiðslu. Þegar leitað er eftir nýjum lækni þá er leitað að  honum út um allt 

land, en þegar leitað er eftir starfsmanni í afgreiðslustarf þá er yfirleitt verið að leitast eftir 

starfsmanni sem er staðsettur nálægt starfinu (Ehrenberg og Smith, 2006). 

2.1 Vinnumarkaðurinn á Íslandi 

Vinnumarkaðurinn er skipaður ríkinu, stéttarfélögum og atvinnurekendum. Samtök 

atvinnurekenda eru heildarstamtök atvinnurekenda í landinu og eru í því hlutverki að gæta 

hagsmuna þeirra. Stéttarfélögin gegna því hlutverki að gæta að hagsmunum launþega. 

Hlutverk ríkisins á vinnumarkaði er fyrst og fremst lagasetning auk myndunar starfsramma 

og þá leggur það til sáttarsemjara í vinnudeilum (Sigurður Snævarr, 1993). 

Íslenskur vinnumarkaður hefur tekið miklum breytingum á 20. öldinni og þá sérstaklega á 

árunum eftir seinni heimstyrjöldina. Á undanförnum áratugum hefur íslenskt samfélag þróast 
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frá því að vera óiðnvænt bændasamfélag yfir í það að vera flókið neyslusamfélag (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

Íslenskur vinnumarkaður er smár og einsleitur, einkennist hann af mikilli atvinnuþátttöku og 

miklu vinnuframlagi, stóru velferðarkerfi, sveigjanleika og hárri stéttarfélagsaðild 

landsmanna. Margar ástæður eru fyrir mikilli atvinnuþátttöku og miklu vinnuframlagi 

Íslendinga, helst má nefna vinnumenningu og viðhorf til vinnu. Í gegnum árin hefur verið 

mikil eftirspurn eftir vinnuafli og vinnuaflsfrekum atvinnugreinum. Sökum smæðar Íslands 

eru tengsl mikil á vinnumarkaðnum og erfitt er fyrir einstaklinga að týnast (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2009). 

Árið 1991 setti ný ríkisstjórn fram breytingar á atvinnustefnu Íslands.  Með þeim breytingum 

þróaðist umhverfi atvinnulífsins úr því að vera reglumótað í meira frjálsræði. Með þessu dró 

ríkið úr umsvifum sínum í atvinnulífinu og fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins fóru að vera 

einkavædd (Stefán Ólafsson, 2008). Eftir að tæknivæðingin varð allsráðandi á Íslandi  vann 

færra fólk en áður þekktist við framleiðslustörf. Í dag vinnur meirihluti folks í landinu við 

ýmis þjónustustörf. Til þjónustustarfa teljast til dæmis   verslunarstörf, viðskipti, kennsla, 

heilsugæsla, samgöngur og  ýmiss konar afþreying jafnt sem persónuleg þjónusta  (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1994). 

2.1.1 Stéttarfélög 

Stéttarfélag er félag sem er stofnað til að gæta hagsmuna launþega.  Stéttarfélög geta bæði 

verið landsfélög og  svæðisbundin félög og eru almennt bundin við ákveðnar starfsgreinar. 

Stök félög geta bundist samtökum, annað hvort svæðisbundnum eða landssamtökum. 

Landssambönd stéttarfélaga sameinast svo í Alþýðusambandi Íslands sem eru stærstu 

launþegasamtök Íslands (Sigríður Logadóttir, 2003). 

Stéttarfélög eiga að vera öllum opin í hlutaðeigandi starfsgrein á viðkomandi félagssvæði 

samkvæmt nánar ákveðnum reglum í samþykktum félaganna. Það teljast 

grundavallarmannréttindi að hafa aðild að stéttarfélagi og launþegar hafa rétt á því að vera í 

tveimur stéttarfélögum. Helstu hlutverk stéttarfélaga er að vinna við gerð kjarasamninga, 

veita þjónustu til félagsmanna og að efla réttindi og rekstur sjóða (Lára V. Júlíusdóttir, 1995).  

Stéttarfélögin í landinu eru grunnstoðir verkalýðshreyfingarinnar. Félögin ráða sjálf sínum 

innri málum, semja um kaup og kjör félagsmanna sinna, taka ákvörðun um verkfallsboðun og 
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hafa vald til úrskurðar í ýmsum málum. Stéttarfélögin sjálf ráða einnig hvernig stjórn og 

trúnaðarráð eru skipuð, hve há félagsgjöldin skulu vera og hver séu fundarsköp og 

félagasamþykktir (Lára V. Júlíusdóttir, 1995) 

 Stéttarfélagsaðild er mikil á Íslandi. Í rannsókn frá árinu 2003  kemur fram að í tæplega 90% 

fyrirtækja og stofnana á Íslandi er stéttarfélagsaðild á bilinu 75-100% (Ásta Bjarnadóttir, 

2004). Þó að stéttarfélagsaðild á Íslandi sé svo mikil þá hefur félagsmönnum fækkað í 

stéttarfélögum innan flestra landa Evrópu (Boeri, Brugiavini, og Calmfors,  2001).  

Í upphafi voru stéttarfélög hugsuð sem svar við iðnvæðingu og kapítalisma (Salamon, 2000). 

En meginhlutverk stéttarfélaga er eins og áður segir að semja um kaup og kjör félagsmanna 

við atvinnurekendur sem og að gæta ávallt hagsmuna þeirra. Sérfræðingar telja að vald 

stéttarfélaga muni fara minnkandi á næstu árum. Þróunin mun verða þannig að hlutverk 

stéttarfélaganna færist nær hlutverki þjónustufélaga, muni felast í aukinni þjónustu  við 

einstaklinginn í stað heildarinnar (Guðrún Helga Sigurðadóttir, 2004).   

Þátttaka í stéttarfélögum hefur haldist í hendur við verðbólgu í gegnum tíðina, lítil verbólga 

hefur yfileitt þýtt fækkun í stéttarfélögum. Minnkandi stéttarfélagsaðild má rekja til mikils 

viðsnúnings á störfum síðustu áratugi. Á undanförnum áratugum hafa viðskipta- og 

þjónustustörf aukist mikið. Stéttarfélög hafa frekar tengst verkamannastörfum og þar sem 

þeim fer  fækkandi þá getur það skýrt minnkandi stéttarfélagsaðild (Boeri, Brugiavini og 

Calmfors,  2001). 

2.1.2 Samtök atvinnulífsins 

Launafólk hefur myndað sér samtök í formi stéttarfélaga. Atvinnurekendur hafa einnig 

myndað með sér samtök og heita þau Samtök atvinnulífsins, SA. Meginmarkmið SA er að 

skapa fyrirtækjum hagstæð skilyrði til að vaxa, þróast og bera arð. Samtökin eru málsvari 

atvinnulífsins í landinu og veita aðildarfélögum ýmsa þjónustu. Miklvægt er að sem flest 

fyrirtæki í landinu séu innan vébanda samtakanna til þess að þau endurspegli vilja og viðhorf 

atvinnulífsins alls. Helstu verkefni SA eru fólgin í þátttöku í gerð kjarasamninga og 

samskiptum við stjórnvöld. Aðildarfyrirtæki SA eru nú alls um 2000 og innan þeirra starfa 

um 50% launamanna á almennum vinnumarkaði á Íslandi (Samtök atvinnulífsins, e.d.). 
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2.1.3 Vinnuréttur 

Vinnuréttur er sú grein lögfræðinnar sem fjallar um samskipti launafólks og atvinnurekenda á 

vinnumarkaði. Skipta má vinnurétti í tvær megingreinar. Annars vegar er það 

ráðningarrétturinn sem snýst um þær lagareglur sem eiga við um samskipti launþega og 

atvinnurekenda og samskipti sem snúa að réttindum og skyldum á vinnustaðnum sjálfum. 

Hins vegar má greina vinnuréttinn í félagslegan vinnurétt, það eru þær réttarreglur sem eiga 

við um samskipti aðila vinnumarkaðarins, stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda (Sigríður 

Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir, 2000). Vinnurétturinn byggir á tvenns konar samningum, 

almennum kjarasamningum sem eru í gildi og ráðningarsamningum sem liggja til grundvallar 

ráðningu- hvers einstaklings fyrir sig. Um félagsbundinn vinnurétt á Íslandi gildir fyrst og 

fremst vinnulöggjöfin, það eru lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur með síðari 

breytingum. Innihald vinnulöggjafarinnar snýst mest um réttindi stéttarfélaga og afstöðu 

þeirra til atvinnurekenda (Arnmundur Backman og Gunnar Eydal, 1986). 

Það að íslenska ríkið gerðist aðili að  Evrópska efnahagssvæðinu hefur haft mikil áhrif á 

vinnurétt hér á landi. Íslendinum ber almennt að innleiða gerðir Evrópusambandsins um 

vinnurétt í íslenskan rétt. Það má því segja að breytingar á íslenskum vinnuréttarreglum stafi 

nú aðallega af gerðum Evrópusambandsins. Gerðum sem þessum má almennt hrinda í 

framkvæmd með lögum eða kjarasamningum (Hrafnhildur Stefánsdóttir, 2005). 

2.1.4 Skyldur starfsmanna 

Meginskylda starfsmanns er að vinna það verk sem hann hefur ráðið sig til að vinna, á þann 

hátt að það teljist viðunandi með tilliti til allra aðstæðna sem komið geta upp, til dæmis 

vinnuaðstöðu, aldurs, reynslu og menntunar (Arnmundur Backman og Gunnar Eydal, 1986). 

 Þegar starfsmaður er ráðinn er oftast miðað við þau tilteknu störf sem ætlast er til að 

stafsmaðurinn gegni. Oftast byggist samkomulagið á munnlegum fyrirmælum fremur en 

skriflegum samningi milli aðila. Starfslýsingar fyrir tiltekin störf eiga það til að vera 

ófullkomnar þó svo að skrifað hafi verið undir ráðningarsamning. Kjarasamningur er 

leiðarvísir að því hvaða störfum starfsmanni ber skylda til að sinna (Gunnar Eydal, 1974). 

Starfsmenn bera margar skyldur þegar þeira ráða sig til starfa, þeir þurfa að gæta trúnaðar og 

hlýða löglegum fyrirmælum atvinnurekandans, sú skylda er almennt kölluð hlíðniskyldan eða 

húsbóndaskyldan. Starfsmanni ber skylda til að beygja sig undir húsbóndavald 

atvinnurekenda en hann þarf þó ekki að hlýða hvaða fyrirskipun sem er (Gunnar Eydal, 1974). 
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Þetta á við ef fyrirskipun er ólögleg , brot á kjarasamningi, utan almenns siðferðis eða utan 

verksviðs þess starfsmanns. Starfsmanni ber að fylgja öllum eðlilegum og venjulegum 

fyrirmælum atvinnurekenda, ef starfsmaður kemur sér undan þeim fyrirmælum á hann það á 

hættu að vera rekinn úr starfi (Lára V. Júlíusdóttir, 1997).  

Þagnarskylda í starfi hvílir á starfsfólki og því ber ekki að segja frá því sem það verður 

áskynja í starfinu (Sigríður Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir, 2000). Upplýsingaskylda hvílir 

á starfsfólki, hún felst í því að starfsfólki ber að upplýsa vinnuveitanda um atriði sem snúa að 

starfinu (Sigríður Logadóttir, 2003) 

Atvinnurekandi hefur skipunarvald yfir starfsfólki sínu, vald þetta er ekki almennt ákvæði í 

kjarasamningum né lögum heldur byggir skipunarvaldið á eðli ráðningarsambandsins. 

Ráðningar og uppsagnir starfsfólks falla undir skipunarvaldið, eins og réttur til að gefa 

fyrirmæli um tilhögun starfa og hinn eiginlegi verkstjórnarréttur atvinnurekenda (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1997). 

Þegar einstaklingur ræður sig í starf er almennt einungis gerð krafa á verðandi starfsmann um 

að skýra frá þeim atriðum sem ætla má að skipti atvinnurekanda máli. Það geta verið óljós 

mörk á milli þeirra atriða sem teljast vera einkamál og svo þeirra atriða sem telja má eðlilegt 

og skylt að greina frá við ráðningu. Umsækjenda er almennt ekki skylt að sýna fram á vottorð 

um heilbrigði við ráðningu (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

2.1.5 Skyldur atvinnurekanda 

Meginskylda atvinnurekanda er að greiða launamanni laun. Þegar talað eru um laun í 

almennum skilningi þá er hugtakið afstætt og ræðst af samhengi hverju sinni. Í skilningi 

kjarasamninga eru laun endurgjald fyrir vinnu í hvaða formi sem greitt er. Aftur á móti falla 

greiðslur vegna kostnaðarliða ekki undir laun (Sigríður Logadóttir, 2003). Það kemur fram í 

lögum nr. 28/1930 um greiðslur verkkaups að greiða skuli með gjaldgengum peningum og 

ekki sé leyfilegt að greiða kaupið með skuldarjöfnuði nema fyrirfram sé samið sérstaklega 

um það. Greiðsla má vera í öðru formi svo framarlega sem ekki sé samið um lakari kjör en 

gildandi kjarasamningur segir til um (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

Greiðsla launa skal fara fram á gjalddaga eins og um er samið í kjarasamningi og almenn 

regla er sú að laun eru greidd eftir á, viku- eða mánaðarlega. Atvinnurekanda ber að nota 

sundurliðaðan launaseðil fyrir starfsfólk sitt og skal hann einnig gilda sem kvittun fyrir 
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greiðslu skatta og annarra gjalda starfsmannsins. Vinnuveitandi ber ábyrgð á störfum 

starfsmanna sinna, svokallaða  húsbóndaábyrgð, og felur hún í sér að vinnuveitandinn skuli 

bæta þriðja aðila það tjón sem hann verður fyrir af völdum starfsmanns (Sigríður Logadóttir 

og Ásta Magnúsdóttir, 2000)  

Gera skal greinarmun á launum og hlunnindum eða öðrum fríðindum svo og greiðslum vegna 

útlagðs kostnaðar. Hlunnindi eins og laun eru skattskyld samkvæmt ríkisskattstjóra, en þó eru 

á þeirri reglu nokkrar undantekningar (Lára V. Júlíusdóttir, 1997).  

Með lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 hvílir sú skylda 

á atvinnurekanda að sinna bæði öryggismálum og hollustuvernd. Þessi lög eru kölluð 

vinnuverndarlög og eru þau mjög sérstök. Eitt af sérkennum laganna er sú mikla áhersla sem 

lögð er á samstarf starfsmanna og atvinnurekanda til við að ná árangri í öryggismálum. 

Vinnuverndarlögin ná yfir alla starfsemi þar sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem átt er 

við eigendur fyrirtækja eða starfsmenn (Lára V. Júlíusdóttir, 1997).  

Vinnuveitandi hefur ekki hemild til þess að færa starfsmann í annað starf, nema að um 

teljandi breytingar á eðli starfsins sé að ræða, jafnvel þó að nýja starfinu fylgi sama ábyrgð og 

sömu laun. Tilfærslu í starfi sem þessa má aðeins gera með samþykki starfsmannsins (Gunnar 

Eydal, 1974)  

2.1.6 Skipting vinnumarkaðarins 

 

Mynd 2: Skipting vinnumarkaðarins 

Tölurnar í myndinni hér að ofan eru frá árinu 2010 og sýna þær fram á það að atvinnuþátttaka 

á Íslandi er mjög há eða í kringum 81,1%. Ef við berum okkur saman við önnur lönd þá er 

atvinnuþátttakan á Íslandi hærri heldur en í nágrannalöndunum (Hagstofa Íslands, 2011a).    

Einstaklingar yfir 18 
ára aldri á Íslandi 
223.000 manns 

Einstaklingar á 
vinnumarkaði  

181.000 manns 

Einstaklingar með 
atvinnu 

167.300 manns 

Atvinnulausir 
13.700 manns 

Einstaklingar utan 
vinnumarkaðar 
42.000 manns 
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2.1.7 Atvinnuþátttaka 

 

Mynd 3: Atvinnuþátttaka á Íslandi 1991-2010 

Á myndinni hér að ofan er tekið saman hlutfall atvinnuþátttöku á Íslandi frá árinu 1991 til 

2010. Atvinnuþátttakan hefur verið fremur stöðug á þessum árum en þó með tveimur  stórum 

niðursveiflum. Þá fyrri má rekja til veraldarvefsbólunnar sem sprakk árið 2001 og  seinni 

niðursveifluna má rekja til bankakreppunnar  sem skall á árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2011a). 

2.1.8 Breytingar á meðallaunum, verðbólgu og kaupmætti 

 

Mynd 4: Samanburður á meðallaunum, verðbólgu og kaupmætti 
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Myndin hér að ofan sýnir  hlutfallslega breytingu á vísitölu neysluverðs (verðbólga), vísitölu 

launa og vísitölu kaupmáttar launa. Þar  sést að frá árinu 2003 til 2007 var nokkuð stöðug 

hækkun á bæði vísitölu launa og vísitölu kaupmáttar launa, eins og á verðbólgunni sem 

hækkaði á hverju ári. Í byrjun árs 2007  var kaupmáttur launa farinn að lækka og á móti því 

rauk verðbólga upp úr öllu valdi og var í kringum 20% þegar hún var hæst. Um áramótin 

2008 og 2009 náði verðbólgan hámarki sínu og á sama tíma var kaupmáttur fólks í landinu í 

lágmarki. En frá árinu 2009 hefur verðbólga hjaðnað en kaupmátturinn heldur áfram að 

minnka, en hann hefur þó minnkað hlutfallslega minna á árunum 2009 og 2011. Vísitala 

launa hefur hækkað tiltölulega stöðugt frá árinu 2003 til 2011, með smálækkun á árunum 

2008 og 2009 (Hagstofa Íslands, e.d. c). 

2.2 Lágmarkslaun 

Lágmarkslaun eru lægstu mögulegu laun sem vinnuveitanda er heimilt að greiða starfsmanni 

sínum. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum eru lágmarkslaun sett með lögum. 

En í öðrum eins og til dæmis Bretlandi ræður hver starfsgrein fyrir sig hver lágmarkslaunin 

eru í sinni stétt (WebFinance, Inc., 2011). Tekin voru saman lágmarkslaun úr 

kjarasamningum tveggja stærstu stéttarfélaganna í landinu, VR og Eflingar. 

2.2.1 Lágmarkslaun VR 

Samkvæmt samningi VR og samtaka atvinnulífsins sem var samþykktur 1. júní árið 2010 þá 

eru lágmarkslaun eftirfarandi: 

 Afgreiðslufólk sem vinnur fullt starf, 18 ára og eldri og hefur starfað í fjóra mánuði 

samfellt hjá sama fyrirtæki er  (fullt starf miðar við 171,15 unnar stundir á mánuði eða 

39,5 stundir á viku séu samningsbundnir kaffitímar teknir) með að lágmarki 162.450 

krónur á mánuði . 

 Skrifstofufólk sem vinnur fullt starf, vinnur 162,5 stundir á mánuði og er  18 ára eða 

eldri er  með að lágmarki 189.230 krónur á mánuði. 

Samkvæmt samningi VR og Félags atvinnurekenda sem var samþykktur 1.júní árið 2010 eru 

lágmarkslaun eftirfarandi: 

 Laun  fullgildra starfsmanna, sem eru 18 ára eða eldri að loknum þriggja mánaða 

reynslutíma, fyrir fullt starf (fullt starf miðar við 157 klst. á mánuði eða 36,15 klst. á 

viku m.v. að neysluhlé sé ekki tekið), eru  að lágmarki 190.000 krónur á mánuði (VR 

og FA, 2008). 
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2.2.2 Lágmarkslaun Eflingar 

Samkvæmt síðasta kjarasamningi sem rann úr gildi 30. nóvember 2010 milli Samtaka 

atvinnulífsins, Eflingar-stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar og Verkalýðs- og 

sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis eru lágmarkslaun eftirfarandi: 

 Lágmarkslaun fyrir fullt starf (fullt starf miðast við 173,33 klukkustundir á mánuði 

eða 40 klukkustundir á viku) skulu vera fyrir starfsmenn 18 ára eða eldri sem starfað 

hafa fjóra mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki 165.000 krónur á mánuði (Efling o.fl., 

2009) 

2.3 Nýir kjarasamningar 

Þann 5.  maí síðastliðinn skrifuðu aðildarsamtök ASÍ og SA undir nýjan kjarasamning. Það 

má segja að þær kjaraviðræður sem fram hafa farið á síðustu mánuðum séu þær erfiðustu sem 

hafa átt sér stað í langan tíma.  Stéttarfélögin í landinu hafa lagt mikla áherslu á að tryggja 

félagsmönnum sínum launahækkannir og sú eindrægni og staðfesta sem ríkti í 

stéttarfélögunum hjálpaði mikið til í samningaviðræðum. Samningaferlið var langt og strangt 

og hótuðu verkalýðshreyfingarnar í landinu allsherjarverkfalli. Barátta stéttarfélaganna við 

atvinnurekendur skilaði svo á endanum  mjög góðum samningum.  Á næstu þremur árum 

verða almennar launahækkanir í landinu 11,3% en lágmarkslaunin hækka þó töluvert meira 

eða um 23,6% og munu standa í 204.000 krónum 1. febrúar 2013.  Einnig var samið um 

eingreiðslu upp á 50.000 krónur fyrir starfsmenn sem unnu í fullu starfi í mánuðunum mars-

apríl, starfsmenn sem létu af störfum í apríl eða eru í hlutastarfi fá hlutfallslega greiðslu 

miðað við starfstíma í mars og apríl. Eingreiðslan kemur til vegna þess hve samningarnir hafa 

dregist og á  að koma til móts við slök kjör síðustu mánuði. (Alþýðusamband Íslands o.fl., 

2011) 

Helstu ávinningar samningsins  eru eftirfarandi: almennar launahækkanir og eingreiðslur 

vegna tafa á gerð samnings, persónuafsláttur verður verðtryggður frá og með næstu 

áramótum, sérstök áhersla á hækkun lægstu launa, atvinnuleysisbætur og bætur 

almannatrygginga fá sambærilega hækkun og þeir sem eru á lægstu laununum og  hækkun 

framlaga til fæðingaorlofs (Alþýðusamband Íslands o.fl., 2011).  

Þó að búið sé að skrifa undir nýja kjarasamninga þá er ekki ennþá búið að taka þá í gildi, til 

þess að grundvöllur sé fyrir nýjum kjarasamningum þurfa launamenn í landinu að samþykkja 

þá. Kjarasamningurinn mun gilda til 31. janúar 2014, með endurskoðun í janúar 2012 og 
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janúar 2013. Fyrirvari er þó á samningnum sem tengist stjórnvaldsaðgerðum og 

lagabreytingum sem þurfa að eiga sér stað fyrir 22. júní 2011. Ef forsendurnar sem snúa að 

stjórnvöldum standast ekki gildir samningurinn til 1. febrúar 2012 (Alþýðusamband Íslands 

o.fl., 2011).  

2.4 Erlendur samanburður 

Til þess að fá skýrari mynd af því hvernig íslenskur vinnumarkaður  er samsettur og hvernig 

lágmarkslaun í landinu eru samanborið við önnur lönd þá koma sambærilegar upplýsingar um 

Danmörku og Noreg hér á eftir.  Tekin  voru  saman helstu einkenni vinnumarkaðanna þar í 

landi og einnig lágmarkslaun og atvinnuleysi.  

2.4.1 Danmörk 

Eins og á Íslandi þá eru lágmarkslaun ekki ákveðin  með lögum en þau eru ákvörðuð  með 

samningi á milli vinnuveitenda og stéttarfélaga þannig að þau geta verið mismunandi eftir 

starfsstéttum. Venjuleg vinnuvika er 37 klukkustundir og eru lágmarkslaun í kringum 103,15 

(Bureau of democracy o.fl., 2010) danskar krónur á tímann sem gerir í kringum 2.238 

íslenskar krónur á tímann. Þegar þetta er tekið saman eru lágmarkslaun  í Danmörku í 

kringum 359.000 íslenskar krónur á mánuði. Danmörk er með hæsta hlutfall kvenna á 

vinnumarkaðnum af öllum Evrópulöndum. Atvinnuleysi í Danmörku var í kringum 7,9% í 

febrúar 2011 (European Central Bank, 2011). Vinnumarkaðurinn í Danmörku er mjög opinn 

og það er auðvelt fyrir útlendinga sem uppfylla tilsett skilyrði til þess að fá vinnu í Danmörku. 

Íslendingum og öðrum norrænum ríkisborgurum er heimilt að flytja til Danmerkur og stunda 

þar atvinnu án þess að fá vegabréfsáritum, atvinnuleyfi eða dvalarleyfi. 

2.4.2 Noregur 

Noregur er með svipað kerfi og bæði Ísland og Danmörk. Lágmarkslaun eru ekki ákvörðuð  

með lögum heldur eru þau ákveðin með samningum á milli stéttarfélaganna í landinu og 

vinnuveitenda. Venjuleg vinnuvika í Noregi er í kringum 37 og 38 klukkustundir á viku 

(Sterud, 2009). Lágmarkslaunin á tímann eru í kringum 2.133 íslenskar krónur  sem gera um 

það bil 416.049 íslenskar krónur á mánuði (The world bank, e.d.). Atvinnuleysi í Noregi er í 

kringum 3,1% (Arbeids- og velferdsetaten, 2011) og er áætlað að það haldist svipað út árið 

2011. Vinnumarkaðurinn í Noregi er líkur danska vinnumarkaðnum með tiltölulega jafna 

möguleika fyrir bæði kynin. Hann er opinn fyrir erlendu vinnuafli sem gerir útlendingum 
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auðvelt fyrir að koma og vinna í Noregi. Sömu reglur gilda í Noregi  og í Danmörku um 

norræna ríkisborgara og heimild þeirra að búa og vinna í Noregi. 

2.4.3 Samanburður 

 

Mynd 5: Samanburður á lágmarkslaunum á mánuði 

Lágmarkslaun hér á landi eru mun lægri heldur en í nágrannalöndunum Danmörku og Noregi. 

Ástæður fyrir því geta verið margar en helsta ástæðan er sú að gengi íslensku krónunnar 

gagnvart dönsku og norsku krónunni er óhagstætt í dag. Ef farið er fimm ár aftur í tímann og 

skoðað til dæmis gengi dönsku krónunnar 7. apríl 2006 þá var ein dönsk króna 11,8 íslenskar 

krónur (Vefmiðlun ehf, e.d.). Ef miðað er við sömu lágmarkslaun í Danmörku í dag og 

gengið 7. apríl 2006 þá myndu lágmarkslaun í Danmörku vera í kringum 195.000 íslenskar 

krónur. 

Mjólk 1L   Verð á 1L af mjólk Verð í ISK Lágmarkslaun Fjöldi lítra 

 Danmörk   6,37 DKK 138 ISK 358.938 ISK 2.597 

 Noregur  14 NOK 280 ISK 416.049 ISK 1.484 

 Ísland  108 ISK 108 ISK 162.450 ISK 1.504  
Tafla 1: Samanburður á verði á 1L af mjólk 

Það er einnig vert að líta á kaupmátt í hverju landi fyrir sig. Með því að taka einfalt dæmi og 

skoða hversu marga mjólkurlítra einstaklingur fær fyrir lágmarkslaun í hverju landi fæst betri 

mynd af  því hversu mikils virði launin eru í raun og veru. Þó svo að lágmarkslaun í Noregi 

séu næstum þrefalt hærri í Noregi heldur en á Íslandi fást fleiri lítrar af mjólk fyrir 

lágmarkslaun á Íslandi heldur en í Noregi vegna þess að mjólkin í Noregi er mun dýrari 

heldur en á Íslandi. Lágmarkslaun í Danmörku virðast hins vegar vera mun betri heldur en 
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bæði á Íslandi og í Noregi og þar fæst rúmum 1.000 lítrum meira af mjólk fyrir lágmarkslaun 

á mánuði. Þetta dæmi gefur þó einungis einfaldaða mynd af kaupmætti í hverju landi fyrir sig. 

Þegar lágmarkslaun í mismunandi löndum eru borin saman þarf að taka tillit til ótal atriða. 

Taka þarf tillit til mismunandi skattstigs, verðbólgu, almenns  verðlags  og margs  fleira . 

3 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi hefur fylgt nútímamanninum um áraraðir og er oft talið eitt það versta við 

nútímahagkerfi. Uppbygging atvinnuleysisbóta er mismunandi eftir löndum en markmið 

þeirra er það sama, að aðstoða fólk fjárhagslega við atvinnumissi á meðan það leitar að nýju 

starfi (Ehrenberg og Smith, 2006). 

Fræðileg skilgreining á atvinnuleysi  nær yfir fólk sem er ekki með vinnu en vill  þó vinna. 

Það hefur sótt eftir vinnu undanfarnar fjórar vikur og er tilbúið  til að byrja að vinna innan 

tveggja vikna (Labour market data: Definitions, 2003).  

Náttúrulegt atvinnuleysi er þegar vinnumarkaðurinn er í jafnvægi og fullt atvinnustig ríkir. 

Þar sem upplýsingagjöf á milli atvinnurekenda og launþega er ekki fullkomin verður alltaf til 

eitthvert  atvinnuleysi vegna sífelldra breytinga á markaðnum og ófullkominna  upplýsinga  

um það hvar vinnu er að fá. 

Eðlilegt atvinnuleysi er síðan hægt að rekja til fjögurra þátta: Leitara-, kerfisbundins, 

hagsveiflubundins  og persónubundins  atvinnuleysis. Leitaraatvinnuleysi verður til þegar 

skortur á upplýsingum milli atvinnurekenda og launþega orsakar atvinnuleysi ásamt því þegar 

fólk er atvinnulaust á meðan það finnur sér starf sem hentar hæfileikum þess. Kerfisbundið 

atvinnuleysi verður þegar atvinnugrein gengur í gegnum kerfisbundinn samdrátt en 

möguleikar á starfi opnast annars staðar en þeir sem eru atvinnulausir eru ekki hæfir til slíkra 

starfa. Hagsveiflubundið atvinnuleysi lýsir sér í því þegar eftirspurn eftir vöru eða þjónustu er 

ekki næg til að krefjast nýtingar  alls tiltæks vinnuafls. Persónubundið atvinnuleysi , eins og 

nafnið gefur til kynna, er vegna persónulegra mála eða þeir sem eiga við andlega eða 

líkamlega bæklunarörðugleika að etja (Parkin, 2008). 

Fjárhæðir tengdar atvinnuleysisbótum eru einnig mismunandi eftir löndum en oftast er stuðst 

við ákveðna lágmarksframfærslu sem ríkið telur einstakling í þjóðfélaginu geta lifað á. 

Fjárhæðir eru oftast hærri í félagslegri löndum á borð við Skandinavíu en lægri í löndum á 
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borð við Bandaríkin (Joyner, 2009). Talið er að háar atvinnuleysisbætur lengi tíma aðila á 

atvinnuleysisbótum ásamt því að auka  atvinnuleysi (Ehrenberg og Smith, 2006). 

Tímabil  atvinnuleysisbóta getur  talist  í vikum, mánuðum eða árum. Þegar litið er á áhrif af 

tímalengd atvinnuleysisbóta er tenging á milli langvarandi  atvinnuleysisbóta og hærra 

atvinnuleysis. Til að meta áhrif langvarandi  atvinnuleysisbóta var gerð rannsókn í Slóveníu 

þar sem tími á atvinnuleysisbótum var styttur verulega hjá hluta atvinnubótaþega   en annar 

hópur naut  óbreytts  bótatíma.  Viðkomandi stytting á lengd atvinnuleysisbóta hafði  

hvetjandi áhrif á fólk til að hætta á atvinnuleysisbótum og fara til vinnu (Van Ours og 

Vodopivec, 2006). 

3.1 Atvinnuleysi á Íslandi 

Saga atvinnuleysistrygginga á Íslandi hefst árið 1956 þegar nefnd, skipuð af Alþingi, skilaði 

af sér frumvarpi til laga um atvinnuleysistryggingar. Sú nefnd var sett á laggirnar árinu áður 

eftir langt og strangt verkfall (Vinnumálastofnun, e.d.).  Viðkomandi lög hafa tekið 

viðamiklum breytingum síðan þau voru lögfest en markmið þeirra er þó enn mjög svipað. 

Samkvæmt lögum nr. 54 frá árinu 2006 um atvinnuleysistryggingar er markmið þeirra að 

veita launamönnum tímabundna fjárhagsaðstoð meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi eftir 

að hafa misst starf sitt. 

Í dag sér Vinnumálastofnun um málefni er varða atvinnuleysistryggingar og starfar undir 

velferðarráðherra. Vinnumálastofnun fer með yfirstjórn vinnumiðlunar á Íslandi og afgreiðslu 

atvinnuleysistryggingasjóðs. Meðal helstu verkefna stofnunarinnar er að annast skráningu 

atvinnulausra ásamt útreikningi og greiðslu atvinnuleysisbóta, annast skipulag 

vinnumarkaðsúrræða, halda utan um og afla upplýsinga um atvinnuástand, atvinnuleysi og 

atvinnuhorfur, annast útgáfu atvinnuleyfa og halda skrá yfir laus störf (Vinnumálastofnun, 

e.d.). 

Á undanförnum árum hefur atvinnuleysi á Íslandi verið í algjöru lágmarki (Hagstofa Íslands, 

2010d). Það breyttist þó í kjölfar bankahrunsins 2008. Í lok ársins 2008 hrundu þrír stærstu 

viðskiptabankar Íslands og í kjölfarið kom holskefla fjöldauppsagna og gjaldþrota sem virtist 

engan enda ætla að taka (Agnes Bragadóttir, 2008). Íslendingar fóru að upplifa atvinnuleysi 

sem átti sér enga samsvörun í sögu landsins. Á meðfylgjandi línuriti sést að á tímabilinu apríl 

2008 til apríl 2009 fór atvinnuleysi á Íslandi úr 1% upp í 9,1% (Hagstofa Íslands, 2010d). Til 
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að gera sér grein fyrir hversu mikil breyting það er má skoða áhrifin í fjölda aðila. Á 

fyrrnefndu tímabili fór atvinnuleysi úr 1.717 einstaklingum upp í 14.814. 

 

Mynd 6: Þróun atvinnuleysis frá 2008-2011 

Frá árinu 2008 hefur atvinnuleysi haldist hátt með árstíðarbundnum sveiflum. Þær sveiflur 

má einna helst skýra með árstíðarbundnum starfsgreinum eins og ferðaþjónustu, 

byggingariðnaði og fleiri.  

Annar mælikvarði á ástand vinnumarkaða með tilliti til atvinnuleysis er langtímaatvinnuleysi. 

Langtíma atvinnuleysi er skilgreint sem fólk sem hefur verið án vinnu og að leita að vinnu í 

12 mánuði eða meira (Longer-run Labour Market Issues, 1988). 

 

Mynd 7: Þróun langtíma atvinnuleysis eftir ársfjórðungum 2008-2010 
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Á línuritinu hér að ofan  sést hlutfall þeirra sem hafa verið án atvinnu í 12 mánuði eða meira 

af heildarfjölda án atvinnu. Þar sést hvernig  það hlutfall hækkar um það bil ári eftir 

bankahrun úr 2,5% á öðrum ársfjórðungi 2009 upp í 25% á síðasta ársfjórðungi 2010. Það er 

úr 400 einstaklingum uppi í 3.200. 

Langtímaatvinnuleysi á Íslandi hefur fjórfaldast síðastliðið ár. Ríkistjórnin setti 

bráðabirgðaákvæði um lengingu bótatímabils úr þremur árum í fjögur ár. Þetta 

bráðabirgðaákvæði er þversögn við það sem fræðin segja, þar er talið að lenging bótatímabils 

auki atvinnuleysi (Van Ours og Vodopivec, 2006).  

3.2 Atvinnuleysistryggingar 

Lög nr. 54 frá árinu 2006 gilda um atvinnuleysistryggingar launamanna eða sjálfstætt 

starfandi einstaklinga á vinnumarkaði þegar þeir missa starf sitt. Til einföldurnar verður 

einungis litið til launamanna. Samkvæmt skilgreiningu Alþingis er launamaður  hver sá sem 

vinnur launað starf fyrir annan aðila í að minnsta kosti 25% hlutfalli í hverjum mánuði. 

Einnig þarf að hafa verið greitt tryggingagjald vegna starfsins. 

Markmið laga um atvinnuleysistryggingar launamanna er að veita tímabunda fjárhagsaðstoð 

eftir að þeir hafa misst starf sitt á meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi. 

Atvinnuleysisbætur eru greiddar úr atvinnuleysistryggingasjóði sem er fjármagnaður með 

atvinnutryggingagjaldi frá fyrirtækjum landsins. Tryggingagjaldið stendur í dag í 

8,65% ,samkvæmt lögum nr. 113/1990, af heildarlaunum starfsmanna, það er að segja öllum  

greiðslum  og þóknunum  til starfsmannsins, hvað sem þær  greiðslur  heita . 

3.2.1 Skilyrði fyrir atvinnuleysistryggingum 

Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar þarf launamaður að uppfylla ákveðin skilyrði 

til að vera tryggður af atvinnuleysistryggingasjóði. Vert er að taka eftir að þau skilyrði eru 

mun ýtarlegri heldur en fræðileg skilgreining á atvinnuleysi. Hér á eftir koma þau skilyrði 

eins og þau koma fyrir í lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. 

a) Er í virkri atvinnuleit. 

 Það að vera í virkri atvinnuleit er skilgreint á eftirfarandi hátt: Aðilinn er fær til flestra 

almennra starfa og hefur vilja og getu til að taka starfi án sérstakra fyrirvara. Hann 

hefur frumkvæði að starfsleit og er tilbúinn til að taka hvaða starf sem er, hvar á 
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landinu sem er, sem greitt er fyrir samkvæmt lögum og kjarasamningum. Hér skiptir 

ekki máli hvort um er  að ræða fullt starf, hlutastarf eða vaktavinnu . 

 Aðilinn á ekki rétt á launum eða öðrum greiðslum í tengslum við störf á vinnumarkaði. 

Einnig hefur hann vilja og getu til að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum sem standa 

til boða. 

b) Er orðinn 16 ára en þó yngri en 70 ára. 

c) Er búsettur á Íslandi 

 Samkvæmt VIII. kafla laga um atvinnuleysistryggingar er heimilt að leita vinnu í 

öðrum aðildarríkjum Evrópskra efnahagssvæðisins samkvæmt stofnsamningi 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Í megindráttum er hægt að öðlast  

atvinnuleysistryggingar í þrjá mánuði frá brottfarardegi ef maður  fylgir öllum reglum 

og skilyrðum VIII. kafla. 

d) Hefur heimild til að ráða sig til vinnu á Íslandi án takmarkana. 

e) Hefur verið launamaður á ávinnsutímabili í starfi sem ekki er hluti af sérstökum 

vinnumarkaðsaðgerðum. 

 Launamaður telst að fullu tryggður hafi hann unnið samfellt á síðustu 12 mánuðum á 

innlendum vinnumarkaði. Hafi hann starfað skemur en 12 mánuði en lengur en þrjá 

mánuði á hann rétt á hlutfallslegum greiðslum. 

 Hafi launamaður stundað nám í að minnsta kosti sex mánuði á síðustu 12 mánuðum, 

hafi sannanlega  lokið náminu og unnið í að minnsta kosti þrjá mánuði á 

ávinnslutímabilinu fær hann námið metið sem 13 vikna vinnuframlag  í fullu starfi. 

f) Leggur fram vottorð fyrrverandi vinnuveitenda og vottorð frá skóla þegar það á við. 

g) Hefur verið í virkri atvinnuleit í þrjá daga frá því að umsókn um atvinnuleysisbætur barst 

Vinnumálastofnun 

3.2.2 Umsókn um atvinnuleysisbætur 

Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar skal skila umsókn til Vinnumálastofnunar 

ásamt vottorði fyrrverandi vinnuveitenda, staðfestingu um stöðvun rekstrar og öðrum  

nauðsynlegum gögnum að mati Vinnumálastofnunar. 

Vinnumálastofnun hefur einfaldað ferlið til muna undanfarin ár með því að færa sig úr 

skriffinsku yfir á netið. Umsóknarferlið hefst með að skrá sig á heimasíðu 

Vinnumálastofnunar, vmst.is, og fylla þar út umsókn. Því næst kemur upp gátlisti yfir gögn 
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sem verða að fylgja umsókninni.  Til að klára umsóknina verður umsóknaraðilinn að koma á 

þjónustuskrifstofu til að skrifa undir og afhenda viðbótargögn.  

Nýlega var því bætt við að aðilar sem þiggja atvinnuleysisbætur verða að staðfesta atvinnuleit 

á milli 20. og 25. dags hvers mánaðar inni á innraneti Vinnumálastofnunar. 

3.2.3 Tímalengd atvinnuleysisbóta 

Aðili getur fengið greiddar atvinnuleysisbætur samfellt í þrjú ár frá þeim degi sem 

Vinnumálastofnun tók við umsókn hans um atvinnuleysisbætur. Eftir bankahrunið var sett 

bráðabirgðaákvæði þar sem aðilar sem sóttu um atvinnuleysisbætur eftir 1.mars 2008 skulu 

hafa lengra bótatímabil eða 12 mánuðum lengra. Þetta bráðabirgðaákvæði gildir til 31.  

desember 2011. Fari aðilinn út á vinnumarkaðinn stöðvast bótatímabílið en starfi hann 

skemur en í 24 mánuði hefst sama tímabil aftur. Hverfi aðilinn lengur en 24 mánuði af 

atvinnuleysisbótum og hafi starfað að minnsta kosti sex mánuði á hann rétt á endurnýjun 

tímabilsins. 

3.2.4 Fjárhæð atvinnuleysisbóta 

Eftirfarandi upphæðir eru teknar úr lögum nr. 54 frá árinu 2006 um atvinnuleysistryggingar. 

Grunnatvinnuleysisbætur fyrir aðila sem telst full tryggður eru 6.900 kr. á dag. Samkvæmt 

lögum um atvinnuleysisbætur skal reikna atvinnuleysisbætur á mánuði sem 21,67 dag og eru 

því grunnatvinnuleysisbætur á mánuði 149.523 kr. miðað við 100% bótarétt. 

Aðili getur fengið fyrstu þrjá mánuði eftir atvinnumissi tekjutengda við fyrrum heildarlaun. 

Sú tekjutenging er 70% af heildarlaunum 6 mánaða tímabils sem hefst tveimur  mánuðum 

áður en aðilinn varð atvinnulaus. Þrátt fyrir þessi skilyrði er hámarksfjárhæð tekjutengdra 

atvinnuleysisbóta 242.636 kr. á mánuði miðað við óskertar atvinnuleysisbætur. Til að finna út 

hvern dag skal deila með 21,67 dögum. 

Aðili sem hefur framfærsluskyldu gagnvart börnum yngri en 18 ára á rétt á 4% af 

grunnatvinnuleysisbótum fyrir hvert barn. Það gerir 5.981 kr. á mánuði með hverju barni 

miðað við fullan bótarétt. 

Aðili sem þiggur atvinnuleysisbætur greiðir 4% af atvinnuleysisbótum í lífeyrissjóð og 

Atvinnuleysistryggingasjóður greiðir 8% mótframlag. 

Atvinnuleysisbætur eru greiddar eftir á og reiknast á milli 20. dag mánaðar til 19. dags næsta 

mánaðar. Þær greiðast fyrsta virka dag hvers mánaðar. 
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Aðili má taka sér hlutastarf  ásamt því að þiggja atvinnuleysisbætur hvort sem aðilinn var 

lækkaður í starfshlutfalli eða tók hlutastarfi eftir að hafa þegið  óskertar atvinnuleysisbætur. 

Kvöð er þó á því fyrirkomulagi þegar samanlagðar tekjur af hlutastarfi aðilans og 

atvinnuleysisbótum  hans ná yfir samtölu óskerts  réttar  hans til atvinnuleysisbóta og 

frítekjumarksins sem stendur nú í 59.047 kr. Þegar tekjur hans fara yfir það mark skerðast 

atvinnuleysisbætur hans um helming þeirra tekna sem umfram eru. 

3.2.5 Viðurlög 

Samkvæmt 57. grein laga 54/2006 á bótaþegi sem hafnar starfi eða atvinnuviðtali sem honum 

er boðið með sannanlegum hætti eftir fjögurra vikna atvinnuleit ekki rétt á greiðslu 

atvinnuleysisbóta fyrr en 40 dögum síðar. Vinnumálastofnun getur metið ákvörðun um að 

hafna starfi sem réttlætanlega vegna aldurs, félagslegra aðstæðna sem tengjast skertri  

vinnufærni eða ummönnunarskyldu ungra barna og heimilisaðstæðna þegar starf er fjarri 

heimili hans. Sömu viðurlög gilda um vinnumarkaðsaðgerðir Vinnumálastofnunar. 

Ef aðili reynir að svíkja út atvinnuleysisbætur samkvæmt lögum um atvinnuleysisbætur getur 

hann misst rétt sinn til atvinnuleysisbóta í allt að tvö ár og sætt sektum. 

3.2.6 Vinnumarkaðsaðgerðir 

Vinnumálastofnun ber skylda samkvæmt lögum nr. 55 frá árinu 2006 til að halda úti 

vinnumarkasaðgerðum fyrir atvinnubótaþega. Markmið með þeim  er að lágmarka 

atvinnuleysi og aðstoða atvinnuleitendur við að halda virkni sinni í leit að vinnu, stuðla að 

tengslum við atvinnulífið og auka möguleika á atvinnuþátttöku. Meðal úrræða sem 

Vinnumálastofnun hefur að bjóða eru námskeið, sjálboðaliðastörf, hjálp við þróun 

viðskiptahugmyndar, starfsþjálfun og reynsluráðning 

3.3 Erlendur samanburður 

3.3.1 Danmörk 

Til þess að fá atvinnuleysisbætur í Danmörku þarf að sækja um þær hjá vinnumálastofnun þar 

í landi og vera meðlimur í atvinnutryggingasjóði. Einstaklingur sem sækir um 

atvinnuleysisbætur þarf að vera í atvinnuleit og tilbúinn til þess að taka þau störf sem til falla. 

Til þess að öðlast þau réttindi sem atvinnulausir hafa í Danmörku þarf að hafa unnið í að 

minnsta kosti í eitt ár af síðustu þremur árum og hafa borgað í atvinnutryggingasjóð í að 

minnsta kosti eitt  ár. Atvinnuleysisbætur miðast við fimm daga vinnuviku og er hægt að fá 
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allt að 90% af þeim tekjum sem einstaklingur hafði áður, þó ekki meira  en 3.760 danskar  

krónur á viku eða 81.592 íslenskar  krónur  á viku. Réttur fólks á atvinnuleysisbótum fellur úr 

gildi við 65 ára aldurinn (The Danish Labour Market Authority, e.d.). 

3.3.2 Noregur 

Ef einstaklingur vinnur og borgar skatta í Noregi þá öðlast hann réttindi þar í landi  og er 

yfirleitt hluti af atvinnutryggingkerfinu þar. Hluti af þeim sköttum sem einstaklingur borgar 

af laununum sínum rennur til atvinnnutryggingakerfisins. Atvinnurekendur í Noregi eru 

ábyrgir fyrir því að skrá starfsfólk sitt inn í atvinnutryggingakerfið. Ef einstaklingur er án 

atvinnu skráir hann sig hjá Vinnumálastofnun og þar þarf hann að uppfylla ýmis skilyrði. Til 

dæmis þarf einstaklingur að hafa  unnið sér inn að minnsta kosti 113.462 norskum krónum í 

laun síðasta árið, þetta gerir um 2.348.663 íslenkar krónur. Ef einstaklingurinn uppfyllur 

tilsett skilyrði þá á hann rétt á atvinnuleysisbótum frá þeim degi sem sótt var um 

atvinnuleysisbætur (Arbeids- og velferdsetaten , e.d.). 

4 Hið opinbera 

Á Íslandi er starfað eftir svokölluðu norrænu velferðakerfi þar sem pólitísk samstaða er um 

að allir eigi rétt á að lifa mannsæmandi lífi. (Norden, e.d) Því veita ríki og sveitarfélög ýmsa 

styrki og bætur fyrir lágtekjufólk ásamt viðmiðum. 

4.1 Fjárhagsaðstoð fyrir lágtekjuaðila 

4.1.1 Fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi 

Sveitarfélög á Íslandi eru skyldug samkvæmt lögum nr. 40 frá árinu 1991 til að veita 

fjárhagsaðstoð til atvinnulausra, lífeyrisþega og tekjulágra einstaklinga. Í lögum eru sett upp 

ákveðin viðmið  sem sveitarfélögin verða að standa við en þeim er þó ávallt heimilt að hækka 

þá fjárhagsaðstoð. Til einföldunar verður einungis litið á aðila sem búa í Reykjavík þar sem 

þorri landsmanni býr þar. 

Velferðarsvið Reykjavíkur sér um fjárhagsaðstoð til einstaklinga og þurfa allar umsóknir að 

fara í gegnum það. 

4.1.1.1 Húsaleigubætur 

Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997 voru sett með því markmiði að lækka húsnæðiskostnað 

tekjulágra leigjenda. Þær skulu greiðast til leigjanda frá því sveitarfélagi þar sem hann hefur 
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lögheimili. Skilyrði til húsaleigubóta er þinglýstur leigusamningur til að minnsta kosti sex 

mánaða fyrir íbúðarhúsnæði.  

Samkvæmt reglugerð 378/2008 eru húsaleigubætur í grunninn 13.500 kr á mánuði fyrir 

hverja íbúð. Við það bætist 15% þess hluta leigufjárhæðar sem liggur á milli 20.000 – 50.000 

kr. Barnafólk fær hærri húsaleigubætur en einhleypingar, fyrir fyrsta barn bætist við 14.000 

kr., 8.500 kr. fyrir annað og 5.500 kr. fyrir það þriðja. Hámarksfjárhæð er 46.000 kr. á 

mánuði eða 50% af leigufjárhæð hvort sem er lægra. 

Þar sem húsaleigubætur eru ætlaðar þeim tekjulágu skerðast þær við tekjur og eignir. 

Samkvæmt reglugerð 118/2003 mega tekjur umsækjenda vera 2.000.000 á ári án þess að þær 

skerði rétt til húsaleigubóta. Tekjur umfram áðurnefndar tvær milljónir skerða bætur um 1% 

og eru óháðar fjölskyldustærð. Fari eignir umsækjenda yfir 6.063.975 kr. er tekið 25% af 

þeirri upphæð sem er umfram og bætt við tekjustofn einstaklingsins. 

Til að aðstoða þá Reykvíkinga sem búa við mjög erfiðar félags- og fjárhagsaðstæður býður 

Reykjavíkurborg upp á sérstakar húsaleigubætur. Þær bætur eru með mun flóknara 

umsóknarferli og skilyrðin eru mjög ströng. Sérstakar húsaleigubætur greiðast sem hlutfall af 

venjulegum húsaleigubótum, 1.300 kr fyrir hverjar 1.000 kr. Sérstakar húsaleigubætur  lagðar 

saman við venjulegar húsaleigubætur geta  þó aldrei verið hærri en 70.000 kr. né farið yfir 

75% af leigufjárhæð (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Eins og áður sagði eru skilyrðin fyrir sérstökum húsaleigubótum ströng  en til dæmis að nefna 

þarf umsækjandi að: 

 hafa ekki möguleika á því að kaupa eigið húsnæði að mati ráðgjafa 

 hafa haft lögheimili í Reykjavík síðustu 3 árin samfleytt. 

 búa  við mjög erfiðar félagslegar aðstæður og vera  í verulegum húsnæðiserfiðleikum 

samkvæmt mati ráðgjafa. 

 Eignarmörkin eru 3.069.000 kr., tekjumörkin fyrir einhleyping eru 2.200.654 kr. og 

3.081.695 kr. fyrir hjón. Til að aðstoða barnafólk bætast 368.400 fyrir hvert barn á 

framfæri undir 20 ára við tekjumörkin. 

 Tekjumörk eru reiknuð út miðað við meðaltal tekna síðastliðinna þriggja ára. 

 uppfylla  skilyrði almennra húsaleigubóta og hafa  náð 18 ára aldri. 
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4.1.2 Fjárhagsaðstoð frá Tryggingastofnun 

Tryggingastofnun veitir fjárhagsaðstoð til allra landsmanna þegar sérstakar aðstæður koma 

upp. Þar er sérstaklega minnst á aðstoð við barnafjölskyldur, öryrkja og aldraða. Fyrir 

einhleypinga á atvinnuleysisbótum eða með lágmarkslaun er lítil sem engin aðstoð frá 

Tryggingastofnun á meðan barnafólk getur fengið aðstoð á ýmsa vegu. 

Fyrir einstæða foreldra sér Tryggingastofnun um meðlagsgreiðslur frá fyrrverandi maka. 

Innheimtustofnun sveitarfélaga sér um að innheimta greiðslur hjá meðlagsskyldu foreldri og 

endurgreiðir Tryggingastofnun. Meðlag er 21.657 kr. á mánuði óháð tekjum og eignum. Séu 

börnin tvö eða fleiri getur foreldrið með umsjá barnsins sótt um mæðra- og feðralaun. Fyrir 

tvö börn eru greidd  6.269 kr á mánuði en 16.300 kr. ef börnin eru þrjú eða fleiri. 

4.1.3 Fjárhagsaðstoð frá Ríkisskattstjóra 

Ríkisskattstjóri veitir ýmsa aðstoð til einstaklinga þjóðfélagsins í formi persónuafsláttar, 

barnabóta og vaxtabóta. Aðstoð Ríkisskattstjóra er ætluð fyrir alla þegna þjóðfélagsins en 

skerðist við tekjur og eignir, því fyrir bragðið aðstoðar hann tekjulægri einstaklinga meira  en 

tekjuháa. 

4.1.3.1 Persónuafsláttur 

Samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 skal veita öllum þeim sem náð hafa 16 ára aldri 

og eru heimilsfastir á Íslandi persónuafslátt. Persónuafsláttur er 530.466 kr. á ári eða 44.205 

kr. á mánuði. Persónuafslátt skal draga frá reiknuðum skatti og lækkar hann því skattbyrði 

fólks. Þar sem persónuafsláttur er föst krónutala nýtist persónuafsláttur tekjulágum meira  en 

tekjuháum sé litið til skatts til greiðslu sem hlutfalls af launum (Ríkisskattstjóri, e.d. a).  

Skattleysismörk eru sú upphæð sem fólk getur verið með í tekjur án þess að greiða útsvar né 

tekjuskatt. Þau taka mið af persónuafslætti og staðgreiðsluhlutfalli. Skattleysismörk standa í 

1.484.604 kr. tekjum á ári. (Ríkisskattstjóri, e.d. a) 

Persónuafslátturinn hefur þau áhrif á tekjuskattsútreikninga að launþegar greiða ekki fulla 

staðgreiðsluprósentu. Nú eru skattþrep staðgreiðslu í 37,22% fyrir tekjur á bilinu núll til 

200.000 kr. á mánuði, 40,12% fyrir tekjur á bilinu 200.001 til 650.000 kr. á mánuði og 

46,12% fyrir tekjur hærri en 650.000 kr. á mánuði. (Ríkisskattstjóri, e.d. a) 
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Mynd 8: Eiginlegt skatthlutfall miðað við árstekjur 

Ofangreind mynd sýnir reiknaða staðgreiðslu sem hlutfall af árstekjum. Þar sést hvernig 

persónuafslátturinn býr til skattleysismörkin til að byrja með og svo vex eiginlegt 

skatthlutfall mjög hratt þar sem persónuafslátturinn hefur minni áhrif. 

4.1.3.2 Barnabætur 

Barnabætur eru greiddar til foreldra frá fæðingu barns til 18 ára aldurs. Þær eru tekjutengdar 

og reiknaðar eftir á samkvæmt skattframtali. Greiddar eru viðbótarbarnabætur fyrir börn 

yngri en sjö ára og eru þær einnig tekjutengdar. Barnabætur er greiddar út ársfjórðungslega 

eða þann 1.febrúar, 1.maí, 1.ágúst og 1.nóvember. Fjárhæðir óskertra barnabóta er sem hér 

segir: 

Óskertar barnabætur hjóna eru: 

Með fyrsta barni 152.331 kr. 

Með hverju barni umfram eitt 181.323 kr. 

Viðbót vegna barna yngri en sjö ára 61.191 kr. 

Óskertar barnabætur einstæðra foreldra 

Með fyrsta barni 253.716 kr. 

Með hverju barni umfram eitt 260.262 kr. 

Viðbót vegna barna yngri en sjö ára 61.191 kr. 

Tafla 2: Upplýsingar um óskertar barnabætur 

Eins og áður kom fram eru barnabætur tekjutengdar. Hjá einstæðum foreldrum skerðast 

barnabætur vegna tekna umfram 1.800.000 kr. en hjá hjónum skerðast þær vegna 
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samanlagðra  tekna umfram 3.600.000. Skerðingin er í prósentum af umframtekjum og 

ákvarðast við 3% með einu barni, 5% með tveimur börnum og 7% með þremur eða fleiri. 

Skerðing viðbótarbarnabóta vegna barna yngri en sjö ára er 3% með hverju barni 

(Ríkisskattstjóri, e.d. b). 

4.1.3.3 Vaxtabætur 

Samkvæmt lögum um tekjuskatt eiga allir skattskyldir einstaklingar sem greiða vaxtagjöld af 

lánum vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota rétt á vaxtabótum. 

Vaxtabætur reiknast út frá skattframtali. Þau vaxtagjöld sem mynda stofn til vaxtabóta eru 

gjöld af lánum vegna: 

 kaupa á íbúðarhúsnæði 

 byggingar íbúðarhúsnæðis 

 verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði 

 lána sem sannanlega voru tekin til greiðslu á lánum sem notuð voru til öflunar 

íbúðarhúsnæðis. 

 kaupa á eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð. 

Stofn til útreikninga vaxtabóta er sú upphæð sem er lægst af eftirfarandi: 

 Vaxtagjöldum á skattframtali 

 7% af eftirstöðvum skulda á skattframtali 

 Hámark vaxtagjalda er: 

o Hjá einhleypingi: 800.000 kr. 

o Hjá einstæðu foreldri: 1.000.000 kr. 

o Hjá hjónum: 1.200.000 kr. 

Frá fyrrgreindum stofni dragast  8% af tekjustofni og er mismunurinn á því vaxtabætur. 

Tekjutenging er ekki það eina sem getur skert vaxtabætur því eignastaða skiptir einnig máli. 

Fari eignir að frádregnum skuldum yfir ákveðin mörk skerðast vaxtabætur. Vaxtabætur 

skerðast ef eignir að frádregnum skuldum fara yfir 4.000.000 kr. hjá einhleypum og 

einstæðum foreldrum en mörkin hjá hjónum eru 6.500.000 kr. Réttur til vaxtabóta fellur svo 

niður fari eignir að frádregnum skuldum yfir 6.400.000 kr. hjá einhleypum og einstæðum 

foreldrum og 10.400.000 kr. hjá hjónum. Önnur skilyrði varðandi vaxtabætur eru hámark 

vaxtabóta en fyrir einhleyping geta vaxtabætur verið að hámarki 400.000 kr., einstætt foreldri 

500.000 kr. og fyrir hjón 600.000 kr. 
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Til frekari aðstoðar við fólk með lán til íbúðarkaupa er sérstök vaxtaniðurgreiðsla sem er 

viðbót við hefðbundnar vaxtabætur. Vaxtaniðurgreiðsla er 0,6% af skuldum vegna 

íbúðarhúsnæðis að hámarki 200.000 kr. hjá einhleypingum og 300.000 kr. fyrir hjón og 

einstæð foreldri. Sérstök vaxtaniðurgreiðsla ásamt vaxtabótum getur þó ekki orðið hærri en 

vaxtagjöld ársins. Vaxtaniðurgreiðslan er ekki tekjutengd en er þó eignatengd með þeim 

skilyrðum að þegar eignir frádregnar skuldum hjá einhleypingi fara  yfir 10.000.000 kr. 

skerðist niðurgreiðslan og fellur niður þegar þau mörk ná 20.0000.000 kr. Þegar um er að 

ræða hjón eða einstæð foreldri eru fyrrgreind mörk 15.000.000 kr. og 30.000.000 kr.  

4.2 Neysluviðmið 

Lengi hafði verið beðið um að íslensk yfirvöld gæfu út neysluviðmið fyrir fólk sem býr í 

landinu. Neysluviðmið eru til í öllum helstu nágrannalöndum okkar og því voru þetta 

upplýsingar sem vantaði. Árið 2010 fól  velferðarráðherra, Guðbjartur Hannesson, 

Rannsóknarþjónustu Háskólans í Reykjavík það verkefni að þróa neysluviðmið fyrir helstu 

gerðir heimila á Íslandi. Rannsóknarþjónustan lauk þeirri vinnu með því að kynna 

neysluviðmið á Íslandi. 

Gögnin eru byggð á stórum gagnagrunni Hagstofu Íslands um raunverulega neyslu heimila á 

Íslandi. Með þeim gögnum voru fundnar út þrjár tegundir viðmiða, dæmigerð, skammtíma- 

og lágmarksviðmið til framfleytingar. 

Tilgangurinn með útgáfu neysluviðmiðana var að hjálpa heimilinum í landinu við gerð  eigin 

áætlana um útgjöld. Þau eru ekki endanlegur dómur um það hverju  hver fjölskylda getur 

lifað á heldur innsýn inn í það útgjaldastig sem heimili þarf að uppfylla til að ná ákveðnum 

lífskjörum. 

Dæmigert viðmið á að sýna fram á hóflega neyslu hvers fjölskyldumunsturs þar sem miðgildi 

útgjaldaflokkanna er lagt fram. Miðgildi sýnir að helmingur eyðir meira og helmingur minna. 

Flest gögn eru frá útgjaldarannsókn Hagstofu Íslands, þótt sum séu reiknuð með öðrum 

aðferðum. Skammtímaviðmiðið er byggt á sömu forsendum og dæmigert viðmið en þá er gert 

ráð fyrir að fólk geti minnkað og sleppt ákveðnum útgjaldaliðum í níu mánuði. 

Grunnviðmiðin eiga svo að gefa vísbendingu um hver lágmarksútgjöld geta verið í ákveðum 

útgjaldaflokkum. Þar voru gögn úr útgjaldarannsókn Hagstofu Íslands notuð ásamt 

grunnviðmiðum annarra Norðurlandaþjóða. Sumir útgjaldaliðir eins og húsnæðiskostnaður og 

kostnaður vegna bifreiða er ekki tekin með þar sem betra væri að setja raunverulegur tölur 

ofan á viðmiðin (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011). 
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5 Niðurstöður 

5.1 Ráðstöfunartekjur eftir aðstæðum 

Til að gefa glögga mynd af ráðstöfunartekjum einstaklinga á atvinnuleysisbótum verða sett 

upp dæmi. Þrjár aðstæður verða settar upp, einstaklingur, einstætt foreldri með tvö börn og 

einstaklingur í hjónabandi með tvö börn. Borið verður saman hversu háar ráðstöfunartekjur 

við hverjar aðstæður aðili getur fengið ef hann þiggur atvinnuleysisbætur í heilt ár eða tekur 

lágmarkslaunastarfi í eitt ár. Einnig verður sýnt hverjar ráðstöfunartekjurnar eru ef blandað er 

saman lágmarkslaunum og atvinnuleysisbótum. 

Við útreikning á ráðstöfunartekjum einstaklinganna þarf að gefa sér nokkrar fyrirfram 

ákveðnar forsendur. Forsendur fyrir alla einstaklinga eru:  

 Tímabil reikninganna er frá 1.janúar 2010 til 31.desember 2010 

 Þeir misstu starf sitt fyrir áramót og uppsögn tók gildi 1.janúar 2010 

 Einstaklingar búa allir í Reykjavík 

 Séu þeir á leigumarkaði uppfylla þeir skilyrði sérstakra húsaleigubóta þótt skilyrðin 

séu ströng. 

5.1.1 Einstaklingur 

Einstaklingur sem hér um ræðir er einhleypur og  leigir íbúð á 80.000 kr. á mánuði þar sem 

það er með  lægra  leiguverði  sem hægt er að finna (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2011). 

Áður en aðilinn missti vinnuna var hann  að jafnaði með 347.000 kr. á mánuði fyrir skatta 

sem er eilítið undir meðallaunum hjá VR (VR, e.d.). Aðilinn á hvorki eignir né skuldir. 

Fyrrnefndur aðili var valinn eftir fyrrnefndum skilyrðum til að sýna fram á meðal einhleypan 

og barnlausan einstakling.  

Hér á eftir eru tekjur og ráðstöfunartekjur einstaklings í fyrrnefndum aðstæðum: 
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Láglaunastarf Atvinnulaus 

Tekjur 1.949.400 2.073.615 

Mæðra-/feðralaun 0 0 

Lífeyrissjóður -77.976 -82.945 

Staðgreiðsla -167.581 -212.060 

Stéttarfélag -19.494 -20.736 

Húsaleigubætur 216.000 207.166 

Sérstakar húsaleigubætur 280.800 269.316 

Meðlag 0 0 

Barnabætur 0 0 

Vaxtabætur 0 0 

Ráðstöfunartekjur 2.181.149 2.234.356 
Tafla 3: Samanburður á ráðstöfunartekjum einstaklings 

Barnlaus einstaklingur í láglaunastarfi eða á atvinnuleysisbótum hefur lítinn rétt á 

fjárhagsaðstoð frá ríki eða sveitarfélagi. Taki aðilinn sér lágmarkslaunastarf fær hann 162.450 

kr. á mánuði eða 1.949.400 kr. í árstekjur. Það eru lágmarkslaun samkvæmt kjarasamningum 

VR, stærsta stéttarfélags  landsins. Haldist hann á atvinnuleysisbótum í heilt ár fær hann 

149.523 kr. á mánuði fyrir utan fyrstu þrjá mánuðina þar sem hann fær tekjutengdar 

atvinnuleysisbætur upp á 242.636 kr. Því er hann með hærri árstekjur en lágmarkslaunastarf 

eða 2.073.615 kr. á ári. 

Aðilinn fær húsaleigubætur frá Reykjavíkurborg, bæði venjulegar og sérstakar. Sé hann á 

atvinnuleysisbótum fær hann lægri húsaleigubætur þar sem árstekjur hans eru hærri og skerða 

bæturnar meira. Heildar húsaleigubætur í lágmarkslaunastarfi eru 496.800 kr á ári en á 

atvinnuleysisbótum fær hann 476.482 kr á ári 

Ráðstöfunartekjur aðilans eru því 2.181.149 kr. á ári sé hann í lágmarkslaunastarfi en 

2.234.356 kr. á ári sé hann að þiggja atvinnuleysisbætur. Því má sjá að einhleypur og 

barnlaus einstaklingur fær 53.208 kr. meira í ráðstöfunartekjur eða 2,44%  meira , sé hann á 

atvinnuleysisbótum í stað þess að taka sér lágmarkslaunastarf. Þar sem vinnuskylda við 

fyrrgreind lágmarkslaun er 171,15 klukkustundir má sjá að erfitt væri fyrir einstakling að taka 

láglaunastarfi og fórna frítíma sínum. 

Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar getur aðili tekið hlutastarf á móti 

atvinnuleysisbótum. Taki hann til að mynda 10% hlutastarf á hann enþá rétt á 90% 

atvinnuleysisbótum. Myndin hér að neðan sýnir breytingu í ráðstöfunartekjur frá fullum 

atvinnuleysisbótum til fullra lágmarkslauna. 
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Mynd 9: Breyting á ráðstöfunartekjum einstaklings á atvinnuleysisbótum við að taka hlutastarfi 

Hér sést hvernig ráðstöfunartekjur einstaklingsins fara hægt og rólega niður á við og ná 

lágpunkti í 60% lágmarkslaunastarfi með 2.141.326 kr. í ráðstöfunartekjur á ári. Næst fara 

þær hækkandi upp í lágmarkslaun sem eru 2.181.149 kr. í ráðstöfunartekjur á ári. Með því að 

rýna í þessa mynd sést hvernig lítill sem enginn hvati er fyrir atvinnulausan einstakling til að 

taka hlutastarf þar sem atvinnuleysisbætur eru alltaf hærri en hverskonar blanda af bótum og 

láglaunastarfi.  

Þar sem óvissa ríkir  um næstu kjarasamninga sýnir  eftirfarandi mynd  þróun 

ráðstöfunartekna við lágmarkslaun. Lágmarkslaunin sem um ræðir  eru frá 160.000 kr. 

mánaðarlaunum eins og þau eru í dag upp að 200.000 kr. á mánuði. 

 

Mynd 10: Ráðstöfunartekjur einstaklings á mismunandi lágmarkslaunum bornar saman við atvinnuleysisbætur 
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Myndin sýnir hvernig ráðstöfunartekjur einstaklings breytast við breytingu á lágmarkslaunum. 

Ráðstöfunartekjur hans hækka jafnt og þétt og verða jafnar atvinnuleysisbótum í 172.801 kr. 

á mánuði. Því næst má sjá skarpa dýfu í grafinu en hún orsakast vegna þess að þegar aðilinn 

fær 183.387 kr. á mánuði eða 2.274.941 kr. á ári missir hann rétt sinn til sérstakra 

húsaleigubóta frá Reykjavíkurborg og lækka því ráðstöfunartekjur hans úr 2.274.487 kr. á ári 

niður í 2.024.994 kr. á ári við einnar  krónu launahækkun á þessu bili. Áframhaldandi 

hækkun er frá fyrrnefndum launum og að 200.000 kr. á mánuði en þau laun ná þó aldrei þeim 

ráðstöfunartekjum sem einstaklingur á atvinnuleysisbótum hefur.  

Fari kjaraviðræður á þann veg að lágmarkslaun hækki upp að 200.000 kr. á mánuði hefur 

aðilinn 2.119.068 kr. í ráðstöfunartekjur á ári sem er 115.288 kr. eða 5,44% undir 

ráðstöfunartekjum atvinnuleysisbóta. 

Séu núverandi ráðstöfunartekjur bornar saman við neysluviðmið velferðarráðuneytisins koma 

eftirfarandi niðurstöður í ljós: 

Lágmarkslaun 

Ráðstöfunartekjur: 2.181.149 kr 

Mismunur við 

ráðstöfunartekjur 

Dæmigert neysluviðmið 3.503.182 -1.322.033 

Skammtíma neysluviðmið 2.413.579 -232.430 

Grunn neysluviðmið 1.038.358 1.142.791 

 Tafla 4: Ráðstöfunartekjur einstaklings á lágmarkslaunum samanborið við neysluviðmið1 

Á fyrrgreindri töflu sést að einstakling  á lágmarkslaunum vantar 1.322.033 kr á ári eða 

110.170 kr. á mánuði til að lifa meðallífi. Þegar litið er til skammtímaviðmiða 

velferðarráðuneytisins vantar 232.430 kr á ári til að lifa eftir fyrrnefndum viðmiðum. Þegar 

borið er saman við grunn neysluviðmið þarf að líta á niðurstöðurnar á hinn veginn þar sem 

húsnæðis- og samgöngukostnaður er ekki meðtalinn. Þar hefur einstaklingurinn 1.142.791 kr 

til að eyða í húsnæði og samgöngur, eða 95.232 kr á mánuði. Einnig eru öll viðmið í annarri 

neyslu sett í algjört lágmark. 

 

 

                                                 
1
 Sjá nánari útlistun í viðauka A 
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Atvinnuleysisbætur 

Ráðstöfunartekjur: 2.234.356 kr 

Mismunur við 

ráðstöfunartekjur 

Dæmigert neysluviðmið 3.503.182 -1.268.826 

Skammtíma neysluviðmið 2.413.579 -179.223 

Grunn neysluviðmið 1.038.358 1.195.998 

 Tafla 5: Ráðstöfunartekjur einstaklings á atvinnuleysisbótum samanborið við neysluviðmið1 

Á þessari töflu eru ráðstöfunartekjur einstaklings á atvinnuleysisbótum bornar saman við 

neysluviðmiðin. Þar sést að einstakling á atvinnuleysisbótum vantar 1.268.826 kr. á ári eða 

105.736 kr. á mánuði. til að lifa meðallífi. Til að lifa eftir skammtímaviðmiðinu vantar 

aðilann  179.223 kr. á ári til að lifa. Sé litið til grunnneysluviðmiðsins hefur hann 1.195.998 

kr. á ári til að eyða í húsnæði og samgöngur eða 99.667 kr. á mánuði. 

5.1.2 Einstætt foreldri 

Í þessum aðstæðum er einstætt foreldri tveggja barna og annað þeirra undir sjö ára aldri. 

Þessar aðstæður að sýna meðaleinstaklinginn þar sem íslensk kona eignast rétt yfir tvö börn 

að meðaltali (OECD Family Database, 2010). Aðilinn leigir íbúð á 140.000 kr. á mánuði sem 

er algengt verð fyrir þriggja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu (Hildigunnur 

Hafsteinsdóttir, 2011). Fyrir atvinnumissinn var aðilinn með 350.000 kr í tekjur á mánuði 

fyrir skatt, nokkuð undir meðallaunum launakönnunar VR. Aðilinn á hvorki eignir né skuldir. 

 

Láglaunastarf Atvinnulaus 

Tekjur 1.949.400 2.181.273 

Mæðra-/ feðralaun 75.228 75.228 

Lífeyrissjóður -77.976 -87.251 

Staðgreiðsla -195.641 -278.670 

Stéttarfélag -19.494 -21.813 

Húsaleigubætur 486.000 464.247 

Sérstakar húsaleigubætur 354.000 375.753 

Meðlag 519.768 519.768 

Barnabætur 563.217 544.667 

Vaxtabætur 0 0 

Ráðstöfunartekjur 3.654.502 3.773.202 
 Tafla 6: Samanburður á ráðstöfunartekjum einstæðs foreldris 

Taki einstætt foreldri lágmarkslaunavinnu fær aðilinn 162.450 kr. á mánuði en fari hann á 

atvinnuleysisbætur eru þær 149.523 kr. á mánuði ásamt greiðslu fyrir börn en hún er 5.981 kr. 
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fyrir hvert barn. Fyrstu þrjá mánuðina á atvinnuleysisbótum fær aðilinn tekjutengdar 

atvinnuleysisbætur upp á 242.636 kr. á mánuði. Því fær aðili sem tekur lágmarkslaunavinnu 

1.949.400 kr. í tekjur á ári á meðan atvinnuleysisbætur gefa af sér 2.181.273 kr. yfir sama 

tímabil. 

Einstætt foreldri með tvö börn fær tiltölulega mikla aðstoð frá ríki og sveitarfélagi í formi 

bóta og launa. Mæðra- / feðralaun greiðast frá Tryggingastofnun og eru 6.269 kr. á mánuði 

með tveimur börnum. Ásamt mæðra- / feðralaunum fær aðilinn greitt meðlag frá 

Tryggingastofnun, 21.657 kr. á mánuði með hverju barni eða 43.314 kr. með tveimur börnum. 

Þar sem þessar greiðslur frá Tryggingastofnun eru ekki tekju- né eignatengdar er sama 

upphæð gefin hvort sem aðilinn er í starfi eða á atvinnuleysisbótum. 

Húsaleigubætur greiðast frá sveitarfélagi og venjulegar húsaeigubætur eru 40.500 kr. á 

mánuði og taki aðilinn lágmarkslaunastarfi skerða tekjur hans ekki húsaleigubætur. Með 

sérstökum húsaleigubótum nær heildarupphæð húsaleigubóta 70.000 kr. á mánuði eða 

840.000 kr. á ári. Haldist aðilinn á atvinnuleysisbótum er hann með hærri tekjur og því 

skerðast húsaleigubætur hans eilítið. Hann fær 38.687 kr. á mánuði í húsaleigubætur en með 

sérstökum húsaleigubótum nær sú uppæð einnig 70.000 kr. á mánuði eða 840.000 kr. samtals 

á ári. Ástæðan fyrir því að bæði dæmin gefa af sér sömu upphæð er  sú að húsaleigubætur og 

sérstakar húsaleigubætur geta aldrei verið meira en 70.000 kr. á mánuði. 

Barnabætur greiðast frá Ríkisskattstjóra og er eilítill munur á þeim vegna tekjutengingar. 

Óskertar barnabætur eru 575.169 kr. á ári þar sem aðilinn fær 152.332 kr. fyrir fyrsta barn, 

181.323 kr. fyrir annað barn og 61.191 kr. vegna aldurs yngra barnsins. Skerðing bótanna 

vegna tekjutengingar nemur 11.952 kr. taki aðilinn lágmarkslaunastarfi og eru því í heildina 

563.217 kr. ári Haldist aðilinn á atvinnuleysisbótum eru tekjur hans hærri og nemur því 

skerðingin 30.501 kr. og verða bæturnar því í heildina 544.667 kr. á ári. 

Ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með tvö börn, annað undir sjö ára aldri, á 

lágmarkslaunum er því 3.654.502 kr. á ári á móti 3.773.202 kr. á ári fyrir aðila sem þiggur 

atvinnuleysisbætur. Það er munur upp á 118.700 kr. á ári fyrir atvinnubótaþegann eða 3,25% 

hærri ráðstöfunartekjur. Því væri erfitt fyrir einstætt foreldri að taka lágmarkslaunastarfi sem 

krefst þess að aðilinn sé 171,15 tíma á mánuði frá heimilinu. 

Myndin hér að neðan sýnir hvernig ráðstöfunartekjur einstæðs foreldri breytast við að nýta 

sér það ákvæði í lögum um atvinnuleysisbætur að taka hlutastarf á móti atvinnuleysisbótum. 
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Mynd 11: Breyting á ráðstöfunartekjum einstæðs foreldris á atvinnuleysisbótum við að taka hlutastarfi 

Hér sést hvernig ráðstöfunartekjur aðilans fara hægt og rólega niður á við þar sem lægsta 

gildið er í 70% lágmarkslaunastarfi þar sem ráðstöfunartekjurnar eru 3.637.720 kr. Þessi 

mynd sýnir glögglega að einstaklingur í fyrrnefndum aðstæðum upplifir 

ráðstöfunartekjuskerðingu við það að fara út á vinnumarkaðinn. 

Velferðarráðuneytið gaf út neysluviðmið fyrir íbúa Íslands og er því tilvalið að bera  

ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með tvö börn, annað undir 7 ára, saman við 

neysluviðmiðin. 

Dæmigerð útgjöld einstæðs foreldris með tvö börn, annað undir 7 ára, þar sem börnin eru 

bæði í viðeigandi skóla, nýta skólamötuneyti og frístundaþjónustu eru 5.308.382 kr. á ári. 

Skammtíma útgjöld fyrrnefnds aðila er 3.866.941 kr. á ári þar sem öll útgjöld sem hægt er að 

sleppa í 9 mánuði eru tekin út. Því næst er grunnneysluviðmið útgjalda og eru þau 2.411.891 

kr. á ári en þar eru öll útgjöld sett í algjört lágmark ásamt því að húsnæðis- og 

samgöngukostnaður tekin út. 

Lágmarkslaunaþegi 

Ráðstöfunartekjur: 3.654.502 kr. 

Mismunur við 

ráðstöfunartekjur 

Dæmigert neysluviðmið 5.308.382 -1.653.880 

Skammtíma neysluviðmið 3.866.941 -212.439 

Grunnneysluviðmið 2.411.891 1.242.611 

 Tafla 7: Ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris á lágmarkslaunum samanborið við neysluviðmið2 
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Þegar ráðstöfunartekjur lágmarkslaunaþega eru bornar saman við neysluviðmiðin sést að til 

að einstætt foreldri gæti lifað dæmigerðu lífi á Íslandi vantar aðilann  1.653.880 kr. á ári eða 

137.823 kr. á mánuði. Þegar launin eru borin saman við skammtíma neysluviðmiðin sem 

rannsóknaraðilar á neysluviðmiðunum reiknuðu út með því að taka út öll útgjöld sem hægt 

væri að sleppa til níu mánaða  þá vantar aðilann  212.439 kr. á ári. Þegar litið er á 

grunnviðmiðið þarf að snúa dæminu við. Þar hefur fyrrnefndur einstaklingur 1.242.611 kr. á 

ári til að eyða í húsnæði og samgöngur eða 103.551 kr. á mánuði.  

Atvinnubótaþegi 

Ráðstöfunartekjur: 3.773.202 kr. 

Mismunur við 

ráðstöfunartekjur 

Dæmigert neysluviðmið 5.308.382 -1.535.180 

Skammtíma neysluviðmið 3.866.941 -93.739 

Grunn neysluviðmið 2.411.891 1.361.311 

 Tafla 8: Ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris á atvinnuleysisbótum samanborið við neysluviðmið2 

Á hinn bóginn, þegar ráðstöfunartekjur atvinnubótaþega eru bornar saman við 

neysluviðmiðin, sést að til að aðilinn geti lifað dæmigerðu lífi á Íslandi vantar aðilann  

1.535.180 kr. eða 127.932 kr. á mánuði en til að lifa eftir skammtíma neysluviðmiðum  

velferðarráðuneytisins vantar bótaþegann  93.739 kr. á ári. Sé litið til grunns 

neysluviðmiðanna má sjá að aðilinn hefur 1.361.311 kr. á ári eða 113.443 kr. á mánuði til að 

eyða í húsnæði og samgöngur. Einnig eru öll önnur útgjöld sett í algjört lágmark. 

Þar sem kjaraviðræður eru í gangi má líta á áhrif sem breytingar á lágmarkslaunum munu 

hafa á einstætt foreldri. Meðfylgjandi mynd sýnir breytinguna frá 160.000 kr. 

lágmarkslaunum á mánuði upp að 200.000 kr. mánaðarlaunum. 

                                                 
2
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Mynd 12: Ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris á mismunandi lágmarkslaunum bornar saman við 

atvinnuleysisbætur 

Hér sést hvernig hækkun á lágmarkslaunum orsakar línulega breytingu á ráðstöfunartekjum 

þar sem tekjur aðilans fara ekki yfir nein mörk sem láta  hann missa rétt sinn til bóta. Til þess 

að ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris í lágmarkslaunastarfi verði jafnar atvinnuleysisbótum 

þurfa lágmarkslaun að vera 181.773 kr. á mánuði. Fari kjarasamningar á þann veg að 

lágmarkslaun verði hækkuð í 200.000 kr. verður einstaklingurinn með 3.885.173 kr. í 

ráðstöfunartekjur á ári sem er 111.971 kr. eða 2,88% meira heldur en sami einstaklingur hefði 

á atvinnuleysisbótum. 

5.1.3 Einstaklingur í hjónabandi  

Í þessum aðstæðum erum við með einstakling í hjónabandi með þrjú börn, tvö undir sjö ára 

aldri. Fyrir atvinnumissinn var aðilinn með 350.000 kr. í mánaðarlaun, eilítið undir 

meðallaunum VR. Maki aðilins er með 395.000kr. á mánuði eða 4.740.000 kr. í árstekjur sem 

eru meðallaun samkvæmt launakönnun VR. (VR, e.d.) Þau hjónin eiga íbúð saman að virði 

20.000.000 kr. og standa lánin í sömu upphæð, þau eiga því ekkert í íbúðinni. Síðastliðið ár 

eyddu þau 750.000 kr. í vaxtagjöld og verðbætur.  
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Láglaunastarf Atvinnulaus 

Tekjur 1.949.400 2.235.102 

Mæðra-/feðralaun 0 0 

Lífeyrissjóður -77.976 -89.404 

Staðgreiðsla -167.581 269.885 

Stéttarfélag -19.494 -22.351 

Húsaleigubætur 0 0 

Sérstakar húsaleigubætur 0 0 

Meðlag 0 0 

Barnabætur 149.360 139.360 

Vaxtabætur 334.848 311.992 

Ráðstöfunartekjur 1.833.708 1.992.822 
 Tafla 9: Samanburður á ráðstöfunartekjum einstaklings í hjónabandi 

Taki aðilinn lágmarkslaunastarfi  færir það honum 162.450 kr. á mánuði eða 1.949.400 kr. í 

árstekjur. Haldi hann frekar atvinnuleysisbótum yfir árið fær hann 2.235.102 kr. í árstekjur 

þar sem hann fær 149.523 kr. á mánuði í atvinnuleysisbætur ásamt 17.943 kr. í 

atvinnuleysisbætur með barni eða 167.466 kr. á mánuði. Einnig fær hann tekjutengdar 

atvinnuleysisbætur fyrstu þrjá mánuði atvinnuleysisins sem eru 242.636 kr. á mánuði. 

Aðilinn á rétt á barnabótum með börnum sínum frá Ríkisskattstjóra. Óskertar barnabætur 

fyrir þrjú börn þar sem tvö þeirra eru undir sjö ára aldri eru 637.359 kr. á ári fyrir hjónin þar 

sem 152.331 kr. fást fyrir fyrsta barn, 181.323 kr. fyrir hvort seinni barnanna og 61.191 kr. á 

hvert barn yngra en sjö ára. Taki aðilinn lágmarkslaunastarfi skerðast barnabætur þeirra um 

338.640 kr. og enda í 298.719 kr. sem skiptist milli hjónanna. Því fær aðilinn 140.362 kr. á 

hverjum ársfjórðungi. Haldi aðilinn hins vegar atvinnuleysisbótum út árið skerðast 

barnabæturnar um 358.639 kr. og enda í 278.720 kr. á ári eða 139.360 kr. á aðilann. 

Vaxtabætur greiðast einnig frá Ríkisskattstjóra og eru í boði fyrir alla sem greiða af 

íbúðarlánum. Miðað við  áðurnefndar upplýsingar eiga hjónin  rétt á óskertum vaxtabótum 

upp á 750.000 kr. þar sem vaxtagjöld þeirra eru lægst af þeim þremur skilyrðum sem sett eru 

vegna vaxtabóta. Vegna tekjutengingar lækka vaxtabæturnar niður í 214.848 kr. taki aðilinn 

lágmarkslaunastarf en fer í 191.992 kr. haldi hann atvinnuleysisbótum. Þar sem þau eiga 

ekkert og fara því ekki yfir eignaskerðingarmörkin skerðast vaxtagjöld einungis með tekjum. 

Einnig eiga þau rétt á sérstakri vaxtaniðurgreiðslu að fjárhæð 120.000 kr. sem er 0,6% af 

eftirstöðvum lána þeirra. Því eru vaxtabætur þeirra 334.848 kr. taki aðilinn 

lágmarkslaunastarf en 311.992 kr. haldi hann atvinnuleysisbótum. 

Ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi með þrjú börn, þar af tvö undir sjö ára aldri, eru 

því 1.833.708 kr. fyrir lágmarkslaunastarf á meðan atvinnuleysisbætur gefa honum 1.992.822 
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kr. í ráðstöfunartekjur. Það gefur einstaklingi á atvinnuleysisbótum 159.144 kr. meira eða 

8,68% hærri ráðstöfunartekjur á ári. 

Myndin hér að neðan sýnir hvernig ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi breytast við 

að taka hlutastarfi með atvinnuleysisbótum. 

 

Mynd 13: Breyting á ráðstöfunartekjum einstaklings í hjónabandi á atvinnuleysisbótum við að taka hlutastarfi 

Hér sést hvernig ráðstöfunartekjurnar fara lækkandi við hækkandi hlutfall launaðs starfs. 

Lægsti punkturinn er við 80% starf þar sem ráðstöfunartekjur eru 1.822.105 kr. á ári. 

Í kjaraviðræðum vinnumarkaðarins er mikið rætt um hækkun lágmarkslauna. Eftirfarandi 

mynd sýnir breytingu í ráðstöfunartekjum einstaklings í hjónabandi við breytingu á 

lágmarkslaunum. 

 

Mynd 14: Ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi á mismunandi lágmarkslaunum bornar saman við 

atvinnuleysisbætur 
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Ráðstöfunartekjur viðkomandi  fara línulega upp á við þar sem tekjur hans hækka ekki yfir 

tekjumörk neinna bóta eða styrkja. Ráðstöfunartekjur á lágmarkslaunum skera 

atvinnuleysisbætur við 186.259 kr. á mánuði. Fari kjaraviðræður á þann veg að lágmarkslaun 

verði hækkuð í 200.000 kr. munu ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi hækka í 

2.084.657 kr. sem nemur 91.835 kr. eða 4,41% hærra heldur en ráðstöfunartekjur sama 

einstaklings á bótum. 

Velferðaráðuneytið gaf út neysluviðmið fyrir íbúa Íslands og er því tilvalið að bera  

ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi með þrjú börn, tvö undir sjö ára, saman við 

neysluviðmiðin. 

Dæmigerð útgjöld hjóna með tvö börn, annað undir 7 ára, þar sem börnin er bæði í viðeigandi 

skóla, nýta skólamötuneyti og frístundaþjónustu eru 8.189.708 kr. á ári. Skammtíma útgjöld 

hjóna eru 6.039.924 kr. á ári þar sem öll  útgjöld  sem hægt er að sleppa í 9 mánuði eru tekin 

út. Því næst er grunnneysluviðmið útgjalda og eru þau 4.027.173 kr. á ári en þar eru öll 

útgjöld sett í algjört lágmark ásamt því að húsnæðis- og samgöngukostnaður er tekinn út. 

Til að bera saman neysluviðmið fyrrnefnds  fjölskyldumynsturs við ráðstöfunartekjur 

einstaklings í hjónabandi þarf að taka inn ráðstöfunartekjur makans. Samkvæmt fyrrnefndum  

upplýsingum  hefur makinn 395.000 kr. á mánuði í tekjur eða 4.740.000 kr. ári. Eftir skatta 

og önnur launatengd gjöld hefur makinn 274.305 kr
3
. í ráðstöfunartekjur á mánuði eða 

3.291.660 kr. á ári. Því eru samanlagðar ráðstöfunartekjur þeirra 5.125.368 kr. á ári taki 

aðilinn lágmarkslaunastarfi en 5.284.482 kr. á ári þiggi hann atvinnuleysisbætur. 

Lágmarkslaunaþegi 

Ráðstöfunartekjur: 5.125.368 kr. 

Mismunur við 

ráðstöfunartekjur 

Dæmigert neysluviðmið 8.189.708 -3.064.340 

Skammtíma neysluviðmið 6.039.924 -914.556 

Grunnneysluviðmið 4.027.173 1.098.195 

Tafla 10: Ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi á lágmarkslaunum samanborið við 

neysluviðmið4 

Þegar ráðstöfunartekjur lágmarkslaunþega eru bornar saman við neysluviðmiðin sést að til 

þess að hjón með þrjú börn og annar aðilinn með meðallaun geti lifað dæmigerðu lífi á 

                                                 
3
 Launaseðill samkvæmt VR – sjá Viðauka B 

4
 Sjá nánari útlistun í viðauka A 
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Íslandi vantar hjónin  3.064.340 kr. á ári eða 255.362 kr. á mánuði. Þegar 

ráðstöfunartekjurnar eru bornar saman við skammtíma neysluviðmiðin sem rannsóknaraðilar 

á neysluviðmiðunum reiknuðu út með því að taka út öll útgjöld sem hægt væri að sleppa til 

níu mánaða vantar hjónin  755.442 kr. á ári. Þegar litið er á grunnviðmiðin þarf að snúa 

dæminu við. Þar hafa fyrrnefnd hjón 1.098.195 kr. á ári til að eyða í húsnæði og samgöngur 

eða 91.516 kr. á mánuði.  

Atvinnuleysisbótaþegi 

Ráðstöfunartekjur: 5.284.482 kr. 

Mismunur við 

ráðstöfunartekjur 

Dæmigert neysluviðmið 8.189.708 -2.905.226 

Skammtíma neysluviðmið 6.039.924 -755.442 

Grunnneysluviðmið 4.027.173 1.257.309 

Tafla 11: Ráðstöfunartekjur einstaklings í hjónabandi á atvinnuleysisbótum samanborið við 

neysluviðmiðin4 

Á hinn bóginn, þegar ráðstöfunartekjur atvinnuleysisbótaþega eru bornar saman við 

neysluviðmiðin sést að til þess að hjón með þrjú börn og annar  aðilinn með meðallaun geti 

lifað dæmigerðu lífi á Íslandi vantar hjónin  2.905.226 kr. eða 242.102 kr. á mánuði en til að 

lifa eftir skammtíma neysluviðmiðum Velferðaráðuneytisins vantar hjónin  755.442 kr. á ári. 

Sé litið til grunnneysluviðmiðanna má sjá að hjónin hafa 1.257.309 kr. á ári eða 104.776 kr. á 

mánuði til að eyða í húsnæði og samgöngur. Einnig eru öll önnur útgjöld sett í algjört 

lágmark. 

5.2 Samantekt 

Niðurstöður á ráðstöfunartekjum einstaklings, einstæðs foreldris og einstaklings í hjónabandi 

eru mjög svipaðar en meiri munur er á aðilum með börn þar sem barnabætur, meðlag og 

fleira koma þar við sögu. 

Munurinn á ráðstöfunartekjum aðila á atvinnuleysisbótum eða lágmarkslaunum þegar allt er 

tekið til alls er frá 2,44% til 8,68%, þar sem atvinnuleysisbótaþegar eru hærri. Þó svo að 

upphæðirnar séu báðar lágar er lítill hvati fyrir aðila til að hætta á atvinnuleysisbótum og taka 

lágmarkslaunum þegar atvinnuleysisbætur eru hærri. 

                                                 
4
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Það vekur athygli skýrsluhöfunda að ráðstöfunartekjur allra hópa sem voru skoðaðir reyndust 

vera hærri þegar aðili þiggur atvinnuleysisbætur en þegar aðili vinnur á lágmarkslaunum. Það 

felst ekki í auknum bótum og styrkjum þar sem aðilinn hefur rétt á þeim öllum hvort sem 

hann gerir. Munurinn stafar af því að tekjutengingu atvinnuleysisbóta fyrstu þrjá mánuðina 

eftir atvinnumissi. 

Sé rýnt í samanburð ráðstöfunartekna lágmarkslauna og atvinnuleysisbóta við neysluviðmið 

velferðarráðuneytisins sést í  öllum þeim aðstæðum sem skýrsluhöfundar lögðu upp með að 

ráðstöfunartekjur aðilans verða undir neysluviðmiðunum hvort sem hann tekur 

lágmarkslaunastarf eða þiggur atvinnuleysisbætur. Þó svo að brýnt sé að bæta lífskilyrði 

þessa tveggja hópa hlýtur það að vera þjóðinni til hagsbóta að einstaklingur sem tekur að sér 

vinnu sé með hærri ráðstöfunartekjur heldur en sá sem þiggur tilfærslu innan ríkisins. 

Nýir kjarasamningar á vinnumarkaði eiga að hækka lágmarkslaun upp í 204.000 kr. á mánuði 

og því verður aðili á lágmarkslaunum kominn með hærri ráðstöfunartekjur þegar 

kjarasamningarnir verða að fullu gengnir í gegn. Þá ætti að vera kominn meiri hvati til að 

hætta að þiggja atvinnuleysisbætur og þiggja lágmarkslaunastarf. Með nýjum 

kjarasamningum er þó ákvæði sem segir að hækka eigi atvinnuleysisbætur í samræmi við  

launahækkanir í landinu. Með þessu ákvæði mun nýr kjarasamningur ekki hvetja einstaklinga 

til að sækjast eftir vinnu heldur halda sama misræmi í ráðstöfunartekjum jaðarhópa á 

vinnumarkaði. 

6 Lokaorð 

Skýrsluhöfundar lögðu upp með þá tilgátu að þó að lágmarkslaun á Íslandi væru tiltölulega 

lág væru þau hærri en atvinnuleysisbætur og þar af  leiðandi væru ráðstöfunartekjur 

lágmarklaunastarfs hærri heldur en atvinnuleysisbótaþega. 

Þegar litið er til allra þeirra þátta sem hafa áhrif á ráðstöfunartekjur eins og húsaleigubóta, 

vaxtabóta, barnabóta  ásamt mæðra- og feðralauna verður niðurstaðan önnur. Vegna þess að 

margar þessara bóta er tekjutengdar verður til  þessi munur. Fyrir atvinnulausa er einnig hægt 

að finna fleiri afslætti, til dæmis á líkamsræktarkortum, en skýrsluhöfundar vildu ekki taka 

inn í reikningana þætti sem þarf að gefa sér að aðilar noti. Meiri nákvæmni væri í því að taka 

þær bætur og greiðslur sem til boða standa frá ríki og sveitarfélögum. 
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Þegar aðilar ákveða að fara af atvinnuleysisbótum og þiggja láglaunastarf þarf að vera 

undirliggjandi hvati. Ákvörðunin að vinna er ákvörðun um hvernig aðili ætlar að verja tíma 

sínum. Samkvæmt fræðunum er frítími verðlagður út frá tímakaupi aðila á vinnumarkaði og 

því þarf að líta til bæði innkomu- og staðkvæmdaráhrifa. Þegar aðili þarf að velja á milli þess 

að vinna fulla vinnu á móti því að þiggja atvinnuleysisbætur við núverandi aðstæður má ætla 

að innkomuáhrifin togi meira í aðilann. Því þiggi aðilinn fremur atvinnuleysisbætur þegar 

lágmarkslaunin gefa lægra út í hönd. Gæfu lágmarkslaun hærri ráðstöfunartekjur en 

atvinnuleysisbætur vega staðkvæmdaráhrifin meira og velur aðilinn því að vinna þar sem 

hann fær hærra tímakaup sem orsakar hærri fórnarkostnað við að eyða öllum tíma sínum í 

frítíma.  

Til að minnka atvinnuleysi í landinu þurfa hjól atvinnulífsins að snúast hraðar. Að mati 

skýrsluhöfunda munu nýjir kjarasamningar ekki vega stórt í því að koma hjólunum í gang á 

ný þar sem þeir halda áfram að letja fólk til vinnu með samsvarandi hækkunum 

lágmarkslauna og atvinnuleysisbóta. Áhugavert væri að fá álit stjórnvalda á þeim 

niðurstöðum að ráðstöfunnartekjur aðila á atvinnuleysisbótum eru hærri heldur en aðila á 

lágmarkslaunum. Með hækkun lágmarkslauna umfram atvinnuleysisbætur mun það hvetja 

aðila á vinnumarkaði að taka að sér láglaunastarf frekar en að þykkja atvinnuleysisbætur. Því 

vona skýrsluhöfundar að slíkri skekkju í þjóðfélaginu verði eytt og þeir 13.700 einstaklingar 

sem nú þiggja atvinnuleysisbætur verði komnir út á vinnumarkaðinn og skapi Íslandi betri 

framtíð. 
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Viðaukar 

Viðauki A 

Við samanburð á ráðstöfunartekjum og neysluviðmiðum var notuð reiknivél 

velferðarráðuneytisins sem er á heimsíðu ráðuneytisins undir: 

https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/ 

Á næstu síðum eru niðurstöður úr reiknivélinni miðað við mismunandi fjölskylduaðstæður. 
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