
 

 

Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri 
Við skipum okkur í hóp með öðrum norrænum ríkjum þar sem hvað mestur jöfnuður ríkir milli 

samfélagshópa. Almenn samfélagssátt hefur verið um að tryggja með opinberri fjármögnun 

velferðarkerfisins félagslegt og fjárhagslegt öryggi íbúanna. Jöfn tækifæri allra til samfélagsþátttöku 

eru tryggð með aðgengi að grunnþjónustu velferðarkerfisins, tækifærum til menntunar og 

heilbrigðþjónustu í samræmi við þarfir.  Vísbendingar eru um vaxandi ójöfnuð í okkar samfélagi sem 

birtist í því að stórir hópar verð útundan og dragast aftur úr í lífskjörum og tækifærum.   

OECD hefur m.a. lýst áhyggjum sínum af því að vaxandi ójöfnuður í vestrænum ríkum ógni 

efnahagslegum vexti og velferð og bent á að eina leiðin til að vinna gegn aukinni misskiptingu sé að 

stjórnvöld í ríkjunum horfi í auknum mæli til aðgengis að góðri menntun, heilbrigðisþjónustu og öðrum 

innviðum. 

Á næstu árum verða miklar 

breytingar á aldurssamsetningu 

þjóðarinnar þegar stórar kynslóðir 

komast á eftirlaunaaldur og lífslíkur 

halda áfram að aukast. 

Þjóðinni fjölgar en ólíkt því sem var 

um miðja síðustu öld eru eldri 

kynslóðir ekki verulega fámennari 

en þær yngri og hlutfall eldra fólks 

af mannfjöldanum eykst hratt. Árið 

1950 voru 6 einstaklingar á 

hefðbundnum vinnualdri (20-64 

ára) fyrir hvern einstakling eldri en 65 ára, í dag er hlutfallið um 3,5 og að tuttugu árum liðnum gera 

spár ráð fyrir að það verði komið niður í um 1,7. Staðan hér á landi er langt frá því að vera undantekning, 

um allan hinn vestræna heim er þetta sú mynd sem við blasir og raunar standa mörg ríki nú þegar 

frammi fyrir þeirri mynd sem búast má við hér eftir tvo til þrjá árartugi. Þessar breytingar á samsetningu 

íbúanna munu óhjákvæmilega hafa víðtæk samfélagsleg áhrif og reyna á opinber fjármál og 

velferðarkerfið einkum útgjöld til heilbrigðismála og umönnunar sem og lífeyriskerfin.  

Áskoranir lífeyris –og velferðarkerfisins á næstu árum og áratugum verða ekki síst að auka möguleika 

eldra fólks til lengri og virkari þátttöku á vinnumarkaði með góðum vinnuaðstæðum og heilsueflingu 

sem stuðla að betri heilsu á efri árum, sí- og endurmenntunartækifærum sem viðhalda og auka 

þekkingu og auknum sveigjanleika í starfslokum og töku lífeyris.  
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Jafnt aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu 

Áskoranir í heilbrigðismálum: 

Einn grundvallarþáttur velferðar er gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Við höfum haft 

samfélagssáttmála um að öllum landsmönnum skuli tryggð sú besta heilbrigðisþjónusta sem völ er á. 

Á síðustu þrjátíu árum hefur kostnaðarhlutdeild heimila í heilbrigðisþjónustu nær tvöfaldast og þau 

standa nú undir um 20% af öllum heilbrigðisútgjöldum. Dæmi eru um tug- og jafnvel hundruða þúsunda 

króna reikninga sem sjúklingum er gert að greiða úr eigin vasa vegna meðferðar og lyfja. Þessi 

kostnaður getur lagst þungt á fjárhag einstaklinga og fjölskyldna. Hætta er á að vaxandi 

kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hindri aðgengi ákveðinna hópa og valdi aukinni 

misskiptingu, bæði fjárhagslegri og heilsufarslegri. Um þetta sjáum við skýr aðvörunarljós blikka m.a. í 

tölum um fjölda þeirra sem ekki sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu vegna kostnaðar.  

Miklar breytingar á aldurssamsetningu þjóðarinnar á næstu árum munu hafa veruleg áhrif á 

heilbrigðiskerfið þar sem þjónustuþörf eykst að jafnaði með hækkandi aldri. Óhjákvæmilegt er að auka 

áherslu á heilsueflingu og forvarnir og nýta þá fjármuni sem varið er til heilbrigðismála með sem 

bestum hætti þannig tryggja megi öllum þeim sem á þurfa að halda, aðgengi að heilbrigðisþjónustu í 

fremstu röð. Liður í þessu er að treysta og efla hlutverk heilsugæslunnar sem grunneiningar í 

heilbrigðiskerfinu, tryggja öllum heilsugæslulækni og stytta biðtíma eftir þjónustu. 

Greiðsluþátttökukerfið þarf að styðja við þessa þætti en núverandi kerfi er flókið, margþætt, mismunar 

sjúklingahópum og meðferðarformum og ver ekki nægilega gegn háum heilbrigðiskostnaði. 

 

 Staðan í dag:  

Á síðustu 30 árum hafa útgjöld til heilbrigðismála 

vaxið úr um 6% af landsframleiðslu í um 9% en 

heldur hefur dregið úr á liðnum árum. Útgjöld 

heimila hafa vaxið mun hraðar en útgjöld hins 

opinbera á tímabilinu og hlutdeild þeirra í 

heilbrigðisútgjöldum hefur vaxið að sama skapi.  

 

 

 

 

Hlutdeild heimila í heilbrigðisútgjöldum hefur 

tæplega tvöfaldast á síðustu þremur áratugum.  

Heimilin greiða nú um 20% heilbrigðisútgjalda með 

beinni greiðsluþátttöku og um 80% er greitt af hinu 

opinbera úr sameiginlegum sjóðum.  
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Greiðsluþátttaka í heilbrigðiskerfinu er mis mikil 

eftir þjónustuþáttum en bein greiðsluþátttaka er 

mest í tannlæknaþjónustu, lyfjum, hjálpartækum 

og sjúkra- og iðjuþjálfun.  

 

 

 

 

 

Á árinu 2012 slepptu tæp 4% Íslendinga 

læknisheimsókn vegna kostnaðar. Hlutfallið 

lækkaði heldur á árinu 2013, í tæp 3% en er mun 

hærra en í nágrannalöndunum þar sem innan 

við 0,5% sóttu sér ekki læknishjálpar vegna 

kostnaðar. 

 

 

 

 

 

Mun algengara er að kostnaður komi í veg fyrir að 

tekjulágir sæki sér nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu en þeir sem hafa hærri tekjur. 

Á árinu 2012 voru tæplega 7% tekjulægsta hópsins  

sem ekki sótti sér heilbrigðisþjónustu vegna 

kostnaðar en hlutfallið lækkaði heldur í fyrra og 

var þá 6%. 

 

 

 

 

 

 Á árinu 2013 slepptu um 11% Íslendinga því að sækja sér tannlæknaþjónustu vegna kostnaðar.  

 Hlutfallið er enn hærra í tekjulægstu hópunum. Tæplega 18% tekjulægsta hópsins sótti sér ekki 

tannlæknaþjónustu vegna kostnaðar í fyrra.  

 Í rannsókn Félagsvísindastofnunar frá árinu 2013 kemur m.a. fram að tæplega þriðjungur 

landsmanna hafi frestað læknisheimsókn á síðustu sex mánuðum og hlutfallið var enn hærra meðal 

lágtekjufólks og öryrkja.  Margir tilgreina há komugjöld og mikinn lyfjakostnað sem helstu ástæðu.  
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 Ekkert þak er á hversu hár beinn kostnaður fólks vegna heilbrigðisþjónustu getur orðið hér á landi 

líkt og í nágrannalöndunum.  

 Greiðsluþátttaka í heilbrigðiskerfinu er mjög misjöfn eftir því hvaða þjónustu fólk þarf og hvar 

þjónustan er veitt.  Þetta veldur m.a. ójafnræði milli sjúklingahópa.   

 Vinna við endurskoðun á greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu stendur yfir með það að 

markmiði að fella kostnað vegna heilbrigðisþjónustu undir eitt kerfi og verja sjúklinga betur gegn 

háum heilbrigðiskostnaði. Fram hefur komið að markmiðið sé ekki að lækka beina hlutdeild heimila 

í heilbrigðiskostnaði heldur fremur færa kostnað á milli hópa.  

 Langur biðtími eftir þjónustu á heilsugæslustöðvum beinir fólki inn í önnur úrræði s.s. á 

bráðamóttökum eða hjá sérfræðilæknum sem eykur kostnað einstaklinga og heilbrigðiskerfisins.  

 

Menntun – jöfn tækifæri  

Áskoranir í menntamálum: 

Gott menntakerfi er ein af undirstöðum samfélagsins og forsenda framfara og velsældar.  Íslensk 
menntastefna á að byggja á jöfnum tækifærum, virðingu og metnaði þar sem allir finni hæfileikum 
sínum farveg og að börn og ungmenni standi jafnfætis nemendum í nágrannalöndunum. Þá þurfa 
íslensk ungmenni að geta treyst því að fá góða menntun sem veitir fjölbreyttan undirbúning fyrir 
atvinnulífið.    
 
Virk tengsl menntunar og atvinnu 
hljóta því að vera nærtækt 
hagsmunamál hverju samfélagi.  
 
Þriðjungur fólks á íslenskum 
vinnumarkaði hefur einungis 
grunnmenntun og of hægt hefur 
gengið að fækka í þeim hópi.  

Dregið hefur úr þörfum 
atvinnulífsins fyrir ófaglært 
vinnuafl og sú þróun mun halda 
áfram næstu áratugi. Þegar kreppir 
að á vinnumarkaði standa þeir 
verst að vígi sem hafa minnsta 
menntun.  

Gera þarf fólki á vinnumarkaði með litla formlega menntun kleift að sækja sér nám við hæfi og styrkja 
þannig stöðu sína á vinnumarkaði og í samfélaginu almennt. Til að gera þetta mögulegt þarf að sníða 
menntakerfið og námslánakerfið betur að þörfum þessa hóps.  
 
Nýtt tækifæri þeirra sem hafa ekki lokið formlegu námi til að afla sér menntunar er því mikilvægt 
framlag til aukins jafnréttis og jafnaðar í samfélaginu. Mikilvægt er að daga úr brottfalli og ójöfnuði, 
ekki aðeins með tilliti til hagvaxtar og samkeppnishæfni, heldur einnig til að draga úr fátækt og auka 
félagslega aðlögun.  Rannsóknir á Norðurlöndum benda til þess að brotthvarf úr námi sé mest meðal 
nemenda sem eiga foreldra með litla menntun, lakan fjárhag eða búa við erfiðar heimilisaðstæður. 
Ýmsar rannsóknir sýna að ljúki nemendur framhaldsskóla hefur það jákvæð áhrif á atvinnuhorfur og 
félagslega stöðu.  
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Raunfærnimat er liður í styttingu náms í formlega skólakerfinu, bættri stöðu á vinnumarkaði sem og 
almennri færniuppbyggingu.  Allt nám er verðmætt, sama hvaðan það er fengið og með raunfærnimati 
fær fullorðið fólk á vinnumarkaði möguleika á að sækja sér menntun og þjálfun til að auka færni sína. 
Viðurkenning á færni sem leið að styttingu náms, er hvati til að ljúka formlegu námi.  

Breytingar í þjóðfélaginu og örar tækniframfarir gera það að verkum að nú eru gerðar meiri kröfur til 
starfsfólks um aukna þekkingu.  Því er símenntun og starfsþjálfun æ mikilvægari fyrir launafólk til að 
auka möguleika þeirra á vinnumarkaði. Sveigjanleiki og mat milli kerfa og milli landa er grundvallaratriði 
þegar kemur að fullorðinsfræðslu og öðru tækifæri til náms.  

 
Staðan í dag: 
 
Atvinnuleysi er að jafnaði mest meðal þeirra sem 
eingöngu hafa grunnskólamenntun.  Í apríl 2014 var 
rétt tæpur helmingur (46%) þeirra sem skráðir voru 
atvinnulausir hjá Vinnumálastofnun í þeim hópi.   

 

  

 

 

 

 

Þátttaka á vinnumarkaði eykst með aukinni 
menntun. Tæplega 80% þeirra sem eingöngu hafa 
grunnskólamenntun eru virkir á vinnumarkaði hér 
á landi en þátttakan er yfir 90% hjá hópum með 
meiri menntun.  
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Í nýjustu færnispá Cedefop1 er almennt gert ráð 
fyrir aukinni þörf fyrir starfsfólk með 
háskólamenntun á evrópskum vinnumarkaði til 
2020. Spurn eftir starfsfólki með menntun á 
framhaldsskólastigi mun halda áfram að aukast eins 
og verið hefur á síðustu áratugum. Mörg störf munu 
krefjast sérhæfðrar framhaldskólamenntunar, 
sérstaklega þeirrar verkmenntunar sem byggir á 
iðnaðar- og tækniþekkingu. Þörf fyrir starfsfólk með 
grunnmenntun, þ.e. menntun sem hér er veitt í 
grunnskóla mun hins vegar halda áfram að minnka.2 

 

 32% Íslendinga á aldrinum 25 – 64 ára hafa ekki lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi.  
Þetta hlutfall er mun hærra en á hinum Norðurlöndunum og er yfir meðaltali í samanburði við 
önnur ríki í Evrópu. 

 Um 95% af 16 ára ungmennum innritast í framhaldsskóla. 

 Ætla má að 29% af þeim sem hefja nám í framhaldsskóla ljúki ekki námi.    

 Þjóðhagslegur kostnaður af brotthvarfi eins nemenda úr framhaldsskóla er metinn á um 14 
milljónir króna sem að mestu skýrst af lægri tekjum þeirra sem ekki ljúka námi. Út frá þessu 
má áætla að þjóðfélagslegur kostnaður vegna brotthvarfs árgangsins sem innritaðist í 
framhaldsskóla í fyrsta sinn árið 2012 verði ríflega 10 milljarðar króna.  

 Yfir 80% af þeim sem innritast í framhaldsskóla fara í bóknám. 

 Þeir sem snúa aftur í nám 24 ára og eldri velja oftast verknám 

 Íslenskir nemendur velja mun sjaldnar verknám en jafnaldrar þeirra í öðrum löndum OECD 

 Samkvæmt OECD eru tekjur háskólamenntaðra að meðaltali 55% hærri en þeirra sem ekki hafa 
háskólamenntun og tekjur þeirra sem hafa lokið námi á framhaldsskólastigi eru 23% hærri en 
þeirra sem ekki hafa lokið þess konar námi. 

 Þörf fyrir störf á sviði tækni og þjónustu mun aukast til ársins 2020 eins og annars staðar í 
Evrópu. Aftur á móti mun störfum sem ekki krefjast annars en grunnmenntunar fækka 
hérlendis á sama tíma og annars staðar í Evrópu. 

 Fjöldi nemenda sem kláraði vottaða námsleið Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hjá 
símenntunarmiðstöðvum árið 2013 var 3.083. 

 Alls hafa tæplega 2000 einstaklingar farið í gegnum raunfærnimat frá árinu 2007. 

 Meðalfjöldi staðinna eininga í raunfærnimati árið 2013 var 26 sem jafngildir námi í rúmlega 
eina önn á framhaldsskólastigi. 3 

 

Húsnæðisöryggi á viðráðanlegum kjörum 

Áskoranir í húsnæðismálum: 

                                                           
1 Cedefop birtir ekki niðurstöður fyrir Ísland í færnispá sinni 2010. Tölulegra upplýsinga var því aflað 

sérstaklega um Ísland hjá Cedefop. Taflan er tekin úr skýrslunni „Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi: Tillögur um 

samþættingu menntunar og atvinnu“. Forsætisráðuneytið, nóvember 2012. 
2 . „Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi: Tillögur um samþættingu menntunar og atvinnu“. Forsætisráðuneytið, nóvember 

2012. 
3 Hver eining er sambærileg við einingu á framhaldsskólastigi 
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Öruggt húsnæði á viðráðanlegum kjörum er grundvallarþáttur í velferð allra einstaklinga og fjölskyldna. 

Megin forsenda þess að fjármögnunarkostnaður húsnæðis hér á landi lækki og verði sambærilegur og 

í nágrannalöndunum er aukinn stöðugleiki í efnahags- og gengismálum til framtíðar. Reynsla síðustu 

ára segir okkur einnig að breyta þurfi húsnæðislánakerfinu, draga úr áhættu og tryggja þar með lægstu 

mögulegu vexti á húsnæðislánum. Um þetta hefur hreyfingin þegar sett fram ítarlegar tillögur á grunni 

danska húsnæðislánakerfisins sem fengið hafa góðan hljómgrunn. En ljóst er að ákveðnir hópar 

samfélagsins ráða ekki við að greiða markaðskjör á húsnæði.  

Við núverandi aðstæður eru stórir hópar í okkar samfélagi utanveltu á húsnæðismarkaði. Þessir hópar 

búa margir við óbærilega háan húsnæðiskostnað, hafa ekki bolmagn til kaupa á húsnæði, eiga ekki 

aðgang inn í félagslegt húsnæði sveitarfélaganna og ráða ekki við að greiða markaðsleigu.  Fáir 

raunhæfir húsnæðiskostir eru til sem grípa þennan hóp og sem telur að stærstum hluta ungt fólk, 

aldraða og tekjulágar fjölskyldur. Margir búa því við mikið óöryggi í húsnæðismálum og greiða langtum 

stærri hluta tekna sinna til húsnæðis en æskilegt er. Þessi vandi er ekki aðeins húsnæðisvandi – heldur 

getur einnig leitt af sér mun víðtækari félagslegan og fjárhagslegan vanda.  

Samkvæmt tillögum ASÍ um nýtt félagslegt 

leiguíbúðarkerfi munu tekjulág heimili eiga 

kost á öruggu langtíma leiguhúsnæði á 

viðráðanlegum kjörum. Samkvæmt 

tillögunum lækkar húsnæðiskostnaður sem 

hlutfall af tekjum tekjulágra heimila verulega í 

hinu nýja kerfi og verður innan viðráðanlegra 

marka.  

 

 

Staðan í dag: 

o Mikil fjölgun hefur orðið á leigumarkaði undanfarið einkum meðal ungs fólks, tekjulágra 

og einstæðra.  

o Á norðurlöndunum er um 20% íbúðarhúsnæðis á félagslegum grunni, hér á landi er 

hlutfallið um 5%. 

o Húsaleiga á almennum markaði er í dag 35-50% af tekjum tekjulágra heimila að teknu tilliti 

til húsaleigubóta.  

o Almennt er talið ásættanlegt að 20-25% ráðstöfunartekna fari til húsnæðis. 

o Um fimmtungur leigjenda greiðir 40% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði 

sem talinn er verulega íþyngjandi húsnæðiskostnaður. 

o Fjórðungur tekjulægsta hópsins hefur íþyngjandi húsnæðiskostnað. 

o 22% einstæðra foreldra hefur íþyngjandi húsnæðiskostnað. 

o Opinber húsnæðisstuðningur, stuðningur við tekjulágar eignarlitlar fjölskyldur á 

vinnumarkaði er að jafnaði meiri ef fólk býr í eigin húsnæði (vaxtabætur) en í leiguhúsnæði 

(húsaleigubætur). 

 

Fjárhagslegt öryggi  

Velferðarsamfélög norðurlandanna byggja á því að allir eigi kost á atvinnu við hæfi og að til staðar sé  

sé þéttriðið félagslegt og fjárhagslegt öryggisnet sem grípur ef atvinnuleysi, veikindi, slys eða félagslegir 
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erfiðleikar steðja. Markmiðið er að þrátt fyrir áföll hafi allir áfram tækifæri til mannsæmandi afkomu 

og samfélagsþátttöku og möguleika  á að byggja sig upp að nýju með markvissum stuðningi.  

Þegar þrengir að í efnahagslífinu líkt og hér gerðist í kjölfar hrunsins, með auknu atvinnuleysi, 

tekjusamdrætti og mikilli hækkun verðlags og húsnæðiskostnaðar, reynir verulega á innviði og styrk 

velferðarkerfisins.   Þá er brýnt að vel takist til við að grípa þá sem þurfa stuðning, t.d. með félagslegum 

úrræðum, virkum vinnumarkaðsaðgerðum þegar fólk missir atvinnuna eða starfsendurhæfingu þegar 

veikindi eða slys hafa áhrif á starfsorku. Þannig má koma í veg fyrir að fólk lendi í langtíma vanda og 

detti út af vinnumarkaði… komist aldrei inn  

Til að meta umfang fátæktar í samfélaginu er í alþjóðlegum samanburði er oftast unnið út frá því að 

fátækt sé afstæð og metin út frá aðstæðum í hverju samfélagi, sá sem ekki hefur möguleika á að taka 

virkan þátt í eðlilegum lifnaðarháttum í því samfélagi sem hann býr er þannig skilgreindur fátækur. 

Evrópusambandið skilgreinir þann hóp sem er undir lágtekjumörkum (e. risk of poverty) sem þá sem 

hafa lægri ráðstöfunartekjur en sem nemur 60% af miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu4.  

Lágtekjumörk á Íslandi voru 170.600 kr. í ráðstöfunartekjur fyrir einstakling og 358.400 fyrir hjón með 

tvö börn árið 2013 en þá bjuggu 9,3% landsmanna á heimilum sem voru undir þessum tekjumörkum 

eða ríflega 28.000 manns sem er svipað hlutfall og undanfarin ár. Rúm 12% barna ( 0-17 ára) eða um 

9.600 börn bjuggu árið 2013 á heimilum sem höfðu ráðstöfunartekjur á mann undir lágtekjumörkum. 

Einstæðir foreldrar og karlar sem búa einir eru í mun meiri hættu en aðrir hópar að lenda undir 

lágtekjumörkum. Sömuleiðis eru þeir sem búa í leiguhúsnæði mun líklegri til að lenda undir 

lágtekjumörkum en þeir sem búa í eigin húsnæði og fólk án atvinnu er einnig líklegra en fólk á 

vinnumarkaði til að vera undir mörkunum. Ungt fólk er einnig líklegt til að vera undir lágtekjumörkum 

en það skýrist að einhverju leyti af því að hjá námsmönnum teljast námslán ekki til tekna í 

samanburðinum. Á hinn bóginn er áhyggjuefni að fjölmennustu hóparnir sem fá fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga er einstætt barnlaust fólk undir 40 ára aldri, einkum ungir karlar. Brýnt er að yfirfara stöðu 

þessa hóps sem á lífið framundan og tryggja að hann fái þá aðstoð og tækifæri sem til þarf til að geta 

orðið virkir þátttakendur í samfélaginu og á vinnumarkaði.    

Ljóst er að vandi þeirra sem búa varanlega eða um lengri tíma við mjög lágar tekjur er mestur. Á 

heimilum þar sem mánaðarlegar ráðstöfunartekjur duga vart fyrir reglubundum útgjöldum og 

nauðsynlegri neyslu er svigrúm fyrir útgjöld á borð við hefðbundið viðhald á heimilisbúnaði eða önnur 

ófyrirséð útgjöld oft lítið sem ekkert. Á árinu 2013 bjuggu 2,1% landsmanna eða um 6.500 manns við 

varanlega fátækt þ.e. hafa verið undir lágtekjumörkum í a.m.k. þrjú ár af sl. fjórum. Séu vikmörk 

lágtekjumarkanna útvíkkuð í 70% af miðgildi ráðstöfunartekna (199.000 fyrir einstakling og 418.000 

fyrir hjón með tvö börn) þá höfðu 5% landsmanna eða um 15.500 manns verið undir þeim 

tekjumörkum, í a.m.k. þrjú ár af sl. fjórum.      

Afkoma, félagsleg staða, heilbrigði og lífsgæði okkar ráðast annars vegar af þeim tekjum sem við höfum 

og hins vegar af þeirri umgjörð sem samfélagið skapar varðandi ýmsa mikilvæga þætti er varða velferð 

okkar s.s. aðgengi að heilbrigðisþjónustu, húsnæði á viðráðanlegum kjörum og tækifærum til 

menntunar og sjálfseflingar. Hvernig okkur sem samfélagi tekst að tryggja velferð og félagslegan jöfnuð 

                                                           
4 Í útreikningunum er tekið tillit til heimilisstærðar og þeirrar hagkvæmni sem fæst við að það að fleiri en einn 

búi undir sama þaki. Þannig fær fyrsti fullorðni einstaklingur á heimilinu vogina 1,0, aðrir einstaklingar 14 ára og 

eldir fá vogina 0,5 og yngri en 14 ára vogina 0,3. Skv. þessu þarf heimili sem samanstendur af hjónum m. tvö börn 

undir 14 ára ráðstöfunartekjur sem eru 2,1 sinnum (1+0,5+0,3+0,3) hærri en einstaklingur sem býr einn til að búa 

við sambærileg lífskjör.  

 



ræðst því ekki síst af því hvernig þessi umgjörð lítur úr. Há gjaldtaka í heilbrigðiskerfinu, verulega 

íþyngjandi húsnæðiskostnaður og takmarkaðir raunhæfir möguleikar til menntunar eða endurhæfingar 

á vinnumarkaði eru allt þættir sem vinna gegn samfélagi velferðar og jafnaðar.   

 

 

 

 

 

 

Staðan í dag: 

9,3% landsmanna bjuggu árið 2013 á 

heimilum sem höfðu ráðstöfunartekjur undir 

lágtekjumörkum. Hlutfallslega er 

lágtekjuhlutfallið hæst á heimilum einstæðra 

foreldra, tæp 28% og meðal einhleypra karla 

23%. 
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Staðan á vinnumarkaði hefur farið batnandi 

undanfarin misseri en atvinnuleysi er þó enn 

hátt í sögulegu samhengi. Atvinnuleysi var 

ríflega 4% á fyrstu mánuðum ársins 2014 og um 

7.000 manns voru að jafnaði atvinnulausir. Um 

helmingur atvinnuleitenda er undir 35 ára aldri 

og um 17% undir 25 ára.  Um 3.600 manns hafa 

verið án atvinnu lengur en í 6 mánuði eða um 

helmingur atvinnulausra. Þar af hafa ríflega 

1.800 manns hefur verið án atvinnu lengur en í 

eitt ár eða um fjórðungur allra atvinnulausra.   

 

 

 Fullar atvinnuleysisbætur eru 178.823 og 7.153 með hverju barni undir 18 ára. 

 Atvinnuleysisbótaréttur er að hámarki þrjú ár.  

 Um 1.700 atvinnuleitendur missa að óbreyttu bótarétt sinn hjá atvinnuleysistryggingasjóði á 

árinu 2014.   

 Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg er 163.635 krónur á mánuði fyrir einstakling  

og 245.453 fyrir hjón og sambúðarfólk. Aðstoðin er óháð barnafjölda.  

Mikil aukning varð á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna í kjölfar aukins 

atvinnuleysis eftir hrun. Á árinu 2012 fengu 

ríflega 7.700 heimili fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélögum.  Einhleypir barnlausir 

karlar og einstæðir foreldrar eru 

fjölmennustu hóparnir sem fá 

fjárhagsaðstoð.   

 

 

 

Flestir sem fá fjárhagsaðstoð eru undir 40 ára aldri, 

eða 73%. Samkvæmt nýlegri skýrslu Rauða krossins 

er áhyggjuefni hversu margir ungir karlar eiga erfitt 

með að fóta stig í lífinu.  

 

 

 

 

 

18 - 24 ára
30%

25 - 39 ára
43%

40 - 54 ára
19%

55 - 64 ára
6%

65 ára og eldri
2%

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna árið 2012 eftir aldri
Fjöldi fjölskyldna/heimila

Heimild: Hagstofa Íslands

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fjöldi langtímaatvinnulausra 2004 - 2014 

6-12 mánuði Lengur en 12 mánuði
Heimild: Hagstofa Íslands

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Einhleypir karlar Einhleypar konur Hjón / sambúðarfólk
án barna

Hjón / sambúðarfólk
m. börn

Einstæðir foreldrar Samtals

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna 2004-2012 e. fjölskyldugerð
fjöldi fjölskyldna/heimila

2004

2007

2009

2011

2012

http://www.raudikrossinn.is/doc/10417896


Aukið atvinnuleysi endurspeglast í tölum 

um fjárhagsaðstoð. Þeir sem eru án 

atvinnu og eiga ekki eða hafa misst rétt til 

bóta úr atvinnuleysistryggingasjóði eru 

fjölmennasti hópur þeirra sem fá 

fjárhagsaðstoð. Lífeyrisþegar og sjúklingar 

eru einnig fjölmennir.  
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