
 

Jafnvægi atvinnuþátttöku og einkalífs 

Ítarefni vegna umræðu á 43. Þingi ASÍ 

 

Hér er að finna vefslóðir á lesefni sem nýst getur þingfulltrúum vegna umræðuskjals um jafnvægi 

atvinnuþátttöku og einkalífs. 

Yfirlit um stöðu jafnréttismála á vinnumarkaði er að finna í rannsóknarskýrslunni Staða kvenna og 

karla á íslenskum vinnumarkaði – staðreyndir og staða þekkingar. Skýrslan er frá því í maí 2015 og eina 

skýrslan sinnar tegundar þar sem staðreyndir og staða þekkingar á íslenskum vinnumarkaði er tekin 

saman. Skýrslan er yfirgripsmikil og er sérstaklega bent á eftirfarandi kafla: 

• Samþætting fjölskyldu og atvinnulífs – Kafli 4, bls. 85-114 

• Verkaskipting, vinna og heimili – Viðauki bls. 173-204 

Endurreisn fæðingarorlofskerfisins og dagvistunarúrræði 

Núverandi fæðingarorlofslöggjöf er frá árinu 2000 (lög nr. 95/2000), en frá þeim tíma hafa verið gerðar 

ýmsar breytingar sem varða upphæðir greiðslan og viðmiðunartímabila varðandi meðallaun og tíma til 

að taka orlof.  

Markmið laganna um fæðingarorlof er tvíþætt, ekki bara að tryggja réttindi barna til samvista við báða 

foreldra sína, heldur einnig til að stuðla að jafnrétti á vinnumarkaði. Staðreyndin er að núverandi skipan 

fæðingarorlofs og framboð dagvistunarúrræða, sem er mjög ábótavant, þegar orlofinu lýkur stuðlar að 

því að konur axla meginábyrgð á umönnun ungra barna. Í skýrslunni um stöðu kvenna og karla á 

íslenskum vinnumarkaði er fjallað um umönnunarbilið. 

• Umönnunarbilið sem konur brúa – Kafli 4, bls. 99-103 

• Framtíðarstefna í fæðingarorlofsmálum – Skýrsla frá 2016 

• Skýrsla BSRB um Dagvistunarúrræði frá maí 2017 

Heimasíðan http://www.hiðgullnajafnvægi.is hefur að geyma margvíslegan fróðleik um bætt 

starfsumhverfi, aukinn sveigjanleika og samhæfingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Krækjur eru á  síður sem 

fjalla um málefnið og eru þær flesta á ensku. 

Jafnvægi starfsævinnar / Work-Life Balance. 

Tillaga um jafnvægi starfsævinnar á vegum Evrópusambandsins var sett fram 2017. Tillagan er í vinnslu 

á vegum Evrópuþingsins og er hluti af EES samningi Íslands. Ef tilskipunin verður samþykkt þá er 

gildistaka hennar eigi síðar en tveimur árum síðar. 

Hér er minnisblað um tillöguna. 

 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/rit-og-skyrslur-2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/rit-og-skyrslur-2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000095.html
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/skyrslur2016/11032016_Framtidarstefna_i_daedingarorlofsmalum.pdf
https://www.bsrb.is/static/files/Utgefid_efni/skyrsla-bsrb-um-dagvistunarurraedi-mai-2017.pdf
http://www.hiðgullnajafnvægi.is/
https://www.asi.is/media/314853/minnisbla_worklifebalance.pdf

