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BØRNEBIDRAG – UPPDATERADE TAL
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DANMARK

Når Familieretshuset, den danske myndighed 
som behandler familiesager, fastætter børne
bidraget, sker det ud fra følgende parametre: 

• Normalbidraget (1.443 DKK pr. måned i 
2021 – 194 euro)

• Den bidragspligtiges indkomst
• Den bidragspligtiges antal børn med for

sørgelsespligt

De vejledende bidragsbeløb i 2021 med ud
gangspunkt i et barn med forsørgelsespligt er:

• Årlig indkomst cirka 530.000 DKK  
(71.239 euro): Normalbidrag +100% 

• Årlig indkomst cirka 700.000 DKK  
(94.089 euro): Normalbidrag +200%

• Årlig indkomst cirka 1,3 mio. DKK  
(174.736 euro): Normalbidrag +300%

Bidraget kan også blive fastsat til normalbi
draget +400%, men det sker ved en konkret vur
dering, da der ikke er fastsat en fast indtægts
grænse herfor. Indkomsten vil i disse situationer 
være væsentligt højere end ved grænsen for de 
+300%.

Ved flere børn stiger kravet til årlig indkomst, før 
der pålægges en procentdel til normalbidraget.

ISLAND
Når det er sysselamanden, der afgør, at 
bidragsmodtager er berettiget til børnebidrag, 
bliver børnebidraget sat til normalbidraget 
(36.845 ISK pr. måned i 2021 – 246 euro).

Når der fastsættes et højere beløb end nor
malbidraget, kan det ske ved en intern aftale 
mellem forældrene eller ved en afgørelse hos 
sysselmanden. Det er muligt at fastsætte et 
højere beløb, såfremt den bidragspligtige har 
økonomiske forudsætninger til at betale mere.

MED UPPDATERADE NIVÅER FÖR BIDRAG, UNDERLAG OCH INKOMSTER. Når børnebidragets 
størrelse skal fastsættes, sker det ud fra forskellige parametre i de fem lande. I nogle lande 
fastsættes det med udgangspunkt i et normalbidrag, som er et minimumsbidrag, mens det i andre 
lande fastsættes ud fra en række faktorer såsom indkomst og antal børn.

FINLAND
När kommunens socialväsende hjälper föräld
rarna att beräkna ett underhållsbidrag, eller 
om underhållsbidraget fastställs i domstol, 
sker det utifrån följande parametrar:
 
• Underhållskostnaden för barnet, det vill 

säga kostnader för mat, kläder, hobbyer, 
telefon, sjukvård, förskola med mera. Kost
naden följer fasta satser utifrån barnets 
ålder (06 år: 306 euro/månad, 712 år: 357 
euro/månad, 1318 år, 481 euro/månad)

• Eventuellt barnbidrag som betalas ut
• Föräldrarnas respektive inkomster
• Den underhållsskyldigas samvaro med 

barnet och resekostnader i samband med 
samvaro

• Den underhållsskyldigas betalningsmöjlig
het, bland annat utifrån personens boende
kostnader, antal barn i övrigt och om hen är 
ensamstående eller gift/sambo

Det finns ingen fastställd grundnivå för under-
hållsbidraget, utan det varierar från fall till fall.

NORGE
När socialförsäkringsmyndigheten NAV 
fastställer underhållsbidraget sker det utifrån 
följande parametrar:

• Underhållskostnaden för barnet, det vill 
säga kostnader för mat och övrig konsum
tion, boende samt skola och omsorg. Kost
naden följer fasta satser utifrån barnets 
ålder (05 år, 610 år, 1114 år, 15 år och 
äldre).

• Eventuellt barnbidrag (barnetrygd) som 
betalas ut. 

• Föräldrarnas respektive inkomster.
• Den underhållsskyldigas samvaro med barnet 

(utifrån löpande avtal, ej faktisk samvaro). 
• Den underhållsskyldigas betalningsmöj

lighet, bland annat utifrån personens 
boendekostnader, antal barn i övrigt och om 
hen är ensamstående eller delar hushåll 
med någon.

Det finns ingen fastställd grundnivå för under-
hållsbidraget, utan det varierar från fall till fall.

SVERIGE
När en svensk domstol fastställer underhålls
bidraget är en vanlig praxis att utgå från den så 
kallade kvotdelningsmetoden:

Barnets behov av underhåll x (den under
hållsskyldigas överskott/föräldrarnas samlade 
överskott) = underhållsbidrag

Barnets behov av underhåll beräknas antingen 
som en schablonkostnad, utifrån barnets 
exakta kostnader, eller utifrån Konsumentver
kets beräkningar. 

Schablonkostnaden omfattar bland annat 
mat och övrig konsumtion, boendekostnader, 
telefon och fritidsaktiviteter. Den följer pris
basbeloppet, som år 2021 är 47 600 SEK /  
4 680 euro (06 år: 65% av prisbasbeloppet 
delat med 12, 712: år 80 % av prisbasbelop
pet delat med 12 och 13 år och äldre: 95 % av 
prisbasbeloppet delat med 12).

Konsumentverkets beräkningar omfat
tar bland annat mat och övrig konsumtion, 
fritidsaktiviteter och telefon.

Föräldrarnas överskott beräknas utifrån 
inkomster, förvärvsförmåga, levnadskostnader, 
boendekostnader, om hen är ensamstående 
eller delar bostaden med någon, och antal barn 
i övrigt. Den underhållsskyldigas samvaro med 
barnet beaktas inte.

Det finns ingen fastställd grundnivå för under-
hållsbidraget, utan det varierar från fall till fall. 

Källa: Familieretshuset, Tryggingastofnun rikisins, Försäkringskassan, Justitieministeriet Finland, FPA, NAV och Torneå kommun.
Beløbene i euro er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige kurs for oktober 2021 ifølge Danmarks Nationalbank, Sedlabanki Íslands og Sveriges 
Riksbank.
Flaggor: www.varldensflaggor.se

Faktorer til beregning af børnebidragets størrelse:
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BIDRAGSFORSKUD – UPPDATERADE TAL

UNDERHÅLL ÖVER DE NORDISKA GRÄNSERNA – ÄNDRINGAR • December 2021

Udbetaling og beregning af bidragsforskud/ 
underhållsstöd i de fem lande

Källa: Udbetaling Danmark, Tryggingastofnun rikisins, Försäkringskassan, NAV och FPA.
Beløbene i euro er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige kurs for oktober 2021 ifølge Danmarks Nationalbank, Sedlabanki Íslands, Sveriges 
Riksbank og Norges Bank.
Flaggor: www.varldensflaggor.se

MED UPPDATERADE NIVÅER FÖR BIDRAG, UNDERLAG OCH INKOMSTER. I alle fem nordiske lande 
kan myndighederne hjælpe med at udbetale børnebidraget i form af et bidragsforskud eller et under-
hållsstöd. Det er dog forudsat, at den bidragsmodtagende forælder er bosat i det pågældende land. 
Bidragsforskuddet/underhålsstödet følger nogle faste satser, som er forskellige i de fem lande.

Faktorer for udbetaling og beregning af bidragsforskud/underhållsstöd:

DANMARK
Udbetaling Danmark kan betale et forskudsvist 
udbetalt børnebidrag på følgende betingelser:

• Bidragsmodtager er bosiddende i Danmark
• Bidragspligtig betaler ikke til bidragsmod

tager
• Det forskudsvise udbetalte børnebidrag kan 

maksimalt være normalbidraget (1.443 DKK 
pr. måned i 2021 – 194 euro)

• En bidragsmodtager, som flytter til Dan
mark og ikke har boet eller haft beskæfti
gelse i Danmark, et andet EUland eller et 
EØSland i seks år inden for de sidste 10 år, 
optjener gradvist ret til fuldt normalbidrag i 
Danmark udbetalt som forskud.

FINLAND

FPA/Kela kan betala ut underhållsstöd utifrån 
följande villkor:
• Den bidragsberättigade bor i Finland
• Den underhållsskyldiga betalar inte hela 

eller inget alls av underhållsbidraget
• Det finns ett avtal om underhållsbidrag som 

fastställts av kommunens socialväsende 
eller i domstol

• Underhållsstödet är 167,35 euro/månad 
(år 2021).

• Om underhållsbidraget fastställts lägre än 
så betalar FPA bara ut underhållsstöd upp 
till den nivån.

ISLAND
Statens forsikringskasse i Island, Trygging
astofnun rikisins, udbetaler børnebidraget på 
forskud hver måned på følgende betingelser:
• Sysselmanden har godkendt eller afgjort en 

børnebidragsaftale
• Bidragsmodtager er bosiddende i Island
• Bidragsmodtager har henvendt sig til Tryg

gingastofnun rikisins om udbetaling
• Bidragsforskuddet er svarende til nor

malbidraget (36.845 ISK pr. måned i 2021 
– 246 euro).

NORGE
Socialförsäkringsmyndigheten NAV kan betala 
ut ett bidragsförskott (bidragsforskudd) utifrån 
följande villkor:
• Den bidragsberättigade bor i Norge
• Den underhållsskyldiga betalar inte hela 

eller inget alls av underhållsbidraget 

Bidragsförskottet beräknas utifrån den bi
dragsberättigades inkomst, antal barn och om 
personen är ensamstående eller gift/sambo. 
• En årsinkomst på högst 305 001 NOK / 

31 077 euro ger rätt till forhøyet forskudd 
• En årsinkomst på 305 001547 200 NOK / 

31 07755 755 euro ger rätt till ordinært 
eller redusert forskudd, beroende på den 
bidragsberättigades inkomst, antal barn och 
om personen är ensamstående eller gift/
sambo. 

• En årsinkomst på över 547 200 NOK /  
55 755 euro ger inte rätt till något bidrags
forskudd.

Forhøyet forskudd:  
1 710 NOK –174 euro per månad för barn 
under 11 år / 2 140 NOK – 218 euro per månad 
för barn över 11 år
Ordinært forskudd:  
1 280 NOK – 130 euro per månad
Redusert forskudd:  
850 NOK – 87 euro per månad
(Gäller sedan 1 juli 2021)

SVERIGE
Försäkringskassan kan betala ut underhålls
stöd utifrån följande villkor:
• Den bidragsberättigade bor i Sverige
• Den underhållsskyldiga betalar inte under

hållsbidrag eller betalar inte på rätt sätt
• Underhållsstödet är beroende av barnets 

ålder:
1-10 år: 1 673 SEK – 164 euro per månad
11-14 år: 1 823 SEK – 179 euro per månad
15 år och äldre: 2 223 SEK – 219 euro per månad
(Gäller sedan juli 2021)
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ISLÄNDSKA BIDRAGSBERÄTTIGADE I DANMARK

UNDERHÅLL ÖVER DE NORDISKA GRÄNSERNA – ÄNDRINGAR • December 2021

Beregning af bidragets størrelse:

I 2021 er normalbidraget på 36.845 ISK pr. måned. 

REGLER PER LAND – UPPDATERADE TAL

UNDERHÅLL ÖVER DE NORDISKA GRÄNSERNA – ÄNDRINGAR • December 2021

Beregning af bidragets størrelse:

I 2021 er normalbidraget på 1.443 DKK pr. måned. 
Bidraget består af et månedligt grundbeløb på 
1.278 DKK samt et tillæg på 165 DKK.

Har den bidragspligtige en høj indkomst, kan den 
bidragspligtige blive pålagt at betale mere end 
normalbidraget. I 2021 gælder følgende vejle
dende satser afhængig af den bidragspligtiges 
indkomst, og hvis der er tale om et barn med 
forsørgelsespligt:

Årlig indkomst på cirka 530.000 DKK:  
Normalbidrag + 100% af grundbeløbet

Årlig indkomst på cirka 700.000 DKK:  
Normalbidrag + 200% af grundbeløbet

Årlig indkomst på cirka 1,3 mio. DKK:  
Normalbidrag +300% af grundbeløbet

REGLER – DANMARK

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

REGLER – ISLAND

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Ändringar på sidorna 14-19

Beräkning av underhållsbidraget:

Kostnaderna som ligger till grund för underhållsbidra
get beräknas till: 

06 år: 306 euro/månad

712 år: 357 euro/månad

1318 år: 481 euro/månad 

Underhållsstöd:

Fullt underhållsstöd är 167,35 euro/månad år 2021. 

REGLER – FINLAND
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Underhållsstöd:

Nivån för underhållsstödet under 2021 är:

1 673 SEK per månad till månaden då barnet fyller 
11 år. 

1 823 SEK per månad till månaden då barnet fyller 
15 år.

Därefter 2 223 SEK per månad.

REGLER – SVERIGE
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Bidragsforskudd:

För 2021 ger en årsinkomst på 305 001 NOK eller 
lägre den bidragsberättigade föräldern rätt till 
forhøyet forskudd. 

En årsinkomst över 547 200 NOK innebär att den 
bidragsberättigade föräldern inte har rätt till 
bidragsforskudd. 

Forhøyet forskudd: 1 710 NOK per barn under 11 år 
/ 2 140 NOK per barn över 11 år

Ordinært forskudd: 1 280 NOK per barn

Redusert forskudd: 850 NOK per barn

REGLER – NORGE
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Det nordiska Gränshinderrådet arbetade under 
2020 med ett problem som rörde bidragsberättigade 
från Island som bor i Danmark. 

Det som drabbade flera isländska bidragsberätti-
gade är, enligt en intervjuperson i denna analys och 
Gränshinderrådet, att de inte fick utbetalt mellan-
skillnaden mellan det danska bidragsförskottet och 
underhållsbidraget som fastställts på Island, trots att 
de underhållsskyldiga föräldrarna på Island betalat 
in det högre beloppet. 

Enligt den danska indrivningsmyndigheten 
Gældsstyrelsen hade problemen dels har att göra 
med att länderna har olika preskriptionstid i un-
derhållsärenden och det måste avgöras vilket lands 
regler som gäller i fall som dessa, dels med svårig-
heter som uppstår om den underhållsskyldiga på 
Island flyttar utan att uppge sin nya adress för myn-
digheterna i Danmark. Då fortsätter indrivningen 
på Island, men eftersom den danska myndigheten 
Udbetaling Danmark inte kan skicka krav vidare till 

Pengar fastnade mellan danska myndigheter

Gældsstyrelsen utan en giltig adress fastnar pengar-
na hos Gældsstyrelsen som inte har något krav från 
Udbetaling Danmark att matcha dem mot.

Under hösten 2020 löste dock Danmark proble-
men för de flesta berörda, genom att Gældsstyrelsen 
gjorde en närmare juridisk genomgång och tolkning 
av regelverket och en konkret genomgång och 
bedömning av varje enskild inbetalning. Det uppger 
Gældssstyrelsen.

Ett tiotal bidragsberättigade personer från Island, som flyttat till Danmark, 
drabbades i slutet av 2010talet av ett problem som togs upp av det nordis
ka Gränshinderrådet. Under flera års tid fick de inte ut alla de pengar som 
de underhållsskyldiga föräldrarna å sin sida betalat in. Enbart beloppen 
upp till det så kallade normalbidraget i Danmark betalades ut, medan den 
överskjutande summan i varje enskilt fall fastnade i systemet. Problemet 
löstes dock för de allra flesta berörda under hösten 2020, genom att dans
ka Gældsstyrelsen gjorde en individuell genomgång av fallen.

BERÖRDA SIDOR
Detta problem omnämns på sidorna 8, 26, 28, 
samt 3133 i rapporten.

GRÄNSHINDER  
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