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Formáli 

Ritgerð þessi er BS verkefni í viðskiptafræði vorið 2013 við Háskóla Íslands og er vægi 

hennar 6 ECTS einingar. Ritgerðin er um barnabætur og muninn á greiðslu þeirra á 

Norðurlöndunum.  

Leiðbeinandi verkefnisins er Jón Snorri Snorrason lektor við Háskóla Íslands og vil ég 

þakka honum fyrir ánægjulegt og gott samstarf. Einnig vil ég þakka systur minni, Þuríði 

Elínu Þórarinsdóttur, og föðursystur minni, Björk Hlöðversdóttur, fyrir að vera svo 

elskulegar að gefa sér tíma í að prófarkalesa ritgerðina.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð skoðar höfundur greiðslu barnabóta, rakin verður saga þeirra frá 

upphafi og til dagsins í dag. Skoðað verður hvaða tilgangi þær þjóna og hvaða skilyrðum 

þarf að uppfylla til að fá þær greiddar. Breyting á fjárhæðum barnabóta verður rakin frá 

árinu 2006 til ársins 2013. Greiðslur á barnabótum eru ekki eins á Norðurlöndunum og 

er því markmið þessarar ritgerðar að skoða hvar munurinn liggur á milli landanna.  

Öll Norðurlöndin greiða barnabætur til fólks með börn á framfæri og er markmið 

þeirra alls staðar það sama. Markmið bótanna er að veita stuðning fyrir fjölskyldufólk til 

að það geti veitt barni sínu allar þær nauðsynjavörur sem barnið þarf fyrir daglegar 

athafnir og þarfir.  

Niðurstöður leiddu í ljós að hjón og sambúðarfólk fær fjárhagslega mesta stuðninginn 

með börnum sínum í Danmörku af Norðurlöndunum og þann minnsta í Finnlandi. Mesta 

stuðninginn fá einstæðir foreldrar í Noregi og þann minnsta í Svíþjóð. 
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1 Inngangur  

Fjölskyldur með börn á framfæri fá greiddar barnabætur, þessar bætur eru ætlaðar sem 

stuðningur fyrir framfærendur barna svo þeir geti veitt barni sínu allt það sem barn þarf 

fyrir sínar grunnþarfir. Greiddar eru barnabætur á öllum Norðurlöndunum. Til 

Norðurlandanna tilheyra Ísland, Danmörk, Svíþjóð, Noregur og Finnland, ásamt 

Grænlandi og Færeyjum sem tilheyra Danmörku og Álandseyjum sem tilheyra Finnlandi. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvert Norðurland fyrir sig og hvernig greiðslu 

barnabóta er háttað, hversu há fjárhæð er greidd og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að 

fá þær greiddar. 

Í upphafi verður fjallað um sögu barnabóta og almennt um barnabætur á Íslandi; 

hverjir eiga rétt á bótunum og hvaða skilyrðum þarf að fylgja til að fá þær greiddar. 

Skoðað verður hvernig útreikningi á barnabótum er háttað og við hvaða tekjumörk þær 

fara að skerðast. Örlítið verður rýnt í bráðabirgðalög sem sett voru á varðandi 

skuldajöfnun barnabóta á móti ógreiddum opinberum gjöldum og rakin verður þróun á 

greiðslu barnabóta á Íslandi á árunum 2006-2013. Einnig verður gerður samanburður 

milli Norðurlandanna til að sjá hvaða land veitir mesta stuðning til framfærenda barna. 

Að lokum verða niðurstöður kynntar. 
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2 Saga barnabóta  

Árið 1946 voru settar á svokallaðar fjölskyldubætur sem voru hluti af 

almannatryggingakerfinu. Þær voru greiddar af Tryggingastofnun ríkisins og voru þær 

ætlaðar fjölskyldum sem voru með á framfæri fjögur börn eða fleiri. Gerðar voru 

breytingar á þessum bótum árið 1963 þar sem ákveðið var að greiða bætur með öllum 

börnum. Þessar bætur voru settar á til að jafna tekjur í landinu og brúa bilið á milli 

þeirra sem minna máttu sín og þeirra sem höfðu meira á milli handanna (Guðný Björk 

Eydal og Stefán Ólafsson, 2008).   

Sumarið 1975 tóku barnabætur við af fjölskyldubótunum, sem miðaðar voru við 

fjölskylduaðstæður í árslok 1974, og voru settar inn í skattkerfið. Einstæðir foreldrar 

fengu greiddar 40% hærri barnabætur á þessum tíma en hjón og sambúðarfólk og einnig 

voru greiddar hærri bætur með börnum yngri en sjö ára (Guðný Björk Eydal og Stefán 

Ólafsson, 2008). Árið 1984 var ákveðið að greiða einnig út svonefndan barnaauka sem 

var bæði tekju- og eignatengdur og var þetta gert til að liðka fyrir kjarasamningum 

(Steinþór Haraldsson, tölvupóstur, 11. mars 2013). Tekjutengingin var fyrst um sinn 

aðeins hlutfall af bótunum, árið 1988 voru bæturnar 23% tekjutengdar og var hlutfallið 

svo hækkað upp í 25% árið 1990. Hlutfallið var hækkað í 44% árið 1995, árið 1996 

hækkaði það í 45% og árið 1997 var ákveðið að hafa bæturnar 100% tekjutengdar 

(Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008). Síðar meir voru barnaaukinn og 

barnabæturnar sameinaðar í eina greiðslu (Steinþór Haraldsson, tölvupóstur, 11. mars 

2013).  

Viðbótargreiðsla var sett á laggirnar árið 1998, greiðsla sem greidd er með öllum 

börnum yngri en sjö ára og greiðist samhliða barnabótunum (Guðný Björk Eydal og 

Stefán Ólafsson, 2008). Viðbótargreiðslan var ekki tekjutengd í fyrstu en árið 2010 var 

ákveðið að tekjutengja hana, árið 2011 var því fyrsta árið sem þessi viðbót varð 

tekjutengd (RSK, e.d.-g).  

Barnabætur voru bæði eigna- og tekjutengdar frá því að þær voru settar inn í 

skattkerfið en árið 2000 var ákveðið að afnema eignatenginguna af bótunum. Í dag eru 

bæturnar enn tekjutengdar en eignir einstaklinga skerða þær ekki (Guðný Björk Eydal og 

Stefán Ólafsson, 2008).  
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Leyfilegt var að skuldajafna barnabæturnar við opinber gjöld en árið 2011 voru sett 

bráðabirgðalög um að það væri ekki lengur heimilt. Bráðabirgðalögin eru enn í gildi 

(Steinþór Haraldsson, tölvupóstur, 20. mars 2013). 

Barnabætur falla undir lög um tekjuskatt og voru þau fyrst sett árið 1979 en hafa 

verið endurútgefin þrisvar sinnum eftir það; fyrst voru þau endurútgefin árið 1981, svo 

árið 1997 og að lokum voru þau endurútgefin árið 2003. Þau lög eru enn í gildi en ýmsar 

breytingar hafa verið gerðar á þeim (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003).  
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3 Barnabætur 

Barnabætur er fjárhagslegur stuðningur frá hinu opinbera til foreldra með börn yngri en 

18 ára á framfæri (Ríkisskattstjóri [RSK], e.d.–b). Þær eru greiddar út til að aðstoða 

barnafjölskyldur til að veita börnum sínum þær nauðsynjar sem börnin þurfa fyrir 

grunnþarfir í daglegu lífi. Ástæða þess að barnabætur eru greiddar með börnum til 18 

ára aldurs er að barn sem náð hefur 18 ára aldri er samkvæmt lögræðislögum nr. 

71/2007 orðið lögráða, þar með fjárráða og sjálfráða, og talið fullorðinn einstaklingur 

sem getur tekið fjárhagslegaábyrgð á sjálfum sér.  

Láglaunafólk fær greiddar hærri barnabætur en hálaunafólk þar sem að barnabætur 

eru tekjutengdar og skerðast í jöfnum hlutföllum ef tekjustofn foreldra fer yfir 

frítekjumarkið (RSK, e.d.-b). Tekjutengingin getur því orðið til þess að sumir fá engar 

barnabætur greiddar þar sem laun þeirra eru það há að skerðingin verður til þess að 

ekkert stendur eftir.  

3.1  Réttur til barnabóta 

Þegar barn kemur í heiminn myndast réttur til barnabóta. Til að foreldrar fái 

barnabætur greiddar frá íslenska ríkinu þurfa þeir að hafa ótakmarkaða skattskyldu hér 

á landi (RSK, e.d.-b). Með ótakmarkaðri skattskyldu er átt við með:  

1. Þeim sem heimilisfastir eru hér á landi.   

2. Þeim sem heimilisfastir hafa verið hér á landi en flutt úr landi og fellt hafa niður 

heimilisfesti sitt hér, nema þeir sanni að þeir séu skattskyldir í öðru ríki á sama hátt 

og menn heimilisfastir þar og hafi fullnægt þeim skattskyldum sínum. Skattskylda 

þessi gildir þó aðeins í þrjú ár frá næstu áramótum eftir brottflutningsdag. 

3. Þeim sem dvelja hér á landi lengur en samtals 183 daga á sérhverju 12 mánaða 

tímabili, þar með talin eðlileg fjarvera héðan af landi vegna orlofs og þess háttar. 

4. Þeim sem eigi falla undir ákvæði 1.–3. tölul. þessarar greinar en starfa samtals 

lengur en 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili, þar með talin eðlileg fjarvera frá 

starfi vegna orlofs og þess háttar, um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi 

(Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Þeir sem eru með ótakmarkaða skattskyldu hér á landi en greiða ekki skatt eiga samt 

sem áður rétt á barnabótum þó svo að barnabætur greiðast í gegnum skattkerfið 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011).  
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Einstaklingar sem flytja til eða frá Íslandi eiga rétt á barnabótum og fá þeir greiddar 

barnabætur sem eru í hlutfalli við dvalartíma (RSK, e.d.-h). Námsmenn sem stunda nám 

erlendis geta haldið öllum réttindum sínum hér á landi með því að sækja um sérstakt 

leyfi til að vera með skattalegt heimilisfesti á Íslandi (RSK, e.d.-l). 

3.1.1 Almannatryggingar  

Almannatryggingar eru tryggingar sem tryggja að fólk eigi rétt á ýmsum réttindum í 

gegnum lífsleiðina eins og t.d. barnalífeyrir, örorkubætur og slysabætur. Þessi lög taka til 

lífeyris- og slysatrygginga almannatrygginga. Almannatryggingar eru greiddar í því landi 

sem aðili er með fasta búsetu (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

Almannatryggingar eru á öllum Norðurlöndunum og því gilda sömu reglur um 

greiðslu barnabóta þar og hérlendis. Einstaklingar fá greiddar barnabætur í því landi þar 

sem það er með almannatryggingu. Því þarf að tilkynna lögheimilisflutning til Þjóðskrár 

Íslands og til Tryggingastofnunar ríkisins ef aðili flytur til eða frá Íslandi svo að bótaréttur 

myndist (Nordsoc, e.d.-a). 

3.2  Útreikningur og greiðslur 

Barnabætur greiðast ekki á því ári sem barnið kemur í heiminn og reiknast barnabætur 

því næsta almanaksár eftir fæðingu barns. Árið sem barnið nær 18 ára aldri er það 

síðasta sem barnabætur reiknast í álagningu (RSK, e.d.-b). 

Fjárhæð barnabóta fer eftir barnafjölda á heimilinu, tekjum og hjúskaparstöðu 

foreldra. Þær eru greiddar út á þriggja mánaða fresti (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

Barnabætur eru tekjutengdar en þær teljast þó ekki til tekna og eru ekki skattskyldar. 

Fjármagnstekjur, tekjur sem aflaðar eru erlendis og laun sem ekki eru skattlögð, eins og 

laun frá alþjóðastofnunum, teljast einnig með til tekna við útreikning barnabóta (RSK, 

e.d.-b). Séreignarsparnaður sem heimilaður var til útgreiðslu tímabundið árið 2010 

vegna ástandsins í þjóðfélaginu reiknast ekki til tekna við útreikning barnabóta (RSK, 

e.d.-n). Við útreikning bótanna er farið eftir skattaframtali árið áður en þær greiðast út 

og sjá skattayfirvöld um útreikning þeirra en Fjársýsla ríkisins um að greiða þær út 

(Þjóðskrá Íslands, e.d). Ekki þarf að sækja sérstaklega um barnabætur og greiðast þær til 

framfærenda barnsins. „Framfærandi telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast 
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framfærslu þess í lok tekjuársins. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í 

þessu sambandi“ (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003).  

Séu foreldrar með sameiginlegt forræði yfir barni hefur það engin áhrif á það til hvors 

aðila barnabæturnar eru greiddar, þær eru alltaf greiddar til þess aðila sem barnið er 

með lögheimili hjá í lok tekjuársins á undan, þó svo að barnið hafi ekki verið á framfæri 

hjá því foreldri allt árið (RSK, e.d.-j, e.d.-k). 

Eignist einstaklingur undir 16 ára aldri barn, fær sá hinn sami ekki barnabætur 

greiddar til sín heldur fær framfærandi hans greiddar barnabætur fyrir barnið og 

barnabarnið og er tekið mið af hjúskaparstöðu og tekjum framfærenda (RSK, e.d.-i).  

Í 6. grein reglugerðar 555/2004 um greiðslu barnabóta kemur fram að helmingur 

áætlaðra barnabóta eru fyrirframgreiddar 1. febrúar og 1. maí og eru upplýsingar teknar 

úr staðgreiðsluskrá um tekjur og reiknaðar út frá þeim. Eftirstöðvarnar skiptast svo jafnt 

niður á tvo gjalddaga, 1. ágúst og 1. nóvember, þær eru reiknaðar út frá skattaskýrslu 

síðasta árs og fæst þá út heildarupphæðin sem framfærendur eiga rétt á og dregin frá 

fyrirframgreiðslan sem greidd var 1. febrúar og 1. maí.  

Barnabætur sem reiknast lægri en 2.000 krónur falla niður og eru því ekki greiddar út. 

Ef greiddar eru út barnabætur til aðila sem ekki á rétt á þeim þarf sá aðili að 

endurgreiða þær með álagningu sem nemur 15%. En geti aðili gert grein fyrir þessum 

mistökum getur ríkisskattstjóri tekið ákvörðun um að fella álagninguna niður (Lög um 

tekjuskatt nr. 90/2003). 

3.2.1 Hjón og sambúðarfólk 

Til hjóna og sambúðarfólks teljast þeir aðilar sem eru í vígðri sambúð og óvígðri sambúð 

sem að uppfylla skilyrði fyrir samsköttun, þó svo að þeir samskatti ekki. Einnig ákvarðast 

bætur eins og hjá hjónum og sambúðarfólki hjá þeim aðilum sem að hafa fasta búsetu á 

sama stað með barni sínu, þó svo að þau uppfylli ekki skilyrði fyrir skráningu í sambúð 

(RSK, e.d.-f). 

Hjón og sambúðarfólk fær greiddar sameiginlega bætur og deilast bæturnar til beggja 

aðila. Tekjur þeirra beggja reiknast saman í tekjustofn og skerðir barnabætur af 

sameiginlegum tekjustofni. Ef annað foreldrið er ekki með lögheimili hér á landi, vegna 

til dæmis vinnu erlendis, greiðast barnabætur til þess foreldris sem barnið hefur 
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lögheimili hjá, enda liggja fyrir ýmsar upplýsingar um báða foreldra eins og til dæmis 

tekjur og greiðslur barnabóta sem greiddar hafa verið erlendis (RSK, e.d.-d). Í töflu 1 má 

sjá hver fjárhæð barnabóta er fyrir árið 2013 sem greidd er til hjóna og sambúðarfólks 

hér á landi.  

Tafla 1. Fjárhæð barnabóta hjóna og sambúðarfólks (RSK, e.d.-a). 

Hjón og sambúðarfólk   

Með fyrsta barni    167.564 kr.  

Með hverju barni umfram eitt    199.455 kr.  

Viðbót vegna barna yngra en 7 ára    100.000 kr.  

 

Fjárhæð barnabóta er lægri hjá hjónum og sambúðarfólki en hjá einstæðum 

foreldrum, þar sem gert er ráð fyrir því að hjón og sambúðarfólk séu fjárhagslega betur 

stödd þar sem tekjur tveggja einstaklinga koma inn á heimilið en hjá einstæðum 

foreldrum er aðeins einn aðili að afla tekna fyrir heimilið. 

Tafla 2 sýnir hvernig útreikningum hjóna og sambúðarfólks eru háttað sem eru með 

þrjú börn á framfæri, þar af eitt barn undir sjö ára og eru samtals með 7.000.000 krónur 

í tekjustofn fyrir árið 2012. Það eru 2.200.000 krónur sem að skerðast um 7% þar sem 

tekjustofninn fyrir árið 2012 er 2.200.000 krónur umfram frítekjumarkið. Viðbótin 

skerðist um 66.000 krónur þar sem skerðingarprósentan er 3% fyrir hvert barn yngra en 

sjö ára og reiknast því 3% skerðing af 2.200.000 krónum. Þau fá hvort um sig greiddar 

55.809 krónur á hverjum ársfjórðungi. 

Tafla 2. Barnabætur hjóna og sambúðafólks með þrjú börn á framfæri, þar af eitt undir sjö ára (RSK, 
e.d.-m). 
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3.2.2 Einstæðir foreldrar 

Að vera einstætt foreldri þýðir að einn aðili aflar tekna fyrir heimilið og sér einn um 

framfærslu á börnum sínum. Fjárhagslegur stuðningur frá hinu opinbera er því meiri 

fyrir einstæða foreldra en hjón og sambúðarfólk og þar með talið fá þau greiddar hærri 

barnabætur. Þegar hjón slíta samvistum fær aðeins annar aðilinn greiddar barnabætur, 

þar sem að samkvæmt lögum um lögheimili nr. 21/1990 er ekki er hægt að vera með 

lögheimili á tveimur stöðum. Séu foreldrar með sameiginlegt forræði mun það ekki hafa 

neina merkingu nema að leyft verði að skrá börn á tvö lögheimili, þangað til hefur 

aðeins annað foreldri ákvörðunarvald yfir barninu. Þó svo að barn dvelji jafnt hjá báðum 

foreldrum greiðast barnabætur eingöngu til þess foreldris sem barn hefur lögheimili hjá.  

Tafla 3 sýnir fjárhæð barnabóta sem greidd er til einstæðra foreldra hér á landi fyrir 

árið 2013. 

Tafla 3. Fjárhæð barnabóta einstæðra foreldra (RSK, e.d.-a). 

Einstæðir foreldrar   

Með fyrsta barni   279.087 kr.  

Með hverju barni umfram eitt   286.288 kr.  

Viðbót vegna barna yngra en 7 ára   100.000 kr.  

 

Tafla 4 sýnir hvernig útreikningi til einstæðs foreldris er háttað sem er með 3 börn á 

framfæri, þar af eitt barn undir 7 ára og er með 3.500.000 krónur í tekjustofn fyrir árið 

2012. Skerðing reiknast af 1.100.000 krónum þar sem skerðingin reiknast af þeirri 

fjárhæð sem fer umfram 2.400.000 krónur. Það fær greiddar 210.416 krónur á hverjum 

ársfjórðungi.  
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Tafla 4. Barnabætur einstæðs foreldris með þrjú börn á framfæri, þar af eitt undir sjö ára (RSK, e.d.-m). 

 

3.3 Skuldajöfnun 

Skuldajöfnun á sér stað þegar einstaklingur hefur ekki greitt opinber gjöld og eru 

vanskilin jöfnuð við greiðslur frá hinu opinbera sem einstaklingur á rétt á að fá. 

Skuldajöfnun barnabóta á móti ógreiddum opinberum gjöldum er málefni sem hefur 

verið mjög umdeilt í þjóðfélaginu, þar sem að barnabætur er stuðningur fyrir barnafólk 

frá ríkinu og á að vera uppbót svo hægt sé að veita börnum allt sem þarf til daglegra 

þarfa og athafna. Með því að jafna ógreiddar gjaldfallnar kröfur við barnabætur er verið 

að skerða hagsmuni barna (Reglugerð um greiðslu barnabóta nr. 555/2004). 

Komið var á bráðabirgðalögum um að skuldajöfnun barnabóta séu ekki heimiluð og 

eru sett fyrir ár í senn (Steinþór Haraldsson, tölvupóstur, 20. mars 2013). Samkvæmt 

bráðabirgðalögum XXVII í lögum um tekjuskatt er sagt að: „Þrátt fyrir ákvæði 2. málsl. 8. 

mgr. A-liðar 68. gr. um greiðslu barnabóta verður barnabótum ekki skuldajafnað á móti 

opinberum gjöldum til ríkissjóðs, opinberum gjöldum til sveitarfélaga og vangreiddum 

meðlögum til Innheimtustofnunar sveitarfélaga á [árunum 2011, 2012, 2013)“ (Lög um 

tekjuskatt nr. 90/2003). 

Bráðabirgðalögin voru fyrst sett á árið 2011 og hafa verið framlengd tvisvar eftir það 

svo þau lög eru enn í gildi núna fyrir árið 2013. Ekki er vitað hvort að lögin verði 

framlengd um ár í viðbót (Steinþór Haraldsson, tölvupóstur, 20. mars 2013). 

Þegar skuldajöfnunin var í gildi þá voru vangreidd opinber gjöld greidd til sveitafélaga 

eða ríkis eftir því sem við átti, áður en barnabæturnar voru greiddar út. Forgangsröð 

greiðslna eins og þeim var háttað áður en bráðabirgðalögin tóku í gildi: 
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1. Fyrirframgreiddar barnabætur og ofgreiddar barnabætur.  

2.Tekjuskattur. 

3. Önnur þinggjöld, sbr. þó 5. tölulið.  

4. Útsvar. 

5. Tryggingagjald. 

6. Vangreidd gjöld maka skv. 1.-4. tölul. 

7. Virðisaukaskattur. 

8. Bifreiðagjöld. 

9. Þungaskattur. 

10. Kílómetragjald. 

11. Ofgreiddar greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði. 

12. Ofgreiddar húsaleigubætur. 

13. Vangreidd meðlög eftir kröfu Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

14. Kröfur vegna ofgreiddra barnabóta erlendis (Reglugerð um greiðslu 

barnabóta nr. 555/2004). 
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4 Þróun barnabóta á árunum 2006 til 2013 

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað á barnabótum síðustu ár, eitt það helsta er að 

ákveðið var að tekjutengja viðbótargreiðsluna sem greidd er með hverju barni yngri en 

sjö ára og hefur sú greiðsla hækkað um meira en 100% frá árinu 2006. Einnig hefur 

frítekjumarkið hækkað töluvert síðustu sjö ár eða um rúm 250%.  

Tafla 5 sýnir hvernig fjárhæð barnabóta hefur þróast frá árinu 2006 til ársins 2013. Í 

töflunni má sjá hvernig frítekjumarkið hefur verið hækkað og tekjuskerðingar prósentan 

hefur breyst með árunum. Einnig sýnir taflan að viðbótargreiðslan, sem greidd er með 

hverju barni yngra en sjö ára, varð tekjutengd árið 2011 fyrir tekjuárið 2010.  

Tafla 5. Greiðsla barnabóta á Íslandi á árunum 2006-2013 (RSK, e.d.-a). 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hjón og sambúðarfólk 

       
  

Með fyrsta barni 139.647 139.647 144.116 152.331 152.331 152.331 152.331 167.564 

Með hverju barni umfram eitt 166.226 166.226 171.545 181.323 181.323 181.323 181.323 199.455 

Viðbót vegna barna yngra en 7 ára 46.474 56.096 57.891 61.191 61.191 61.191 61.191 100.000 

Frítekjumark 1.859.329 2.231.195 2.880.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.800.000 

Einstæðir foreldrar 
       

  

Með fyrsta barni 232.591 232.591 240.034 253.716 253.716 253.716 253.716 279.087 

Með hverju barni umfram eitt 238.592 238.592 246.227 260.262 260.262 260.262 260.262 286.288 

Viðbót vegna barna yngra en 7 ára 46.747 56.096 57.891 61.191 61.191 61.191 61.191 100.000 

Frítekjumark 929.665 1.115.598 1.440.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 

Tekjuskerðing 
       

  

Eitt barn 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 

Tvö börn 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

þrjú börn eða fleiri 9% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Viðbót vegna barna yngra en 7 ára 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 

 

4.1  Hækkun milli ára 

Barnabæturnar hafa hækkað samtals um tæp 20% frá árinu 2006 og viðbótin hefur 

hækkað um 114%. Hækkun barnabóta hjá hjónum og sambúðarfólki annars vegar og 

einstæðum foreldrum hins vegar hefur hækkað í takt þannig að ekki hefur verið gerður 

mismunur á milli flokkanna. Hækkunin hefur ekki verið mikil undanfarin ár en mesta 

hækkunin sem hefur verið á milli ára, var núna fyrir árið 2013 og voru bæturnar 

hækkaðar um 10% og viðbótin um 63,42%, eins og sjá má í töflu 6. 
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Tafla 6. Hækkun barnabóta í prósentu milli ára. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hjón og sambúðarfólk 
      

  

Með fyrsta barni 0,0% 3,20% 5,70% 0,0% 0,0% 0,0% 10,00% 

með hverju barni umfram eitt 0,0% 3,20% 5,70% 0,0% 0,0% 0,0% 10,00% 

viðbót vegna barna yngra en 7 ára 20,70% 3,20% 5,70% 0,0% 0,0% 0,0% 63,42% 

  
      

  

Einstæðir foreldrar 
      

  

Með fyrsta barni 0,0% 3,20% 5,70% 0,0% 0,0% 0,0% 10,00% 

með hverju barni umfram eitt 0,0% 3,20% 5,70% 0,0% 0,0% 0,0% 10,00% 

viðbót vegna barna yngra en 7 ára 20,00% 3,20% 5,70% 0,0% 0,0% 0,0% 63,42% 

 

Mynd 1 sýnir einnig vel hvernig hækkun barnabóta hefur þróast síðustu sjö árin. 

Greiðsla sem greidd er til hjóna og sambúðarfólks með fyrsta barni hefur hækkað um 

27.917 krónur, greiðsla með hverju barni umfram eitt hefur hækkað um 33.229 krónur. 

Greiðsla til einstæðra foreldra með fyrsta barni hefur hækkað um 46.496 krónur og með 

hverju barni umfram eitt um 47.696 krónur. Viðbótargreiðslan, sem greidd er með 

hverju barni yngra en sjö ára, hefur hækkað mest eða samtals um 53.253 krónur. 

 

Mynd 1. Greiðslur barnabóta á Íslandi á árunum 2006-2013 (RSK, e.d.-a). 
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5 Norðurlöndin 

Norðurlöndin skipa fimm lönd og eru það Ísland, Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Finnland 

ásamt Grænlandi og Færeyjum sem eru undir stjórn Noregs og Álandseyjum sem að 

tilheyra Finnlandi. Á öllum Norðurlöndunum eru greiddar út barnabætur til 

framfærenda barna.   

5.1  Noregur 

Barnabætur eru greiddar af NAV sem er tryggingastofnun Noregs, Arbeids- og 

velferdsetaten, og greiðast þær til 18 ára aldurs. Það þarf ekki að sækja sérstaklega um 

bæturnar heldur eru þær greiddar sjálfkrafa til móður barnsins. Ef faðirinn á rétt á að fá 

þær greiddar til sín verður að tilkynna það sérstaklega og ef báðir foreldrar eiga rétt á 

bótunum verða þau að samþykkja sameiginlega forsjá barnsins og þá deilast bæturnar 

til beggja foreldra (Arbeids- og velferdsetaten [NAV], e.d.-a).  

Réttur til barnabóta myndast þegar barn fæðist í Noregi og einnig ef að aðilar hafa 

búið þar í landi í meira en 12 mánuði. En aðrar reglur gilda um aðila frá löndum sem 

tilheyra Evrópska efnahagssvæðinu, þeir þurfa ekki að hafa uppfyllt dvalartímann til að 

eiga rétt á barnabótum (NAV, e.d.-b). Ef barn dvelur meira en þrjá mánuði hjá 

fósturfjölskyldu eða öðrum umönnunaraðila eiga þeir aðilar rétt á að fá greiddar 

barnabætur með barninu í samræmi við dvalartíma (Norden, e.d.-b). Barnabætur eru 

skattfrjálsar og greiðast einu sinni í mánuði (NAV, e.d.-a). 

 Þeir sem að búa í sýslunni Finnmörk eða eyjaklasanum Svalbarða sem tilheyra Noregi 

fá greiddar aukaviðbót með hverju barni sem er greidd mánaðarlega (NAV, e.d.–a). 

Tafla 7 sýnir mánaðarlega fjárhæð barnabóta í íslenskum krónum fyrir árið 2013. 

Miðað er við gengið þann 16. mars 2013 sem var 21,57 norskar krónur. 

 

 

 

 

 



21 

Tafla 7. Barnabætur í Noregi í íslenskum krónum fyrir árið 2013 (NAV, e.d.-a). 

Noregur   

Barnabætur sem greiddar eru með hverju barni 20.923 kr. 

Aukaviðbót fyrir hvert barn sem býr í Finnmörk 6.902 kr. 

Aukaviðbót fyrir hvert barn sem býr á Svalbarða 6.902 kr. 

Aukaviðbót sem greidd er til einstæðra foreldra með 
ungabarn 

14.236 kr. 

Aukaviðbót sem greidd er til einstæðra foreldra 20.923 kr. 

 

5.2 Svíþjóð 

Barnabætur eru greiddar frá tryggingastofnun Svíþjóðar, Försäkringskassan, til foreldra 

eða forráðamanna sem eru með börn á framfæri til 16 ára aldurs, eða nánar tiltekið á 

þeim ársfjórðungi sem barnið verður 16 ára (Försäkringskassan, e.d).  

Réttur til barnabóta myndast með öllum börnum sem fæðast í Svíþjóð, greiðslur 

hefjast mánuði eftir fæðingu barns og eru greiddar út mánaðarlega. Barnabæturnar 

skerðast ekki í hlutfalli við tekjur og ekki þarf að greiða skatt af barnabótum. Foreldrar 

eða forráðamenn þurfa ekki að sækja sérstaklega um barnabæturnar, þær greiðast 

sjálfkrafa til allra sem eiga rétt á þeim með þeim börnum sem þau hafa undir sinni 

umsjá. Hafi foreldrar slitið samvistum og eru með sameiginlegt forræði, geta foreldrar 

ákveðið í sameiningu um hvort foreldrið fái bæturnar greiddar. Ef ekki er valið 

sérstaklega eru þær greiddar til móðurinnar en ef að foreldrar eru að sama kyni fær 

eldri aðilinn þær greiddar til sín. Dvelji barn jafnt hjá hvoru foreldri, sem jafnframt sjá 

báðir um framfærslu á barninu, geta foreldrar skipt barnabótunum jafnt á milli sín 

(Norden, e.d.-c). Foreldrar barna, sem fæðast í öðru landi eða eru af öðru þjóðerni, sem 

flytja til Svíþjóðar eiga einnig rétt á barnabótum (Försäkringskassan, e.d). 

Barn sem náð hefur 16 ára aldri og leggur stund á framhaldsnám á rétt á námsstyrk 

frá hinu opinbera en ef barnið er enn í grunnskóla þegar það nær 16 ára aldri fá 

foreldrar þess greiddar barnabætur ársfjórðung eftir að barnið nær 16 ára aldri 

(Nordsoc, e.d.-d). Dvelji barn erlendis lengur en 6 mánuði í einu fellur réttur til 

barnabóta niður, en hægt er að sækja um áframhaldandi rétt til barnabóta ef hægt er að 

færa rök fyrir því (Försäkringskassan, e.d).  
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Tafla 8 sýnir mánaðarlega fjárhæð barnabóta í íslenskum krónum fyrir árið 2013. 

Miðað er við gengið þann 16. mars 2013 sem var 19,45 sænskar krónur. 

Tafla 8. Barnabætur í Svíþjóð í íslenskum krónum fyrir árið 2013 (Försäkringskassan, e.d.). 

Svíþjóð   

Barnabætur sem greiddar eru með einu barni 20.423 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með tveimur börnum 43.763 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með þremur börnum 73.015 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með fjórum börnum 113.082 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með fimm börnum 157.817 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með sex börnum 202.552 kr. 

 

5.3 Danmörk 

Barnabætur greiðast fjórum sinnum á ári frá tryggingastofnun Danmörku, 

Pensionsstyrelsen, til foreldra eða forráðamanna sem eru með börn á framfæri til 18 ára 

aldurs en bæturnar greiðast þó mánaðarlega með börnum á aldrinum 15-18 ára (Skat, 

e.d.). Norrænn ríkisborgari sem fellur undir danska löggjöf á rétt á bótum frá danska 

ríkinu þó svo að hann hafi ekki fasta búsetu í Danmörku (Nordsoc, e.d.-b). Til að eiga rétt 

á 100% barnabótum þarf að minnsta kosti annað foreldrið að hafa starfað í Danmörku í 

tvö ár af tíu árum, og eftir hvert hálft ár í starfi bætast 25% við réttinn þar til hann nær 

100% (Norden, e.d.–a). 

Ekki er greiddur skattur af barnabótunum og eru greiddar hærri bætur fyrstu árin 

eftir fæðingu barns og svo fer greiðslan stiglækkandi eftir því sem barnið eldist en greidd 

er sama upphæð til barna á aldrinum 7-18 ára (Skat, e.d.). Þar sem Grænland og 

Færeyjar heyra undir Danmörk njóta þeir sem sem búa í þessum tveimur löndum sömu 

réttinda og þeir sem búa í Danmörku (Norden, e.d.–a). 

Tafla 9 sýnir mánaðarlega fjárhæð barnabóta í íslenskum krónum fyrir árið 2013. 

Miðað er við gengið þann 16. mars 2013 sem var 21,8 danskar krónur. 
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Tafla 9. Barnabætur í Danmörku í íslenskum krónum fyrir árið 2013 (Skat, e.d.). 

Danmörk   

Barnabætur sem greiddar eru með börnum á aldrinum 0-2 ára  93.718 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með börnum á aldrinum 3-6 ára 74.164 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með börnum á aldrinum 7-14 ára 58.402 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með börnum á aldrinum 15-18 ára 58.402 kr. 

 

5.4  Finnland 

Til að eiga rétt á barnabótum í Finnlandi þurfa aðilar að hafa átt fasta búsetu þar í landi í 

að minnsta kosti 180 daga fyrir fæðingu barnsins. Foreldrar þurfa að vera undir finnska 

almannatryggingakerfinu til að eiga rétt á barnabótum frá Kela, sem er tryggingastofnun 

Finnlands (Kansaneläkelaitos [Kela], e.d.-c). Greiddar eru barnabætur með börnum sem 

eru 17 ára og yngri og fer fjárhæð barnabóta eftir fjölda barna sem foreldrar eru með á 

framfæri. Barnabæturnar eru greiddar út mánaðarlega og eru skattfrjálsar (Nordsoc, 

e.d.-c).  

Tafla 10 sýnir mánaðarlega fjárhæð barnabóta í íslenskum krónum fyrir árið 2013. 

Miðað er við gengið þann 16. mars 2013 sem var 162,57 evrur. 

Tafla 10. Barnabætur í Finnlandi í íslenskum krónum fyrir árið 2013 (Kela, e.d.-b). 

Finnland   

Barnabætur sem greiddar eru með einu barni 16.938 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með tveimur börnum 18.717 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með þremur börnum 23.883 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með fjórum börnum 27.356 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með fimm börnum eða fleirum 30.812 kr. 

Viðbót sem að greidd er til einstæðs foreldris 7.568 kr. 

 

  Einstæðir foreldrar eiga rétt á viðbótargreiðslu sem greidd er mánaðarlega þó svo að 

foreldrar séu með sameiginlegt forræði. Í sumum tilfellum eru greiddar bætur til 

annarra umsjáraðila og í undantekningar tilvikum getur barn sem náð hefur 15 ára aldri 

fengið sjálft greiddar barnabætur. Sem dæmi má nefna að ef foreldrar eiga tvö börn 7 
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ára og 15 ára, þá fá foreldrarnir einungis greiddar barnabætur með einu barni þar sem 

15 ára einstaklingurinn fær sjálfur greiddar sínar barnabætur (Kela, e.d.-a).  

Ef barn flytur úr landi líkur greiðslu barnabóta mánuði síðar og þegar barn hefur náð 

17 ára aldri er síðasta greiðsla barnabóta með barninu mánuð eftir afmæli þess 

(Nordsoc, e.d.-c). 

5.4.1 Álandseyjar  

Álandseyjar er sjálfstjórnarsvæði og er hluti af lýðveldi Finnlands. Barnabæturnar eru 

ekki greiddar af Kela, tryggingastofnun Finnlands, heldur eru þær greiddar og 

fjármagnaðar af svæðisstjórn Álandseyja. Barnabæturnar eru greiddar út mánaðarlega 

og eru örlítið hærri á Álandseyjum en á meginlandinu. Þær eru greiddar með börnum til 

17 ára aldurs og fer fjárhæð bótanna eftir fjölda barna. Auk þess er greidd viðbót til 

einstæðra foreldra með hverju barni mánaðarlega (Kela, e.d.-b).  

Tafla 11 sýnir mánaðarlega fjárhæð barnabóta í íslenskum krónum fyrir árið 2013. 

Miðað er við gengið þann 16. mars 2013 sem var 162,57 evrur. 

Tafla 11. Barnabætur á Álandseyjum í íslenskum krónum fyrir árið 2013 (Kela, e.d.-b). 

Álandseyjar   

Barnabætur sem greiddar eru með einu barni 17.883 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með tveimur börnum 23.248 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með þremur börnum 30.075 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með fjórum börnum 34.790 kr. 

Barnabætur sem greiddar eru með fimm börnum eða fleirum 42.106 kr. 

Viðbót sem að greidd er til einstæðs foreldris fyrir hvert barn 8.129 kr. 

 

5.5  Starfsland og heimaland 

Starfi annað foreldrið í öðru landi en fjölskyldan er með heimilisfesti í, innan 

Norðurlandanna eða á Evrópska efnahagssvæðinu, eiga foreldrar rétt á bótum frá 

báðum löndunum. Ekki eru greiddar út tvöfaldar bætur heldur eru greiddar bætur frá 

því landi sem að fjölskyldan greiðir almannatryggingu og er með fasta búsetu. Séu bætur 

hærri í starfslandi fá foreldrar upphæðina sem þeir eiga rétt á greidda frá heimalandinu 

og svo mismuninn frá starfslandinu. Foreldrar fá því alltaf hæstu mögulegu greiðsluna 

greidda (RSK, e.d.-e).  
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6 Samanburður á greiðslu barnabóta á Norðurlöndunum 

Á Íslandi, í Noregi og í Danmörku greiðast barnabætur til 18 ára aldurs, en í Finnlandi til 

17 ára aldurs og í Svíþjóð til 16 ára aldurs. Í Danmörku fer fjárhæð barnabótanna eftir 

aldri barnsins, eftir því sem barnið er yngra því hærri bætur eru greiddar, en hjá hinum 

Norðurlöndunum er ákveðin upphæð greidd fyrir öll börn óháð aldri. Á Íslandi og í 

Danmörku eru þær greiddar út ársfjórðungslega en á hinum Norðurlöndunum 

mánaðarlega. 

Á Íslandi eru greiddar hærri barnabætur til einstæðra foreldra og að auki er greidd 

viðbótargreiðsla með börnum yngri en sjö ára sem bæði einstæðir foreldrar og hjón og 

sambúðarfólk fá. Í Noregi og Finnlandi er aukaviðbót greidd til einstæðra foreldra en 

ekki í Svíþjóð og Danmörku.  

Skattayfirvöld greiða út barnabætur á Íslandi, svæðisstjórnin á Álandseyjum en á 

hinum Norðurlöndum er það tryggingastofnun í viðkomandi landi sem sér um að greiða 

út barnabætur. Ísland er eina landið á Norðurlöndunum þar sem að barnabætur eru 

tekjutengdar en ekkert Norðurlandanna skattleggur þessar bætur. 

Við samanburð kemur í ljós að hjón og sambúðarfólk fær greiddar hæstu 

barnabæturnar í Danmörku af Norðurlöndunum og þær lægstu í Finnlandi, eins og sjá 

má á mynd 2. 

 

Mynd 2. Samanburður á mánaðarlegri greiðslu barnabóta hjá hjónum og sambúðarfólki með eitt barn 
yngra en tveggja ára á framfæri. 
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Í Noregi eru greiddar hæstu barnabæturnar til einstæðra foreldra af 

Norðurlöndunum og þær lægstu í Svíþjóð, eins og sjá má á mynd 3. Í Svíþjóð eru ekki 

greiddar aukabætur eða viðbót til einstæðra foreldra svo að þeir fá sömu upphæð 

greidda og hjón og sambúðarfólk. 

 

 

Mynd 3. Samanburður á mánaðarlegri greiðslu barnabóta hjá einstæðum foreldrum með eitt barn 
yngra en tveggja ára á framfæri. 
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7 Niðurstöður  

Á öllum Norðurlöndunum eru greiddar út barnabætur og eru þær settar upp á sama 

grundvelli í öllum löndunum og er tilgangur þeirra alls staðar sá sami, að aðstoða 

barnafólk við að veita börnum sínum öryggi og allar þær nauðsynjar sem börn þurfa.  

Skuldajöfnun á sér ekki stað á hinum Norðurlöndum, líkt og var gert á Íslandi fram til 

ársins 2011 en þá voru sett bráðabirgðarlög um að skuldajöfnun barnabóta við opinber 

gjöld væri ekki heimiluð. Var þetta gert til að auka lífsgæði barna og vernda hagsmuni 

þeirra. 

Það er mjög jákvætt að foreldar geta unnið í öðru landi innan Norðurlandanna og 

Evrópska efnahagssvæðisins án þess að missa rétt sinn til að fá greiddar barnabætur. Því 

það er mjög mikilvægt ef að sú staða kemur upp að annað foreldrið þurfi að vinna í öðru 

landi en heimalandi að bótarétturinn haldist svo að lífsgæði barnsins skerðist ekki.  

Við samanburð á greiðslu barnabóta á Norðurlöndunum fengust þær niðurstöður að 

hjón og sambúðarfólk fær mesta stuðninginn með börnum sínum í Danmörku og 

minnsta stuðninginn í Finnlandi. Það er þó ekki mikill munur á fjárhæð barnabóta á milli 

Norðurlandanna en munurinn er 14.301 krónur á mánuði á milli þess lands sem greiðir 

lægstu og hæstu bæturnar. En töluverður munur er á fjárhæð barnabóta hjá því landi 

sem greiðir hæstu og lægstu bæturnar til einstæðra foreldra en það munar 35.660 

krónum á mánuði. Mesta stuðninginn fá einstæðir foreldrar í Noregi og þann minnsta í 

Svíþjóð. Í Svíþjóð eru ekki greiddar út hærri bætur til einstæðra foreldra og enginn 

viðbótargreiðsla er greidd fyrir sérstakar aðstæður framfærenda eða eftir aldri barns 

eins og er á hinum Norðurlöndunum. 

Einnig fengust þær niðurstöður að á Íslandi greiðast næst hæstu barnabæturnar til 

fjölskyldna með börn á framfæri af Norðurlöndunum, bæði til einstæðra foreldra og til 

hjóna og sambúðarfólks. En á móti kemur að bæturnar hér á landi eru einu bæturnar á 

Norðurlöndunum sem eru tekjutengdar og getur því orðið til þess að þær skerðist 

töluvert ef að farið er yfir frítekjumarkið. 

Mikilvægt er að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi og því eru barnabætur mjög 

mikilvægur stuðningur fyrir fjölskyldur með börn á framfæri. 
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